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Abdul Haleem, The Hon., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1214-7 

 

Abeygunawardena, The Hon. Rohitha, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1855-62 

 

Documents, Tabled: 

Government Institutions sold by previous govt., 

  1861 

Vehicle prices, Increase of, 1858 

 

Abeysinghe, The Hon. Ashok, M.P, Deputy Minister 

 of Transport.: 

Petitions:  

Athikkan, Mr. Mohamed, Kurunegala, 1592 

Kumarasingha, Mr. M.D., Thorayaya, 1592 

Laysahamy, Mrs. B.W., Polgahawela, 1592 

Ranatunga, Mrs. B.C., Pilassa, 1592 

Tikiri Menike, Mrs. K.M., Lokohettiya, 1592 

 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1086-90 

 

Abeywardena, The Hon. Lakshman Yapa, M.P., 

 State Minister of Finance: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation (Am.): 2R., 1144-6, 1148 

Appropriation, 2016: 2R., 1029-37 

 

Abeywardena, The Hon. Mahinda Yapa, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 916-22 

 

Abeywardena, The Hon. Wajira, M.P., Minister of 

 Home Affairs: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 712-8 

 

Abrupt Suspensions:  

678 

 

Adaikkalanathan, The Hon. Selvam, M.P., Deputy  

Chairman of Committees: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 837-47 

 

 

Agreements, Conventions, etc.: 

For Promotion and protection of investment: 

Between Sri Lanka and Malaysia, 1591 

Between Sri Lanka and China, 1591 

Between Sri Lanka and Thailand, 1591 

Between Sri Lanka and Egypt, 1591 

Between Sri Lanka and Indonesia, 1591 

Between Sri Lanka and India, 1591 

Between Sri Lanka and Pakistan, 1591 

Between Sri Lanka and Iran, 1591 

Between Sri Lanka and Vietnam, 1591 

Between Sri Lanka and Kuwait, 1591 

Between Sri Lanka and Czech Republic, 1591 

Between Sri Lanka and Qatar, 1591 

 

Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P., Deputy  

Minister of Megapolis and Western Development: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1677-81 

 

Questions, Oral: Replies: 

Development Programmes in Matara District:  

recommencement, 820-7 

 

Alahapperuma, The Hon. Dullas, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1354-63 

 

Documents, Tabled: 

Keells Super Bill, 1357 

 

Questions, Oral: 

"Deyata Kirula" Development Projects in Matara 

  District: recommencement, 1445-8 

Decentralized Budgetary Allocation,  

 Non- provision of, 463-71 

Development Programmes in Matara District:  

recommencement, 820-7 

Paramulla culvert, Development of: payments, 

  1160-5 

Public Service: recruitment, 1592-6 

Retired Officers of Sri Lanka Administrative  

  Service: Re-employment, 1317-23 

Roads coming under Southern Provincial  

 Council: Carpeting, 643-6 

Schools: Building facilities: 

Mahinda Rajapaksa College, Matara,  

 1778-83 

Unemployed trained teachers of Southern  

 Province: recruitment, 982-3 

 

Alawathuwala, The Hon. J. C., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 578-80 

 

 

Abd-Ala] 
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Ali Zahir Moulana, The Hon. Syed, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1570-8 

 

Aluthgamage, The Hon. Ananda, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 599-605 

 

Aluthgamage, The Hon. Mahindananda, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1688-702 

 

Aluwihare, The Hon. Wasantha, M.P., State Minister  

of Agriculture: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1713-7 

 

Amarasena, The Hon. Thushara Indunil, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1231-6 

 

Amaratunga, The Hon. John, M.P., Minister of  

Tourism Development and Christian Affairs: 

Petitions: 

Weerasinghe, Mr. K.S.R., 1441 

 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1188-92 

 

Amaraweera, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of  

Fisheries and Aquatic Resources Development: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1379-85 

 

Ameer Ali Shihabdeen, The Hon., M.P., Deputy  

 Minister of Rural Economic Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1740-5 

 

 

Amunugama, The Hon. Dilum, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1280-5 

 

Bills, Private: 

Kandy Sri Pushpadana Society Ltd. (Inc.):  

  1R., 835 

 

Documents, Tabled: 

Details of staff of a Minister, 1285 

Amunugama, The Hon. Dr. Sarath, M.P., Minister of  

Special Assignment: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 736-42 

 

Ananthan, The Hon. Sivasakthi, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016, 995-1003 

 

Annual Reports: 

Bhikku University of Sri Lanka, (2013), 456 

Co-operative Employees Commission, (2014), 1313 

Department of Inland Revenue, (2014), 811 

Department of Trade and Investment Policy, (2014),  

811 

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute  

 of the University of Kelaniya, (2012), 456 

Institute of Biochemistry, Molecular Biology and  

Biotechnology of the University of Colombo,  

 (2013), 456 

Insurance Board of Sri Lanka, (2013), 977 

Lanka Layland Limited, (2013), 811 

National Centre for Advanced Studies in Humanities  

and Social Sciences (NCAS), (2013), 456 

National Design Center, (2012), 812 

National Enterprise Development Authority, (2012),  

811 

National Insurance Trust Fund, (2012), 1441 

Postgraduate Institute of Archaeology of the  

University of Kelaniya, (2012), 456 

Postgraduate Institute of of Science of the  

University of Peradeniya, (2012), 456 

Rubber Development Authority, (2013), 812, 

South Eastern University of Sri Lanka, (2012), 456 

Sri Lanka Institute of Advanced Technological  

Education, (2012) 

Tea Small Holdings Development Authority, 2012, 

  812 

University of Jaffna, (2012), 456 

University of Kelaniya, (2012), 456 

University of Peradeniya, (2012), 456 

Uwa Wellassa University, (2012), 456 

Wayamba University of Sri Lanka, (2012), 456 

 

Appuhamy, The Hon. Hector, M.P.: 

Debates: 

 Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1252-8 

 

Atukorale, The Hon. (Mrs.) Thalatha, M.P., Minister  

of Foreign Employment: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1468-75 

 

Questions, Oral: Replies: 

Sri Lanka Foreign Employment Bureau:  

 Financial misconduct, 634-43 

[Ali-Atu 
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Auditor General's Reports: 

(Parts of 2013 and 2014), 1154 

 

Badhiutheen, The Hon. Risad, M.P., Minister  

of Industry and Commerce: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016, 1094-100 

 

Balasuriya, The Hon. Tharaka, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016, 951-5 

 

Questions, Oral: 

Paddy purchase at government certified price,  

  662-4 

 

Bandara, The Hon. Palitha Range, M.P., State  

 Minister of Skills Development and Vocational 

 Training: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1337-44 

 

Bandaranayake, The Hon. Indika, M.P., Deputy  

 Minister of Housing and Construction: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1736-40 

 

Questions, Oral: Replies: 

Housing Scheme, Hantana, 978-82 

 

Bandarigoda, The Hon. Bandula Lal, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 610-7 

 

Basnayaka, The Hon. Tharanath, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1567-70 

 

Berugoda, The Hon. Vijitha, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1236-40 

 

Bills, 

Appropriation (Am.): 2R., 1144-8; Com. and 3R.,  

1148-57; Div., 1151; Passed, 1152   

Appropriation: 2R., (2016), 3-118, 505-627,  

687-809, 836-974, 995-1148, 1172-312, 1324-

 440, 1453-578, 1614-761, 1806-941, Division 

 by  Name, 1941-58       

Pharmaceutical Society of Sri Lanka (Inc.): 1R.,  

  1171-2 

 

 

Bills, Private:  

Al Manar College (Inc.): 1R., 1805 

Deltota Mahfalul Ulama Arabic College (Inc.):1R., 

1613 

Dhammadeepa Foundation (Inc.): 1R., 836 

Fathih Institute of Sri Lanka (Inc.): 1R. 1612 

Hizbullah Foundation (Inc.): 1R., 1806, 

Kandy Sri Pushpadana Society Ltd. (Inc.): 1R., 835 

M.K.A.D.S. Gunawardhana Foundation (Inc.): 1R., 

  1612 

Roshan Ranasinghe Janasahana Foundation (Inc.): 

  1R., 1803 

Sri Lanka Hira Foundation (Inc.): 1R., 1804 

Susantha Punchinilame Foundation (Inc.): 1R., 1611 

Trincomalee, Pankulama, Morawewa South  

 Sirigajaba Gal len Rajamaha Viharastha  

 Sanwardhana Sabhawa (Inc.):1R., 1610 

 

Budget Estimates: 

Draft Budget Estimates, 2016, 1-2, 629 

 

Budget Speech, 2016: 

Annexure:  

Sinhala, 119-50 

Tamil, 285-308 

English, 417-50 

Budget Speech, 2016, 3-118 

Tamil Text, 151-284 

English Text, 309-416 

 

Chanaka, The Hon. D.V., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1437-40 

 

 

Chandrasena, The Hon. S.M., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1733-6 

 

Colonne, The Hon. Nalaka Prasad, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 963-5 

 

Committees, Parliament: 

House Com.: Nom., 1153 

Parliamentary Business: Meeting, 1153-4 

Public Accounts: Nom., 454 

Public Enterprises: Nom., 454-5 

Public Petitions:  

Nom., 455 

Substitution of Member, 977 

 

 

Aud-Com] 



INDEX — SESSION 2015 

20th November, 2015 — 2nd December, 2015 

5 

Vol. 240] 

Committees, Select: 

Budget Estimates of the Year 2016, To discuss the  

Heads of Expenditure of the Ministries selected  

from: Nomination of Members, 453-4; Am., 628 

 

de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha, M.P., Deputy  

Minister of Foreign Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1490-501 

 

Documents, Tabled: 

Economy, An analysis of, 1494 

 

de Silva, The Hon. Mohan Priyadarshana, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1544-8 

 

de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M.P., Minister of  

Transport and Civil Aviation: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 706-12 

 

Questions, Oral: Replies: 

Bus Service by Yatinuwara Depot, 480-6 

 

de Silva, The Hon. Piyal Nishantha, M.P., : 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1895-8 

 

Documents, Tabled: 

Restructuring of Govt. Institutions, 1897 

 

de Zoysa, The Hon. T. Ranjith, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1135-8 

 

Debates, Adjournment: 

De-proscription of illegal and proscribed  

organizations, 1578-90 

Difficulties faced by owners of small paddy mills,  

1299-312 

Estate areas, Impediment at Pradeshiya Sabha Level  

for Development of, 1762-72 

 

Devananda, The Hon. Douglas, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1653-61, 1662-9 

 

Questions, Oral: 

Tamil political prisoners, Granting general  

 pardon to, 1799-803 

 

Dissanayaka, The Hon. D.T.W.Wimalaweera, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1531-8 

 

Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.: 

Comments on: 

Budget Speech: Printing of two Books,  

668, 670, 671, 672, 675, 683 

Zero-based budgeting programme of 2016,  

986, 987 

 

Questions by Private Notice: 

Unsettled lands in Hettipola town, 1165-8,  

 1170-1 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1807-34 

 

Debates, Adjournment: 

Difficulties faced by owners of small paddy  

  mills, 1299-303, 1310, 1311 

Grade Five Scholarship Awards, Curtailment of,  

828-30, 831, 833 

Payment of Pension to Officers of Armed   

  Forces, 1597-600 

 

Questions, Oral: 

Sir John Kotalawala Defence University:  

Courses and Students, 1783-91 

 

Dissanayake, The Hon. Navin, M.P., Minister of  

Plantation Industries: 

Comments on: 

Tea blending, 1131 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1395-400 

 

Dissanayake, The Hon. S.B., M.P., Minister of  

Social Empowerment and Welfare: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1862-6 

 

Questions, Oral: Replies: 

Divineguma Fund: Misuse, 629-34 

Divineguma recipients: Udunuwara electorate, 

  1154-60 

 

Dissanayake, The Hon. Salinda, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1434-7 

 

Dissanayake, The Hon. Weerakumara, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016, 871-4 

 

[Com-Dis 
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Divisions: 

Appropriation (Am.), 1151 

Appropriation, 2016: 2R., 1941-58 

 

Documents, Tabled: 

Details of staff of a Minister, 1285 

Drinking water: Trincomalee District, 1511 

Economy, An analysis of, 1494 

Fiscal Management Report - 2016 (page 44), 1633 

Free Trade Zone and Public Service Employee  

 Union: letter, 1636 

Government Institutions sold by previous govt.,  

  1861 

JVP Party manifesto re employment opportunities, 

  885 

Keells Super Bill, 1357 

Letter from agents of trade institutions, 943 

Local Authorities' Legislation, Proposals re  

 amendment of, 1766 

LTTE suspects released on bail,  

Documents re, 1349 

List, 1854 

Misuse of Money, re, 1550 

 re 'Setting up of Environmental system for High 

 Technology Electric Product Design in Sri Lanka', 

  1552 

Restructuring of Govt. Institutions, 1897 

Speeches of MPP: 

Gunawardana, Hon. Bandula, 558 

Maheswaran, Hon. (Mrs.) Vijayakala, 1107 

Udapalatha Pradeshiya Sabha: dissolution, 1764 

Vehicle prices, Increase of, 1858 

 

Dushmantha, The Hon. H.R. Sarathie, M.P.,  

Deputy Minister of Justice: 

Debates: 

Bills:  

Appropriation, 2016: 2R., 1906-9 

 

Ekanayake, The Hon.T.B., M.P., State Minister of  

Lands: 

Questions by Private Notice, Replies to: 

 Unsettled lands in Hettipola town, 1168-70 

 

Debates: 

Bills:  

 Appropriation, 2016, 1090-4 

 

Expunctions: 

1045, 1054, 1058, 1123, 1450, 1451, 1606, 1607,  

1696, 1846, 1915, 1917 

 

Faizal Cassim, The Hon., M.P., Deputy Minister of  

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 804-9 

Fernando, The Hon. Arundika, M.P., Deputy Minister  

 of  Tourism Development and Christian Religious 

 Affairs: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016, 1114-7 

 

Fernando, The Hon. Harin, M.P., Minister of  

Telecommunication and Digital Infrastructure: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1911-9 

 

Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini, 

 M.P., State Minister of City Planning and Water 

 Supply: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 563-7 

 

Fowzie, The Hon. A.H.M., M.P., State Minister of  

National Integration and Reconciliation: 

Debates: 

 Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1385-8 

 

Gajadeera, The Hon. Chandrasiri, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1183-8 

 

Galappaththi, The Hon. Nihal, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1511-26 

 

Debates, Adjournment: 

Estate areas, Impediment at Pradeshiya  

 Sabha Level for Development of, 1768 

 

Gamage, The Hon. Chandima, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1132-4 

 

Debates, Adjournment: 

De-proscription of illegal and proscribed  

organizations, 1582-4 

 

Questions, Oral: 

Electric Fence Projects, 471-80 

Farmers, Issuing of firearms to, 812-5 

 

Gamage, The Hon. Daya, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 558-62 

 

Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath, M.P.: 

Debates: 

  Bills:Appropriation, 2016: 2R., 1389-95 

Div-Gam] 
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Gankanda, The Hon. Dunesh, M.P., Deputy  

Minister of Disaster Management: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1877-81 

 

Gunasekara, The Hon. Edward, M.P.: 

Debates: 

Bills:  

 Appropriation, 2016: 2R., 754-9 

 

Debates, Adjournment: 

Difficulties faced by owners of small paddy  

  mills, 1305-8 

 

Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P.: 

Comments on: 

Budgetary Allocation: Ministry of Education,  

680, 681-2 

Zero-based budgeting programme of 2016,  

 988-9 

 

Statements Other than Ministerial: 

Education, Budgetary Allocations to, 1452-3 

 

Debates: 

Bills: 

Appropriation (Am.): 2R., 1146-8 

Appropriation, 2016: 2R., 546-58 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 558 

 

Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P.: 

Comments on: 

Budget Speech: Printing of two Books, 667, 668, 

  677 

Budgetary Allocation: Ministry of Education,  

  684, 685 

 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1626-41 

De-proscription of illegal and proscribed  

organizations, 1578-81 

 

Documents, Tabled: 

Fiscal Management Report - 2016 (page 44),  

  1633 

Free Trade Zone and Public Service Employee 

  Union: letter, 1636 

Ref. to: 'Parliamentary Practice in Sri Lanka'  

  Book by Mrs. Priyanee Wijesekara, 668 

 

 

 

Hafeez, The Hon. (Dr.) A.R.A., M.P.: 

Debates: 

Bills:Appropriation, 2016: 2R., 1889-92 

 

Questions, Oral: 

Schools: Building facilities: 

PU/KAL/Pulanchchena Muslim Maha  

Vidyalaya, 653-4 

 

Hakeem, The Hon. Rauff, M.P., Minister of  

City Planning and Water Supply: 

Debates: 

Bills:Appropriation, 2016: 2R., 1539-44 

 

Handunnetti, The Hon. Sunil, M.P.: 

Debates: 

Bills:Appropriation, 2016: 2R., 529-46 

 

Questions, Oral: 

Sri Lanka Foreign Employment Bureau:  

Financial misconduct, 634-43  

 

Harees, The Hon. H.M.M., M.P., Deputy  

Minister of Sports: 

Debates: 

Bills:Appropriation, 2016, 1141-4 

 

Harrison, The Hon. P., M.P., Minister of Rural  

 Economy: 

Ministerial Statements: 

Small Paddy Mills: Difficulties faced by owners,  

1600-5 

 

Debates: 

Bills:Appropriation, 2016, 1045-52 

 

Hashim, The Hon. Kabir, M.P., Minister of Public  

Enterprise Development: 

Debates: 

Bills:Appropriation, 2016: 2R., 519-28 

 

Herath, The Hon. Vijitha, M.P.: 

Petitions: 

Aththanagoda, Mr. Bandula Kumara, 1774 

Wijesiripathirana, Mr. P., Veyangoda, 1773 

 

Debates: 

Bills: 

 Appropriation, 2016, 1012-29 

 

Questions, Oral: 

Residents in Dumburugiriya, Hatton: Right of  

residency, 1775-8 

 

 

 

[Gan-Her 
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Herath, The Hon. Indika Anuruddha, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1746-51 

 

Herath, The Hon. Kanaka, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 955-8 

 

Hettiarachchi, The Hon. Wijepala, M.P.: 

Petitions: 1774 

Jayasingha, Mr. R.M.I.B, Elpitiya, 1774, 1774 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 623-7 

 

Debates, Adjournment: 

Difficulties faced by owners of small paddy  

  mills, 1303-5 

 

Hisbullah, The Hon. M.L.A.M., M.P., State Minister 

 of  Rehabilitation and Resettlement: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 759-60 

 

Jayakody, The Hon. Sisira, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 861-5 

 

Debates, Adjournment: 

De-proscription of illegal and proscribed  

 organizations, 1582 

 

Jayamaha, The Hon. Nalin Bandara, M.P.: 

Debates: 

Bills:Appropriation, 2016, 910-6 

 

Bills, Private: 

M.K.A.D.S. Gunawardhana Foundation  

  (Inc.): 1R., 1612 

 

Jayarathne, The Hon. Anura Sidney, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1562-7 

 

Jayasekara, The Hon. Dayasiri, M.P., Minister of  

 Sports: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 742-8 

 

Questions, Oral: Replies: 

Carom Boards and Draughts Boards,  

 Purchase of, 458-63 

Jayasena, The Hon. Mrs. Sumedha G., M.P., Deputy  

Minister of Sustainable Development and Wildlife: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1225-30 

 

Jayasinghe, The Hon . (Mrs.) Chandrani Bandara, 

 M.P., Minister of Women and Child affairs: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1364-9 

 

Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 688-706 

 

Questions, Oral: 

Carom Boards and Draughts Boards,  

 Purchase of, 458-63 

Divineguma Fund: Misuse, 629-34 

Telecommunication Regulatory Commission:  

Misappropriation of State Funds, 493-7 

 

Jayawardana, The Hon. Lucky, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 781-6 

 

Questions, Oral: 

Bus Service by Yatinuwara Depot, 480-6 

Divineguma recipients: 

Details, 1313-7  

Udunuwara electorate, 1154-60 

Housing Scheme, Hantana, 978-82 

Theatre of National Institute of Cooperative  

Development, 815-20 

 

Jayawardana, The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan, 

 M.P.: 

Petitions: 

Jayasingha, Mr. R.M.I.B, Elpitiya, 1774 

 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1729-32 

 

Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj, M.P., Minister 

 of Education: 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Grade Five Scholarship Awards, Curtailment of,  

830-1, 832-3, 834 

 

Debates: 

Bills:Appropriation, 2016, 1077-86 
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Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj: (Contd.) 

Questions, Oral: Replies: 

Retired Officers of Sri Lanka Administrative  

  Service: Re-employment, 1317-23 

Schools: Sanitary facilities, buildings, etc.: 

Mahinda Rajapaksa College, Matara:  

 Building facilities, 1778-83 

PU/KAL/Pulanchchena Muslim Maha  

 Vidyalaya, 653-4 

Unemployed trained teachers of Southern  

 Province: recruitment, 982-3 

 

Karunanayake, The Hon. Ravi, M.P., Minister of  

 Finance: 

Budget Speech, 2016, 3-118 

 

Comments on: 

Budget Speech: Printing of two Books, 679, 682 

 

Ministerial Statements: 

Zero-based budgeting programme of 2016,  

 984-5, 988 

 

Debates: 

Bills:  

 Appropriation, 2016: 2R., 3-118, 1400-3,  

   1919-41 

 

Karunatileka, The Hon.Gayantha, M.P., Minister  

 of  Parliamentary Reforms and Mass Media and 

 Chief Government Whip: 

Budget Estimates: 

Draft Budget Estimates, 2016, 1-2 

 

Debates: 

Bills:  

 Appropriation, 2016: 2R., 1454-60 

 

Orders: 

Excise (Sp. Pro.) Act: Pr., 457 

Excise Ordinance: Pr., 457 

Mutual Assistance in Criminal Matters  

  Act: Pr., 457 

Stamp Duty (Sp. Pro.) Act: Pr., 457 

 

Regulations: 

Draft Budget Estimates: Pr., 629 

Insurance Industry Act: Pr., 457 

Sri Lanka Electricity Act: Pr., 457 

 

Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P., Minister of  

Higher Education and Highways and Leader of the  

House of Parliament: 

Comments on: 

Budget Speech: Printing of two Books, 668, 678 

 

Kiriella, The Hon. Lakshman: (Contd.) 

Committees, Select: 

Budget Estimated of 2016, To Discuss the Heads 

  of Expenditure of the Ministries selected  

  from: Am., 628 

Debates: 

Bills: 

Appropriation (Am.): Com. and 3R., 1148- 

  57 

Appropriation, 2016: 2R., 1179-83 

 

Kumar, The Hon. A. Aravindh, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

 Appropriation, 2016: 2R., 617-23 

 

Debates, Adjournment: 

Estate areas, Impediment at Pradeshiya  

 Sabha Level for Development of, 1770-1 

 

Kumar, The Hon. Velu, M.P.: 

Debates: 

Appropriation, 2016: 2R., 1261-7 

 

Debates, Adjournment: 

Estate areas, Impediment at Pradeshiya  

 Sabha Level for Development of, 1767-8 

 

Kumarasinghe, The Hon. (Mrs.) Geetha  

 Samanmalee, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 943-7 

 

Kumarasiri, The Hon. J.M. Ananda, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 765-9 

 

Lokuge, The Hon. Gamini, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016, 902-10 

 

Maddumabandara, The Hon. R.M. Ranjith, M.P.,  

Minister of Public Administration and  

Management: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1669-77 

 

Questions, Oral: Replies: 

Public Service: recruitment, 1592-6 

 

Maharoof, The Hon. Imran, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1285-90 

 

[Kar-Mah 
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Maheswaran, The Hon. (Mrs.) Vijayakala, M.P.,  

State Minister of Child Affairs: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1101-7 

 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 1107 

 

Mahroof, The Hon. Abdullah, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 791-800 

 

Mannapperuma, The Hon. Ajith, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 865-71 

 

Mansoor, The Hon. Muhammad Ibrahim  

 Muhammad, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1756-61 

 

Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1548-53 

 

Debates, Adjournment: 

Difficulties faced by owners of small paddy  

  mills, 1308-10 

 

Documents, Tabled: 

Misuse of money, re, 1550 

'Setting up of Environmental system for  

High Technology Electric Product Design in  

Sri Lanka', 1552 

 

Marikkar, The Hon. S.M., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 593-9 

 

Masthan, The Hon. Kader Kader, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1403-7 

 

Bills, Private: 

Al Manar College (Inc.): 1R., 1805 

Hizbullah Foundation (Inc.): 1R., 1806 

Sri Lanka Hira Foundation (Inc.): 1R., 1804 

 

 

Ministerial Statements: 

Small Paddy Mills: Difficulties faced by owners,  

  1600-5 

Zero-based budgeting programme of 2016, 984-5, 

  988 

 

Musthapha, The Hon. Faiszer, M.P., Minister of  

Provincial Councils and Local Government: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1892-5 

 

Debates, Adjournment: 

Estate areas, Impediment at Pradeshiya  

 Sabha Level for Development of, 1772 

 

Muthuhettigamage, The Hon. Nishantha, M.P.,  

 Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1205-8 

 

Mutukumarana, The Hon. S.C., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1209-14 

 

Nanayakkara, The Hon. Vasudeva, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1038-45 

 

Privileges: 

'Irida Lankadeepa' report of 29th November  

  2015, 1605-8 

 

Questions, Oral: 

School Admission, Grade One: Proof of  

 Residency, 502-4 

Sri Lanka Law College: Examinations, 1795-8 

 

Navavi, The Hon. Mohamed, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016, 947-51 

 

Nirmalanathan, The Hon. I. Charles, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016, 1052-9 

 

Orders: 

Excise (Sp. Pro.) Act: Pr., 457 

Excise Ordinance: Pr., 457 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act: Pr., 457 

Stamp Duty (Sp. Pro.) Act: Pr., 457 
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Paranawithana, The Hon. Karunarathna, M.P.,  

 Deputy Minister of Provincial Councils and Local 

 Government: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 580-6 

 

Debates, Adjournment: 

Estate areas, Impediment at Pradeshiya  

 Sabha Level for Development of, 1771-2 

 

Questions, Oral: Replies: 

Development of Paramulla culvert: payments,  

  1160-5 

Roads coming under Southern Provincial  

 Council: Carpeting, 646-52 

 

Parliament: 

Abrupt Suspensions, 678 

Appointment of Assistant Secretary General of  

 Parliament: Mr. K.A.T.K. Jayathilake, 1773 

Presence of delegations: 

China, 1052 

Russia, 1625 

Presence of HE the President Maithripala Siresena  

in the Chamber, 1838 

 

Pathirana, The Hon. Buddhika, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 777-81 

 

Questions, Oral: 

Batticaloa District, Sinhala people: Basic  

 facilities, 646-52 

Fishermen of SL in custody overseas, 497-502 

Research and Development Programmes in  

  2014, 486-93 

Sapugaskanda Oil Refinery: Reconstruction,  

  655-8 

 

Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 573-8 

 

Bills, Private: 

Pharmaceutical Society of Sri Lanka (Inc.): 

  1R., 1171-2 

 

Perera, The Hon. Ajith P., M.P., Deputy Minister of  

Power and Renewable Energy: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 1R., 1848-55 

 

Documents, Tabled: 

LTTE suspects released on bail: list, 1854 

 

 

Perera, The Hon. Dilan, M.P., State Minister of  

 Highways: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1072-7 

 

Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama, M.P.,  

 Minister of Sustainable Development and Wildlife: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1270-6 

 

Questions, Oral: Replies: 

Electric Fence Projects, 471-80 

 

Perera, The Hon. Niroshan, M.P., State Minister of 

 National Policies and Economic Affairs: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 567-78 

 

Questions, Oral: Replies: 

Decentralized Budgetary Allocation,  

Non-provision of, 463-71 

 

Perera, The Hon. Sanath Nishantha, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 605-10 

 

Perera, The Hon. Sujith Sanjaya, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 935-43 

 

Documents, Tabled: 

Letter from agents of trade institutions, 943 

 

Personal Explanations: 

Welgama, Hon Kumara: 

Allegations against him by Hon. Mujibar  

 Rahuman, 666-7 

 

Petitions: 

Athikkan, Mr. Mohamed, Kurunegala, 1592 

Aththanagoda, Mr. Bandula Kumara, 1774 

Harishchandra, Mr. B.S., Ja-Ela, 1774 

Jayasingha, Mr. R.M.I.B, Elpitiya, 1774, 1774 

Kumarasingha, Mr. M.D., Thorayaya, 1592 

Laysahamy, Mrs. B.W., Polgahawela, 1592, 1592 

Padmasiri, Mr. R.M., 1442 

Ranatunga, Mrs. B.C., Pilassa, 1592 

Tikiri Menike, Mrs. K.M., Lokohettiya, 1592 

Weerasinghe, Mr. K.S.R., 1441 

 

 

[Par-Pet 
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Petitions: (Contd.) 

Wijegunawardhana, Mr. P.K.D. Gunadasa, 1442 

Wijesiripathirana, Mr. P., Veyangoda, 1773 

 

Piyadasa, The Hon. K.K., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1125-8 

 

Premachandra, The Hon. (Mrs.) Hirunika, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1408-14 

 

Premadasa, The Hon. A.D., M.P. State Minister of  

Industry and Commerce: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1350-4 

 

Premadasa, The Hon. Sajith, M.P., Minister of  

Housing and Construction: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1003-12 

 

Premajayantha, The Hon. A.D.Susil, M.P.,  

Minister of Science, Technology and Research: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 897-902 

 

Questions, Oral: Replies: 

Research and Development Programmes in  

  2014, 486-93 

 

Premarathna, The Hon. S., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1258-61 

 

Privileges: 

'Irida Lankadeepa' report of 29th November 2015, 

  1605-8 

 

Priyantha, The Hon. Ashoka, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 800-4 

 

Provincial Councils, Communications, etc.: 

Sabaragamuwa Provincial Tourist Authority Draft  

Statute: Communication, 1773-4 

 

 

 

Punchinilame, The Hon. Susantha, M.P., Deputy  

Minister of Public Administration and Management: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1507-11 

 

Documents, Tabled: 

Drinking water: Trincomalee District, 1511 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Grade Five Scholarship Awards, Curtailment of,  

  830-1, 832-3, 834 

Unsettled lands in Hettipola town, 1168-70 

 

Questions by Private Notice: 

Grade Five Scholarship Awards, Curtailment of,  

  828-30, 831, 833 

Payment of Pension to Officers of Armed Forces,  

  1597-600 

Tamil political prisoners, Granting general  

 pardon to, 1799-803 

Unsettled lands in Hettipola town, 1165-8, 1170-1 

 

Questions, Oral: 

"Deyata Kirula" Development Projects in Matara  

  District: Recommencement, 1442-8 

Batticaloa District, Sinhala people: Basic facilities, 

  646-52 

Bus Service by Yatinuwara Depot, 480-6 

Carom Boards and Draughts Boards, Purchase of, 

  458-63 

Decentralized Budgetary Allocation, Non-provision 

  of, 463-71 

Development of Paramulla culvert: payments,  

 1160-5 

Development Programmes in Matara District:  

recommencement, 820-7 

Displaced families from Senapura village:  

Residential land plots, 664-6 

Divineguma:  

Fund: Misuse, 629-34 

Recipients: Details, 1313-7 

Recipients: Udunuwara electorate, 1154-60 

Electric Fence Projects, 471-80 

Farmers, Issuing of firearms to, 812-5 

Fishermen of SL in custody overseas, 497-502 

Housing Scheme, Hantana, 978-82 

Public Service: recruitment, 1592-6 

Research and Development Programmes in 2014,  

  486-93 

Residents in Dumburugiriya, Hatton: Right of  

 residency,  

1775-8 

Retired Officers of Sri Lanka Administrative  

 Service: Re-employment, 1317-23 
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Questions, Oral: (Contd.) 

Roads coming under Southern Provincial Council:  

Carpeting, 643-6 

Sapugaskanda Oil Refinery: Reconstruction, 655-8 

Schools: Building facilities: 

Mahinda Rajapaksa College, Matara, 1778-83 

PU/KAL/Pulanchchena Muslim Maha  

 Vidyalaya, 653-4 

School Admission, Grade One: Proof of Residency,  

502-4 

Sir John Kotalawala Defence University:  

 Courses and Students, 1783-91 

Sri Lanka Foreign Employment Bureau: Financial 

  misconduct, 634-43 

Sri Lanka Law College: Examinations, 1795-8 

Telecommunication Regulatory Comm.:  

 Misappropriation of State Funds, 493-7 

Theatre of National Institute of Cooperative  

 Development, 815-20 

Unemployed trained teachers of Southern Province:  

recruitment, 982-3 

Walawa special Zone, Granting of Title deeds to  

  People, 1791-5 

 

Questions, Oral: Replies: 

Paddy purchase at government certified price, 662-4 

Telecommunication Regulatory Commission:  

Misappropriation of State Funds, 493-7 

 

Radhakrishnan, The Hon. V.S., M.P., State Minister  

of Education: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1198-204 

 

Rahuman, The Hon. Ishak, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1553-7 

 

Bills, Private: 

Fathih Institute of Sri Lanka (Inc.): 1R. 1612, 

  1612 

 

Rahuman, The Hon. Mujibur, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1138-41 

 

Rajakaruna, The Hon. Harshana, M.P.: 

Bills, Private: 

Dhammadeepa Foundation (Inc.): 1R., 836 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016, 892-7 

 

Rajapaksa, The Hon. Namal, M.P.: 

Petitions: 

Wijegunawardhana, Mr. P.K.D. Gunadasa, 1442 

 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016, 1107-10 

 

Rajapakshe, The Hon. Dr. Wijeyadasa, M.P.,  

 Minister of Justice and Buddhasasana: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1064-71 

 

Questions, Oral: Replies: 

Sri Lanka Law College: Examinations, 1795-8 

 

Ramanathan, The Hon. Angajan, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1709-13 

 

Rambukwella, The Hon. Keheliya, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1476-90 

 

Ranasinghe, The Hon. Roshan, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 786-91 

 

Ranatunga, The Hon. Arjuna, M.P.,  

Minister of Ports and Shipping: 

Debates: 

Appropriation, 2016: 2R., 1240-6 

 

Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M.P.,  

 Minister of Megapolis and Western Development: 

Comments on: 

Budgetary Allocation: Ministry of Education,  

  685 

 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 730-6 

 

Ranaweera, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1122-5 

 

Rathana Thero, The Hon.... (Ven.) Athuraliye, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 922-8 

 

[Que-Rat 
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Ratnayaka, The Hon. Sagala, M.P., Minister of  

Law and Order and Southern Development: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1682-8 

 

Ratnayake, The Hon. Bimal, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 874-92 

 

Documents, Tabled: 

JVP Party manifesto re employment  

 opportunities, 885 

 

Ratnayake, The Hon. C.B., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1881-3 

 

Regulations:  

Insurance Industry Act: Pr., 457 

Sri Lanka Electricity Act: Pr., 457 

 

Salman, The Hon. M.H.M., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Deltota Mahfalul Ulama Arabic College  

  (Inc.): 1R., 1613 

 

Questions, Oral: 

Displaced families from Senapura village:  

Residential land plots, 664-6 

 

Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of 

 Skills Development and Vocational Training: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 854-61 

 

Samarasinghe, The Hon. Sandith, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 958-62 

 

Samaraweera, The Hon. Jayantha, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1128-31 

 

Samaraweera, The Hon. Mangala, M.P.,  

Minister of Foreign Affairs: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1835-41 

 

Samaraweera, The Hon. Ravindra, M.P.,State  

 Minister of Labour and Trade Union  

Relations: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1557-62 

 

Samarawickrama, The Hon. Malik,  M.P., Minister of  

Development Strategies and International Trade: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 847-54 

 

Sampanthan, The Hon. Rajavarothiam, M.P., 

 Leader of the Opposition: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1173-8 

 

Saravanapavan, The Hon. E., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1718-29 

 

Semasinghe,The Hon. Shehan, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1267-9 

 

Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M.P., Minister of  

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1641-53 

 

Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M.P., State Minister 

 of International Trade: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1898-906 

 

Debates, Adjournment: 

De-proscription of illegal and proscribed  

 organizations, 1586-7 

 

Senathirajah, The Hon. Mavai S., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1870-7 

 

Senewiratne, The Hon. W.D.J, M.P., Minister of  

Labour and Trade Unions Relations: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1059-64 
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Senewiratne, The Hon. Lakshman, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1345-50 

 

Documents, Tabled: 

LTTE suspects released on bail, Documents re, 

  1349 

 

Shritharan, The Hon. S., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1217-25 

 

Sithadthan, The Hon. Dharmalingam., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1501-7 

 

Sivamohan, The Hon. S., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1423-30 

 

Siyambalapitiya, The Hon. Ranjith, M.P., Minister of  

Power and Renewable Energy: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1884-9 

 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of : 

Expunctions: 

1045, 1054, 1058, 1123, 1450, 1451, 1606, 

 1607, 1696, 1846, 1915, 1917 

 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Appointment of Mr. K.A.T.K. Jayathilake as  

 Assistant Secretary General of Parliament, 1773 

Committees, Parliament: 

House Com.: Nom., 1153 

Parliamentary Business: Meeting, 1153-4 

Public Accounts: Nom., 454 

Public Enterprises: Nom., 454 

Public Petitions: Nom., 455; Substitution of  

  Member, 977 

Committees, Select: 

Budget Estimates of the Year 2016, To discuss 

  the Heads of Expenditure of the Ministries 

  selected from: Nom. of Members, 453-4 

Communication from Sabaragamuwa Provincial  

  Council: Sabaragamuwa Provincial Tourist  

  Authority Draft Statute, 1773-4 

Presence of delegations: 

Russia, 1625 

China, 1052 

 

Srineshan, The Hon. Gnanamuthu, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1325-36 

 

Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 770-2 

 

Statements Other than Ministerial: 

Education, Budgetary Allocations to, 1452-3 

 

Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 505-19 

 

Suresh, The Hon. Vadivel, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 586-93 

 

Debates, Adjournment: 

Estate areas, Impediment at Pradeshiya Sabha  

Level for Development of, 1768-70 

 

Swaminathan, The Hon, D.M., M.P., Minister of  

Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and  

Hindu Religious Affairs: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1702-9 

 

Questions, Oral: Replies: 

Batticaloa District, Sinhala people: Basic  

 facilities, 646-52 

 

Thigambaram, The Hon. Palany, M.P., Minister of  

Hill Country New Villages, Infrastructure and  

Community Development: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1431-4 

 

Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M.P.: 

Debates: 

Bills:Appropriation, 2016, 965-74 

 

Debates, Adjournment: 

Estate areas, Impediment at Pradeshiya Sabha  

  Level for Development of, 1762-5 

 

Documents, Tabled: 

Local Authorities' Legislation, Proposals re  

amendment of, 1766 

Udapalatha Pradeshiya Sabha: dissolution, 1764 

 

Sen-Thi 
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Thurairetnasingam, The Hon. K., M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1460-8 

 

Viyalandran, The Hon. S., 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 1369-79 

 

Wakkumbura, The Hon. Janaka, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1110-3 

 

Bills, Private: 

Roshan Ranasinghe Janasahana Foundation 

  (Inc.): 1R., 1803 

 

Wanniarachchi, The Hon (Mrs.) Pavithradevi, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1909-11 

 

Wedaarachchi, The Hon. Dilip, M.P., State Minister 

 of  Fisheries and Aquatic Resources Development: 

Questions, Oral: Replies: 

Fishermen of SL in custody overseas, 497-502 

 

Weerakkody, The Hon. Chandima, M.P., Minister of  

Petroleum Resources Development: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1751-6 

 

Questions, Oral: Replies: 

Sapugaskanda Oil Refinery: Reconstruction,  

  655-8 

 

Weerawansa, The Hon. Wimal, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 718-30 

 

Welgama, The Hon. Kumara, M.P.: 

Personal Explanations: 

Allegations against him by Hon. Mujibar  

 Rahuman, 666-7 

 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1842-7 

 

Wickramaratne, The Hon. (Dr.) Jayampathy, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 748-54 

 

Wickramaratne, The Hon. Eran, M.P., Deputy  

Minister of Public Enterprise Development: 

Comments on: 

Budgetary Allocation to Ministry of Education, 

  700 

 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1526-31 

 

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M.P., Prime  

 Minister, Minister of National Policies and  

 Economic Affairs: 

Comments on: 

Development projects, 1164 

 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1614-25 

 

Wijayawardene, The Hon. Ruwan, M.P.,  

State Minister of Defense: 

Debates, Adjournment: 

De-proscription of illegal and proscribed  

organizations, 1588-90 

 

Questions, Oral: Replies: 

Sir John Kotalawala Defence University:  

Courses and Students, 1783-91 

 

Wijemanna, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 1118-22 

 

Wijemanne, The Hon. Ananda Lakshman, M.P.: 

Debates: 

Bills:Appropriation, 2016: 2R., 1419-23 

 

Bills, Private: 

Susantha Punchinilame Foundation (Inc.):  

  1R., 1611 

Trincomalee, Pankulama, Morawewa South 

 Sirigajaba Gal len Rajamaha Viharastha 

 Sanwardhana Sabhawa (Inc.):1R., 1610 

 

Wijerathna, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari, M.P.: 

Debates: 

Bills: Appropriation, 2016: 2R., 772-7 

 

Wijesekera, The Hon. Duleep, M.P., Deputy Minister 

 of  Post, Postal Services and Muslim Religious  

 Affairs: 

Petitions: 

Padmasiri, Mr. R.M., 1442 

 

 Thu-Wij 
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Wijesekera, The Hon. Kanchana, M.P.: 

Debates: 

Bills:  

 Appropriation, 2016: 2R., 1246-51 

 

Wijesiri, The Hon. Chaminda, M.P.: 

Debates: 

Bills:  

 Appropriation, 2016: 2R., 1276-80 

 

Wijetunga, The Hon. A.A., M.P.: 

Debates: 

Bills:  

 Appropriation, 2016: 2R., 1290-6 

 

Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani, M.P.: 

Debates: 

Bills:  

 Appropriation, 2016: 2R., 1415-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Withanage, The Hon. Hesha, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1867-70 

 

Questions, Oral: 

Walawa special Zone, Granting of Title deeds  

 to People, 1791-5 

 

Yoheswaran, The Hon. Seeniththamby, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016, 928-35 

 

Zoysa, The Hon. Wijith Wijayamuni, M.P., Minister 

 of Irrigation and Water Resources Management: 

Debates: 

Bills: 

Appropriation, 2016: 2R., 1192-8 

 Wij-Zoy 





 

 

පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

240 වන කාණ්ඩය  - 1 වන කලාපය  
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2015 நவம்பர் 20, ெவள்ளிக்கிழைம 
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 : 

ෙද වන වර කියවීම -  විවාදය කල් තබන ලදී. 
 

 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016: 
இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 

APPROPRIATION BILL, 2016: 
Second Reading - Debate Adjourned 





 

 

 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
(හැන්සාඩ්) 

 

 

 

නිල වාර්තාව 
 

 

 

240 වන කාණ්ඩය  
 

 

 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්  

අටවන පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

 

 

පළමුවන සභා වාරය 
 

2015 



 

 



(v) 

 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
(2015 අෙගෝසත්ු 17වන දින පවත්වන ලද මහ මැතිවරණෙයන් ෙත්රී පත් වූ) 

  
අ 

අෛඩක්කලනාදන්,  අ. (වන්නි) 
අතුෙකෝරල මහත්මිය, තලතා (රත්නපුරය)  
අප්පුහාමි, මාකාවිට ආරච්චිෙග් ෙදොන් ෙහක්ටර් හයිජිනස් (පුත්තලම) 
අෙබ්ගුණවර්ධන,  පහලෙග් ෙරෝහිත පියතිසස් (කළුතර) 
අෙබ්වර්ධන, මහින්ද යාපා (මාතර) 
අෙබ්වර්ධන, ලක්ෂම්න් යාපා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
අෙබ්වර්ධන, වජිර (ගාල්ල) 
අෙබ්සිංහ, අෙශෝක (කුරුණෑගල) 
අෙබ්ෙසේකර, සිසිර කුමාර වලිමුනි මැන්ඩිස් පියන්ජිත් ෙහේමන්ත (පුත්තලම) 
අමරතුංග, ෙජෝන් ඇන්තනී එම්මානුෙවල්(ගම්පහ) 
අමරෙසේන, ඉඳුනිල් තුෂාර ගිරාන පතිරැන්නැහැලාෙග් (කුරුණෑගල) 
අමරවීර, මහින්ද (හම්බන්ෙතොට) 
අමුණුගම, දිලුම් සුරාජ් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
අමුණුගම, සරත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
 අලගියවන්න, ලසන්ත අ. (ගම්පහ) 
අලවතුවල, ෙජ්.සී. (කුරුණෑගල) 
අලහප්ෙපරුම, ඩලස ්දහම් කුමාර (මාතර) 
අලුත්ගමෙග්, අලුත්ගමෙග් ආනන්ද (මහනුවර) 
අලුත්ගමෙග්, මහින්දානන්ද මීතලාෙව් (මහනුවර) 
අලුවිහාෙර්, රංජිත් (මාතෙල්) 
 අලුවිහාෙර්, වසන්ත (මාතෙල්) 
අෙශෝක, පියන්ත ආර්.ඩී. (පුත්තලම) 

ඉ 
  
ඉන්දික, අනුරුද්ධ  ෙහේරත් හිටිහාමි අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් (ගම්පහ) 
ඉසහ්ාක්, අබ්දුල් රහුමාන් (අනුරාධපුරය) 

 
ඒ 

ඒකනායක, ටී.බී. (කුරුණෑගල) 
  

ක 
කරුණාතිලක, ගයන්ත (ගාල්ල) 
කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙඩ්ස් (ෙකොළඹ) 
කාරියවසම්, අකිල විරාජ් (කුරුණෑගල) 
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගීතා සමන්මලී (ගාල්ල) 
කුමාරසිරි, ජයසුන්දර මුදියන්ෙසේලාෙග් ආනන්ද (ෙමොණරාගල) 
කුමාර්, අ. අරවින්ද් (බදුල්ල) 
කුමාර්, එම්. ෙව්ලු (මහනුවර) 
ෙකොෙලොන්ෙන, නාලක පසාද් (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙකෝඩීසව්රන්, කවීන්දන් (දිගාමඩුල්ල) 

 

ග 
 ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ්  (රත්නපුරය) 
ගෙන්ෂන්, එම්. (ෙකොළඹ) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, දයා (දිගාමඩුල්ල) 
ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 



(vi) 

 

ගම්මන්පිල, උදය පභාත් (ෙකොළඹ) 
ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග්, නිහාල් (හම්බන්ෙතොට) 
ගුණවර්ධන, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ (ෙකොළඹ) 
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ) 
ගුණෙසේකර, ඇඩ්වඩ් ෙදහිවල ලියනෙග් (ගම්පහ) 
ගුණෙසේකර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත (ෙමොණරාගල) 
ෙගේරු, ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
  

 ච 
 

චන්දසිරි, ගජදීර විදාෙනආරච්චිෙග් බාන්ස් (මාතර) 
 චන්දෙසේන,  සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් (අනුරාධපුරය) 
 

ජ 
  

ජයෙකොඩි, ආරච්චිලාෙග් සිසිර (ගම්පහ) 
ජයතිලක, මලිත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ජයතිස්ස, අප්පුහාමිලාෙග් නලින්ද (කළුතර) 
ජයමහ, නලින්  බණ්ඩාර  (කුරුණෑගල) 
ජයරත්න, අනුර සිඩ්නි (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ජයරත්න, අනුරාධ ලංකා පදීප් (මහනුවර) 
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයවර්ධන, ෙසේනාධීරෙග් ෙදොන් කවින්ද ෙහේෂාන් (ගම්පහ) 
ජයවර්ධන, ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් ලකී දිසානායක (මහනුවර) 
ජයවිකම, ගාමිණී  (කුරුණෑගල) 
ජයසූරිය, කරු (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ජයෙසේකර, දයාසිරි  (කුරුණෑගල) 
ජයෙසේකර, ෙපේමලාල් (රත්නපුරය) 
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල) 

 
ත 

 
තුෙරයිෙරට්නසිංහම්, කදිර්ගාමත්තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)  
ෙතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය) 
   

ද 
 

ද ෙමල්, සිරිනාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දසනායක, ෙදොන් ආතර් චාමර සම්පත් (බදුල්ල) [2015  සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල) 

ද සිල්වා, නිෙලත්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල) 
ද සිල්වා, හර්ෂ (ෙකොළඹ) 
ද සිල්වා, හාදුවාෙමෙරඤ්ඤ පියල් නිශාන්ත (කළුතර) 
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර) 
දිනුෂාන්, ෙදනගම විතාරණෙග් චානක (හම්බන්ෙතොට) 
දිසානායක, අනුර කුමාර (ෙකොළඹ) 
දිසානායක, එරංජන් නවින් (නුවරඑළිය) 
දිසානායක, එස.් බී. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දිසානායක, ඩී.ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර (දිගාමඩුල්ල) 
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් (මහනුවර) 
දිසානායක, වීරකුමාර් (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල) 
දුෂ්මන්ත, ෙහේවා රාලලාෙග් සාරති (කෑගල්ල) 
ෙද්වානන්ද, ඩග්ලස් (යාපනය) 
ධර්මලිංගම්, සිද්ධාර්ථන් (යාපනය) 



(vii) 

 

න 
  

නවවි, ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
නානායක්කාර, මලිගස්ෙප ෙකොරෙල්ෙග් නලීන් මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිර්මලනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි) 
 

ප 

පතිරණ, අකලංක බුද්ධික උදිත ෙදද්දුව (මාතර) 
පතිරණ, රෙම්ෂ් චමින්ද ෙබන්ෙතොට (ගාල්ල) 
පරණවිතානෙග්, කරුණාරත්න (රත්නපුරය) 
පලනි, තිගම්බරම් (නුවරඑළිය) 
පියදාස, කළාඳුෙගොඩ කංකානම්ෙග් (නුවරඑළිය) 
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය) 
ෙපෙර්රා, අච්චිෙග් ෙදොන් විතාන ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙපෙර්රා, කසෙදෝරුෙග් සුජිත් සංජය (කෑගල්ල) 
ෙපෙර්රා, කුරුගමෙග් සනත් නිශාන්ත (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, ඩිලාන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම) 
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් ක්ෙෂේවියර් (කුරුණෑගල) 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, පර්පචුවා සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)  
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, හිරුනිකා එරාංජලී (ෙකොළඹ) 
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස,  අඹතැන්න ෙද්වයලාෙග්  (කෑගල්ල) 
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙපේමරත්න, සුද්දච්චාරිෙග් (මාතර) 
 
  

බ 

බණ්ඩාර, ආර්.බී. පාලිත රංග (පුත්තලම) 
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානි ඔෆීලියා (අනුරාධපුරය) 
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල) 
බණ්ඩාරිෙගොඩ, බන්දුල ලාල් (ගාල්ල) 
බසන්ායක, බසන්ායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ඩිල්හාන් තාරානාත් (කුරුණෑගල) 
බාලසූරිය, තාරක රමන්ය (කෑගල්ල) 

 

ම 

  

මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල) 
මන්සූර්, ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මුහම්මදු (දිගාමඩුල්ල) 
මයිල්වාගනම්, තිලකරාජා (නුවරඑළිය) 
මරික්කාර්, සයිදුල්ලා මුස්තජාබ් (ෙකොළඹ) 
මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි) 
මහරූෆ්, ඉම්රාන් (තිකුණාමලය) 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය,  විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) 
මායාදුන්ෙන්, සරත් චන්දසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015  සැප්තැම්බර් 04 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
මාරපන, තිලක් ජනක (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මාරසිංහ, චන්දජිත් ආශුෙබෝධ (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුත්තු, සිවලිංගම් (නුවරඑළිය) 
මුස්තාපා, ෆයිසර් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
මුහම්මදු, අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහම්මදු (තිකුණාමලය) 



(viii) 

 

ය 
යාපා,  අප්පුහාමිලාෙග් අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල) 
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිත්තම්බි (මඩකළපුව) 
 

ර 
 
රණතුංග, අර්ජුන (ගම්පහ) 
රණතුංග, පසන්න (ගම්පහ) 
රණවක, අච්චිෙග් පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ) 
රණවීර, බුලත්වැලෙග් පසන්න (ගම්පහ) 
රණසිංහ ආරච්චිෙග්, ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ  ( ෙපොෙළොන්නරුව) 
රතන හිමි, පූජ්ය අතුරලිෙය් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රත්නායක, ආර්.එම්.සී.බී. (නුවරඑළිය) 
රත්නායක, සාගල ගෙජ්න්ද (මාතර) 
රත්නායක, වීරෙකෝන් බිමල් නිෙරෝෂන් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015 සැප්තැම්බර් 14 වන දින සිට] 
රත්වත්ෙත්, ෙලොහාන් එවින්ද (මහනුවර) 
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය  (මහනුවර) 
රහුමාන්, ෙමොෙහොමඩ් මුජිබුර් (ෙකොළඹ) 
රාජකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් (ගම්පහ) 
රාජපක්ෂ, චමල් ජයන්ත (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගල) 
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ) 
රාධාකිෂ්ණන්, ෙව්ලුසාමි (නුවරඑළිය) 
රාමනාදන්, අන්ගජන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රාමනායක, සද්ද විද්ද අ.අ. රංජන්  (ගම්පහ)  
රිෂාඩ්, අබ්දුල් (වන්නි) 
 

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය) 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය) 
වර්ණකුලසූරිය, ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා (ගම්පහ) 
විකමනායක, විදුර (කළුතර) 
විකමරත්න, ඉරාන් (ෙකොළඹ) 
විකමරත්න, ජයම්පති (ජාතික ලැයිස්තුව)   
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ) 
විජිත, ෙබ්රුෙගොඩ ආරච්චිෙග්  (ෙමොණරාගල) 
විෙජ්තුංග,  ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)  
විෙජ්පාල, ෙබෝපාෙගොඩ ෙහට්ටිආරච්චිෙග් (ගාල්ල) 
විෙජ්මාන්න මහත්මිය, තුසිතා (කෑගල්ල) 
විෙජ්මාන්න, ලක්ෂම්න් ආනන්ද (කළුතර) 
විෙජ්රත්න මහත්මිය, ජම්බුගහ පිටිෙය් ෙගදර ෙරෝහිණී කුමාරි (මාතෙල්) 
විෙජ්වර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ) 
විෙජ්විකම මහත්මිය, රදම්පල ගමෙග් ශියානි (දිගාමඩුල්ල) 
විෙජ්සිරි, ෙලොකුගසේතොට විතාරණෙග් චමින්ද (බදුල්ල) 
විෙජ්ෙසේකර,  ආරච්චිෙග්  ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල  ෙපෙර්රා (ගම්පහ) 
විෙජ්ෙසේකර, කංචන ෙචෝදාත (මාතර) 
විතානෙග්, අංකුඹුර ආරච්චිෙග් ෙහේෂාන් විජය (රත්නපුරය) 
විදානගමෙග්, ෙත්නුක අමිත් (බදුල්ල)  
වියාෙල්න්දිරන්, සතාසිවම් (මඩකළපුව) 
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)  
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ) 
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර) 



(ix) 

 

ස 
 

සමරවිකම, මලික් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරවීර, ජයන්ත (කළුතර) 
සමරවීර, මංගල  (මාතර) 
සමරවීර, රවින්ද (බදුල්ල) 
සමරසිංහ, මහින්ද(ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරසිංහ, සන්දිත් (කෑගල්ල) 
සම්බන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය) 
සරවනපවන්, ඊස්වරපාතම් (යාපනය) 
සල්මන්, ෙමොෙහොමඩ් හෆීල් ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සියඹලාපිටිය, බස්නායක රාලලාෙග් රංජිත් (කෑගල්ල) 
සිවෙමෝහන්, සිවපකාසම් (වන්නි) 
සිවශක්ති, අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු (වන්නි) 
සිහාබ්ඩීන්, අමිර් අලි ෙසයිඩ් මුහම්මඩ් (මඩකළපුව) 
සුමතිපාල, තිලංග (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සුමන්තිරන්, මතියාපරණන් ආබහම් (යාපනය) 
සුෙර්ස්, වඩිෙව්ලු (බදුල්ල) 
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන්  (රත්නපුරය) 
ෙසෙනවිරත්න, ලක්ෂම්න් පින්තු ජයතිලක (බදුල්ල) [2015 සැප්තැම්බර් 16 දින සිට] 
ෙසයිඩ්, අලි සාහිර් මවුලානා (මඩකළපුව) 
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ) 
ෙසේනාදිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්තරම් (යාපනය) 
ෙසේනානායක, වසන්ත නෙර්ෂ් පරාකම (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් චතුර සංදීප (ගම්පහ) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් රාජිත හරිසච්න්ද (කළුතර) 
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය) 
ෙසොයිසා, විජිත් විජයමුණි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
 

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 

       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

  
හකීම්, අ. ඉබතුල් රවුෆ්  (මහනුවර) 
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
හෆීස්, අබ්දුල් රවුෆ් අබ්දුල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හාෂිම්, අබ්දුල් හලීම් ෙමොහමඩ් (මහනුවර) 
හාෂිම්, ෙමොෙහොමඩ් කබීර් ෙමොහමඩ්  (කෑගල්ල) 
හැරිසන්, පෑලිසේග් (අනුරාධපුරය) 
හිසබ්ුල්ලා,  මුහම්මද් ෙලබ්ෙබ් අලීම් මුහම්මද්  (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙහේරත්, එච්. එම්. විජිත (ගම්පහ) 
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල) 
 

  

ෆ 
  
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
ෆවුසි, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිසත්ුව) 

  
 



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය -  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා    
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය -  ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
පවාහන හා සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්ය  - ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්ය - ගරු ඩබ්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්ය - ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 
උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය - ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්ය - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය  - ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
මුදල් අමාත්ය  - ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්ය  - ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය - ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය - ගරු නවීන් දිසානායක මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ය - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා  
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය - ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  කබීර් හාෂීම්  මහතා 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
අධිකරණ  අමාත්ය හා බුද්ධශාසන අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය - ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
ඉඩම්  අමාත්ය - ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ය - ගරු  චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්ය - ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අබ්දුල් හලීම්  මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් මහතා 
කීඩා අමාත්ය - ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්ය - ගරු හරින් පනාන්දු මහතා   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්ය  - ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය -  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය - ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්ය - (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
 

[යම් අමාත්යවරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව්යවසථ්ාපිත ආයතන          
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.] 



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 
} 
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
නිතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ  රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය  අමාත්ය - ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
අධ්යාපන රාජ්ය ආමාත්ය - ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  රුවන් විජයර්ධන මහතා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
 උසස ්අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත  ෙසේනානායක මහතා 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 

  

 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුසන්ත  පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - අමීර් අලි  සිහාබ්දින් මහතා 
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප්  විෙජ්ෙසේකර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය  අමාත්ය - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය  - ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අෙශෝක අෙබ්සිංහ මහතා 
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා    
කීඩා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.එම්.එම්. හරිස ්මහතා 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  නිමල් ලාන්සා  මහතා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
අධිකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

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

 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු  රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා,  
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික මහතා,      
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු කබිර් හාෂිම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු 
විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා 

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න 
මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම 
මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා 
මහත්මිය 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,    
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු එස.් 
ශීතරන් මහතා  

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 
මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර 
මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු 
ශීෙන්සන් මහතා 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා,   
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ්
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා,        
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 



 

 

 



(xv) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

කථානායකතුමා - ගරු කරු ජයසූරිය   මහතා  
නිෙයෝජ්ය කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු තිලංග සුමතිපාල   මහතා 
නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමා - ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා 

 
පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 

 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සාලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි - බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය 

 

ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  

නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  

සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  

සහකාර පධාන නිලධාරි -  ඒ.ටී.එස්. පුෂප් කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  

ෙජ්යෂඨ් දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය 

 
පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය 

ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි. 
ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. 
විතානෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ඒ.එස.්ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත 
මහත්මිය,  ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ 
මහත්මිය,  ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. ෙදහිගහලන්ද මහතා, ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු);  ඒ.එස.් 
ධර්මවංශ මහතා (සහකාර  පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා, ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය  (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ෙක්.එස.් සිල්වා 
(සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිෙයෝවනී 
ෙමෙනවිය (පාර්ලි ෙම්න්තු නිලධාරි); ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති 
මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී. නුවන් දුමින්ද (පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්ය නිලධාරි) 

පවාහන කාර්යාංශය - එස.්බී. කුඵගම්මන මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ පරිපාලන), ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරි); ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ්යෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි);  පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -  එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය,  එම්.ඒ. ජස්මිනා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස.්එම්. නසීර් මහතා, එස්.එම්.ඒ.ෙක්. 
කරුණාරත්න මහතා 

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ -   එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා මහතා  
ෙල්ඛන භාරකරු -   එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xvi) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංසක්ාරකවරු - එස.් චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය, සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා 
මහත්මිය 

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය, එස.්ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ටී.ආර්.එම්. 
අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී මහත්මිය, එෆ.්එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, 
ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී මහත්මිය, ෙක්.පී.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. 
නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය, ෙක්.ඩී.එස.් කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය, ගීතානි වර්ණසූරිය 
ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් අරුමාදුර මහත්මිය, එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, 
එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස ්මහතා.  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. 
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී ෙමෙනවිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  ටී.යූ. 
වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය, එන්. ෙක්තිස්වරන් මහතා, එම්. 
පුෂ්පකුමාර මහත්මිය. 

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි 
මහත්මිය,  ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි -  එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා, එම්.බී.වී.එන්.ටී. 
පනාන්දු මහත්මිය. 

සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු -  ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක -  

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
අධ්යක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා  
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස් ෙමෙනවිය, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය 
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා, 
එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය,  ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. 
අලහෙකෝන්  ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); බී.ඒ. කුමාරදාස මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා, සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);    
ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි);  ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි)  

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.ඒ.එස.්පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා (නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

භාර ගැනීෙම්  නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා  

ෙජ්යෂඨ් සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා  

ෙජ්යෂඨ් මිල දී ගැනීෙම්  නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා  

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා මහතා 

  



(xvii) 

 

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමෙග් මහතා  
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා  
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා;  සී. එස්. බාලසූරිය මහතා 

කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) -  පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා  
 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  -  එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා. 
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක -   
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ්යෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා,  බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ෙක්.පී. අමරසිංහ 

මහතා, ඒ.පී. රණතුංග මහතා.  
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
 ගෘහපාලන අධීක්ෂක -  
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා, 

එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. යසපාල මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. 

ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. 
තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස.් පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර 
මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා. 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -     
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා, ඩී.එම්.ජී. ධර්මලාල් මහතා.  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -  එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.යූ. 

ගුණරත්න මහතා,   ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා, ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ 
මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. නිසස්ංක මහතා, ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා   

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා  

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන), එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා,   ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ.සී.එන්. නූෂ්රත් මහත්මිය, ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා, එස්.එල්. විකම මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස ් මහත්මිය (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු);    ඩබ්ලිව්.එල්.එස.්ඩී. ද අල්විස් මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

කාරක සභා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්වා මහතා, සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ඒ.එම්. 
නිලාමුදීන් මහතා   (පධාන නිලධාරි); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා, එස.්පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  
එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය, වී.පී.ජී.එස.් විදානපතිරණ මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය, එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා 
මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xviii) 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ 
පරිපාලන);  ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස.් පනාන්දු මහතා 
(නි ෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය, එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ආර්.සී. 
විෙජ්තිලක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); එම්.ආර්.බි. 
ෙසේනාරත්න (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත් 
කුමාර මහතා (පධාන නිලධාරි);  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා  (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එච්.ආර්.සී. සිල්වා 
මහතා, ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 

සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ජී. රත්නායක මහතා      

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 

සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, ෙජ්.එස.් අමුෙගොඩ ආරච්චි 
මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක  -  ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා  

නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. 
ෙපෙර්රා මහතා 

ෙජ්යෂඨ් පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි 
මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිසස්ංග මහත්මිය. 

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විෙජ්සිංහ මහතා, 
ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති 
ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස ් මහතා, ඊ.ඒ. 
අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 

அேசாக்க, பிாியந்த  ஆர்.டீ. ( த்தளம்) 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா  (இரத்தின ாி) 
அப் ஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)  
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற) 
அேபசிங்க, அேசாக்க   (கு நாகல்) 
அேபேசகர, சிசிர குமார  வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த ( த்தளம்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ல மன் யாப்பா (ேதசியப் பட் யல்) 
அேபவர்தன, வஜிர  (கா ) 
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்) 
அமர ங்க, ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் (கம்பஹா) 
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
அ கம, சரத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
அ கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் ) 
அலகியவன்ன , லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)  
அ த்கமேக, அ த்கமேக ஆனந்த (கண் )  
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த மீதலாேவ (கண் ) 
அ விஹாேர, ரஞ்சித்,  (மாத்தைள) 
அ விஹாேர, வசந்த,  (மாத்தைள) 
அழஹப்ெப ம, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தைற) 
 

இ 

இந்திக, அ த்த ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான்  (கம்பஹா) 
இராமநாதன், அங்கஜன் (ேதசியப் பட் யல்)  
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)  

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

க 
கேணஷன், எம். (ெகா ம் ) 
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் ) 
கமேக, தி மதி அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்) 
கமேக, தயா (திகாம ல்ல) 
கமேக, ெதான் சந்திம (அ ராத ரம்) 
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ) 
க ணாதிலக, கயந்த (கா ) 
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் ) 
கலப்பத்தி ஆரச்சிேக, நிஹால் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
கன்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி) 
காாியவசம், அக்கில விராஜ்  (கு நாகல்) 
கிாிஎல்ல, ல மன் பண்டார (கண் ) 
கிேர , ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  (ெகா ம் ) 
குணேசகர, எட்வட் ெதஹிவல யனேக (கம்பஹா) 
குணேசகர, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த (ெமானராகைல) 
குணவர்தன, எம்.ேக.ஏ. .எஸ். (ேதசியப் பட் யல்)  
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 
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குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

சந்திரசிறி, கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் (மாத்தைற) 
சந்திரேசன, சமரேகான் தியன்ேசலாேக (அ ராத ரம்) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சமரசிங்க, சந்தித் (ேககாைல) 
சமரசிங்க, மஹிந்த (ேதசியப் பட் யல்)  
சமரவிக்ரம, ம க் (ேதசியப் பட் யல்) 
சமர ர, மங்கள  (மாத்தைற) 
சமர ர, ர ந்திர (ப ைள) 
சமர ர, ஜயந்த (க த் ைற) 
சரவணபவன்,  ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சல்மான், ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சிவசக்தி, அண்ணாமைல நேடசு (வன்னி) 
சிவேமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)  
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சிஹாப்தீன், அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் (மட்டக்களப் ) 
சுமதிபால, திலங்க (ேதசியப் பட் யல்) 
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுேரஷ், வ ேவ  (ப ைள) 
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசயிட், அ  சாஹிர் ெமளலானா (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, ல மன் பிந்  ஜயதிலக (ப ைள)  [2015 ெசப்ெரம்பர் 16ஆம் திகதியி ந் ] 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராசா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம (ெபாலன ைவ) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலம்பேக சத் ர சந்தீப (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (க த் ைற) 
 ெசாய்சா, விஜித் விஜய னி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

த 

தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலத்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள) 
த சில்வா, ஹர்ஷ  (ெகா ம் ) 
த சில்வா, ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (க த் ைற) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
த ெமல், சிறினால் (ேதசியப் பட் யல்) 
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)  
திசாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திசாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த்  (கண் )  
திசாநாயக்க, டீ.ாீ. டப். விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

ைரெரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (ேதசியப் பட் யல்) 
ஷ்மந்த, ேஹவா ராளலாேக சாரதி (ேககாைல) 

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 
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ந 
 

நவவி, ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்) 
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி ஒபீ யா (அ ராத ரம்) 
பண்டார, ஆர்.பி. பா த  ரங்ேக ( த்தளம்)  
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாாிெகாட, பந் ல லால் (கா ) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக உதித்த ெதத் வ (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  (கா ) 
பர்னாந் ,  அ ந்திக  ( த்தளம்) 
பர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் (கு நாகல்) 
பரணவித்தானேக, க ணாரத்ன  (இரத்தின ாி) 
பழனி, திகம்பரம் ( வெர யா) 
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (ேககாைல) 
பியதாச, கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக ( வெர யா) 
பிரனாந் , ஹாீன்  (ப ைள)  
பிேரமசந்திர, தி மதி ஹி னிகா எராஞ்ஜ  (ெகா ம் ) 
பிேரமதாச, அபெதன்ன ேதவயலாேக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமரத்ன, சுத்தச்சாாிேக (மாத்தைற) 
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (தி ேகாணமைல) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 
ெபேரரா, அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, கு கமேக சனத் நிசாந்த ( த்தளம்) 
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல) 
ெபேரரா, லான் (ேதசியப் பட் யல்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல) 
ெபௗ , ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
 

ம 
 

மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்) 
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல) 
மயில்வாகனம், திலகராஜா ( வெர யா) 
மாிக்கார், சயி ல்லா ஸ்தஜாப் (ெகா ம் ) 
மன்சூர், இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  (திகாம ல்ல) 
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல) 
மாயா ன்ேன, சரத் சந்திரசிறி (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 04ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுேபாத (ேதசியப் பட் யல்) 
மாரபன, திலக் ஜனக (ேதசியப் பட் யல்) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)   

த் குமாரண, சரத் சந்திரசிறி  (அ ராத ரம்) 
த் , சிவ ங்கம் ( வெர யா) 

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 
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  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

ரணசிங்க ஆரச்சிேக, ெறாஷான், அ த்த (ெபாலன ைவ) 
ரண ங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா) 
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  (ெகா ம் ) 
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா) 
ரத்நாயக்க, சாகள கேஜந்திர (மாத்தைற) 
ரத்நாயக்க, ரேகான் பிமல் நிேராஷன் (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆம் திகதியி ந் ] 
ரத்வத்ேத, ெலாஹான்  எவின்தர (கண் ) 
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (ேதசியப் பட் யல்) 
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )  
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி  ( வெர யா) 
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன்  (கம்பஹா) 
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா) 
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்) 
ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் ) 
ராஜபக் ஷ, சமல்  ஜயந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ாிஷாட், அப் ல் (வன்னி) 

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ெகா ம் ) 
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (ேதசியப் பட் யல்) 
வித்தானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி) 
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள) 
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் ) 
விஜித, ேப ெகாட ஆரச்சிேக (ெமானராகைல) 
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா) 
விேஜேசகர, கஞ்சன ேவாதாத (மாத்தைற) 
விேஜ ங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தின ாி) 
விேஜபால, ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக (கா ) 
விேஜமான்ன, தி மதி சிதா (ேககாைல) 
விேஜமான்ன, ல மன் ஆனந்த (க த் ைற) 
விேஜரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி (மாத்தைள) 
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ரதம்பல கமேக சிாியாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 
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ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, க  (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)  
ஜயேசகர, பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா ஜீ. (ெமானராகைல) 
ஜயதிலக, ம த் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயதிஸ்ஸ, அப் ஹாமிலாேக நளிந்த (க த் ைற) 
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)  
ஜயரத்ன, அ ர சிட்னி (ெபாலன ைவ) 
ஜயரத்ன, அ ராத லங்கா பிரதீப் (கண் ) 
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)   
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா) 
ஜயவர்தன, ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க (கண் ) 
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (கு நாகல்) 
 

ஹ 

ஹக்கீம், அ. இப ல் ற ப் (கண் ) 
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹபீஸ், அப் ல் ர ப் அப் ல் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்) 
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் ) 
ஹாசிம், ெமாெஹாமட், கபீர் ெமாெஹாமட் (ேககாைல) 
ஹிஸ் ல்லா, ஹம்மத்ெலப்ைப ஆ ம் ஹம்மத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
ேஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)  
ேஹரத், கனக (ேககாைல) 
 
 

ஸ்ரீ 

ஸ்ரீேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்   மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க  
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன  
நிதி அைமச்சர்  -  மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா் - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம் - மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சா் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  

காணி அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன 
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு கயந்த  

க ணாதிலக்க  
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு .எம். 

சுவாமிநாதன் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்  
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா   
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க 
ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு  மேனா கேணசன் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்   
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு தயா கமேக 
 மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா  
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம 
விேசட பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சரத் அ கம 
 

 [எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட 
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.] 



(xxviii) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன 
நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார   
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி    
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்  
உயர் கல்வி இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர   
ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச  
சி வர் அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்  
சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க    
கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர  
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந் ள்ேள  

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ப் விேஜேசகர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்  ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக்க அேபசிங்க 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
நீதி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
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தவிசாளர் குழாம் 

மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு லக்கி 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்தன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான். 

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி 
சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம், மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, 
மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க, மாண் மிகு  மேனா கேணசன், மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ. 

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 
 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக 
ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, 
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 
அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, 
மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு விஜித 
ேஹரத், மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு 
ச.வியாேழந்திரன், மாண் மிகு சி. சிறீதரன். 

 
அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு 
(கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு அேசாக் 
அேபசிங்க, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன். 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார, மாண் மிகு 
கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன். 

 
உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் 
கிாிஎல்ல, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் 
அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ.  
ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன். 
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க 
 

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார 
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி மதி எம்.ேக. .பீாிஸ் 

 

நி வாகத் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  

பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க  
தாபன அ வலகம்  -  தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  தி மதி ஆர். விதாரண,  தி மதி 

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, 
தி மதி எம்.என். விதானேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி 

.என்.பண் த,  தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி 
ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த, தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர, தி மதி ஆர்.எச்.பீ. குணேசன (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  (தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகம் -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
ெசல்வி ஆர்.ஏ. .என். கிேயாவனீ (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. 
ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .ஜி. வன் மிந்த 
(பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்),  தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி  எம்.ாி.பி.ெபேரரா,  தி மதி .சி.  சூாியாரச்சி,  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 

சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா 

சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       
தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  

ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல். தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் - தி . ஏ.ஏ.எல். ெபேரரா 
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 
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ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி .ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ, தி மதி  சி.என். ெலாக்குெகா கார 
த சில்வா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. 
ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  .பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி 
ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,   தி மதி பீ. . குணவதி, 
தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி, தி மதி ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக, ெசல்வி கீதானி 
வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, 
ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி 
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி 
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். . 
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, ெசல்வி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி 
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன. 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி 
எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந்  

சூசிைக உத்திேயாகத்தர் -  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –    

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ெசல்வி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத் 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன, 
தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, ெசல்வி .எம். . 
அழகக்ேகான் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . பி.ஏ. குமாரதாச 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்);  தி . ேக.சி. ெபர்னாந் , தி மதி சி.எம். சுபசிங்க, தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர 
(சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம் - தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. 
ெபேரரா (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -  ெசல்வி  .எல்.எஸ். விேஜேசக்கர 

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 
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இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
சிேரஷ்ட பாிேசாதகர் (சிவில்)  - தி . பீ.ாி. கமேக  
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய, தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார, தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக,  
 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -   
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். .ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . ேக.பீ. 

அமரசிங்க, தி . ஏ.பீ. ரண ங்க 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர் -  
 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என். 
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா, தி . டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  
தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,   தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. 
திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . 
எம்.பீ.என். சந்திரசிறி 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள்   -  தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . .ஜி. ரணசிங்க, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ்,தி . .எம்.ஜி. தர்மலால் 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 
தி . ேக. . . குணரத்ன,  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ஏ.ஆர்.ஜி. குணவர்தன, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. 
ரணசிங்க, தி . ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க, தி . .ேஜ.பீ. மஹவத்த 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில் 
ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,  தி . 
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன் (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத், தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி, தி . எஸ்.எல். விக்கிரம 
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட், தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);   தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

கு  அ வலகம் - தி . டபிள் .எம்.பி. த சில்வா, தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க, (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். 
நிலா தீன் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . என்.என். ேவெவல்வல, தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக, 
தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்). 
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அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் -
நி வாகம்); தி மதி ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம (பிரதான உத்திேயாகத்தர்), தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். 
ெபர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான், தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், 
தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); 
தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந்  (உதவிப் பணிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தி . ேக.ஜி. சரத்குமார 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி. பர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எச்.ஆர்.சி. 
சில்வா, தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 

பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 

உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், தி . ஜி. ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 

சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 

ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி ேஜ.எஸ். 
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, 
தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி 
ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. 
அமரேசன,  தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க,  தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி,  தி மதி ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன,     
ெசல்வி பீ. கி ஷ்ண ர்த்தி 

 
தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் -  

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  - தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி  
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்கள்  - தி . .  பண் த,  ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் 

எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

  

A 
 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 
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Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 

 
F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 
 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M. K. A. D. S. (National List) 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
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J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 

Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 

Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
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Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economy – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Lands – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Dialogue – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Law and Order and Prison Reforms – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluwihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 

 
 

DEPUTY MINISTERS 
 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashoka Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 

 
 
 
 
 

 



(xlv) 

 

CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. Lucky 
Jayawardana, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Shehan 
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mujibur Rahuman. 

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Risad Badhiutheen, The 
Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) 
Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Dinesh 
Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The 
Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 

Committee on Standing Orders 

The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

 

Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) 
Rajitha Senaratne, The Hon.  Ravi Karunanayake, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika 
Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. P. Harrison, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan 
Perera, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Eran Wickramaratne, The 
Hon. Vijitha  Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa, The Hon. S. 
Viyalanderan, The Hon. S. Shritharan. 

 

Committee on Public Enterprises  

The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. (Dr.) 
Harsha De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Ashok Abeysinghe, The 
Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. M.A. 
Sumanthiran, The Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

 

Committee on Privileges 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Tilak Marapana, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The 
Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Douglas 
Devananda, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. E. Saravanapavan. 

 

Committee on High Posts 

The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Vijitha  Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. 
Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan. 
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PARLIAMENT 

THE SPEAKER - The Hon. Karu Jayasuriya 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon Thilanga Sumathipala 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Selvam Adaikkalanathan 

  

  

PRINCIPAL OFFICIALS 
  

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

DEPUTY SECRETARY-GENERAL - Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARY-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera  

  

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
  

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. B.J. Abeysinghe 

  

  

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
  

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha, Mr. H.U.P. Kumara 

SENIOR TELEPHONE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 

 
  
  

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
  

  

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka  

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Director – Administration);  Mrs.R. Vitharana, Mrs. K.A.I. Senarathna,  Mr. 

M.M.M. Mabrook (Principal Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara, Mrs. M.N. Withanage (Deputy Principal Officers); Mr. A.S. de Silva, Mr. 

L.B.R. Pathmasiri, Mrs. U.N. Panditha, Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. D.C.S. Rupasinghe (Assistant Principal Officers); Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo,                     

Mr. D.G.M.S.M. Dehigahalanda, Mrs. R.M.S. Samanjika (Parliamentary Officers); Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant Parliamentary Officer) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mr. M.U.M.Vasik  (Principal Officer); Mr. K.P. 
Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara, Mrs. R.H.P. Gunasena (Assistant Principal Officers);  Mr. K.S. Silva (Assistant Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer), Miss R.A.D.N. Geyowanee 
(Parliamentary Officer); Mrs. T.G. Hettiarachchi , Mrs. T.W.A. Jayaratne, Mrs. G.V. Ama Sudanthi (Assistant Parliamentary Protocol Officers); 
Mr. U.G. Nuwan Duminda (Parliamentary Media Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. S.B. Kulugammana (Assistant Director - Administration); Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Deputy Principal Officer); Mr. 
J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer); Mr. P.D.N. Fernando (Assistant Principal Officer); Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. W.V.R. 
Wickramarathna (Assistant Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS - Mrs. M.T.B. Perera, Mrs. D.C.D. Sooriyarachchi, Mr. H.P.C.S. Tillakaratne 

STENOGRAPHERS - Mr. R.P. Rasika Rajapaksha, Mrs. J.K.I. Nilmini, Mrs. M.A. Jesmina 

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, Mr. S.M.A.K. Karunaratne  

TRANSLATORS - Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER - Mr. A.A.L. Perera 

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanna 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD -   Mr. S. Chanthirasegaran, Miss D.J.V.  Amarasinghe, Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, 
Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs. K.H. Neelamani,  Mrs. K.P.S. Perera, Mrs. K.A.J.S. Perera 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby,  Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Miss R.K. 
Dharmawathie, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, Miss Geethani Warnasuriya, Mrs. P.V.T.V. Gamage Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, 
Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. Poojika,  Mr. M.S.M. Linnas 

HANSARD REPORTERS – Mr. H.G. Lakshitha, Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. 
E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, 
Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Miss M.P. Niroshi Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma, Mrs. T.U. Weerasekara, Miss G.A. Hiruni 
Punsara, Mrs. H.R.U.S. Nivarchana, Mr. N. Ketheeswaran, Mrs. M. Pushpakumara 

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. J.A.T. Samanthika, Mrs. P.G.K.N. Mihiri, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. R.M. 
Darshika Siriwardena 

SENIOR INDEXING OFFICERS - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori, Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando 

INDEXING OFFICERS - Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –    

  
FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration); Mr. W.P.L. Jayasinghe (Principal Officer); 
Miss K.T.C.K. Peiris, Mrs. C.M. Bulathsinhala, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers);  Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mr. 
P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mrs. S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, Miss D.M.D. 
Alahakoon (Assistant Principal Officers), Mr. M.A.K.D.C.Kumara (Parliamentary Officer) 

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. W.W. Jayathilake (Assistant Director - Administration); Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer); Mr. 
K.C. Fernando, Mrs. C.M. Subasinghe, Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  (Assistant Principal Officers); Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne (Parliamentary 
Officers); Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary Officer)  

INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera (Principal Officer); Mr. 
T.K.Jayawardane (Deputy Principal Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE—  

SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER - Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena 

STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera 

      

  

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
  

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. D.L.D. Adikari 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

SENIOR INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.T. Gamage  

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mr. J.D.K.K. Jayasooriya, Mr. C.S. Balasooriya 

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake,  
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 CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER -  

SOUS CHEF— Mr. U.R.R. Fernando 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGERS- Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe 

RESTAURANT MANAGERS -Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe,  Mr. A.P. Ranatunga  

 GARDEN SUPERVISOR –   

 HOUSEKEEPING SUPERVISOR—  

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. Rathnasiri,          
Mr. K.H. Yasapala 

F & B SUPERVISORS—Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera, Mr. W.S.S.Perera., Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. 
Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath, Mr. K.D.M.S. Fernando, Mr. N.D. 
Wijeyasundara, Mr. M.P.N. Chandrasiri 

 KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR -  

CHEF-DE-PARTIE -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. K.D.S. Patroneous, Mr. D.M.G. Dharmalal 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. K.K.D. Gamini  

LEADING COOKS - Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. Gunarathna, Mr. D.S. 
Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana, Mr. J.M.R. Premalal, Mr. H.T. Ranasinghe, Mr. K.W.G. Nissanka, Mr. D.J.P. Mahawatte 

  

  

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
  

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr. H.E. Janakantha Silva (Assistant Director - Administration); Mr. M.J. Perera, Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 
Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mr. K.R. Herath (Deputy Principal Officers); Mr. J. 
Naseerdeen, (Assistant Principal Officer); Mrs. K.C.K. Peiris , Mrs. A.C.F. Nusrath,  Mr. K.T.L.A. Chandrasiri, Mr.S.L.Wickrama 
(Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer); Mrs. G.N.D. 
Thilakarathna, Mr. S.A.M. Shaheed, Mrs. R.A.N.D. Alwis  (Assistant Principal Officers), Mrs. W.L.S.D. de Alwis,  (Parliamentary Officer)  

COMMITTEE OFFICE - Mr. W.M.P. de Silva, Mrs. C.I. Dissanayake  (Assistant Directors - Administration); Mr. A.M. Nilamudeen (Principal 
Officer);  Mr. N.N. Wewelwela, Mrs. S.P. Gamage, (Deputy Principal Officers); Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, 
Mrs. G.R.U. Gamage, Mrs. H.R.de Zoysa (Assistant Principal Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane, (Parliamentary Officer)    

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE -  

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne (Assistant Director - 
Administration),  Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma (Principal Officer); Mr. E.D.J. Wickremasinghe; Mr. D.R.S. Fernando (Deputy Principal 
Officers); Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon, Mrs. M.K.S.D. Alwis, Mr. R.C. Wijetilleke (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, 
(Parliamentary Officer); Mr. M.R.B. Senaratne (Senior Assistant Parliamentary Officer) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara (Principal 
Officer); Mr.W.W.N.S.C. Fernando (Deputy Principal Officer); Mr. H.R.C. Silva, Mr. R.A.R.L.Ranawake,  (Assistant Principal Officers);   
Mr. M.R.D.T. Thilakasiri (Parliamentary Officer) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

DEPUTY LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika   

ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed, Mr. G. Ratnayake 
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JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi 

ASSISTANT RESEARCH OFFICERS - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. J.S. Amugoda Arachchi, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. K.D.R. Padmasiri,     
Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,   Mrs. N.B.C.J. 
Nissanga 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,      
Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar,    Mrs. R. Vasanthi Perera,    Mr. M. Ajithkumar, Mr. S. Devaraj,       
Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M. Ramis,  Mr. E.A. Amarasena,  Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake,  Mrs.A.L.A.D.Thiumini,  Mrs. K.M.P.G.K. 
Senarathne,  Ms. P. Krishnamoorthy 

  

  
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 

  

DIRECTOR  (Information Systems and Management) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST -  

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER - C.J. Willoraarachchi 

SYSTEMS ADMINISTRATOR  - Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - Mr. N.G.L.S. Karunathilaka 

COMPUTER PROGRAMMERS - Mr. D. Panditha, , Miss P.M.M. Chandima 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) - Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. P.L.I.G. Cooray 

HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

SENIOR ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. I.C.K. Ranasinghe 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya,   Mr. J.S. Colombage,   Mrs. K.G.S. Sewwandhi,   Mrs. N.N. Hettige,    Mr. W.H.U.D. 
Piyatunga,  Mr. A.G.R.K. Abeyrathne,  Mr. N.D.D.P. Premasiri    

COMPUTER OPERATORS - Mr. K.P.P.S. Romawardene,    Mr. K.D.G.M. Chrishantha,    Mrs.  W.D.A. Jayarukshi,   Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. 
A.R.M. Rikaz Ali,  Mr. A.M. Fouzul Ameen 

COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  
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பாரா மன்றம் 
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2015 ෙනොවැම්බර් 20වන සිකුරාදා 
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අ. භා. 2.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 2.00 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர்  அவர்கள்  
[மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 2.00 p.m. MR . SPEAKER [THE HON. KARU 
JAYASURIYA ] in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
2016 මුදල් වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අය 
වැය ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම්පත්.- [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
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) 

Hon. Speaker, I move, 

"That the proceedings on Item No.1 of Public Business appearing 
on the Order Paper be exempted at this day's sitting from the 
provisions of the Standing Order No. 7 of the Parliament and the 
motion agreed to by Parliament on 06.10.2015" 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 

2016, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත. ෙදවනවර කියැවීම, ගරු 
මුදල් අමාත්යතුමා. 

1 2 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
අට වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 
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APPROPRIATION BILL, 2016 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර 

කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.   

හැඳින්වීම 

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජෙය් විසිවන මුදල් අමාත්යවරයා ෙලස ශී ලංකාෙව් 69වන 
අය වැය 2016 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම මෙග් භාග්යයක් 
ෙමන්ම මට ලැබුණු වරපසාදයක් ෙලසත් සලකනවා. අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පරිණත නායකත්වය සහ මඟ 
ෙපන්වීම යටෙත් සියලුම ක්ෙෂේතවල සාර්ථකත්වය අරමුණු 
කරගත් අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවකාශය සැලසී තිෙබනවා. 
2016 වසර සඳහා වන අය වැය පකාශය ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් 
ෙමෙතක් ඉදිරිපත් ෙනොවූ ආකාරෙය් සුවිෙශේෂී අය වැයක් ෙලස 
ඉතිහාසගත වන්ෙන්, එය නිදහස ලැබීෙමන් පසු පැවති පළමු 
ජාතික රජයට නෑකම් කියන, මා නිෙයෝජනය කරන ජාතික 
සහෙයෝගිතා රජය ශී ලාංකික ජනතාවට නව ආර්ථික හා සමාජීය 
මං ෙපත් විවර කරන අය වැයක් වන බැවිනි.  

"දින සියෙය් විප්ලවය" ෙලස හඳුන්වනු ලැබූ 2015 ජනවාරි 
මාසෙය් 29වන දින ඉදිරිපත් කරන ලද අතුරු අය වැය ෙයෝජනා 
ෙබොෙහෝ දුෂ්කරතාවන්ට හා අපහසුතාවන්ට මුහුණ දුන් බහුතර     
ශී ලාංකික ජනතාවෙග් ආර්ථික නිදහස තහවුරු කිරීමට ඉවහල් 
වුණා. එම අතුරු අය වැෙයන් ලබා දුන් සහන පිළිබඳ විගහ කිරීමට 
මා උත්සාහ ෙනොකරන අතර, ඉදිරි කාලය තුළදී ශී ලාංකීය ජාතිෙය් 
උන්නතිය උෙදසා දුරදර්ශී ආර්ථික පතිපත්ති අනුගමනය කරමින් 
තවදුරටත් සහන සැලසීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා      
ශී ලංකාෙව් ජනාධිපතිවරයා ෙලස පත් කිරීමට ඒක රාශී ෙවමින් 
ඔවුන්ෙග් පජාතන්තවාදී අයිතිය සහතික කරමින් පැහැදිලි  
තීන්දුවක් ලබා දුන් ශී ලාංකික ජනතාවට මෙග් පණාමය ෙම් 
අවස්ථාෙව් පුද කිරීමට  කැමැතියි. ඔවුන් ෙමම තීන්දුව ලබා 
දුන්ෙන් අප ෙමෙතක් ෙනොදුටු පජාතන්තවාදෙය් පතිමූර්තියක් බඳු 
නිදහස් හා සාමකාමී මැතිවරණයක් තුළිනි. පසු ගිය පාලන සමෙය්, 
දුක් විඳින ජනතාව ට පතිලාභ ලබාදීම ෙවනුවට අය වැය ඉදිරිපත් 
කරන විට අප ෙදසවන් පිරුෙණ් ෙනොනවතින රැල්ලක් බඳු වූ 
ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ පුරසාරම්වලිනි. ගරු කථානායකතුමනි, 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, වසර 2500කට වඩා වැඩි සංස්කෘතික හා 
ජාතික උරුමයක් සහිත ශී ලාංකීය ජාති ෙය් හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් 
ෙලස 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වන දින පැවැති ජනාධිපතිවරණය 
නම් කරන්නට පුළුවන්. 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් පැවැත් වූ තවත් 
එවැනිම පජාතන්තවාදී මහ මැතිවරණයක් තුළින් නැවතත් එම 
වරම සහතික කළ ජනතාව, ජාතික සහෙයෝගිතා රජයක් පත් 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලන දැක්මක් හා 
ෙනොෙවනස් වන සුළු පතිපත්තිවලින් යුත් ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් කෘතහස්ත හා කැප වූ නායකත්වය ෙමම ජයගහණ 
ෙදකටම අතිශයින් ෙහේතු වුණා.  

පසු ගිය මාස 10ක ෙකටි කාලය තුළ ශී ලංකාෙව් සමාජ, 
ආර්ථික හා ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයන්හි ඇති වූ සමාජ පරිවර්තනය 
ආශ්චර්යවත් එකකැයි සනිටුහන් කරන්නට පුළුවන්. ඉතාම  
විනාශකාරී ගජ මිතුරු ධෙන්ෂ්වර 'ජාලය' නැවත ස්ථාපනය වීමට 
ෙනොහැකි ෙලස සදහටම පරාජය කර ඇති අතර, ජනතාවට බිය 
ජනක වූ සුදු වෑන් සංස්කෘතිය සහමුලින්ම තුරන් කර, 
ජුගුප්සාජනක පවුල්වාදය මුලිනුපුටා දමා ඇත. අද ශී ලංකාෙව් 
සාමාන්ය ජනතාව  ට ආර්ථික පතිලාභ භුක්ති විඳින්නට අවස්ථාව 
ලැබී තිෙබනවා පමණක් ෙනොව, පසු ගිය පාලන සමෙය් 
සිහිනයක්ව පැවැති පජාතන්තවාදී නිදහසද භුක්ති විඳින බව ෙම් 
ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තු ගර්භෙය් අසුන්ගත් සියලුම ෙදනාම 
දන්නා සත්යයක්. රාජ්ය පාලනය ගත් කල, පසු ගිය මාස 10ක 
කාල පරාසය ඉතා දුෂ්කර වකවානුවක් වුණා. අර්බුදකාරී 
ආර්ථිකයක් හා ඉතා දැඩි  ෙලස ෙභ්ද භින්න වූ තත්ත්වයක් තුළ 
සුළුතර බලයක් හිමි රජයක් ෙලස රට පාලනය කර අප ලබාගත් 
වැදගත් ජයගහණ හා පසු කළ සුවිෙශේෂී කඩඉම්  නව ශී ලංකාවක් 
බිහි කරන්නට අඩිතාලම දමා ඇත. 

ඇක්ටන් සාමිවරයාෙග් සුවිෙශේෂී වදන් ෙපළක් වූ "බලය 
දූෂිතය, අත්තෙනෝමතික බලය අතිශයින්ම දූෂිතය" යන්න 
ෙදෝංකාර ෙදන සමයක් තවමත් අප මතකෙයහි ඉතිරිව තිෙබනවා. 
එම පාලන සමෙය් අවසන් අදියර තුළ ශී ලංකාව "පරිහානියට ලක් 
වූ ජනරජයකට" ළංෙවමින් පැවැති අතර, මිත රටවල්ද අප ෙවත 
දැක්වූෙව් ඍණාත්මක පිළිගැනීමකි. ෙමම කාලය තුළදී අප ජාතිය 
ෙලස අපෙග් ආත්ම ගරුත්වය ෙකෙලසා ගත්තා පමණක් ෙනොව, 
GSP Plus සහනය නවතා දැමීම සහ යුෙරෝපා සංගමයට මත්ස්ය 
අපනයනය කිරීම තහනමකට බඳුන් වීමටද සිදු වුණා. එෙහත් පසු 
ගිය මාස කිහිපය තුළ අප සංචාරය කළ රටවලදී අපට ලැබුණු 
පතිචාර ඉතාම  ධනාත්මක වූෙය්, අප විසින් නැවත ස්ථාපනය 
කරන ලද යහපත් පජාතන්තවාදී පසු බිම නිසාෙවනි. 

2015 ජනවාරි මාසෙය් දී අප භාර ගත්ෙත් අමිහිරි අර්බුදකාරී 
තත්ත්වයක පැවැති රටක්. එම අර්බුදය ආර්ථිකයට පමණක් 
ෙනොව, විෙද්ශ කටයුතු, සුබසාධන, යහපාලනය, නීතිය හා සාමය 
සහ පතිපත්ති ගැටලු කරාද විහිදී තිබුණා. තව දුරටත් එම තත්ත්වය 
පැවතුෙණ් නම් එය සමස්ත ජාතියටම හා අනාගත පරම්පරාවටද 
අනර්ථකාරී බලපෑමක් ඇති කළ හැකිව තිබුණා. අප කෘතහස්ත 
ෙලස ෙමම අභිෙයෝගයට මුහුණ දුන් අතර, ඉදිරියටත් ෙමම 
දැවැන්ත අභිෙයෝගයට විශ්වාසෙයන් හා ෛධර්යෙයන් යුතුව 
මුහුණ දිය හැකි බව මාෙග් විශ්වාසයයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
දින සියෙය් විප්ලවය සම්බන්ධ අපෙග් ගමන් මඟ තුළ එ ෙතක් 
පැවති ඍණාත්මක වාතාවරණය ධනාත්මක පවණතාවකට පත් 
කර ගත හැකි ආකාරයත්, පවතින අර්බුද නිරාකරණය කළ හැකි 
ආකාරයත්, සනිටුහන් කර තිෙබනවා. 

පසු ගිය රජෙය් ආර්ථික පතිපත්ති මූලිකවම ෙදෝෂසහගතය. 
දැරිය ෙනොහැකි ණය බරක් ආර්ථිකය ෙවළා ගනිමින් පැවතුණා. 
රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 1990 
වසර හා සසඳන විට අඩකින් පමණ අඩු වූ අතර, ඵලදායී ෙනොවන 
ආෙයෝජන රාජ්ය මූල්ය ව හය අකර්මණ්ය කළ අතර, 
අකාර්යක්ෂම රාජ්ය ව්යාපාර, දූෂිත පසම්පාදන කියාවලීන්, 
අවිධිමත් විෙද්ශ ණය ගැනීම් හා ෙකොන්තාත් පදානයන්, 
යහපාලනය හා විනිවිදභාවය හාස්යයට ලක් කළා. රටක ආර්ථිකය 
ෙනොමඟ ගිය විට අවිධිමත් හා අවභාවිතයට ලක් වූ විට එහි 
අනාගතය අන්තරායකාරී තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. ශී ලංකාව 
ෙමම අන්තරායකාරී කලාපයට ඇතුළු වූෙය් පසු ගිය රජෙය් එම 
අවිධිමත් ආර්ථික පතිපත්ති ෙහේතුෙවනුයි. 

ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ පතිපත්ති අවුල්සහගත තත්ත්වයකට පත් වී 
තිබූ අතර, රට දැඩි ආර්ථික සම්බාධකවලට බඳුන් වීෙම් 
අවදානමකටද ලක් වී තිබුණා. එෙමන්ම ෙපර අපෙග් මිතශීලී 
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රටවල්වලින් ලද සීමිත ආධාරවලින් පමණක් සෑහීමට පත්ෙවමින් 
අපට තනිවම අපෙග් ආර්ථිකය ෙමෙහයවීමට සිදු වුණා. නාස්තිය 
හා දූෂණය ඇදහිය ෙනොහැකි මට්ටමකට ළඟාවීමට විනාශකාරී 
රාජ්ය පතිපත්ති ෙහේතු වූ අතර, ඍණාත්මක කමෙව්ද කියාවට 
නැංවීම තුළ ඒවාෙයහි දුර්විපාක විඳීමට සිදු වුණා. ඍණාත්මක 
කමෙව්ද අතිශය නීත්යානුකූල ෙනොවන පසුතලයක් තුළ කියාත්මක 
වුණා. දරිදතාව පිටු දැකීෙම් වැඩසටහන ෙද්ශපාලනයට නතු වූ 
අතර, එම පතිලාභ අවශ්ය සහ දුක් විඳින ජනතාවට ෙක්න්දගත 
වූෙය් නැහැ. රෙට් නීතිය හා සාමය ෙගෝතික යුගයකට ෙයොමු 
ෙවමින් පැවති අතර ශී ලංකාව වැඩවසම් යුගයකට අවතීර්ණ 
ෙවමින් පැවතුණා.  

"රාජපක්ෂ පාලනය" ශී ලංකාෙව් පැවැති අභ්යන්තර අර්බුදය 
හා තස්තවාදය තුරන් කිරීම සඳහා කටයුතු කළ බව සත්යයකි. එම 
කාලය තුළ ඔවුනට තස්තවාදය තුරන් කළ හැකි වූෙය් අපෙග් 
අනභිභවනීය තිවිධ හමුදාව හා ෙපොලීසිය ලබා දුන් ශක්තිය නිසයි. 
එම පාලන කාලෙය්දි තස්තවාදය තුරන් කිරීමට ඔවුන් දියත් කළ 
කියාදාමයට අපෙග් පසාදය හිමි විය යුතුයි. එනමුත් අප අමතක 
ෙනොකළ යුතු තවත් කරුණු කිහිපයක් සහ තස්තවාදි ගමන් මෙඟහි 
හැරවුම් ලක්ෂ්යයද මතකයට නඟා ගත යුතු ෙවනවා. වර්ෂ 2001 
අවසන් භාගය දිස් වූෙය්  ශී ලංකාෙව් ඉතා අර්බුදකාරි කාල සමයක් 
ෙලසයි. සෘණාත්මක ආර්ථික වර්ධනයක්, සැහැසිකමින් පිරුණු 
යුදමය පරිසරයක් හා ආර්ථික මර්මස්ථානවලට එල්ල වූ පහාර      
ශී ලංකාව අරාජික කිරීමට සමත් වුණා.  

ෙම් කාලෙය්දී බලයට පැමිණි ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා ඇතුළු රජෙය් සම්මුතිවාදි සංකල්ප තුළින් ආර්ථිකය 
විධිමත් කළා පමණක් ෙනොව, ශී ලංකාෙව් පසුගාමීත්වයටද පිළියම් 
ෙයොදනු ලැබුවා. එම පාලන කාලය තුළ ආර්ථිකය වර්ධන මාවතට 
ෙයොමු වුණා. තිවිධ හමුදාෙව් හා ෙපොලිසිෙය් යුදමය කටයුතු සඳහා 
අවශ්ය වූ යුද උපකරණ, අවි ආයුධ සහ උණ්ඩවල අවශ්යතාවන් 
සපුරා ගැනීමට හැකි වූෙය් ඔවුන්ෙග් චිත්ත ෛධර්යයද යළි 
පතිෂ්ඨාපනය කරමිනි. ෙකෙසේ වුවද,  අතිගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සැන් ෆැන්සිස්ෙකෝ නුවර පකාශෙය් වදන් 
ෙමහිදී යළිත් සිහියට නංවා ගතයුතු බව මා සිතනවා. ධම්මපදෙය් 
සඳහන් පරිදි, "ෛවරෙයන් ෛවරය ෙනොසංසි  ෙඳේ, අෛවරෙයන් 
ෛවරය සංසි ෙඳේ" යන බුදු වදන අපට සැමදා අදාළ ෙවනවා. 
තස්තවාදය තුරන් කළද ශී ලංකාෙව්  සියලුම ජන ෙකොටස්වල 
පසාදය ජය ගැනීමට ඔවුනට ෙනොහැකි වුණා. අපෙග් පරමාර්ථය 
වන්ෙන් අපෙග් දිවංගත නායකතුමා පකාශ කළ පරිදි කරුණාව 
මුල් ෙකොට ෙගන සියලු ජන ෙකොටස්හි ජන පසාදය ලබා ගැනීමයි.  

අප පජාතන්තවාදය යළි පතිෂ්ඨාපනය කළා පමණක් ෙනොව 
භීතිය සහ අවනීතිය පිටුදැක නිදහස් නව පැතිකඩක් විවර කළා. 
ජාතික පතිපත්තිද පතිස්ථාපනය කරන්නට හැකි වුණා. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  මඟින් දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් වූ පධාන පතිපාදනයන් පතිෂ්ඨාපනය 
ෙකොට බලාත්මක කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව ව්යවස්ථාදායක සභාව 
ස්ථාපිත කර ඇති අතර, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාද පත් ෙකොට 
තිෙබනවා. අ පෙග් අරමුණ සහ බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන්           
ශී ලංකාෙව් සියලුම සමාජ තලයන්ට දැෙනන පරිදි යහ පාලනෙය් 
පතිලාභ ළඟා කර දීම වන අතර, එෙසේ කිරීමට අප අධිෂ්ඨාන 
කරෙගන සිටිනවා.  

අපෙග් සිහිනය වන්ෙන් තවත් දිදුලන ආර්ථිකයකින් සපිරි 
සමෘද්ධිමත් රටක් බිහි කිරීමයි. අපෙග් සන්තුෂ්ටික දර්ශකය - 
Happiness Index - ඉහළ මට්ටමක පැවතිය යුතුයි. අපෙග් ජාතිය 
යහ ගුණෙයන් හා යහ පැවැත්ෙමන් ෙහබි සමෘද්ධිමත් ජාතියක් විය 
යුතුයි. අපෙග් උත්සාහය වන්ෙන් අනාගත පරපුරට පතිලාභ බුක්ති 
විඳීමට හැකි ආර්ථික නිදහසක් ලබා දීමයි. ඉහළ මැදි ආදායම් 

ලබන ආර්ථිකයකට පරිවර්තනය වීෙම් අරමුණින් ෙකටි, මධ්ය හා 
දිගු කාලීන උපාය මාර්ග ෙයොදා ගනිමින් සහ ව හාත්මක 
සංවර්ධන අභිෙයෝග සැලකිල්ලට ගනිමින් සකස් කරන ලද 
අරමුණු හා ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම අපෙග් අභිපායයි. අපෙග් 
අරමුණ මිලියනපතියන් කිහිප ෙදෙනකු සඳහා අඩිතාලම දැමීම 
ෙනොව මිලියනපතියන් මිලියන ගණනක් බිහි කිරීම සඳහා අවකාශ 
සලසා දීමයි.  

ෙමම පසු බිම යටෙත්, ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් 2015 
ෙනොවැම්බර් මස  05වන දින ෙමම ෙගෞරවනීය සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන ලද පතිපත්ති පකාශය තුළින් 2016 වසර සඳහා වන අය 
වැයට අඩි තාලම දමා තිෙබනවා. එමඟින් පහත සඳහන් මධ්ය 
කාලීන උපාය මාර්ගයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  

(අ)  රැකියා අවසථ්ා දසලක්ෂයක් බිහි කිරීම 

(ආ)  ආදායම් ඉහළ නැංවීම 

(ඇ)  ගාමීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම 

(ඈ)  ගාමීය සහ වතුකරෙය් ජනතාවටත්, මධ්යම පාන්තිකයන්ට 
සහ රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් ෙද්ෙපොළ අයිතිය ලබා දීම 

(ඉ)  ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ්යම පන්තියක් බිහි කරලීම 

ගරු කථානායකතුමනි, එම පතිපත්ති පකාශය ඉතා 
විෙශේෂිතයි. එම පකාශය ෙමම අය වැෙයහි පදනමයි. ශී ලංකා 
ආර්ථිකයට දිගු කාලීන ධනාත්මක පතිඵල ෙගන ෙදන ජාතික 
වශෙයන් වැදගත් පුළුල් පතිපත්ති එම පකාශෙය් ඇතුළත් 
ෙවනවා. ආර්ථික හා සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා 
නිවැරැදි ආර්ථික අඩි තාලමක් අත්යවශ්ය බව එමඟින් පැහැදිලිවම 
ෙපන්වා ෙදනවා. නියමිත ඉලක්ක හා අරමුණු ළඟා කරගත 
හැක්ෙක් එවැනි ශක්තිමත් අඩි තාලමක් මත කටයුතු කිරීෙමන් 
පමණයි. සාර්ථක ඉදිරි ගමනක් සඳහා ආර්ථික කියා මාර්ගවල 
මූලික ෙවනස්කම් කිරීම අත්යවශ්ය බව එම ආර්ථික පකාශෙයන් 
ඉස්මතු කර ඇත්ෙත් එම නිසයි.  

එබැවින් අප රජෙය් පතිපත්ති සම්පාදනෙය්දී ෙවෙළඳ ෙපොළ 
නිදහෙසේ කියාත්මක වීමට ඇති බාධා ඉවත් කිරීම සඳහා අවධානය 
ෙයොමු කරනවා. පතිපත්ති පකාශෙයහි අඩංගු නිදහස ්
පතිසංස්කරණ කියා මාර්ග ෙම් තත්ත්වය යටෙත් විෙශේෂ 
වැදගත්කමක් ගනු ලබනවා. අෙප්ක්ෂිත පතිසංස්කරණ ෙයෝජනා 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආර්ථික කටයුතු ෙපෝෂණය කරනවා පමණක් 
ෙනොව ෛධර්යවත් කිරීමද සිදු කරනු ඇත. එෙසේම, එමඟින් 
සමස්ත ආර්ථික කියාවලිය තුළ ඔවුන්ෙග් ධනාත්මක දායකත්වය 
තහවුරු කරනු ඇත.  

ෙයෝජිත පතිපත්ති, අදාළ පතිසංස්කරණ හරහා කියාත්මක 
කරනු ලබන අතර, වසර ගණනාවක් පුරා නිසි අවධානයක් ෙයොමු 
ෙනොකළ රාජ්ය ව්යවසායන් සහ ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ කටයුතු 
ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානය ෙමහිදී ෙයොමු ෙවනවා.  ශී ලංකාෙව් 
ව්යාපාර පජාෙව් උන්නතියට අගතිගාමීව බලපෑ පසු ගිය රජෙය් 
කරුම උරුමයන්ෙගන් මුදා ගැනීම සදහා පතිසංස්කරණයක් 
අත්යවශ්ය ෙවනවා. ෙදෝෂ සහගත ආර්ථික පතිපත්ති හා අකමවත් 
ආර්ථික කළමනාකරණය පරිචයන් පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලන 
සමෙය් දක්නට ලැබුණු අතර ෙයෝජිත පතිසංස්කරණ හා කමවත් 
ආර්ථික පතිපත්ති ඔස්ෙසේ අප රජය එවැනි ඍණාත්මක 
කමෙව්දයන් බැහැර කරනු ඇත.  

ෙමවැනි පතිසංස්කරණ තුළින් ෙද්ශීය ව්යාපාර ක්ෙෂේතයන්හි 
තරගකාරීත්වය වැඩි දියුණු ෙකොට ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොළ සහ 
ආෙයෝජන පවර්ධනය ෙමන්ම ශී ලාංකිකයන්ෙග් නිපුණතාව සහ 
ඵලදායීතාව වර්ධනය කළ යුතු අතර එහි දී ජාත්යන්තර ආර්ථික 
පවණතා පිළිබඳවද සැලකිල්ල ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.        
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ වාෙග්ම අප සමාජ සාධාරණත්ව මූලධර්ම මත පදනම්ව දැනුම 
ෙක්න්ද කරගත් සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක්ද ෙගොඩනැඟිය 
යුතු ෙවනවා.  

ආර්ථික ක්ෙෂේතය පමණක් ෙනොව ෙද්ශපාලන, සමාජමය, 
අධ්යාපන හා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයන්ද ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සුදුසු 
යාන්තණයක් ස්ථාපිත කිරීම අපෙග් සැලසුමයි. ශී ලාංකිකයන්ෙග් 
මූලික අවශ්යතා වන ඉඩම්, නිවාස, අධ්යාපන සහ ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව 
අපෙග් අවධානය ෙයොමු ෙකොට තිෙබනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා 
විසින් 2015 ෙනොවැම්බර් 05වන දින ෙමම උත්තරීතර සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන ලද පතිපත්ති පකාශෙයහි ෙමම සියලු කරුණු 
අන්තර්ගතව තිෙබන්ෙන් එබැවිනි.  

අප දිගින් දිගටම අවධානයට ලක් කළ යුත්ෙත් අපෙග් පධාන 
ජීවෙනෝපාය වන කෘෂි කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහායි. අපෙග් 
ආර්ථිකය කෘෂිකර්මය මත පදනම් ෙවනවා. ආශිර්වාද ලත් 
ජාතියක් ෙලස අපෙග් ජාතිය නම් කළ හැකියි. අපෙග් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අභිමානෙයන් යුතුව පකාශ කරන්ෙන් එතුමා ෙගොවි 
ජනපදයකින් හා ෙගොවි පරම්පරාවකින් පැවෙතන බවයි. අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් කෘෂිකර්ම ෙමෙහවර 
තුළින් ශී ලංකාව ආහාරෙයන් සුරක්ෂිත වනවා පමණක් ෙනොව 
කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදන අපනයනයටද ෙනොෙබෝ කලකින් ෙයොමු 
වනු ඇති. එවිට අපහට ශී ලංකාව ඉතිහාස ෙය් සඳහන් පරිදි යළිත් 
ආසියාෙව් ධාන්යාගාරය ෙලස නම් කළ හැකි වනු ඇත. අපෙග් 
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නිරන්තර 
කැපවීම ශී ලංකාෙව් කෘෂි ආර්ථිකය සාරවත් පතිලාභයන්ට බඳුන් 
කිරීමට ෙහේතු වනු ඇත.  

නිදහසින් පසු පැවති රජයන් කියාත්මක කරන ලද ආර්ථික 
පතිපත්ති විශ්ෙල්ෂණය කර බැලීෙමන් වර්තමාන තත්ත්වයන්ට 
ෙහේතු වූ ධනාත්මක හා ඍණාත්මක තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීමට 
අවස්ථාව ලැෙබනවා. 

2016 අය වැය සඳහා වූ පසු බිම  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී පාදක වූ පසු බිම පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවීමට මා දැන් කැමැතියි. 1948 වර්ෂෙය්දී නිදහස ලැබූ දා සිට 
අද දක්වා ශී ලංකාෙව් ආර්ථික පතිපත්තීන් ධනවාදි, සමාජවාදි හා 
සුබසාධන ආර්ථික මූල ධර්ම මත ෙදෝලනය වුණා. ෙවන් ෙවන් 
පාලන සමයන් තුළ ෙමම ආර්ථික පතිපත්ති ඍජුව, වකව ෙහෝ 
මිශව කියාත්මක වූ බව අප දන්නා කරුණක්.  

 

නිදහස ලැබූ දා සිට 1977 දක්වා  

1948 අප ලද නිදහස ෙකතරම් සාමකාමි වූෙය්ද යන්න 
ෙහොඳින්ම සනිටුහන් වන වදන් ෙපළක් ශී ලංකාෙව් විශිෂ්ටතම 
ඉතිහාසඥයකු වන මහාචාර්ය ෙක්.එම්. ද සිල්වාෙග් ෙකටි 
සටහනක් තුළින් පකාශිතයි. එදා එතුමා ශී ලංකාව හැඳින්වුෙය් 
"නීතිය, සාමය හා ස්ථාවරත්වෙය් ක්ෙෂේම භූමියක්" වශෙයනුයි. 
ෙදවන ෙලෝක යුද්ධෙයන් පසුව නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා අරගළ 
කළ ෙවනත් ෙබො ෙහෝ රටවල් හා සසඳන විට අප ලද ජයගහණ 
සුවිෙශේෂී ෙවනවා. ඒ මන්ද යත් ෙබොෙහෝ රටවල නිදහස් අරගළ 
ෙල් වැගිරීම් සහ අනෙප්ක්ෂිත සිදුවීම්වලින් ගහණ වූ බැවිනුයි. 

ශී ලාංකික ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය්, වත්මන් ජාතික 
සහෙයෝගිතා රජයට අනුරූපිත තවත් රජයක්  ෙලස නම් කළ 

හැක්ෙක් මහාමාන්ය ඩී.එස්.ෙසේනානායක මැතිඳුන් සිංහල මහා 
සභාව සහ ෙදමළ ෙකොන්ගසය ද ඇතුළුව සියලු පජාවන් 
ඒකාබද්ධව ස්ථාපිත කළ පළමු නිදහස් රජයයි. එකල ශී ලංකාෙව් 
ආර්ථිකය මුළුමනින්ම කෘෂිකර්මය පදනම් කරගත් ආර්ථිකයක් වූ 
අතර, ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකෙය් ෙකොඳු 
නාරටිය ෙමන්ම පධාන අපනයන භාණ්ඩ ෙලස ද නම් කළ හැකි 
විය. එවැනි ද්විත්ව ආර්ථිකයක් එකල ජනතාවෙග් ආර්ථික 
අවශ්යතා සපුරාලීමට ඉවහල් වුණා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 120ක් 
පමණ වූ ඒකපුද්ගල ආදායම හා ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් බිලියන 
එකක් පමණ වූ ආර්ථිකය එම සමෙය් පධාන ආර්ථික දර්ශක ෙලස 
නම් කරන්නට පුළුවන්.  

ෙමම කාලපරාසය තුළ ශී ලංකාව නිදහස් ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
ෙලස ජාත්යන්තරයට ද විකාශය වූෙය්  අවම වූ ආර්ථික නියාමයන් 
මතය. එෙසේ වුවත්, අපනයන අඩු මට්ටමක පැවතීම හා අඛණ්ඩව  
කියාත්මක වූ සුභසාධන පහසුකම් ආර්ථිකය අවදානමකට ලක් 
කළා. ෙද්ශපාලන වශෙයන්  කියාත්මක කළ සුභසාධන පහසුකම් 
ආර්ථික සංවර්ධනයට අහිතකර ෙලස බලපෑ අතර, ෙනොෙයක් 
ව්යවසායයන් සැලසුමක් ෙනොමැතිව ජනසතු කිරීෙම් කියාවලියට 
ලක්වීමද ආර්ථිකෙය් අගතිගාමිත්වයට බලපෑමක් ඇති කරනු 
ලැබුවා.  

70 දශ කෙය් ඇරඹුමත් සමඟ ශී ලාංකිකයන් සලාක සහ 
ආර්ථික සීමා බන්ධන මඟින් බැඳුණු සංවෘත  ආර්ථිකයක් ෙදසට 
රට ෙයොමු වුණා. එම පාලන සමය මතක ඇති සියල්ලටම, එදා 
පැවැති 'හාල්  ෙපොලු' සහ 'පාන් ෙපෝලිම්' පිළිබඳව අකමැත්ෙතන් 
ෙහෝ මතකයට ෙගොනු කර ගත හැකි වනු ඇත. එපමණක් ෙනොව, 
ෙරදිපිළි සහ අෙනකුත් මූලික අවශ්යතාවන් සලාක සහ සීමා 
බන්ධන මත ෙක්න්දගත වූ බැවින්, ජනතාවෙග් ආර්ථික නිදහසද 
සැබැවින්ම සීමා වුණා. එම කාල පරිෙච් ඡ්දය තුළ ෙතෝරා ගත් 
පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ පවාහනයටද බාධක පනවනු ලැබුවා.                       
ශී ලංකාෙව් පථම විධායක ජනාධිපතිවරයා වූ අතිගරු ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා 1977දී කියාත්මක කළ විවෘත ආර්ථික 
පතිපත්ති පදනම් කර ගත් පතිසංස්කරණ තුළින් ශී ලංකාව විවෘත 
ආර්ථික රටාවකට ෙයොමු කරවනු ලැබුවා.  

1977දීද අපෙග් ආර්ථිකය එතරම් විශාල ආර්ථිකයක් ෙලස 
නම් කළ ෙනොහැක්ෙක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 294ක් වූ ඒක පුද්ගල 
ආදායම සහ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4.1ක පමණ 
ආර්ථිකයක් පැවැති නිසාය. 1948 සිට 1977 දක්වා තිස් වසරක් 
තුළ ඒක පුද්ගල ආදායම වර්ධනය වී ඇත්ෙත් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 174ක් වැනි සුළු මට්මකිනි. 

 
1977 නව චින්තනය 

එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 1977දී අතිවිශිෂ්ට ජයගහණයක් 
ලබාගත් අතර, ශී ලංකා ආර්ථිකය විවෘත ආර්ථිකයක් ෙලස 
ක්ෂණිකව පරිවර්තනය වුණා. ඒ අනුව, විවෘත ආර්ථිකයකට ෙයොමු 
වූ දකුණු ආසියාෙව් පථම රට බවට ශී ලංකාව පත් වුණා. ෙමම 
නිදහස් ආර්ථික පතිපත්ති විවිධ විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට ඵලදායී 
ව්යාපෘතීන්හි ආෙයෝජන අවස්ථා ළඟා කළ අතර, ශී ලංකාෙව් 
පැවති සමාජවාදී සීමා මායිම් සහිත සංවෘත ආර්ථික 
කමෙව්දයන්ෙගන් ඉවත්ව දැවැන්ත ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා 
ගැනීමට ෙහේතු වුණා.  

ආනයන සීමාවන් අවම කිරීම, මූල්ය ෙවෙළඳපළ නිදහස් 
කිරීම, ඒකාබද්ධ විෙද්ශ විනිමය කමයක් හඳුන්වා දීම, රාජ්ය 
ආයතන මඟින් සිදු වූ ෙවළඳ ඒකාධිකාරය ඉවත් කිරීම, මිල පාලන 
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කමෙව්ද ලිහිල් කිරීම සහ රාජ්ය ආයතනයන් ෙපෞද්ගලීකරණය 
කිරීම ෙමම කාලය තුළ සිදු වූ කියාකාරී පතිසංස්කරණ ෙවනවා. 
ෙමම ආර්ථික පතිසංස්කරණ කියාවලිෙය් පධාන සංකල්ප අනුව 
රටක ආර්ථික වර්ධනෙය් කියාකාරි යාන්තණය වන ෙලස 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ආරාධනා ලැබුණු අතර 'රජයකට ව්යාපාර 
කිරීෙම් ව්යාපාරයට ෙයොමු විය ෙනොහැක' යන කියමන ෙමම 
පතිපත්තියට ඉතාම සම්බන්ධ ෙවනවා.  

දිවංගත අතිගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාෙග් 
අමාත්ය මණ්ඩලය සුවිෙශේෂී වූ ෙද්ශපාලන චරිතයන්ෙගන් 
සමන්විත වූ අතර එහි පධාන චරිත ෙලස දිවංගත අතිගරු රණසිංහ 
ෙපේමදාස, මාෙග් ගුරුවරයා වූ දිවංගත ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි, 
දිවංගත ගරු ගාමිණී දිසානායක සහ ගරු ෙරොනී ද මැල් යන 
නාමයන් සිහිපත් කරනවා. එෙමන්ම එවකට එම අමාත්ය 
මණ්ඩල ය තුළ නැඟී ආ ෙද්ශපාලන තරුවක් වූ වත්මන් අගාමාත්ය 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ද කටයුතු කරනු ලැබුවා. ෙමම 
සුවිෙශේෂී ෙද්ශපාලන චරිතයන් ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය යහ මගට 
ෙයොමු ෙකොට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට හයක පමණ 
සාමාන්යයකට රැෙගන ආවා පමණක් ෙනොව විෙද්ශ ආධාර සහ 
විෙද්ශ ආෙයෝජනයන්හි සුවිෙශේෂී වර්ධනයක්ද ඇති කරලීමට 
සමත් වුණා.  

1983දී තීව වූ අභ්යන්තර අරගළ සහ ගැටුම් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය පසු බෑමකට ලක් කළද, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් 
ආර්ථික පතිසංස්කරණ කියාවලිය 1994 දක්වා ෙනොනැවතී 
ඉදිරියටම ෙයොමු වුණා. 1994දී අතිගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය ෙපොදු ෙපරමුෙණන් ශී ලංකාෙව් පථම 
ජනාධිපතිවරිය ෙලස ෙත්රී පත් වුණා.  

1994 සිට 2001 දක්වා ෙපොදු ෙපරමුණ රජෙය් පාලන සමය 

1994දී බලයට පත් වූ නව රජය විවෘත ආර්ථික කියාවලිය 
මානුෂික මුහුණුවරකින් යුතුව ෙනොකඩවා ඉදිරියට ෙගන ගිය අතර 
රාජ්ය ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් කියාවලිය කඩිනම් කරනු 
ලැබුවා. තවදුරටත් තීව වූ අභ්යන්තර අරගළ සහ තස්තවාදි 
කියාදාමයන්හි අතුරු ඵලයක් ෙලස ආර්ථික මර්මස්ථානයන්ට 
එල්ල වූ තස්තවාදි පහාරයන් ෙහේතුෙවන් ආර්ථිකෙය් වර්ධන 
ෙව්ගය අඩාළ වුණා. ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය උෙදසා රජයට කළ 
හැකි ෙමෙහවර අඩාළ ෙවමින් පැවති අතර එයට පධාන වශෙයන් 
ෙහේතු වූෙය් ආර්ථිකය නංවාලීම ෙවනුවට තස්තවාදය මැඩලීමට 
රජෙය් අවධානය ෙයොමු කිරීමට සිදු වීමයි. වසර 2000 වන විටද     
ශී ලංකාව සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් අඩු ආදායම්ලාභී ආර්ථිකයක් වූෙය් 
ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 869ක් වූ බැවිනි. දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් වටිනාකම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 
16.6ක් වූ අතර, විරැකියාව සියයට 10කට ආසන්න වුණා. ෙමම 
පසු බිම තුළ නිදහස ලැබීෙමන් පසු පථම වරට ශී ලංකා 
ආර්ථිකෙය් ඍණාත්මක වර්ධනයක් 2001දී වාර්තා වුණා.  

2001 සිට 2004 දක්වා ෙදවසරක හැරවුම. 

ෙමම කාලය තුළ අගාමාත්යවරයා වූ ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමන්ෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ෙමම ඍණාත්මක 
ආර්ථික පවණතාව ෙවනස් ෙකොට යළිත් වරක් ධනාත්මක 
වර්ධනයකට ආර්ථිකය ෙයොමු කළා. එම රජෙය් නව දැක්ම තුළින් 
ෙනොෙයක් ව්යවසායකයන්ට විවිධ වූ අවස්ථාවන් සලසමින් නව 
ආෙයෝජන රැසක් ආර්ථිකයට ලැබුණු අතර, යහ පාලනය සහ 
විනිවිදභාවයද ශක්තිමත් වුණා. ෙතෝරාගත් ආර්ථික පතිපත්ති 
මඟින් විවිධ පතිලාභ ජනතාවට ලබා දුන් අතර, යළිත් වරක්                   
ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය යහපත් මාවතකට ෙයොමු කරනු ලැබුවා.  

ෙමවැනි ශක්තිමත් කමෙව්දයක් තුළින් මන්දගාමී ආර්ථිකය 
පෙව්ගවත් කළ අතර, ෙපර රජෙය් මන්දගාමී මඟ ෙවනස් ෙකොට 

යහපත් තත්ත්වයක් අත් කර ගැනීම සඳහා කඩිනමින් ෙවනස් වීම 
අරමුණු කරගත් නව පෙව්ශ හඳුන්වා ෙදනු ලැබුවා. ෙකෙසේ වුවත්, 
ෙමම කාල පරාසෙය් ආරම්භය පහත දැක්ෙවන පකාශය තුළින් 
ෙහොඳින් අවෙබෝධ කරගන්නට පුළුවන්.  

"ශී ලංකාව දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයකට ෙගොදුරුව ඇත. එහි 
සත්ය වන්ෙන්, අපෙග් ණයබරතාව ෙමම අර්බුදයට ෙහේතු 
පාදක වී ඇති බවයි. තවද, සුදුසු පතිකර්ම ෙනොෙයදුවෙහොත්            
ශී ලංකාෙව් ඉදිරි පරම්පරාවන්ට රැකියා හිඟයකට සහ අවම 
ආදායම් මට්ටමකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත. එබැවින්,           
ශී ලංකාව විනාශ මුඛයට යා ෙනොදී රැක ගැනීම සඳහා 
තුලනාත්මක නව දැක්මක් තුළ කියා කිරීම ඉතා වැදගත් ෙව්. 
තවදුරටත් පවතින කමෙව්දය අනුගමනය කළ ෙනොහැකි අතර 
පතිසංස්කරණවලට වහා ෙයොමු විය යුතුය."  

ගරු කථානායකතුමනි, එදා නිශ්චිතව හඳුනා ගත් එම 
තත්ත්වය අද පවතින තත්ත්වයටත් එක ෙසේ ආෙද්ශ කළ හැකි බව 
මෙග් හැඟීමයි. එම වදන් ෙපළ යළි යළිත් ශවණය කළ යුතු බව 
මෙග් විශ්වාසයයි.  

2001දී බලයට පත් වූ රජය වසර ෙදකහමාරක් පාලනෙය් 
ෙයෙදමින් කැපී ෙපෙනන පතිපත්තිමය ෙවනස්කම් සිදු කරමින් 
සුවිෙශේෂි වූ පනත් කිහිපයක් සම්මත කර ගනු ලැබුවා. ඒ අතර ට 
රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත - Fiscal 
Management (Responsibility) Act - පාරිෙභෝගික කටයුතු 
පිළිබඳ අධිකාරිය පනත - Consumer Affairs Authority Act -, 
කම්කරුවන්ෙග් රක්ෂාව අවසන් කිරීෙම් පනත, කාර්මික ආරාවුල් 
පනත, ස්තීන්, තරුණ අය සහ ළමයින් ෙසේවෙයහි ෙයදවීම  පිළිබඳ 
පනත සහ සුභසාධක පතිලාභ පනත අඩංගු ෙවනවා. තවද, නව 
මහ බැංකු පනත සහ විෙද්ශ විනිමය කළමනාකරණ පනත වැනි 
විප්ලවීය ෙයෝජනා හඳුන්වා දීමට ෙපර රජය විසුරුවා හරිනු 
ලැබුවා.  

රාජ්ය අංශෙය් පතිසංස්කරණ හරහා ආර්ථිකෙය් සීමා බන්ධන 
ලිහිල් කිරීමට සහ විෙද්ශ ආෙයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම 
සඳහා විකල්ප කියාමාර්ග හඳුන්වා දීම තුළින් ආර්ථිකය 
නංවාලීමටත් ෙමම කාලය තුළදී විෙශේෂ පරිශමයක් දරනු ලැබුවා.  

ෙමම පගතිශීලී හා පගමනකාරී පියවරයන් ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ජනපිය ෙනොවූවද, නිශ්චිත මූල්ය විනයක් සහිත රජයක් 
සහ ෙවළඳ ෙපොළ හිතකාමී ආර්ථික පතිපත්ති ඇති කරලීමට ඒවා 
සමත් වුණා. එම සීමිත කාල පරාසය තුළ අපට ෙනොෙයක් විෙද්ශ 
රාජ්යයන් හා එක්ෙවමින් ඔවුන්ෙග්  සහෙයෝගය සහ උපකාර ලබා 
ගනීමින් ආර්ථික දියුණුව සඳහා නව දැක්මකින් යුතුව කටයුතු 
කිරිමට මඟ පෑදුණා. එහි පතිඵලයක් වශෙයන් ලැබුණු ආෙයෝජන 
ෙහේතුෙවන් වැඩි වූ ඵලදායිතාව මත ආර්ථිකය සියයට 6කට වැඩි 
ෙව්ගයකින් වර්ධනය වූ අතර, උද්ධමනය සියයට 2කට පමණ අඩු 
වුණා. ෙකෙසේ ෙවතත් 2004 අෙපේල් මස සිදු වූ රජෙය් ෙවනස්වීම 
ෙහේතුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු  වූ අනාගත වර්ධනය හා ආර්ථික 
පුනරුදය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ෙනොහැකි වුණා. 

2005-2014 රාජපක්ෂ පාලන සමය   

2005-2014 කාල පරිච්ෙඡ්දය ඉතිහාසගත වන්ෙන් 
ජනතාවෙග් අහස උසට දිස ්වූ බලාෙපොෙරොත්තු සමුදායකට නිසි 
පිළිතුරු ලබා ෙනොදුන් යුගයක් ෙලසයි. 

වසර 2009දී අදාළ සෑම ෙදනාෙග්ම ෙහළා දැකීමට ලක් වූ 
අභ්යන්තර අර්බුදය හා තස්තවාදී උවදුර දශක තුනක පමණ 
කාලයකට පසු සහමුලින්ම උපුටා දැමීමට හැකි වීම තුළින් 
තස්තවාදෙය් අඳුරු හා අමානුෂික පැතිකඩ නිමා කිරීමට හැකි 
වුණා. ඒ සමඟ ශී ලාංකිකයන් සියලු ෙදනා ෙනොඉවසිලිමත්ව 
බලාෙපොෙරොත්තු වූෙය් සමෘද්ධිමත් සහ සතුටින් පිරි අනාගතයක් 
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ඇති වනු දැකීමටයි. අරගළෙය් උච්චතම අවස්ථාවන්හිදී පටි තද 
කර ගන්නා ෙලස ජනතාව දැනුවත් කළ පාලකයින් අරගළය 
අවසානෙය් එම පටි ලිහිල් කිරීම සඳහා කිසිදු ෙවෙහසක් ෙනොගත් 
බව සත්යයකි. ආර්ථිකය ද ඉතාමත් අනතුරුදායී මාවතකට ෙයොමු 
වූෙය් දිෙනන් දින වැඩි වන ණයබරතාව ෙහේතුෙවනි. 'ෙගොෙබල්ස්' 
න්යායවාදී රාජ්ය නිෙයෝජිතයන් විසින් පතුරවන ලද ආර්ථික 
අතිශෙයෝක්තිය සහ රාජ්ය පාලකයන් ෙවනුෙවන් ගැයූ පශස්ති 
ගායනා ශී ලංකාව ෙමෙගොඩ විය ෙනොහැකි ගැඹුරු පපාතයකට ඇද 
දමන්නට ෙහේතු වුණා. ෙමම අතිශෙයෝක්තිෙය් බුබුළ පුපුරා යාම 
සිදුවිය යුතුව තිබූ අතර, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වන සුවිෙශේෂි 
දිනෙය්දී එය පුපුරා ගිය අතර, ෙවනසකට මුල පුරමින් ශී ලංකාවට 
නව යුගයක් උදා වුණා.  

 2009 වර්ෂෙයන් පසුව අර්බුදකාරි වාතාවරණෙයන් මිදුණු 
යුගය තුළ බහුතරයකෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව වූෙය් ශී ලාංකිකයන් 
යළිත් අවදිෙකොට සෑම ජන වර්ගයකටම, සෑම ආගමකටම, සෑම 
ෙදනාටම ෙපොදු වූ ෙසොඳුරු අනාගතයක් උදාකර ගැනීමටය.  
ආර්ථිකෙයහි යළි පිබිදීමක්ද ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මාෙග් වගකීම 
වන්ෙන් එම අති දරුණු තස්තවාදී ව්යසනෙයන් අෙප් මව් බිම 
ෙබ්රාදුන් සියලුම ආරක්ෂක අංශ නිලධාරින්ට පණාමය 
පුදකරලීමයි. ඔවුන් විසින් පරාජය කරනු ලැබුෙව් රුදුරු තස්තවාදය 
සහ කල්ගත වූ වාර්ගික අර්බුදයයි.  ඔවුන්ෙග් කැපවීම අපෙග් 
මතකෙය් සදා අනුස්මරණීය බව මාෙග් විශ්වාසයයි.  ඔවුන් කළ 
කැපවීම ෙකතරම් සිහිවටන සහ සමරුඵලක ස්ථාපිත කළත් කියා 
නිම කළ ෙනොහැකි වනු ඇත. තවද ඔවුන්ෙග් කැපවීම තුළින් ලබා 
දුන් ඒ ෙසොඳුරු සාමය රැක ගැනීම සැමවිටම කළ යුතුයි. අප ජීවත් 
වන ෙලෝකෙය් පවතින තර්ජනයන් ගැන අවෙබෝධෙයන් කටයුතු 
කරනවා.  අප තස්තවාදය ෙවනස්වන මුහුණුවර පිළිබඳවද නිසි 
අවධානෙයන් සිටිනවා. Even the Paris attack is something that 
you must consider.  සාමය රැක ගැනීම සඳහා ෙකොන් වූ 
පතිපත්තියකට ෙගොනු ෙනොවී අපෙග් මිත රාජ්යයන් සහ අපෙග් 
අසල්වැසි රාජ්යයන් සමඟ අත්වැල් බැඳගනිමින් උපායශීලි 
කියාමාර්ගයන්ට ෙයොමුවිය යුතුයි.  රටක ජාතික ආරක්ෂාව උෙදසා 
නවීනතම කෙමෝපාය භාවිත කිරීම ඉතා වැදගත් ෙවනවා.  රජයක් 
ෙලස අප කිසිවිටක රෙට් ආරක්ෂාව ලඝුෙකොට ෙනොසිතන අතර 
රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් උපරිම දායකත්වය ලබා ෙදන 
බවට ෙපොෙරොන්දු වනවා. 

රටක ආර්ථිකය අතිශෙයෝක්තිය සහ පාලකයන් ෙවනුෙවන් 
කරනු ලබන පශස්ති ගායනා තුළ ස්ථාපනය කළ ෙනොහැකියි. 
රාජපක්ෂ පාලන සමය තුළ සංචාරක ක්ෙෂේතය යළිත් වර්ධනය වීම 
ආරම්භ වූ බව සැබෑවක්.  ශී ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධනය උෙදසා 
දීප්තිමත් පසුතලයක් ස්ථාපිතව තිබිණ. ආෙයෝජකයන් යළිත් වරක් 
ශී ලංකාවට පැමි ණිෙය් ධනාත්මක චින්තනයකිනි.  ජාත්යන්තර 
පාග්ධන ෙවළඳෙපොළ හරහා නව අවස්ථා රාශියක් රාජ්ය සහ රාජ්ය 
ෙනොවන අංශයන්ට උදා වුණා.  එහි පතිඵලයක් ෙලස ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය වැඩි වූ අතර, ශී ලංකාව මැදි ආදායම් ආර්ථිකයක් 
සහිත රටක් බවට පත් ෙවමින් තිබුණා. එනමුත් දැවැන්ත 
ව්යසනයකට අප රට ෙගොදුරු වූෙය් රජෙය් ගජ මිතුරු 
ෙද්ශපාලනඥයකු සහ ඔහුෙග් සහචරෙයෝ දකුණුකරෙය් සංචාරක 
ෙහෝටලයකට ඇතුළු වී සංචාරකයන් ෙදෙදෙනකුට එල්ල කළ 
දැවැන්ත පහාරය ෙහේතුෙවනි. අප සියල්ලන් දන්නා පරිදි ඒ හා 
සම්බන්ධ වූ අධිකරණ කියාවලියද බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ 
ආකාරයට පමාද වූ අතර, එම සංචාරකයන් පැමිණි රටවලට ඒ 
පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට මැදිහත් වීමට සිදු වුණා. ෙද්ශපාලන ගජ 
මිතුරන්ෙග් තවත් ෙමවැනි ෙනොපනත්කම් ෙහේතුෙවන් රජය 
පමණක් ෙනොව රටද අවමානයට පත් කරමින් ආර්ථික වර්ධනය 
අඩාල වුණා.  

අපහට පවසා තිබුෙණ් 2009ට පසු කාල පරාසය තුළ             
ශී ලංකාව දැවැන්ත ආර්ථික සංවර්ධනයකට ලක් වූ බවයි. එෙහත් 
සාමාන්ය ශී ලාංකිකෙයකුට ෙම් හරහා ලැබුණු පතිලාභ ෙමොනවාද? 
මැදි ආදායම් රටක් ෙලස 2016දී ස්ථාපිත වීම ඔවුන් සඳහන් කෙළේ 
සුවිෙශේෂී කඩ ඉමක් ෙලසිනුයි. එය එෙසේ වුවත්, ජාත්යන්තර අපවාද 
සහ ෙබොෙහෝ රටවල් පිළිෙනොගත් විෙද්ශ පතිපත්ති හා එවකට 
පැවති රජෙය් ෙද්ශපාලන මිථ්යා සමාෙලෝචන විෙදස් රටවල 
ආෙයෝජකයන් පිළිගත්ෙත් නැහැ. ශී ලංකාව ව්යාපාරවල නිරත 
වීෙම් පහසුතා දර්ශකෙය් පහතට වැටුණා. එකල කැබිනට් 
අමාත්යවරයකු එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ඉදිරිපිට උපවාසයක 
නිරත වීෙම් නාටකය බලහත්කාරෙයන් බලා සිටීමට                       
ශී ලාංකිකයන්ව ෙයොමු කරනු ලැබූවා. එම නාටකය අවසන් වුෙණ් 
රජ්ය නායකයා විසින් ඔහුට තැඹිලි වතුර වීදුරුවක් ෙපවීෙමනි. 
ෙමවැනි ෙද්ශපාලන පහසනයන් සමහරුන් කුල්මත් කළා. නමුත්, 
අපහසුතාවට පත් වූෙය් ශී ලංකාවයි. බලාෙපොෙරොත්තු වූ ඍජු 
විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙනොලැබුණා පමණක් ෙනොව මිතශීලී රජයන් 
ලබා දුන් ජී.එස්.පී. ප්ලස් වැනි පහසුකම්ද අහිමි වීමට ගතවූෙය් 
සීමිත කාල සීමාවක්. ශී ලංකාව ෙසමින් ෙසමින් ආර්ථික 
අගාධයක් කරා ළං ෙවමින් ජාත්යන්තර සම්බාධක පැනවීෙම් 
අවදානමකටද ලක් වුණා.  

අවශ්ය ආර්ථික පතිසංස්කරණ සිදු කරමින් රට තිරසාර 
සංවර්ධනයකට ෙයොමු කිරීමට ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් පසු ගිය 
රජයට උදා වී තිබුණා. යහපත් දැක්මක් හා කඩිනම් ෙද්ශපාලන 
සහ ආර්ථික ෙමෙහයවීමක් තුළින් ශී ලංකාව ඉහළ මැදි 
ආදායම්ලාභී රටක් බවට පත් කිරීමට ඉඩ කඩ තිබුණා. එවැනි 
සාධනීය කියාවලියක් හරහා මැදි ආදායම් රටක සිදු විය හැකි 
අගතිගාමී හා පරස්පර විෙරෝධී ගැටලු මඟ හැර ඉදිරි අනාගතය 
සමෘද්ධිමත් කළ හැකිවද තිබුණා. එවකට පැවති අදූරදර්ශී 
ෙද්ශපාලන පසු බිම තුළ පැවති අර්බුදකාරී ආර්ථික මූලධර්ම 
ෙහේතුෙවන් ශී ලංකාෙව් ෙවෙළඳ පාර්ශවකරුවන් සහ 
ආෙයෝජකයින් ශී ලංකාව හැර ගිය අතර එමඟින් පීඩනයට පත් 
වූෙය් රජෙය් මූල්ය තත්ත්වයයි. ෙමනිසා සාර්ව ආර්ථිකෙයහි ද 
විවිධ අසමතුලිතතා ඇති වුණා.  

අපි අවිවාදෙයන් පිළිගත යුතු කරුණක් වන්ෙන්, පසු ගිය රජය 
රෙට් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා කටයුතු කළ බවයි. 
එෙසේ වුවත්, එම ඒ කර්තව්යය මහා මාර්ග, වරාය හා ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළවල් සඳහා ඉතා වැඩි ෙපොලියකට විෙද්ශ ණය ලබා ෙගන 
රාජ්ය ෙකොන්තාත් සහ පසම්පාදන කමෙව්දයන් උල්ලංඝනය 
කරමින් සිදු කළ බවද සඳහන් කළ යුතුයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
අකමැත්ෙතන් වුවද ෙම් පිළිබඳව තවදුරටත් සමාෙලෝචනය කළ 
යුතු වන්ෙන්, යටිතල පහසුකම් නැංවීම සඳහා අනුගමනය කළ 
අපසන්න සහ වෘත්තීමය ෙනොවන, සුදුසු මූල්ය 
කළමනාකරණෙයන් සහ පාරදෘශ්ය හා යහ පාලනෙයන් ෙතොර 
කමෙව්දය රෙටහි ආර්ථිකයට සෘණාත්මක බලපෑමක් ඇති කළ 
නිසායි.  

පැවති රජය විසින් ඉතා වැඩි ෙපොලී අනුපාතිකයකට විෙද්ශ 
ණය ලබා ගත් අතර, එම ණයබරතාව ෙමන්ම ණය වාරික සහ 
ෙපොලී ෙගවීෙම් පීඩනය අප රටට සුවිශාල ෙලස බලපා තිෙබනවා. 
ෙමම මූල්ය පතිපාදන වැඩි වශෙයන් ෙයොදවා තිබුෙණ් මහා මාර්ග, 
අධිෙව්ගී මාර්ග සහ වරායවල් ෙගොඩනැංවීමටයි. ෙමවැනි වැඩි 
ෙපොලී මත ලබා ගත් පාග්ධනය ෙකටි කාලීනව ෙද්ශීය ෙහෝ 
විෙද්ශීය ණය ෙගවීමට හැකිවන ආදායම් ලැබිය හැකි ව්යාපෘති 
සඳහා ෙනොෙයොදවා දීර්ඝ කාලීන ආෙයෝජන ෙමන්ම ශක්යතාෙවන් 
ෙතොර ව්යාපෘති සඳහා ද ෙයොදවා තිෙබනවා.  ජාත්යන්තර ගුවන් 
ෙසේවා ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙද්ශීය ගුවන් ෙසේවාවල ගුවන් යානාවත් 
ෙගොඩ ෙනොබසින ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් පිහිටි එකම රට ෙලස                  
ශී ලංකාව හැඳින්විය හැකි අතර, දැන් එම ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
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ෙමොණරුන්ට රජ දහනක් ෙලස පවතිනවා. හම්බන්ෙතොට වරායද 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ පරිදි නාවික කටයුතු සඳහා ෙක්න්දගත ෙනොවී 
ඇති බව අප කවුරුත් දන්නා කරුණක්. එම වරායට පැමිෙණන 
නැව් සංඛ්යාව අඩු මට්ටමක පවතිනවා. ඒ ෙකෙසේ වුවත්, එම වරාය 
සහ ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ නිර්මාණය කිරීම ට දායක වූ රාජ්ය 
නායකයාෙග් නාමය සහිත පුවරු පමණක් ෙබොෙහෝ විට සංචාරය 
සඳහා එම ස්ථානවලට පිවිෙසන සාමාන්ය ජනතාවට දැක ගත 
හැකිය.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප නිල මට්ටෙමන් දැනගත් සහ නිල 
ෙනොවන මට්ටෙමන් දැනගත් දෑ අයිස් කන්දක ශීර්ෂයටත් වඩා 
කුඩා වන්නට පුළුවන්. විමර්ශන කමෙව්දයට කලක් ගත විය හැකි 
වූවත්, අප සතු සාක්ෂි කාහටවත් විවාදයට ලක් කළ ෙනොහැකි බව 
අපෙග් හැඟීමයි. මම යළිත් වරක් ෙද්ශමාමක ජනතාවෙගන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඉවසීෙමන් යුතුව විමර්ශන කියාවලිය ෙදස බලා 
සිටින ෙලසයි. අපෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව වැරදිකරුවන් නිෙදොස් 
කිරීම ෙනොව, ඔවුන්ට දඬුවම් ලබා දීමයි. තවද, විෙද්ශ රටවල රඳවා 
ඇති මුදල් ශී ලංකාවට ෙගනැවිත් ආෙයෝජනය කරන ෙලස අප 
ආදරණීය මාතෘභූමිෙය් අදාළ පුරවැසියන්ට සුවිෙශේෂී ආයාචනයක් 
කරන්නට ෙමම අවස්ථාෙව්දී මා කැමැතියි. ශී ලංකාවට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එවැනි ආෙයෝජන අත්යවශ්ය බව අපෙග් විශ්වාසයයි. 

පසු ගිය පාලන සමෙය්දී බදු ආදායම් මට්ටම ෙනොනවත්වා අඩු 
ෙවමින් 2014දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 10.2කට අඩු 
වුණා. එබැවින් ශී ලංකාව අඩුම බදු ආදායම් පතිශතයක් ලබන 
රටක් බවට පත්ව තිෙබනවා. තවද, එකල අතිශෙයෝක්තිෙයන් 
ආර්ථික වර්ධනය ගැන උදම් ඇනුවද, අද රාජ්ය ආදායම ණය 
ෙසේවා ෙගවීම් සඳහාවත් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. එනමුත්, ඔවුන් 
උදම් ඇනුෙව් ශී ලංකාව "ආසියාෙව් ආශ්චර්ය" යනුෙවන් නම් 
කරමිනි. සැබැවින්ම අප පාෙයෝගික හා සාධනීය ආර්ථික රටාෙවන් 
ෙමන්ම යථාර්ථෙයන්ද මිදී ආර්ථික ව්යසනයකට ලක් වී 
තිෙබනවා. අප විමසිලිමත් විය යුත්ෙත් එම රජය සමෙය් ආර්ථික 
විෙශේෂඥයන් වසර 10ක තම පාලන කාලය තුළ කියාත්මක කෙළේ 
කුමන ආර්ථික මූලධර්මයන්ද යන්න පිළිබඳවයි. 

අපට නිශ්චිතව විශ්ෙල්ෂණය කළ හැක්ෙක් සමහර යටිතල 
පහසුකම් ස්ථාපිත කළත් පසු ගිය රජෙය් ආර්ථික පතිපත්ති හා 
අදාළ තීරණ තුළින් ගාමීය හා පාෙද්ශීය ජනතාවට සිදු වූ ෙසේවය 
ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින බවයි. අපෙග් ජනතාව රෙටහි 
ජීවනාලිය වන අතර, පසු ගිය දශකය තුළ ඔවුන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වෙය් පැහැදිලි ෙවනසක් සිදු වී නැහැ. ආදායම් ෙබදී යාෙම් 
විෂමතා දර්ශකය සමීපව විශ්ෙල්ෂණය කළෙහොත් ෙපනී යන්ෙන් 
ජනතාවෙගන් සුළු ෙකොටසක් ජාතික ආදායෙමන් වැඩි ෙකොටසක් 
බුක්ති විඳින බවයි. 

2015 : ජාතික සහෙයෝගීතා රජය - ශී ලංකාෙව් නව 
ෙද්ශපාලන දැක්ම 

2015 ජනවාරි මාසෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපති ධුරයට ෙත්රී පත්වීම හා ගරු අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පශස්ත නායකත්වය යටෙත් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පධානත්වෙයන් නව සහෙයෝගීතා ජාතික රජයක් 
බිහි වීම, ශී ලංකාෙව් සමාජ ආර්ථික ඉතිහාසෙය් හා සමකාලීන 
ෙද්ශපාලනෙය් නව පිටුවක් ෙපරළීමට සමත් වී තිෙබනවා. අප ලද 
ෙමම මහඟු අවස්ථාව රෙට් අනාගත ෙසෞභාග්යය උදා කරලීම 
සඳහා අවශ්ය සුදුසු කියාමාර්ග ගැනීමට ෙයොදාගත යුතු වන අතර, 
2009 වසෙර්දී හා ඊට ෙපර අවස්ථාවලදී ෙමන් ෙමම අවස්ථාව 
මඟහැරී යෑමට ඉඩ ෙනොදිය යුතු බවට මම අවධාරණය කරනවා. 
නැසී ගිය ෙජෝන් එෆ්. ෙකනඩි ඇෙමරිකානු ජනාධිපතිවරයාෙග් 
සුපසිද්ධ වදන් එනම්, "ඔබ ෙවනුෙවන් රටට කළ හැකි ෙද් ෙනොව, 
ඔෙබන් රටට විය යුතු ෙද් ගැන සිතන්න." ගැන අපටද සිත් ෙයොමු 
කිරීමට දැන් කාලය එළඹ තිෙබනවා. 

නව රජය පිහිටුවීෙමන් පසු සමාජෙය් ෙනොෙයකුත් 
අංශයන්ෙගන් ඉදිරිපත් වූ විවිධ ගැටලුවලට අපට මුහුණදීමට සිදු 
වුණා. මැදි ආදායම් රටක් ෙලස පිළිගැනීමට ෙහේතු වන පමණට 
ඉහළ ඒක පුද්ගල ආදායමක් ලබන්ෙන් නම්, රෙට් ජනගහනෙයන් 
වැඩි ෙකොටසක් ජීවත් වීම සඳහා අරගළයක ෙයෙදන්ෙන් මන්ද? 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඉතා ඉහළ නම් සහ උද්ධමනය ඉතා අඩු 
නම්, ෛදනික ජීවිතය ෙගවා ගත ෙනොහැකි පමණට අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩයන්හි මිල දිනපතා ඉහළ යන්ෙන් ඇයි? ජාත්යන්තර 
ෙවළඳෙපොෙළහි ෙතල් මිල පහළ යන්ෙන් නම්, අප රෙට් ඉන්ධන 
මිල පහළ ෙනොදමන්ෙන් ඇයි? යනාදී ගැටලු අප ෙවත ෙයොමු 
වුණා. පසු ගිය ෙකටි කාල පරාසය තුළ ධනාත්මක 
කියාමාර්ගවලට එළඹීමට අපට හැකි වුවද, ෙනොවිසඳුණු තවත් 
ගැටලු රාශියක් පවතින බව පිළිගත යුතුව තිෙබනවා. 

ආර්ථිකය වර්ධනය වන්ෙන් නම්, අපෙග් දූ දරුවන්ට තවමත් 
රැකියා ෙනොමැත්ෙත් ඇයි? ඔවුන් විෙද්ශ රැකියා ෙසොයන්ෙන් 
ඇයි? ආර්ථික වශෙයන් අෙප්ක්ෂිත පතිඵල ෙනොලැෙබන නුසුදුසු 
ස්ථානවල පිහිටුවන ගුවන්ෙතොටුෙපොළවල් සහ ජාතික ව්යාපෘතිවල 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවාද? උත්සහවන්ත හා කැපවීෙමන් කියා 
කරන මධ්යම පාන්තික පවුලකට කුඩා ෙමෝටර් රථයක් මිලට ගත 
හැකි වන්ෙන් කවදාද? ආර්ථිකය වර්ධනය වන්ෙන් නම්, බදු 
ආදායම් අනුපාතය අඩු වන්ෙන් ඇයි? ෙකටිෙයන් කිවෙහොත් 
බහුතර සමාජය සැලකිලිමත් වන්ෙන් ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් සත්ය 
තත්ත්වය කුමක්ද යන්න ගැනයි. 

ෙමෙසේ ඉදිරිපත් වන ගැටලු පසු ගිය රජෙයන් අපට දායාද වූ 
උරුමයන් මත පදනම්ව ඇති බව කිව යුතුයි. ආකර්ෂණීය ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයක් අත් කරෙගන තිෙබන බවට වූ හැඟීමක් ඇති 
කරන්නට උත්සාහ කළද, අපට උරුම වූ ආර්ථික අවදානම 
ෙනොෙයක් ක්ෙෂේතයන්ට විකාශය වී ආර්ථිකෙය් පධාන ව හයටද 
බලපා ඇති බව කිව යුතුය. එෙසේම, ආර්ථික වර්ධනය පධාන 
වශෙයන් පදනම්ව තිබුෙණ් අෙළවි කළ ෙනොහැකි ක්ෙෂේතයන් 
මතය. රාජ්ය මූල්ය අංශෙය් විශ්මයජනක රාජ්ය මූල්ය ඒකාගතා 
කියාවලියක් ගැන උදම් ඇනුවද, රාජ්ය මූල්ය ව හෙය් ඇති පධාන 
දුර්වලතාවන් සඟවා ඇති බවත් සඳහන් කළ යුතුයි. පුනරාවර්තන 
වියදම් සඳහා වූ බැඳීම් කමෙයන් වර්ධනය වීෙමන් මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය සඳහා වූ ආෙයෝජනය අවම වීම මත දිගු කාලීන 
ඵලදායිතාවය අනතුරුදායක තත්ත්වයකට පත් වූ අතර, 
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන්නන්ෙග් සංඛ්යාව අඩු වුවද, අකාර්යක්ෂම 
ෙලස සම්පත් ෙබදීයාෙම් පතිඵලයක් ෙලස ආදායම් මට්ටම් අතර 
අසමතාවය වර්ධනය වීම සිදු වුණා. පශස්ත මට්ටමට වඩා අඩු 
සමාජ සුබසාධන කියාවලියක් පැවැති බවත් ඒ සමඟම කිව යුතුයි.  

ආර්ථික ව්යසනෙය් තත්ත්වය පිටාර ගැලීමට ආසන්න 
තත්ත්වයක පැවතුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම අය වැය 
ෙයෝජනා සකස් කිරීම සඳහා අප විශාල උත්සාහයක් දරන ලද 
අතර 2016 ජාතික අය වැය තුළින් අපට ෙයොමු වූ ගැටලු 
ෙබොෙහොමයකට පිළිතුරු ලබා දීමට අප අදහස් කරන බව සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි.  

රාජ්ය මූල්ය තත්ත්වය හා වර්තමාන ආර්ථිකය 

ගරු කථානායකතුමනි, මම දැන් කැමැතියි අප ඉදිරිෙය් 
තිෙබන අභිෙයෝගාත්මක දැවැන්ත කාර්ය භාරය පිළිබඳව පැහැදිලි 
කිරීමට. ශී ලංකා ආර්ථිකය ෙගවිය යුතු විශාල ණය සම්භාරයක 
සහ අය වැය හිඟයක හිරවී තිෙබනවා. මම නැවත නැවතත් පකාශ 
කරන්ෙන් ෙමම ණය සහ අය වැය හිඟය පිළිබඳ ගැටලුව අප 
විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දක් ෙනොව අපට උරුම වූ, 
අකැමැත්ෙතන් වුවද අවිනිශ්චිත ෙකොන්ෙද්සි තුළ දරා ගත යුතුව 
ඇති තත්ත්වයක් බවය. ෙමහිදී අප විසින් ආර්ථික දෘෂ්ටිෙයන් 
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පමණක් ෙනොව, සමාජ හා ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටිෙයන්ද පිළිගත හැකි 
පතිඵල ෙගන ෙදන නැවුම් ෙවනසක් ඇති වන පරිදි, සුබවාදීව 
කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. ඇත්ෙතන්ම සාමාන්ය ජන වහෙර් ඇති 
පරිදි අය වැය පිළිසකර කිරීමකට වඩා වැදගත් කාර්ය භාරයක් 
ෙමම ආර්ථික පුනරුත්ථාපන සංගාමය තුළ ඉටු කළ යුතු ෙවනවා. 

සෑම ජාතියක්ම එම ජාතියට පවතින සම්පත් මත කටයුතු කළ 
යුතුය යන්න ශී ලංකාවටත් ෙපොදුයි. එම නිසා ආදායම් ඇති කර 
ගැනීම ෙවනුෙවන් බදු එකතු කර ගැනීම සඳහා අසංෙව්දී ෙලස 
කටයුතු කිරීෙම් හැකියාවක් අපට නැහැ. එෙමන්ම අප විසින් ඉතිරි 
කිරීම් පිළිබඳව ද අඛණ්ඩ අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, බදු ෙගවන්නන්ෙග් බදු මුදල් ජාතිෙය් 
අභිවෘද්ධිය සඳහා දැඩි සැලකිල්ලකින් යුතුව ආෙයෝජනය කළ යුතු 
බවට ඇති මුලධර්මයට මා එකඟ ෙවනවා. පසු ගිය අවුරුදු 
කිහිපයක් තුළ නාස්ති වූ සම්පත් සහ අවස්ථාවන් ෙදස බැලීෙම්දී 
එවකට සිටි ආර්ථික විෙශේෂඥයන් ෙමම මුලධර්මයට අනුව කටයුතු 
කළාද යන්න මට සැක සහිතයි.  

රාජ්ය මූල්ය අංශෙය් ව හාත්මක දුර්වලතා පිළිබඳව කඩිනම් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුත්ෙත්  එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් දිගුකාලීන 
තිරසාර සංවර්ධනය යථාර්ථයක් ෙනොවන නිසයි. විශාල වශෙයන් 
සිදු කළ අසත්ය පකාශන පළපුරුදු ආර්ථික විෙශේෂඥයන්ට යහපත් 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ ෙනොවනු ඇත. අය වැය හිඟය 2001 වර්ෂෙය්දී දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 10 සිට 2014 
වර්ෂෙය්දී සියයට 5.7 දක්වා අඩු වීම සහ සමසත් ණය පමාණය 
2002 දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් වශෙයන් සියයට 102 
සිට 2014දී සියයට 72 දක්වා අඩු වීම තුළින් රාජ්ය මූල්ය  
ඒකාගතාවය ශක්තිමත් වූ බව ට විශ්වාස කිරීමට  අප ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. 

දැනටමත් මා පකාශ කළ පරිදි ණය ෙසේවාකරණය සඳහා මුළු 
රාජ්ය ආදායම ම උපෙයෝගි කර ගන්නා බැවින් එය බරපතළ ෙලස 
පුනරාවර්තන හා මූලධන වියදම් සීමා කිරීම්වලට ෙහේතු වී 
තිෙබනවා. වර්ධනය ෙවමින් පවතින ණය පමාණය සමඟ ණය 
ගැනීෙම් මූලාශයන්ද සැලකිය යුතු ෙවනසක් ෙපන්නුම් කරන අතර 
ෙගවීමට ඇති විෙද්ශ ණය පමාණෙය් වාණිජ ණයවල පමාණයද 
පසු ගිය වර්ෂ කිහිපය තුළ වැඩි වීමක් ෙපන්නුම් කරනවා.  

වඩාත් විනිවිදභාවෙයන් යුත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආර්ථික 
කටයුතුවලට පහසුකම් සපයන නිදහස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කමයක් 
කියාත්මක කිරීමටත්, ආර්ථිකෙය් පවත්නා බාධක ඉවත් කිරීමට 
තුඩු ෙදන ෙවෙළඳ ෙපොළ මුල් කර ගත් පතිපත්ති අනුගමනය 
කිරීමටත් අපෙග් රජය ඇප කැප වී සිටිනවා. ෙම් සඳහා රාජ්ය මූල්ය 
අංශෙයන් ආරම්භ කර ආර්ථිකෙය් සියලුම අංශ ආවරණය වන 
පරිදි කියාත්මක වන දැඩි පතිසංස්කරණ කියාත්මක කිරීම අවශ්ය 
වී තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, සියලුම ශී ලාංකිකයන් විසින් දැනගත 
යුතු රාජ්ය මූල්ය අංශයට බලපාන්නා වූ ගැටලු පිළිබඳව 
විස්තරාත්මක නිශ්චිත ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ ෙදන ෙලස 
මා ඉල්ලා සිටිනවා. අප ෙමම ගැටලු පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ සාකච්ඡා කරමින් සිටි අතර පසු ගිය මාස දහයක පමණ 
කාලය තුළදී රාජ්ය මූල්ය ගැටලුවල නියම ස්වභාවය විමර්ශනය 
කිරීමට මට අවස්ථාව ලැබුණා. මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් 
සමඟ සීමිත සම්පත් උපෙයෝගි කර ගනිමින් රෙට් මහජනතාවට 
උපරිම පතිලාභ අත්වන අන්දමින් කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබනවා. 

බදු ආදායම 

ඕනෑම රාජ්ය මූල්ය කමෙව්දයක ශක්තිය රඳා පවතින්ෙන් 
සැලසුම්ගත සහ අවශ්ය වියදම් පියවීමට සරිලන ආදායම් ඉපයීෙම් 
හැකියාව මතයි. ෙමහි ඍනාත්මක පතිඵල පසු ගිය දශකය තුළ 
වඩාත් උත්සන්න වී ඇති අතර, ගන්නා ලද කියාමාර්ග තුළින් 
අර්ථාන්විත පතිඵල අත්කර ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වී ඇති නිසා 
ෙමම මූලධර්මය අවාසනාවකට ෙමන් ශී ලංකාවට අදාළව පතිඵල 
දරා නැහැ.  

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස අඩු ෙවමින් පවතින 
රාජ්ය ආදායම පධාන සාර්ව ආර්ථික ගැටලුවක් පිළිබිඹු කරන 
බැවින් ෙමම උපනතිය පමුඛතා පදනමින් යුතුව ආපසු හැරවිය යුතු 
වනවා. 1990 වසර තුළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 19ක් වූ 
ශී ලංකාෙව් බදු ආදායම 2014 වර්ෂෙය්දී දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 10.2ක් දක්වා ශීඝෙයන් පහත වැටී 
තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය්දී බදු ආදායෙමහි වර්ධනය සියයට 4.4ක් 
වූ අතර, එය නාමික දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධන ෙව්ගය වූ 
සියයට 7.3ට වඩා අඩු මට්ටමක පැවතුණා. ෙම් නිසා බදු ආදායම 
ආර්ථිකෙය් පුළුල් වීමත් සමඟ වර්ධනය වීමට අෙපොෙහොසත් වී 
ඇති බව පසු ගිය වසරවල ෙපෙනන්නට තිෙබන බරපතළ 
තත්ත්වයක්. රාජ්ය ආදායම වැඩිකර ගැනීම සඳහා පසු ගිය 
කාලෙය් කරන ලද උත්සාහයන් අවාසනාවන්ත ෙලස අසමත් වී 
ඇති බව දැනගැනීමට ලැබීම කනගාටුවට කරුණක්. විශ්වාස කළ 
ෙනොහැකි පරිදි බදු සහ ගාස්තු වර්ග 35ක් පමණ අයබදු කමය තුළ 
තිෙබනවා. ෙමම බදුවලට අදාළ නීති සමහරක් යල් පැන ගිය ඒවා 
වන අතර, බදු ෙගවන්නන්ට පැහැදිලිව හඳුනාගත ෙනොහැකියි. බදු 
නීතිය ගැන අවෙබෝධයක් ඇති අයට පමණක් ෙමම ව්යාකූලතාව 
අවෙබෝධ කරගත හැකි තත්ත්වයක පවතී. 

පහත වැෙටන එකතු කළ අගය මත වන බදු, එනම් VAT බදු 
ආදායම මෑත වර්ෂවලදී බදු ආදායම පහත වැටීමට පධාන සාධකය 
වී තිෙබන බව පැහැදිලිවම ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. 2005 වසර 
තුළදී එකතු කළ අගය මත බදු ආදායම මුළු බදු ආදායෙමන් 
සියයට 41ක් වූ අතර, එය 2014 වර්ෂය වන විට සියයට 26 දක්වා 
පහත වැටී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එකතු කළ අගය මත බදු ආදායම 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 2004 වර්ෂෙය්දී සියයට 
5.8 සිට 2014 වර්ෂෙය්දී සියයට 2.7 දක්වා ශීඝෙයන් අඩු වී 
තිෙබනවා. ආදායම් බදුවලින් ලද ආදායම දුර්වල වීම 2006 දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 2.7 සිට 2014දී දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.9 දක්වා පහත වැටීම තුළින් ෙපන්නුම් 
කරනවා. ෙම් නිසා ජාතික ආදායම ඉහළ ගිය ද ඊට සරිලන බදු 
ආදායමක් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් නැහැ. බදු ආදායම අඩු වීමට ෙහේතු 
වූ ආෙව්ණික ලක්ෂණ කීපයක් ෙමහිදී වැදගත් ෙවනවා. බදු 
පරිපාලනෙය් තිෙබන ගැටලු නිසා ඇති වී තිෙබන දුර්වල බදු 
අනුකූලතාව මීට බලපාන පධාන ෙහේතුවක්. රජෙය් විවිධ ආයතන 
විසින් පදානය කර ඇති විවිධාකාරෙය් බදු නිදහස් කිරීම් ද බදු 
කළමනාකරණය දුර්වල කිරීමට ෙහේතු ෙවනවා.  

රාජ්ය ආදායෙමන් වැඩි ෙකොටසක් ලැෙබන්ෙන් වක බදුවලින් 
වන අතර, ඍජු බදුවලින් එකතු වන අගය ඉතා අඩු ෙකොටසක් 
වනවා. බදු ෙගවිය යුතු සහ බදු ෙගවිය හැකි පුද්ගලයන් 
ෙබොෙහොමයක් බදු කමය තුළ දක්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. බදු 
ෙගවීම මඟ හැරීම වළක්වන උපායක් ෙලස බදු අනුකූලතාව ඇති 
කරන කමෙව්දයන් දියුණු කළ යුතු බව කවුරුත් පිළිගන්නා 
කරුණක්. ඒ වාෙග්ම බදු පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම ෙම් අනුව 
අවශ්යම වී තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, පසු ගිය මාස 
කිහිපය තුළ අප විසින් බදුකරණය පිළිබඳව පවතින ගැටලු සඳහා 
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නිර්මාණශීලි ෙලස යම් යම් කියා මාර්ග ෙයෝජනා කිරීමට 
උත්සාහයන් ගත් බව. ෙකෙසේ වුණත් තාවකාලික විසඳුම්වලින් 
ඉවත් වී ඉදිරියට ෙගනයා හැකි ශක්තියක් බදු පතිසංස්කරණ මත 
පදනම් වූ බදු ව හයක් බිහි කිරීම තුළින් රටට දිගුකාලීන පතිලාභ 
අත් කරගන්නට පුළුවන්.  

පුනරාවර්තන වියදම් 

ගරු කථානායකතුමනි, ආදායම් වැඩි කර ගැනීම සඳහා සිදු 
කරන බදු පතිසංස්කරණ රාජ්ය මූල්ය අංශය ශක්තිමත් කිරීමට 
පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. වියදම් වඩාත් තාර්කීකරණය කිරීමද ඒ 
සඳහා ඉතා වැදගත් වනවා. නමුත් ගැටලුව වන්ෙන් ෙමම 
අවශ්යතාව සපුරා ගන්ෙන් ෙකෙසේද යන්නයි. වියදම් මට්ටම් අප 
අසා නැති පමාණෙයන් වැඩි වීම සිදු වූ පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලන 
කාලය තුළින් අපට ෙබොෙහෝ පාඩම් ඉ ෙගන ගන්නට පුළුවන්.  

ෙර්ඛීය අමාත්යාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට ඔවුන්ෙග් 
පුනරාවර්තන වියදම් මට්ටම අඩු කළ හැකි බවට මා තරෙය් 
විශ්වාස කරනවා. අත්යවශ්ය ෙනොවන වියදම් වඩාත් 
තාර්කීකරණයක් කිරීමට සහ සීමිත සෘජු බදු ෙගවන්නන්ෙග් 
වියදමින් සහ සමාජෙය් දිළිඳු පුද්ගලයන්ද අයත් විවිධ 
ක්ෙෂේතවලින් ලැෙබන වක බදුවලින් ෙකෙරන අධික පරිපාලන 
වියදම් පාලනය කිරීම සඳහා ෙර්ඛීය අමාත්යාංශ හා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල වියදම් අවශ්යතා දැඩි ෙලස විශ්ෙල්ෂණය 
කිරීමට හා ඇගයීමට කාලය පැමිණ තිෙබනවා.  

එම නිසා, ජාතික අය වැය සකස් කිරීම සඳහා ශුන්ය අය වැය 
සංකල්පය -zero-base budgeting- ෙයොදා ගැනීම මා විසින් තරෙය් 
නිර්ෙද්ශ කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 2016 අය වැය සඳහා අප 
විසින් ශුන්ය අය වැය සංකල්පය ඉලක්ක කරගත් අතර ෙම් යටෙත් 
වියදම් දරන ආයතන විසින් අරමුදල් සඳහා ඉල්ලීම් කිරීමට ෙපර 
තම අය වැය තුළ ඇති සෑම වියදම් අයිතමයක්ම සාධාරණීකරණය 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙමම කියාමාර්ගය ඉදිරි අය වැය 
සම්පාදනෙය්දී තදින්ම පිළිපැදිය යුතු ෙවනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ශුන්ය අය වැය සංකල්පය ෙබොෙහෝ රටවල අය 
වැය පිළිෙයල කිරීෙම්දී අනුගමනය කරනු ලබන ගිණුම්කරණ 
සිද්ධාන්තයකින් ලබා ගත් සංකල්පයක් වන අතර ෙමය 
කියාත්මක කිරීමට ෙමපමණ කාලයක් ගත වීම ගැන මා මවිත 
ෙවනවා. 2016 ජනවාරි මාසෙය් සිට මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ඒ 
ඒ අමාත්යාංශ සහ ආයතනවල අය වැය පතිපාදන විමර්ශනය කිරීම 
සඳහා පසුවිපරම් කටයුතු කිරීම අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

මහජනතාවෙග් දුෂ්කරතාවට සංෙව්දී වග කිව යුතු රජයක් 
වශෙයන් රාජ්ය ෙසේවක වැටුප් හා විශාම වැටුප් පමාණාත්මකව 
වැඩි කරමින් ඒ සඳහා වන අපෙග් කැපවීම ෙපන්නුම් කර 
තිෙබනවා. ඒ අතරතුර අප සිහිෙය් තබා ගත යුතු කරුණක් වන්ෙන් 
රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවා නියුක්තිය පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ සිව් 
ගුණයකින් පමණ වැඩි වී ඇති බවයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කියාදාමෙය් පැහැදිලි පතිවිපාකය 
වන්ෙන් කැපී ෙපෙනන මට්ටමින් වැඩි වී ඇති වැටුප් වියදමයි. එය 
උපරිම තත්ත්වයට හා ඕනෑම සාධාරණත්වෙය් මිනුම් දණ්ඩකටත් 
වඩා ඔබ්බට වර්ධනය වී ඇති බවට අප විශ්වාස කරනවා.  ෙම් නිසා 
අප විසින් රාජ්ය අංශෙය් වැටුප් හා ෙව්තනවල අඛණ්ඩ හා 
තිරසාරභාවය පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා වඩාත් ෙයෝග්ය වැඩ 
පිළිෙවළක් පිළිබඳව ෙසොයා බැලිය යුතු වනවා. අෙනකුත් කරුණු 
අතර රාජ්ය ෙසේව ෙය් කාර්යක්ෂමතාව, ඵලදායිතාව හා හැකියා 
වර්ධනය කිරීමද ෙමයට අන්තර්ගත විය යුතු වනවා.  

එෙසේම කම-කමෙයන් විශාල අභිෙයෝගයක් දක්වා වර්ධනය 
ෙවමින් පවතින ඉතා වැදගත් හා සංෙව්දී කරුණක් වන්ෙන් රජෙය් 
විශාම වැටුප් පිළිබඳ වගකීමයි. 2005-2014 කාලය තුළ විශාම 
වැටුප් සඳහා වන වියදම සියයට 170කින් පමණ වැඩි වීම මඟින් 
ජනගහනය වයස්ගත වීම සමඟ අඛණ්ඩ වර්ධනය වන විශාම 
වැටුප් වගකීම පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා අවශ්ය සම්පත් 
පමාණෙයහි ඉහළ යෑම ෙපන්නුම් කරනවා. වැඩි ෙවමින් පවතින 
විශාමිකයන්ෙග් සංඛ්යාව සහ විශාම අරමුදල් සඳහා වන වියදමට 
ෙම් අවස්ථාෙව් පිළියම් ෙනොෙයදුවෙහොත් අනාගතෙය්දී එය ඉතා 
බරපතළ ව්යාකූල තත්ත්වයකට පත් විය හැකියි.  

වර්තමාන විශාම වැටුප් කමය යටෙත් පතිලාභ ලබා දීම සඳහා 
රජය විසින් ඒකාබද්ධ අරමුදෙලන් අරමුදල් ලබා දිය යුතු 
තත්ත්වයක් තුළ කාලයත් සමඟ ඒ සඳහා වන පිරිවැය ඉහළ යෑෙම් 
පවණතාවක් පවතින අතර ඒ ෙහේතුෙවන් බදු ෙගවන්නන් මත 
අනාගතෙය් ඒ ෙවනුෙවන් විශාල වගකීමක් පැවෙරනු ඇත. එම 
නිසා විශාම වැටුප් පිරිවැය රෙට් ජනතාවට දැරිය හැකි මට්ටෙම් 
පිරිවැයක් බවට තහවුරු කර ගැනීම සඳහා නව උපකම අප විසින් 
ෙසොයා බැලිය යුතු වනවා. ගරු කථානයකතුමනි, දැනටත් විශාම 
ෙගොස් ඇති රජෙය් විශාමිකයන්ෙග් සහ දැනට ෙසේවෙය් නියුතු 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප් වගකීම කිසිම සීමා කිරීමක් 
ෙනොමැතිව දැරීමට රජෙය් ඇති කැප වීම මා සහතික කරනවා. 
ෙකෙසේ නමුත් රජෙය් ෙසේවයට අභිනවෙයන් බඳවා ගන්නා අයට 
තිරසාර ෙලස පවත්වා ෙගන යා හැකි විශාම වැටුපක් සැලසුම් 
කිරීමට අවශ්ය තීරණාත්මක උපාය මාර්ග හඳුන්වා දීම අත්යවශ්ය 
වී තිෙබනවා.  

ජාතික අය වැෙය් පුනරාවර්තන වියදෙමන් සියයට 21ක් 
පමණ වන දිගින් දිගටම වර්ධනය වන සහනාධාර සහ පැවරුම්, 
තවත් ඒ හා සමාන අංගයක් වඩා විනිවිදභාවෙයන් හා වගකීෙමන් 
යුක්තව මනා ෙලස ඉලක්ක කර ගත් සහනාධාර කමයක් තුළින් 
පුනරාවර්තන වියදම් අඩු කිරීමටත් එමඟින් වැඩි සම්පත් 
පමාණයක් තිරසාර ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් සඳහා අවශ්ය සමාජ 
ආර්ථික ෙපොදු යටිතල පහසුකම්වල ආෙයෝජනයටත් ඉඩකඩ 
සැලෙසනවා. ඒ අතරම අප සමාජෙය් විෙශේෂ අවධානය හා 
රැකවරණය අවශ්ය පුරවැසියන් සිටින බව අප ෙහොඳින් දන්නා 
කරුණක්. රජය විසින් ෙමම පුරවැසියන්ට අඛණ්ඩව උපකාර 
කිරීමටත් එම තත්ත්වයන්ට ෙහේතු කාරණා හඳුනා ෙගන ඔවුන්ට 
විය හැකි අනර්ථකාරී තත්ත්වයන්ෙගන් ආරක්ෂා කිරීමටත් අප 
කටයුතු කරනවා. 

රාජ්ය ආෙයෝජන 

රාජ්ය ආෙයෝජන මෑත අතීතෙය්, විෙශේෂෙයන්ම රාජපක්ෂ 
රජය කාලෙය්, ෙබොෙහෝ ෙසයින් කථා බහට ලක් වූ විෂයයක්. මීට 
ෙහේතුව රාජ්ය ආෙයෝජන රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා වැදගත් 
අවශ්යතාවක් ෙලස සලකනු ලැබීමයි. ර ටක රාජ්ය ආෙයෝජනය 
මූලික වශෙයන් ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන  දිරි ගැන්වීම සඳහා 
අත්යවශ්ය බව තහවුරු කිරීමට මා කැමැතියි. ෙමම මූලධර්මය  
පිළිබඳව කිසිදු ෙවනසක් ෙහෝ බැඳීමක් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් 
රාජ්ය ආෙයෝජන වැඩසටහන් ඇගයීෙම්දී සහ ෙතෝරා ගැනීෙම්දී 
අපෙග් පමුඛතාවන් සහ ශක්යතාවන් හඳුනා ගත යුතු අතර, එම 
ආෙයෝජන සඳහා සාධාරණ පතිලාභයක් ලැෙබන බවට තහවුරු 
කර ගැනීම සඳහා අප කල්පනාකාරී විය යුතුයි.  

පසු ගිය කාලය තුළ දී රාජ්ය අංශය විශාල ෙලස පුළුල් වීම තුළ 
ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන අඩුවී ඇත. මෑත කාලෙය්දී ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජන දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 
22ක පමණ අඩු මට්ටෙම් පැවතුණි. එය 2011 වසෙර්දී දළ ෙද්ශීය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 24ක  මට්ටෙම් සිට කමානුකූල අඩුවීමක් 
ෙපන්නුම් කරයි. ෙමම පවණතාව නැවත සකස් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. අෙනක් අතට, 2005 වසෙර් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 4ක පමණ පතිශතයක් වූ  රාජ්ය ආෙයෝජන පසු ගිය අවුරුදු 
10 තුළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 6ක 
පමණ සාමාන්ය අගයක් ගනු ලැබුවා . ෙමම වැඩිවීම විශාල 
පරිමාණෙය් සංවර්ධන ව්යාපාරවල ආෙයෝජන ෙහේතුෙවන් සිදුවී 
ඇති අතර, අවධානයට ලක් කළ යුතු සැබෑ ගැටලුව වන්ෙන් ෙමම 
ආෙයෝජනවලින් සාධාරණ පතිලාභයක් ලැබීමට ෙකොපමණ 
කාලයක් ගතෙව්ද යන්නයි. මෑතකදී කරන ලද රාජ්ය ආෙයෝජන 
පිළිබඳ අවිධිමත් ඇගැයීමකට අනුව එම ආෙයෝජන දිගු කාලයක් 
ගතවන ඉතා අධික විෙද්ශ ණය පමාණයක් ඉහළ ෙපොලී 
අනුපාතයකට ලබා ෙගන සිදු කිරීම නිසා එම ණය බර ආර්ථිකය 
වසා ගත් අඳුරු වළාවක් වී ඇති බව ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා.  

රාජ්ය ණය කළමනාකරණය 

ගරු කථානායකතුමනි, අප සියලු ෙදනා ඉතා ෙහොඳින් දන්නා 
පරිදි, රාජ්ය ණය කළමනාකරණෙයහි තිරසාර බව සහතික කිරීම 
සඳහා ඉතා දැඩි උපාය මාර්ග සහිතව කඩිනම් අවධානයක් ෙයොමු 
කළ යුතු ෙවනවා. වර්තමානෙය් රාජ්ය ණය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 72ක පමණ මට්ටමක 
පවතින අතර, එය පිළිගත් ජාත්යන්තර පමිතීන්ට අනුව ඉතා ඉහළ 
අගයක් ෙවනවා. 

ෙමහිදී අප විසින් සැලකිල්ලට ගත යුතු පධානතම කාරණය 
වන්ෙන් අපට දරාගත හැකි ණය පමාණයක් පවත්වාෙගන යන්ෙන් 
ෙකෙසේද යන්නයි. පැහැදිලිවම ෙමම විසඳුම් රඳා පවතින්ෙන් 
පධාන වශෙයන් දැඩි රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ විනයක් තුළින් 
අය වැය හිඟය අඩු කිරීම ඉලක්ක කරගත් හා ඒ සඳහා කැපවීම් 
කළ හැකි තත්ත්වයක් මතයි. රාජ්ය ණය කළමනාකරණය 
වැඩිදියුණු කිරීෙම් පධානතම මූලධර්මයක් වන්ෙන් ණය 
ෙසේවාකරණය දැරිය හැකි මට්ටමක පවත්වාෙගන යෑමයි. අපෙග් 
ඉලක්කය සහ කෙමෝපාය වන්ෙන් සෑම විටම ෙම් තත්ත්වය සමඟ 
අනුකූල වීමයි.  

රාජ්ය ව්යවසායයන් 

රාජ්ය ව්යවසායයන්ෙග් පාඩු ලබන සව්භාවය ජාතික අය වැය 
මත පමණක් ෙනොව රෙට් සමස්ත මූල්ය ක්ෙෂේතයටම විශාල 
බලපෑමක් ඇති කරනවා. ෙමම තත්ත්වය සමනය කිරීමට 
නිර්මාණශීලී කියාමාර්ග හඳුන්වා දීමට අසමත් වීම ඉතා 
අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ෙලස සලකන්නට පුළුවන්. ෙම් නිසා 
පාඩු ලබන රාජ්ය ව්යවසායන් වාණිජමය වශෙයන් ඵලදායී රාජ්ය 
ව්යවසායන් බවට පත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය කියාමාර්ග 
පමුඛතා පදනමින් හඳුන්වා දීෙම් දැඩි අවශ්යතාවක් පවතිනවා.  

ෙමම ව්යසනෙයන් මිදීම සඳහා අවශ්ය කියාමාර්ග අප 
දැනටමත් ආරම්භ කර තිෙබනවා. මෑතකදී රාජ්ය ව්යාපාර 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය පිහිටුවීම ෙම් සම්බන්ධව ගනු ලැබූ වැදගත් 
ඉදිරි පියවරක්. ෙමහිදී අප විසින් අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් රාජ්ය 
ව්යාපාර කළමනාකරණ මාදිලිය පතිසංස්කරණය කිරීම, ෙතෝරා 
ගත් ෙපොදු ෙසේවා සඳහා ෙවළඳ ෙපොළ පදනම් කර ගත් මිල 
කමෙව්ද හඳුන්වා දීම ෙමන්ම පවතින ශම බලකාෙය් ඵලදායිතාව 
වැඩි කරන අතරම නව බඳවා ගැනීම් තර්කාන්විත කිරීම සහ 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහාය ඇතිව රාජ්ය ව්යාපාරවල 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කර ගැනීම පිළිබඳවයි.  

ආර්ථිකයට අදාළ අෙනකුත් පවණතා සහ ගැටලු 

ගරු කථානායකතුමනි, වසරකට අඩු පාලන කාලය තුළ අප 
ලද සුවිෙශේෂී ජයගහණයක් වන්ෙන් උද්ධමනය විශාල ෙලස අඩු 
කරගත හැකි වීමයි. උද්ධමන පාලනය ෙකතරම් තීව වීද යත්, 
අවුරුදු තිහකට පසුව පථම වරට ශී ලංකාෙව් අවධමනයක් වාර්තා 
වුණා. ෙමම තත්ත්වය ඒ හා සම්බන්ධ ව හාත්මක ෙවනසක් 
නිෙයෝජනය කරන බව මාෙග් විශ්වාසයයි. ෙම් අනුව වර්ෂය 
අවසානය වන විට උද්ධමනය සියයට 2 සිට 3 අතර පමාණයක 
පවතී යැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මධ්ය කාලීනවද අපෙග් 
ඉලක්කය වන්ෙන් උද්ධමනය ෙමවැනිම තනි, පහළ අගයක 
පවත්වාෙගන යෑම සහ එම අරමුණ ළඟා කර ගැනීමට මහ 
බැංකුවට වඩාත් ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට ඉඩකඩ සැලසීමයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපට තවමත් මුහුණ දීමට සිදු වී 
ඇත්ෙත් පසු ගිය රජය විසින් අප ෙවත උරුම කළ ගැටලු විසඳා 
ගැනීෙම් අභිෙයෝගයටයි. ඔවුන් විසින් පචාරය කරන ලද පසු ගිය 
රජෙය් ආර්ථික දර්ශක අතිශෙයෝක්තිෙයන් යුක්ත වූ හිස් බඳුනකින් 
නැ ෙඟන හඬක් ෙලස හඳුන්වා  ෙදන්නට පුළුවන්. ඔබතුමා දන්නා 
පරිදි ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මෑතකදී 
නිකුත් කළ ආර්ථික වර්ධනයට අදාළ සංඛ්යාෙල්ඛන අනුව ඔවුන් 
විසින් පසු ගිය කාලෙය්දී පදනම් විරහිතව ඉදිරිපත් කළ 
සංඛ්යාෙල්ඛන සම්පපලාප ෙලස නම් කරන්නට පුළුවන්. වත්මන් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව රෙට් ආර්ථික වර්ධනය 2013දී සියයට 3.4ක් 
වූ අතර 2014දී එය සියයට 4.5ක් වනවා. ෙපර නිකුත් කළ දත්ත 
හා සැසඳීෙම්දී ඒවා ඉතා අඩු බව ෙපනී යනවා. ෙමම පසු බිම තුළ 
2015දී ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6ක් පමණ ෙව් යැයි අපෙග් 
විශ්වාසයයි. අප ලබා ගත් ජයගහණ මත නිෙදෝපගත ෙනොවී 
ජවසම්පන්නව ඉදිරියට ගමන් කරමින් ඉදිරි වර්ෂ කිහිපය තුළ 
සියයට 7 සිට සියයට 8ක පමණ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් අත්කර 
ගන්නට අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙමම අය වැය ෙයෝජනා ඒ සඳහා 
පදනමක් වන අතර, බලාෙපොෙරොත්තු වන ආර්ථික වර්ධනය ලබා 
ගැනීමට සඳහා ශක්තියක්ද වනු ඇත.  

ශී ලංකාෙව් විරැකියා අනුපාතය රෙට් රැකියාවල නිරත විය 
හැකි ජනගහනෙයන් සියයට 4.6ක් පමණ වනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
තියුණු විශ්ෙල්ෂණයන් ෙපන්වා ෙදන්ෙන් උගත් තරුණ 
තරුණියන් අතර විරැකියාව සියයට 20කටත් වඩා වැඩි බවයි. ෙමය 
ඉතා අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ෙමම තත්ත්වය සමනය කර 
ගැනීම සඳහා වහාම කියාත්මක විය යුතු වනවා. අප විසින් 
උගත්කෙම් වටිනාකමට සරිලන අගයක් ලබාදිය යුතු අතර ඔවුන්ට 
රැකියා සඳහා සුදුසු අවස්ථාද ලබා දිය යුතු වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්තවලට අනුව ශී ලංකාෙව් දරිදතාව සියයට 
6.7ක් ෙවනවා. එෙසේ වුවත්, ශී ලංකාෙව් දරිදතා දර්ශක තුළ 
දිනකට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 2කට වඩා අඩු ආදායම් ලබන 
සංඛ්යාව සියයට 20ක් පමණ වන බව ෙපෙනනවා. ෙම් පිළිබඳව 
අපට සතුටු විය හැකිද? ශී ලංකාෙව් උපන් සියලුම පුරවැසියන්ට 
අවම අවශ්යතාවන් වන කෑම බීම, ඇඳුම් පැළඳුම් සහ නිවහනක් 
ලබාගත හැකි විය යුතුයි. ෙම් පිළිබඳ වගකීම අප සැම භාරගත යුතු 
අතර සුදුසු විසඳුම් ෙසොයා දීම සඳහා උත්සුක විය යුතු වනවා. තවද, 
ආදායම් ෙබදී යෑෙම් විෂමතාව පිළිබඳවද අපෙග් දැඩි අවධානය 
ෙයොමු විය යුතු ෙවනවා.  

එම නිසා, ආර්ථික පතිපත්ති කියාමාර්ග සැලසුම් කළ යුත්ෙත් 
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන ජනතාව සංවර්ධන කියාදාමෙය් 
ෙකො ටස්කරුවන් වීමට ඉඩ සලසා ෙදන ෙලසයි. එෙසේ වුවත්, 
ෙමවැනි කියාමාර්ග සුදුසු පරිදි ඉලක්ක ෙකොට පසු විපරමකට ලක් 
කළ යුත්ෙත් රාජ්ය මූල්ය ක්ෙෂේතයට අනවශ්ය පීඩනයක් ඇති 
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ෙනොවන ෙලසයි. ක්ෂුද මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් පහසුකම් ලබන සුළු 
පරිමාණ ව්යවසායකයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඔවුන්ෙග් 
තිරසාර අරමුණු ඉටු කර ගැනීමටයි. ක්ෂුද මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් නියුතු 
ආයතන ඔවුන්ෙග් අෙප්ක්ෂා  ඉටු කරලීෙම් ෙමෙහවර සාක්ෂාත් 
කර ගැනීමට උපකාර කරනු ඇති බව මෙග් විශ්වාසයයි.  

ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ෙද්ශයක් බිහි කිරීෙමහිලා ශී ලංකාෙව් 
දරුවන්ෙග් සහ මව්වරුන්ෙග් මන්ද ෙපෝෂණය දුරු කිරීම 
අත්යවශ්ය කාරණයක්. පාසල් සහ ෙසෞඛ්ය ෙසේවා ඒකාබද්ධ 
පතිපත්ති තුළින් පජාව දැනුවත් කිරීම මඟින් ඔවුන්ෙග් ෙපෝෂණ 
තත්ත්වය ඉහළ දැමීම කළ යුතුව තිෙබනවා. අපෙග් සාක්ෂරතාව 
ජාත්යන්තරවද ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. නමුත්, අපෙග් තියුණු 
මන්ද ෙපෝෂණ දර්ශකය සසඳනු ලබන්ෙන් දකුණු ආසියාෙව් 
රටවල් සමඟ පමණයි. අප ෙමම දර්ශකය ෙමම කලාපෙයන් 
ඔබ්බට ජාත්යන්තර මට්ටමින් සලකා බැලිය යුතු අවස්ථාවට දැන් 
එළඹ තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් බිහි කිරීම 
සඳහා වන අපෙග් පයත්නෙය්දී විෙද්ශ අංශය සහ ෙගවුම් තුලනය 
වැඩිදියුණු කර ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් කියාමාර්ග ගත යුතු 
ෙවනවා. ෙම් සඳහා අපනයන වර්ධනය කිරීම, ආනයන වඩාත් 
තාර්කීකරණය කිරීම සහ අවශ්ය පතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම මඟින් 
වර්තන ගිණුම සඳහා වන අෙනකුත් ගලා ඒම් දිරිගැන්වීම සිදු කළ 
යුතු වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාව පුළුල් ෙවෙළඳ හිඟයකට 
මුහුණ දී තිෙබනවා. අපෙග් අපනයන කමෙයන් අඩු වී 
වර්තමානෙය් එය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 14ක පමණ 
පතිශතයක තිෙබනවා. එෙසේ වුවත්, ආනයන දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 27ක් පමණ දක්වා වැඩිවී තිෙබනවා. තවද, 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස ආනයන හා අපනයන 
පමාණය 2000 වසර මැද භාගෙය්දී පැවති සියයට 60 සිට ෙම් වන 
විට සියයට 41 දක්වා අඩු වී තිෙබනවා. දශකයක් පුරා කියාත්මක 
වූ පසු ගිය රජ ෙය් අදූරදර්ශී පතිපත්ති ෙමම පසුබෑමට ෙහේතු වී ඇති 
බව ෙපෙනනවා. ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය තුළ 
ආර්ථික විෙශේෂඥයන්ෙග් දැක්මට අනුව ෙනොෙයකුත් ආර්ථික 
මුලධර්ම අනුගමනය කර විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිවලින් බැහැර 
ෙවමින් දිෙනන් දින සංවෘත ආර්ථිකයක් කරා ළඟා ෙවමින් සි ටි බව 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. ෙමම සෘණාත්මක පවණතාවලින් 
ආර්ථිකය මුදාගත හැක්ෙක් නිර්මාණාත්මක කියාමාර්ගයක් සහිතව 
ඒකාබද්ධ කමෙව්දයක් තුළින් අපනයන ක්ෙෂේතය දිරිමත් කිරීම 
තුළිනුයි.  

අපෙග් ආනයන වියදම් තිරසාර මට්ටමකට අඩු කිරීමටද අප 
විසින් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ අතරම ආර්ථික කියාවලිෙයහිදී 
ඇතිවන අන්තර් භාණ්ඩ හා ආෙයෝජන භාණ්ඩ අවශ්යතාවලට 
ෙමන්ම රෙටහි ආදායම් මට්ටම ඉහළ යෑම තුළින් ඇතිවන ඉල්ලුම 
සපුරාලීමටත් ආනයන සිදු කිරීම අවශ්ය බව සහතිකවම මා 
දන්නවා. ෙකෙසේ වුවත්, ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය පවර්ධනය 
කිරීම සඳහා අවශ්ය සහාය ලැබී ෙනොමැතිවීම ෙමහිදී අප 
සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. තවද, අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළට පිවිසීෙම් 
අරමුණින් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනවල තත්ත්වය සහ අස්වැන්න 
වැඩි කරලීෙම් කමෙව්දවලටද අපෙග් සහාය ලබාදිය යුතුයි. අපෙග් 
අවසාන ඉලක්කය විය යුත්ෙත් දැනටමත් පවතින අපනයන 
ෙවෙළඳ ෙපොළ අවස්ථා තවදුරටත් පසාරණය කර ගැනීම, නව 
අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළවලට පිවිසීම, අපනයන විවිධාංගීකරණය 
කිරීම ෙමන්ම ආහාරවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කිරීම මඟින් ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීමයි.  

විෙද්ශ රැකියාවල නියුතු ශී ලාංකිකයන් ෙමරටට ෙපේෂණය 
කරනු ලබන මුදල් රෙට් ෙගවුම් තුලනයට විශාල පිටුවහලක් 

ෙවනවා. විෙද්ශ රැකියාවල නිරත ෙවමින් මහන්සි වී උපයනු 
ලබන මුදල් ෙමරටට ෙපේෂණය කරන ශී ලාංකිකයන්ට අප රජයක් 
ෙලස කෘතෙව්දී විය යුත්ෙත් ඔවුන්ෙග් එම ෙපේෂණ මඟින් රෙට් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් වන බැවිනුයි. ඔවුන්ෙග් ෙමම දායකත්වය 
අගය කරන අතරම නුපුහුණු ෙසේවකයන් ෙලස මැදෙපරදිග 
රටවලට අපෙග් මව්වරුන්, සෙහෝදරියන් හා දියණියන් යැවීම සීමා 
කිරීමට අප සෑම උත්සාහයක්ම දැරිය යුතුයි. ෙම් සඳහා කළ 
යුත්ෙත් පිට රටක රැකියා ෙසොයා යෑම වැළැක්වීමට පිළියමක් 
ෙලස ඔවුන්ට ශී ලංකාව තුළ රැකියා අවස්ථා ඇති කරලීමයි. ෙමම 
අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා සුදුසු සියලු කියාමාර්ග ෙසොයා 
බැලීමට අප කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. එෙසේම තවත් 
උපකමයක් ෙලස පුහුණු හා නිපුණතාවලින් ෙහබි පුද්ගලයන්ට 
විෙද්ශ රැකියා ලබා ගැනීෙම් ඉඩකඩ සැලසීම සඳහා නිපුණතා 
සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්ය පියවරද අප විසින් ගත යුතුව 
තිෙබනවා. එවැනි පෙව්ශ විෙද්ශ රැකියා අෙප්ක්ෂා කරන්නන්ෙග් 
වටිනාකම වැඩිදියුණු කිරීමට  ෙහේතු වනවා ඇති.  

ගරු කථානායකතුමනි, සංචාරක ව්යාපාරෙය් ඇති වැදගත්කම 
ගැන විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතු යයි මා අදහස් කරන්ෙන් 
නැහැ. රෙට් ආර්ථික කියාවලියට හා සංවර්ධනයට ධනාත්මක 
ෙලස දායක වන සංචාරක ව්යාපාරය කැපී ෙපෙනන විෙද්ශ 
විනිමය පමාණයක් උපයන ශක්තිමත් ව්යාපාරයක් වනවා. 
සංචාරක ගමනාන්තයක් ෙලස ශී ලංකාෙව් ඇති ඉතා විශාල 
වැදගත්කම හා එහි විභවතාව අප තවමත් හරිහැටි හඳුනාෙගන 
ෙනොමැති බව පිළිගත යුතුයි. අපට ෙකොතැනක ෙහෝ වැරදීමක් 
සිදුවී ඇති බැවින් එය ෙසොයා බැලීමට ගැඹුරු විශ්ෙල්ෂණයක් කළ 
යුතු ෙවනවා. ශී ලංකාව ෙලෝකෙය් පිළිගත් පමිතීන්ට අනුකූල වන 
සංචාරක ගමනාන්තයක් කිරීම පසු ගිය රජය සිදු කළ පරිදි ප ටු 
ආකල්ප සහිත විවිධ වාණිජ පරමාර්ථ පදනම් වූ උධෘත පාඨවලින් 
පමණක් කළ හැකි වන්ෙන් නැහැ. "ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු 
ඇටය" ෙලස හැඳින්වූ ශී ලංකාවට නැවත එම නම පතිෂ්ඨාපනය 
කිරීම සඳහා අවශ්ය කියාමාර්ග ෙසොයමින් යෑෙම් කාර්යය නතර 
කිරීමට දැන් කාලය පැමිණ ඇත. ඒ ෙවනුවට, ෙමම කර්මාන්තය 
නඟා සිටුවීම සඳහා පුළුල් පතිපත්ති රාමුවක් සකස් කිරීම 
අත්යවශ්ය වී තිෙබනවා. අප රෙට් ඓතිහාසික වැදගත්කමකින් 
යුතු ස්ථාන හා ෙසෞන්දර්යාත්මක පරිසරය උපෙයෝගි කර ගනිමින් 
ෙමම ව්යාපාරය දියුණු කිරීමට ඇති අවස්ථා වර්ධනය කිරීම 
අත්යවශ්ය ෙවනවා.  

පසු ගිය දශකය තුළ සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන ඉතා අඩු මට්ටමක 
පැවති ඇති අතර දශක තුනක් පමණ කාලයක් පැවතුණු දීර්ඝ 
අභ්යන්තර අරගළය අවසන් වූ පසුවද අෙයෝජනයන්හි සැලකිය 
යුතු වර්ධනයක් සිදුවී නැහැ. පසු ගිය වසර 10 තුළ සාමාන්යයක් 
ෙලස අප ලද විෙද්ශ ආෙයෝජන වසරකට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 919ක් පමණ ෙවනවා. ෙමවැනි දුර්වල තත්ත්වයකට 
පත්වීමට පධාන ෙහේතුවක් ෙලස සඳහන් කළ හැක්ෙක් පසු ගිය 
රජය පවත්වාෙගන ගිය හිතුවක්කාර විෙද්ශ පතිපත්තිය හා රජය 
නිෙයෝජනය කළ ෙද්ශපාලනඥයන් විසින් ජාත්යන්තරය පිළිගත් 
විෙද්ශ රටවල නායකයන්ට එල්ල කළ වාග් පහාර ෙහේතුෙවන් 
ඇති වූ දැඩි විෙරෝධයයි. ෙමය, ෙවනස් කළ යුතු ඉතාම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ෙද්ශීය ඉතිරි කිරීම් පමණක් 
පමාණවත් ෙනොවන තත්ත්වයක් තුළ විෙශේෂෙයන් අප විසින් 
අත්පත් කරගත යුත්ෙත් ණය බරක් ඇති ෙනොකරන විෙද්ශ 
ආෙයෝජන පභවයන්ය. ගරු කථානායකතුමනි, යුදමය 
වාතාවරණයකින් මිදුණු ෙබොෙහෝ ආසියානු රටවල් දියුණු 
තත්ත්වයට පත් වූෙය් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන හරහා බව සත්යයක්. 
අපි ෙද්ශයක් ෙලස පසුගාමී  වූ කාලය අවසන් කළ යුතුව ඇති 
අතර, යදම් බිඳ දැමීමට සුදුසුම අවස්ථාව වර්තමානයයි. එබැවින්    
ශී ලාංකීය අර්ථිකෙය් උන්නතිය උෙදසා ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
වැඩි කර ගැනීමට විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට අප ආරාධනා 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙටහි විෙද්ශ අංශෙයහි අෙප්ක්ෂා කරන ෙමම වර්ධනය         
ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වනු ඇති 
අතර ෙද්ශීය විෙද්ශ විනිමය ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ රුපියල ශක්තිමත් 
කිරීමටද ෙහේතු ෙවනවා.  

ඵලදායිතා වර්ධනය අත්යවශ්ය කාර්යයක් බවට පත්ව තිෙබන 
අතර එය සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක 
වන කාරණයක්. ඵලදායිතා වර්ධන ගමන් ම ෙඟහි කෘෂිකාර්මික 
අංශයට විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු වන අතර කර්මාන්ත 
හා ෙසේවා අංශයවලද ඵලදායීතාව වැඩිදියුණු කළ යුතු ෙවනවා.  

කෘෂිකාර්මික අංශෙයහි ඵලදායීතාව දුර්වල තත්ත්වයක 
පැවතීමට, බීජ හා කෘෂි උපකරණවල තත්ත්වය, දුර්වල 
යාන්තීකරණය, ව්යාප්ති ෙසේවාවන්හි දුර්වලතා, අධික පසු අස්වනු 
හානි, ෙගොවීන්ට සාධාරණ මිලක් ෙනොලැබීම ෙමන්ම ෙවෙළඳ 
ෙපොළ  හා ගබඩා පහසුකම් අවම වීම ආදී ෙහේතු බලපා තිෙබනවා. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය සංවර්ධනය කිරීෙම්දී 
රජෙය් වැඩි ආෙයෝජනය සිදුවී ඇත්ෙත් සහනාධාර ලබාදීම 
පිළිබඳව බව ෙපෙනනවා. කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය 
සඳහා විද්යාත්මක පර්ෙය්ෂණ ෙයොදා ගැනීම හා ඒ පිළිබඳව දැනට 
පවත්නා අඩුපාඩු අවම කිරීම ෙමහිදී පමුඛ ෙවනවා. ෙමවැනි 
කමෙව්දයක් තුළින් ෙගොවි ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු 
කළ හැකි බව මෙග් විශ්වාසයයි.  

රෙට් ආර්ථික වර්ධනය සඳහා සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය ඉතා වැදගත් ෙවනවා. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 70ක් පමණ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ක්ෙෂේතෙයන් ලබා දීම සතුටුදායක තත්ත්වයක් වුණත්, ආර්ථික 
වර්ධනයට තවත් සහාය වීම පිණිස ෙමම ක්ෙෂේතයට වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, පසු 
ගිය කාලෙය්දී රාජ්ය ආයතන, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත 
සංවර්ධනය සඳහා ලබාදී ඇති දායකත්වය පමාණවත් ෙනොවන 
බවත්, ෙපෞද්ගලික අංශය පමාණවත් දායකත්වයක් ෙමම අංශයට 
ලබාදී  ඇති බවත් මා ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුයි. සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ අංශය පිළිබඳව පසු ගිය රජෙය් අවධානය ෙකොෙතක් දුරට 
ෙයොමු වූෙය්ද යන්න අපැහැදිලි බවත් එම අංශෙය් දියුණුව සඳහා 
ඉතා අවම කාර්ය භාරයක් ඉ ටු කර ඇති බවත් සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ලුහු කාර්මික නිෂ්පාදනෙය් සිට 
අධිතාක්ෂණික නිෂ්පාදනය දක්වා වටිනාකම් දාමය වර්ධනය 
කරමින්, නිෂ්පාදන ක්ෙෂේත වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තිරසාර 
කර්මාන්ත පතිපත්තියක් රටට අවශ්යයි. විධිමත් පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන කියාදාම  තුළින් නව තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම සහ 
නවීන කම හඳුන්වා දීම අත්යවශ්ය ෙවනවා. කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යාපාර ෙපෝෂණය හා සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතු අතර 
ඒවාට විශාල ව්යාපාර හා සම්බන්ධ වීමට පහසුකම් සලසා දිය 
යුතුයි. එමඟින් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට මහා 
පරිමාණ සැපයුම් දාමයට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව සැලෙසනවා. 
ඉදිරි තරගකාරිත්වයට මුහුණ දීම සඳහා අෙප් කර්මාන්ත දියුණු 
කිරීම සඳහා ජාත්යන්තරය පිළිගත් සැපයුම් දාම කළමනාකරණ 
මූලධර්ම හඳුන්වා දිය යුතුව තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
දැක්ම වන්ෙන් ෙද්ශීය ව්යවසායකත්වය සංවර්ධනය කිරීම මඟින් 
ෙද්ශීය කර්මාන්ත වැඩිදියුණු කිරීමයි.  

අතිගරු ජනාධිපතිවරයාෙග් දර්ශනය වන්ෙන් ෙද්ශීය 
 ව්යවසායකත්වය සංවර්ධනය සඳහා සහාය ලබා දීම තුළින් ෙද්ශීය 
කර්මාන්ත නඟා සිටුවීමයි. වැදගත් ආර්ථික අංශයක් ෙලස ක්ෂුද 
මූල්ය ක්ෙෂේතය සංවර්ධනය වී ඇති අතර ක්ෂුද මූල්ය ව්යවසායකයා 

මූල්ය හා ව්යාපාර ජාලයට ඇතුළත් වී අවශ්ය සහාය ලබා ගැනීමට 
හැකි මට්මකට පත් ෙවමින් සිටිනවා. රෙට් ආර්ථික වර්ධනය 
ෙකෙරහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරමින් මෑත වසරවලදී 
දරිදතා දර්ශකය පහළ මට්ටමකට ෙගන ඒමට ක්ෂුද මූල්ය 
ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය දායක වී ඇති බව සඳහන් කළ යුතුයි. ෙකෙසේ 
වුවත්, ෙමම ක්ෙෂේතෙය් ධනාත්මක වර්ධනය පවත්වාෙගන යෑම 
සහතික කරනු සඳහා ක්ෂුද මූල්ය ක්ෙෂේතය පමුඛතාවක් ෙලස 
සලකා නියාමනය කළ යුතුව තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් විවෘත ෙව ළඳ ෙපොළ කමය හඳුන්වා දීෙමන් පසුව 
කුඩා පරිමාණ විවිධ ෙසේවාවන්හි සිට ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන 
තාක්ෂණ සහ මූල්ය ෙසේවා වැනි ඉහළ තාක්ෂණික හැකියා  හා 
ඉහළ වටිනාකමින් යුතු කියාකාරකම් දක්වා ෙසේවා අංශෙය් 
වැදගත්කම හා එහි ස්වභාවය පසු ගිය කාලෙය්දී කැපී ෙපෙනන 
පරිවර්තනයකට බඳුන් වී තිෙබනවා. ෙමම තත්ත්වය යටෙත් 
විෙශේෂෙයන් වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ ආශිත කටයුතු, සංචාරක 
කර්මාන්තය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සහ විදුලි සංෙද්ශ ආදී 
ක්ෙෂේතයන්හි පතිපත්ති කියාමාර්ග ශක්තිමත් කළ යුතු ෙවනවා. 
බාහිර පාර්ශ්වයන්ට ව්යාපාරික කටයුතු සඳහා ෙසේවා ලබාදීෙම් 
සංකල්පය -Business Process Outsourcing - BPO- දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ පැවති අතර වසරින් වසර ෙමම BPO අංශය 
වර්ධනය වී තිෙබනවා. එෙහත් ෙමම අංශෙය් අපෙග් 
ෙසේවකයන්ෙග් ඉහළ දැනුම හා කුසලතා පිළිබඳව සලකන කල 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට ෙමම අංශෙයන් ලබා දී ඇති සමස්ත 
දායකත්වය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය ෙනොහැකියි.  

විරැකියා දර්ශකය දිගින් දිගටම අඩු මට්ටමක පවතින 
තත්ත්වයක් යටෙත් ශම ඵලදායිතාව  ඉහළ නැංවීමට හා පාග්ධන 
සම්පත් ෙයොදා ගැනීම වැඩි කිරීමද අත්යවශ්ය ෙවනවා. පාග්ධන 
ෙයදවුම් වැඩි කිරීෙම්දී ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කාර්ය භාරය 
වැදගත්කමක් ගන්නවා. විරැකියාව හා ශම බලකාෙය් 
සහභාගිත්වය ගැන සැලකීෙම්දී කාන්තා ජනගහනය අසමානව 
නිෙයෝජනය වීමක් දක්නට තිෙබනවා. එබැවින් ෙමම 
අසමතුලිතතාවට පිළියමක් ෙලස රැකියාවලට යන කාන්තාවන්ට 
සිය දරුවන් සුරක්ෂිත ෙලස රඳවා තැබීමට හැකි පහසුකම් 
වැ ඩිදියුණු කිරීම සහ  ආරක්ෂිත ෙපොදු මගී පවාහන ෙසේවයක් 
ලබාදීම ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමුවිය යුතුයි. ශී ලංකාෙව් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ශී ලාංකීය කාන්තාවන් විසින් 
ලබා ෙදන ඉමහත් දායකත්වය අප සියලුෙදනාම දන්නා කරුණක්. 
එබැවින්, ෙද්ශෙය් ආර්ථිකය දිරිගැන්වීම සඳහා අෙප් මව්වරුන් 
දරන පයත්නය තවදුරටත් පවත්වාෙගන යෑම සඳහා ඔවුන්ට 
උපරිම පහසුකම් සැලසිය හැකි මාර්ග ෙසොයා බැලිය යුතු ෙවනවා.  

පසු ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් පාලන සමෙය්දී යල් 
පැන ගිය කම්කරු නීති යාවත්කාලීන කිරීමට කටයුතු කරනු 
ලැබුවා. එෙහත් පවත්නා නීතිමය හා සමාජමය බාධක ෙහේතුෙවන් 
සහ දැනට පවත්නා කුසලතා හා අවශ්ය කුසලතා අතර පවතින 
අසමානතාව ෙහේතුෙවන් තවමත් ශම නම්යතාව පහළ මට්ටමක 
පවතී. අධ්යාපන පතිසංස්කරණ යටෙත් නව පාඨමාලා හඳුන්වා දීම 
මඟින් ෙමම අසමානතා අවම කිරීෙම් කාර්යය අධ්යාපන 
විෙශේෂඥයන්ට පැවරිය යුතුව තිෙබ්. එෙසේම ශී ලංකා ෙව් ෙතොරතුරු 
හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් මෑතකදී ඇති වූ දියුණුව 
සමඟ මතුව ඇති එහි අසුබවාදී පැතිකඩ පිළිබඳවද අප විසින් 
ෙසොයා බැලිය යුතු ෙවනවා. 

තවද විෙශේෂිත හැකියා සහිත ජනතාව ශම බලකායට ඇතුළත් 
කර ගැනීම සඳහා ෙභෞතික යටිතල පහසුකම් හා සමාජ ආර්ථික 
පුරුදු වැඩිදියුණු කිරීමද අත්යවශ්ය ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අවශ්ය වන්ෙන් විෙශේෂ හැකියා සහිත පුද්ගලයන්ට තිරසාර රැකියා 
අවස්ථා ලබා ගැනීමට අවකාශ සැලසීම විනා ඔවුන්ට හුදු 
පාරිෙතෝෂිත ආධාර ලබාදීම ෙනොෙව්.  
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ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නා පරිදි පැවැති සියලුම 
රජයන් අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ පතිපත්ති කියාත්මක 
කර තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ආර්ථිකෙය් වර්ධන පවණතාව 
පවත්වාෙගන යෑමට අවශ්ය කරන මානව සම්පත් බිහි කිරීම සඳහා 
ශී ලංකාෙව් අධ්යාපන කමය හරවත්ව නවීකරණය විය යුතු 
ෙවනවා. ශී ලංකාෙව් අධ්යාපන කමය දරු දැරියන්ෙග් ජීවන 
කුසලතා නංවාලීමට හා ස්වාධීන චින්තන ශක්තිය දිරිමත් කිරීම 
සඳහා දැනට පවතින විභාග ෙක්න්ද කර ගත් විෂය මාලා ෙවනුවට 
දක්ෂතාව මූලික කර ගත් විෂය මාලාවක් ෙලස නැවත ෙපළ 
ගැස්විය යුතු ෙවනවා. අඩු පහසුකම් සහිත පාසල්වල දරුවන්ට 
සමාන අවස්ථා ලබාදීම සඳහා පමුඛ විෂයයන් සඳහා වූ ගුරු හිඟය 
ෙමන්ම එම පාසල්වල සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, පුස්තකාල හා 
විද්යාගාර පහසුකම්වල අඩුපාඩු පිළිබඳව කඩිනම් අවධානය ෙයොමු 
විය යුතුව තිෙබනවා.  

පසු ගිය වර්ෂවලදී අධ්යාපනය සඳහා වන රාජ්ය ආෙයෝජන 
මට්ටෙමහි සිදු වූ අඛණ්ඩ අඩුවීම සුබවාදී තත්ත්වයක් ෙනොෙව්. 
ෙමම අසුබවාදී තත්ත්වය පිළිබඳව ඇගැයීමක් කිරීමට දැන් කාලය 
පැමිණ ඇතැයි මා සිතනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශිෂ්යන්ට 
පමණක්  ෙනොව, කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී ෙසේවක මණ්ඩලයක් 
අෙප්ක්ෂා කරන ෙසේවා ෙයෝජකයන්ටද සහනයක් වන 
ආකාරෙයන් පවතින ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට අපෙග් යහ 
පාලන සම්මුතිවාදී රජයට හැකියාව ඇති බව මාෙග් විශ්වාසයයි.  

තරුණයන් අතර ඇති ෙසේවා වියුක්තිය සහ ඌන ෙසේවා 
නියුක්තිය අඩු කරලීමට ඉවහල් වන ආකාරෙයන් උපාධිධාරින්ෙග් 
දක්ෂතා සහ ශම ෙවෙළඳ  ෙපොෙළේ ඉල්ලීම් අතර ඇති 
අසමතුලිතතාව  නැති කිරීමට සුබවාදී ෙලස දායක වන පරිදි 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙයහි අවශ්ය පතිසංස්කරණ සිදු කිරීමද අවශ්ය 
ෙවනවා.  

ජන විකාශෙයහි ෙවනස් වීම ෙහේතුෙකොටෙගන සමස්ත 
සුවෙසේවා කටයුතු දියුණු කරන අතරතුර වයස්ගත වන ජනගහනය 
සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සැපයීමද සිදු කළ යුතුව තිෙබනවා. ජාතිෙය් 
අභිවෘද්ධිය සඳහා වයස්ගත වන මානව සම්පත් පදනම 
පෙයෝජනයට ගැනී ෙම් කමෙව්දයක් නිර්මාණය කරන අතර 
ඔවුන්ෙග් අවශ්යතාද ඉටු කළ යුතුව පවතිනවා. එෙමන්ම 
හඳුනාගත ෙනොහැකිව ඇති නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගය හා ඉතාම  
ශීඝෙයන් ඉහළ යන පිළිකා ෙරෝගී තත්ත්වය  නිවාරණය කිරීමට 
සහ ෙඩංගු උවදුර පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය කියාමාර්ගද 
ගත යුතු ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිදන්ගත වකුග ඩු 
ෙරෝගය තුරන් කිරීමට දැඩි ෙවෙහසක් ගනිමින් සිටින අතර, 
එමඟින් ෙමම ෙරෝගෙයන් පීඩා විඳින ජනතාවට සහන අත් වනු 
ඇත. 

ෙසමින් සිදු වන ජනගහන වර්ධනය මඟින් ඇති කරනු ලබන 
වයස්ගත ජනගහනය වැඩි වීම පිළිබඳ අභිෙයෝගය ජය ගැනීම 
සඳහා දිගුකාලීන දැක්මක් සහිතව ෙසෞඛ්ය අංශය නව්යකරණය 
කරන අතරම නිර්මාණශීලී විශාම පතිලාභ කමයක් හඳුන්වා දීමද 
සිදු කළ යුතු ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහාද 
විශාම වැටුප් කමයක් ඇති කිරීෙම් අවශ්යතාව ඉතා වැදගත් 
වන්ෙන් එය අඩු වශෙයන් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සම්බන්ධව 
අනාගතෙය්දී විය හැකි ගැටලු අවම කර ගැනීමට උපකාරී වන 
නිසාය.  

ශී ලංකාෙව් සිදු වන ජන විකාශෙය් පරිවර්තනයත් සමඟ 
කමානුකූලව සිදු වන ජනගහනෙය් වයස්ගත වීම සහ ඉහළ යන 
ජීවිත අෙප්ක්ෂාව තුළින් ෙමන්ම විශාම යන ජන ෙකොටෙසේ 
අවශ්යතාවන් ඉටු කිරීම සඳහා ඉතිරි කිරීම් හා විශාම වැටුප් 
සම්බන්ධව විකල්ප කම ඇති කිරී ෙම් අවශ්යතාව අවධාරණය 
කරනු ලබනවා. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පහළ ෙපොලී අනුපාතික 

පැවතීමත් විශාමිකයන් ෙබොෙහොමයක් ෙපොලී ආදායම මත යැපීමත් 
ෙමම  කම ඇති කිරීෙම් හදිසිභාවය තීව කරනවා.  

ජනගහන වර්ධනය සමඟ ෙමන්ම දියුණු වන සමාජ, ආර්ථික 
තත්ත්වය  හමුෙව් මිලට ගත හැකි උසස් තත්ත්වෙය් නිවාස 
අවශ්යතාවද කාලයත් සමඟ ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. අභ්යන්තර 
සංකමණය ෙහේතුෙවන් ජනගහනය අධික වීම නිසා ෙමය ෙකොළඹ 
දිස්තික්කය තුළ බරපතළ කරුණක් බවට පත් වී තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයන් ෙපර කාලයන්හිදී විෙශේෂෙයන්ම 
දිවංගත අතිගරු රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් සමෙය් 
අවධානය ෙයොමු කෙළේ ජනතාවට නිවාස ලබා දීම සඳහායි. එම 
කියාවලිය නැවත ආරම්භ කිරීමට ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

මැදි ආදායම් මට් ටෙම් පුද්ගලයන්ෙග් නිවාස අවශ්යතාවන් 
වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ වැඩි වී තිෙබනවා. ෙමොවුනට අධික මිල 
ගණන් ෙහේතුෙවන් ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් කියාත්මක කරනු 
ලබන නිවාස ව්යාපෘතිවලට ඇතුළත් වීමට ඇති අවස්ථාවන්ද 
සීමිතයි. එම නිසා මධ්යම පාන්තිකයින්ට පහසුවක් සැලසීම සඳහා 
වියදම් කරගත හැකි මට්ටෙම් නිවාස ව්යාපෘති ඇති කිරීම සඳහා 
රජෙය් මැදිහත් වීම අවශ්ය වී තිෙබනවා. ෙම් සඳහා රාජ්ය හා 
ෙපෞද්ගලික අංශවල හවුල්කාරිත්වෙයන් යුත් ව්යාපෘති කියාත්මක 
කිරීම සඳහා රජය මැදිහත් වීම අවශ්ය වනවා. 

එෙසේම, දැනට පවතින විදුලිය, ජල සැපයුම, මලාපවහනය සහ 
අපදව්ය විනාශ කිරීම, විදුලි සංෙද්ශ සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් 
ලබා දීම යනාදිය නවීන ආර්ථිකයක් කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායී 
ෙලස කියාත්මක කිරීම සඳහා පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. 
බස්නාහිර පළාත තුළ පවතින ෙමවැනි ගැටලු විසඳීම සඳහා 
මහනගර සංවර්ධන (ෙමගාෙපොලිස්) මූලධර්මය වඩාත් සුදුසු 
විසඳුමක් ෙවනවා.  

ෙපොදු පවාහන ෙසේවෙය් පවතින අකාර්යක්ෂමතාවන් මාර්ගවල 
ධාවනය වන පුද්ගලයන් අඩු ගණනකින් යුත් වාහන සංඛ්යාව 
වැඩිවීමට ෙහේතුවක් වී තිෙබනවා. එම තත්ත්වය වාහන තදබදය 
අධික කිරීමට, කුටුම්භවල ෙමන්ම සමස්ත ආර්ථිකෙය්ද ඉන්ධන 
පිරිවැය ඉහළ යෑමට ෙමන්ම සැලකිය යුතු දුරකට ඵලදායී මිනිස් 
පැය ගණන නැති වී යෑම සඳහාද බලපා තිෙබනවා. ඉහළ 
පමිතියකින් සහ විශ්වාසනීයත්වයකින් යුත් පවාහන ෙසේවාවක් 
ෙනොමැති වීම නිසා යටිතල පහසුකම් ෙවනුෙවන් කරනු ලැබූ අති 
විශාල ආෙයෝජන පමාණයද අභිභවමින් වාහන තදබදය පිළිබඳව 
ගැටලුව උග වී තිෙබනවා. එබැවින්, විෙශේෂෙයන්ම නාගරික 
පෙද්ශවල පවතින මහාමාර්ග සහ දුම්රිය පවාහන ෙසේවා කමෙයන් 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සුදුසු කියා මාර්ග ගත යුතුව තිෙබනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය රජය විසින් අතිෙශෝක්තියකින් 
හඳුන්වා ෙදන ලද රජෙය් පධාන මිනුම් දණ්ඩ ෙලස ගනු ලැබූ 
මහාමාර්ග සහ තාර අතුරනු ලැබූ මාර්ග පද්ධතිය තුළින් පමණක් 
රට තුළ දියුණු සහ කමවත් පවාහන ෙසේවාවක් සපයන්ෙන් නැති 
බව අද අප විසින් පිළිගත යුතුයි. වඩාත්ම වැදගත් කරුණ වන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික පවාහන කමයන් භාවිත කිරීම ෙවත රෙට් ජනතාව 
ෙයොමු ෙනොවීම සනාථ කිරීම සඳහා කුමන මට්ටමකට රාජ්ය 
පවාහන ෙසේවාව දියුණු කළ යුතුද යන්නයි.   

උපාය මාර්ගික වශෙයන් ශී ලංකාෙව් පිහිටීම ෙමන්ම  
වර්ධනය වන ජාත්යන්තර සබඳතා සැලකිල්ලට ගත්විට දැනට 
පවත්නා යටිතල පහසුකම් ඵලදායී ෙලස පෙයෝජනයට ගැනීම 
උෙදසා ෙපෞද්ගලික අංශය මූලික කරගත් වාණිජමය  
කියාකාරකම් වර්ධනය කිරීම කාලීන අවශ්යතාවක්. අක්ෙවරළ 
ෙසේවාවන් සපයනු ලබන මූල්ය ආයතන පිහිටුවීම සඳහා 
ෙපෞද්ගලික අංශය ෛධර්යවත් කිරීම තුළින් පුහුණු ශම අවස්ථා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇති කරලීම හරහා ඒ ආශිත ආර්ථික කියාවලි වර්ධනය කිරීමට 
හැකි ෙවනවා. එයට සමගාමීව මූල්ය පවාහ ෛධර්යවත් කිරීම 
උෙදසා ෙගෝලීය මට්ටෙම් වාණිජ මධ්යස්ථානයන් පිහිටු වීම සඳහා 
අවශ්ය නීතිමය තත්ත්වයන්ද ස්ථාපිත කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
අනුව පැරණි ආර්ථික කියාවලීන්ෙගන් බැහැරව, සමහරක් දියුණු 
ෙවමින් පවතින රටවල් හා දියුණු රටවල් විසින් කියාත්මක කරනු 
ලබන නවීනතම ෙමන්ම නිර්මාණශීලි කියාමාර්ග හඳුන්වා දීමට 
කාලය එළඹ තිෙබනවා. 

සංවර්ධන අවශ්යතා ෙවනුෙවන් ෙයොමුවීම පාරිසරික අවශ්යතා 
සමඟ සම්බන්ධ කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් සඳහා සියලුම ව්යාපෘති 
ආරම්භ කිරීමට පථමෙයන් අවශ්ය පාරිසරික අනුමැතීන් ලබා 
ගන්නා බවට සහතික වීම පිණිස නිශ්චිත ෙමන්ම කාර්යක්ෂම 
කමෙව්දයක් ඇති කළ යුතුයි. මෑත ඉතිහාසෙය්දී පධාන ව්යාපෘති 
සම්බන්ධව පාරිසරික පශ්න කමානුකූලව ආමන්තණය ෙනොකළ 
අවස්ථා කිහිපයකට උදාහරණ අප සතුව තිෙබනවා. එවැනි ගැටලු 
පබල අවුල් සහගත ෙමන්ම අනාගතෙය්දී විසඳීමට අපහසු 
තත්ත්වයන් ඇති කිරීම සඳහා ෙහේතු වනු ඇත.  

තිරසාර සංවර්ධනයක් අත්කර ගැනීෙම්දී පරිසර හිතකාමී ෙලස 
හා කාර්යක්ෂම ෙලස බලශක්ති භාවිත කිරීමට ඇති අවශ්යතාව අප 
අවධාරණය කරනවා. ෙපොසිල ඇසුරින් නිපදවන බලශක්තිය 
ෙවනුවට සූර්ය බලශක්තිය සහ ජීව වායු පදනම් කර ගත් 
බලශක්තිය, විදුලිබලය, පවාහනය හා ඒ හා සම්බන්ධ අංශවලදී 
ෙයොදා ගැනීම අත්යවශ්ය ෙවනවා. 

නව ආර්ථික ගමන් මග 

ගරු කථානායකතුමනි, නව රජයට ඉහත ගැටලු සම්බන්ධව 
කටයුතු කිරීමට ෙමන්ම රෙට් අනාගත ආර්ථික ෙමන්ම සමාජයීය 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ද කටයුතු කිරීෙම් වගකීමක් තිෙබනවා. 
ෙමහිදී ආර්ථිකය නිත්ය වශෙයන්ම ෙගොඩනැගීම සඳහා 
කැපවීෙමන් කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. අෙප් ඉලක්කය 
වන්ෙන් මිනිසුන්ට ඇති ෙතෝරා ගැනීෙම් නිදහස ස්ථාපිත කිරීම 
තුළින් වටිනාකම් වැඩි කිරීම හා ඒ සඳහා අවස්ථාවන් ඇති 
කරලීමයි.  

අප අෙප්ක්ෂා කරන වැඩිදියුණු වීම ජාත්යන්තර දර්ශකවල 
ඉහළ යෑම තුළින්ද පිළිබිඹු කරනු ඇති අතර, එය අනාගත ආර්ථික 
වර්ධනයටද ඉවහල් ෙවනවා. ව්යාපාර කිරීෙම් පහසුබෙව් දර්ශකය, 
ෙගෝලීය තරගකාරිත්ව දර්ශකය, ෙගෝලීය නව ෙසොයා ගැනීම් 
දර්ශකය, ජාලගත පහසුකම්වල සූදානම්භාවය සහ ෙගෝලීය 
ආර්ථික වාර්තාව යනාදිය ෙම් සම්බන්ධෙයන් පවතින වැදගත් 
අංශයන් ෙවනවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙයහි ආර්ථික කටයුතුවලට පහසුකම් 
සැලසීමට හා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සුමට කියාකාරිත්වයට අවහිර වන 
විවිධ බාධාවන් ඉවත් කිරීම සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළ මූලික 
ෙකොටගත් පතිපත්ති අනුගමනය කිරීමට රජ ය කැප වී සිටිනවා. 
නව ආර්ථික ගමන් මඟ ෙමම  අය වැය ෙයෝජනා තුළින් පිළිබිඹු 
වනු ඇති අතර පසු ගිය වැරදිවලින් ෙතොරව ශූන්ය පදනමක සිට ඒ 
පතිපත්තීන් සකස් කිරීමට හැකි වීම පිළිබඳව මා සතුටු වන අතර ඒ 
පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාව දැනුවත් කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙගන් ගිලිහී ගිය අවස්ථා 
ෙබොෙහෝමය. ෙම් පිළිබඳව දිවංගත ගරු අගාමාත්ය ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිඳුන්ෙග් ධුර කාලෙය් අවස්ථා ෙදකක් ෙපන්වා 
දිය හැක.  යාපනයට මාර්ගයක්  තැනීමට ෙයෝජනා කළ 
අවස්ථාෙව්දී එතුමා ජනතාවට විකල්පයක් වශෙයන් හාල් 

ෙසේරුවක් ලබා දීමට වැඩි කැමැත්තක් දැක්වීය. “ආසියාන්” 
සංවිධානෙය් සාමාජිකත්වය ෙවත පෙව්ශ වීමට 1967 වර්ෂෙය්දී    
ශී  ලංකාවට මහඟු අවස්ථාවක් ලැබුණා. ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මැතිතුමාෙග්  ළඟම මිතුරකු වන  මැෙල්සියාෙව් පළමු අගමැති, 
දිවංගත තුංකු අබ්දුල් රහ්මාන් මැතිතුමා ලංකාව “ආසියාන්” 
සංවිධානෙය් සාමාජිකයකු  වියයුතු බව  කියා සිටියා. ගරු  ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිතුමා අදාළ සමුළුවට  සහභාගි වීම සඳහා ගුවන් 
යානයට  පෙව්ශවීමට ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ළඟා  වී සිටියත්, සමහර 
වාමාංශික පක්ෂවල දැන්වීම මත එම සමුළුවට සහභාගි වීම 
අතහැර දැමුවා. ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ගුවන් 
යානය  පමාද වී ඇතැයි  උපකල්පනය කර සමුළුව   ආරම්භ කීරීම 
පැය හයකින් කල් දැමූ බව ද වාර්තා වී ඇත.  අප කනගාටුෙවන් 
වුවත් කිව යුතු වන්ෙන් එවක් පටන් ෙමවැනි ඉහළ මට්ටෙම් 
කලාපීය සංවිධානයක සංමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට කිසිදු  
සාර්ථකත්වයකින් ෙතොරව අද  අප උත්සාහ කරමින් සිටින බවයි. 
එවැනි අවස්ථා ෙබොෙහොමයක් මට ෙපන්වා දියහැකි අතර,  ෙමවැනි 
තත්ත්වයන්ෙගන් පාඩම් උගතයුතු කාලය දැන් පැමිණ       තිෙබනවා. 

ෙමවැනි අවස්ථා තවදුරටත් අත් හල හැකි තත්ත්වයක අපි 
ෙනොසිටීමු. අද අප විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපොෙරොන්දු  ඉටු 
කරන බවට අපි සහතික ෙවමු. අපි ෙසෞභාග්යවත් හා පීතිමත්  
අනාගතයක් ෙකෙරහි බලාෙපොෙරොත්තු තබා ගනිමු. අපෙග් 
ඒකායන අරමුණ  වනුෙය් ෙවනසකින් ෙතොරව සියලු                   
ශී ලාංකිකයන්ට  වඩා  ෙහොඳ අනාගතයක් උදාකර දීමයි.  අපෙග් 
මාතෘ භූමිය හා අනාගත පරම්පරාව ෙවනුෙවන් එකමුතු වී ෙපළ 
ගැෙසමු.   

ගරු කථානායකතුමනි, අප  විසින් පහත සඳහන්  කරන ලද  
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීෙම් අධිෂ්ඨානය ඇති අතර, ඒ සඳහා 
අප සූදානම්. ඒවා ෙග ්ම ඒ සඳහා අවශ්ය නායකත්වය දීමටද අපට 
හැකියාව තිෙබනවා. ඉතා වැදගත් වූ ෙම් කාර්යයන් ඉටු කිරීම 
සඳහා  අතීතය අමතක කර අප වහා එක්සත් විය යුතුව තිෙබනවා. 

 ෙමම අවස්ථාෙව්දී සඳහා මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමා, මෙග් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සගයන් සහ රජය 
ෙවනුෙවන් අෙප් රට ෙසෞභාග්යෙය් මාවත කරා රැෙගන යාමට 
විවිධ  පැහැයන් දරන ෙද්ශපාලන   උදව්කරුවන් ෙවත මිතත්වෙය්  
හස්තය දිගු කරමි. වසර ගණනක් තිස්ෙසේ විවිධ බාධකයන්ට මුහුණ 
දුන් අෙප් ආර්ථිකෙය් නිවැරදි තත්ත්වය මා විසින් ඹබ ෙවත 
ෙපන්වා දී ඇති අතර, අප එක්සත් ෙනොවන්ෙන් නම් අපෙග්   
පැවැත්මට ඇති  අවස්ථා අහිමි වී යනු ඇත. “අඳුරට සාප ෙනොකර 
ඉටි පහනක් දල්වා අඳුර පලවා හරිමු.”  

ෙමම පසු බිම යටෙත් අපෙග් රජෙය් පථම අය වැයට ඇතුළත් 
ෙයෝජනා ෙවත පිවිසීමට මා කැමතියි.  එෙමන්ම ජාති, ආගම්,  
සමාජ බාධාවන් හා අෙනකුත් ෙවනස්කම්වලින් ෙතොරව 
සාමුහිකත්වය ෙපරදැරි කරෙගන ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජය සහ එහි සියලු ජනතාවෙග් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් කැප 
විය යුතු බව සඳහන් කරමි. 

 
අය වැය ෙයෝජනා 

ක්ෂුද, සුළු හා මධ්යම පරිමාණ ව්යවසායන් දිරිමත් කිරීම 

ගරු කථානායකතුමනි, ක්ෂුද, කුඩා හා මධ්යම - Micro, Small 
and Medium Enterprises - පරිමාණ ව්යවසායකයන් රැකියා 
උත්පාදනෙය්දී, ආදායම් ෙබදී යාෙම් ගැටලු විසඳීෙම් දී ෙමන්ම 
පාෙද්ශීය සංවර්ධනෙය්දී සහ සමාජ ඒකාබද්ධතාවය ඇති කිරීෙම්දී 
ද අප ආර්ථිකය තුළ විශාල ෙසේවයක් කරනවා. වර්තමානෙය්දී 
ක්ෂුද, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසාය අංශය අපෙග් ආර්ථික 
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උපාය  මාර්ගෙය්  වැදගත් අංගයක් වී තිෙබනවා. ෙමහිදී විශාල 
හැකියාවක් ඇති පධාන අංශ වන්ෙන් ලී බඩු උපකරණ, ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය,  කිරි ආශිත නිෂ්පාදන, ෙගවතු වගාව, මල් වගාව, 
ආහාර, එළවලු සහ පලතුරු, මිරිදිය මත්ස්ය කර්මාන්තය, 
රූපලාවන්ය සහ සුරතල් මසුන් කර්මාන්තය ආදියයි. 

ක්ෂුද, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායයන් -Micro, Small and 
Medium Enterprises- විසින් ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු 
දායකත්වයක් ලබා දී තිබුණ ද ෙමම ව්යවසායකයන් පාග්ධන සහ 
ණය අරමුදල් ලබා ගැනීෙම් දී මුහුණෙදන ගැටලු ෙහේතුෙවන් ෙමම 
ව්යාපාර පුළුල් කිරීම තවමත් දුෂ්කර කාර්යයක් වී තිෙබනවා.  
ෙමම නිසා අපෙග් රජය ෙමම ව්යවසායකයන්ෙග් දියුණුෙව්දී 
ෙකොටස්කරුෙවකු වීමට කැමතියි.  එම නිසා දැනටමත් අප විසින් 
සකසා ඇති ක්ෂුද, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන් සඳහා 
වන පතිපත්තිය තුළින් ෙමම ක්ෙෂේතෙය් සියලුම ගැටලු ආවරණය 
වනවා.  ෙම් සමඟම ක්ෂුද මූල්ය ව්යාපාර පාලනය කිරීම සඳහා 
පනතක් ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමටත්, ෙමම අංශය 
විධිමත් කිරීමට අවශ්ය නියාමන අධිකාරියක් පිහිටුවීමටත් කටයුතු 
කරනු ඇත. එෙසේම සියලු ක්ෂුද මූල්ය ආයතන ෙමම ෙයෝජිත 
අධිකාරිය යටෙත් ඒකකයකට රුපියල් 25,000ක වාර්ෂික 
ගාස්තුවකට යටත්ව ලියාපදිංචි විය යුතු බවට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් 2015 ෙනොවැම්බර් 05 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද පතිපත්ති පකාශෙය් දැක්ෙවන පරිදි කුඩා සහ 
මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර අංශය මුහුණ ෙදන ගැටලු අධ්යයනය කිරීම 
සඳහා උපෙද්ශක කමිටුවක් ද පිහිටුවනු ඇත. එෙසේම කුඩා හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යාපාරික අංශෙය් අනාගත කටයුතු එම කමිටුෙව් 
නිර්ෙද්ශ මත තීරණය වනු ඇත. 

ෙමම ක්ෙෂේතෙය් පවතින ඉහළ පරිපාලන පිරිවැය සහ ඉහළ 
අවදානම ෙහේතුෙවන් නිර්මාණශීලි ක්ෂුද, කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසායකයන්ට බැංකු ඇතුළු ස්ථාපිත මූල්ය ආයතනයන් විසින් 
ණය දීෙම් දී දැඩි අකමැත්තක් ෙපන්නුම් කරනවා.  එෙසේම දැනට 
ඇති මූල්ය ආයතන ඇප පදනම් කරෙගන මූල්ය පහසුකම් සැපයීම 
පිළිබඳව දැඩි ෙලස අවධානය ෙයොමු කරන බැවින් අලුත් 
ව්යවසායකයන් සහ දැනට සිටින ව්යවසායකයන්ට ෙමම ඇප 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ.  ෙම් නිසා ෙතෝරාගත් මූල්ය 
ආයතනවල සහෙයෝගෙයන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන් 
සඳහා වූ ණය ආරක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම සඳහා 
2016 දී රුපියල් මිලියන 500ක මූලික අරමුදලක් ලබා දීමට 
ෙයෝජනා කරනවා.  ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙත් ණය ෙගවීමට 
ෙනොහැකි අවස්ථාවලදී මූලික ණය මුදෙලන් සියයට 75ක 
පමාණයකට ඇපයක් ලබා ෙදනු ඇත.  ෙමමඟින් ෙමම ක්ෙෂේතෙය් 
ව්යවසායකයන්ට සාෙප්ක්ෂව ලාභදායී සහ දිගුකාලීන ෙකොන්ෙද්සි 
යටෙත් මූල්ය පහසුකම් ලබා ගැනීමට ඇති ඉඩකඩ පුළුල් ෙකෙර්.  
ෙමම ක්ෙෂේතයට සහනදායී ෙපොලී අනුපාත යටෙත් මූල්ය පහසුකම් 
ලබා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
100ක ණය පහසුකමක් (credit line) ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 
ෙවතින් ලබා ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.  තව ද       
ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසායකයන්ට උපකාර කිරීම සඳහා කියාත්මක කරනු ලබන 
"ෙසෞභාග්යා" ණය ෙයෝජනා කමය, දරිදතාව තුරන් කිරීම සඳහා 
වන ක්ෂුද මූල්ය ව්යාපෘතිය (PAMP) වැනි අරමුදල් එක වැඩ 
සටහනකට ඒකාබද්ධ කරනවා.  එම ඒකාබද්ධ කිරීම තුළින් ක්ෂුද, 
කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන්ට වඩා ෙහොඳ ෙසේවාවක් 
ලබා දීමට මහ බැංකුවට හැකිවනු ඇත. 

ව්යාපාර පාග්ධනය - (Venture Capital)  

ගරු කථානායකතුමනි, කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසායකයින් සඳහා අද අප පවතින ෙපොදු මූල්යකරණ මාධ්යය 
වන්ෙන් ඇප අත්යවශ්ය වන්නා වූ ණය මූල්යකරණයයි. ෙකෙසේ 

ෙවතත් යම් දීප්තිමත් අදහසක් ඇතිව ව්යාපාරයක් ආරම්භ කරන 
ලද පුද්ගලෙයකුට ඇප ෙලස තැබීමට තරම් වන වත්කම් ඔවුන් 
සතුව ෙනොපවතී. ෙම් නිසා සුළු හා මධ්යම පරිමාණ 
ව්යවසායකයින් ෙවත අවශ්ය ස්කන්ධ පාග්ධන පහසුකම් - Equity 
Financing Facility -  සැලසීම සඳහා බැංකු, රක්ෂණ සමාගම් 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල - EPF- ෙසේවා  නියුක්තිකයන්ෙග් 
භාර අරමුදල - ETF - සහ විෙද්ශ අරමුදල්වලින් සමන්විත 
"අරමුදල්වල අරමුදලක්" ඇති කරමින් ව්යාපාර පාග්ධන 
පෙව්ශයට ආරම්භයක් ලබාදීමට ෙයෝජනා කරනවා. ෙමහිදී ෙමම 
ජාත්යන්තර මූල්ය සංස්ථාවට - IFC -  සහ ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුවට ආරාධනා කර සිටිනවා ෙමම අරමුදලට ආධාර කරන 
ෙලස. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ව්යාපාරවලටත් ෙමම 
අරමුදලට සහභාගි වන ෙලස උනන්දු කිරීමට කැමැතියි. ෙමම 
අරමුදල මඟින් වග කිව යුතු ව්යාපාර පාග්ධන සමාගම් - Venture 
Capital Firms - ෙවත සහතික කළ අවම අනුපාතයක් යටෙත් 
ණය පහසුකම් ලබා ෙදනු ඇත. ඒ අනුව එම ව්යාපාරික සමාගම් 
විසින් ෙමම කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ ව්යවසායන්හි අවශ්ය 
ස්කන්ධ ආෙයෝජන - equity investments - සිදු කරනු ඇත. ෙමම 
ස්කන්ධ ආෙයෝජනවලට අමතරව දිගු කාලීන පතිලාභ ලබා 
ගැනීමට අවශ්ය වර්ධනය සහතික කිරීම සඳහා ෙමම සමාගම් 
විසින් කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින් ෙවත අවශ්ය 
උපෙද්ශක ෙසේවා වන මූල්ය සැලසුම්  - financial planning -  
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය, අෙළවි කෙමෝපායන් ආදිය ලබා ෙදනු 
ඇත. ෙමම කියාමාර්ගය දිරි ගැන්වීම සඳහා අදාළ ව්යාපාර 
පාග්ධන සමාගම් සඳහා වූ සාංගමික ආදායම් බදු වසර 5ක 
කාලයක් සඳහා සියයට 50කින් අඩු කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 
ෙමය 2016 අෙපේල් මාසෙය් 01ෙවනි දා සිට කියාත්මක කරනවා.  

ක්ෂුද, කුඩා සහ මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තවලට සහාය වන 
ඉන්කියුෙබ්ටරයන්  

 ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්කියුෙබ්ටර් ෙලස කටයුතු කරන 
සුළු කාර්මික උද්යාන mini-industrial parks -  ෙමොනරාගල, 
පුත්තලම, යාපනය, වන්නි සහ අම්පාර වැනි පෙද්ශවල පිහිටුවීමට 
මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම කාර්යයට සම්බන්ධ වන ෙලසට 
ෙපෞද්ගලික අංශයද උනන්දු කිරීමට කැමැතියි. ෙමම ආෙයෝජන 
ෙතෝරා ගත් ක්ෙෂේතෙය්දී දිරිගැන්වීම් සඳහා ලාභ උපයන වසෙර් 
සිට වසර තුනක කාලයකට අදාළ බදු අනුපාතය සියයට 50කින් 
අඩු කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 150ක් 
ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 

තවද, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින් තම නිෂ්පාදන 
අෙළවි කර ගැනීෙම්දී විවිධ පශ්නවලට මුහුණ ෙදන බව මා 
දන්නවා. අෙළවිකරණ සහ පචාරණය සඳහා අරමුදල්වල පවතින 
හිඟය නිසා ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන සඳහා සුපිරි ෙවෙළඳ සැල් සහ 
සාප්පු තුළ පමාණවත් පසිද්ධියක් ෙනොලැෙබනු ඇත. ඒ නිසා සුපිරි 
ෙවෙළඳ සැල් සහ සිල්ලර ෙවෙළඳ සැල් විසින් කුඩා සහ මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසායකයින්ට අවශ්ය රාක්ක ඉඩ කඩ සාධාරණ 
මිලකට ලබා ෙදමින් ඔවුන්ට අත හිත දීමට කටයුතු කරන ෙලස 
මා අවධාරණය කරනවා.  

 

කෘෂිකර්මාන්තය 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් ආර්ථිකෙය්, සමාජ ව හෙය් 
සහ අපෙග් ඉතිහාසෙය් මූලික පදනම කෘෂිකර්මාන්තයයි. ෙකෙසේ 
වුවත් සංඛ්යා මඟින් නිරූපණය වන්ෙන් ෙවනත් කථාවකි. අපෙග් 
කෘෂිකාර්මික ආනයනයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන දහසක් 
පමණ ෙවනවා. අතරමැදියාෙග් සූරා කෑමටත්, කාලගුණෙය් 
අහිතකර බලපෑම්වලටත්, තම අස්වැන්න සඳහා සාධාරණ මිලක් 
ලබා ගැනීෙම් අරගළයටත් ෙගොවියා තවමත් ෙගොදුරු වී සිටිනවා. 

29 30 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමමඟින් අපෙග් පාරිෙභෝගික ජනතාවටද ගුණාත්මක භාවෙයන් 
අඩු කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදිතයන් සඳහා අධික මිලක් ෙගවීමට සිදුවී 
තිෙබනවා. එබැවින් ෙමම අහිතකර පවණතාව කඩිනමින් ආපසු 
හැරවීෙම් අවශ්යතාව අප හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පුළුල් දෘෂ්ටි ෙකෝණයකින් බැලීම අත්යවශ්යයි. ෙම් 
තත්ත්වය යටෙත් නව කෘෂිකාර්මික පතිපත්තියක් සකස් කිරීම 
සඳහා අපෙග් නව රජයට නායකත්වය ෙදන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් හා ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු වී 
තිෙබනවා.  

ෙබෝග විවිධාංගීකරණය හා ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම තුළින් 
2018 වන විට අප රට බඩ ඉරිඟු, ෙසෝයා ෙබෝංචි, වියළි මිරිස්, 
අර්තාපල් හා බී ලූනුවලින් ස්වයං ෙපෝෂිත කිරීමටත්, යැපුම් 
කෘෂිකර්මාන්තෙය් සිට කෘෂි ව්යාපාර දක්වා ඉහළ තලයකට 
නැංවීමටත්, that is from agriculture to agribusiness -  එමඟින් 
2020 වන විට අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළට පවිෂ්ට වීමටත් හැකි වන 
පරිදි අපෙග් කෘෂිකාර්මික පතිපත්තිය සම්පාදනය කරනු ඇත. 

තවද, කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙය් අස්වැන්න ඉහළ නැංවීෙම් 
පශස්ත උපාය මාර්ගය රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ශක්තිමත් 
සහෙයෝගිතාව මත රඳා පවතින බව අප හඳුනාෙගන තිෙබන අතර, 
එමඟින් කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙය් සැපයුම්දාමය ශක්තිමත්ව 
කළමනාකරණය කළ හැකි බවද අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙම් පිළිබඳව 
නායකත්වය ගැනීමට ෙපෞද්ගලික අංශය දිරිගන්වනවා. බීජ හා 
ෙරෝපණ දව්ය නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සමාගම්වලට පහසුකම් 
සැලෙසන රාජ්ය මූල්ය පරිසරයක් ඇති කිරීම සඳහා පෙයෝජනයට 
ෙනොගත් හා ඌණ උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් ඉල්ලා සිටින විට ලබා 
දීම වැනි විවිධ කියාමාර්ග ගැනීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය සඳහා 
ආෙයෝජනය, විෙශේෂෙයන් ඵලදායීතා වර්ධනය සඳහා වන 
ආෙයෝජනය දැඩි අවශ්යතාවකි. ෙම් සඳහා වඩා ෙහොඳ 
ඵලදායීතාවක් සහතික කිරීම සඳහා ඉහළ ගුණාත්මක 
තත්ත්වෙයන් යුතු බීජ ලබාගත හැකිවීම ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ඒ 
අනුව ඉහළ ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු බීජ හා ෙරෝපණ දව්ය 
නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මනා 
සහෙයෝගීතාව දිරිමත් කිරීමට පෙයෝජනයට ෙනොගත් සහ ඌන 
උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් දිරිගැන්වීමක් වශෙයන් ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ලබාෙදනු ඇත. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක 
මුදලක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 උසස් ඵලදාවක් ලබාෙදන බීජ හඳුන්වාදීම සඳහා බිංදු ජල 
සම්පාදන කමය - Drip Irrigation System - භාවිත කරන, 
හරිතාගාර තාක්ෂණය ෙයොදාගන්නා සහ වැඩි අස්වනු ලබාෙදන 
බීජ හඳුන්වා ෙදන සමාගම් සඳහා අර්ධ බදු විරාම ලබාෙදනු ඇත. 
ෙම් සමඟම ඵලදායිතා වර්ධනය සඳහා යාන්තීකරණය කිරීෙම් 
වැදගත්කම හඳුනාගනිමින් කෘෂි කාර්මික යන්ෙතෝපකරණවලට 
අදාළ ආනයන බදු ඉවත් කිරීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ඒ අතරම සහභාගීත්වය හවුල් කියාවලියක් තුළින් 
සැපයුම්දාමෙය් බැඳීම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම ව්යාප්ති 
නිලධාරින්ෙග් දැනුම ඔවුන්ෙග් සාමාන්ය රාජකාරියට අමතරව 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙගොවිපළවල් සඳහාද ගාස්තුවක් අයකර 
ලබාදීම සඳහා අවසර දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගබඩා කිරීම සහ අෙළවිකරණය 
අපෙග් කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙය් ඇති පධාන ගැටලු අතර ෙවනවා. 
සියයට 30 සිට 40 දක්වා වන පසු අස්වනු හානිය අවම කිරීම සඳහා 
නවීන තාක්ෂණෙයන් යුතු අංග සම්පූර්ණ ගබඩා ඇති කිරීමට මා 

ෙයෝජනා කරනවා. කෘෂි අස්වනු ෙනළන සමෙය් මිල පහළ 
යාෙමන් වන අහිතකර බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ෙගොවීන්ෙග් වී, 
බඩ ඉරිඟු, තල, ගම්මිරිස්, උඳු වැනි ෙභෝගයන්හි අස්වනු ගබඩා 
කර තැබීම සඳහා ෙගොවීන්ට උසස් තත්ත්වෙය් ගබඩා පහසුකම් 
සපයනු ලබනවා. ෙමම ගබඩා පහසුකම් තුළ තම අස්වැන්න 
ගබඩා කිරීෙම්දී ගබඩාව විසින් නිකුත් කරනු ලබන ලදුපත වාණිජ 
බැංකුවක් ෙවත ඉදිරිපත් කිරීෙමන් තම ක්ෂණික මුදල් අවශ්යතාව 
සඳහා ගබඩා කළ අස්වැන්ෙන් වටිනාකමින් සියයට 50ක ණය 
මුදලක් ෙලස ලබා ගැනීමට ෙගොවීන්ට හැකියාව තිෙබනවා. 
ෙකෙසේ ෙවතත් මිල ගණන් යහපත් වන අවස්ථාෙව්දී ගබඩාකර 
ඇති අස්වැන්න ෙවළඳ ෙපොෙළේ වඩාත් ෙහොඳ මිලකට අෙළවි 
කිරීමට ෙගොවීන්ට හැකියාව ලැෙබනවා. ෙමම කමෙව්දය තුළ 
ෙගොවියා අතරමැදියාෙග් සූරාකෑමට ලක් ෙනොවන අතර, 
අවාරෙය්දී තම අස්වැන්නට ඉහළ මිලක් ලැබීමද තහවුරු ෙවනවා. 
දැනටමත් රජය අනුරාධපුර හා ෙමොණරාගල දිස්තික්කවල ෙමවැනි 
ගබඩා පහසුකම් ඉදිකර ඇති අතර, මන්නාරම් දිස්තික්කය තුළ 
ගබඩාවක් ඉදිකරමින් පවතිනවා. ෙමම කමය තුළින් ෙගොවි 
නිෂ්පාදන අවසාන පාරිෙභෝගිකයා ෙවත යැවීෙම්දී වන අතරමැදි 
වියදම් අඩු වන බැවින් සාධාරණ මිලක් ෙගවීෙමන් 
පාරිෙභෝගිකයාටද පතිලාභයක් ලැෙබනු ඇත. ඒ අනුව 
ෙපොෙළොන්නරුව, කිළිෙනොච්චිය හා රත්නපුර -ඇඹිලිපිටිය- 
දිස්තික්කයන්හි තවත් ෙමවැනි ගබඩා තුනක් ඉදිකිරීමට හා 
මන්නාරම් දිස්තික්කෙය් දැනට ඉදිවන ගබඩාෙව් ඉතිරි වැඩ 
අවසන් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කිරීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන වියදම ෙමන්ම 
පාරිෙභෝගිකයාට සිදුවන බලපෑම සැලකිල්ලට ගනිමින් කීරි සම්බා 
කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 50ක්, සම්බා කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 
41ක් සහ නාඩු සහ අෙනකුත් වී වර්ග සඳහා කිෙලෝවකට රුපියල් 
38ක් වන පරිදි වී සඳහා සහතික මිලක් ලබා දීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙමමඟින් පාරිෙභෝගිකයාට සහල් කිෙලෝ ගෑම් 1ක් 
රුපියල් 65කට පමණ ලබා ගැනීමට හැකි ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, රෙටහි සහල් නිෂ්පාදනය වර්ධනය වී 
තිෙබනවා. එම නිසා  අතිරික්ත සහල්, මන්දෙපෝෂණයට 
පහසුෙවන් ෙගොදුරු වීෙම් වැඩි අවදානමක් ඇති සමෘද්ධීලාභීන්ට 
ලබාදීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම ෙයෝජිත කමය තුළින් 
ඔවුන්ෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම ඉහළ නංවනු ඇත. ෙම් සඳහා සහල් 
ෙමටික් ෙටොන් 44,000ක් ලබා ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

සහල් අපනයනය කිරීම සඳහා දැන් කාලය එළඹී ඇති බවට 
මා විශ්වාස කරනවා. එම නිසා අපනයන ෙවළඳ ෙපොළ අරමුණු 
කරගත් සහල් නිෂ්පාදනය සඳහා ෙගොවීන්ට අනුබල ලබා ෙදනවා. 
ශී ලංකා සහල් සඳහා සන්නාම ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කිරීමටත්, අපෙග් සහල් සඳහා විෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොළ 
හඳුනා ගැනීමටත් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය දිරිමත් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපර පැවති රජයන් විසින් ෙගොවි 
ජනතාව ෙවනුෙවන් පතිලාභ රැසක් ලබා දී තිෙබනවා. ෙමම ගරු 
සභාව විසින් ෙපොෙහොර සහනාධාරය, ඉඩම්, තාක්ෂණික සහායන්, 
බීජ ඇතුළු නිමක් නැති සහනාධාර ෙගොන්නක් අනුමත කර 
තිෙබනවා. එෙහත් අද කෘෂි කර්මාන්තෙය් තත්ත්වය කුමක්ද? 
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙයන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට ලැබුණ 
දායකත්වය කමෙයන් අඩු වී 2014දී එය සියයට 10ක් පමණ වී 
ඇත. ෙහක්ටයාර් එකකට ලැෙබන අස්වැන්න ඉතා අඩු මට්ටමක 
පැවතීම නිසා අපට ජාත්යන්තරය සමඟ තරග කළ ෙනොහැකියි. 
පධාන වී නිෂ්පාදන පෙද්ශවල සමාජ පශ්නයක් බවට පත්වී ඇති, 
ෙහේතු කාරකයක් ෙනොදන්නා නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගය අධික 
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ෙපොෙහොර භාවිතය නිසා ඇති වූ බව තවදුරටත් විවාදයට තුඩු දී 
ඇත. එෙසේම එය ජලය සහ පස අපවිත වීමට ද බලපා ඇති අතර, 
එමඟින් ෙසෞඛ්ය ගැටලු රැසක්ම ෙමන්ම පරිසර උවදුරුවලටද 
ෙහේතු වී ඇත. අද අප මුහුණපාන ෙමම ගැටලුව අපෙග් 
කෘෂිකාර්මික පතිපත්තිෙය් අනාගතය තීරණය කිරීම සඳහා විශාල 
බලපෑමක් ඇති කරනවා. ෙපොෙහොර භාවිතය සහ වී නිෂ්පාදනෙය් 
ඵලදායීතාව අතර සෘජු සහසම්බන්ධතාවක් ෙනොමැති බව 
අධ්යයනවලින්ද සනාථ කර තිෙබනවා. වී ෙගොවීන් සඳහා ෙකතරම් 
සහායක් ලබා දුන්නද ඔවුන් අප රෙට් තවමත් සමාජෙය් සූරාකෑමට 
ලක් වූ ෙකොටසක් ෙව්. එෙසේම පාරිෙභෝගිකයින්ට ද 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ පතිලාභ ලැබී ෙනොමැත. ෙගොවියාට ෙහෝ 
පාරිෙභෝගිකයාට බලාෙපොෙරොත්තු වූ පතිලාභ ෙනොලැෙබ් නම්, 
ෙගොවියා හා පාරිෙභෝගිකයා යන ෙදපාර්ශවයටම වඩාත් පතිලාභ 
ලැෙබන සහායක් ලබා දිය හැකි පරිදි අපෙග් කෘෂිකාර්මික උපාය 
මාර්ගයන් ගැන නැවත සිතා බැලීමට මා ෙපොළඹවනවා. එබැවින්, 
දැනට ලබාෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය සුළු පරිමාණ වී ෙගොවීන් 
සඳහා පමණක් ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ අනුව, වී 
ෙගොවීන් සඳහා ෙහක්ටයාර් එකක් දක්වා යල සහ මහ කන්න 
ෙදකම ආවරණය වන පරිදි වර්ෂයකට රුපියල් 25,000ක 
උපරිමයකට යටත්ව මුදල් පදානයක් ලබා ෙදනවා. ෙමමඟින් 
ෙගොවීන්ට තම වගාවන් සඳහා අවශ්ය ෙයදැවුම් තීරණය කිරීමට 
වඩාත් නිදහසක් ලැෙබන අතරම එයින් ඵලදායීතාව ඉහළ 
නැංෙවන බව මාෙග් විශ්වාසයයි. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 
37,500ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරන අතර, එය 2015 
වසෙර් ෙවන් කළ රුපියල් මිලියන 35,000ට වඩා වැඩිවීමකි.  

සියයට 8.5ක වර්ධනයක් ඇති ෙවනවා කියලා තමයි අපි ෙම් 
ආකාරෙයන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.  

පලතුරු සහ එළවලු කර්මාන්තය 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොළ 
අවස්ථා උකහා ගැනීමට හැකිවන පරිදි පලතුරු හා එළවලු 
කර්මාන්තය වාණිජමය වශෙයන් සංවර්ධනය වී නැහැ.  

පලතුරු විජලනය හා ටින් කිරීෙම් කර්මාන්තය තවමත් 
ආරම්භක අවධිෙය් ෙමන්ම ෙනොදියුණු මට්ටෙම් පවතිනවා. ෙමම 
කර්මාන්තෙය් අභිවෘද්ධිය සඳහා එයට ඇතුළුවන ආයතන හා 
පුද්ගලයින් බැංකු මඟින් ලබා ගන්නා ණය සඳහා අය ෙකෙරන 
ෙපොලී පමාණෙයන් සියයට 50කට ෙපොලී සහනයක් ලබා දීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය 
යන්ෙතෝපකරණ ආනයන බද්ෙදන් නිදහස් කරන අතර, ඉඩදිය 
හැකි ක්ෂය දීමනාවට අමතරව සුදුසුකම් ලැබීම් ෙලස අඩු කිරීමට ද 
ඉඩ ෙදනු ලැෙබ්. 

අතුරු වගාව, ඉහළ අස්වැන්නක් ලැෙබන ෙරෝපණ දව්ය හා 
බීජ භාවිතය, තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම ආදිය තුළින් ඉඩම් භාවිතය 
පශස්ත මට්ටමින් සිදු කිරීම සඳහා මා ෙපෞද්ගලික අංශය උනන්දු 
කරවනවා. අවභාවිතාවක් සහිත ෙහෝ භාවිතයට ෙනොගත් රජෙය් 
ඉඩම් එළවලු හා පලතුරු ෙගොවීන්ෙග් ඉල්ලීම මත කල්බදු කමය 
යටෙත් ලබා ෙදනු ඇත. 

නුවරඑළිය, දඹුල්ල, ඇඹිලිපිටිය, කැප්ෙපටිෙපොල සහ 
තඹුත්ෙත්ගම පිහිටි ආර්ථික මධ්යස්ථානයන්ට ආසන්නෙයන් 
එළවලු හා පලතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් 
කළමනාකරණය කරනු ලබන ශීතාගාර 5ක් පිහිටුවීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. එමඟින් ෙවෙළඳ ෙපොළ මිල ස්ථායීකරණය 
ඇති කිරීමට ෙමන්ම පසු අස්වනු හානිය අවම කිරීමටත් අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කිරීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

කිරි කර්මාන්තය 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනෙය් ෙවළඳ 
ෙපොළ පතිශතය ඉතා සීමිතයි. ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය දිරි 
ගැන්වීමට හා ආනයන සීමා කිරීම සඳහා පසු ගිය රජය විසින් දරන 
ලද උත්සාහයන් අප අගය කරනවා. රජෙය් පතිපත්තිය වන්ෙන්ද 
ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදකයන්ෙග් නිෂ්පාදන ඉහළ නැංවීම සඳහා ඔවුන් 
දිරිමත් කිරීමයි. එෙහත් පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙද්ශීය නැවුම් දියර කිරි 
මිල වැඩි කළා. නමුත් එම කිරිවලින් නිපදවන ෙයෝගට් මිල අඩු 
කළා. එම පතිපත්තිෙය් ෙවනසක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ගෑම් 400 කිරි පිටි පැකට්ටුවක් 
සඳහා වන උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 325 සිට රුපියල් 295 
දක්වා අඩු කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. එෙසේ විකුණනු ලබන 
ගෑම් 400ක කිරි පිටි පැකට්ටුවක් සඳහා රජය විසින් රුපියල් 30ක 
සහනාධාරයක් ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදකයන් සඳහා ලබාදීමටත්, ඒ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කිරීමටත්, මා ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙම් තුළින් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාට උපකාර කරන අතර, 
ජීවන වියදම් අඩු කර ගැනීමට ද හැකි ෙවනවා. 

ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදන අංශෙයන් රෙටහි ආර්ථිකයට ලැෙබන 
දායකත්වය ඉතා සීමිත වුවත්, එම කර්මාන්තය තවදුරටත් දියුණු 
කිරීම සඳහා විශාල හැකියාවක් තිෙයනවා. එබැවින්, රාජ්ය සහ 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහභාගිත්වය යටෙත් - Public-Private 
Partnership - වාණිජ මට්ටමින් ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය දිරිමත් 
කිරීම සඳහා අවම ආෙයෝජනය රුපියල් මිලියන 25කට යටත්ව 
ෙමම ක්ෙෂේතෙය් කරන ආෙයෝජනයන් සඳහා භාවිතයට ෙනොගත් 
හා ඌන උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් ලබා ෙදනු ලබනවා. එෙසේම, 
රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික සහභාගිත්වෙයන් බාහිර ෙගොවීන් ලවා ඉහළ 
ඵලදාවකින් යුතු තෘණ වගා කළ හැකි වැඩසටහනකට එළඹීම 
සඳහා පෙයෝජනයට ෙනොගත් හා ඌන උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් 
ලබාදීමට ද මා ෙයෝජනා කරනවා. කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය 
යන්ෙතෝපකරණ සඳහා එකවර ක්ෂය කිරීෙම් හැකියාව 
ලබාදීමටත්, ආනයන බදු අඩු කිරීමටත් මා ෙයෝජනා කරනවා. 

රට තුළ දියර කිරි භාවිතය තවමත් පශස්ත මට්ටමකට පැමිණ 
ෙනොමැති බැවින් දියර කිරි භාවිතය පිළිබඳ විශාල පවර්ධන 
වැඩසටහනක් උඩරට, නව ගම්මාන, වතු යටිතල පහසුකම් සහ 
පජා සංවර්ධන අමාත්යාංශය සහ ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ආයුර්ෙව්ද අමාත්යාංශය මඟින් කියාත්මක කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ධීවර 

ගරු කථානායකතුමනි, අප රට දිවයිනක් වුවත්, අප තවමත් 
වාර්ෂිකව ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 150ක පමණ මත්ස්ය සහ 
මත්ස්ය නිෂ්පාදන ආනයනය කරන බව පකාශ කරන්ෙන් 
කනගාටුෙවනි. සෘතුමය බලපෑම් ෙහේතුෙවන් මත්ස්ය ෙවළඳ ෙපොළ 
මිල ෙවනස්වීම්, ගබඩා පහසුකම් හිඟවීම නියාමන රාමුෙව් 
ෙවනස්වීම්, තම ව්යාපාර දියුණු කිරීම සඳහා නව ෙවළඳ ෙපොළවල් 
සහ මූල්ය පභවයන්වලට ඇති සීමිත ඉඩ කඩ ෙහේතුෙවන් ෙද්ශීය 
මත්ස්ය නිෂ්පාදකයින් තවමත් අවදානම් සහගත තත්ත්වයක 
සිටිනවා. 

ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින්නන්ෙග් සමාජ සුරක්ෂිතතාව 
කියාත්මක කිරීෙම් රජෙය් වගකීම හඳුනා ගනිමින් ඔවුන්ට මුහුෙද්දී 
සිදු වන අනතුරු සඳහා රුපියල් මිලියනයක ජීවිත රක්ෂණයක් අප 
විසින් හඳුන්වා ෙදනු ලබනවා. ෙමම රක්ෂණ කමෙයන් ධීවරයන් 
ෙසොයා ගැනීම හා මුදවා ගැනීම යන වියදම් ද ආවරණය ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය වසර පහක සාමාන්යයට අනුව 
වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 5,000කට ආසන්න වටිනාකමින් යුතු 
ටින් මාළු ෙමරටට ආනයනය කරනු ලබනවා. ටින් මාළු 
කර්මාන්තෙය් වර්ධනය සඳහා ඇති ඉඩකඩ සැලකිල්ලට ගනිමින්, 
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මාළු ටින් කිරීම සඳහා ෙයොමුවීමට ෙපෞද්ගලික අංශය දිරිමත් 
කරනවා. ෙමම කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්නන් දිරි ගැන්වීම සඳහා 
ලක් සෙතොස සමාගම හරහා නිෂ්පාදන නැවත මිලදී ගැනීෙම් 
යාන්තණයක් ඇති කිරීමට මා ෙයෝජනා කරන අතර, ඒවා රුපියල් 
125ක් වන සහනදායී මිලකට අෙළවි කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. 
ෙමය ජීවන වියදම අඩුවීමට උපකාරී වනු ඇති. ෙම් සඳහා ලක් 
සෙතොස ෙවත රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා.    

තවද, ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මත්ස්ය 
හා මත්ස්ය ආශිත නිෂ්පාදන ආනයන සඳහා විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 
බද්ද රුපියල් 50ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. ෙමය 
ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තෙය් අවශ්යතාවක් ෙලස හඳුන්වා දී තිබුණා. 
එම නිසා ෙමය කියාත්මක කරනවා.  

ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ෙද්ශීය 
ධීවර වරායන් ශීතාගාර ද සහිතව නවීන තාක්ෂණෙයන් සමන්විත 
වරායන් බවට වැඩි දියුණු කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ අනුව, 
හලාවත, මිරිස්ස, කල්මුෙන්, වැල්වැටිතුෙරයි, කෙරයිනගර් සහ 
පුරාණවැල්ල ධීවර වරායන් සංවර්ධනය කිරීමට රුපියල් මිලියන 
750ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම වරායන් ෙබෝට්ටු 
නිෂ්පාදනය සහ අලුත්වැඩියා සඳහාද පහසුකම් සපයනු ඇති. 

කෘෂි සහ මත්ස්ය නිෂ්පාදන කරනු ලබන ස්ථානයන්ට 
ආසන්නව ඒ හා බැඳුණු සැකසුම් කර්මාන්ත පහසුකම් ඇති කිරීමට 
මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම පහසුකම් ෙපොදුෙව් භාවිත කිරීෙමන් 
පිරිවැය අවම කරගත හැකි ෙව්. ඒ අනුව අනුරාධපුරය, වව්නියාව 
සහ කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කයන්හි කෘෂි හා පශු සම්පත් සහ මත්ස්ය 
සැකසුම් කලාපයන් පිහිටුවීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මිරිදිය මත්ස්ය වගාව ආහාරමය 
ෙපෝෂණය ලබා ෙදන අතරම, ආදායම් මූලාශයක්ද ෙවනවා. ෙමම 
ක්ෙෂේත ය මුළුමනින්ම පෙයෝජනයට ෙගන නැත. එබැවින් මත්ස්ය 
අභිජනන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ජාතික ජලජීවී අධිකාරියට 
- NAQDA - රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කරනු ලබනවා. 

හැකියාවන් සහිත උනන්දුවක් දක්වන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආෙයෝජකයන් සඳහා පරිසරයට හානියක් ෙනොවන අයුරින් මත්ස්ය 
ව්යාපාර කරෙගන යාමට සුදුසු පරිසරයක් සහ අවශ්ය අෙනකුත් 
පහසුකම් සහිත ජලජීවී වගා කලාපයක් - Aquaculture Park - 
මඩකලපුව දිස්තික්කය තුළ පිහිටුවීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 
ෙමම කලාපය වාණිජ පදනමින් ජලජීවී වගා ව්යාපාර ආරම්භ 
කිරීමට අෙප්ක්ෂිත ආයතන සඳහා ආෙයෝජන හිතකාමී පසු බිමක් 
සපයනු ලබනවා. ෙමම ජලජීවී වගා කලාපය රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් සහභාගිත්ව හවුල් ව්යාපාරයක් - PPP - ෙලස සංවර්ධනය 
කරනු ලබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් මූලික කටයුතු 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

මෑත කාලෙය්දී අර්බුද රැසකට මුහුණ දී සිටින ඉස්සන් 
කර්මාන්තය නිසි අවධානයකට ලක් ෙනොවී පවතිනවා. ෙකෙසේ 
වුවද, ෙමම ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය සඳහා ඇති ඉඩකඩ සැලකිල්ලට 
ෙගන ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් සහෙයෝගිත්වෙයන් කියාත්මක 
කිරීමට ෙයෝජිත සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර සඳහා වන ණය 
කමය යටෙත්, ඉස්සන් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින වගා කරන්නන්, 
අභිජනන කියාකරුවන් සහ සැකසුම්කරුවන්ෙග් පාග්ධන 
අවශ්යතා සඳහා ණය ලබාදීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. එෙසේම 
ඉස්සන් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින්නන් සඳහා සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යාපාර සඳහා වන ඇප අරමුදල යටෙත් ඇප ලබාදීමටද 
මා ෙයෝජනා කරනවා. 

යුෙරෝපා ෙවළඳ ෙපොළට මත්ස්ය අපනයනය සඳහා වන 
තහනම අපෙග් ධීවරයන්ට අවාසි සහගත ෙලස බලපා තිෙබනවා. 
වඩාත් සංෙව්දී රජයක් ෙලස ඇතැම් ධීවරයන් මුහුණපාන 
අපහසුතා අප ෙහොඳින් දන්නවා. ඒ අනුව යුෙරෝපීය ෙවළඳ ෙපොළට 
මත්ස්ය අපනයනය සඳහා පවතින තහනම ඉවත් කර නැවත එම 
ෙවළඳ ෙපොළට පිවිසීමට ඉඩකඩ සලසා ගැනීම සඳහා රජය 
නිරන්තරව සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. ජාත්යන්තර නියමයන්ට 
අනුකූල වීම සඳහා ධීවර යාතාවලට සම්ෙපේෂණ උපකරණ - 
Transponders - සවි කිරීමට රජය විසින් දැනටමත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  

ධීවර අංශෙයන් ආර්ථිකයට ලැෙබන දායකත්වය ඉහළ 
නැංවීෙම් අරමුණින් ගැඹුරු මුහුෙද් මසුන් ඇල්ලීම සඳහා බලපත 
ලබාදීෙම් කමෙව්දයක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරන අතර, ඒ 
යටෙත් එක් බලපතලාභියකු අවම වශෙයන් ධීවරයන් 
100ෙදෙනකු එම කාර්යයන් සඳහා සහභාගි කරවා ගත යුතු ෙව්. 

කුකුළු පාලනය 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශීය කුකුළු මස ් නිෂ්පාදනවල 
තත්ත්වය හා ඵලදායිතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා එම නිෂ්පාදනයන් 
සඳහා තවදුරටත් අවශ්ය ආෙයෝජන පුළුල් කිරීම උනන්දු කරවීමට 
මම කැමතියි. ශී ලංකා කලාපය තුළ කුරුළු උණ ෙරෝගෙයන් 
නිදහස් රටක් ෙලස ඇති වාසිය විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග ඇතුළු 
විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙවත පිවිසීම සඳහා ෙයොදා ගැනීමටත් 
උනන්දු කරනවා. රජය විසින් ෙම් පිළිබඳව උපරිම සහෙයෝගය 
ලබා ෙදනු ඇති.  In order to get on to the export market, the 
Government will do anything and everything possible to 
make it competitive, so that we will be able to go into new 
markets.  

වැවිලි ආර්ථිකය 

ගරු කථානායකතුමනි, 1992 වර්ෂෙය්දී පිහිටු වූ පාෙද්ශීය 
වැවිලි සමාගම් - Regional Plantation Companies -  සඳහා අදාළ 
වූ කාලය ෙම් වන විටත් සම්පූර්ණ වී ඇත. එබැවින් සියලුම 
පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම් ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ෙල්ඛනගත සමාගම් බවට පත් කළ හැකි පරිදි ඒවා 
කළමනාකරණය කළ හැකි කුඩා ඒකක ෙලස පතිසංවිධානය 
කිරීම තුළින් පුනර්ජීවනය කිරීෙම් කාලය දැන් පැමිණ තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම්වල ඉඩම් විවිධ ෙබෝග වගා 
කිරීම සඳහා භාවිත කිරීම සීමා කිරීම ලිහිල් කිරීමටත් මා ෙයෝජනා 
කර නවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, නැවත වගා කිරීම හා නවීකරණය 
සඳහා වූ දිගුකාලීන ආෙයෝජන සිදු කිරීමට කැපවූ පාෙද්ශීය වැවිලි 
සමාගම්වල කල් බදු කාලය, කළමනාකරණ ගාස්තුව නැවත 
සලකා බැලීමට යටත්ව අවුරුදු 50 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. There is a special Restructuring 
Committee that is going on. The Report of that Committee 
will be utilized after it is tabled in the Economic Affairs 
Committee. From there onwards, that Report will be the way 
forward and moneys will be allocated for the projects.  

ෙත් කර්මාන්තය 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙත් ශී ලංකාෙව් පධාන අපනයන 
ෙභෝගය ෙලස තවදුරටත් පවතින නමුත් එහි අගය එකතු කිරීම - 
value addition - අෙප්ක්ෂිත මට්ටමට ළඟා වී නැත. ෙමම 
කර්මාන්තය දැනට ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ දැඩි මිල අඩු 
වීමකට මුහුණ දී තිෙබනවා. ෙමය කුඩා සහ මධ්ය පරිමාණෙය් ෙත් 
වගාකරුවන් ෙකෙරහි බලපෑමක් ඇති කර තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙමම ගැටලු විසඳීම සඳහා රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් 
සමන්විත කියාකාරී කමිටුවක් පත් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

35 36 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  

ෙත් මිශ කිරීම. 

ශී ලංකාව ෙලෝකෙය් පධාන ෙත් නිෂ්පාදකයකු හැටියට අගය 
එකතු කිරීම අතින් ඩුබායි වැනි රටවලට වඩා පසුපසින් සිටිනවා. 
පසු ගිය මාස කීපය තුළ ෙත් කර්මාන්තය විසින් ශී ලංකාවට ෙත් 
ආනයනය කිරීම ලිහිල් කරන ෙලස පබල ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. එම නිසා ශී ලංකාව ෙත් ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස ෙත් 
මිශ කිරීම වැනි කටයුතු තුළින් අගය එකතු කිරීම වැඩි කර 
ගැනීමට උනන්දු කිරීෙම් අරමුණින් ශී ලංකාවට ෙත් ආනයනය 
කිරීම, පවතින ෛනතික රාමුව තුළ ලිහිල් කිරීමට ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙමහිදී සඳහන් කිරීමට කැමැතියි, එමඟින් “Ceylon 
Tea” යන සන්නාමය ෙනොෙවනස්ව පැවතීම සඳහා ෙල්බල් කිරීෙම් 
අවශ්යතාව අනිවාර්ය කරන බව. 

රබර් කර්මාන්තය. 

ගරු කථානායකතුමනි, රබර් නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතෙය් ශක්යතා 
අධ්යයනය සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත අංශෙය් විවිධ පාර්ශ්වකරුවන් 
සමඟ එක්වී පධාන සැලැස්මක් - Master Plan එකක්- පිළිෙයල 
කළ යුතුව ඇත. ෙමම අරමුණ සඳහා රජය විසින් තාක්ෂණික 
ආධාර ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ෙමම සැලැස්ම 
මඟින් ෙමම ක්ෙෂේතය මුහුණ ෙදන විවිධාකාර ගැටලු සඳහා පිළියම් 
සපයන අතර ඉදිරි කියාමාර්ග පිළිබඳවද මඟ ෙපන්වීමක් කරයි. 
ෙමම සැලසුම කියාත්මක කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා වැවිලි 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශයට රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කිරීමට 
මා ෙයෝජනා කරනවා. එෙසේම ආනයන කරනවාට වඩා ෙද්ශීය 
රබර් භාවිත කරන ෙලස මා කර්මාන්තකරුවන්ෙගන් උදක්ම 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

ෙපොල් කර්මාන්තය. 

ෙපොල් කර්මාන්තයද ෙම් වන විට අගය එකතු කිරීෙම් 
ගැටලුවට මුහුණ දී තිෙබනවා. ෙමයට ෙහේතුවී ඇත්ෙත් ෙපොල් 
නිෂ්පාදනෙයන් සැලකිය යුතු පමාණයක් ෙගදර ෙදොර ආහාර 
පිළිෙයල කිරීම සඳහා භාවිතයට ගැනීමයි. ෙපොල් 
කර්මාන්තකරුවන්ෙග් ඉල්ලීම පරිදි අදාළ රාජ්ය ආයතන මඟින් 
හඳුනා ෙගන පාලනය කරන අංශ තුළ කරනු ලබන අගය එකතු 
කිරීම සඳහා ෙපොල් ආනයනය කිරීමට ෙයෝජනා කරන අතර ෙමම 
නිෂ්පාදන පසුව අපනයනය කරනු ලැෙබ්. ෙමෙසේ ෙයෝජනා කරනු 
ලබන ෙපොල් ආනයනය කිරීම සඳහා ඉඩ ෙදනු ලබන්ෙන් දැඩි 
නිෙරෝධායන - quarantine- අවශ්යතාවන්ට යටත්වය. එෙසේම 
ෙපොල් පවර්ධන කටයුතු ඇතුළුව ෙපොල් නිෂ්පාදන පුනරුත්ථාපන 
වැඩ පිළිෙවළ සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කිරීමට 
ෙයෝජනා කරනවා.  

ෙත් සහ රබර් කර්මාන්ත උනන්දු කරවීම සඳහා ෙත් සහ රබර් 
වගා කිරීෙමහි නියුතු සමාගම්වලට වසර ෙදකක බදු නිදහස් 
කිරීමක් ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් කර්මාන්ත දියුණු කිරීම සඳහා ඉතා පුළුල් 
ෙලස පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීමට අත්යවශ්ය වන අතර, එම 
ෙසොයාගැනීම් සහ ශිල්ප කම ඵලදායී ෙලස ෙයොදා ගත යුතු 
ෙවනවා. එම නිසා ෙත් පර්ෙය්ෂණායතනය, රබර් 
පර්ෙය්ෂණායතනය සහ ෙපොල් පර්ෙය්ෂණායතනය ශක්තිමත් 
කිරීමටත්, එමඟින් එම ආයතන විසින් ඵලදායීතාව වැඩි කිරීම, 
ෙභෝග විවිධාංගීකරණය ආදිය සඳහා පර්ෙය්ෂණවල නිරතවීම 
උනන්දු ෙකෙර්. ෙමම අරමුණ සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක් වසර 
2ක කාලයක් තුළ ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

අෙනකුත් වගාවන්  

රජෙය් ආධාර ෙනොලැබීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන පුවක් 
නිෂ්පාදනය පසු ගිය දශකය පුරා ෙනොසලකා හැර තිබුණි. එබැවින් 
කර්මාන්තය දියුණු කිරීෙම් හැකියාව සලකා බලා වාණිජ වශෙයන් 

පුවක් වගා කිරීම උනන්දු කරන අතර පුවක් එකතු කිරීෙම් කලාප 
පිහිටු වීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. 

රජෙය් ආධාර ෙනොලැබීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන පුවක් 
නිෂ්පාදනය පසු ගිය දශකය පුරා ෙනොසලකා හැර තිබුණි. එබැවින් 
එම කර්මාන්තය දියුණු කිරීෙම් හැකියාව සලකා බලා වාණිජ 
වශෙයන් පුවක් වගා කිරීම උනන්දු කරන අතර අපනයන අරමුණු 
කර ෙගන පුවක්, අගය එකතු කිරීෙම් කලාප පිහිටුවීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. That is, value addition for arecanuts - 
which have been an asset to the country. There has been a lot 
of distortions. So, it will be implemented through a 
registered process as soon as possible, so that there would be 
maximization of earnings for the country for the fee that is 
paid.  

කුළු බඩු ආශිත නිෂ්පාදන 

ශී ලංකාෙව් කුළු බඩු ෙවෙළඳාෙම් ඉතිහාසය 7වන ශත වර්ෂය 
දක්වා දිෙවනවා. ෙකෙසේ නමුත් ශී ලංකාෙව් කුළු බඩු ෙවෙළඳාම 
අෙප්ක්ෂිත මට්ටමට ළඟා වී ෙනොමැති අතර, එමඟින් රටට වටිනා 
විෙද්ශ විනිමය ඉපයීම් ලැබීමට ඇති අවස්ථා අහිමි වී තිෙබනවා.  

කුළු බඩු කර්මාන්තය මුහුණ ෙදන ෙමම පශ්නයට විසඳුමක් 
ෙලස රජය විසින් කුළු බඩු කවුන්සිලය සමඟ සම්බන්ධව                      
ශී ලංකාෙව් කුළු බඩු ෙගෝලීය වශෙයන් ෙවෙළඳ සන්නාම ගත 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරනු ඇත. ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 150ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. නිෂ්පාදන 
වැඩි කිරීෙම් අරමුණින් සහ වැඩිපුර අපනයන ආදායම් උත්පාදනය 
කිරීම සඳහා රජය සතු භාවිතයට ෙනොගත් සශීක ඉඩම් ඒ සඳහා 
ෙයොදා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීමට ෙපෞද්ගලික අංශයට කුරුඳු, 
ගම්මිරිස්, කරඳමුංගු, සාදික්කා ආදිය වගා කිරීම සඳහා කල් බදු 
පදනමින් ඉඩම් ලබා දීමට ෙයෝජනා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ගම්මිරිස්, කරඳමුංගු වැනි කුළු බඩු වගා කිරීම ෙකොන්තාත් කමයට 
සිදු කිරීම සඳහා පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම් උනන්දු ෙකෙර්. ෙම් 
සඳහා අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කුරුඳු පර්ෙය්ෂණ 
අංශය ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණින් රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් 
කිරීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. 

නියම කුරුඳු සැපයීම සම්බන්ධව ශී ලංකාවට ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ කුරුඳු සැපයුෙමන් සියයට 85ක පමාණයකට වඩා 
ඒකාධිකාරයක් තිෙබනවා. කුරුඳු වගාෙව් වටිනාකම් කියාදාමය - 
value chain - විවිධ ආයතන යටෙත් ඇති අතර එමඟින් ෙමම 
කර්මාන්තෙය් වර්ධනය සීමා වී තිෙබනවා. එබැවින් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් සහභාගිත්වය ඇතිව වටිනාකම් දාමෙය් සියලු කටයුතු එක 
ආයතනයක් යට තට ෙගන ඒමට කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් ඇති 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක් 
ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

තවද කුරුඳු කර්මාන්තෙය් කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීෙම් 
අරමුණින් කුරුඳු පුහුණු පාසල ව්යාප්ත කරනු ඇත. ෙම් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

කුරුඳු කර්මාන්තෙය් අගය එකතු කිරීම ඉතා පහළ මට්ටමක 
පවතින තත්ත්වයක් යටෙත් ජාතික විද්යා පදනම මඟින් කුරුඳු 
කර්මාන්තය හා ඒ ආශිත කටයුතු සම්බන්ධෙයන් කරන 
පර්ෙය්ෂණ ෙවනුෙවන් එම ආයතනයටද රුපියල් මිලියන 50ක් 
ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

කුළු බඩු අපනයනය ෛධර්යවත් කිරීම සඳහා ගම්මිරිස්, කරාබු 
නැටි සහ සාදික්කා මත පනවා ඇති ෙසස් බදු ඉවත් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් ආර්ථික පතිපත්තිෙය් එක් මුල් 
ගලක් වන්ෙන් ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමයි. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් 14,022ක් වන ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස සම්පූර්ණ 
ගාමීය ආර්ථික මධ්යස්ථාන වශෙයන් කියා කරන ෙපොකුරු 
ගම්මාන 2,500ක් ෙලසට සංවර්ධනය කරනු ඇත. ෙම් අනුව, 
ගාමීය ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්ය 
පහසුකම් සැලසීෙම් අදහසින් ෙමම ගම්මානවල ෙපොදු පහසුකම් 
සංවර්ධනය සහ ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය කිරීෙම් ව්යාපෘති ආරම්භ 
කරනු ඇත. ෙගොවීන්ට ද සාමාජිකයන් විය හැකි විශාල 
පරිමාණෙය් කෘෂිකාර්මික ව්යවසායයන් ගාමීය ආර්ථික සංවර්ධන 
සැලසුම් යටෙත් පිහිටුවනු ඇත. ෙමම ගාමීය ආර්ථිකය නඟා 
සිටුවීෙම් වැඩසහටන සඳහා එක් ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5ක් 
බැගින් ෙවන් කිරීමටත් ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් සඳහා වැය වන 
මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 21,000ක් වනවා. එහිදී හැම ගමකටම 
රුපියල් මිලියන 1.5ක් බැගින් ලැෙබනවා කියන එක මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

එෙසේම වවුනියාෙව් නව ආර්ථික කලාපයක් ඇති කිරීමටත් 
ෙයෝජනා කරනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක් ගාමීය 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශයට ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගාමීය කෘෂිකර්මාන්තය දැනටත් 
ජීවෙනෝපායක් ෙලස අප ආර්ථිකෙය් පබල ස්ථානයක පවතී. එහි 
වාරිමාර්ග අවශ්යතා සපයා ගනුෙය් හදිසි අවධානයකට ෙයොමු විය 
යුතු කුඩා වැව් සහ ඇළවල් මඟිනි. එම නිසා ගාමීය 
කෘෂිකර්මාන්තය ෙවත සහාය වනු පිණිස කුඩා වැව් සහ ඇළවල් - 
කුඩා වැව් 34,000ක් තිෙබනවා - පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ජාතික පාරිසරික සංරක්ෂණ වැඩසටහන 

ගරු කථානායකතුමනි, පරිසරය විසින් සියලුම ජීවීන් ෙකෙරහි 
කරනු ලබන බලපෑම සැලකිල්ලට ෙගන වසර 3ක ජාතික 
පාරිසරික සංරක්ෂණ වැඩසටහනක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. වන සම්පත සංවර්ධනය කිරීම සහ 
සංරක්ෂණය කිරීම, පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම, පාරිසරික 
සමතුලිත බව ආරක්ෂා කිරීම, තිරසාර ඉඩම් කළමනාකරණය, ජීව 
සම්පත් සංරක්ෂණය ආදිය ෙමම වැඩසටහන යටෙත් කියාත්මක 
කිරීමට අෙප්ක්ෂිතය. ෙමම කටයුතු සඳහා සහ ළමා ආරක්ෂණය, 
මත් උවදුර දුරු කිරීම හා කෘෂිකර්මය හා සම්බන්ධ අමතර 
වැඩසටහන් සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කිරීමට මා 
 ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාව සතුව පැළෑටි සහ සත්ත්ව 
විෙශේෂ සිය ගණනක් තිෙබන අතර, එය පමාණෙයන් ශී ලංකාව හා 
සමාන ෙබොෙහෝ රටවල් සමඟ සසඳා බලන කළ ෙවනත් රටවලට 
ෙනොමැති වාසි සහගත තත්ත්වයකි. ෙකෙසේ ෙවතත් මිනිස් 
කියාකාරකම් හා දුර්වල කළමනාකරණ කම ෙමම ජීවීන්ට සහ 
ස්වාභාවික පරිසරයට තර්ජනයක් වී තිෙබනවා. එම නිසා වන 
ජීවීන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ අලි - මිනිස් ගැටුමට ඉලක්කගත 
විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා වසර 3ක් තුළ පෙයෝජනයට ගැනීමට 
රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

විසිතුරු මත්ස්ය කර්මාන්තය 

ගරු කථානායකතුමනි, විෙටක ශක්තිමත් කර්මාන්තයක් වූ 
විසිතුරු මත්ස්ය කර්මාන්තය තුළ වර්තමානෙය්දී එම තත්ත්වය 

පවතින්ෙන් නැත. මා ෙපෞද්ගලික අංශය, විෙශේෂෙයන් ෙමරට 
තරුණයන් ෙමම කර්මාන්තෙය් නියැළීමට උනන්දු කරවනවා. 
එෙසේම ෙමය අපනයන කර්මාන්තයක් බවට පත් කිරීමට ෙමම 
කර්මාන්තෙය් ව්යාපාර ආරම්භ කරන අයට සහනදායි පදනමින් 
ණය පහසුකම් - collateral-free loans - ලබා දීමට ද ෙයෝජනා 
කරනවා.  

මැණික් සහ සව්ර්ණාභරණ 

ශී ලාංකික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සතුව 
අවුරුදු 2,500කට වඩා දිගු ඉතිහාසයක් තිබුණ ද ෙමම 
කර්මාන්තය සතුව ඇති හැකියාවන් සම්පූර්ණෙයන් උපෙයෝජනය 
කර නැහැ. ෙම් පසු බිම යටෙත්, කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා 
මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ පුහුණු ආයතනය විසින් පුහුණු 
කරන්නන් සහ පුහුණු වන්නන් සඳහා ඇති පුහුණු පාඨමාලා 
වර්තමාන ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි උසස් කිරීමට ෙයෝජනා 
කරනවා. මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධ කටයුතුවලට අදාළ 
පුහුණු කරන්නන් සඳහා ජාත්යන්තර අවස්ථා නිරාවරණය කරන 
අතරම ෙමම පාඨමාලා හදාරන ශිෂ්යයන්ට -පාඨමාලාව සාර්ථකව 
හදාරන ශිෂ්යයන්ට- ශිෂ්යත්ව පදානය කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගැනීම 
සඳහාත්, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අෙළවිය පවර්ධනය සඳහාත් 
මැණික්, ස්වර්ණාභරණ හා දියමන්ති ෙවන්ෙද්සි සෑම වසරකම 
අෙපේල් මස සහ ඔක්ෙතෝබර් මස පැවැත්වීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. එෙසේම ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් මැණික් ෙවෙළඳ 
මධ්යස්ථානයක් රත්නපුර නගරෙය් පිහිටුවීමටත්, තීරුබදු රහිත 
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සාප්පු ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ 
පිහිටුවීමටත්, එතුළින් සංචාරකයන් ඉහළ යෑම තුළින් ලැෙබන 
පතිලාභ වැඩි කරගැනීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

එෙසේම ෙමම ක්ෙෂේතයට අදාළ ජාත්යන්තර මට්ටෙම් සිටින 
ෙද්ශීය ශිල්පීන් සුරැකීම සඳහා ආනයනය කරනු ලබන 
ස්වර්ණාභරණ සඳහා සියයට 10ක ෙසස් බද්දක් පනවනවා.  

ෙමම සියලු සහායන් සහ උනන්දු කිරීම්වලින් මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ ක්ෙෂේතෙය් - market එෙක්- අපනයන ඉපයීම් වර්ෂ 
2018 වන විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2ක් දක්වා  ළඟා වනු 
ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

Sir, I would also like to say that a gem auction would 
be held every April and October in Sri Lanka and the 
intention is to get a better rate for our crude gems. This is 
a request made even by other countries, which come and 
purchase gems. So, as a result, we will be holding an 
auction in April, 2016, which will be the first gem 
auction in this country, Sir. 

රන් කර්මාන්තය 

ගරු කථානායකතුමනි, රතන් මිල ඉතා අඩු වී ඇති 
තත්ත්වයක් තුළ රන් කර්මාන්තය ෙවත කඩිනම් අවධානය ෙයොමු 
කිරීෙම් අවශ්යතාවක් පවතිනවා. එම නිසා රතන් මත බදු පැනවීම 
සුදුසු නැහැ. ඒ අනුව ආනයන බදු අය කිරීමකින් ෙතොරව රතන් 
ආනයනය සඳහා බලපත 50ක් නිකුත් කිරීෙම් කමයක් සකස් 
කිරීමට ශී ලංකා මහ බැංකුවට ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම 
බලපතලාභින් විසින් රන්කරුවන් ෙවත ආනයනික රතන් 
විකුණනු ඇත. ෙමවැනි බලපතයන් ෙනොමැති කිසිදු අෙයකුට 
රතන් ෙවෙළඳාෙම් ෙයදීමට අවසර ෙදනු ෙනොලැෙබ්. 
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පාථමික කර්මාන්ත 

ගරු කථානායකතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත ෙනොෙයක් ගැටලු 
නිසා ඇති වන මිල උච්චාවචනයන්ට ලක් ෙවනවා. එම  නිසා 
පාථමික කර්මාන්ත මුහුණ ෙදන අභිෙයෝග සඳහා උපාය මාර්ග 
හඳුනාගැනීමට කර්මාන්තෙය් සිටින විෙශේෂඥයන්ෙගන් සමන්විත 
පාථමික කර්මාන්ත කවුන්සිලයක් - Primary Industry Council -   
පිහිටුවීමට ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු අගමැතිතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශෙය් සඳහන් කර ඇති 
පරිදි විෙශේෂිත කෘෂිකාර්මික හා ධීවර අපනයන කලාප රට තුළ 
පිහිටුවනු ඇත. පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය ෙවත ෙමම 
ෙයෝජිත කෘෂිකාර්මික හා ධීවර අපනයන කලාප පිහිටුවීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කරනවා.  

ආර්ථික ඩිජිටල්කරණය 

ගරු කථානායකතුමනි, ඩිජිටල්කරණය අද දියුණු රටවල 
පචලිතව ඇති අතර, දත්ත එකතු කිරීම හා දත්ත විශ්ෙල්ෂණය 
රටක ආදායම් දියුණු කර ගැනීමට ඉඩ පස්ථා සහ අගය එකතු 
කිරීෙම් ඉඩ පස්ථා සලසනවා. ෙමවැනි කමෙව්දයන් තුළින්                   
ශී ලංකාෙව් තාක්ෂණ තලය ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වන අතර, 
ෙලොව ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල් හා සැසඳිය හැකි ස්ථාවරයකට 
අනුගත විය හැකියි. ෙමවැනි ඉහළ ෙශේණිගතවීමක් රටක 
පරිපාලන ක්ෙෂේතය පුරා විකාශය වන අතර, ඒ තුළින් පද්ධති හා 
පාලන කමෙව්ද ද උසස ්මට්ටමකට ළඟා ෙවනවා. සරලව සඳහන් 
කළෙහොත් ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා 
ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරනවා. ජාතික ඩිජිටල් අයදුම් පෙත් 
ඇති විෙශේෂිත අංකය සියලු දත්ත පද්ධතිවල එනම් ගමන් බලපත, 
බදු ලිපිෙගොනු, ෙර්ගු ලියවිලි, වාහන ලියා පදිංචි, ඡන්ද ලැයිස්තු, 
සුභසාධන ලැයිසත්ු, බැංකු පද්ධතිවල, ෙපොදු ෙසේවා බිල්පත් ආදිෙය් 
ඇතුළත් කරනු ඇත. බදු අය කරගැනීම කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා 
එම අංකය පෙයෝජනයට ගැනීමට අමතරව සුභසාධන ෙගවීම්වලදී 
වංචා හා දූෂණ අඩු කිරීමටත්, පමාදයන්, නාස්තිය තුරන් කර 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමටත් උපකාරි වනු ඇත. 

 අපෙග් රජය විසින් ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි සහ අපෙග් ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ පරිවර්තන උපාය මාර්ගෙයහි අංශයක් ෙලස අප විසින් 
දැනටමත් සීමිතව නිදහස් Wi-fi පහසුකම් ෙතෝරාගත් ෙපොදු 
ස්ථානවලට ලබා දී තිෙබනවා. එෙසේම අප විසින් නිදහස් Wi-fi 
පහසුකම් අෙප් සියලු රාජ්ය අංශෙය් විශ්වවිද්යාල සඳහා ද ලබා 
ෙදනවා. ඉදිරි ෙතවසර තුළදී අෙප් රජය විසින් පරිපූර්ණ සංවර්ධන 
උපාය මාර්ගයක් කියාත්මක කිරීමට අදිටන් කරෙගන තිෙබනවා. 
ෙමය ආර්ථිකයට කැපී ෙපෙනන බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. 

ඒ අනුව වසර 2018 අවසන් වන විට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල, පළාත් සභා, පාෙද්ශීය සභා, උපතැපැල් කාර්යාල හා 
ෙපොලිස් ස්ථාන ඇතුළු සියලු රජෙය් ෙගොඩනැඟිලි 
ඉෙලක්ෙටොනිකව සම්බන්ධ වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. 
ෙමමඟින් ඔවුන්ෙග් එදිෙනදා වැඩ කටයුතුවලින් සියයට 70ක් 
පමණ අන්තර්ජාලෙයන් ඉටු කරගත හැකි ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික ඩිජිටල් හැඳුනුම්පතක් හඳුන්වා 
දීමට ද අප ෙයෝජනා කරනවා. එමඟින්, සියලු මූල්ය ෙනොවන 
ඩිජිටල් ගනුෙදනු වඩාත් ආරක්ෂාකාරි ෙලස සිදුවීම සහතික කළ 
හැකියි. ඒ සියලු මූල්ය කටයුතු මින් පසුව National Digital 
Identity Card කමයක් තුළින් කියාත්මක ෙවනවා. (ෙමම 
උත්තරීතර සභාෙව් පහසුව සඳහා ඒ පිළිබඳව දළ සැලැස්ම 
ඇමුණුම vi ෙලස ෙමයට අමුණා ඇත.)    

Sir, this is one of the focal points in our Budget. The 
entire country, from January 1st, will  be able to have a 

National Digital Identity Card through which  all financial  
and non-financial digital transactions could be made.  
This  will  ensure that the monies go to the needy, not to 
the unwanted.  That is the controlling factor that we will 
be using.   

අෙප් ඩිජිටල් උපකම මාර්ගය ජාතික ෙගවීම්තලය - National 
Payment Platform - හඳුන්වාදීම ඇතුළත් වන අතර එමඟින් 
මහජනතාවට ඔවුන්ෙග් ජාතික ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් - National 
Digital Identities - භාවිතෙයන් සිය ජංගම දුරකථනය 
මාර්ගෙයන් තමා ලබාගත් භාණ්ඩ හා ෙසේවා සඳහා සිය බැංකු 
ගිණුම්වලින් මුදල් ෙගවීමට අවස්ථාව ලැෙබනවා. ජාතික ෙගවීෙම් 
තලය හරහා ෙකෙරන ගනුෙදනු මඟින් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මුදල් 
සංසරණය අඩු වීම නිසා කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීෙමන් රජයට 
ඉතුරුවක්ද ඇති කරනු ඇත. 

National Digital Identity Card එකක් ලැබුණාට පස්ෙසේ 
සියලුම වියදම් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් ඒ National Payment 
Platform එක හරහායි. ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම බැංකු ක්ෙෂේත 
පදනම් ෙකොටෙගන තමයි ඒ National Payment Platform එක 
කටයුතු කරන්ෙන්.  It will be rooted through the banking 
network.  So, it will be very effective and people at every 
corner will be able to  make payments without any delays 
at all.  This happens very successfully in India under 
“Aadhar Scheme” and it is an improved version that we 
have brought in with the total assistance of the ICTA, Sri 
Lanka.  I congratulate them for working hard and being 
able to bring it to this level which has been a very 
stupendous task.   

I propose to form a special purpose company under 
the Information and Communication Technology 
Authority (ICTA) to bring about sharing of 
telecommunication resources efficiently and to protect air 
waves and the environment.  All the fibre optics owned 
by telecommunication companies and other authorities 
including the Ceylon Electricity Board, Road 
Development Authority and Sri Lanka Railways as well 
as spectrum and mobile towers are to be brought into this 
company. 

Honourable Speaker, we also envisage the 
implementing of a single window concept for citizen-
centric services integrating with the national digital 
identity, in the provision of public services including 
hospital services, land matters and Samurdi payments.  
The State Land Management System and the Land Hub 
System will also be implemented as part of the single 
window concept.  

To strengthen the use of ICT in the classroom 
teaching and learning process, several projects have been 
planned in collaboration with the Ministry of Education.  
As part of the initiative, initially 200 smart digital 
classrooms will be established by 2016 and another 1,000 
digital classrooms by 2017 across the country. 

Honourable Speaker, the Government is committed to 
an Open Government Partnership - OGP. The 
implementation of the national big data platform will 
further help Sri Lanka to meet the requirement of OGP. 
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I propose to allocate Rs. 10,000 million for the 
purpose of implementing an advanced digitalization 
programme of economy.    

Sir, for the digitalization process, we have allocated 
Rs. 10 billion because we believe that this is an important 
aspect.  

Investment Promotion   

Honourable Speaker, Foreign Direct Investment (FDI) 
inflow in 2014 was only US Dollars 1.7 billion which is 
certainly below the regional peers.  In the last few months 
we were engaged in studying the investment climate 
framework in the country.  We have now created a 
strategic roadmap for improving and reforming the 
investment climate.  

In this endeavour, our Government will restructure the 
BOI, the Export Development Board and Sri Lanka 
Tourism Development Authority with a view to improve 
operational efficiency and to facilitate investments.  Until 
the restructuring process is completed, an organization 
under the name “Agency for Development” will be 
established.   

Honourable Speaker, we need to connect local and 
global investors in Sri Lanka with new world business 
competencies.  Global value chains manage different raw 
materials and competencies of different countries 
successfully.  We are determined to augment the 
capacities of the enabling environment so as to connect 
local and global investors in Sri Lanka to this chain.   

Honourable Speaker, as enunciated in the Policy 
Statement made by the Hon. Prime Minister in this 
House, the enabling legislation required to enhance the 
investment climate in the country is now being drafted.  
Major investors have shown a keen interest to invest in 
the country given our commitment to good governance.  

We have identified key thrust areas which have a 
potential for investment over US Dollars 2 billion to be as 
follows:  

 Oil refinery  

 Renewable energy  

 Integrated car manufacturing  

 Manufacturing steel bridges for the region  

 Fertilizer, manufacturing Triple Superphosphate 

 Satellite technology  

 Aircraft repair and logistical support  

 Integrated sugar industry et cetera. 

There is a platform which has been created for quick 
investments - Agency for Development - and thereafter 
with the new enabling legislation, the BOI will  ensure 
that  approvals would be obtained in 50 days or less.  You 
can come and get either “Yes” or “No” application in 50 
days.  Even now the Minister is in the process of  getting 
things quickened, but I think the legislation will help 
ensure that it will be one of the quickest places to get 
investments in the world and that is what we will pursue.   

In this context, some of the key impediments to 
attracting investment will be addressed as follows:   

 I propose to remove the tax imposed on the 
leasing of land to foreigners and also to consider 
the removal of restrictions on ownership on 
identified investments imposed through the Land 
(Restrictions on Alienation) Act, which has been 
an impediment for attracting investments to the 
country. 

 Exchange controls have been a key point of 
contention in attracting investments.  As such, I 
propose to repeal the present archaic and 
draconian Exchange Controls Act and introduce 
an investor-friendly Foreign Exchange 
Management Bill  (FEMB) which would help 
attract foreign flows from the SAARC and the 
world at large. 

 In order to promote foreign investment inflows, 
the income from dividends on investments made 
by non-citizens and foreign companies in listed 
shares through inward remittances will be 
exempted from income tax.   

 The Agency for Development which will replace 
the BOI, will ensure that applications for foreign 
investment are completed to commence business 
within 50 days. This will certainly be a game 
changer in promoting investments.  

I know the Minister of Development Strategies is 
already having an abundance of applications that are 
coming in and I guess a statement from this House  
through the Budget would certainly expedite more 
investments coming into his Ministry.  

Honourable Speaker, the existing Export Processing 
Zones ( EPZs) are badly in need of a facelift if we are to 
retain and attract more investments. I therefore, propose 
to entrust the management of these Zones to private 
sector management companies with the necessary skills. 
The BOI will also actively engage in setting up of new 
Export Processing Zones and once they are in operation, 
the management of new Zones will also be vested with 
the private sector management companies. 

Guidance and supervisory advice  on setting up of the 
Zones would be provided by the Board of Investment and 
thereafter the  management of the Zones would be carried 
out by private sector management companies for their 
own goodness.  
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Highly environmentally-sensitive industries will be 
facilitated to operate in specially designated areas such as 
Puttalm, Hambantota and Kilinochchi. 

Government lands and investment-related tax 
concessions will be provided to investors who invest in 
lagging regions of the country given that the 
Government’s policy of ensuring an equitable 
development in all parts of the country. In order to 
encourage the investors to invest in these areas, I propose 
to grant a 50 per cent tax reduction for a period of 5 years 
to any new company setting up facilities in such areas 
with a minimum investment of US Dollars 10 million  
(excluding land and building) or 500 new employment 
opportunities (with new EPF numbers). This period will 
be extended to 8 years if the number of employees 
exceeds 800. Various other concessionary provisions 
which are in existence will become redundant with these 
new concessions. 

Lubricant - Presently the lubricant market is managed 
only by a few companies. Hence, I propose to liberalize 
the lubricant market and I encourage the companies to 
venture into more value-added products with high 
investment. Further, I propose to remove lubricants from 
BOI negative list. 

Bitumen - I also propose to liberalize the Bitumen 
market so as to enable the expeditious rehabilitation and 
construction of roads and expressways. 

I encourage the expansion and modernization of 
existing business by investing in machineries and based 
on the creation of new employment, the profits from such 
expansion will be subjected to half tax rate for 3 years. 

Sir, I encourage the companies who want to expand. 
We give them a window of opportunity for one year. 
They can expand themselves in capital nature so that they 
will be able to increase employment and make  their 
companies more competitive. Especially, small and 
medium companies who want to venture into bigger 
companies will be given one-year window of opportunity 
to bring  in  investments specified by the BOI and they 
will get the benefits that are available.  

 Honourable Speaker, we wish to review and make the 
necessary revisions  to the Revival of Underperforming 
Enterprises and Underutilized Assets Act, No. 43 of 2011, 
which was introduced by the previous Government where 
many investors were harassed. I would like to emphasize 
that this Government will not undertake such undesirable 
politically-biased activities. Instead, we will bring in new 
laws to protect local and global investors. 

The Strategic Development Project Act will be 
continued to be effective for existing companies that have 
been availed the concessions under the last Government. 
For new investments, instead of Strategic Development 

Project Act, a new investment Act will be enacted. 
Honourable Speaker, I propose to extend tax incentives to 
those private sector companies who wish to invest in 
mixed development projects that will have a significant 
impact on the landscape of the country. However, those 
companies that have already applied for concessions will 
be made privy to the same in the interim period, pending 
new legislations. Honourable Speaker, we imposed Super 
Gain Tax, and many companies complied. This was 
imposed as a one-off tax. Therefore, I wish to inform this 
House that there will be no such Super Gain Tax in 
future. 

I thank those companies for coming forward at an 
hour of need. Within 28 days we had to ensure  that we 
give certain  things that we promised and the monies were 
paid.  So, we thank those companies for coming forward 
to help the Government in executing certain Government 
policies.  

Inward Remittances and Investment flows   

Honourable Speaker, our laws are archaic. We are 
being left out owing to our own inward policies.  

The environment that prevailed in the last decade with 
lawlessness, corruption, lack of good governance was an 
anathema  for the operations of businesses in the country. 
With the change of regime, the environment has become 
conducive for business. Now, there is political stability 
and good governance, and many have indicated an 
interest to bring in funds to the country. To give them an 
additional comfort, I propose to engage with international 
agencies that can provide an insurance to ensure security 
of their investments and inward remittances.  Also, I urge 
Sri Lankans who have kept their money outside the 
country due to various reasons to bring such money to the 
motherland contributing to the development of the 
economy. Further, in line with the liberalization of the 
exchange controls, I propose to abolish Securities 
Investment Account (SIA) through which the foreign 
investors have been requested to channel their 
investments to the country. Instead, I propose that 
investors should be allowed to bring in their money to Sri 
Lanka through any bank account existing in the formal 
banking system. The Government shall not take any 
criminal action against any person making inward 
remittances of such monies held overseas through the 
banking  channel except in instances where the proceeds 
are the result of terrorism, drugs, human trafficking and 
corruption. I also propose to expand the scope of the 
exemption available under the Inland Revenue Act for 
services rendered outside Sri Lanka, provided all 
transactions are made through the banking channels. 
Therefore, I encourage entities to make use of these 
provisions.  

Honourable Speaker, the sea route passing 
Hambantota port is used by nearly 35,000 ships including 
4,500 oil tankers annually. However, at present, our 
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bunkering industry caters to only a few ships annually - 
and this is the reason it is selected and given to a few. As 
such given the enormous potential, I encourage the 
private sector to engage in deep-sea bunkering, for which 
licences will be issued through competitive transparent 
bidding process. 

Honourable Speaker, to encourage ship building, ship 
breaking and ship repair activities, for which I propose to 
allocate Government land in Hambantota and 
Trincomalee.  

We also encourage the private sector to partner the 
public sector in manufacturing Triple Superphosphate - 
TSP - in the country. This will result in generating 
savings in foreign exchange due to reduction in fertilizer 
imports while also providing relief to the farmers through 
affordable fertilizer.  

This is also there for any company wanting to come in 
with that technology.  It is an opportunity for them, so 
that it can be a thriving business here owing to the 
magnitude of  fertilizer that is brought into the country.    

Export Promotion 

Honourable Speaker, in spite of the rhetoric to 
improve exports, the last decade was the  lost decade of 
exports for the country. The Government’s short-sighted 
policies resulted in the loss of markets whereby the 
country saw substantially high trade deficits. Sri Lanka’s  
merchandise export, as a share of GDP has declined from 
33.3 per cent in 2000 to 14 per cent in 2014 while Sri 
Lanka’s share in the global export market also has shrunk 
from 0.09 per cent to 0.06 per cent during the same period 
reflecting requirement for further measures to exploit its 
potential and improve its relative position through export 
diversification and bilateral regional trading agreements. 
Given that sustained export growth is crucial for the 
external sector stability, overall economic growth and 
development of Sri Lanka, we propose to take several key 
measures to be as follows. 

A high level body who can take policy decisions and 
clear bottlenecks will be formed to ensure successful 
implementation and effective monitoring of the export 
strategy of the country. Therefore, an Export 
Development Council of Ministers  (EDCM) chaired by 
His Excellency the President, as mandated by Statute and 
comprising of the Hon. Prime Minister and other relevant 
Ministers, will be appointed. This would synergize the 
strengths of all the stakeholders involved in export 
promotion, development and facilitation by removing the 
duplication of work among institutions, ensuring regular 
monitoring of the progress, taking corrective actions and 
effectively moving towards the achievement of medium 
to long-term targets on exports. 

It should be mentioned that the Export Development 
Council of Ministers had not met for 11 years in the last 
administration.  So, that was a breach of the Act, where it 
is mandated that the Head of State must chair at least one 
meeting of the Sri Lanka Export Development Council of 
Ministers. It has not been held for 11 years. So, it will be 
put into place from next year, 2016 itself.  

Honourable Speaker, Sri Lanka must now graduate 
from an inward looking strategy to an outward looking 
strategy.  Our local industries ranging from banking to 
construction to education et cetera have the capacity to 
reach out into new markets beyond the boundaries of the 
country.  Therefore, I propose to set up an Export Import 
Bank (EXIM Bank) to facilitate tapping of such 
opportunities, with an initial capital of Rs. 25 billion, 
subscribed jointly by the Government and the industry.  
As such, I propose to allocate Rs. 50 million as seed 
capital being the contribution for the Government EXIM 
Bank which will be operational from 01 April, 2016.  It is 
also envisaged to list this company in the Colombo Stock 
Exchange (CSE).  

I am glad to note that the local private sector 
companies have expanded overseas especially in areas 
relating to electricity generation et cetera.  As such, the 
Ceylon Electricity Board (CEB) too is encouraged to seek 
opportunities overseas for generation, transmission and 
distribution.  Already many local companies have 
expanded these operations into countries like Bangladesh, 
Uganda and Tanzania for electricity-related projects. 

We all know that, Sri Lankan Embassies can play a 
pivotal role in export promotion. Therefore, I propose to 
strengthen the commercial sections of our Diplomatic 
Missions abroad.  I also propose to make it mandatory for 
commercial sections of Sri Lankan Diplomatic Missions 
to provide a market guide on products and services of  
interest to local businesses periodically which will be 
made available on the websites of the Department of 
Commerce and Export Development Board  (EDB).  

Further,  the Export Development Board (EDB) 
would be strengthen to enhance export promotion 
activities and I also propose that EDB should actively be 
engaged in exploring new markets for Sri Lankan exports 
and carry out extensive brand promotion particularly for 
IT, spices, gem and jewellery and to find new markets.   

I also propose that the Sri Lanka Export Credit 
Insurance Corporation  (SLECIC ) must expand and 
enhance the export insurance coverage schemes enabling 
our exporters to access new markets.  In particular, they 
should work towards providing necessary support to our 
Small and Medium Enterprises  (SMEs) which have an 
immense potential to enter into international markets.  
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Official Reserves  

Honourable Speaker, when our administration took 
over in January 2015, we had inherited an overvalued 
Rupee largely due to the mismanagement of the previous 
Government which eroded the competitiveness of our 
exporters who suffered the most.  During this same 
period, larger economies were devaluing their currencies 
including China, India and Singapore to meet the 
challenges of the global economy. Our Government 
which faced the identical situation in 2001 was successful 
in realigning the Rupee.  Our administration is run by 
professionals and as such, we will ensure that the 
exchange rate will not be mismanaged but be allowed to 
be decided on fundamentals.   

Honourable Speaker, it has been found that exporters 
are keeping around 30 per cent or over US Dollars 3 
billion of the export earnings outside of Sri Lanka. Our 
Government, through this Budget has given many 
incentives to the exporters and our commitment to 
ensuring a fair and transparent business environment in 
itself should make our businesses happy. It is time that 
they too reciprocated.  They must deliver now. Given that 
we have now entered into a flexible exchange rate policy, 
I see no reason why there should be an excuse for 
exporters not to bring their foreign funds back to Sri 
Lanka.  Therefore, I urge all Sri Lankan exporters to remit 
their export proceeds in full, with immediate effect.  This 
will further strengthen the macro fundamentals that will 
create the platform for a better economic environment.  I 
am sure if you are truly Sri Lankan, you would not let 
Mother Lanka down.  This is your turn! 

Honourable Speaker, I do not have to re-emphasize 
the importance of strengthening foreign reserves to 
improve the resilience of our economy. With the 
enhanced inflows generated from exports of goods and 
services and investments inflows, I expect the official 
reserves of the country will increase to US Dollars 10 
billion by the end of June, 2016.  

International Trade 

Honourable Speaker, the existing Imports and Exports 
(Control) Act has created a licence regime and has no 
teeth to control our country being a dumping ground for 
substandard goods.  As such, I propose to introduce a new 
legislation replacing the existing Act that will create an 
improved level playing field for domestic industries and 
ensure a more efficient import-export system in the 
country.   

In order to strengthen our international trade policy 
framework, the Government plans to incorporate an 
International Trade Agency.  I also propose to explore the 
possibility of entering into Free Trade Agreements  (FTA) 
with countries such as United States of America, China, 
South Korea, Singapore, Australia, South Africa and 
Japan and also enhance exports to EU through the GSP 
Plus scheme that we will be a recipient, hopefully, by 
June.   

Land 

Honourable Speaker, to maximize the use of 
Government land, and to curb fraudulent dealings relating 
to land, I propose to introduce a “Land Bank”, which is 
an electronic database of state-owned lands.  I propose to 
allocate Rs.500 million for this purpose.  ICTA will 
ensure quick migration to an electronic data base.  
Subsequently, this database can be extended to contain 
records of the privately owned land as well.   

නිවාස 

ගරු කථානායකතුමනි, සැමට ෙසවණක් ලබා දීමට ෙමම රජය 
බැඳී සිටින බව මා ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුය. ඒ සඳහා භාවිතයට 
ෙනොගත් සහ ඌන උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා 
නිදහස් කිරීමට අප විසින් කටයුතු කරනු ලබනවා. 

මුඩුක්කු නිවාසවල ෙවෙසන ජනතාව විඳින දුක්ගැහැට මා 
ෙහොඳින්ම දන්නවා. ජාති, ආගම්,කුල සීමා ඉක්මවන ඔවුන්ෙග් 
ගැටලුව ආර්ථික හා ෙද්ශපාලන සීමාද ඉක්මවා ෙසෞඛ්ය, 
අධ්යාපන, සමාජ  සංවර්ධනය පමණක් ෙනොව ෙද්ශපාලනය 
ෙකෙරහිද බලපෑම් ඇති කරනවා. අප රෙට් පුරවැසියන් වන ෙමම 
ජනතාවෙග් ගැටලු විසඳීෙම් වගකීම අප ෙවත පැවරී ඇත. ඒ අනුව 
ඔවුන් සඳහා රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශවල සහභාගිත්වය යටෙත් 
නිවාස ඒකක ලක්ෂයක් පමණ වසර 5ක් තුළ ඉදිකිරීමට මා 
ෙයෝජනා කරන අතර, එහිදී ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය හා සමාජ 
සම්බන්ධතාවන්ට බලපෑමක්  ෙනොවන පරිදි නැවත පදිංචි කිරීෙම් 
කටයුතු සිදුවන බවට වගබලා ගනු ලැෙබ්.  

මැදි මට්ටෙම් රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නිලධාරින් සඳහා 
නිවාස ඒකක 150,000ක් සහ රාජ්ය අංශෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් 
සඳහා නිවාස ඒකක  5,000ක් ද, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහය ලබා 
ෙගන ඉදිකර සාධාරණ මිලකට ලබා දීමට රජය අදහස් කරනවා. 
ෙකොළඹ, යාපනය, මහනුවර, මාතර, මඩකලපුව, පුත්තලම සහ 
කුරුණෑගල යන පෙද්ශයන්හි රජෙය් ඉඩම්වල ෙමම නිවාස ඉදි 
කරනු ඇත. ෙමම නිවාස මිලදී ගැනීම සඳහා රජෙය් නිලධාරින්ට 
ණය පහසුකම් සලසන අතර, අදාළ ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයින්ට 
අර්ධ බදු විරාම ලබා ෙදනු ඇත.  ෙමම නිවාස ඒකක වටා 
අෙනකුත් පජා මූලික පහසුකම් ද ඉදි කරනු ඇත. 

තවද, ගාමීය පජාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා 
නව ගාමීය නිවාස ෙයෝජනා කම ආරම්භ කිරීමට ද අප රජය 
කටයුතු කරනු ඇත. රජය හා නිවැසියා විසින් නිවෙසේ වටිනාකම 
හවුෙල් දරනු ඇති අතර, ෙම් සඳහා රජෙය් දායකත්වය උපරිම 
වශෙයන් එක් නිවසකට රුපියල් 300,000/-ක (අදියර ගත ෙගවීම්) 
නිවෙසහි උපරිම බිම් පමාණය අවම වශෙයන් වර්ග අඩි 500ක් 
පමණ ෙව්. එක්මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට අවම වශෙයන් නිවාස 
ඒකක 1,000ක් පමණ ඉදිකිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ෙම් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 4,500ක් ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා.  
Public-Private Partnership යටෙත් ඉඩම් සහ ඉදිකිරීම් ෙවන් 
කිරීමට ෙමයට මූලික අඩිතාලම දමා තිෙබනවා. 

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටෙත් ස්වර්ණභූමි හා ජයභූමි 
දීමනා පතද ඇතුළුව බලපතලාභී ඉඩම්වල වසර 10කට අධික 
කාලයක් වාසය කරන ලද පුද්ගලයින්ට එම ඉඩම්වල හිමිකම 
ලබාදීම සඳහා අවශ්ය නීති සම්පාදනය කරනු ලැෙබ්. ෙමය වතු 
අංශෙය් නිවාසවල හා රජය සතු නිවාසවල වසර 10කට අධික 
කාලයක් පදිංචිව සිටි අය සඳහා ද අදාළ වනු ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, විවිධ පළාත් පාලන ආයතන ෙද්පළ 
මත ඉහළ බදු අය කරනු ලබන අතර, එය බදු ෙගවන්නා සූරා 
කෑමක් ෙලස සැලකිය හැකිය. පළාත් පාලන ආයතන විසින් අය 
කරනු ලබන බදු අනුපාත ෙවෙළඳ ආයතනයන්හි වාර්ෂික 
වටිනාකමින් සියයට 15ක් ෙනොඉක්මවිය යුතු බවට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. එෙමන්ම වර්තමාන වාර්ෂික වටිනාකම - current 
annual rate -රුපියල් 500 ෙහෝ ඊට අඩු නම්, එවැනි ෙද්පළ බදු අය 
කිරීෙමන් නිදහස් කළ යුතු බවට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

බලශක්ති ඉතිරි කිරීම ෛධර්යවත් කිරීම සඳහා නිවාසලාභීන්ට 
සූර්ය බලශක්තියට මාරු වන ෙලස මා ආයාචනය කරනවා. ඒ 
සඳහා වන වියදම බදු ගණනය කිරීෙම්දී බදු නිදහස් කිරීම සඳහා 
සුදුසුකම් ලබන වියදමක් ෙලස - qualifying payment -  සලකා 
බැෙලනු ඇත. 

දැනට පවත්නා නිවාස කුලී හා නිවාස ෙද්පළ සීමා කිරීම්වලට 
අදාළ නීති වර්තමානයට ගැළෙපන ෙලස සමාෙලෝචනය කරනු 
ඇත. 

එෙමන්ම විෙද්ශිකයන් මහල් නිවාස සඳහා ආෙයෝජනය 
කිරීෙම්දී ඔවුන්ෙග් ආෙයෝජනෙයන් සියයට 40ක් ෙද්ශීය 
මුදල්වලින් බැංකු මඟින් ලබා ගැනීමට ඉඩ දිය යුතු බවට ෙයෝජනා 
කරනවා. 

Even foreigners, Sir, can bring 60 per cent of their 
funds in and borrow 40 per cent. Of course, their debt 
servicing must be in foreign funds. So, we encourage 
foreigners to come and make their second home here : the 
opportunity is there; there is a high demand. So, we will 
ensure, as per their request, that there is a second home 
concept  where they can invest their monies in. 

ඉදිකිරීම් 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය දශකය තුළ ෙද්ශීය ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තෙය් කාර්ය සාධනය පිළිබඳව මා පශංසා කරනවා. ෙමම 
කර්මාන්තය විෙද්ශයන් කරා ෙගන යාමට හැකි තරමට දැන් 
මුහුකුරා ෙගොස් ඇති අතර, ෙමම කර්මාන්තය සමඟ හවුල්වීමට අප 
රජය කැප වී සිටිනවා. එබැවින් විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළට පිවිෙසන 
ඉදිකිරීම් සමාගම්වලට ශී ලංකාෙවන් බැහැරව උපයන ආදායම් 
සඳහා දැනට පවතින බදු නිදහස දිගටම ලබා දීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. තවද ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ශී ලංකාවට පැමිෙණන 
ඕනෑම විෙද්ශීය සමාගමක් ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුෙවකු සමඟ 
හවුල් ව්යාපාරයකට එළඹිය හැකි ෙවනවා. 

Foreign contractors must work with local contractors, 
so that we are able to develop a very strong local base. 
We have been finding foreign companies specialized in 
this area coming and working here.  So, we encourage 
that they work with a local partner.     

කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ෙකොන්තාත්කරුවන් දිරිමත් කිරීමට හා 
සැමට සාධාරණ අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තෙය් ඇප අරමුදල් බදු ඉවත් කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙයෝජිත ජාතික නිවාස සංවර්ධන බැංකුව ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තයට සහාය වීම සඳහා වඩාත් ෙක්න්දගත වූ 
කියාකාරිත්වයක් තුළින් අවශ්ය ඇපකර ලබා දීමට කටයුතු කරනු 
ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, නියමිත කලට ඔවුන්ෙග් හිඟ මුදල් 
එකතු කිරීෙම් බරපතළ ගැටලුවට ඉදිකිරීම් අංශය මුහුණ දී 
සිටිනවා. ෙම් තත්ත්වය ඔවුන්ෙග් පැවැත්ම දුර්වල කිරීමට 
අහිතකර ෙලස බලපා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ෙග් ෙගවීම් 
අයකර ගැනීම සඳහා පමාණවත් ආවරණයක් ලබා ෙදන පරිදි 
ෙගවීම් සහතික ආරක්ෂක පනතක් හඳුන්වා දීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

That is a payment security plan. As they are basically 
having a big problem in collecting their own funds, we 
intend bringing  in this payment procedure so that they 
will be able to get their monies protected through this 
scheme, Sir. 

වැලි වැනි ෙගොඩනැගිලි දව්ය හිඟ වීෙම් ගැටලුව සඳහා 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය තදින් මුහුණ දී සිටිනවා. ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තය සඳහා ෙයොදා ගත හැකි පරිදි ගැඹුරු මුහුෙද් ඇති වැලි 
පිරිසිදු කිරීම සඳහා අවශ්ය යන්ත ආනයනය කිරීෙම්දී ෙපෞද්ගලික 
අංශය දිරිමත් කිරීම සඳහා එවැනි ආනයනයන්ෙග් වියදම සුදුසුකම් 
ලැබූ ෙගවීමක් - qualifying payment - ෙලස සැලකීමට  මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  All equipment  brought in for purifying 
sand from the deep sea would be on a duty free basis, Sir. 

වාෙන්, ටයිල් හා සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ වැනි ෙගොඩනැගිලි 
දව්ය සැපයුෙම් පවත්නා හිඟය ඉහළ මිල පිළිබඳ ගැටලුවට 
විසඳුමක් ෙලස ඒවාෙය් ආනයන ආශිත බදු පහළ දමනු ලබනවා. 
තවද ටයිල්, පිඟන් මැටි සහ සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ ආෙයෝජන 
මණ්ඩලෙය් නිෙෂේධ ලැයිස්තුෙවන් -negative list- ඉවත් කිරීමට 
මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙදොඹකර හා ෙකොන්කීට් මිශණ යන්ත 
සඳහා වූ ආනයන බද්ද ඉවත් කරනු ලැෙබ්. ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තෙය්දී භාවිතා කරනු ලබන බර යන ්ෙතෝපකරණ 
ආනයනෙය්දී අදාළ වන වසර හතක කාල සීමාව වසර දහයක් 
දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැෙබ්.  

වටිනාකම රුපියල් මිලියන 50ට වඩා අඩු රජෙය් 
ෙකොන්තාත්වලදී, කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් 
මූල්ය පවාහය, - initial cash start-up - දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන් 
ෙගවනු ලබන වැඩ ආරම්භ කිරීෙම් අත්තිකාරම සියයට 30 දක්වා 
වැඩි කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙගො ඩනැඟිලි හා ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
පුහුණු ශමිකයින් සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් පවතින ෙහයින් 
ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ පාෙයෝගික පුහුණුව සඳහා වැඩසටහනක් 
හඳුන්වා දීමටද, මාස ෙදකක පුහුණු කාලය තුළ රජය මඟින් පුහුණු 
වන්නන්ට රුපියල් 10,000/-ක මාසික දීමනාවක් ලබා දීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. -ඒ කියන්ෙන් vocational training සඳහා.-  
ෙම්සන් වැඩ, වඩු කර්මාන්තය, ජල නළ කර්මාන්තය, විදුලි හා 
ඇලුමීනියම් වෑද්දුම් වැඩ සඳහා මාස තුනකට තරුණයින් 7,500ක් 
පමණ පුහුණු කරනු ඇතැයි අෙප්කෂා කරනවා. ෙම් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 500ක මුදලක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා.  

සංචාරක කර්මාන්තය 

ගරු කථානායකතුමනි, සංචාරක කර්මාන්තය ආර්ථිකෙය් 
දීප්තිමත් අංශයක් ෙලස පවතිනවා. 2015 වර්ෂෙය් පළමුෙවනි මාස 
10 තුළ සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම මිලියන 1.5ක් පමණ වූ අතර, 
එය 2014 වසෙර්දී අදාළ කාලපරිච්ෙඡ්දෙය් පැමිණීම ෙමන් සියයට 
18ක වර්ධනයකි. ෙකෙසේ ෙවතත් කර්මාන්තය දියුණු කිරීෙම්දී අපි 
පමාණවත් පරිදි සංචාරක අංශය තුළ ශී ලංකා නාමය පචලිත 
කිරීමට කටයුතු කර ෙනොමැති බව කනගාටුෙවන් වුවද කිව යුතුය. 
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ෙම් සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ ෙනොෙයක් 
පචාරක පාඨ අත්හදා බලා ඇතත් ඒ කිසිවක් සිත් තුළ කාවැදීමට 
තරම් පියජනක වී නැහැ. කලාපෙය් පවතින තරගකාරිත්වය 
යටෙත් අප රට වඩාත් පියකරන ගමනාන්තයක් ෙලස පකට වීමට 
නම් ෙලෝකයට ශී ලංකා නාමය ෙගනයාම අතිශයින් වැදගත් 
ෙවනවා. එබැවින් ශී ලංකා සංචාරක පවර්ධන කාර්යාංශය විසින් 
විෙශේෂෙයන් ඈත ෙපරදිග රටවල නව ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙසොයා 
ගැනීම සඳහා ආකර්ෂණීය පචාරණ වැඩසටහන් දියත් කළ යුතු 
බවට මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පුහුණු ශමිකයින්ෙග් සැලකිය යුතු 
හිඟයට ෙමම ක්ෙෂේතය මුහුණ දී සිටිනවා. එබැවින් ආගන්තුක 
සත්කාර ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ වීමට උනන්දුවක් දක්වන තරුණ 
තරුණියන්ට අවශ්ය පුහුණුව ලබා දීමට ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ 
සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරනු ලබනවා. එෙසේම පුහුණුවන්නන් 
සඳහා මාස තුනක පුහුණු පාඨමාලාවක් ෙවනුෙවන් උපරිම රුපියල් 
15,000කට යටත්ව පාඨමාලා ගාස්තුෙවන් සියයට 50ක් රජය 
මඟින් දැරීමට ෙයෝජනා කරනවා. සෑම කාර්තුවකදීම අවම 
වශෙයන් තරුණ තරුණියන් 3,000ක් පුහුණු කිරීමට ඉලක්ක 
ෙකෙර්. එම කාර්යය සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් ලබා දීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

Three thousand youth in the tourist industry will be 
trained by the private sector on a public-private 
partnership programme and Rs. 100 million will be 
allocated as a start-up as an assistance to pay the recruits 
for their initial training.  

තමන්ෙග් වියදමින් පුහුණු පාසල් ආරම්භ කිරීමට උනන්දුවක් 
දක්වන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙහෝටල් දිරිගැන්වීෙම් අදහසින් 
නිපුණතා සංවර්ධනය සඳහා හඳුන්වා දී ඇති තිත්ව බදු අඩු කිරීමට 
අනුකූලව බදු සහන ලබාදීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

Honourable Speaker, to encourage “Meetings 
Incentives Conferencing and Exhibitions” or “MICE” as 
it is called, it is proposed to establish the necessary 
infrastructure to create a MICE Triangle consisting of  
BMICH, Nelum Pokuna Theatre and the New Town Hall. 
A convention hall with state of the art facilities will be 
built adjacent to the Town Hall. The proposed facility will 
have a seating capacity of at least 7,000 and will be built 
in collaboration with the private sector. As such to 
encourage such investments, I propose to grant a 50 per 
cent tax holiday for 5 years for companies incorporated 
specifically to engage in “MICE” activities. I also propose 
to allocate Rs. 3,000 million for this purpose. 

To encourage spending by the tourists and to evolve 
into the shopping paradise of the region, I propose to 
revise import taxes on garments, shoes, electronic and 
electrical items and other accessories. 

Sir, the duties of these 15 items will be reduced and as 
a result, Sri Lanka can be converted into a shopping 
paradise. We invite the SAARC countries and other 
friends - they do not need to go to Singapore; they do not 
need to go to Thailand - because Sri Lanka will be 
cheaper than any of these countries with the new taxation 
structure and the new custom duty structure that we 
intend putting in.     

Money Changers  

I also propose to liberalize the foreign currency 
changing business, subject to  licence fees and guidelines 
issued by the Central Bank.  

Sri Lanka has an immense potential to attract cultural, 
religious, environmental and medical health care tourists. 
Steps will be taken to transform and upgrade the Cultural 
Triangle sites, Eastern Province beaches, Nuwara Eliya, 
Badulla and upcountry sites as sought after tourist 
attractions. Special emphasis will be placed on 
developing Bentota, Dedduwa, Mirissa and Colombo Fort 
locality as tourist zones with the participation of the 
private sector. Further, Galle will be developed as a 
heritage city while preserving the Galle Fort in its age old 
splendour. I propose to allocate Rs. 500 million for these 
endeavours. I am sure, ideas can be brought in to develop 
even the Fort of Jaffna in the same manner.  

Honourable Speaker, medical and health care tourism, 
especially our traditional medicinal practices, has the 
capacity to gain traction internationally. However, it is 
important that we maintain the highest standards in 
medical and health care tourism and do not allow 
unacceptable practices tarnishing the image of the 
country. As such, I propose to introduce appropriate 
legislation to regulate this industry immediately.   

Considering the dilapidated condition due to poor 
maintenance and management of Government-owned 
Rest Houses and circuit bungalows, I propose to allocate 
these units under a management company, where all 
stakeholders will be partners. These institutions will be 
operated by professionals in order to upgrade such 
facilities enabling an affordable service coupled with 
comfort. I would like to see that this particular concept is 
put in place by 1st of March, 2016. 

We will also construct an exhibition centre near  
Parliament through a Public-Private Partnership (PPP). It 
will be a 200,000 square feet immense exhibition centre 
to hold international exhibitions.  

I also encourage theme parks to be established in 
lagging regions for which I propose to provide State lands 
and  half tax holidays for 10 years. This will have the 
benefit of expanding the economic activities of such 
regions through expansion of the leisure activities and 
tourism. 

I am aware that almost 60 per cent of the hotels 
operating in the country are not registered. This has 
caused  many issues in terms of maintaining  proper 
standards in the hospitality industry in the country. As 
such, I propose that all hotels be mandatorily registered 
under the Tourism Development Authority by 1 June 
2016. Strict action should be initiated by the Tourism 
Development Authority against hotels that are not 
registered.  
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Given the above requirements, I encourage the hotel 
industry to adopt star classifications, administered by the 
Trade Chambers of the hotels registered with the 
Federation of Chambers. Owing to the fact that there are a 
lot of unregistered hotels that have come up, even the 
tourist industry has made a request that all hotels be 
registered for the sake of safety in the future.  

I also propose to remove import duties on caravan 
carriages, yachts, surfing equipment, speed boats and 
mini-cruise boats in order to encourage tourism in Sri 
Lanka.  

Banking and Finance 

Colombo International Financial Centre (CIFC) 

Honourable Speaker, we have been waxing eloquent 
for many years of a financial centre in Sri Lanka to no 
avail. Our geographical location in the SAARC region, 
which is home to almost one fourth of the world 
population certainly provide us with the scope and scale 
such ventures require. Financial centres have the capacity 
to provide the impetus to enhance growth in economies. 
Such endeavours certainly require an investment on our 
part which include special physical and digital 
infrastructure, human capital, regulatory and the legal 
infrastructure. This Government believes in  investing 
funds where feasible. It is in this background that we will 
establish a “Colombo International Financial Centre”. 

A specific zone will be built on the lines of the Dubai 
International Financial Centre and such other off-shore 
centres around the world. The zone will cover a 
demarcated area in D. R. Wijewardena Mawatha, where a 
300,000 square feet facility will be constructed. The 
proposed financial centre will have an own commercial 
court for resolution of commercial disputes in a quick and 
equitable manner keeping in line with the financial centre 
regulatory requirements. We will operate under the court 
system of Sri Lanka. We expect that this initiative will 
convert the infamous casino proposal of the former 
Government into a robust venture of a financial centre 
which will be creating a number of new employment 
opportunities. We invite domestic and international banks 
to operate in Sri Lanka and be part of the proposed centre. 
This operation will be ready to commence by 1 April. 
2016. 

Commercial Banking 

Honourable Speaker, we have 32 banks and 47 
Finance Companies registered with the Central Bank of 
Sri Lanka. The Sri Lankan Banking sector penetration has 
increased significantly with the Banks themselves most 
often expanding horizontally. Our Banks today offer 
ATMs, e-banking facilities, and other innovative facilities 
that has extended banking to the doorstep of the customer. 

While I congratulate the banking sector for their 
expansions, I also note that our banks have confined  
themselves to collateral-based lending and have shown a 
marked reluctance to engage in “business model” based 
lending. This approach has become an impediment to the 
development of the SME sector and the business start-up 
culture in Sri Lanka. 

 Honourable Speaker, given that our Banking 
sector comprises a few large systemically 
important banks and a few smaller banks, we 
encourage the voluntary mergers of banks that 
will result in stronger balance sheets, which in 
turn will enable better ratings and wider access to 
markets both domestic and foreign. I reiterate that 
such mergers should be carried out while ensuring 
the job security of all related staff.  There are 
many companies and banks that have come 
forward. They only talk. So, we call upon  the 
private sector to come forward. It is a wake-up 
call.  Now it is time to walk the talk.  We as a 
Government is setting policies.  We are doing this 
on behalf  of the industries. It is time for a 
continuous dialogue to ensure that they quickly go 
forward.  So, I encourage all companies and  
banks that are talking of mergers to ensure that it 
is done. You will have a robust financial growth in 
this country owing to the policies that we are now 
implementing.  

 Honourable Speaker, I also propose to merge the 
HDFC Bank and State Mortgage and Investment 
Bank (SMIB) to create a much stronger and larger 
"National Housing Bank"; Lankaputhra 
Development Bank (LDB) to be merged with 
Regional Development Bank (RDB) to create the 
"Lanka Enterprise Development Bank", and also  
Sri Lanka Savings Bank to be merged with the 
National Savings Bank.  

 The Divinaguma Bank has a deposit portfolio of 
around Rs.59 billion.  The bank lacks the capacity 
to manage a fund of this magnitude and it is 
incumbent upon us to protect this fund given that 
the stakeholders are some of the most vulnerable 
in our society. As such, I propose to link the 
Divinaguma Bank to the National Savings Bank 
for the protection of the fund ensuring 
professional management.  

Honourable Speaker, I propose that licensed banks 
should concentrate on their core banking activities. The 
leasing business, has become a distraction to core 
banking functions and  as such banks should cease in 
engaging in leasing business from 01 June 2016.    

Today banks are not keen to lend to certain important 
sectors of the economy, which has hampered the growth 
of these sectors. In this background, I propose that all the 
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banks should lend at least 10 per cent of their loan 
portfolio to agriculture, five per cent to SME and five per 
cent to women and youth. Given the impact the 
international gold prices has had on  the local banks  
especially with large pawning portfolios, I urge the 
banking sector to limit their pawning  business to a 
maximum of  5 per cent  of  their loan portfolios. Further, 
I encourage  banks to lend to customers who are  
engaging in stock market activities.  

 I also propose to amend  the Pawnbrokers Ordinance 
to  increase  the registration  fee for pawnbrokers to  Rs. 
25,000 per lending institution.  

The National Payment Council, which is the decision 
making body for all payments  and settlements in  the 
country has been revived as a part of the Government 
strategy to improve and  enhance the  development of the 
financial systems of the  country. This will also facilitate 
the establishment of a financial centre in Colombo.  

Issuing cheques without sufficient funds in  bank 
accounts and returning of cheques has become a serious 
issue in the banking system which  is also a fraudulent 
way of carrying out business.  In order to  inculcate a  
credible business culture and to safeguard the customers,  
I propose to consider the situations where  cheques are 
returned as a criminal offence and enforce stringent legal 
action against such offences.  

Honourable Speaker, I wish to lay emphasis on the 
fact that apart from two banks, no other local bank has 
expanded their operations internationally. But the 
opportunities are numerous. I am also confident that our 
local banks have the  capacity to tap  such opportunities. 
As such, I  propose to encourage the banks  to expand 
their operations overseas, by making use of the existing  
tax incentives  for such expansions. 

Further,  local companies are encouraged to borrow 
internationally for their business expansion activities 
based on their balance sheets. The borrowing company 
should bear the exchange risk,  while the borrowing rate  
of interest should be broadly consistent with the 
prevailing competitive market rates.  Repatriation of 
monies as interest payments will be monitored by the 
Central Bank to avoid any malpractices.  

Honourable Speaker, I encourage the banks to expand 
their off-shore activities and deposit such foreign exchange 
with the Central Bank. This way, the process will not only 
strengthen  the gross official reserves but will also avail the 
banks to have additional local currency for their  business 
operations.  

Honourable Speaker, I  propose to revise the exposure 
on Government securities for non-residents from 12.5 per 
cent to 10 per cent of the total outstanding stock of 
Treasury Bills and Bonds. This will provide more space 

for local investors to invest in Government securities and 
also to mitigate fluctuations in exchange rate due to 
sudden withdrawal of funds by non-residents as witnessed 
in the recent past creating an undue strain on the reserves.  

අපට අවශ්ය වන්ෙන් මුදල් පෙව්සම් කර ආරක්ෂා සහිතව 
කටයුතු කරන්න. So, we will be imposing a new system 
after the digitalization process.  

We are moving into a sophisticated cash management 
system. To discourage cash transportation in line with 
security considerations I propose to impose the following 
charges on cash withdrawals: 

i. Less than 1 million : No charge 

ii. Between 1 million and 10 million : 2 per cent 

iii. Above 10 million : 3 per cent 

This is only for cash withdrawals, but for bank drafts 
we are reducing the charge from Rs. 250 to Rs. 150 to 
encourage people to carry bank drafts instead of moving 
around with cash. We are moving into a more 
sophisticated cash management system. That is the 
intension. This is the requirement of the banking society, 
because they have been saying that it is too primitive. We 
need to ensure that we get into the modern world if we are 
going be "Colombo International Financial Centre". We 
are reducing the charge on bank drafts; we are reducing 
the cost that is there. Banks must operate without any cost 
but cash transactions must be basically restricted so that it 
becomes formalized within the taxable system.  

I also propose that the fee on bank drafts should not 
exceed Rs. 150 per draft. 

For the same reason, I propose all employers to 
instruct their employees to open bank accounts for the 
purpose of remitting the salaries. It will be known as a 
“Salary Account”. Every employee will be having a bank 
account opened by the employer for and on his behalf. So, 
any monies will have to be repatriated through this one. 

මින් පසුව ගරු කථානායකතුමනි, හැම ෙසේවකෙයකුටම 
ලැෙබන මාසික පඩිය ෙම් ගිණුම තුළින් කියාත්මක කරන්න 
අවශ්යයි. ෙමය පඩි ගිණුමක් ෙලස සලකා කටයුතු කරන්න.  

Honourable Speaker, to keep a better track of all 
statutory payments, I propose each company to maintain a 
dedicated bank account for direct debit purposes.   

මින් පසුව රජය සමඟ කටයුතු කරන අවස්ථාෙව්දී, හැම 
ෙකොම්පැනියක්ම රජය ෙවනුෙවන් ෙවනම ගිණුමක් ඇරලා රජයට 
කරන්න තිෙබන ෙගවීම් - ෙවනින් කටයුත්තක් ෙනොෙවයි.- බැංකු 
ගිණුමක් තුළින්- It will be a direct debit system to make all 
payments. 

Charges on valuation certificates of vehicles to obtain 
finance facilities will be revised with effect from 1 

January, 2016. Accordingly, I propose the charges 
applicable for motor cycles and three wheelers to be Rs. 
2,500 while valuation on all other vehicles, including 
motor cars, will be Rs. 15,000. 
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Honourable Speaker, you will no doubt agree that 
there is over-banking in urban areas and under-banking in 
regions creating an imbalance in the accessibility to 
finance. As such, so as to address this imbalance, while 
enhancing economic activities, it is proposed to require all 
banks to expand their branch network by 15 per cent by 
opening branches in lagging regions. Each of these 
branches will have to employ at least 6 employees.  

Honourable Speaker, Credit Information Bureaus 
increase access to credit, enable risk-based pricing in 
credit lending, promote financial discipline, and create 
competition across financial institutions; all of which help 
the financial sector to be better developed. Already, the 
country has the Credit Information Bureau  (CRIB) which 
is a Public-Private Partnership. However, given the 
envisaged expansion in the financial sector,  I encourage 
the private sector also to establish private Credit 
Information Bureaus with the Central Bank of Sri Lanka 
being a stakeholder with cross industry participation, 
including financial institutions, insurance companies, 
utility providers, et cetera. I propose to amend the 
necessary legislation for this purpose. Similarly, I 
encourage to open a private CRIB for the insurance 
industry as well.  

So, this is a new industry that is to be created, 
especially, for any lenders. If you get caught in the CRIB 
innocently, you get permanently debarred from dealing. 
Here, if we have another opportunity, the borrowers can 
go to recourse through the other lending institutions, 
which can give some recourse to them.  

At the same time I propose that the monies lying in 
dormant accounts of commercial banks to be remitted to 
the Consolidated Fund, by 1st January, 2016. 

Finance Companies 

Honourable Speaker, as you may remember the last 
decade witnessed many financial companies in crisis. The 
impact of this crisis was felt in every corner of the society 
and our financial sector stability was strained. Depositors 
were badly let down. The Central Bank of Sri Lanka 
which was entrusted with the supervisory function had 
failed in its role as the independent regulator through the 
compromise of its legendary independence due to 
politicization.   

Honourable Speaker, finance companies have been 
most vulnerable and as you know, the Government had to 
provide relief to the Golden Key depositors at a heavy 
cost. To find a long-standing solution for this issue, a 
Financial Institution Restructuring Agency  (FIRA) on the 
lines of the Resolution Trust Corporation in the United 
States of America will be established shortly to help 
failing finance companies to be recapitalized and their 

troubled assets to be taken over by this Agency for 
purposes of restructuring. A wide differential between the 
deposit and lending rates is seen in the low efficiency 
financial sector, which has caused high cost of 
intermediation to the public and businesses in Sri Lanka. 
The Government will provide initial capital of Rs. 10 
million as equity and also issue a Treasury Bond to the 
value of Rs. 25 billion with a tenure of five years for the 
FIRA. The Central Bank will be entrusted to undertake 
strict supervision on this restructured finance companies. 
However, as a prelude to the above proposal in order to 
provide the depositors with a sense of comfort and 
security, the Central Bank of Sri Lanka will give a 100 
per cent guarantee on all deposits of all the registered 
finance companies by end January, 2016. 

Honourable Speaker, to prevent undue concentration 
of deposits in the non-bank financial sector, I propose to 
impose a cap on the interest rates offered by the finance 
companies. Further, we will protect the public who have 
got into difficulties in the payment of the high rates of 
interest and penalty charges levied by financial 
institutions on credit cards and other personal lifestyle 
loans. To ensure this process, the Central Bank will, in 
association with all other banks operating in Sri Lanka, 
expand the credit counselling activities. We expect the 
Central Bank to issue directions that will restrict the 
ability of financial institutions to grant unlimited amounts 
of expensive credit to unsuspecting borrowers.  

Fixed Deposits of Senior Citizens 

At present, the 15 per cent interest rate offered to 
senior citizens is limited to Rs. 1 million and only to 
citizens above 60 years. We have been inundated with 
proposals coming in to reduce the age and to increase the 
limit. As a result, I propose to expand this benefit to 
citizens above 55 years of age and the 15 per cent interest 
rate to be applicable to deposits up to Rs. 1.5 million. 
This facility will be granted through licensed finance 
companies, where an interest subsidy of 1.5 per cent will 
be granted by the Government. I propose to allocate Rs. 
1,500 million for this purpose. I note that Central Bank 
guarantee of deposits should increase the confidence of 
the depositors.  

In future, it will be administered through the finance 
companies. The Central Bank will give an all-clear 
signal, have a certification and thereafter, all monies will 
be guaranteed by the Central Bank and the finance 
companies can freely trade to ensure that the senior 
citizens get their 15 per cent without any problem.        

ඉතුරුම් සංසක්ෘතියක් නිර්මාණය කිරීම 

ගරු කථානායකතුමනි, රෙට් ජාතික ඉතුරුම් වැඩිදියුණු 
කිරීෙම් වැදගත්කම අවධාරණය කරන අතර රට තුළ ඉතුරුම් 
සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීම වඩා වැදගත් ෙවනවා. ෙමම පසු 
බිම තුළ සියලුම බැංකුවලින් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් පාසල්වලට 
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ඇතුළත් වන සියලු ළමුන් සඳහා වර්ෂයකට රුපියල් 250ක 
අවමයකට යටත්ව ළමා ඉතිරි කිරීෙම් ගිණුම් විවෘත කරන ෙලසයි. 
ෙමම රාජ්ය පතිපත්තිය සඳහා බැංකුකරුවන්ෙග් ආයතනය සිය 
සහෙයෝගය පළ කර ඇති අතර බැංකු ක්ෙෂේතෙය් සැම ෙදනාම 
ෙපරට පැමිණ ෙමම අගනා කාර්යයට සහාය ෙදන ෙලස අදාළ 
බැංකු උනන්දු කරවනවා. ෙමය 2016 ජනවාරි මස 1වන දින සිට 
කියාත්මක වනු ඇත. ලක්ෂ 45ක් පමණ වන පාසල්  දරුදැරියන් 
සම්බන්ධව ෙම් ළමා ඉතිරි කිරීෙම් ගිණුම් විවෘත කරනවා කියන 
එක අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. එම කටයුත්ත 
ඉන් පසුව හැම අවුරුද්දකම කියාත්මක කරනවා. දරුවන් 
පාසෙලන් ඉවත් ෙවනකම්, ඒ කියන්ෙන් 13වන ෙශේණිය ෙවනකම් 
එම බැංකු විසින් ෙනොමිෙල් එම කටයුත්ත කියාත්මක කරනවා. 

ආර්ථික වර්ධනය උත්ෙත්ජනය කිරීම සඳහා  පාග්ධන ෙවළඳ 
ෙපොළ 

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ 
තවමත් අත ෙනොගැසූ සම්පතක් ෙලස පවතිනවා. ව්යාපාර 
කටයුතුවල පුළුල්වීම සහ වර්ධනය සඳහා ඉතාමත් අවශ්ය වන අඩු 
වියදම් දිගුකාලීන මූල්ය පහසුකම් සංවර්ධනය වූ පාග්ධන ෙවෙළඳ 
ෙපොළ විසින් ව්යාපාර ෙවත සපයනු ලබයි. අපෙග් පාග්ධන 
ෙවෙළඳ ෙපොළ සීමිත තාක්ෂණ භාවිතය හා යහ පාලනෙය් 
පමාණවත් මිනුම් දඬු ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් බාධාවන් මධ්යෙය් 
කියාත්මක ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නිසැකවම 
දන්නා පරිදි සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව පසු ගිය වසර 
10ක කාලය තුළ දැඩි පීඩාවකට ලක්ව තිබූ අතර එයට ෙහේතුව 
වූෙය් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ හා සම්බන්ධ වන්නන්ට ව්යාපාරික 
විනය පිළිබඳව හැඟීමක් ඇති කිරීමට ෙනොහැකි වීමයි. අපෙග් රජය 
ෙමම තත්ත්වය පාලනය කිරීම ගැන විමසිලිමත්ය. මා විශ්වාස 
කරන පරිදි ආෙයෝජන පජාෙවහි අෙප්ක්ෂාවන් පසු ගිය මාස 
කිහිපය තුළ නිසැකවම වර්ධනය වී තිෙබනවා. ෙම් පසු බිම තුළ 
යහ පාලනය හා පතිසංස්කරණවලට රජය කැපවී සිටින 
තත්ත්වයක් යටෙත් පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි පතිසංස්කරණ ද 
හඳුන්වා ෙදනු ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ ෙම් 
දක්වා සාමාජිකයන්ට පමණක් අයත් ඒකකයක් වන අතර එය ලාභ 
අෙප්ක්ෂාෙවන් පවත්වා ෙගන යනු ලබන ආයතනයක් ෙනොෙව්. 
ෙලෝකෙය් සාර්ථකව ඇති ෙකොටස් හුවමාරු ෙදස බැලීෙම්දී ඒවා 
අසාමූහික තත්ත්වයන් යටෙත් කියාත්මක වන බව දක්නට 
ලැෙබනවා. 

ෙම් ආකාරෙයන් අසාමූහිකව කටයුතු කිරීම - 
demutualization - වැදගත් වන්ෙන් මූල්ය මැදිහත්කරුවන් 
තෘප්තිමත් කිරීම ෙවනුවට ෙවෙළඳ ෙපොළ සහභාගි වන්නන්ෙග් 
ගැටලුවලට අවධානය ෙයොමු කිරීම නිසාෙවනි. තවද ෙමමඟින් 
ඉහළ මට්ටෙම් විනිවිදභාවයක් පවත්වා ෙගන යාම සඳහා 
තාක්ෂණය භාවිත කිරීම සහතික කරනු ලබනවා. එෙසේම රජය 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි යහපත ෙවනුෙවන් විනිවිදභාවෙයන් 
කියා කරන සාධාරණ හා කාර්යක්ෂම පරිසරයක් ඇති කිරීමට කැප 
වී ඇති ෙහයින් 2016 වර්ෂය තුළ ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
අසාමූහික කිරීෙම් කියාවලිය අවසන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම රජය ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව කියාත්මක කරවීමට සුදුසු පරිසරයක් 
ඇති කිරීමට කැප වී සිටිනවා. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි 
වර්ධනය පහසු කරවීමට අවශ්ය පධානතම අංගයක් වන්ෙන් සුදුසු 
නියාමන රාමුවක් පැවතීමයි. එෙසේම ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවත්නා 
නියාමන දුර්වලතාවන් ආමන්තණය කිරීම සඳහා ෙකොටස් හා 
විනිමය පනත සංෙශෝධනය කිරීමට ද ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ව්යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීමට 
පවර්ධනය කිරීමට සහ ඒවා සාර්ථකවීමට දීර්ඝ කාලීනව අඩු 
වියදම් පාග්ධනය ලබා දීම වැදගත් ෙවනවා. 2012 වර්ෂයට 
සාෙප්ක්ෂව 2014 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාෙව් සංයුක්ත ණය සුරැකුම් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ රුපියල් බිලියන 50ක් දක්වා වර්ධනයක් ෙපන්නුම් 
කරමින් කාර්යක්ෂමව කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙමය සිවු ගුණයක 
වර්ධනයකි. එෙසේම සංයුක්ත ණය සුරැකුම් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි 
ව්යාප්තිය පහසු කරලීම සඳහා 2016 වර්ෂෙය්දී එහි කටයුතුවලට 
අදාළ ආදායම් බදු සහ රඳවා ගැනීම් බදු ඉවත් කිරීමට ෙයෝජනා 
කරනවා - the Withholding Tax to be withdrawn.  

ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් සුරැකුම්පත් අෙළවි කිරීම සඳහා 
අෙළවි ව හයක් - a trading platform - අප සතුව ෙනොමැත. 
එබැවින්, ණය හුවමාරුව ෙලසින් හඳුන්වන සංස්ථාගත ණය 
සුරැකුම් - Corporate Debt Security - ඇතුළුව අෙනකුත් ණය 
උපකරණ දක්වා රජෙය් ගනුෙදනු ව්යාප්ත කිරීමට හැකි බැඳුම්කර 
නිෂ්කාශන ආයතනයක් පිහිටුවීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ශී ලංකා 
මහ බැංකුව විසින් ෙමම බැඳුම්කර නිෂ්කාසන ආයතනය පිහිටුවනු 
ලබනවා. බැඳුම්කර නිෂ්කාසන ආයතනය සම්පූර්ණෙයන් 
කියාත්මක තත්ත්වයට පත්  වූ පසු ස්වාධීන අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක 
පාලනයට යටත් කිරීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් අෙළවි ව හයක් පිහිටු වීම සඳහා 
රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කිරීමට 
මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ෙම් අතරම පහත වැටී ඇති ෙකොටස් ගනුෙදනු ඉහළ නංවමින් 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ගනුෙදනු දිරිමත් කිරීම සඳහා ෙකොටස් 
ගනුෙදනුවක් සඳහා ගැනුම්කරුවන්ෙගන් සහ 
විකුණුම්කරුවන්ෙගන් අය කරනු ලබන සියයට 0.3ක් වන 
ෙකොටස් ගනුෙදනු බද්ද ඉවත් කරනු ලැෙබ්. මීට අමතරව ෙකොටස් 
සහතික මත පනවන මුද්දර බද්දද ඉවත් කරනු ඇති.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
අස්ථාවරත්වයන් ෙහේතුෙවන් ෙකොටස් තැරැව්කරුවන්ට සැලකිය 
යුතු තරම් අර්බුදවලට මුහුණපෑමට සිදු වී තිෙබනවා. පාග්ධන 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ දිගු කාලීන දියුණුව තහවුරු කිරීම සඳහා ෙකොටස් 
තැරැව්කරුවන් ඔවුන් විසින්ම ස්ථාවර වීම අතිශයින් වැදගත් වන 
බව ෙපෙන්. ඒ අනුව ෙකොටස් තැරැව්කරුවන්ෙග් ධාරිතාව හා 
හැකියාව ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා ඔවුන් ඒකාබද්ධ වීම සඳහා 
උනන්දු කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, වාණිජ හා මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ 
කාර්යක්ෂමව කියාත්මක වීම තහවුරු වීම සඳහා දත්තවල 
නිරවද්යතාව වැදගත් ෙවනවා. ෙතොරතුරුවල විශ්වසනීයත්වය 
තහවුරු කිරීම සඳහා විගණන හා ගිණුම්කරණ පමිති විශාල කාර්ය 
භාරයක් ඉටු කරනවා. ලැයිස්තුගත හා ලැයිසත්ුගත ෙනොකළ 
රෙටහි සියලුම ව්යාපාරික ආයතන භාවිත කරනු ලබන ශී ලංකා 
විගණන හා ගිණුම්කරණ පමිතීන් සකස් කරනු ලබන ශී ලංකා 
විගණන හා ගිණුම්කරණ පමිති අධීක්ෂණ මණ්ඩලය ශක්තිමත් 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, තාක්ෂණික හා මූල්ය 
සම්පත් පමාණවත් ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් ෙමම ආයතනෙය් 
කටයුතුවලට බාධා පැමිණ ඇත. පසු ගිය රජයන් ෙමම ආයතනෙය් 
අවශ්යතාවන් ෙනොසලකා හැර තිෙබනවා. ෙමම ආයතනෙය් කාර්ය 
භාරය සහ විෂය පථය පුළුල් කිරීම සඳහා අදාළ පනත 
සමාෙලෝචනය කර අවශ්ය සංෙශෝධන සිදු කිරීමට අප විසින් 
කටයුතු කරනු ඇත. ඒ අනුව ෙමම ආයතනය ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්පළ ෙවෙළඳාම සහ යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා පාග්ධනය සැපයීමට සහ කුඩා 
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ආෙයෝජකයන්ට ෙද්ෙපොළ ෙවෙළඳාම් ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනෙයහි 
පතිලාභ ඍජුව ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි ලැයිස්තුගත ෙද්පළ 
ෙවෙළඳාම් භාරයන් - Real Estate Trusts - පිහිටු වීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙද්පළ, වත්කම් ෙමම භාරයට මාරු කිරීෙම්දී 
මුද්දර බද්ෙදන් නිදහස් කරනු ලබන අතර එහි අගය ෙමන් අවම 
වශෙයන් සියයට 90ක් ව්යාපාරෙය් ඒකක හිමිකරුවන්ට ලබා ෙදනු 
ඇත. 

තවද, ජනගහන විකාශෙය් ෙවනස් වීමත් සමඟ "උකස් ආපසු 
හැරවීම" - Reverse Mortgages - පිළිබඳව සලකා බැලීම සුදුසුය. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාව විසින් ෙමෙතක් ෙයොදා ගනු 
ලැබුෙව් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මඟින් නිකුත් කළ බැඳුම්කර පමණි. 
ෙම් පිළිබඳව ඉදිරි පියවරක් වශෙයන් චීන යුවාන් සහ සුකුක් 
බැඳුම්කරද ඇතුළු සාම්පදායික ෙනොවන බැඳුම්කර පිළිබඳව 
විමර්ශනය කළ යුතුය. එමඟින් ණය ගැනීෙම් වියදම අඩු කර ගත 
හැකි වනු ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි පවත්නා 
ෙරගුලාසිවලට අනුගත වීෙම් ෙනොහැකියාව නිසා කුඩා හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසායකයන්ට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි 
ලැයිස්තුගත වීම අපහසු වී තිෙබනවා. එබැවින් එය සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ අංශයට දිගු කාලීන හා සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් පිරිවැය අඩු 
මූල්ය පහසුකම් ලබා ගැනීමට බාධාවක්ව පවතී. එම බාධා ඉවත් 
කිරීමට ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ නව සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ කවුළුවක් පිහිටු වීමට ෙයෝජනා කරනවා. එහිදී එම අංශය 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි අවශ්යතාවන් සඳහා දැඩිව අනුකූල 
වීෙම් අවශ්යතාෙවන් නිදහස් ෙකෙරනු ඇත. ෙමය කුඩා හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසාය තුළ ආෙයෝජනය කර ඇති ව්යාපාර පාග්ධන 
සැපයුම් සමාගම්වලට පහසුෙවන් ඉන් ඉවත් වීමට ඉඩ සලසනු 
ඇත.  

ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තුගත කිරීම සඳහා විෙද්ශ 
සමාගම් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ෙකොළඹ ෙකොටස් හුවමාරුව - 
CSE - සකිය කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ යුතු බවට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි ලියා පදිංචි ෙද්ශීය සමාගම් 
වසර 2ක් සඳහා බදු සහන ලබන අතර ලන්ඩනය, සිංගප්පූරුව, 
ෙහොංෙකොං ෙමන්ම මුම්බායි වැනි ෙපරදිග ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
මිල ලැයිස්තුගත වූ ෙද්ශීය සමාගම්වලට ෙමම බදු සහනය වසර 3 
දක්වා දීර්ඝ කරනු ඇත. එෙසේම ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙඩොලර් ලැයිසත්ුගත වීම සඳහා විෙද්ශීය සමාගම් උනන්දු 
කරවනවා. 

වර්තමානෙය් ෙවෙළඳ  ෙපොළ පාග්ධනීකරණය රුපියල් 
බිලියන 28කි. ෙයෝජිත සියලු කියා මාර්ග තුළින් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
පාග්ධනීකරණය රුපියල් බිලියන 50 දක්වා වැඩි ෙවතැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ෙවෙළඳ භාණ්ඩ හුවමාරු ෙවෙළඳ ෙපොළ 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙත්, රබර්, ෙපොල් වැනි ෙවෙළඳ 
භාණ්ඩ සමූහය අපෙග් අපනයන ආර්ථිකෙය් වැදගත්ම ෙකොටසක් 
වුවද අපට හුවමාරු ෙවෙළඳ ෙපොළක් නැත. සුරැකුම් පත් හා 
විනිමය ෙකොමිෂන් සභා විසින් නියාමනය වන ෙවෙළඳ භාණ්ඩ 
හුවමාරුවක් ඇති කිරීමට දැන් අවස්ථාව එළැඹ ඇති බව මා 
විශ්වාස කරනවා. 

සැමට අවසථ්ාව සලසන ශක්තිමත් කම්කරු ෙවෙළඳ ෙපොළ 

ගරු කථානායකතුමනි, වයස්ගත වන ජනගහනය හමුෙව් ශම 
හමුදාෙව් සංයුතිය ශීඝ ෙලස ෙවනස් ෙවමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා 

අපට විකල්ප ෙදකක් තිෙබනවා. එනම් වැඩ කරන ෙසේවක 
සංඛ්යාව වැඩි කිරීම ෙහෝ ෙසේවකයන්ෙග් නිමැවුම වැඩි කිරීමයි. 
ෙවෙළඳ ෙපොළ සමඟ කරන ලද සාකච්ඡාෙව්දී ෙමම ගැටලු ෙදක 
සඳහාම විසඳුම් ෙසවිය යුතු බව පැහැදිලි වුණා. 

දැනට පවතින අවම විරැකියා මට්ටම සහ වයස්ගත 
ජනගහනයන් සමඟ රෙට් ශම බලකාෙය් සහභාගිත්වය 
සැලකිල්ලට ෙගන ස්ථිර ෙසේවයට නියමිත සතියට පැය 40ක 
ෙසේවා කාලයට අඩු ෙසේවා කාලයක් ෙසේවය කිරීමට කැමැති 
නිපුණතා සහිත ශමිකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා අර්ධ 
කාලීන රැකියා සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම සුදුසුය. එබැවින් රාජ්ය 
සහ ෙපෞද්ගලික අංශවලට නිපුණතා ඇති ෙසේවකයන් 
අන්තර්ගහණය කර ගනිමින් ඵලදායිත්වය හා තරගකාරිත්වය 
ඉහළ නැංවිය හැකි අර්ධ කාලීන රැකියා සංස්කෘතියක් හඳුන්වා 
දීමට සුදුසු පරිසරයක් ඇති කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්නා පරිදි ව්යාපාර කටයුතු සහ 
දැනුම් කටයුතු බාහිර පාර්ශ්වයන් ෙවතින් ඉටු කර ගැනීම එනම්, 
BPOs සහ KPOs ආකර්ෂණය කර ගැනීමට උනන්දු වුවත් අපෙග් 
යල් පැන ගිය කම්කරු නීති එයට බාධාවක් වී තිෙබනවා. ෙමම 
ගැටලු සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කිරීමට කාලය එළැඹ 
තිෙබනවා. ඊට අදාළ නීති සම්පාදනය කිරීමට අප රජය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ෙමමඟින් සියයට 65ක් වන අපෙග් පිරිමි ශම බළකායට 
සාෙප්ක්ෂව සියයට 35ක් පමණ සැලකිය යුතු අඩු මට්ටමක 
පවතින කාන්තා ශම බළකාෙය් සහභාගිත්වය වැඩි කිරීමට හැකි 
වනු ඇති. 

දැනට මාස 6ක අඛණ්ඩ ෙසේවා කාලයක් ඇති ෙකොන්තාත් 
පදනම මත බඳවා ගනු ලැබූ ෙසේවකයන් ස්ථිර කළ යුතු බව මා 
දන්නවා. ෙමම තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් ෙබොෙහෝ ෙසේවාෙයෝජකයන් 
තරුණ ෙසේවකයන් ෙකොන්තාත් පදනම මත බඳවා ගැනීමට 
මැළිකමක් දක්වන බැවින් එමඟින් ඔවුන්ෙග් ඉපැයීෙම් හැකියාව 
අහිමි කර තිෙබනවා. එබැවින් ෙකොන්තාත් පදනමින් ලබා ගත් 
ෙසේවකයන් ස්ථිර කිරීමට ෙපර අඛණ්ඩ ෙසේවා කාලය වසරක් 
දක්වා දීර්ඝ කිරීමට අවශ්ය නීති සම්පාදනය කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශයට සතියට දින 5ක් වැඩ කිරීෙම් 
සංස්කෘතියට අවතීර්ණ වන ෙමන් මා ෙයෝජනා කරනවා.   

This has come from the workers, because they do not 
want to work for six days, they prefer working for five days. 
So it has been in agreement with the industry as well.   
ෙමමඟින් ෙසේවකයන්ට වැඩි විෙව්ක කාලයක් සහ ඔවුන්ෙග් පවුල් 
සමඟ වැඩි කාලයක් ගත කිරීමට හැකියාව ලැෙබනවා. එෙසේම දින 
5 වැඩ කිරීෙම් සතිය හඳුන්වා දීෙමන් සමාගම්වලට පැය 45ක වැඩ 
සතියක් සඳහා වැය වන පරිපාලන වියදම් අඩු කර ගැනීමටද 
හැකියාව ලැෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාද දන්නා පරිදි රජෙය් 
ෙසේවකයන් සඳහා අප රජය විසින් මසකට රුපියල් 10,000ක 
අතිෙර්ක දීමනාවක් ලබා දුන්නා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ටද යම් පතිලාභයක් ලැබිය යුතුයැයි අප තරෙය් 
විශ්වාස කරනවා. එබැවින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහා 
අවම වශෙයන් මසකට රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩි වීමක් මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් මුදල  යම් පිරිසකට දී නැති බව වාර්තා වී තිෙබනවා. එය 
නීතිගත කිරීමක් තමයි ෙමයින් සිදු කරන්ෙන්.  
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ෙමයින් රුපියල් 1,500ක් 2015 වර්ෂෙය්දීත්, ඉතිරි රුපියල් 
1,000, 2016 වර්ෂෙය්දීත් ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් 
සඳහා හාම්පුතුන්ෙග් සංගමයද එකඟ වී ඇති බැවින් ඊට අදාළ නීති 
සම්පාදනය කරනු ඇත.  

වැඩ කරන ජනතාවට අවම වැටුපක් ලැෙබන බවට තහවුරු 
කිරීම සඳහා රැකියා කවුන්සලයක් පිහිටු වන අතර එය වාණිජ 
මණ්ඩල හා සිවිල් සාමාජිකයන් විසින් කළමනාකරණය කරනු 
ලබයි. 

අධ්යාපනය 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය දශකය තුළ අධ්යාපනය සඳහා 
වූ රාජ්ය ආෙයෝජන කනගාටුදායක ෙලස පහළ මට්ටමක පැවතුණි. 
එහි පතිඵලයක් ෙලස අප පාසල්වල ජල හා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම්, නවීන පන්ති කාමර, විද්යාගාර, කීඩාංගණ වැනි මූලික 
පහසුකම් අවම මට්ටමක පවතිනවා. ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම හා 
නිසි පරිදි අනුයුක්ත කිරීම සඳහා අපට විධිමත් පතිපත්තියක් 
ෙනොමැති වීම රහසක් ෙනොවන අතර එහි පතිඵලයක් ෙලස 
විෙශේෂෙයන් ගණිතය, විද්යාව සහ ඉංගීසි යන විෂයයන් සඳහා 
ගුරුවරුන් ෙනොමැතිව සමහර පාසල් කටයුතු කරනවා. අප රජෙය් 
අධ්යාපන උපාය මාර්ග පධාන වශෙයන් ඉගැන්වීෙම් 
ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමත්, පාසල් යටිතල පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීම සහ ශිෂ්යයන්ෙග් සහ පාසල් විෂය මාලා 
සංවර්ධනය කිරීමත් යන පධාන ස්ථර තුන මත පදනම්ව 
තිෙබනවා. 

අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීමට ඉගැන්වීෙම් 
ගුණාත්මකභාවය ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ෙබොෙහෝ දුෂ්කරතා 
යටෙත් කටයුතු කරන අෙප් ගුරුවරුන්ට මා පශංසා කරනවා. 
ජාතික අධ්යාපන ආයතනය විසින් සියලුම ගුරුවරුන්ට අඛණ්ඩව 
ගුරු පුහුණුව ලැබීමට අවස්ථාව සලසන වැඩසටහනක් සකස් කළ 
යුතු බවට මා ෙයෝජනා කරනවා. රජයට හා රජෙයන් ආධාර ලබන 
පාසැල්වලට බඳවා ගනු ලබන සියලුම ගුරුවරු ෙසේවයට බැඳී මුල් 
වසර 5 තුළ වසර ෙදකක පූර්ණ කාලීන ගුරු පුහුණු වැඩසටහනක් 
සම්පූර්ණ කළ යුතු බවටද මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම කාර්යය 
සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක් ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 
ගුරුවරුන්ෙග් නිපුණතා වර්ධනය කිරීම සඳහා ගුරුවරුන්ට 
අඛණ්ඩව පුහුණුව ලබා දීමට අපෙග් රජය උත්සුක ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන් පාෙද්ශීය හා ගාමීය පාසල් සඳහා විද්යාව, 
ගණිතය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සහ ඉංගීසි ඉගැන්වීම සඳහා 
ගුරුවරු විධිමත්ව අනුයුක්ත කිරීම සහතික කරනුවස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය විසින් නිශ්චිත කාල රාමුවක් සහිතව කියාකාරී 
සැලැස්මක් සම්පාදනය කරනු ඇත. ගුරුවරුන් අනුයුක්ත කිරීම 
පහසු කරලීම සඳහා පාෙද්ශීය හා ගාමීය පාසල්වල ගුරු නිවාස සහ 
ගුරු විෙව්කාගාර ආදිය ලබා දීමට මම ෙයෝජනා කරන අතර, ඒ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක මුදලක් ලබා දීමට ෙයෝජනා 
කරනවා. 

අපෙග් ෙබොෙහෝ පාථමික හා ද්විතීයික පාසල්වල විධිමත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ෙනොමැති බැවින් වසර 2016 අවසානය 
වන විට දිවයිෙන් සියලුම පාසැල්වලට සනීපාරක්ෂක හා ජල 
පහසුකම් ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 4,000ක් ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 ජාතික පද්ධතිය මඟින් ෙහෝ සූර්ය බලශක්තිය මඟින් ෙහෝ 
දිවයිෙන් විදුලිය ෙනොමැති පාසල් සඳහා විදුලිය ලබා දීමට 
ෙයෝජනා කරන අතර, ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් 
කර දීමටද ෙයෝජනා කරනවා. 

මධ්යකාලීන හා කියාකාරී සැලැස්මක් යටෙත් දිවයිෙන් 
පාථමික පාසල් 3,577ක් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
10,000ක් ලබා දීමට මා  ෙයෝජනා කරනවා. 

ඒ සමඟම ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් සඳහා කියාකාරකම් 
කාමර, විද්යාගාර, බහුමාධ්ය කාමර, ඉෙලක්ෙටොනික කියැවීම් 
පහසුකම් සහිත පුස්තකාල ආදී පහසුකම් ලබා දීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 15,000ක් ලබා දීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෑත යුගෙය්දී රජෙයන් කිසිදු පහසුකම් 
ලබා ෙනොදී ෙනොසලකා හැර තිබූ පාසල් 1,360ක් පමණ පවතින 
බවට වාර්තා වී තිෙබනවා. ෙමවැනි අත්හැර දමා තිබුණු පාසල්වල 
පහසුකම් හා ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් 
කියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 30,000ක් ලබා දීමට  මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

එෙසේම වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් පාසල් 25ක් ද්විතීයික මට්ටමට 
උසස් කිරීම සඳහා සම්පත් ලබා ෙදනු ලබන අතර ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 250ක් ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

සථ්ාවර විද්යාගාර පහසුකම් ෙනොමැති පාසල්වල විද්යා 
අධ්යාපනය දියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 450ක් ලබා දීමට 
මා ෙයෝජනා කරනවා. 

පාසල්වල දන්ත ෙසෞඛ්ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම හා අදාළ 
උපකරණ ලබා දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් ලබා දීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

මුදිත ෙපොත්, සඟරා සහ ජර්නල් සඳහා වූ ආනයන බදු ඉවත් 
කරනු ලබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් පාසල්වලට අයත් ෙබොෙහොමයක් 
ඉඩම් භාවිතයට ෙගන නැහැ. ඒවායින් උපයන ආදායම පාසල් 
සමඟ ෙබදාගැනීමට යටත්ව එවැනි පාසල් භූමි ෙපෞද්ගලික අංශය 
සමඟ එක්ව වගා කිරීෙම් අවසරය පාසල්වලට ලබා දීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. එෙසේ උපයන ආදායම අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
අනුමැතියට යටත්ව පාසෙල් පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට හා 
නඩත්තු කිරීමට උපෙයෝගි කරගත යුතු වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපනය  සඳහා මින් ෙපර  ෙනොවූ   
පමාණෙය්  වියදමක් ෙමවර දැරීමට  ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ඒ 
සමඟම  සියලුම  සිසුන් වසර 13ක්  පාසෙලහි  ෙහෝ වෘත්  ් තීය 
පුහුණු ආයතනයක අධ්යාපනය  ලැබීම අප විසින් අනිවාර්ය 
කරනවා. 

පාසල් තුළ වඩාත් සුදුසු  පරිසරයක් ඇති කිරිම සඳහා සහ 
සිසුන්  හා ගුරුවරුන් අතර  අන්තර් සබඳතා  වැඩිදියුණු වනු පිණිස 
පංතියක සිටින ළමුන් සංඛ්යාව  35කට සීමා කිරීමට ෙයෝජනා 
කරනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි,  එක් එක් පාසල ෙවනම පිරිවැය 
මධයස්ථානයක් ෙලස සැලකීමටත් ෙයෝජනා කරනවා. සම්පත් 
මැනවින් භාවිත කිරීමට හා මූල්ය කළමනාකරණෙය් වගවීම 
තහවුරු කිරීම සඳහා ෙමම කියා පිළිෙවළ  ෙහේතුවනු ඇතැයි මා 
අදහස් කරනවා. ෙමහිදී භාණ්ඩාගාරෙය් හා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් මග ෙපන්වීම අවශ්ය වනු ඇත.  

ෙමයින්  හැම පාසලක්ම  cost centre එකක් බවට  පත් 
ෙවනවා. එයින් ලැෙබන මුදල් අවශ්යතාවන් අනුව පරිහරණය 
කරනවා. ෙමොකද, අපට ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා,  යම් යම් තැන්වල  
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එම මුදල් හරිහැ ටි පරිහරණය කර ෙනොමැති බව. External 
Auditorsලා මාර්ගෙයන් ෙම්   කටයුත්ත  කළ යුතු බව  ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු ජනාධිපති අතිගරු  ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන  මැතිතුමා   විසින් හඳුන්වා ෙදනු ලැබූ පාසල් නිල ඇඳුම් 
වැඩසටහන  ෙද්ශපාලන  මැදිහත්වීම් නිසා දැන් පිරිහීමට  ලක්ව   
තිෙබනවා. එබැවින්  පාසල් නිල ඇඳුම් සැපයීම සඳහා වවුචර්  
කමයක්  හඳුන්වා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්,  
2016 වර්ෂය  තුළදී ෙමම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් -   [බාධා කිරීමක්]  
ෙමොකක්ද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වවුචරෙය් ගණන කීයද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක Market value එකමයි. කිසිෙසේත්ම ලැෙබන මුදල් 

පමාණෙය් අඩුවීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.  එහි පරිපාලනය  පහසු 
කිරීමකුයි සිදු කර තිෙබන්ෙන්.   එම කමය අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
විසින් කියාත්මක කරයි. පළමුවන වතාවට එහි අඩුපාඩු ඇති 
වන්නට ඉඩ තිෙබනවා.  අධ්යාපන අමාත්යාංශය  සහ  Consumer 
Affairs Authority එක එය කියාත්මක කරයි.  [බාධා කිරීමක්] 
ලංකාෙව් නිෂ්පාදන මිල අඩු වුෙණොත්  එහි මිල අඩු කරනවා. වැඩි 
වුෙණොත් මිල  වැඩි කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙමෙතක් ලැබුණාද? 
[බාධා කිරීමක්] ලැබුෙණ් නැති ෙද්වල් ඉල්ලන්නට ඕනැ 
නැහැෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙම්වා කවදාවත් ලැබුෙණ් නැති ෙද්වල්.  
අපි රුපියල් මිලියන අනූදාහක් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්  ෙවන් කර 
තිෙබනවා.  අප ෙපොෙරොන්දු වූ  පරිදි  අෙප් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක ඉලක්කය - [බාධා කිරීමක්]  දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 5.41ක් ෙවන් කර තිෙබනවාය 
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට කැමතියි.  

සෑම ළමෙයකුටම   පතිලාභ ලැෙබන බව තහවුරු කිරීම සඳහා 
අන්තර්කාලීන වැඩ පිළිෙවළක්  ෙලස එෙසේ වවුචර්  ෙනොලැෙබන 
පාසල් සඳහා ෙපර පරිදි පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා දීමට කටයුතු 
කරනු ලැෙබ්.  

විශව්විද්යාල පමිතිකරණය. 

ගරු කථානායකතුමනි,  2015 වසර හා සැසඳීෙම්දී අප උසස් 
අධ්යපනය සඳහා අයවැය පතිපාදන සියයට 30කින් පමණ වැඩි 
කර ඇති බව මා ෙම්  සභාවට සැලකර සිටින්ෙන්  සතුටිනි.   උසස ්
අධ්යාපන විප්ලවයක් සඳහා පිය නැඟීමට දැන් කාලය එළඹ 
තිෙබනවා.   

තාක්ෂණ විෂය ධාරාෙවන් උසස්  ෙපළ විභාගය සමත් වූ පළමු  
සිසුන් කණ්ඩායම  2016 වසෙර්දී අප විශ්වවිද්යාලවලට  ඇතුළත් 
වන බව මා සතුටින් සඳහන්  කරනවා. අදාළ විශ්වවිද්යාලවල  
තාක්ෂණෙව්දී  උපාධිය පිරිනැමීම සඳහා  අවශ්ය තාක්ෂණ පීඨ 
පිහිටවිය යුතු අතර අවශ්ය  මානව සම්පත්, යටිතල පහසුකම්  හා 
උපකරණ ලබාදීම මගින් ෙමම  පීඨයන්  ශක්තිමත්  කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

ළමුන් හා පීඨ මුහුණ දී ඇති පධාන ගැටළුවක් වන්ෙන් 
ෙන්වාසිකාගාර හා නිවාස පහසුකම්  ලබා ගැනීමයි.  2018 වසර 

වන විට  සියලුම  සිසුන්ට සිය මුළු විශ්වවිද්යාල අධ්යාපන කාලය 
සඳහා ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම්   ලබාදිය යුතු බවට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. විශ්වවිද්යාලවලට කාර්ය මණ්ඩලය ආකර්ෂණය  
කරගැනීමට  හා රඳවා තබා ගැනීම සඳහා විශ්වවිද්යාල පීඨයන් 
සඳහාද ෙන්වාසික පහසුකම් ලබා ෙදනු ලැෙබ්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාල ඉහළම  
දැනුමින් සපිරි ෙකොටසකට ෙසේවය සලසන අතර ෙද්ශීය 
විශ්වවිද්යාල ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවය  ගැන 
ෙබොෙහෝ ෙදනා විවාද කරනවා.  ෙමම තතත්වය තුළ  සමහර අෙප් 
විශ්වවිද්යාල ස්වකීය විෂයමාලා තුළට  දත්ත විද්යාව, ආයුගණක 
විද්යාව,  ෛජව   ෙතොරතුරුෙව්දය, ව්යාපාර  විශ්ෙල්ෂණය, පමාණ 
සමීක්ෂණය  ආදී නව පාඨමාලා  හඳුන්වා දීමට   මූලිකත්වය ෙගන 
කටයුතු කර ඇති බව ෙපනී යනවා. ෙමවැනි මූලාරම්භයන් 
දිරිගන්වනු  පිණිස  එම විශ්වවිද්යාලවලට අවශ්ය යටිතල පහසුකම් 
ලබාදිමට මා  ෙයෝජනා කරනවා. ෙගොඩනැගිලි, විද්යාගාර හා 
උපකරණ  වැනි පහසුකම්  ෙමයට ඇතුළත් වනු ඇත. 

ෙමම උත්තරීතර සභාව දන්නා පරිපදි අෙප් විශ්වවිද්යාල සඳහා 
ඉහළ මට්ටෙම් කථිකාචාර්යවරුන්  බඳවා ගැනීම හා රඳවා ගැනීම  
ඉතා අපහසු  කාර්යක් වී ඇත. ෙබොෙහෝ විෙද්ශීය විශ්වවිද්යාල 
ෙමම ගැටලුවට විසඳුමක් ෙලස ෙයොදා ෙගන ඇත්ෙත් සුවිෙශේෂී 
මහාචාර්ය තනතුරු ඇති කිරීමය. රෙටහි උසස් අධ්යාපන 
විප්ලවෙය් ෙකොටස්කරුවන් වීමට බාහිර පුද්ගලයන් හා සමාගම් 
දිරිගැන්වීම සඳහා පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධනය සඳහා දැනටමත් 
ලබා දී ඇති තිත්ව බදු සහනය ජාතික විශ්වවිද්යාල සඳහා පුළුල් 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් විෙශේෂෙයන් පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා 
සඳහා ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා විශ්වවිද්යාල ජාත්යන්තර 
පිළිගැනීමක් සහිත වෘත්තීය ආයතන සමඟ අෙන්යෝන්ය 
සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට දිරි ගැන්විය යුතුය. එවන් 
මූලාරම්භයක් සඳහා මූල්ය පහසුකම් ලබා දීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

මහෙපොළ විශව්විද්යාලය 

ගරු කථානායකතුමනි, දිවංගත ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි 
මැතිතුමා ෙවෙළඳ ඇමතිවරයා වශෙයන් හා අපෙග් වර්තමාන ගරු 
අගමැතිතුමා අධ්යාපන අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ 
කාලෙය් ඉතිහාසෙය් ෙපර ෙනොවූ විරූ අයුරින් අපෙග් ජාතියට කළ 
ෙසේවය පිළිබඳව සඳහන් ෙනොකරන්ෙන් නම් එය මා විසින් 
හිතාමතා අතපසු කිරීමක් සිදු කළා ෙවනවා.  මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව 
ෙයෝජනා කමය විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය පරම්පරාවන් රැසකට ඔවුන්ෙග් 
අධ්යාපනය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීමට උපකාර වී ඇත.  
එෙමන්ම ඔවුනට ෙමරට ෙමන්ම පිටරට ෙසේවය කරනු ලබන 
අධ්යාපනඥයන් ෙමන්ම වෘත්තිකයන් වීමටද ඉඩකඩ සැලසී 
තිෙබනවා. එබැවින් ෙමම ෙශේෂ්ඨ රාජ්ය තාන්තිකයන්ට ෙගෞරව 
කිරීම සඳහා මාලෙඹ් මහෙපොළ විශ්වවිද්යාලය නමින් 
විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
එකඟවනු ඇති බවට මට විශ්වාසයි. ෙමම විශ්වවිද්යාලය  
ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙව්දය, ව්යාපාර අධ්යයනය, ඉංගීසි, 
කළමනාකරණය හා ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉලක්ක කරගත් අෙනකුත් 
නව විෂය මාලාවන් ඉගැන්වීම සඳහා අවධානය ෙයොමු කරනු ඇත.  
එබැවින් ෙමම විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
3,000ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අප සමාජෙය් අධ්යාපන අවස්ථා වැඩි 
දියුණු කිරීමට අප රජෙය් ඇති කැපවීම සනිටුහන් කරමින් 
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කිලිෙනොච්චිෙය් ඉංජිෙන්රු විද්යා පීඨයක් ඇති කිරීමටත්, 
වවුනියාෙව් කෘෂිකර්ම පීඨයක් ඇති කිරීමටත් මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

පාලි හා ෙබෞද්ධ අධ්යාපන පශ්චාත් උපාධි ආයතනය සඳහා 
නව ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඇතුළුව අවශ්ය යටිතල පහසුකම් සැපෙයනු 
ඇත. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් සඳහා ෙපොලී රහිත අවුරුදු 3ක ණයක් 
ලැප්ෙටොප් පරිගණක මිල දී ගැනීම සඳහා ලබා දීමට ෙයෝජනා 
කරනවා. එෙමන්ම නිදහස් Wi-Fi කලාප සෑම විශ්වවිද්යාලයකටම 
ලබා ෙදනු ඇත.  ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කිරීමට 
ද මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමය වහාම කියාත්මක කරන්නට 
කටයුතු කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත්වීම සඳහා 
සලකා බැලීෙම්දී අතිෙර්ක ලකුණු ලබා දීමට දැනට භාවිත කරන 
කමෙව්දය යටෙත් කීඩාෙවන් දක්ෂකම් දක්වන අයට අමතර 
ලකුණු ලබා ෙදන ආකාරයට  සමානව නව නිෂ්පාදනයන් ෙහෝ 
ෙසේවාවන් පිළිබඳ නව ෙසොයාගැනීමක් සිදු කර තිබීම, නව 
පෙව්ශයන් නිර්මාණය කරනු ලැබූ අන්තර්ජාතික තරග එනම් 
"මැත්ස් ඔලිම්පියාඩ්" ආදී තරගවලට සහභාගි වී තිබීම වැනි 
අංශවලට ද පුළුල් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් ශිෂ්යයන් සඳහා විෙද්ශ 
අධ්යාපනය ලබා දීමට වැය කිරීම සඳහා ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
විෙද්ශ විනිමය රටින් පිටට ගලාෙගොස් තිෙබනවා. එම කියාවලිය 
ආපසු හැරවිය යුතුය.  සත්ය වශෙයන්ම අපෙග් පවත්නා ධාරිතාව 
සැලකිල්ලට ගැනීමට විෙද්ශ ශිෂ්යයන් ශී ලංකාෙව් අධ්යාපනය 
ලැබීමට ෙපොළඹවා ගැනීම මඟින් විෙද්ශ විනිමය ෙමරටට අද්දවා 
ගැනීමටත් හැකි ෙවනවා. ශී ලංකාවට අධ්යාපනික 
ෙක්න්දස්ථානයක් වීම සඳහා වැඩි ඉඩකඩක් තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධව පසු ගිය රජය විසින් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ආරම්භ 
කිරිම සඳහා අවසර දීමට ගනු ලැබූ තීරණය නිවැරදි දිශාවට ෙයොමු 
වූවක්.  එෙසේම ෛවද්ය අංශය හැර අෙනකුත් විෂයන් සම්බන්ධව 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවල ඉඩ ලබා දිය යුතු බව අප රජෙය්ද 
අදහසයි. [බාධා කිරීමක්] ඒෙක් තීන්දුව විශ්වවිද්යාලය ඉදිරිපත් 
කරයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අයවැය විවාදෙය්දී ඒවාට පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් අධීක්ෂණය 

කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සිය ෙමන්ම එම විශ්වවිද්යාලයට බඳවා ගනු 
ලබන ශිෂ්ය සංඛ්යාෙවන් සියයට 10ක්  ශී ලංකාෙව් අ.ෙපො.ස. 
උසස් ෙපළ සාර්ථකව සමත්වන ශිෂ්යයින් සඳහා ෙනොමිෙල් 
පදානය කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සිය මත ෙමම ආයතන කියාත්මක වනු 
ඇත. එවැනි ඒකාබද්ධ ව්යාපාරවල ෙද්ශීය පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා 
බදු සහන ලබා ෙදනවා. ෙකෙසේ වුවත්, අප රජය කිසිදු අවස්ථාවක 
දැනට පවත්නා නිදහස් අධ්යාපන කමෙයන් බැහැර වීමට කටයුතු 
ෙනොකරන බවද මා ෙමම ගරු සභාවට සහතික කර සිටිනවා. 

මා දන්නා පරිදි විශ්වවිද්යාල අධ්යාපන කාර්ය මණ්ඩල 
රාජකාරිමය වශෙයන් එනම් පර්ෙය්ෂණ වාර්තා පිළිබඳ ඉදිරිපත් 

කිරීම් සිදු කිරීම ඇතුළුව විෙද්ශ සංචාරවල ෙයෙදන විට සමහර 
ෙගවීම් සඳහා සුදුසුකම් ෙනොලබයි. එම නිසා රජෙය් සියලු විවෘත 
ෙසේවාවල විධායක නිලධාරින්ට ලබා ෙදනු ලබන එවැනි පහසුකම් 
විශ්වවිද්යාල අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලවලටද ලබා දීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

රජය විසින් තරගකාරී විභාග කියාවලිය හරහා උපාධිධාරින් 
රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ගැනීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇත. අප රජෙය් 
නව පෙව්ශයන් අනුව ෙලෝකෙය් ඉදිරි අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ දීමට 
හැකි වන පරිදි රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ධාරිතා වර්ධනය කළ 
යුතු ෙවනවා. එම නිසා වර්තමාන ෙවෙළඳ ෙපොළ රැකියා ඉල්ලුමට 
සරිලන පරිදි තමන්ෙග් පාඨමාලා සකස් කරන ෙලසට 
විශ්වවිද්යාලවලින් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා විසින් ඉහත සඳහන් කළ 
කියාකාරකම් සඳහා රුපියල් මිලියන 6,000ක අමතර 
පතිපාදනයක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

වෘත්තීය පුහුණුව හා තාක්ෂණික අධ්යාපනය - විවිධ අවසථ්ා 

ගරු කථානායකතුමනි, අය වැය සම්පාදන කියාවලිය තුළදී 
විවිධ කර්මාන්ත අංශවල වාණිජ මණ්ඩල සමඟ මා අදහස් හුවමාරු 
කර ගනු ලැබූවා. එම වාණිජ මණ්ඩලවලින් මතු කරන ලද එක් 
ගැටලුවක් වූෙය් පාථමික සහ මධ්යම මට්ටෙම් රැකියා සඳහා පුහුණු 
ශමිකයන්ෙග් හිඟතාවයි. 

වෘත්තීය පුහුණු සහ කුසලතා වර්ධනය සඳහා අවස්ථාව සපයනු 
ලබන රජෙය් ආයතන 400කට වඩා රට පුරා ඇති බව සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි. ෙකෙසේ වුවද ෙමම ආයතන අතර මනා 
සම්බන්ධීකරණයක් ෙනොමැති බවත්, ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ 
ඇති සම්බන්ධතා අවම බවත් නිරීක්ෂණය ෙවනවා. එබැවින් ගරු 
කථානායකතුමනි, විවිධ කර්මාන්ත අංශයන්ට අදාළව ඇති 
කර්මාන්ත සභාවන්  - Industry Sector Councils  - ශක්තිමත් 
කිරීමට ෙයෝජනා කරන අතර, එමඟින් අදාළ ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය/
තෘතීය සහ වෘත්තීය පුහුණු අධ්යාපන ෙකොමිසමට සුදුසු උපෙදස් 
ලබා දීමටත් එමඟින් වෘත්තීය පුහුණු උපාය මාර්ගයන් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් අවශ්යතාවන්ට ගැළෙපන අයුරින් සකස් කිරීමටත් හැකි 
වනු ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය -
UNIVOTEC- සහ සාගර විශ්වවිද්යාලය පිහිටු වීම හරහා, පාසල් 
පද්ධතිෙයන් පිටවන ළමයින් හට සහතික මට්ටෙම් පාඨමාලා, 
ඩිප්ෙලෝමා ෙහෝ උපාධි දක්වා අඛණ්ඩව සිය අධ්යයන කටයුතු 
කරෙගන යාම සඳහා විකල්ප මාර්ගයන් ඇති වී තිෙබනවා. 
එබැවින් සාගර විශ්වවිද්යාලය මඟින්, සාගර ජීවවිද්යාව, සාගරය 
ආශිත විෙනෝදාස්වාද කියාකාරකරම්, වරාය සම්බන්ධ කටයුතු, 
ෙබෝට්ටු/නැව් ඉදි කිරීම්, ඒකාබද්ධ ෙවරළ සම්පත් 
කළමනාකරණය වැනි විවිධ විෂයයන්ට අදාළ නව උපාධි 
පාඨමාලාවන් හඳුන්වා දීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, රට තුළ පුහුණු ශම බලකාය ඉහළ 
නැංවීෙම් අරමුණින් විශ්වවිද්යාල විද්යායතන - University 
Colleges - පහක් දැනටමත් පිහිටුවා ඇති අතර තවත් එවැනි එක් 
විද්යාලයක් ෙනොදුරු කාලෙය් දී බටන්ගල ආරම්භ කිරීමට 
නියමිතය. එබැවින් සිය පාඨමාලා වැඩි දියුණු ෙකොට තව දුරටත් 
පුළුල් කිරීම සඳහා ෙමම විශව්විද්යාල විද්යායතනවල විෂය 
මාලාවන් තවදුරටත් පුළුල් ෙකොට ෙපොලිමර් තාක්ෂණය, 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති තාක්ෂණය, වතුවගා තාක්ෂණය, ෙල්ඛන 
කලාව වැනි විවිධ විෂය ධාරාවන් ඇතුළත් කිරීමටත් තාක්ෂණික 
විද්යාල, විශ්වවිද්යාල විද්යායතන මට්ටමට උසස් කිරීමටත් මධ්යම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මට්ටෙම් තාක්ෂණික ශිල්පීන් බිහි කිරීමටත් ෙයෝජනා කරනවා. 
එෙසේම, විශ්වවිද්යාල මඟින් පිටවන NVQ 5 සහ 6 මට්ටෙම් 
සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ්යශිෂ්යාවන්ට උපාධියට සමාන සුදුසුකමක් වන 
NVQ 7 මට්ටම දක්වා සිය අධ්යයන කටයුතු අඛණ්ඩව 
පවත්වාෙගන යාමට හැකි වන පරිදි තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල මඟින් 
නව පාඨමාලා හඳුන්වා දීමටත් ෙයෝජනා කරනවා. 

පවත්නා විශ්වවිද්යාලවලට සමාන්තරව විෙශේෂෙයන්ම පසුගාමී 
පෙද්ශයන්හි විශ්වවිද්යාල පිහිටු වීමට වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරමින් තාක්ෂණය පාදක කර ගත් මණ්ඩප සහ වෘත්තීය පුහුණු 
ආයතන පිහිටු වීමටද අප විසින් කටයුතු කරනවා. එෙසේම අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල්වල සිටින දක්ෂතා සහිත සිසුන්ට ෙමම 
තාක්ෂණය පාදක කර ගත් මණ්ඩප සහ වෘත්තීය පුහුණු 
ආයතනවලට ඇතුළත් වීම පහසු කිරීමට වවුචර් පත කමයක්ද 
හඳුන්වා දීමට අප කටයුතු කරනවා. 

තාක්ෂණික සහ වෘත්තීය පුහුණු අධ්යයන අංශය තවදුරටත් 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනයට - Ceylon German Technical Institute - ඇතුළත් 
කර ගන්නා ශිෂ්ය සංඛ්යාව වසර ෙදකක් තුළ 200කින් වැඩි 
කිරීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. ජර්මන් තාක්ෂණික ආයතනය - 
GIZ - මඟින් අරමුදල් සපයා ඉදි කරනු ලබන කිලිෙනොච්චි 
වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය ඉදි කිරීම් කටයුතු ෙම් වන විට අවසන් 
ෙවමින් පවතිනවා.  එබැවින් එම පුහුණු ආයතනය ලංකා ජර්මානු 
කාර්මික අභ්යාස ආයතනයට සමාන ස්වාධීන පුහුණු ආයතනයක් 
ෙලස සංවර්ධනය කිරීමට ද මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉල්ලුම 
සපුරාලීමට හැකි වන පරිදි පුහුණු ශම බලකායක් විෙශේෂෙයන්ම 
ෙගොඩනැඟිලි සහ ඉදි කිරීම්, ෙහෝටල් සහ සංචාරක, ලුහු ඉංජිෙන්රු 
සහ නිෂ්පාදන වැනි ක්ෙෂේතයන්හි ඇති කිරීමට අප රජය විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරනවා. ඒ සඳහා රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික 
අංශයන් ඒකාබද්ධව පුහුණු වැඩසටහන් හඳුන්වා දීමටත්, ඒවා 
සම්පුර්ණ කරනු ලබන ශිෂ්යයින්ට ජාතික වෘත්තීය පුහුණු සුදුසුකම් 
ෙලස පිළිගත් - NVQ Accredited - සහතිකයක් ලබා දීමටත් මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අප රෙට් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසායයන්හි මූල්ය පකාශන සකස ් කිරීම, ව්යාපාර සැලසුම් 
සකස් කිරීම වැනි ක්ෙෂේතයන් සම්බන්ධව දැනුම ඇති ෙසේවකයින් 
ෙනොමැති බව ෙපොදුෙව් පිළිගත් කරුණකි. එබැවින් ලියා පදිංචි 
විගණන සමාගම් විසින් ෙමම සුළු හා මධ්යම පරිමාණ 
ව්යවසායයන්හි කාර්ය මණ්ඩලයට මාස තුනක පමණ වන 
පාඨමාලා මඟින් අවශ්ය පුහුණුව ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 
එයට දිරිගැන් වීමක් ෙලස එෙසේ පුහුණු කරනු ලබන එක් අෙයකු 
ෙවනුෙවන් මාසිකව රුපියල් 2,000ක මුදලක් එවැනි විගණන 
සමාගම්වලට පතිපුරණය කිරීමට රජය පියවර ගනු ලබනවා. එක් 
කාර්තුවකදී ෙමවැනි තරුණයින් 2,500ක් පුහුණු වනු ඇතැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙමම කාර්යය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 
30ක් ෙවන් කිරීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. 

එෙසේම රැකියා ෙව ෙළඳ ෙපොෙළහි තරඟ කිරීමට මෘදු කුසලතා - 
soft skills - වැඩි දියුණු කර ගැනීම සහ ඉංගීසි භාෂාෙවහි 
පවීණතාවක් ලබා ගැනීම අත්යවශ්ය ෙවනවා. එබැවින් එවැනි මෘදු 
කුසලතා හා ඉංගීසි භාෂාව පිළිබඳ නිසි අධ්යාපනයක් වෘත්තීය 
පුහුණු අංශෙය් ශිෂ්යයින්ට ලබා දීම අරමුණු කරෙගන 
පුහුණුකරුවන් විෙද්ශයන් ෙවත යාම ෙමන්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආයතනවලට පමිතිෙයන් යුතු ඉංගීසි පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමටද 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉහත සඳහන් ෙයෝජනා කියාත්මක 
කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක අතිෙර්ක පතිපාදන ෙවන් 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ෙයොවුන් ෙසේනාංක හරහා තරුණයින් සවිබල ගැන්වීම 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් තරුණ පරපුර  රෙට් 
අනාගතයට පිවිසීෙම් ෙදොරටුවයි. එබැවින් තරුණ පරපුෙර් සියලු 
හැකියාවන් වර්ධනය ෙකොට ඒවායින් පෙයෝජන ගැනීමට හැකි 
අවස්ථාවන් ඔවුන්ට ලබා දීමට අප රජය කැපවී සිටිනවා. ෙම් 
සඳහා ෙයොවුන් ෙසේනාංක නැවත සවිබල ගැන්වීමට අප ෙයෝජනා 
කරනවා. 

අධ්යයන ෙපොදු සහතිකපත සාමාන්ය ෙපළ සහ උසස්  ෙපළින් 
පසු පාසැල් හැර යන්නන්හට වැඩි රැකියා අවස්ථා ලබා දීම සඳහා 
ෙයොවුන් ෙසේනාංක මඟින් ෙමම තරුණ කණ්ඩායම්වලට රැකියා 
අවස්ථා පිළිබඳ උපෙදස් ලබා දීමටත්, නායකත්ව පුහුණු 
පැඩසටහන් හරහා ෙපෞරුෂ වර්ධනය හා විනයගරුක තරුණ 
පිරිසක් බිහි කිරීමටත් කටයුතු කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 
එෙසේම ඒ හරහා ඔවුන් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවලට ෙයොමු 
කිරීමක් සිදු ෙකෙරනු ඇත. ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සහ 
වෘත්තීය පුහුණු ක්ෙෂේතෙය් නියුතු අනිකුත් ආයතන ෙමම ෙයොවුන් 
ෙසේනාංක සමඟ ජාලගත කිරීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ෙමම කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක 
අති ෙර්ක පතිපාදනයක් ලබා දීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් තරුණ පරපුෙර් සාමුහික 
හැකියාවන්ෙගන් උපරිම පෙයෝජන ලබා ෙගන ස්වාධීන ෙලස සිය 
අනාගත අෙප්ක්ෂාවන් ඉටු කර ගැනීමට ඔවුන් උනන්දු කර වීමට 
කාලය පැමිණ ඇත. ෙම් සඳහා අවම වශෙයන් සාමාජිකයින් 
පණස් ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත ඒකකවලට බිම් මල් වගාව, ගෘහ 
භාණ්ඩ කර්මාන්තය, විදුලි වාහන චාර්ජ් කරන මධ්යස්ථාන, ආහාර 
කර්මාන්ත, විසිතුරු මත්ස්ය වගාව, කිරි ආශිත කර්මාන්ත, මී පැණි 
කර්මාන්තය වැනි ක්ෙෂේතවල ව්යාපෘතිවල නිරත වීම සඳහා 
කණ්ඩායම් ණය කමයන් වාණිජ බැංකු මඟින් හඳුන්වා දීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම ව්යාපෘති සඳහා වාණිජ බැංකු විසින් 
සහනදායී ෙපොලී අනුපාත යටෙත් මූල්ය පහසුකම් ලබා ෙදනු ඇති 
අතර එම ව්යාපෘති තවදුරටත් ව්යාප්ත කිරීම සඳහා ද ඔවුනට ෙමම 
සහනදායී පදනම මත මූල්ය පහසුකම් ලබා ෙදනු ඇත. ව්යාපෘතිෙය් 
පමාණය පදනම්ව ෙම් සඳහා රජෙය් ඉඩම් ලබා දීමටද අප විසින් 
පියවර ගනු ඇත. රට පුරා විසිරුණු ගම්මාන 6,000කින් අවම 
වශෙයන් තරුණ තරුණයින් 300,000ක් ෙම් සඳහා ෙයොමු වනු 
ඇතැයි අෙප්ක්ෂිත අතර ෙම් සඳහා සිය ආයතනික සමාජ වගකීම 
යටෙත් වන ව්යාපෘති හරහා - Corporate Social Responsibility - 
සුදුසු ණය ෙයෝජනා කමයක් හඳුන්වා ෙදන ෙලසට මා ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට ආරාධනා කර සිටිනවා. 

ෙසෞඛ්ය - නූතන ෙසෞඛ්ය පහසුකම් 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ආෙයෝජනයන්හි 
ඇති අවශ්යතාවය සහ වැදගත්කම අප රජය විසින් ෙහොඳින් 
හඳුනාෙගන ඇත. අපෙග් රට වැසියන්ට නිදහස් ෙසෞඛ්ය පහසුකම් 
සැපයීමට අප බැඳි සිටිනවා. ෙම් සඳහා කාර්ය මණ්ඩවල 
ධාරිතාවන් වර්ධනය මෘදු සහ දෘඪ යටිතල පහසුකම්, පර්ෙය්ෂණ 
හා සංවර්ධනය වැනි විවිධ පැතිකඩ ඔස්ෙසේ ආෙයෝජනය කිරීම 
අපෙග් කෙමෝපායයි. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, තව පැය එකහමාරක 

පමණ කාලයක් ගත වන නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී break එකක් 
ගන්නවාද, එෙහම නැත්නම් ඔබතුමාෙග් ඉදිරිපත් කිරීම දිගටම 
යනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම විනාඩි 45ක පමණ කාලයකින් 

අවසන් කරන්නට බලන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමාට පහසු ආකාරයට කරෙගන යන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම කෙළොත් කාර්ය මණ්ඩලය 

ඇතුළු සියලු ෙදනාටම පහසු ෙවයි කියලා මා හිතනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට රට තුළ පැතිරී යන වකුගඩු 
ආශිත ෙරෝග පිළිබඳ ෙමම සභාව තුළ නිරන්තරෙයන් විවාද සහ 
සාකච්ඡා ඇති වී තිෙබනවා. ෙමම ව්යසනය අපට සිතා ගත 
ෙනොහැකි තරම් දරුණු මට්ටමට ෙම් වන විට ළඟා වී ඇති නිසා ඒ 
පිළිබඳව කටයුතු ෙනොකර සිටීමට අපට කිසිම ඉඩක් නැහැ. 
එබැවින් ෙමම වකුගඩු ෙරෝගය ඉතා තදින් පැතිර ඇති පෙද්ශවල 
රුධිර කාන්දු ෙපරන මධ්යස්ථාන - Kidney Dialysis Centres - 
1,000ක් ඉතා ඉක්මනින් පිහිටුවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 6,500ක් 
ෙවන් කිරීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා.   

එෙසේම වකුගඩු ෙරෝග කළමනාකරණය සඳහා ෙවන් වූ විෙශේෂ 
පහසුකම් සහිත ෙරෝහලක් මින්ෙන්රිෙය් ඉදි කිරීමටත් ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කිරීමටත් මා ෙයෝජනා කරනවා.  

නල්ලූර්, මහනුවර සහ මාතර යන පෙද්ශවල පිළිකා ෙරෝහල් 
තුනක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කිරීමට ද 
මා ෙයෝජනා කරනවා.  

වඩාත් ඉහළ මට්ටෙම් ෛවද්ය පහසුකම් ලබා දීම සඳහා 
අනුරාධපුර, කුරුණෑගල හා යාපනය ෙරෝහල්වල තත්ත්වය උසස් 
කිරීමටත් ඒ සඳහා නවීන පහසුකම් සහිත ෙගොඩනැගිලි, උපකරණ 
සහ අෙනකුත් පහසුකම් සැපයීමටත් මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කිරීමටත් මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, රෙට් ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ලබා ගැනීෙම් අවකාශ පුළුල් කිරීෙම් 
අරමුණ ඇතිව හදිසියකදි පතිචාර දැක්වීෙම් කාලය ෙකටි කිරීම 
සහ අවස්ථාවන් පුළුල් කිරීම සඳහාත්, ජංගම ආෙරෝග්යශාලා 
සංකල්පය පවර්ධනය කරනු ඇත. ඒ අනුව, ෙම් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 200ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගයන්ට වැඩිහිටියන් 
ෙමන්ම ළමයින්ද ෙගොදුරුවීෙම් ඉහළ අවදානම හා ඒ ආශිත 
අභිෙයෝගයන් සැලකිල්ලට ෙගන අප රජය විසින් ඉදිරි වර්ෂ තුන 
තුළ ව්යාධි විද්යාව - Pathology - හදිසි අනතුරු ෛවද්ය පහසුකම්, 

ළමයින් සහ වියපත් අය ෙවනුෙවන් අවශ්ය ෛවද්ය සත්කාර 
සම්බන්ධව විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් පුහුණු කිරීම ෙමන්ම, අවශ්ය 
ෙහද කාර්ය මණ්ඩල සහ අතුරු ෛවද්ය ෙසේවාවන්හී කාර්ය 
මණ්ඩල ද පුහුණු කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කිරීමට ද මා ෙයෝජනා කරනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට රට පුරා මූලික ෙරෝහල් 
සහ පාෙද්ශීය ෙරෝහල් විශාල සංඛ්යාවක ෙරෝගීන්ට අවශ්ය ඇඳන්, 
ෙරෝග නිශ්චය කිරීෙම් පහසුකම්, එදිෙනදා අත්යවශ්ය වන 
පාරිෙභෝගික දව්ය වැනි මූලික අවශ්යතාවන්හී හිඟයක් පවතිනවා. 
ෙමම තත්ත්වය යටෙත් ෛවද්යවරුන්ෙග් ෙන්වාසික පහසුකම් ද 
අවම වීම නිසා ඔවුන් රඳවා ගැනීම ගැටලු සහගත වී තිෙබනවා. 
එබැවින් වසර ෙදකක කාලයක් තුළ දුෂ්කර පෙද්ශයන්හී ෙසේවෙය් 
නියුතු ෛවද්යවරුන් හා අෙනකුත් සහායක කාර්ය මණ්ඩලයන්හී 
මූලික ෙන්වාසික පහසුකම් සපුරාලීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් 
සඳහා රාජ්ය අංශය හා ෙපෞද්ගලික අංශ ඒකාබද්ධව පියවර ගැනීම 
ෛධර්යවත් කරන අතර ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් ඉදිකිරීම් සිදු 
ෙකොට එම ෙගොඩනැගිලි පවත්වා ෙගන යාමටත්, එම ෙසේවා 
සැපයීම ෙවනුෙවන් රජය මඟින් ඔවුනට කුලියක් ෙගවීමටත් 
කටයුතු කරනවා. 

ආඝාත මධ්යස්ථාන - Stroke Centres - දහයක් ෙතෝරාගත් 
දිසත්ික්කවල ඉදිකර, තෘතීයික සත්කාරක ෙරෝහල්වලට අනුයුක්ත 
කර ෙරෝගී සත්කාරක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමටත් එම 
ෙරෝහල්වල හදිසි අනතුරු පතිකාර හා ෙසේවා පහසුකම් ඉදිරි වර්ෂ 
ෙදක තුළ වැඩිදියුණු කිරීමටත් ෙයෝජනා කරනවා. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 5,000ක් ෙවන් කිරීමටත් මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධනය යනු 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට අදාළ අපෙග් කෙමෝපායයන්හී වැදගත් 
අංගයන් ෙව්. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් නියුතු වෘත්තිකයන් විසින් රජෙය් 
කිසිදු සහයක් ෙනොමැතිව ෙහෝ අවම පහසුකම් යටෙත් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට අදාළ පර්ෙය්ෂණයන්හි නිරතව සිටිනවා. ෙමහිදී 2015 
වර්ෂෙය් දී ජිනීවාහි පැවති නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් අන්තර්ජාතික 
පදර්ශනෙය්දී “Footie” නමැති උපකරණයක් නිපදවීම ෙවනුෙවන් 
රන් පදක්කම් ලබාගත් ෙදොස්තර තුසිත කහදූව මහතා සහ 
පර්යන්ත ස්නායු උත්ෙත්ජක ඉදිකටුවක් - Peripheral nerve 
stimulator needle - ෙසොයා ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙදොස්තර අනූප 
ෙහේරත් මහතාට ෙමන්ම අඩු වියදම් සහිත රූපමය 
ස්වරාෙල්ක්ෂයන් - video laryngoscope - නිපදවීම ෙවනුෙවන් 
නිර්වින්දන ෛවද්යවරුන්ෙග් ෙලෝක සංගමෙය් නවනිපැයුම් 
සම්මානය - World Federation of Societies of 
Anesthesiologists Innovation Award - ලැබූ ෙදොස්තර අනුර 
විකමසිංහ මහතාත් මා ඉතා ඉහළින් අගය කරනවා. ෙමම තරුණ 
ෛවද්යවරුන් ෙමයට ෙපර ෙරෝගී සත්කාරක ෙසේවාවන් වැඩිදියුණු 
ෙකොට ඉහළ මට්ටමකට ෙගන ඒම සඳහා ෙමවැනි නව නිපැයුම් 
හඳුන්වා දුන් ෙමරෙටහි සිටි ෙශේෂ්ඨ ෛවද්යවරුන්ෙග් අඩිපාෙර් 
යමින් ෙමවැනි නව නිපැයුම් ෙසොයාෙගන ඇති බව මා විශ්වාස 
කරනවා. ඔවුන් සියලු ෙදනාෙග් ෙමම දක්ෂතා ෙවනුෙවන් අපෙග් 
පශංසාවත් පණාමයත් පුදකර සිටිනවා.  

ෙසෞඛ්ය අංශෙය් පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතුවල 
වැදගත්කම සැලකිල්ලට ෙගන, දියවැඩියාව, ෙඩංගු, වකුගඩු ආශිත 
ෙරෝග සහ පිළිකා සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීමට සහාය දැක්වීම 
ෙවනුෙවන් ජාතික විද්යා පදනම - National Science Foundation 
- ෙවත රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කිරීමට ද මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ තරග කිරීමට 
හැකිවන පරිදි ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල නවීකරණය ෙකොට එහි 
ෙසේවාවන් පුළුල් කිරීමට පියවර ගැෙනනු ඇත. ඒ සඳහා රුපියල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිලියන 1,500ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. එෙසේම 
ෙද්ශීයව හා විෙද්ශීයව සුදුසුකම් ලැබූ ෙහද කාර්ය මණ්ඩලයට ඇති 
ඉහළ ඉල්ලුම සැලකිල්ලට ෙගන ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහලට 
අනුබද්ධ ෙහද පාසෙලහි වර්ෂයකට ෙහදියන් 2000ක් පුහුණු 
කිරීමට හැකි වන පරිදි යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමට පියවර ගත 
යුතු ෙවනවා. ෙමම කාර්යය සඳහා රුපියල් මිලියන 2,500ක් ෙවන් 
කිරීමට ද මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ෙමම ෙයෝජනා සඳහා ෙවන් කරනු ලබන මූල්ය පතිපාදන නිසි 
පරිදි ෙයොදා ගැෙනන බවට නිරන්තරව පසුවිපරම් කටයුතු සිදු 
කිරීම සඳහාත්, රජය විසින් ෙයොදවන මුදලට නිසි වටිනාකමක් 
ලැෙබන බවට වන සංකල්පය කියාත්මක ෙකෙරන බව සනාථ 
කර ගැනීම සඳහාත් සෑම ෙරෝහලකම අධීක්ෂණ ඒකකයක් 
පිහිටුවීමට ද මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ඖෂධ දව්ය ආනයනය සඳහා විෙද්ශයන්ට ඇදී යන අපෙග් 
විෙද්ශ විනිමයන් ෙමරට තුළ රඳවා ගැනීමට රජය සහ ෙපෞද්ගලික 
අංශය ඒකාබද්ධව ඖෂධ නිෂ්පාදන කලාප පිහිටුවීමට මා 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ආරාධනය කර සිටිනවා. එහිදී රජෙය් 
දායකත්වය ෙලස අවශ්ය ඉඩම් ලබාෙදනු ලබනවා. රජෙය් 
ෙරෝහල්වල අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා එම ඖෂධ මිලට ගැනීම 
සනාථ ෙකෙරන ගිවිසුම්වලට එළඹීමටත් - buy-back 
arrangements - කටයුතු ෙකෙරන අතර, එම නිෂ්පාදන සඳහා 
ෙවනත් ෙවෙළඳ ෙපොළට පෙව්ශවීමටද ඔවුන් ෛධර්යවත් කරනු 
ලැෙබ්. 

ෙද්ශීය ෛවද්ය ක්ෙෂේතය දිරිමත් කිරීම 

ගරු කථානායකතුමනි, බටහිර ෛවද්ය කම ෙමරෙට් පචලිත 
වන ෙතක්ම අපෙග් සම්පදායානුකූල ෙරෝග සුව කිරීෙම් 
කමෙව්දයන් පරම්පරාෙවන් පරම්පරාවට ලබාදීම හරහා 
පවත්වාෙගන එනු ලැබීය. 

ෙකෙසේ වුවද, ෙරෝග නිවාරණෙය්දී ෙද්ශීය ෛවද්ය 
කමෙව්දයන් කිසිවිටක අප සමාජෙයන් මුළුමනින්ම ඉවත්ව ෙගොස් 
ෙනොමැත. බටහිර රටවල ෙමවැනි ෙද්ශීය ෛවද්ය කමවලට ඇති 
ඉල්ලුම නැවත ඉහළ යාමත් සමඟම අප රට තුළද ඒ සඳහා නැවත 
පිබිදීමක් ඇතිවී තිෙබ්. ඒ ෙහේතුෙවන්, අද වන විට ශී ලංකාව 
ආයුර්ෙව්ද සංචාරක මධ්යස්ථානයක් ෙලස අන්තර්ජාතික වශෙයන් 
පචලිත වී ඇත. 

ෙද්ශීය ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට අදාළ ගැටලු රැසක්ම ඇති අතර, 
ඉන් පධානතම ගැටලුවක් වන්ෙන් ෙද්ශීය අමුදව්යවල ඇති 
හිඟකමයි. එබැවින්, එයට පිළියමක් ෙලස කටුවැල්බටු, 
විෂ්නුකාන්ති වැනි ෙකටිකාලීන වගාවන් ෛධර්යවත් කිරීම සඳහා 
ෙගොවීන් 2000කට අවශ්ය ඉඩම් ලබාදීමටත් ඒ සඳහා සහනදායී 
මූල්ය පහසුකම් ලබාදීමටත් මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ෙද්ශීය ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් විශ්වසනීයත්වයත්, ජාත්යන්තර 
මට්ටෙම් පිළිගැනීමත් පවත්වා ගැනීම සඳහා රට පුරා ඇති සියලුම 
ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් සහ ආයුරුෙව්ද සම්බාහන මධ්යස්ථාන 
නියාමනය කිරීමට අවශ්ය කමෙව්දයක් හඳුන්වා දීමටත් මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් සඳහා පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධනය 

ගරු කථානායකතුමනි, අප විසින් විද්යා, තාක්ෂණ හා 
නෙවෝත්පාදන ක්ෙෂේතයන්හී කර ඇති ආෙයෝජන පමාණයන් 
අපෙග් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනයට සමගාමීව පවත්වා 

ගැනීමට අප අසමත් වී ඇත. උසස ්තාක්ෂණයකින් යුතු නිෂ්පාදන 
අපනයනයන්ෙග් වටිනාකම එකතු කිරීම අෙනකුත් සංවර්ධිත 
කාර්මික රටවල පවතින සියයට 50- සියයට 75 පමණ වන අගයට 
සාෙප්ක්ෂව ශී ලංකාෙව් එය සියයට 0.9ක් වැනි ඉතා පහළ අගයක 
පැවතීම මඟින් සිදුවී ඇති අහිතකර බලපෑම පැහැදිලිව ෙපන්නුම් 
කරයි. එෙසේම ෙප්ටන්ට් බලපත හා පර්ෙය්ෂණ මත පදනම්ව ෙසේවා 
සපයනු ලබන කර්මාන්තවලින් අපෙග් ආර්ථිකයට සපයනු ලබන 
දායකත්වය ද ඉතා පහළ මට්ටමක පවතිනවා. නෙවෝත්පාදන 
තුළින් ෙමෙහයවනු ලබන ආර්ථිකයක් අපට ළඟාකර ගැනීමට 
නම් ෙමම තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් ෙවනස් කර ගත යුතුව 
තිෙබනවා. 2020 වර්ෂය වන විට අපෙග් අපනයනයන්ෙගන් අවම 
වශෙයන් සියයට 10ක් වත් ඉතා උසස් තාක්ෂණය ෙයොදාෙගන 
නිෂ්පාදනය කරනු ලබන නව නිෂ්පාදන විය යුතු බවට අෙප්ක්ෂා 
කරනවා.  

ෙමම කියාවලිය ෙව්ගවත් කිරීම සඳහා නෙවෝත්පාදන දිරිමත් 
කරන පසුතලයක් ඇති කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. එමඟින් 
විද්යා තාක්ෂණ හා නෙවෝත්පාදන සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් 
කාර්යාලය - COSTI - ජාතික නෙවෝත්පාදන ෙමන්ම ජාතික 
ෙත්මා මූලික පර්ෙය්ෂණ වැඩ සටහන - National Thematic 
Research Programme - ජාතික විද්යා පදනම මඟින් කියාත්මක 
ෙකෙරන තාක්ෂණ පහසුකම් සැපෙයන වැඩසටහන් ද, ආර්ථික 
සංවර්ධනය, සමාජ සාධාරණත්වය, පාරිසරික තත්ත්වය යන 
සිද්ධාන්ත මත පදනම් වූ තිරසාර බව සුරැකීෙම් පැහැදිළි 
අරමුණකින් යුතුව ඒකාබද්ධ ෙකෙරනු ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම 
සඳහා චකීය අරමුදලක් ෙලස කියාත්මක කරනු ලබන 
නෙවෝත්පාදන ෙව්ගවත් කිරීෙම් අරමුදල මඟින් කළමනාකරණය 
කරනු ලබන විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශය යටෙත් 
ජාතික නෙවෝත්පාදන මධ්යස්ථානයන් පිහිටුවීමට ද මා ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙමම මධ්යස්ථානෙය් මූලික පාග්ධනය ෙලස රුපියල් 
මිලියන 100ක් ලබාදීමට ෙයෝජනා කරන අතර, තවත් මිලියන 
3000ක් ඉදිරි වර්ෂ තුනක කාලයක් තුළ ලබාදීමට ද කටයුතු 
කරනවා.  

ෙමම නෙවෝත්පාදන අවසානෙය්දී ලාභ උපදවන වාණිජ 
නිෂ්පාදනයන් බවට පත්කිරීම සහතික කිරීම අපෙග් අෙප්ක්ෂාවයි. 
ෙම් වන විටත්, විද්යා තාක්ෂණ හා නෙවෝත්පාදන සම්බන්ධීකරණ 

ෙල්කම් කාර්යාලය -COSTI - මඟින් එවැනි සාර්ථක වාණිජමය 
නිෂ්පාදන සඳහා විභවයන් ඇති ව්යාපෘති 25ක් හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. ෙමම නෙවෝත්පාදන අතරට “ෙගොවිණැන“ නම් වූ 
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන පවර්ධනයට සහාය වන ජංගම ෙසේවාවක්, 
බලශක්ති ගබඩාකර තැබීෙම් කමෙව්ද ආදිය ඇතුළත් වනවා. 
ෙමවැනි නෙවෝත්පාදන අදාළ කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයට සෘජු 
දායකත්වයක් සපයන අතර, ඉලක්ක ගත අංශයන්හි තිරසාර බවට 
ද දායක වනු ඇත. ෙමවැනි නෙවෝත්පාදන වාණිජකරණයට දායක 
වන සමාගම් ෙවනුෙවන් අර්ධ බදු සහන ෙමන්ම, අධිතාක්ෂණික 
උපකරණ ක්ෂයවීමට ලබාෙදන කාලසීමාව අඩු කිරීම වැනි සහන 
ලබාදීමට ද කටයුතු කරනවා. එම ව්යාපෘතිවල ස්වභාවය 
සැලකිල්ලට ෙගන රජය විසින් ඒ සඳහා අවශ්ය ඉඩම් ෙහෝ ෙවනත් 
එවැනි පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කරනවා.  

දැනට කියාත්මක නැණසල මධ්යස්ථාන, ව්යවසායකත්ව 
ෙවනුෙවන් වන නෙවෝත්පාදන මධ්යස්ථාන ෙලස උසස් ෙශේණිගත 
කිරීමට ද මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ අනුව, නැණසල උසස් 
ෙශේණිගත කිරීෙම් දී සංෙක්තමය පිරිසැකසුම් පරිගණක 
මධ්යස්ථානයකට තිමාණ මුදණ පහසුකම්, ෙල්සකටර්ස්, කැටයම් 
ශිල්පීය උපකරණ වැනි අෙනකුත් බලශක්ති ෙමවලම් ඇතුළත් 
වනු ඇත. එබැවින් 2016 වර්ෂෙය්දී නැණසල මධ්යස්ථාන උසස් 
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ෙශේණිගත කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කිරීමට ද මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙමෙසේ උසස ්ෙශේණිගත කරන ලද මධ්යස්ථාන 
වලින්, සාමාන්යෙයන් සිදු කරනු ලබන ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
බලගැන්වීමට අමතරව සුළු හා මධ්යම පරිමාණ ෙද්ශීය 
ව්යවසායකත්වය පවර්ධනය සහ තාක්ෂණික පහසුකම් සැපයීම ද 
සිදු කරනු ඇත. 

ශී ලංකාෙව් අපනයන සඳහා ඉහළ ආන්තිකයක් ලබා ගැනීමට 
නම් අගය එකතු කළ පිළිගත් ෙවෙළඳ නාම සහිත විෙද්ශයන්හි 
ලියාපදිංචි කළ ෙවෙළඳ නාම සහිත නිෂ්පාදනයන් විය යුතුය. ෙමම 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් කියාවලිය ෙව්ගවත් ෙකොට, ඒ සඳහා වන වියදම් 
අඩු කිරීම සඳහා ෙලෝක බුද්ධිමය ෙද්පළ සංවිධානෙය් 
අන්තර්ජාතික කාර්යාංශය - WIPO - මඟින් පාලනය කරන 
ෙවෙළඳ ලකුණු ලියාපදිංචි කිරීෙම් මැඩ්රිඩ් කමෙව්දෙය් 
සමාජිකත්වය ශී ලංකාවට ලබා ගැනීමට ද මා ෙයෝජනා කරනවා. 
ෙමම ෙයෝජනාව කර්මාන්ත නිෙයෝජිතයින් විසින් ඉදිරිපත් කරන 
ලද ෙයෝජනාවකි. ඒ අනුව, බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාංශය මඟින් 
ෙවළඳ නාම පනත සංෙශෝධනය ෙකොට මැඩ්රිඩ් කමෙව්දෙය් 
සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට හා පහසුකම් සැපයීමට හා අදාළ 
ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 100ක් ෙවන් කිරීමට ද මම ෙයෝජනා කරනවා.  

අන්තර්ජාතික ෙප්ටන්ට් අයිතීන්  - Patent rights - ලබා 
ගැනීෙම් පතිලාභ පිළිබඳව නව නිපැයුම්කරුවන් දැනුවත් කරමින් 
ෙප්ටන්ට් ඉල්ලුම්පත් ෙලෝක ව්යාප්තව පවර්ධනය කිරීම සඳහා 
කමෙව්දයක් සකස් කරන ෙලස ශී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් 
ෙකොමිසටම මා ෙයෝජනා කරනවා. එෙමන්ම, අන්තර් ජාතික 
ෙප්ටන්ට් අයිතීන් ලබා ගැනීම  සඳහා සුදුසු නව නිපැයුම් හඳුනා 
ගැනීමට ඒ සඳහා අවශ්ය මූල්ය හා තාක්ෂණික සහාය ලබා දීමටත් 
නව නිපැයුම් ෙකොමිසම කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් නව නිපැයුම්කරුවන් දරනු ලබන වියදම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 100,000ක උපරිමයකට යටත්ව රජය විසින් 
දැරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

වයසග්ත ජනතාවට රැකවරණය සැලසීම 

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් වයස්ගත ජනගහනය 
2000 වසෙර් දී මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 9.3ක් වූ අතර, එය 
2020 වන විට සියයට 20ක් පමණ ෙව් යැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙරනවා. 
ෙමහිදී ෙපොදුෙව් හඳුනාගත හැකි වූ තත්ත්වය නම් වයස්ගත 
ජනගහනය සමාජයට සහ ආර්ථිකයට ඉතා දැඩි බලපෑමක් ඇති 
කරන බවයි. වයස්ගත ජනගහනය මුහුණ ෙදන සුවිෙශේෂී 
තත්ත්වයන් හමුෙව් අවශ්යතා ඇති වෙයෝවෘද්ධ පුද්ගලයින් සඳහා 
වඩාත් විධිමත් වෙයෝවෘද්ධ රැකවරණ කම සහ ඒ සඳහා අවශ්ය 
කරන මූල්ය සම්පාදනයන් සහ ෙසේවා සැපයීම් ෙවනුෙවන් ඇති 
ෙකෙරන අතිෙර්ක ඉල්ලුම සපුරාලිය යුතුයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, වෙයෝවෘද්ධ ශී ලාංකිකයන් අතර වර්ධනය වන 
අසමානතා මඟින් ඇති කරන බලපෑම සහ එමඟින්, ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් වන ෙසේවා සඳහා ඇති කරන ඉල්ලුම පිළිබඳව අපට 
දැනට මනා අවෙබෝධයක් නැත. ෙමම ෙසේවා පහසුකම් සඳහා 
වර්ධනය වන ඉල්ලුමක් තිබුණ ද ශී ලංකාෙව් වෙයෝවෘද්ධ 
සත්කාරක ෙසේවා ෙවළඳ ෙපොළ අෙනකුත් මැදි ආදායම් රටවල 
තත්ත්වයට දියුණු වී ෙනොමැත. ෙම් නිසා පහත සඳහන් කරුණු 
ඇතුළත් වූ බහුවිධ කෙමෝපායයක් ෙයෝජනා කරනවා. 

 අදාළ උනන්දුවක් දක්වන සියලු පාර්ශව්කරුවන් සමඟ 
සාකච්ඡා කර වෙයෝවෘද්ධ පුද්ගලයින් සඳහා ජාතික 
පතිපත්තියක් සකස ් කිරීම සඳහා වෙයෝවෘද්ධ 
පුද්ගලයන් පිළිබඳ ජාතික කවුන්සිලයක් පිහිටුවීම. ෙම් 
සඳහා රුපියල් මිලියන 10ක මුදලක් ඒකාබද්ධ 
අරමුදලින් ෙවන්කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා.  

 ගරු කථානායකතුමනි, වෘද්ධ චිකිත්සක දක්ෂතාවලින් 
ෙහබි වෘත්තිකයින්ට ෙද්ශීය වශෙයනුත් ජාත්යන්තර 
වශෙයනුත් ඉහළ ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. එම නිසා ජාතික 
විශව්විද්යාල සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අධ්යාපන ආයතන 
වෘද්ධ චිකිත්සක රැකවරණ ෙසේවා ඉලක්ක කරගත් පුහුණු 
වැඩසටහන් හා පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳහා ෛධර්යවත් 
කරනවා. ඕනෑම ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන ආයතනයක් විසින් 
ජාත්යන්තරව පිළිගන්නා වෘද්ධ චිකිත්සක පාඨමාලා 
පවත්වාෙගන යන්ෙන් නම්, ඒ අයට අවුරුදු 05ක් දක්වා 
සියයට 50ක බදු අඩුකිරීමක් ලබා ෙදනු ඇත.  

 වයසග්ත පුද්ගලයන් සඳහා වූ නිවාස සඳහා ද  - housing 
for elderly - ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින නමුත්, රෙට් ඒ සඳහා 
සැපයුම ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී. වෙයෝවෘද්ධ පුද්ගලයන් 
සඳහා නිවාස පහසුකම් ඉදිකරන ෙපෞද්ගලික සමාගම් සහ 
තනි පුද්ගලයන් ෙවත සියයට 50ක බදු විරාමයක් ලබා 
ෙදනු ඇත. 

 මා දන්නා පරිදි රක්ෂණ සමාගම් විසින් ෛවද්ය ආරක්ෂණ 
ආවරණ ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් ෙවත නිකුත් කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙමය සමාජෙය් ෙකොටසකට කරනු ලබන 
අසාධාරණයක් බව ෙපෙනනවා. එම නිසා වයස අවුරුදු 75 
දක්වා සියලු පුරවැසියන්ට ෛවද්ය රක්ෂණ ආවරණ ලබා 
ෙදන ෙලස සියලු රක්ෂණ සමාගම් ෙවතින් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු 65 ට වැඩි සියලු පුරවැසියන් 
ෙවත ජාතික ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත  - NDI -නිකුත් කළ විට 
ඔවුන්ට ෙනොමිෙල් ෙපොදු පවාහන පහසුකම් භුක්ති විදීමට 
හැකි වනවා. 

ළමා ආරක්ෂණය - අෙප් අනාගතය 

තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා පදනම වන්ෙන්, අපෙග් ළමා 
පරපුරයි. පූර්ව ළමාවිය වැදගත් වන්ෙන් එක් එක් ළමයාෙග් 
ෙසෞඛ්ය සහ ශාරීරික වර්ධනයට පමණක් ෙනොව ළදරුවාෙග් 
බුද්ධිමය සහ සංෙව්දී බව වර්ධනයටත් එය එකෙසේ වැදගත් වන 
නිසායි. ෙමම අරමුණ ෙපරදැරි කරෙගන රජය විසින් පූර්ව ළමා 
විය සංවර්ධනය සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 50ක් එනම්, 
රුපියල් මිලියන 7,000ක් සඳහා ෙලෝක බැංකුව සමඟ දැනටමත් 
ගිවිසුමකට එළඹ තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පවුෙල් ව හාත්මක පරිණාමයත් සමඟ 
එනම්, විස්තීර්ණ පවුෙල් සිට න්යෂ්ටික පවුල දක්වා සිදුවූ ෙවනස 
සමඟ ෙමන්ම ෙදමව්පියන් රැකියවන්හී නියුතු වීම නිසා දරුවන් 
සඳහා ෙහොඳ තත්ත්වෙය් විශ්වාසදායී ළමා සුරැකුම් පහසුකම් 
ෙනොමැතිවීම සංකීර්ණ ගැටලු ඇති කිරීමට ෙහේතු වී තිෙබනවා. 
එෙසේම දැනට පවතින ළමා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන ෙබොෙහෝ විට 
අවශ්ය ෙපොදු පහසුකම් ෙනොමැතිවීම සහ ළමයින් රැකබලා 
ගන්නන් ඒ සඳහා විධිමත් පුහුණුවක් ලැබූ අය ෙනොවීමත් 
ෙහේතුෙවන් එම මධ්යස්ථාන ළමයින් රැකබලා ගැනීමට සුදුසු 
ස්ථාන ෙනොවන බවට හඳුනාෙගන ඇත. එම නිසා ෙපෞද්ගලික 
අංශය විසින් ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරිය මඟින් නියාමනය 
කරන ළමා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන ආරම්භ කිරීමට උනන්දු 
කරවනවා. මා ඒ සඳහා යන වියදම් බදුකරණෙය් දී සුදුසුකම් ලත් 
වියදම් ෙලස ඉඩදීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ පමණක් 
තරුණ ළමයි පැහැරෙගන යාම, දූෂණය කිරීම සහ ඝාතනය කිරීම 
වැනි හද සසල කරවන පවෘත්ති අපට අසන්නට ලැබුණා. 
ළමයින්ෙග් රැකවරණය පිළිබඳව රජයට ඇති දැඩි වගකීම පිළිබඳ 
පුන පුනා කීමට අවශ්ය නැත. ළමයින් සම්බන්ධ වූ කිසිම 
ගැටලුවක් හුදකලා ෙලස සැලකිය ෙනොහැක. ෙමහි සංකීර්ණ 
භාවය සලකා අනාගතය ෙවනුෙවන් පහත ෙයෝජනා  ඉදිරිපත් 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ආරක්ෂිත හා සත්කාරක ළමා සුරැකුම් පහසුකම් සැලසීෙම් 
අරමුණ ඇතිව පවුල්වල සහ ළමයින්ෙග් අවශ්යතා තහවුරු 
කිරීමට පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය කිරීෙම් රාමුවක් සහ 
ජාතික ෛනතික හා ගුණාත්මක තත්ත්ව රාමුවක් සහ 
නියාමන පසු බිමක් සකස ්කිරීමට ජාතික ළමා රක්ෂණ 
අධිකාරියට බලය ලබා ෙදනු ලැෙබ්. ජාතික ළමා රක්ෂණ 
අධිකාරිෙය් කාර්ය භාරය මෑත කාලෙය්දී සැලකිය යුතු 
අන්දමින් පුළුල් වී ඇති බැවින් ෙමම ආයතනය ශක්තිමත් 
කළ යුතු යැයි මා විශව්ාස කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 100ක් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ෙවන් කිරීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 ළමයින් රැකබලා ගැනීම සඳහා අවශ්ය දක්ෂ පළපුරුදු 
පුද්ගලයින්ෙග් හිඟයක් රෙට් තිෙබනවා. ෙමය සමසත් 
සමාජය ෙකෙරහි අගතිගාමී බලපෑමක් ඇතිකර තිෙබනවා. 
ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, ජාතික ළමා රක්ෂණ 
අධිකාරිය සමඟ ඒකාබද්ධව ළමුන් රැකබලා ගන්නන් 
සඳහා කඩිනම් පුහුණු වැඩසටහන් සකස ් කිරීම සඳහා 
ආරම්භයක් ෙලස රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කරනවා.  

ෙම් අතර යම් පුද්ගලික ආයතනයක් ළමයින් රැකබලා ගැනීම 
පිළිබඳව පිළිගත් පාඨමාලාවක් පවත්වා ෙගන යන්ෙන් නම්, ඒ 
සඳහා ද්විත්ව බදු සහන ලබා ෙදනු ලබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විෙව්කයක් අරෙගනම හිටියා නම් පහසුයිෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. නැහැ. අපි විනිවිද භාවෙයන් යුතුවයි කියාත්මක 

කරන්ෙන් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොඳ ෙද්වල් ෙගොඩාක් තිෙබනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

තැපැල් ෙසේවාව 

විද ත් ලිපි, අන්තර්ජාල පහසුකම් සහ විද ත් අෙළවිකරණ 
කටයුතු ආදිය නිසා ෙලොව වටා තැපැල් ෙසේවය බරපතල 
ගැටලුවලට මුහුණ දී ඇත. අපෙග් තැපැල් ෙසේවය ද එම 
අභිෙයෝගවලට අද මුහුණ පා සිටී. එම නිසා තැපැල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඔවුන්ෙග් ව්යාපාරයන් වාණිජ මට්ටෙමන් 
කුරියර් ෙසේවාවන් - Courier Services - තත්ත්වයට පරිවර්තනය 
කිරීම දිරිගන්වනවා. තවදුරටත් තරගකාරී ෙනොවන උපතැපැල් 
කාර්යාල ඔවුන්ෙග් කටයුතු නවීකරණය කර මූල්ය හැකියාවන් 
තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ෛධර්යවත් කරනවා. එෙසේම, බැංකු 
ෙවනුෙවන් ඉතිරිකිරීම් එකතුකිරීමටත්, අෙනකුත් ආනුෂංගික 
ෙසේවා සැපයීම මඟින් අතිෙර්ක ආදායම් ලබා ගැනීමටත් එමඟින් 
ලාභදායී ඒකක බවට පත්කිරීමටත් දිරිමත් කරනවා. ෙකෙසේ 
ෙවතත් දැනට පවතින කමය යටෙත් උප තැපැල් කාර්යාල සඳහා 
රජය විසින් කරනු ලබන ෙසේවා එපරිදිම කරෙගන යනු ඇති බව ද 
අවධාරණය කරනවා.  

අපි ෙම් අවස්ථාව ඒ උප තැපැල් කාර්යාල අයිතිකරුවන්ටම 
භාර ෙදනු ලබනවා. රට පුරාම 7000ක් පමණ තිෙබනවා. ඒවාෙය් 
ෙසේවය කඩා වැටුණු තත්ත්වයක තිෙබන නිසා ඔවුන්ටම එම 
කාර්යාල ෙගන යන්න පුළුවන් හැකියාව තවත් පචලිත කරලා 
කටයුතු කරන්න අප අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. ඒ ෙගවන ගාස්තුව ඒ 
ආකාරෙයන්ම ෙගවලා ඒ අයව අලුත් ව්යාපාර ෙලෝකයට හඳුන්වා 
දීමක් තමයි අපි කරන්න හදන්ෙන්.  

මහජන සාමය සහ ආරක්ෂාව 

ගරු කථානායකතුමනි, ගම් මට්ටෙම් නීතිය, සාමය සහ 
ආරක්ෂාව වර්ධනය කිරීෙම් අරමුණින් දැනට ඇති ෙපොලිස් ස්ථාන 
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ගරු අමාත්යතුමා සහ ෙපොලිස්පතිතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කර ෙපොලිස් ස්ථාන සංඛ්යාව 428ක සිට 600ක් 
දක්වා වැඩි කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 1,000ක අතිෙර්ක පතිපාදන ලබා දීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

අෙප් ෙපොලිස් නිලධාරින් වැඩ කරන්ෙන් අතිශය ෙව්දනාකාරී 
තත්ත්වයකයි. ඔවුන් නිතරම හදිසි අවස්ථාවලදී පථමෙයන්ම 
පතිචාර දක්වන අය වන අතර, ඔවුන් විවිධාකාර ෙසේවාවන් 
මහජනයා ෙවනුෙවන් ඉටු කරනවා. ඔවුන්ට නීතිය හා සාමය 
ආරක්ෂා කිරීමට හා නවීන රථ වාහන හැසිරවීෙම් කම පිළිබඳව 
අඛණ්ඩ පුහුණු පාඨමාලා ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් ලබා දීමට 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් සම්බන්ධව රෙට් ජාතික ෙපොලිස් පුහුණු 
ඇකඩමිය ශක්තිමත් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම කාර්යය 
සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

අද දින වන විට, ජාලගත සන්නිෙව්දන - Network 
Communication - උපාය මාර්ගික වශෙයන් ඉතා වැදගත් වී ඇත. 
අපෙග් ෙපොලීසියට ෙමම පහසුකම භාවිත කරමින් රාජ්ය ආයතන 
හා මහ ජනතාව අතර හදිසි අවස්ථාවලදී සම්බන්ධීකරණය සඳහා 
ෙයොදාගත හැකිය. ෙම් සඳහා මා රුපියල් මිලියන 250ක පතිපාදන 
ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

අපෙග් රජය ෙපොලිස් ෙසේවාව පැහැදිලිවම හඳුනාෙගන ඇති 
අතර, ෙපොලිස් ෙසේවෙය් වැටුප් විෂමතාවන් වර්ෂ ෙදකක් තුළදී 
විසඳීමට කටයුතු කරනු ඇත. එම ෙගවීම්වලින් සියයට 50ක් 
ෙගවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කරනවා. 

තවද එක් එක් ෙපොලිස් ස්ථාන ෙවනම පිරිවැය ඒකක ෙලස 
සලකනු ඇති අතර, එය ඔවුන්ෙග් මූල්ය විනය දියුණු කිරීමටද 
ෙහේතුවනු ඇත. 

රාජ්ය ව්යාපාර 

රාජ්ය ව්යාපාර රජෙය් ආර්ථික කෙමෝපාෙය් ඉතා වැදගත් 
ෙකොටසක් ෙලස පවතින අතර, පධාන ක්ෙෂේතවල විදුලිබල හා 
බලශක්ති, වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ, ගුවන් ෙසේවා ආයතන, ජල 
සැපයුම වැනි අංශවල පාලන බලයක් ෙහෝ ඒකාධිකාරී බලයක් 
සතුව ඇත. කිසිම රාජ්ය ව්යාපාරයක් ආදායම වැඩිකර ගැනීෙම් 
අරමුණින් ෙපෞද්ගලීකරණය ෙනොකරන බව රජය නැවතත් 
අවධාරණය කිරීමට කැමතියි. ඒ ෙවනුවට රජය සතු ව්යාපාර වඩා 
ස්වාධීන ආයතන බවට පත් කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වඩා 
උපායශීලී පෙව්ශයක් අනුගමනය කිරීම ෙකෙරහි රජය දැඩි 
අවධානෙයන් පසුවනවා. 

එෙසේම ආරම්භක පියවරක් ෙලස රජය සතු සියලු ව්යාපාර 
සිංගප්පූරුෙව් Temasek Holdings සමාගමට අනුරූපීව ඇති කරනු 
ලබන රජය සතු සමාගමක් යටතට පත්කරනු ඇත. ෙමම රාජ්ය 
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සමාගම යහපත් මූල්ය හා ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථික සිද්ධාන්ත මත 
කියාත්මක වනු ඇත. ෙමම ව්යවසායයන්හි ෙකොටස් රාජ්ය ධන 
භාරයට - Public Wealth Trust - මාරු කරනු ඇත. භාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම්වරයා සහ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා ෙමහි 
භාරකරුවන් ෙව්. ව්යවස්ථාපිත කවුන්සිලය විසින් නම් කරනු 
ලබන සිවිල් සමාජෙය්, වාණිජ මණ්ඩල හා වෘත්තීය සමිති 
සාමාජිකයන්ෙගන් සැදුම්ලත් මණ්ඩලයක් මඟින් ෙමම භාරය 
කළමනාකරණය කරනු ලබයි. ෙමම රාජ්ය ධන භාරය 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත වගකිව යුතු ෙව්. නව රාජ්ය ව්යාපාර පනතක් 
මඟින් ෙම් සඳහා අවශ්ය ෛනතික රාමුව සලසනු ඇත. 

රාජ්ය ව්යාපාරවල අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සඳහා වෘත්තිකයන් 
පත්කරමින් ශක්තිමත් කරනු ඇත. පධාන රාජ්ය ව්යාපාර කාර්ය 
සාධන දර්ශක - KPI - මත පදනම්ව කියාත්මක කිරීමටත්, කාර්ය 
සාධන ඇගයීමටත් ඉඩ සලසනු ඇත. පධාන රාජ්ය ව්යාපාර 
ෙශේණිගත කිරීෙම් - rating - කමෙව්දයක් අනුගමනය කිරීමට 
උනන්දු කරනු ඇත. ෙනොෙයක් ෙවෙළඳ ෙපොළ උපකරණ තුළින් 
ඔවුන්ෙග් පාග්ධන අවශ්යතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා ෙද්ශීය ෙහෝ 
විෙද්ශීය පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළවල්වලට පෙව්ශවීමට උපකාරි 
වනු ඇත. 

ස්වයං පැවැත්මක් ඇති රජය සතු ව්යවසායන් ඇති කිරීෙම්දී 
ශක්තිමත් නියාමන කමෙව්දයක අවශ්යතාව අවෙබෝධ කරගනිමින් 
රජය විසින් මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂම - Public Utilities 
Commission of Sri Lanka - ශක්තිමත් කිරීමට හා පුළුල් කිරීමට 
අවශ්ය නීති සම්පාදනය කරනු ඇත. ෙමම ෙකොමිසමට ජාතික 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව ඇතුළත් වනු ඇති අතර, එමඟින් වඩාත් පිරිවැය 
පිළිබිඹු කරන විනිවිදභාවෙයන් යුත් මිල යන්තණයක් හඳුන්වා 
දීමට හැකිවනු ඇත. 

රාජ්ය ව්යාපාරවලට අදාළ රජෙය් පතිපත්තිය ආර්ථිකයට 
අදාළව උපායශීලී ෙලස සිදු ෙකෙරන ආෙයෝජන මත රඳා පවතිනු 
ඇත. රජෙය් ආෙයෝජන සංයුතියට රජය සතු ව්යාපාර විසින් 
පවත්වාෙගන යන සහ පාලනය කරනු ලබන විදුලිබල උත්පාදනය 
හා ෙබදාහැරීම, වරාය, ගුවන් ෙතොටුපළ, ජල සැපයීම් ආදිෙයහි 
ෙකෙරන වැදගත් උපායශීලී ෙපොදු පහසුකම් පමණක් ෙනොව 
ෙහෝටල්, ආෙරෝග්යශාලා වැනි උපායශීලී ෙනොවන අංශවල කරන 
ආෙයෝජනයන්ෙගන්ද සමන්විත ෙව්. එෙසේම ගරු අගාමාත්යතුමා 
විසින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන ලද පකාශෙය් සඳහන් පරිදි රජය 
සිය ආෙයෝජන සංයුතිය - Investment Portfolio - විධිමත් කිරීම 
සඳහා Lanka Hospitals, Hotel Developers PLC -Colombo 
Hilton-, Hyatt Residencies, Waters Edge, Grand Oriental 
Hotel, Ceylinco Hospital සහ Mobitel යන ව්යාපාරවල සිදුකර 
ඇති උපායශීලී ෙනොවන ආෙයෝජන ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ 2016 වසෙර් ලැයිස්තුගත කර සම්පූර්ණෙයන් ෙහෝ අර්ධ 
වශෙයන් රජය ඉවත් වනු ඇත. ෙමම ලැයිස්තුගත කිරීෙමන් 
උපයනු ලබන මුදල් රාජපක්ෂ පාලන සමය විසින් අත්පත් කරගත් 
අධික පිරිවැය සහිත ණය නිරවුල් කිරීම සඳහා ෙයොදාගනු ලැෙබ්. 
ෙමම රජෙය් උපකමය ඒකපාර්ශවීය ෙනොෙව්. එක් අතකින් රජය 
උපායශීලී ෙනොවන වත්කම්වලින් ඉවත්වීමට පසුබට ෙනොවන 
අතර, ෙවෙළඳ ෙපොළ අධීක්ෂණය කරමින් රෙට් ආර්ථික 
පතිපත්තියට අනුකූල වන්ෙන් නම් උපායශීලී වත්කම්වල ෙද්ශීය 
හා විෙද්ශීය වශෙයන් ආෙයෝජනය කිරීමටද පසුබට ෙනොවනු ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙවෙළඳ ෙපොළ මිල ස්ථායිකරණයට 
ඵලදායී ෙලස දායක විය හැකිව තිබූ ලක් සෙතොස ආයතනය 
බංගලිෙද්ශෙයන් සහල් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 70ක මිලට ෙගන 
රුපියල් 50 ගණෙන් අෙළවි කිරීම වැනි අනුවණ ෙද්ශපාලන තීන්දු 
ගැනීම නිසා කමෙයන් වැඩි වූ රුපියල් බිලියන 8ක ණය 

සම්භාරයක් සමඟ පවත්වාෙගන යාමට සිදු වී ඇත. ලක් සෙතොස 
ජනතාවෙග් ජීවන වියදම අඩු කිරීෙම් ෙමවලමක් හැටියට භාවිත 
කිරීම අත්යවශ්ය ෙව්. ෙම් නිසා ලක් සෙතොස නවීකරණය කිරීෙම් 
උපාය මාර්ගෙය් ෙකොටසක් වශෙයන් එහි ණය පතිසංවිධානය 
කරනු ඇත. ඒ සමඟම ෙබදාහැරීෙම් ශාඛා ජාලය 500 දක්වා 
ව්යාප්ත කරනු ඇත. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය හා කටුනායක 
අධිෙව්ගී මාර්ගය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා විෙශේෂ කාර්ය 
ඒකකයක් - SPV - පිහිටුවීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. රජය විසින් 
අවම ආදායමක් සහතික කරන ෙමම ඒකකෙයහි ආෙයෝජනය 
කිරීමට ෙපෞද්ගලික අංශයටද මා ආරාධනය කරනවා. ෙමම 
ඒකකෙය් ආෙයෝජනෙයන් උපයාගන්නා අරමුදල් අප රට පැටලී 
ඇති ණය නිරවුල් කිරීමට ෙයොදාගනු ලැෙබ්. 

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය සුරැකුම්කරණය 
සඳහා - securitization - විෙශේෂ කාර්ය ඒකකයක් - SPV - 
පිහිටුවීමට ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම බලාගාරෙය් හිමිකාරිත්වෙය් 
ෙවනසක් ෙනොවන බවට මා සහතික වන අතර, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් දවශීලතා තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමටත් එමඟින් එහි 
කටයුතු පුළුල් කිරීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව තවත් ආෙයෝජකයන් 
සමඟ සමාගමක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන අතර, එමඟින් 
තිකුණාමලෙය් පිහිටි දැනට ඌන උපෙයෝජිත ෙතල් ටැංකි 
කළමනාකරණය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැ ෙබ්. -එහි තිෙබන 
ෙතල් ටැංකිවලින් ෙතල් ටැංකි 99ක් දැනට පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැහැ. - ෙමම පහසුකම බන්ධිත ගුදමක් - bonding warehouse - 
ෙලස කියාත්මක වනු ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු 
අගාමාත්යතුමා විසින් රාජ්ය ව්යවසායයන්ෙග් සභාපති ඇතුළු 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ෙවත ෙගවන වැටුප් හා දීමනා නිශ්චිතව සඳහන් 
කරන ෙලස උපෙදස් දී ඇත. ෙම් පිළිබඳව කලින් උපෙදස් නිකුත් 
කර තිබුණත්, ඒවා පිළිපැද ෙනොමැති බව නිරීක්ෂණය කරනවා. 
ෙකෙසේ වුවද, 2016 ජනවාරි 01දා සිට භාණ්ඩාගාරය විසින් නිකුත් 
කරනු ලබන උපෙදස් තරෙය් පිළිපැදිය යුතු වනවා. 

සිවිල් ගුවන් ෙසේවා  

බාධාවකින් ෙතොර ගුවන් යානාවලට නිදහස් ගුවන් කලාප - 
open sky - පතිපත්තියක් කරා එළඹීමට රජය අදහස් කරයි. ඒ 
අනුව අන්තර්ජාතික ගුවන් සමාගම්වලට ශී ලංකාව වඩාත් කැමති 
ගමනාන්තයක් බවට පත් කර ගන්නා ෙලසට මා ආරාධනය 
කරනවා. 

ෙද්ශීය ගුවන් පවාහන කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම තුළින් රාජ්ය 
ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගිතාව මත කියාත්මක වන නව අභ්යන්තර 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් තුනක් දිගන, බදුල්ල සහ පුත්තලම 
පෙද්ශවල ආරම්භ කරනු ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපිකාව සහ නැ ෙඟනහිර ආසියාව 
සමඟ ගමනාගමන කටයුතු පමාණවත් ෙලස සිදු වන අතර, එය 
ඉදිරි වසර 10 තුළ වැඩිෙයන් වර්ධනය වනු ඇත. එම නිසා                 
ශී ලංකා සංචාරක පවර්ධන කාර්යාංශයට අන්තර්ජාතික ගුවන් 
ෙසේවා ආයතන සමඟ නැ ෙඟනහිර සිට බටහිරට සංචාරය කරනු 
ලබන ෙමම සංචාරකයන් සඳහා ශී ලංකාව නැවතුම්ෙපොළක් කර 
ගැනීමට අවශ්ය වන කමෙව්දයන් සකස් කර ගන්නා ෙලසට 
ෙයෝජනා කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙද්ශීය සංචාරක කටයුතු පවර්ධනය කිරීෙම් අරමුණින් 
අභ්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් භාවිත කරන ගුවන් සමාගම් 
සඳහා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙමෙහයුම් ගාස්තු -ground handling 
charges - හා අෙනකුත් ගාස්තු අයකිරීම අත්හිටවනු ඇත. එම 
සමාගම්වලට වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 1.5ක් වන බලපත 
ගාස්තුවක් පමණක් ෙගවීමට සිදු වනු ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, වාණිජ ගුවන් යානා සඳහා සියයට 
20ක පියාසර ගාසත්ුවක් 2016 ජනවාරි 01වන දින සිට අය කිරීමට 
මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවා 

ගරු කථානායකතුමනි, එමිෙර්ට්ස් ආයතනය ෙවතින් 
කළමනාකරණය ආපසු ලබා ගත් පසු ශීලංකන් ගුවන් සමාගම 
ඉතා දුර්වල ෙලස පවත්වා ෙගන ෙගොස් ඇත. එහි සමස්ත ණය 
පමාණය රුපියල් බිලියන 158ක් වන අතර, එයින් සියයට 72ක් 
දරා ඇත්ෙත් පසු ගිය පාලන සමෙය් අවසාන වසර තුන තුළදීය. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමය දූෂණ හා වංචා, ඥාතිමිත සංගහය, දුර්වල 
කළමනාකරණය නිසා සිදු වූවක් ෙවනවා. ෙමම තත්ත්වය 
අවතක්ෙසේරු කිරීෙමන් ෙමරට බදු ෙගවන්නන්ට අසාධාරණයක් 
වන බව කිව යුතුය. ෙමමඟින් බස ්රථ 45,000ක් ගැනීමටද, සියලු 
පහසුකම් සහිත විශ්වවිද්යාල 25ක් ද, සියලු උපකරණ සහිත නවීන 
ආෙරෝග්යශාලා 30ක් ද, නිවාස 48,000ක්ද ඉදිකිරීම සඳහා 
මූල්යනය කළ හැකිව තිබිණ. අවාසනාවන්ත ෙලස ෙමය ශක්තිමත් 
කිරීෙම් කියාවලිය ඉතා මන්දගාමී ස්වරූපයක් ෙගන තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අප විසින් ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම 
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වෘත්තීය කළමනාකරණ විෙශේෂඥයන්ෙගන් 
පතිසංවිධානය කිරීමත්, නැවත ස්ථානගත කිරීමත් කරනු 
ලබන්ෙන් වඩා ලාභදායී ගමනාන්ත සහිත කලාපීය ගුවන් 
සමාගමක් ෙලසය. 

ශීලංකන් ගුවන් සමාගෙම් කිසිම ෙද්ශපාලන අතෙපවීමක් සිදු 
ෙනොවන බවට මා ෙමම ගරු සභාවට සහතික කරනවා. අප විසින් 
ෙමම සමාගම කලාපීය පමුඛයා සහ සාර්ථක ලාභදායී ජාතික 
ගුවන් ෙසේවය ෙලස නැවත පත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. රජය 
විසින් ෙමම පුනර්ජීවන කියාමාර්ගය සඳහා කැපවී සිටින අතර, 
ෙකොෙතක් නීරස වුවත් ෙමම වගකීම භාර ගන්නවා. 

ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙමෙහයුම් - ground handling - 
ආහාරපාන සැපයීම දැනට ලාභදායී තත්ත්වෙය් පවතින අතර, ඒවා 
ෙවනම ආයතන වශෙයන් සියලුම ගුවන් ෙසේවා සඳහා ෙසේවා 
සැපයීමට හැකි වන ආකාරෙයන් කළමනාකරණය කරනවා. 

මිහින් ලංකා 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය රාජපක්ෂ සමෙය් රාජ්ය 
භාණ්ඩාගාරය හිස් කිරීමට ෙහේතු වූ මිහින් ලංකා තවත් 
සිහිවටනයකි. ෙ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 ෙතෝරා 
ගත් අන්තර්ජාතික ගුවන් මාර්ග කිහිපයකට සීමා කරනවා.  

මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 

ගරු කථානායකතුමනි, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අද දින 
වන විට සුදු අලිෙයකු බවට පත්වී ඇත. ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 

ඉදිකිරීම සඳහා ලබා ගත් ණය ෙහේතුෙවන් සමස්ත රටම 
ණයකරුෙවකු බවට පත්ව තිෙබනවා. අප රජය මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගිතාවකින් ෙවනස් 
කියාකාරකම් සඳහා ෙයොමු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන අතර, ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ නියමු පුහුණු කටයුතු, ගුවන් යානා සඳහා පහසුකම් 
සැලසීෙම් කාර්යයන්, ගුවන් බඩු ෙසේවා ආදී වශෙයන් වන කටයුතු 
සඳහා භාවිත කරනු ඇත. 

එෙමන්ම මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ගුවන් බඩු ෙමෙහයුම් 
ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස භාවිත කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම 
කාර්යය ෛධර්යවත් කිරීම සඳහා කිෙලෝග්රෑමයක් සඳහා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ශත 4ක බහලුම් ගාස්තුවක් අය කිරීමට 
ෙයෝජනා කරනවා. 

පියාසර පුහුණු පාසල් නඩත්තු අලුත්වැඩියාව සහ පූර්ණ 
අලුත්වැඩියා පහසුකම් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තුළ 
ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් ආරම්භ කිරීම, ෛධර්යවත් කිරීම සඳහා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ඵලදායී සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයන් 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම රජය විවිධ අවදානම් 
තත්ත්වයන් යටෙත් පහසුෙවන් ෙගොදුරු විය හැකි සමාජ 
කණ්ඩායම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ ජාල 
යාන්තණයක් කියාත්මක කිරීම සඳහා කැපවී සිටියි. පවුල් 
ඒකකයක් සඳහා රජය ලබා ෙදන දීමනා දිගු කාලීනව වැඩි වී ඇති 
අතර 2015 වර්ෂය ගතෙහොත් රුපියල් බිලියන 383ක්ම ෙම් සඳහා 
ෙවන් කර ඇති අතර 2016 වර්ෂෙය් ෙම් සඳහා වන වියදම රුපියල් 
බිලියන 420ක් දක්වා වැඩි කර ඇත. ෙමම පවුල් ඒකකයක් සඳහා 
හුවමාරුවීම් තුළ සමෘද්ධි ෙපොෙහොර සහනාධාර, විශාම වැටුප් වැනි 
සමාජ ආරක්ෂණ ෙයෝජනා කම අන්තර්ගතය. ෙකෙසේ වුවද ෙමම 
ෙයෝජනා කමවල පවතින අකාර්යක්ෂමතා ගැටලු හා සත්ය 
වශෙයන්ම උදවු අවශ්ය වන පිරිස් කරා ළඟා වීමට දුෂ්කරතා ඇති 
බවට ඔබ එකඟ වනු ඇත. පතිලාභින් හඳුනා ගැනීෙම් අකමවත් 
බව වැඩි වන විෂමාචාරයන්ට මුල්වී ඇති අතර සත්ය වශෙයන්ම 
අවශ්යතාව පවතින පිරිස මුළු ජනගහනෙයන් ඉතා සුළු පිරිසකට 
සීමා වී ඇත. 

ෙමම ෙයෝජනා කම සමාෙලෝචනය කිරීමට කාලය පැමිණ 
ඇති බව මා විශ්වාස කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ 
ආරක්ෂණ කම අපහසුතාවයට පත් කරන පධාන ගැටලු ෙදක 
වන්ෙන් නිසි පරිදි හඳුනා ගැනීමට හා සමාජ පතිලාභ පනතක් 
යටෙත් ආමන්තණය කළ හැකි පමාණවත් ෙනොවන පතිලාභ 
හුවමාරුව ෙව්. ෙමම යාන්තණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ෙගන් සමන්විත අපෙග් සමාජ ජාල සහ ගාම නිලධාරී 
ඇතුළු පභූවරුන් අපෙග් සමාජ ආරක්ෂණ ෙයෝජනා කම 
පතිලාභින් හඳුනා ගැනීම සඳහා ෙයොදා ගැනීමට ෙයෝජනා 
කරනවා. එෙමන්ම සියලුම ෙගවීම් රට තුළ විහිදී ඇති බැංකු ශාඛා 
පද්ධතිය තුළින් ෙගවීමටත් ෙයෝජනා කරනවා. වඩා විනිවිද 
භාවයකින් යුත් ෙමම කමය බාධාවකින් ෙතොරව කාන්දුවීම් සහ 
දූෂණෙයන් ෙතොරව පතිලාභ ගලා ඒම සඳහා ඉඩ සලසනු ඇත. 

අපෙග් රජය සියලු සමාජ ආරක්ෂණ ෙයෝජනා කම ස්වෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් තනි ආයතනයකින් නියාමනය කළ 
යුතු බවට විශ්වාස කරනවා. 

ෙමම ෙයෝජනා කම කාර්යක්ෂමව කිරීෙමන් අප සමාජෙය් 
පීඩාවට ලක්වී ඇති කණ්ඩායම්වලට වඩා ඉහළ පතිලාභ ලබා 
දීමට හැකිවනු ඇත. එහිදී සම්පදායිකව ආබාධිත අයට  ෙසෞඛ්ය 
පහසුකම්, අධ්යාපන ආධාර, වැඩිහිටියන්ට ලබා ෙදන පතිලාභ 
පමණක් ෙනොව අපෙග් සමාජ ආරක්ෂණ ජාලය, රැකියා අහිමිවීම් 
ඇතුළු අවස්ථා ද ආවරණය වන මට්ටමට පුළුල් වනු ඇත. 
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රාජ්ය මුදල් 

ගරු කථානායකතුමනි, රජය විසින් කරනු ලබන මිලදී ගැනීම් 
සම්බන්ධව ශක්තිමත් ෙමන්ම දැඩි ෙරගුලාසි අප විසින් බලාත්මක 
කරනවා. අගමැතිතුමා විසින් පකාශයට පත් කරන ලද ජාතික 
පතිපත්ති පකාශනෙය් සඳහන් කරන ලද පරිදි මධ්යම පසම්පාදන 
ෙල්කම් කාර්යාලයක් පිහිටවනු ඇත. එමඟින් රජෙය් 
ෙකොන්තාත්තු පිරිනැමීම අධීක්ෂණය කරන අතර නිශ්චිත 
වටිනාකමකින් ඉහළට වන සියලුම පසම්පාදන කටයුතු සිදු කරනු 
ඇත. 

පසු ගිය වර්ෂ කිහිපය තුළ කියාත්මක කරන ලද ව්යාපෘතිවලින් 
ෙබොෙහොමයක් විනිවිද භාවෙයන් ෙතොරව හා තරගකාරි මිලදී 
ගැනීම් කියාවලියට අනුගත ෙනොවී මිල කැඳවුම්වලින් ෙතොරව 
ඉදිරිපත් ෙකෙරන ෙයෝජනා - Unsolicited Proposals - මඟින් 
කියාත්මක කර ඇත. ෙම් ෙහේතුව නිසා අප රටට අතිවිශාල මුදලක් 
සමහර ව්යාපෘති සඳහා ෙගවීමට සිදු වී ඇත. රජෙය් ෙටන්ඩර් සඳහා 
ඉල්ලුම් කිරීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු කමෙව්දය පිළිබඳව 
ෙපෞද්ගලික සමාගම් සහ ෙකොන්තාත්කරුවන් දැනුවත් කිරීම 
පිණිස කමිටුවක් පත් කරනු ලබනවා ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් විසින් 
සම්පූර්ණෙයන් ෙහෝ ෙකොටසක් ෙලස හිමිකාරිත්වය දරන 
සමාගමකට ෙහෝ රාජ්ය ව්යාපාරයකට, උප සමාගමකට ෙහෝ ආශිත 
සමාගම්වල ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්ෙග් 
ලිඛිත අනුමැතිය ෙනොමැතිව ඉඩ ලබා ෙනොෙදනු ඇත. එෙමන්ම 
කිසිදු රජෙය් අමාත්යාංශයකට භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්ෙග් ලිඛිත 
අවසරයකින් ෙතොරව කිසිම සමාගමක මුදල් ආෙයෝජනය සඳහා 
ඉඩ ලබා ෙනොෙදනු ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, එෙමන්ම ෙටන්ඩර් සම්බන්ධ 
කියාකාරකම්වලට අදාළ ගාස්තු සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා ද 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අමාත්යාංශ සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල 
ඇති පාවිච්චියට ගනු ෙනොලබන පිත්තල, තඹ සහ වාෙන් වැනි 
දව්ය විනිවිදභාවෙයන් යුතු පසම්පාදන කියාවලියක් ෙහෝ 
ෙවන්ෙද්සි කිරීමක් තුළින් විකුණා දැමිය යුතුය. ඉහත සඳහන් 
කියාවලිය මඟින් ලැෙබන ආදායම පිත්තලවලින් රුපියල් මිලියන 
1,500ක්ද වාෙන්වලින් රුපියල් මිලියන 1,000ක්ද වනු ඇතැයි 
ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා. 

පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරින් හා ගණන් දීෙම් නිලධාරින් 
ෙමන්ම රාජ්ය අංශෙය් ආදායම් ගණන් දීෙම් නිලධාරින් විසින් 
විවිධ රජෙය් ආයතන විසින් අය කරනු ලබන ගාස්තු සෑම වසර 
තුනකටම වරක් සමාෙලෝචනය කළ යුතු බවද ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් වත්කම් අවභාවිතය වී ඇත. එම 
නිසා ජාතික වත්කම් ෙල්ඛනයක් රාජ්ය මුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟින් පවත්වාෙගන යා යුතු බවට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අය වැය කියාත්මක කිරීෙම් කියාවලිය 
වැඩි දියුණු කළ යුතු බව මා දන්නවා. එබැවින් අය වැය කියාත්මක 
කිරීම 2016 ජනවාරි මාසෙය් ආරම්භ කරන ෙලස ද ලබා ෙදන ලද 
පතිපාදන ඉක්මවා බැඳීම් ඇති කර ෙනොගන්නා ෙලසද අෙප් 
ජනතාවට වඩාත් ෙහොඳ ෙසේවාවක් සැලසීම සඳහා ලබා ෙදන  ලද 
සෑම රුපියලකින්ම උපරිම පතිඵල ලබා ගන්නා ෙලසද මා සියලුම 
අමාත්යාංශවලින් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) 
පනෙතහි ඉඩකඩ ලබා දී ඇත්ෙත් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් ඇප 

සීමාව සියයට 7ක් වශෙයනි. එම සීමාව දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 10 දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. රාජ්ය සහ 
ෙපෞද්ගලික ෙපොදු හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් සඳහා රජය සියයට 
50කට වඩා අඩුෙවන් දායක වන විට කිසියම් ගාස්තුවක් අය 
කරමින් ෙමම ඇප ලබා ෙද්. ගාසත්ුවක් අය ෙකෙරමින් ඇප නිකුත් 
කිරීම පිණිස ෙරගුලාසි පනවනු ලබනවා.  

භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ආදායම වැඩි කිරීෙම් 
කාර්යයට අප කැප වී සිටිනවා. ඒ අනුව ආදායම් කාර්යක්ෂමතාව  
සහ අධික්ෂණ ඒකකයන් මහා භාණ්ඩාගාරය තුළ ස්ථාපනය කරනු 
ඇත. ෙමමඟින් ෙර්ගුව, සුරා බදු ෙද්ශීය ආදායම් සහ තක්ෙසේරු 
යන අංශවලට අදාළ ආදායම් සහ ආදායම් සම්බන්ධිත කාර්ය 
පිළිබඳ විමර්ශනය කරනු ලබනවා. 

වර්තමාන ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිහිටා ඇති 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉඩකඩ මදි වීම ෙහේතුෙකොටෙගන එහි කටයුතු 
ව්යාප්ත කිරීමට අපහසු වී තිෙබනවා. ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, තැපැල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ස්ථාපනය 
කිරීමට හැකි වන පරිදි නවීන තාක්ෂණෙයන් යුතු 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ටිෙපොලි ෙවෙළඳ ෙපොළ භූමිෙයහි ඉදි කරනු ඇත. 
ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වන 
ව්යවස්ථාවට අනුව රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු ෙවයි. රාජ්ය මූල්යනයට අදාළ සියලු කරුණු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කළ යුතු වුවද විවිධ අමාත්යාංශ, 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා රාජ්ය ව්යවසාය විසින් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
පරිබාහිරව ලැබීම් හා ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පාලනෙයන් ෙතොරව තම ආයතන මඟින් කළමනාකරණය කරනු 
ලබන ස්ථාපිත ෙනොවන අරමුදල් පවත්වා ෙගන යන බව ෙපනී 
ෙගොස් ඇත. 

සියලුම මහජන අරමුදල් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අරමුදල් පිළිගත් 
කියාදාමයට අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පාලනයට යටත් කිරීම 
සහතික කිරීම පිණිස සියලුම ව්යවස්ථාපිත හා ව්යවස්ථාපිත 
ෙනොවන රුපියල් බිලියන 80කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් 
අරමුදල් සමාෙලෝචනය කළ යුතු බවට ෙයෝජනා කරනවා. එවැනි 
සමාෙලෝචනයක් මඟින් වර්තමානෙය් ෙමම අරමුදල්වල පැවැත්ම 
සාධාරණීකරණය පිළිබඳව වටහා ගැනීමට අපට හැකි ෙව්.  එෙසේම 
එම අරමුදල්වල පැවැත්ම සාධාරණීකරණය කළ හැකි නම් එම 
අරමුදල්වලට අදාළ ව්යවස්ථාවන් වර්තමාන අවශ්යතාවන්ට 
ගැළෙපන පරිදි සංෙශෝධනය කරනු ඇත. ඒ සමඟම අරමුදල්වල 
ලැබීම් සහ ෙගවීම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පාලනයට ෙගන එනු ලබනවා 
ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ආයතන විසින් විවිධ යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් එනම් මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම්වල 
සිට කුඩා පරිමාණ ඉදිකිරීම් දක්වා 2011 වර්ෂෙය් පමණ සිට 2014 
ෙදසැම්බර් 31වන දින දක්වා විවිධ භාණ්ඩ වැඩ සහ ෙසේවා සඳහා 
වර්ෂ කිහිපයක් තුළ ෙගවීමට ඇති ඉල්ලීම් හා ලැබීමට ඇති මුදල් 
ෙම් වන විට ෙගවීම් ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් ඒක රාශී වී ඇත. ෙමම 
ඉල්ලීම් විමර්ශනය ෙකොට එහි වලංගුභාවය සහතික කිරීම සඳහා 
සහ සුදුසු නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විශාමික 
ෙල්කම්වරුන්ෙගන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් පත් කිරීමට ෙයෝජනා 
කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශීය අරමුදල් භාවිත කිරීම විවිධ 
කරුණු මත පමාද ෙව්. කියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමට පමණක් මාස 
5 සිට 6 දක්වා කාලයක් ගත ෙව්. ෙමම පසු බිම තුළ මුදල් 
අමාත්යාංශයට සිය නීතිමය කටයුතුවලදි සහය වීම පිණිස නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් තිෙදෙනකු ද්විතීයන පදනම මත 
භාණ්ඩාගාරයට නිදහස් කරන ෙලස නීතිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් රාජ්ය අංශෙය් මූල්ය 
කළමනාකරණ කාර්යය කමෙයන් සංකීර්ණ ෙවමින් පවතී. රාජ්ය 
මූල්ය කළමනාකරණය රජයට අතිශය වැදගත්කමකින් යුත් 
අවශ්යතාවක් ෙව්. රාජ්ය මූල්ය අංශෙය් නිලධාරින් පුහුණු කිරීම 
සඳහා වෘත්තීයමය ආයතනයක් ෙනොමැත. එම නිසා රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණය කරන පරාසය තුළ වෘත්තීය සුදුසුකම් පවර්ධනය 
කිරීමට උපකාරී වන යාන්තණයක් රට තුළ ෙනොමැත.  එබැවින් 
රාජ්ය අංශෙය් මූල්ය කළමනාකරණ නිලධාරින් ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මූල්ය කළමනාකරණය අරමුණු කර ගනිමින් 
පිහිටුවා ඇති ආයතනවලින් සිය වෘත්තීය සුදුසුකම් සපුරා ගැනීමට 
ෙපළඹී සිටියි.  

ෙමම පසු බිම තුළ මුදල් අමාත්යාංශයට රාජ්ය අංශෙය් 
ගණකාධිකාරීවරුන් සඳහා වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා දීෙම් 
ආයතනයක් පිහිටුවීමට ෙයෝජනා කරනවා. ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 50ක පතිපාදන ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, භාණ්ඩාගාරෙය් කටයුතු ෙම් වන විට 
පුළුල් වී ඇත. ඒ සඳහා පමාණවත් දායකත්වයක් ලබා දීම පිණිස 
විෙශේෂිත ෙදපාර්තෙම්න්තු අවශ්ය වී ඇත. ෙම් ෙහේතුව නිසා 
පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ කාර්යයන් සඳහා සහ රාජ්ය සහ 
ෙපෞද්ගලික අංශය අතර සම්බන්ධතාව ඇති කිරීම සඳහා නව 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙදකක් ආරම්භ කිරීමට ෙයෝජනා ෙකෙර්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩකඩ කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ 
විධිමත් පතිපත්තියක් අප රටට ෙනොමැත. එහි පතිඵලයක් 
වශෙයන් රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවා සැපයීම නිසි පරිදි සිදු ෙනොෙව්. ෙම් 
ෙහේතුව නිසා රජෙය් ආයතනවලට ඉඩකඩ කළමනාකරණය සඳහා 
ඉඩකඩ කළමනාකරණ ඒකකයක් පිහිටුවීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

රාජ්ය පරිපාලනය. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම රජය, රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් 
අභිමානය ආරක්ෂා කරනු ලබන බවට ෙපොෙරොන්දු වූ අතර එය අප 
ඉටු කර ඇත. ස්වාධීන රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසෙම් සාමාජිකයින් 
පත්කර ඇත. රාජ්ය අංශය ෙද්ශපාලනීකරණය වීම අතීතයට අයත් 
සිද්ධියක් බවට පත් වී ඇත. 

මසකට රුපියල් 10,000ක් වන රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ලබා දී 
ඇති ඉහළම වැටුප් වැඩි කිරීම සිදු කරනු ලබන බවට ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. එම ෙපොෙරොන්දුව අප විසින් ඉටු කළ බවට සටහන් කිරීමට 
කැමැතියි. රාජ්ය අංශෙය් දැන් වගකීම වන්ෙන් අෙප්ක්ෂිත පරිදි 
ෙසේවා සැපයීමයි. අප ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවන් ඉටු කළ යුතු ෙව්. 
රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවා සැපයීම අෙප්ක්ෂා කරන මට්ටමට සිදු 
ෙනොවන බව සඳහන් කරන්ෙන් ඉතාමත් කනගාටුෙවනි. ෙමම 
තත්ත්වය නිවැරදි කළ යුතුය. ඵලදායිතාව රෙට් සමස්ත ආර්ථික 
වර්ධනයට බලපාන බලවත් ගැටලුවක් වී තිෙබ්. ඉදිරි දැක්මක් 
සහිත රාජ්ය පරිපාලනය ෙම් සඳහා මඟ ෙපන්වීමට අවශ්ය වනු 
ඇත. 

වැඩිපුර ෙසේවකයන් සහිත ආයතනවලින් රාජ්ය ෙසේවකයින් 
ලබා ෙගන ෙසේවකයින් අඩු ආයතනවලට ඔවුන් ෙසේවෙය් ෙයදවීම 
සඳහා රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් සංචිතයක් ඇති කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉහළ වියදම් සහ අකාර්යක්ෂමතාව  
ෙහේතුෙවන් රජය විසින් වාහන මිලදී ගැනීම හා නඩත්තුව සඳහා 
සැලකිය යුතු මුදලක් වියදම් කරයි. ෙම් ෙහේතුව නිසා වාහන මිලදී 
ෙනොගැනීමට ඒ ෙවනුවට "ෙමෙහයුම් කල්බදු කමයට" වාහන 
ලබා ගැනීමට ෙයෝජනා කරමි.   ඒ කියන්ෙන්, operating lease 
කමයට.    එහිදී කල්බදු පහසුකම ලබා ෙදන්නා නඩත්තු කටයුතු 
සහ රක්ෂණ වාරික ෙගවීම් සහ වාහනයට අදාළ අෙනකුත් වියදම් 
දරනු ලබයි. ෙකෙසේ වුවද තමන්ෙග් වාහනය භාවිත කිරීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන නිලධාරින්හට ඉන්ධන දීමනාවට අමතරව 
මසකට රුපියල් 50,000ක උපරිම දීමනාවක් ලබා දීමට ෙයෝජනා 
කරමි. ෙමම කමෙව්දය යටෙත් වසරකට අවම වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 10,000ක මුදලක් ඉතිරි ෙවතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. 
ෙමවැනි කළමනාකරණයක් තුළින් අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 
10,000ක ඉතිරි කිරීමක් කළ හැකි බව අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙපන්වා ෙදනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවා සැපයුම දුර්වල 
තත්ත්වයකට පත්ව ඇත. ලිපිවලට මාස ගණන් තුළ පිළිතුරු 
ෙනොලැෙබ්. එම නිසා සියලුම ලිපිෙල්ඛන ලැබුණු බවට අවම 
වශෙයන් දින 05ක් ඇතුළතවත් දැන්විය යුතු අතර රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය විසින් ෙමම කටයුතු 
අධීක්ෂණය කළ යුතුය.  

අපෙග් විෙද්ශ දූත මණ්ඩල ශක්තිමත් කළ යුතුය. ඒ අනුව 
ෙමම දූත මණ්ඩලවල ෙසේවය කරනු ලබන අය සඳහා පුළුල් 
පුහුණුවක් ලබා දිය යුතු බවට ෙයෝජනා කරමි. වර්තමානෙය් ෙමම 
දූත මණ්ඩල සාමාජිකයින්ෙග් අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපන වියදමින් සියයට 75ක් රජය මඟින් දරනු ලබන අතර 
සියයට 25ක් ෙදමව්පියන් විසින් දැරිය යුතුය. ඒ ෙවනුවට පළමු 
දරුවා සඳහා ද්විතීයන පාසැල් අධ්යාපනෙය් සම්පූර්ණ වියදම රජය 
විසින් දරනු ලැෙබ්.  ෙදෙවනි දරුවා සඳහා සහ ඉන් පසුව එම 
වියදමින් සියයට 80ක් රජය දරනු ඇත. ෙම් සඳහා රුපියල් 
මිලියන150ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරමි. 

අප ජීවත් වන නවීන ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ අභිෙයෝගවලට 
මුහුණ දීම සඳහා රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවක සංඛ්යාව අනුරූපී නැති 
බවත් ඔවුන් එවැනි තත්ත්වයන් පදර්ශනය කරනු ෙනොලබන බවත් 
ෙපෙන්. රාජ්ය අංශෙය් කාර්ය මණ්ඩලය අවුරුදු 5කට වරක් 
සමාෙලෝචනය කළ යුතු බවට අප රජය විශ්වාස කරයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් යතුරු පැදි ලබා දීෙම් 
කමෙව්දය යටෙත් යතුරු පැදියක් මිලදී ගැනීම සඳහා ෙම් වන විට 
මුදල් ෙගවා ඇති රජෙය් ෙසේවකයින්ට යතුරු පැදි ලබා ෙදන බවට 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ජූලි වර්ජකයින් සඳහා එක් වරක් 
පමණක් ෙගවනු ලබන රුපියල් 250,000ක මුදලක් ෙගවීමට 
ෙයෝජනා කරමි. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කරනවා.  

අධිකරණය 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් උසාවි නඩුවලින් ඉතිරී ෙගොස් 
තිෙබනවා. ෙමම තත්ත්වය සෑම උසාවියකම දැකිය හැකි අතර ඒ 
නිසා තීරණ ලබා දීම දැඩි ෙලස පමාද ෙවනවා. යුක්තිය පසිඳලීම 
පමාද වීම යුක්තිය ඉටු ෙනොවීමක් ෙලස මා දකිනවා. ආෙයෝජන 
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පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීෙමහිලා වැඩි බලපෑමක් සිදු කරන බැවින් 
වාණිජ අධිකරණයක් හරහා යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාවලිය 
ෙව්ගවත් කළ යුතුව ඇත. එම නිසා වැඩි දියුණු කළ පරිපාලන 
පරිසරයක් සඳහා ශව්ය පරිගත කිරීම් සහිත ස්වයංකීය නඩු ෙගොනු 
කළමනාකරණ පද්ධති පිහිටුවීමටත් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 
500ක් ෙවන් කිරීමටත් ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි,  අපෙග් අධිකරණ ෙසේවය තුළ ෙදවරු 
මුර කමයකට උසාවි පැවැත්වීෙම් කමෙව්දයක් නැත. කඩිනමින් 
නඩු විසඳීම සඳහා ෙදවරු මුර කමයකට උසාවි පැවැත්වීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

අධිකරණ අමාත්යාංශය විසින් දැනට පවත්නා පනත් සහ නීති 
පද්ධති පරීක්ෂා කර අවශ්ය පරිදි සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන ෙලස 
මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමවැනි නීති පතිසංස්කරණයන් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

එෙමන්ම අධිකරණ පුහුණු ආයතනය ශක්තිමත් කිරීමටත් 
අධිකරණ නිලධාරින් සංඛ්යාව වැඩි කිරීමටත් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙමන්ම නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක හා රජෙය් 
රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහාත් 
රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

ශී ලංකාව ෙබ්රුම්කරණ මධ්යස්ථානයක් ෙලස පචලිත කිරීමට 
අවශ්ය යටිතල පහසුකම් දැනටමත් පවතින බව මා විශ්වාස 
කරනවා. එබැවින් ෙමම ෙබ්රුම්කරණ මධ්යස්ථානය මඟින් 
ආරවුල් විසඳීෙම් හා ෙබ්රුම්කරණ කටයුතු ඉතා ඉක්මණින්ම 
ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය පියවර ගන්නා ෙමන් මා අදාළ 
බලධාරින්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

විශාම වැටුප් අරමුදල් 

විශා මිකයින් විසින් සිය කියාකාරී ෙසේවා කාලය තුළදී අප රෙට් 
සංවර්ධනයට කරන ලද දායකත්වය සැලකිල්ලට ෙගන ඔවුන්ෙග් 
විශාම දිවිය පීතිමත් පරිසරයක් තුළ ගත කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් 
ඔවුනට ලබා ෙදන බවට සහතික කිරීම රජයක් වශෙයන් අප විසින් 
ඉටු කළ යුතු වනවා. 2014 වර්ෂෙය්දී සාමාජිකයින් 168,900ක් 
සහිතව අනුමත අර්ථ සාධක අරමුදල් සහ දායකත්ව විශාම වැටුප් 
අරමුදල් 156ක් කියාත්මක වී තිෙබනවා. ඒවාෙය් සමස්ත වත්කම් 
හා ආෙයෝජන පමාණය 2014 වර්ෂය අවසාන වන විට පිළිෙවළින් 
රුපියල් බිලියන 151ක් සහ රුපියල් බිලියන 117ක් වී තිෙබනවා. 

දැනට කම්කරු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා හරහා ෙමම 
අනුමත අර්ථ සාධක අරමුදල් සහ දායකත්ව විශාම වැටුප් 
අරමුදල්වල සිදු කරන නියාමනය සහ අධීක්ෂණය පමාණවත් 
ෙනොවන අතර එය දුර්වල තත්ත්වයක පවතින බවත් ඒ නිසා ෙමම 
අරමුදල්වල ඇති සාමාජිකයින්ෙග් ඉතිරිකිරීම් අවදානමකට ලක් 
වීමට ඉඩ තිෙබන බවත් සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා. එබැවින් 
සාමාජික අරමුදල්වල සුරක්ෂිත බව සහතික ෙකෙරන විචක්ෂණ වූ 
පාලන පමිතීන් ඇතුළත් නව නියාමන හා අධීක්ෂණ කමෙව්දයක් 
හඳුන්වා දීෙම් අවශ්යතාවන් මතු වී තිෙබනවා. එබැවින් ෙමම 
විශාම අරමුදල් නියාමනය සඳහා නව නියාමන ආයතනයක් ශී 
ලංකාෙව් පිහිටුවීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. එෙසේම එම විශාම 
අරමුදල් නියාමනය කිරීමට අවශ්ය නීති පද්ධතියක් හඳුන්වා 
දීමටත් මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට ෙවනම දායකත්ව අරමුදල් 
සැපයීමකින් ෙතොරව කියාත්මක ෙකෙරන රජෙය් විශාම වැටුප් 
ෙයෝජනා කමය ෙවනුෙවන් ෙකෙරන වියදම් මෑත කාලෙය්දී 
වඩාත් වැඩි වී තිෙබනවා. අපෙග් ජනගහනය ඉතා ඉක්මනින් 
වයස්ගත වීමත් ඒ හා බැඳුණු අෙනකුත් සමාජයීය කරුණුත් 

ෙහේතුෙවන් ෙමම ගැටලුව වඩාත් අසීරු වී තිෙබනවා. එබැවින් 
දැනට පවත්නා විශාම වැටුප් කමෙව්දය පිළිබඳව නැවත ඇගයීමක් 
කිරීම පමුඛ අවශ්යතාවක් වී තිෙබනවා. ෙකෙසේ වුවද දැනට 
ෙසේවෙය් නියුතු රාජ්ය ෙසේවකයින්ට ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප් 
කමෙව්දය එපරිද්ෙදන්ම පවත්වා ෙගන යන අතර, 2016 ජනවාරි 
01 දා සිට රජෙය් ෙසේවයට බැ ෙඳන අය සඳහා දායකත්ව විශාම 
වැටුප් කමයක් හඳුන්වා ෙදනු ලබනවා. එමඟින් ඔවුන් විශාම 
ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ඔවුන්ට විශාම වැටුපක් ෙගවීම සනාථ 
ෙකෙරනවා. එම දායකත්ව අරමුදල් රජෙය් විශාම වැටුප් 
අරමුදලකට ෙයොමු ෙකෙරනු ඇත. 

ෙමය මන්තීවරුන්ටත් බලපාන ෙලස කියාත්මක ෙවනවා.  
[බාධා කිරීමක්]  අලුෙතන් පත් වන මන්තීවරුන්ට. 2016 වසෙර් 
සිටයි ෙමය බලපාන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] 2016 වසර ෙවනකල් 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙමොනවත් බලපාන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ.   

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා සිය පතිපත්ති 
පකාශනෙය් සඳහන් කළ පරිදි ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ 
ෙසේවක භාරකාර අරමුදල ඒකාබද්ධ කිරීම කරනුෙය් රජය සහ 
වෘත්තීය සමිති අතර ෙම් පිළිබඳව එකඟතාවකට පැමිණීෙමන් 
අනතුරුව පමණක් බව මා ෙම් ගරු සභාවට දැන්වීමට කැමැතියි.  

ෙම් දක්වා අපි කිසිම ඒකබද්ධ කිරීමක් සිදු කර නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එකඟතාවකට පැමිණීෙමන් පසුව තමයි එය 
කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.   

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් සාමාජිකයින්ෙග් වයස අවුරුදු 
18 දක්වා වන දරුවන්හට හදිසි අනතුරු, දරුණු ෙරෝගාබාධ හා 
ශල්යකර්ම ආවරණය වන පරිදි රුපියල් 150,000ක් දක්වා වන 
ෙසෞඛ්ය ආවරණයන්ද මාසයකට රුපියල් 100ක් වැනි නාමික 
දායකත්වයන් සාමාජිකයාෙගන් අය කර ගැනීමට යටත්ව ලබා 
දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් ජනගහනෙයන් අඩකඩ වඩා 
සිටින්ෙන් කාන්තාවන් වන අතර ඔවුන් ෙත් වගාෙව් සිට ඇඟලුම් 
කර්මාන්තයටත් විෙද්ශ රැකියාවලටත් දායක වී තිෙබනවා. එෙසේ 
වුවද අපෙග් පතිපත්ති සම්පාදන ආයතනවල ඔවුන්ෙග් 
දායකත්වය පවතින්ෙන් අවම පමාණයකය. එබැවින් ෙත්රී 
පත්වන ෙද්ශපාලන ආයතනවල කාන්තා සහභාගිත්වය සියයට 25 
දක්වා වැඩි කිරීමට අප රජය ෙයෝජනා කරනවා. 

උපරිම පතිලාභ සහිතව ව්යාපාර කියාවලි කළමනාකරණය 
කිරීම (Business Process Management-BPM) 

ගරු කථානායකතුමනි, ව්යාපාර කියාවලි කළමනාකරණ -
BPM- අංශය 2016 වර්ෂය වන විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
එකක අපනයන ආදායමක් සහ 100,000ක රැකියා අවස්ථා 
උපදවනු ඇත. 2020 වන විට ෙමම අපනයන ආදායම ෙඩොලර් 
බිලියන 5ක් ඉක්මවනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂිතය. A.T. කර්නි ආයතනය 
විසින් පසු ගිය වර්ෂ තුන තුළ අඛණ්ඩව සිය ෙගෝලීය ෙශේණිගත 
කිරීෙම්දී ශී ලංකාව BPM අංශෙය් ඉහළම රටවල් 25 අතරටත්, 
ගාර්ට්නර් ආයතනය විසින් සිය ෙශේණිගත කිරීෙම්දී ඉහළම රටවල් 
30 අතරටත් ඇතුළත් කර ඇත. 

ඉහත දැක්වූ අෙප්ක්ෂාවන් ළඟා කර ගැනීම සඳහා 
නිපුණතාෙවන් යුතු ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විෙශේෂඥයන් සෑෙහන 
පමාණයක් රටට අවශ්ය ෙව්. එබැවින්, ජාත්යන්තර ෙලස පිළිගත් 
ෙතොරතුරු විශ්වවිද්යාල ඇතුළු ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යාපන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආයතනවලට ෙමරටට පැමිණීමට ආරාධනය කරන අතර එම 
සමාගම් දැනට බුක්ති විඳින බදු සහන දිගටම පවත්වා ෙගන යාමට 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම විශ්වවිද්යාල රාජ්ය ෙපෞද්ගලික 
හවුල්කාරත්ව වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් පිහිටවනු ලබන අතර රජෙය් 
දායකත්වය වනුෙය් ඉඩම් ෙහෝ එවැනි අෙනකුත් යටිතල පහසුකම් 
සැපයීම ෙව්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
BPM කර්මාන්තය විසින් අෙප්ක්ෂිත තත්ත්වයට වඩා පහළ 
මට්ටමක පවතින බව සඳහන් කිරීම අවතක්ෙසේරු කිරීමකි.          ශී 
ලංකාව එම ව්යාපාරයට එළඹ ඇති බවට ෙලොවට කියා පෑමට දැන් 
කාලය පැමිණ ඇත. එෙසේම ෙමම කර්මාන්තය අෙප් සත්ය විභවය 
කියා පෑ යුතුය. ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ව්යාපාරෙය් වර්ධනය පහසු 
කරලීම සඳහා අවශ්ය වන පරිසරය ඇති කිරීම ෙවනුෙවන් 
ජාත්යන්තර පවර්ධනය හා සම්මත ඇගයීමක් කරන අභ්යාසයක් 
ඇරඹීමටත් ඒ සඳහා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මාර්ගෙයන් 
රජය විසින් මුළු ඇස්තෙම්න්තුෙවන් සියයට 50ක් ෙහෝ රුපියල් 
මිලියන 100ක් ලබා දීමටත් SLASSCOM ආයතනය විසින් තවත් 
රුපියල් මිලියන 100ක් ෙයදවීමටත් ෙයෝජනා ෙකෙර්. 
SLASSCOM ආයතනය හා රජෙය් නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත 
අධීක්ෂණ කමිටුවක් මඟින් ෙමහි කටයුතු වැඩි දුරටත් අධීක්ෂණය 
කරනු ඇත. 

වසරකට මූලාරම්භ සියයක් 

ගරු කථානායකතුමනි, නෙවෝත්පාදන යන් හා 
ව්යවසායකත්වයන් ෙනොමැතිව වර්ධනයක් ලබා ගත ෙනොහැකිය. 
අෙප් තරුණ උපාධිධාරින්ට නෙවෝත්පාදන අදහස් තිබුණද අවශ්ය 
පාග්ධනය ලබා ගැනීෙම් දුෂ්කරතාව නිසා ෙමවැනි නව අදහස් 
වාණිජ ව්යාපාර බවට පරිවර්තනය කිරීමට අවස්ථාවක් ෙනොලැෙබ්. 
එබැවින් පාග්ධනය ෙනොමැති වීෙම් ගැටලුවට විසඳුමක් ෙලස හා 
උපාධිධාරින් ඔවුන්ෙග්ම සමාගම් ඇරඹීමට ෛධර්යවත් කිරීම 
පිණිස රාජ්ය බැංකු හරහා ණය ෙයෝජනා කමයක් ඇති කිරීමට 
ෙයෝජනා ෙකෙර්. එම ණය ලබා ෙදනුෙය් එක් අදහසක් සඳහා එක් 
පුද්ගලෙයකුට වසර 03ක කාලයක් තුළ උපරිම වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 1.5ක් ෙලසටය. එම ණය අවම වශෙයන් උපාධිධාරින් 
1000ක් සඳහා ලබා දීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ව්යාපාර සැලැස්මක් 
මත පමණක් පදනම්ව ෙමම ණය ලබා ෙදන අතර ඒ සඳහා ඇප 
සුරැකුම් අවශ්ය ෙනොෙව්. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය යටෙත් 
කියාත්මක වන, විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් 
විද්වතුන් හා රජෙය් නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් මඟින් 
ව්යාපාර සැලැසම් ඇගයීමට ලක් වනු ඇත. ෙමම ණය රජෙය් 
පූර්ණ ආරක්ෂණය යටෙත් ලබා ෙදනු ලබයි. ෙම් අනුව වසරකට 
මූලාරම්භයන් සියයක් ඇති කිරීමට හැකි ෙවතැයි අෙප්ක්ෂා කරනු 
ලැෙබ්. 

මූලාරම්භ ඇති කිරීෙම් පරිසර ශක්තිමත් කිරීමට රජය කැපවී 
සිටින බව සඳහන් කළ යුතුය. එබැවින් ෙද්ශීයව කියාත්මක කරන 
විෙද්ශ සමාගම් හා ෙද්ශීය සමාගම් විසින් උපාධිධාරින්ෙග් 
මූලාරම්භක සමාගම් -Angel Investors- පාර්ශ්වකරුවන් වන 
ආෙයෝජකයින් මූල්ය පහසුකම් සැලසීෙමන්, මඟ ෙපන්වීෙමන් හා 
උපෙදස් සැපයීෙමන් සහය වන ෙවනත් ඕනෑම ව්යවසායකයකු 
සඳහා ආෙයෝජන සහන ලබා දීමට සලකා බලනු ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, රජයක් සාමාන්යෙයන් ෙම් ආකාරයට 
කියාකාරීව කර්මාන්ත සඳහා පාර්ශ්වකරු වකු වන අවස්ථා විරල 
බව ඔබතුමාද පිළිගන්නවා ඇත. ෙකෙසේ නමුත්, ෙමය සත්ය 
වශෙයන්ම රජය විසින් ෙපෞද්ගලික අංශය අප රෙට් ආර්ථික 

සංවර්ධනෙය් නියමුවා කිරීමට පහසුකම් සලසන බව ෙපන්වීෙම් 
ෙහොඳම  උදාහරණයක් බව කිව යුතුය. 

ෙයෝජිත ව්යවසථ්ා සංෙශෝධනයන් 

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධනය හා සමාජ 
සාධාරණත්වය ළඟා කර ගැනීම සඳහා ෙව්ගවත්භාවය, 
කර්යක්ෂමතාව සහ නිවැරදි තීරණ ගැනීම අත්යවශ්ය ෙමන්ම ඉතා 
වැදගත් ෙව්. අෙප් රජය රෙට් පවත්නා නීති රීති පද්ධතිය 
සමාෙලෝචනය කිරීමට කැප වී සිටිනුෙය් යුක්තිය සාධාරණව 
කියාත්මක කරන කමෙව්දයක් ඇති කිරීමට සහ සති ගණනක් තුළ 
ෙනොඑෙසේ නම් මාස ගණනක් තුළ නමුත් අවුරුදු ගණනක් තුළ 
ෙනොවන කාර්යක්ෂමව මත ෙභ්ද හා නඩු කටයුතු නිශ්චය කරන 
කමෙව්දයක් ස්ථාපිත කිරිමටයි. අෙප් නීති පද්ධතිෙය් 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම ජාතික ආර්ථිකය දිරි ගැන්වීමක් 
වන අතර, අෙප් සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
පිටුවහලක් වනු ඇත. 

අෙප් කාර්යයන්ට අදාළ වන ෙහෝ අෙප් විෂය පථයට අයත් 
නීති සමාෙලෝචනය කිරීෙම් කාර්යය මෙග් අමාත්යාංශය දැනටමත් 
ආරම්භ කර ඇත. ෙමයට විෙද්ශ විනිමය පාලනය, බදුකරණය, 
ෙර්ගුව, සුරාබදු, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවක 
භාරකාර අරමුදල, ඉඩම් (බැහැර කිරීම පාලනය කිරීෙම්) පනත, 
ඌන උපෙයෝජිත වත්කම් සහ ඌන කියාකාරි ආයතන පුනරුදය 
කිරීෙම් පනත, සුභසාධක පතිලාභ පනත සහ ෙපොදු ගිවිසුම් පනත 
ආදිය ෙමයට ඇතුළත් ෙව්. එෙසේම රාජ්ය ෙපෞද්ගලික 
හවුල්කාරිත්වය සම්බන්ධෙයන් අපට විධිමත් ෙරගුලාසි ෙනොමැති 
බව මම නිරීක්ෂණය කරමි. එබැවින් රාජ්ය ෙපෞද්ගලික 
හවුල්කාරිත්වය සඳහා ෙහොඳ ෛනතික පරිසරයක් ඇති කරන 
විධිමත් නීතිමය පරිසරයක් සකස් කරන ෙතක් අන්තර්කාලීන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ නිකුත් කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි.  තවද 
ජාත්යන්තර ෙබ්රුම්කරණ කියාවලියට මුහුණ දීමට සිදු වූ විට 
රජයට ඒ සඳහා විශාල වශෙයන් මුදල් වැය කිරීමට සිදු ෙව්. එවැනි 
ෙබ්රුම්කරණයන් සඳහා ෙබොෙහෝ විට රුපියල් මිලියන 100කට 
වැඩි මුදලක් වැය කිරීමට සිදුෙව්.  අධිකරණ අමාත්යාංශය විසින් 
ඉදිරිපත් කර ඇති ජාත්යන්තර ෙබ්රුම්කරණ මධ්යස්ථානය           
ශී ලංකාෙව් පිහිටුවීෙම් ෙයෝජනාවට අපිද සහය පළ කරන්ෙනමු.  
එය පිහිටුවීම සඳහා අප දැනටමත් සම්පත් සපයා ඇති අතර 
ජාත්යන්තර ෙබ්රුම්කරණ කියාවලි ෙවත ෙයොමුවීෙමන් හැකි සෑම 
විටම වළකින ෙලසට ඉදිරිෙය්දී රාජ්ය ආයතනවලට උපෙදස් ෙදනු 
ලැෙබ්. 

පවාහන ක්ෙෂේතය 

ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන ක්ෙෂේතය ඉතා කඩිනමින් 
සකස් කිරීම අවශ්යයි. විධිමත් රථවාහන සැලැස්මක් අනුගමනය 
කර ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන්, අපෙග් මාර්ග තදබදයට ලක්ව ඇත. 
පවාහන ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනයත් සමඟ නියාමන යාන්තණය ඇති වී 
ෙනොමැත. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙරෝද රථ, කුලී රථ සහ පාසල් වෑන් රථ 
සහ භාණ්ඩ පවාහනය සඳහා අදාළ වන නීති රීති ඇතුළත් කිරීමට 
ජාතික පවාහන ෙකොමිසෙම් විෂය පථය පුළුල් කිරීමට පනතට 
අවශ්ය සංෙශෝධන කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා.  

මාර්ග පවාහනය 

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට ශී ලංකා ගමනා ගමන 
මණ්ඩලය අවම වශෙයන් රුපියල් මිලියන 4.5ක් එක් රථයක් 
මිලදී ගැනීම සඳහා වියදම් කරයි. ෙකෙසේ ෙවතත් ශී ලංකා ගමනා 
ගමන මණ්ඩලය දැනට සුන් බුන් ෙලස විකුණනු ලබන පරණ බස් 
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චැසි, බස් රථ නිෂ්පාදනය සඳහා ෙයොදා ගත හැකි බවත්, එමඟින් 
බස් රථ මිලදී ගැනීම සඳහා වියදම් කරන මුදලින් ෙකොටසක් ඉතිරි 
කර ගත හැකි බවත් මම ෙයෝජනා කරමි.  එබැවින්, ශී ලංකා 
ගමනා ගමන මණ්ඩලයට බස ් රථ නිෂ්පාදනය කිරිම සඳහා 
හැකියාවක් ඇති ෙද්ශීය සමාගම් සමඟ ඒකාබද්ධ වී මාර්ග 
පමාණය සඳහා සුදුසු බස් රථ නිෂ්පාදනය කිරිමට ඇති අවස්ථා 
ෙසොයා බැලීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

එෙසේම, සියලු රාජ්ය ආයතන විසින් තම ආයතනවල අබලන් 
තත්ත්වයට පත්ව ඇති සියලු වාහන සුදුසු පරිදි බැහැර කරන ෙලස 
මම ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, දිනපතා අපට තිෙරෝද රථ සම්බන්ධ 
වාහන අනතුරු ගැන අසන්නට ලැෙබනවා. තිෙරෝද රථ රෙට් 
ගමනාගමනය සඳහා විශාල දායකත්වයක් සපයා තිෙබනවා. ෙමම 
තිෙරෝද රථ 280 සිලින්ඩර ධාරිතාවක් සහිත ෙරෝද හතෙර් වාහන 
ෙලසට පරිවර්තනය කිරීමට කාලය දැන් පැමිණ ඇති බව මා 
විශ්වාස කරනවා. ෙම් සඳහා සහනදායි ණය කමයක් සකස් කිරීමට 
මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, බලශක්තිය ඉතිරි කරගැනීමට සහ 
පරිසර හානිය අවම කරගැනීම සඳහා තිෙරෝද රථ ඉන්ධන 
භාවිතෙයන් ඉවත්ව විදුලිෙයන් ධාවනය කළ හැකි ෙලස 
පරිවර්තනය කිරීමට තිෙරෝද රථ හිමියන් දිරිමත් කරනවා. ෙම් 
අනුව ගාස්තු මීටර් සහිත තිෙරෝද රථ විදුලිෙයන් ධාවනය කිරීමට 
හැකි වන ෙසේ පරිවර්තනය කිරීම සඳහා රුපියල් 150,000ක 
සහනදායි ණය මුදලක් ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

රට තුළ ලියා පදිංචි වී ඇති සියලු වාහන සඳහා ෙනොමිෙල් 
රථවාහන සංෙක්ත උපකරණයක්- Traffic Encoder - සවි කිරීමට 
ද මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමය රථවාහන කළමනාකරණය කිරීමට 
සහ වාහන ෙසොරකම්වලින් වළක්වා ගැනීමට ෙමන්ම ආර්ථිකය 
දියුණු වීමට ද ඉවහල් වනු ඇත. ඒ අනුව, ෙම් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 500ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා.  

දුම්රිය 

ගරු කථානායකතුමනි, අප රට තුළ ඇති දුම්රිය මාර්ග 
කිෙලෝමීටර් 1,567ක් ෙව්. ෙමතරම් සැලකිය යුතු පමාණයක් වන 
දුම්රිය මාර්ගය තුළ දිනකට ධාවනය වන්ෙන් ඉතා සීමිත දුම්රිය 
පමාණයකි. එම නිසා ෙමම දුම්රිය මාර්ගය භාණ්ඩ පවාහනය හා 
සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ගාස්තුවකට යටත්ව හවුෙල් භාවිත 
කිරීමට පුද්ගලික අංශයට ඉඩ කඩ ලබා දීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙමමඟින් උපයනු ලබන ආදායම දුම්රිය පවාහන 
කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීමටත්, යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය කිරීමටත් ෙයොදා ගනු ලැෙබ්. ගරු කථානායකතුමනි, 
අපෙග් දුම්රිය ෙසේවය තුළ පශස්ත ෙලස පෙයෝජනයට ෙනොගත් 
වත්කම් රාශියක් ඒකරාශි වී ඇත. එබැවින්  එෙලසින් ඌන 
උපෙයෝජිත වත්කම්වලින් උපරිම පෙයෝජන ගැනීම සඳහා උපාය 
මාර්ග හඳුනාගැනීම සඳහා සාමාජිකයන් 5ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත 
දුම්රිය සංවර්ධන සභාවක් - Railway Development Council - 
පිහිටුවීමට ෙයෝජනා කරනවා.  

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ඔවුන්ෙග් පරණ බස්රථ චැසි 
නැවත භාවිතය සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන පතිපත්තිය දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඔවුන්ෙග් පරණ දුම්රිය මැදිරි සම්බන්ධෙයන් 
භාවිත කරන ෙමන් මා ෙයෝජනා කරනවා. 

කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගෙය් ගමන් කරන මඟීන් සංඛ්යාව 
සැලකිල්ලට ගනිමින් පවාහන ධාරිතාව වැඩි කිරීමට හා ෙව්ගෙයන් 

ධාවනය කිරීමට හැකි වන ෙසේ එම දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය 
කිරීමට රුපියල් මිලියන 1,500ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, දුම්රිය ස්ථානවල ෙමන්ම බස් නැවතුම් 
ෙපොළවල වාහන නවතා තබා යෑෙම් - park and ride - පහසුකම් 
ඇති කිරීම මඟින් වඩා ෙහොඳ රථවාහන කළමනාකරණයකට ඉඩ 
කඩ සැලෙසන අතර, මගියාටද පහසුව සැලෙසන අතර ලාභදායිද 
ෙව්. එබැවින් ජා-ඇල, අවිස්සාෙව්ල්ල, පානදුර, කඩවත සහ 
පිළියන්දල වැනි ෙතෝරාගත් නගරවල දුම්රිය හා බස් රථ පවාහනය 
දියුණු කිරීම සඳහා පවාහන අමාත්යාංශයට රුපියල් මිලියන 
1,000ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. වාහන නවතා තබා 
යෑෙම් පහසුකම් සැලසීෙමන් පසු නගරයට එන වාහන අවම 
වශෙයන් මගීන් 4ෙදෙනකුවත් පවාහනය කළ යුතු වන අතර, 
එෙසේ ෙනොකරන්නන් සඳහා ගාස්තුවක් අය කරනු ඇත. ෙමම 
යාන්තණය 2016 සැප්තැම්බර් මාසයට ෙපර කියාත්මක වනු ඇත. 

ෙම් අතරම, දුම්රිය මඟින් භාණ්ඩ පවාහනය දිරිමත් කරන 
අතර, එය පවාහන වියදම අඩු වීමට ෙහේතු ෙව්. 

ගරු කථානායකතුමනි, එෙසේම මහව, වවුනියාව සහ යාපනය 
දක්වා දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමට මා ෙයෝජනා කරන අතර, 
ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක් ෙවන් කරනවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ හවුල් ෙවමින් එක්ව මීගමුව, 
කටුනායක සහ ෙකොළඹ සහ කඩවත සම්බන්ධ කරමින් ෙමොෙනෝ 
ෙර්ල් - monorail - පද්ධතියක් ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ කටයුතු 
කරන ෙලස රාජ්ය අංශය දිරිමත් කරනවා. 

ජලමාර්ග හරහා පවාහනය 

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ නගරය ආශිතව 
ඇති ජල මාර්ග භාවිත කරමින් ජල මාර්ග හරහා පවාහන කටයුතු 
කියාත්මක කිරීමට පුද්ගලික අංශයට ආරාධනා කරනවා.  

සංචාරකයන්ට විවිධත්වයකින් යුතු අතිෙර්ක ෙසේවාවන් 
සැපයීෙම් අවශ්යතාව සපුරාගැනීම සඳහා වායු පා යානා - 
hovercrafts - සහ ජල ආශිත විකල්ප කීඩා අවශ්යතාවන් හඳුන්වා 
දීමට පුද්ගලික අංශය දිරිමත් කරමි. ෙමම යානා මීගමුෙව් සිට 
ෙකොළඹ දක්වාත්, ෙකොළඹ සිට ගාල්ල දක්වාත්, එෙසේම පරාකම 
සමුදය වැනි වැව් ආශිතවත් සුදුසු පරිදි කියාත්මක කළ හැකිය.  

ජල ආශිත පවාහනය සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරවා. 

නාවික ආර්ථිකය 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපරදිග හා අපරදිග රටවල් සම්බන්ධ 
කරමින් දිෙවන නාවික ගමන් මාර්ගයට ඉතා ආසන්නව               
ශී ලංකාෙව් භූෙගෝලීය පිහිටීම නිසා අපට නාවික 
ෙක්න්දස්ථානයක් වීමට ඇති ඉඩ කඩ ඉතා විශාලයි. 

එබැවින් අප ෙගෝලීය වටිනාකම් දාම දක්වා වර්ධනය වීම ඉතා 
වැදගත් වන අතර, එමඟින් නාවික ෙක්න්දස්ථානය තුළ විශාල ඉඩ 
කඩක් සලසා ගත හැකි වනු ඇත. ෙම් අනුව නාවික ආර්ථිකයක් 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා නැව් හිමියන් ආකර්ෂණය කරගැනීමට හැකි 
පරිසරයක් ඇති කරගැනීම ඉතා වැදගත් ෙව්.  

පධාන පතිනැව්ගත කිරීෙම් ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස 
සංවර්ධනය වීමට නම් පතිනැව්ගත කිරීම සහ බහලුම් භාවිත 
ෙනොකර සිදු කරන නැව්ගත කිරීම් පුළුල් කළ යුතුය. 2025 වන 
විට ෙලෝකෙය් පධාන පතිනැව්ගත කිරීෙම් වරායවල් විස්ස අතරට 
පැමිණීමට අප ඉලක්ක කරගත යුතුය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් සඳහා පර්යන්ත කියාත්මක කරන්නන් නැව් හිමියන් මත 
යැෙපනු ඇති අතර, ෙම් ෙවනුෙවන් කර ඇති රාජ්ය ආෙයෝජන 
නැවත අය කරගැනීම උෙදසා රෙට් ව්යාපාරික කටයුතු තවදුරටත් 
වර්ධනය කළ යුතුය. රජය විසින් නවීන නීති මඟින් පාලනය වන 
නැව් මූල්යනය කිරීම, නැව් අලුත්වැඩියා කිරීම, නැව් ලියා පදිංචි 
කිරීම, නැව්වලට ඉන්ධන සැපයීම සහ ආරාවුල් ෙබ්රුම්කරන 
කටයුතු හා සම්බන්ධිත ෙසේවා දිරිමත් කරනු ලැෙබ්. කලාපය තුළ 
ෙමම ව්යාපාරය සඳහා ඇති තරගකාරිත්වය වැඩි ෙවමින් පවතී. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා නාවික හමුදාව මුහුදු 
ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා අවශ්ය ශක්තිය අත් පත් කරෙගන ඇත. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා නාවික හමුදාව සමඟ ඒකාබද්ධ වී 
කටයුතු කරන ෙලසට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ව්යාපාර ෙවත මම 
ආරාධනා කරමි.  

සැපයුම් ෙසේවා 

ශී ලංකාව ෙක්න්දස්ථානයක් කරගනිමින් ධාරිතාව සහ 
දැනටම අදාළ ෙසේවාව ව්යාප්ත කළ හැකි ෙගෝලීය සැපයුම් සමාගම් 
සඳහා රජය පවතින බාධක ඉවත් කරනු ඇත. ෙමමඟින් ඔවුනට 
සාධාරණ බදු පරිසරයක් යටෙත් නව පාග්ධන ෙයදවීම් ෙද්ශීය හා 
විෙද්ශ ෙවළඳාම හරහා නව රැකියා අවස්ථාවන් බිහි කළ හැකි පරිදි 
ආෙයෝජනයන් කිරීමට හැකි වනු ඇත. එෙසේම ආෙයෝජන 
මණ්ඩලය යටෙත් පවතින කලාපවලට පරිබාහිරව ෙවනමම 
හඳුනාගන්නා ලද පෙද්ශවල ෙමම සැපයුම් ෙක්න්දස්ථාන 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය නීති සම්පාදනය කරනු ඇත.  

නාවික භාණ්ඩ පවාහනය 

ජාත්යන්තර භාණ්ඩ පවාහනයට ඇතුළත් වීමට ඇති සීමා 
ලිහිල් කිරීම තුළින් ඒ සඳහා විෙද්ශීය සහභාගිත්වය සියයට 75ක් 
දක්වා වැඩි කිරීමටත්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 10ක 
ආෙයෝජනයක් කිරීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. නමුත් ෙමම 
සමාගම්වල ෙසේවා නියුක්තිෙයන් අවම වශෙයන් සියයට 90ක් 
සඳහා ෙද්ශීය ශමිකයන් ෙයොදාගත යුතුය. තවද ෙමම භාණ්ඩ 
පවාහනය නැව් භාණ්ඩ පවාහනය දක්වා ව්යාප්ත කිරීමටත්, එය     
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමඟ ඒකාබද්ධව සිදු කිරීමටත් මම 
ෙයෝජනා කරමි. නාවික ක්ෙෂේත ආශිතව නිපුණතා සංවර්ධනයට 
හා පුහුණුව දිරිගැන්වීම සඳහා, පුහුණුව හා ඒ සඳහා අවශ්ය වන 
උපකරණවලට බදු සහනයන් ලබා දීමට මම ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියානු සාගරෙය් සමුදීය සබඳතා 
ෙසේවාෙව් - Indian Ocean Marine Affairs Cooperation - 
කාර්යයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් 
කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය තුළට ඇතුළු 
වන බහලුම් වාහන නිලධාරිවාදය නිසා අපහසුතාවට පත් වන බව 
මා ෙවත වාර්තා වී ඇත. එබැවින් එම වාහන ගමනාගමනය පහසු 
කරන බස් මාර්ග විවෘත කිරීමටත්, එක් වාහනයකට වසරකට 
රුපියල් 100,000ක බලපත ගාස්තුවක් හඳුන්වා දීමටත් මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

කාර්මික ජනපද සහ උද්යාන 

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට අප රෙටහි කාර්මික ජනපද 
27ක් ඇත. ෙම්වාෙය් පහසුකම් වැඩි දියුණු කර ෙනොමැති ෙහයින් 
කර්මාන්තවල කියාකාරකම් සඳහා එය බාධාවක් වී ඇත. එම නිසා 
ෙමම කාර්මික ජනපද තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය 

කියා මාර්ග හඳුන්වා දීමට බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. මීට අමතරව, 
මහනුවර පිහිටි ෙතොරතුරු හා කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණ කලාපත් 
සමඟ, හම්බන්ෙතොට, රයිගම, මහඔය හා තිකුණාමලෙය් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන කලාප පිහිටුවීමට කටයුතු කරනවා. එනිසා 
ෙමම ජනපදවල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමටත්, ඒවා 
පුනරුත්ථාපනය කිරීමටත් රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කිරීමට 
මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ජලසම්පාදනය 

ගරු කථානායකතුමනි, රෙටහි නළ ජලය ලබා ගැනීෙම් 
පහසුකම් ඇත්ෙත් ජන ගහනෙයන් සියයට 44කට පමණි. අපෙග් 
පතිපත්තිය වන්ෙන් වසර 2020 වන විට එය සියයට 60 දක්වා 
වැඩි කිරීමයි. රුපියල් බිලියන 94ක වටිනාකමින් යුත් විශාල 
පරිමාණෙය් ජල සම්පාදන ව්යාපෘති 29ක් කියාත්මක කිරීමට 
දැනටමත් රජය බැඳී ඇත. ඒ සමඟම රට තුළ අදාළ පහසුකම් වැඩි 
දියුණු කිරීම සඳහා පධාන ජලාපවහන ව්යාපෘති කියාත්මක 
ෙකෙරනු ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි, රට පුරා පැතිරී ඇති වකුගඩු 
ෙරෝගෙයන් ආරක්ෂා වීෙම් කඩිනම් වැඩසටහෙන් ෙකොටසක් 
වශෙයන් නළ ජලය ෙනොමැති පෙද්ශවල ජනතාවට Reverse 
Osmosis Plants ලබා දීමට  ෙයෝජනා කරනවා. 

මාර්ග ජාලය 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වර්ෂෙය් මුල් භාගෙය්දී ගරු 
අගාමාත්යතුමා විසින් මධ්යම අධිෙව්ගි මාර්ගය සඳහා මුල්ගල තැබූ 
බව ඔබතුමාද දන්නවා. ෙමම මාර්ගෙය් ෙකොටස් 4ම එක වර 
ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත. එයින් එක් ෙකොටසක් 
ඉදි කිරීම ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙවත ලබා ෙදනු ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග ජාලය වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 15,000ක මුදල් පතිපාදනය කිරීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම පතිපාදනය සැලෙසන්ෙන් රුවන්පුර 
අධිෙව්ගි මාර්ගය ඉදි කිරීම, ගාලු පාරට සමාන්තර සමුදීය මාර්ගය 
(මරීන් ඩයිව්), පානදුර දක්වා දීර්ඝ කිරීම, දඹුල්ල - 
ෙපොෙළොන්නරුව, මුලතිව් හා යාපනය යා ෙකෙරන අධිෙව්ගි 
මාර්ගය ඉදි කිරීම, පාමංකඩ, රත්මලාන මාර්ගය දීර්ඝ කිරීම, 
කැලණි ගඟ හරහා නව පාලමක් ඉදි කිරීම, පාලම් 25ක් 
පතිසංස්කරණය හා ගුවන් පාලම් 3ක් ඉදි කිරීම ආදි කටයුතු 
සඳහාය.  

ඉදි කිරීම, කියාත්මක කිරීම සහ අයිතිය පැවරීෙම් - BOT - 
පදනම මත ෙකොටා පාර සිට කඩුෙවල දක්වා කුලුනු මත ඉදි 
ෙකෙරන පාරක් -elevated road-  ඉදි කිරීමට ද අප අදහස් 
කරනවා. ෙම් සඳහා රජෙය් දායකත්වය ෙලස රුපියල් මිලියන 
10,000ක් ලබා දීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ෙකොළඹ ෙකොටුව පෙද්ශයට පෙව්ශ වීම පහසු කරලීම සඳහා 
කැලණි පාලම සිට ෙකොළඹ ෙකොටුව දක්වා නව ෙකොටුව පිවිසුම් 
මාර්ගය ඉදි කිරීමට අප අදහස් කරනවා. ෙම් සඳහා වසර ෙදකක් 
තුළදී රුපියල් මිලියන 4,000ක මුදලක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරවා. 

රට යා කිරීම - උතුරු නැ ෙඟනහිර අධිෙව්ගි මාර්ගය 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නා පරිදි ෙකොළඹ, 
කුරුණෑගල හා මහනුවර යා ෙකෙරන මධ්යම අධිෙව්ගි මාර්ගය ඉදි 
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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කිරීමට රජය කටයුතු කරනවා. ෙමම අධිෙව්ගි මාර්ගය රාජ්ය 
ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගීතාව යටෙත් දඹුල්ල, ෙපොෙළොන්නරුව, 
මුලතිව් හා යාපනය සම්බන්ධ කරමින් දීර්ඝ කිරීමට අප අදහස ්
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, වර්ධනය සඳහා ඒකාබද්ධ පෙව්ශයක් 
අවශ්යයි. අධිෙව්ගි මාර්ගවලට වැඩි අගයක් එක් කරමින් අධිෙව්ගි 
මාර්ග ෙදපස කර්මාන්ත උද්යාන ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ඖෂධ සමාගම් ඉංජිෙන්රු භාණ්ඩ නිපැයුම් 
උද්යානයක් හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උද්යානයක් ඇතුළත් වන පරිදි 
ජීව තාක්ෂණ උද්යානයක්ද, කෘෂි හා ජල ජීවී සංස්කෘතික 
උද්යානයක්ද අධිෙව්ගි මාර්ගය ෙදපස ඉදි කිරීමට ෙයෝජනා 
කරනවා.  

අධිෙව්ගි මාර්ගය සඳහා අය කරන මුදල් - toll - පමණක් 
එවැනි මාර්ග වාණිජමය ෙලස සාර්ථක වීමට පමාණවත් ෙනොවන 
බව පිළිගත් කරුණකි. එය කැපී ෙපෙනන ආර්ථික කටයුතුවල 
ෙකොඳු නාරටිය ෙහෝ ජීවනාලිය විය යුතුය. එබැවින් එය ෙකොළඹ-
නුවර යාපනය යා ෙකෙරන හුදු අධිෙව්ගි මාර්ගයක් ෙනොව ෙයෝජිත 
වාණිජ උද්යාන සමඟ එකට බැඳුණු මාර්ගයක් ෙලස සැලකිය යුතු 
ෙවනවා. සත්ය වශෙයන්ම ෙමම අධිෙව්ගි මාර්ගය 
ව්යවසායකත්වෙය් හා නෙවෝත්පාදනෙය් අධිෙව්ගි මාර්ගයක් 
වනවා. 

එම ෙයෝජිත සමාගෙම් මූලික පාග්ධනය ෙලස 2016 වසෙර්දී 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා ෙකෙර්. ෙද්ශීය 
හා විෙද්ශීය ණයකර නිකුත් කිරීම මඟින් මූල්යනය සිදු කරනු 
ලබන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත ඇපයක් ලබා 
දීමට ෙයෝජනා ෙකෙර්. 

වාරිමාර්ග ව්යාපෘති 

ගරු කථානායකතුමනි, රට ආහාර අතින් ස්වයංෙපෝෂිත 
කිරීෙම් අපෙග් පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීෙම්දී වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණය ඉතා වැදගත් ෙව්. ඒ අනුව කුඩා 
පරිමාණෙය් වැව් හා අමුණු පතිසංස්කරණය හා වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහා මා විසින් දැනටමත් ෙවන් කර ඇති රුපියල් මිලියන 
2,000ට අමතරව, යාන්ඔය වාරිමාර්ග ව්යාපෘතිය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 1,000ක්ද, ෙමොරගහකන්ද ව්යාපෘතිය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 1,000ක්ද ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

විදුලිබල හා බල ශක්තිය 

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල අංශයද ආර්ථිකෙය් කැපී 
ෙපෙනන ආෙයෝජන අංශයක් ෙලස පවතී. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ 
විදුලිබල උත්පාදනය සඳහා වන ආෙයෝජනවලට කිසිදු සීමා 
කිරීමකින් ෙතොරව ඉඩ දිය යුතු ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, සාම්පදායික ෙනොවන පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති -non-renewable energy- ව්යාපෘති සඳහා, 
විෙශේෂෙයන්ම සුළං සහ සූර්යතාප බලෙයන් විදුලිය ජනනය සඳහා 
ශී ලංකාෙව් විභවතාව සලකමින් ෙපෞද්ගලික අංශය සහ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන ෙමන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙමමඟින් ෙද්ශීය විදුලිබල අවශ්යතාව සපුරා ගැනීමට 
අමතරව අතිෙර්ක විදුලිය තිෙබ් නම් විෙද්ශයන් සඳහා එම 
පමාණයන් අපනයනය කළ හැකිය.  

එෙසේම සාම්පදායික ෙනොවන පුනර්ජනනීය විදුලි බල ජනක 
ව්යාපෘති සඳහා කැමැත්ත පකාශ කිරීෙම් ලිපිවලට අනුකූලව 2015 
ෙදසැම්බර් 31වන දින වන විට වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත 
වුවද තවමත් ඒවා කියාත්මක කර ෙනොමැති නම් ඒ මත කටයුතු 
කිරීම තහනම් කරනු ලැෙබ්. 

මහ නගර සහ නාගරික සංවර්ධනය 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉවක් බවක් නැතිව කරන නාගරික හා 
නගර ආශිත සැලසුම් ෙම් රෙට් පධාන ලක්ෂණයක් වී ඇත. ෙම් 
නිසා ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් බස්නාහිර පළාත මහා නාගරික 
පෙද්ශයක් බවට පරිවර්තනය කිරීෙම් සංකල්පය හඳුන්වා දී ඇත. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් රජය විසින් මහා නගර සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා අවශ්ය සියලු නීති රීති හඳුන්වා ෙදනු ඇත. ෙම් අනුව මහා 
නගර ව්යාපෘතියට අදාළ පධාන සැලැස්ම 2016දී සම්පූර්ණ කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇති අතර, ෙබොෙහෝ ව්යාපෘති කියාත්මක කරනු 
ලබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික හා රාජ්ය හවුල් ව්යාපාර - PPP - පදනමිනි. 
නගර ආශිත සංවර්ධනය නාගරික ඝන අපදව්ය කළමනාකරණය 
වැනි ව්යාපෘති සඳහා රුපියල් මිලියන 10,000ක මුදලක් ෙවන් 
කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි. 

එෙසේම තවදුරටත් පිරිසිදු ජලය සැපයුම් වැඩි කිරීමටත්, 
අපදව්ය කළමනාකරණ පහසුකම් සඳහාත්, නාගරික සංවර්ධනය 
සඳහාත් රුපියල් මිලියන 2,500ක් නාගරික සංවර්ධන හා ජල 
සැපයුම් අමාත්යාංශයට ෙවන්  කිරීමට ෙයෝජනා කරමි. 

දක්ෂිණ සංවර්ධනය 

ගරු කථානායකතුමනි, දකුණු පළාෙත් ආර්ථිකයට ඇති 
දායකත්වය සියයට 15ක් පමණ ෙව්. ෙකෙසේ වුවත්, ෙම් පමාණය 
වැඩි කරගැනීම සඳහා වැඩි ඉඩ කඩක් ඇති බව මම විශ්වාස කරමි. 
ෙම් නිසා දකුණු පළාත සංවර්ධනය කිරීෙම් උත්සාහය පධාන 
වශෙයන්ම ෙයොමු වන්ෙන් වරාය සංවර්ධනය සහ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ මගී සහ භාණ්ඩ උපකාරක ෙසේවා, කෘෂි කර්මාන්ත 
පදනම් කරගත් කර්මාන්ත කෘෂි කර්මාන්ත උපකාරක ෙසේවා වැඩි 
දියුණු කිරීම, ගාමීය සනීපාරක්ෂාව, නාගරික සංවර්ධනය ආදිය 
සඳහා ෙව්. ෙම් අරමුණ සඳහා ද මිලියන 1,000ක් ෙවන් කිරීමට 
ෙයෝජනා කරනවා. 

වයඹ සංවර්ධනය 

ගරු කථානායකතුමනි, වයඹ පළාෙත් පානීය ජල ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීම සඳහාත් වාරිමාර්ග පහසුකම් දියුණු කිරීම 
සඳහාත් ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහාත් රුපියල් මිලියන 
2,500ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

පුබුදමු ෙපොෙළොන්නරුව  

ගරු කථානායකතුමනි, පුබුදමු ෙපොෙළොන්නරුව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මුල පිරීමකි. ෙමය සියලුම අංශවල 
පුනර්ජීවයක් ඇති කරන වැඩසටහනකි. ෙමම වැඩසටහන මඟින් 
පිරිසිදු ජලය සැපයීම වැඩිකිරීම, ෙසෞඛ්ය ෙසේවා පහසුකම් දියුණු 
කිරීම, වැව් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, පාසල්වල ෙපොදු පහසුකම් සහ 
උසස් තත්ත්වෙය් කීඩා පහසුකම් දියුණු කිරීම ආදිය ආවරණය 
කරනු ලැෙබ්. එෙසේම, කදුරුෙවල ආෙරෝග්ය ශාලාව මුල් කරගත් 
නගර සංවර්ධනය, නව නගරය, ඓතිහාසික ෙපොෙළොන්නරු 
නගරය නව නගරයක් ෙලස ඒකාබද්ධ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 
මීට අමතරව මින්ෙන්රිය නගරෙය් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත වකුගඩු  
සඳහා දැනට ෙවන්කර ඇති රුපියල් මිලියන 2,000කට අමතරව 
රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

උතුරු නැ ෙඟනහිර සංවර්ධනය 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් රජය ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් 
පැවති පෙද්ශවල මිනිසුන්ෙග් දුක්ගැනවිලි සම්බන්ධව ඉතා සංෙව්දී 
වන අතර ෙමම පෙද්ශවල ජනතාව වර්ෂ ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
ඔවුන්ෙග් මූලික අවශ්යතා වැඩි දියුණු කරන ෙලස ඉල්ලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සිටිනවා. ෙමම පෙද්ශ සංවර්ධනය සඳහා රජය සැලකිය යුතු 
මුදලක් ෙවන් කිරීමට බැඳී ඇති අතර ද්විපාර්ශ්වික හා 
බහුපාර්ශ්වික ආධාර ෙදනු ලබන සංවිධානවල සහෙයෝගෙයන් 
උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ආධාර 
ලබා ගැනීෙම් අදහසින් ආධාර ෙදන කණ්ඩායම්වල රැස්වීම් 2016 
වර්ෂෙය්දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. 

අභ්යන්තර අවතැන් වූ පුද්ගලයන්ෙග් ගැටලු කඩනමින් විසඳීම 
සඳහා අප ඇප කැප වී සිටිමු. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අප විසින් විශාල 
පරිමාණෙය් නැවත පදිංචි කිරීෙම් වැඩසටහන් ශීඝ ෙලස කියාවට 
නංවා තිෙබනවා. එමඟින් දැනටමත් නැවත පදිංචි වී ඇති පවුල් 
සඳහා මූලික අවශ්යතා සහ ජීවෙනෝපාය අවස්ථා සැලසීමට කටයුතු 
කරනු ඇත. ෙම් සම්බන්ධව අප විසින් නිවාස 20,000ක් 
විෙශේෂෙයන්ම මන්නාරම සහ මුලතිව් දිස්තික්කවල අවශ්ය 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, පිරිසිදු ජලය සහ විදුලිය සහිතව ඉදිකරනු 
ඇත. ෙඩල්ෆ්ට් ජැටිය ඉදිකිරීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ෙවලකයි 
සිට කයිට්ස් දක්වා මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම, අපදව්ය 
කළමනාකරණ කමයක් ඇති කිරීම ආදිය ඒ අතර ෙව්. ෙම් අරමුණ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 14,000ක් ෙවන් කිරීමට මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා 
රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහෙයෝගීත්වෙයන් රතුමැටි 
කම්හලක් ඔඩ්ඩුසුඩාන් පෙද්ශෙය් ස්ථාපිත කිරීමට ෙයෝජනා 
කරනවා. 

වතු යටිතල පහසුකම් 

ගරු කථානායකතුමනි, 160,000කට වඩා වූ වතු කම්කරු 
පවුල් තවමත් ජීවත් වන්ෙන් ඉතා පැරණි ලයින් කාමරවල. අපෙග් 
රජය විසින් වතු කම්කරු ජනතාව සඳහා අඩු වියදම් නිවාස වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කිරීමට  කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 1,000ක් ෙවන් කිරීමට මම ෙයෝජනා කරනවා. 

පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කිරීම 

ගරු කථානායකතුමනි, යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා 
පළාත් පාලන අධිකාරින් ෙවත රුපියල් මිලියන 1,500ක් ෙවන් 
කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි. 

විෙශේෂ ව්යාපෘති  

ගරු කථානායකතුමනි, අලුතින් පිහිටුවන ලද විෙශේෂ ව්යාපෘති 
අමාත්යාංශය ෙවත රුපියල් මිලියන 150ක් ෙවන්කර ෙදමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් අදහස වන්ෙන් ජාතික රජය පිහිටුවීෙමන් පසු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම නිෙයෝජිතයින් යහපත් පාලන කමයක් 
ෙවනුෙවන් සත්ය වශෙයන්ම දායක විය යුතු බවයි. ඒ අනුව 
විමධ්යගත අය වැය යටෙත් එක් පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජිතෙයකුට 
රුපියල් මිලියන 15ක් බැගින් ෙවන් කිරීමට ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන බැවින් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 3,375ක් 
ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

සංසක්ෘතික හා කලාව 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් අනාගත පරම්පරාව සඳහා 
සංස්කෘතික උරුම ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට අප බැඳී සිටිනවා. ඒ 
සමඟම රජය ෙද්ශීය ශිල්ප කලා හා අත්කම් පවර්ධනය කිරීමටත් 

එම කුසලතා අන්තර් ජාතික වශෙයන් පද ර්ශනය කිරීමටත් 
කටයුතු කරනවා. 

අපෙග් ගායකයන්, නළුවන් සහ අෙප් ජීවිතවලට සතුට හා 
ආෙලෝකය ෙගන එන කලාකරුවන් ෙබොෙහොමයක්ම ඔවුන්ෙග් 
අවසාන ජීවිත කාලය ෙගවන්ෙන් ආපදා තත්ත්වයක බව සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. අපෙග් රජය විසින් දක්ෂ කලාකරුවන් 
ෙවනුෙවන් තමා විසින්ම දායක කර ගන්නා විශාම වැටුප් කමයක් 
ඇති කරනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 15ක් ෙවන් කිරීමට මම 
ෙයෝජනා කරනවා. 

කීඩා  

ගරු කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර කීඩා තරගවලදී අපෙග් 
දක්ෂතා කමානුකූලව හීනෙවමින් පවතිනවා. අද වන විට අපෙග් 
කීඩා සංගම් සහ ආයතනවලට ෙද්ශපාලනය ඇතුළුවීම නිසා 
අකර්මණ්ය බවට පත්ව තිෙබනවා. රෙට් කීඩාෙව් උන්නතියට 
බාධා පමුණුවන ෙමම කමය ෙවනස් කිරීමට රජය ඇප කැප වී 
සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රට කුඩා රටක් වුවත් කීඩාෙවන් 
විශිෂ්ට දක්ෂතා තිෙබන තරුණ තරුණියන් අපට ඉන්නවා. එෙහත් 
අවාසනාවකට  වාෙග් තරුණ වයෙසේ දක්ෂතා ඇති තරුණ කීඩක 
කීඩිකාවන් හඳුනා ගැනීෙම් විධිමත් කමෙව්දයක් අපට නැහැ. ඒ 
නිසා අප විසින් වැඩි දියුණු කළ යුතු දක්ෂතා හඳුනා ගැනීමට හා 
ෙසොයා බැලීමට කමයක් හඳුන්වා දිය යුතුව තිෙබනවා. ෙමහි දී මම 
උදක්ම ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන 
පාර්ශ්වකරුවන්ට එකට එකතු වී ෙම් උතුම් අරමුණ ෙවනුෙවන් 
වැඩ කරන්න කියලා. ෙමම උත්සාහයන්වලදී සියලුම වියදම් 
ජාතික ජවන හා පිටිය කීඩක කීඩිකාවන් විසින් දරන සම්පූර්ණ 
වියදම ෙතෝරාගත් කීඩා කිහිපයක කීඩක කීඩිකාවන් සහ 
ඔවුන්ෙග් පුහුණුකරුවන් විසින් ජාත්යන්තර තරගවලට 
සහභාගිවීෙම්දී දරන සම්පූර්ණ වියදම රජය විසින් දැරීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ෙනොදියුණු පෙද්ශවල කීඩා උපෙද්ශක කටයුතු ඇතුළත්ව 
පුහුණු වීම් පහහසුකම් ආරම්භ කිරීම සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය 
උනන්දු කරවනවා. ෙම් සඳහා සහනදායී ණය පහසුකම් හා ඉඩම් 
ලබා ගැනීමට ෙයෝජනා කරනවා.  

කීඩා දියුණු කිරීමට අපෙග් ඇති කැපවීම අනුව විෙද්ශීය 
පුහුණුකරුවන් මඟින් අපෙග් කීඩක කීඩිකාවන්ට ජාත්යන්තර 
මට්ටමට ළඟා වීම සඳහා අවශ්ය පුහුණුව ලබා දීමට විෙද්ශ 
රාජ්යයන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා.  

ඉහත කරුණු අනුව ඉටු කරලීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
1,000ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

විෙද්ශ රැකියා 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ වසර ෙදක තුළ රැකී රක්ෂා 
පිබිදීමක් අපෙග් ආර්ථිකය තුළ ඇති ෙව් යැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. 
එම නිසා මම ශී ලාංකික ශමිකයන් සඳහා ඉල්ලුමක් ඇති විෙද්ශ 
රටවල් සමඟ සම්බන්ධ වී නුපුහුණු හා අර්ධ පුහුණු විගමණික 
ශමිකයන්ෙග් අවම මාසික වැටුප ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 300කට 
නියම කිරීමට විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය උනන්දු 
කරවනවා. 

පුහුණු හා අර්ධ පුහුණු ෙසේවකයින්ෙග් හිඟකම නිසා               
ශී ලංකාෙව් ශමිකයන් සඳහා සැලකිය යුතු ඉල්ලුමක් තිබුණත් එම 
ඉල්ලුෙමන් අපට සපුරාලීමට හැක්ෙක් සියයට 20ක් පමණයි. එම 

99 100 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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නිසා අපෙග් තරුණ පිරිස් වෘත්තීය පුහුණු පහසුකම්වලට සම්බන්ධ 
වීමටත් එමඟින් ඔවුන්ෙග් කුසලතා වර්ධනය කර ෙද්ශීය හා 
ජාත්යන්තර වශෙයන් වඩාත් ඉහළ වැටුපක් ලැෙබන රැකියා කරා 
ෙයොමුවන ෙලසත් මම උනන්දු කරවනවා. 

එෙසේම, ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් එක් 
ෙසේවක යකුෙගන් එකතු කරනු ලබන නිෙයෝජිත ගාස්තුව රුපියල් 
15,000 දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. සියලු සංකමණික 
ෙසේවකයන් පිටත්වීමට ෙපර බැංකු ගිණුමක්, රක්ෂණ ආවරණයක් 
සහ ඔවුන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු තමන් සතුව තිබිය යුතුයි. 

සංකමණික ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් රක්ෂණ ආවරණ ලබා 
ෙදන රක්ෂණ නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී තරගකාරී සහ 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව ෙතෝරා ගන්නා කමයක් අනුගමනය කරන 
ෙලස ෙයෝජනා කරනවා. 

මැද ෙපරදිග ශමිකයන්ෙග් දායකත්වය අගය කිරීම ෙවනුෙවන් 
ඔවුන් සඳහා ෙවන්වුණු ආගමන හා විගමන කවුන්ටර ෙදකක් 
බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළහි විවෘත කිරීමට 
ෙයෝජනා කරනවා. 

තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ශක්තිමත් පාලන රාමුවක් 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙවෙළඳාම පවර්ධනය කිරීමට 
කැපවන අතරම ෙද්ශීය ව්යවසායකයින් ආරක්ෂා කිරීෙම් 
අවශ්යතාව පිළිබඳවද හැඟීෙමන් යුක්තව කටයුතු කරන අතර 
පාරිෙභෝගිකයින් අසාධාරණ ෙවෙළඳ කියාකාරකම්වලින් හා 
තත්ත්වෙයන් බාල භාණ්ඩ හා ෙසේවාවලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම 
පිළිබඳවද අවධානෙයන් කටයුතු කරනවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා 
පතාපනවිෙරෝධී - anti-dumping - සහ පතිෙතෝලන - 
countervailing - බදු  සඳහා අවශ්ය ෙරගුලාසි පැනවීෙම් කටයුතු 
කඩිනම් කිරීමට කටයුතු කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට ලංකාවට ආනයනය කරනු 
ලබන සුවඳ විලවුන් හා ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන හා 
අෙළවි කරනු ලබන සුවඳ විලවුන් රෙට් කිසිදු අධිකාරියක් විසින් 
නියාමනය කරනු ෙනොලබයි.  ෙම් ෙහේතුව නිසා සාමාන්ය 
පාරිෙභෝගිකයා විවිධ රටවලින් ආනයනය කරනු ලබන හානිකර 
සුවඳ විලවුන් වර්ග සහ ෙමරෙට් වංචනික නිෂ්පාදකයින් විසින් 
කරනු ලබන එවැනි නිෂ්පාදන නිසා සාමාන්ය පාරිෙභෝගිකයා දැඩි 
තර්ජනයට ලක් වී ඇත. එම නිසා සුවඳ විලවුන් උපකරණ 
නියාමනය කිරීම සඳහා නීති හඳුන්වා දීමට ෙයෝජනා කරමි. එම 
කටයුතු සම්පුර්ණ වන ෙතක් පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 
අධිකාරිය විසින් සියලුම සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදනවල සම්පූර්ණ 
සංඝටක ලැයිසත්ුව අන්තර් ජාතික සුවඳ විලවුන් සංඝටක 
නාමකරණයට අනුකූලව ආයුර්ෙව්ද සුවඳ විලවුන්ද ඇතුළුව අවම 
වශෙයන් ඉංගීසි භාෂාෙවන් සියලුම දවටනවල සඳහන් කිරීමට 
අවශ්ය ෙරගුලාසි ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ඇත. 

ආනයනය කරනු ලබන භාණ්ඩ එනම් කිරිපිටි, සුවඳ විලවුන් 
හා ෂැම්පු වර්ග ආදිෙයහි ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා ශී 
ලංකා පමිති ආයතනය, කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය සහ ඖෂධ 
පර්ෙය්ෂණ රසායනාගාරය යන ආයතනවල තාක්ෂණික කාර්ය 
මණ්ඩල වැඩි කිරීෙමන් ශක්තිමත් කිරීමටත් රසායනාගාර 
පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීමටත් මා ෙයෝජනා කරන අතර ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 200ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා විසින් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි ඇතිවන 
තරගකාරිත්වයට හානිකර ව්යාපාරික හැසිරීම එනම් සාධාරණ 
  ෙනොවන ඒකාධිකාරයන් සුවිෙශේෂී වූ ගනු ෙදනු සහ අසාධාරණ මිල 

ගණන් තීරණය කිරීම ඇතුළු කටයුතු නියාමනය කිරීම සඳහා 
සාධාරණ ෙවළඳ ෙකොමිසමක් ස්ථාපිත කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා.  

චන්දිකා භාවිතය සඳහා වන ශී ලංකාවට හිමි අභ්යවකාශෙය් 
ඉඩකඩ   

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් චන්දිකා භාවිතය සඳහා වන 
අභ්යවකාශෙය් ඉඩ කඩ භාවිතයට ෙගන ෙනොමැති අතර එය 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ලංසු කැඳවීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

ඇඟලුම් සඳහා සුපිරි සාප්පු සංකීර්ණයක් 

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන සංගම් කිහිපයක් සන්නාම නාම සඳහා පෙව්ශ ෙවමින් 
ඔවුන්ටම අනන්ය වු මාවතකට අවතීර්ණ වී තිෙබනවා.  එම 
සන්නාම පෙව්ශය ඉදිරියට ෙගනයාම සඳහා නිෂ්පාදකයින් විසින් 
අවශ්ය පහසුකම් සහිත ලංකාෙව් නිෂ්පාදිත සන්නාම නාම සහිත 
භාණ්ඩ අෙළවි කිරීමට ස්ථිර පදර්ශන මධ්යස්ථානයක් අවශ්ය වී 
තිෙබනවා.  එෙමන්ම ෙමම භාණ්ඩ දැවටුම් හා හිෙසේ සිට 
පාදාන්තය දක්වා වු භාණ්ඩ සංයුතියකින් යුක්තව ඉහළ ගණෙය් 
ගුණාත්මකභාවයකින් යුතු භාණ්ඩවලින් සමන්විත විය යුතුය. 

ෙමම මධ්යස්ථානය ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ගැනුම්කරුවන් 
ක්ෂණික මිලදී ගැනීම් සිදු කරන නැතෙහොත් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ 
ෙපොළ සඳහා ඇණවුම් ලබා ෙදන කටයුතු සඳහා හමුවන 
ස්ථානයක් වනු ඇත.  එම නිසා ෙමම ගමනට සහෙයෝගය දැක්වීම 
පිණිස සැකෙසන ෙතොග හා සිල්ලර සුපිරි සාප්පු සංකීර්ණය 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙද්ශීය සන්නාම නාම සහිත ඇඟලුම් සඳහා 
ස්ථාපිත කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. ෙමය අවම වශෙයන් වර්ග අඩි 
400,000ක ඉඩකඩක් සහිත සුපිරි සාප්පු සංකීර්ණයක් අරඹන 
අතර ඒ සඳහා රජය මඟින් දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත ඉඩම් ලබා 
ෙදනු ලබන අතර එයට රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශවල 
සහෙයෝගෙයන් රුපියල් මිලියන 2,500ක වියදමක් දරනු ඇත.  

ස්වාභාවික විපත් සඳහා රක්ෂණාවරණයක්  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය මාස 12ක කාලය තුළ පමණක් 
කුණාටු නිසා ඇතිවන ජල ගැලීම්වල සිට නායයෑම් දක්වා වන 
ස්වභාවික ආපදාවන්වලට අප මුහුණ දුන්නා. ජීවිතවලට සිදුවූ 
විනාශය සහ ෙද්පළවලට සිදුවූ විනාශය අතිවිශාලයි. රජය 
වාර්ෂිකව ෙමම විනාශවීම් ෙවනුෙවන් වන්දි ලබා දීමටද නැවත 
ඉදිකිරීම් පවර්ධනය සඳහාද රුපියල් මිලියන 500කට වඩා වියදම් 
දරා ඇත. ෙකෙසේ වුවද තවමත් ෙමම විනාශයන්ට ෙගොදුරු වු අය 
ඔවුන්ට හිමි වන්දි මුදල් ලබා ගැනීම සහ ඒවා ලබා දීෙම් 
කියාවලිෙයහි පමාදයන් ෙමම යාන්තණය තුළ දැකිය හැක. එම 
නිසා එවන් ගැටලු මැඩලීම පිණිස මුළු රටම සුළි සුළං, කුණාටු, 
නියඟ, ගං වතුර, නාය යෑම්, හරිෙක්න් කුණාටු, භූ චලන, සුනාමි 
හා ඕනෑම ආකාරයක ස්වභාවික විපත්වලින් ආරක්ෂා කළ යුතු 
බවට මා ෙයෝජනා කරනවා.  ෙමමඟින් ස්වභාවික විපත් සඳහා 
ඒකපුද්ගල රක්ෂණ ආවරණය රුපියල් මිලියන 2.5ක් ද, හානි 
සඳහා උපරිම වශෙයන් රුපියල් මිලියන 10,000 ක් දක්වාද, 
එෙමන්ම ධීවරයන්ට රුපියල් මිලියනයක ජීවිත රක්ෂණ 
ආවරණයක් හා හදිසියකදී ෙබ්රා ගැනීෙම් කටයුතු සඳහා සහායද 
හිමිවනු ඇත. රක්ෂණ වාරික වශෙයන් රුපියල් මිලියන 300ක් 
ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

මිල පාලනය තුළින් සථ්ාවර ආර්ථිකයක්  

ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ජනවාරි 09වන දින සිට වත්මන 
දක්වා ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් ලබා ෙනොදුන් මට්ටෙම් 
සහන ලබා ෙදමින් ජීවන වියදම් බරින් පීඩාවට පත්වූ ෙබොෙහෝ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදෙනකුට සහන සලසා ඔවුනට නව ජීවයක් ලබා දීමට හැකි 
වුණා. ෙමම ෙකටි කාලය තුළ කිරිපිටි, පාන්පිටි, සීනි ඇතුළු 
අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය 13ක මිල ගණන් අඩු කිරීමට පියවර ගත්තා.  
ෙපටල් හා ඩීසල් මිල ෙපර කිසි කෙලක ෙනොපැවති මට්ටමකින් 
අඩු වූ අතර තීරු බදු පහළ දැමීම නිසා පවුලකට සරිලන වාහන 
මිලද පහත වැටුණා. ෙමම සහන ෙහේතු ෙකොටෙගන මහා මාර්ග 
වාහනවලින් පිරි යාෙමන් අපහසුතාවයට පත් වුවද ශී ලාංකික 
පවුලකට වාහනයක් මිලදී ගැනීෙම් මහඟු අවස්ථාවක් උදා වුණා. 
ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 300කින් පහත ෙහළන ලදී.  
ඉතිහාසගත රාජ්ය ෙසේවක වැටුප් වැඩිවීම, වැඩිවූ සමෘද්ධි දීමනා 
සහ ලබා දුන් අෙනකුත් සහන ශී ලාංකිකයින් අත සංසරණය වන 
මුදල් පමාණය වර්ධනය කරලීමට සමත් වුණා.  

තවදුරටත් වගකිව යුතු රජයක් ෙලස, ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වූ 
පරිදි ෙතෝරාගත් අත්යවශ්ය පාරිෙභෝගික දව්ය 11ක මිල අඩු කිරීමට 
මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ ආහාර දව්යවල ෙවෙළඳ 
ෙපොළ මිල ගණන් සෑම වර්ෂයකම අෙනකුත් මාසවලට 
සාෙප්ක්ෂව ෙනොවැම්බර් - ෙදසැම්බර් මාසවලදී උපරිම මට්ටමක 
පවතිනවා. ෙමම මිල උච්ඡාවචනයන් කළමනාකරණය කිරීම 
සඳහා පසු ගිය රජය සමෙය් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
ෙනොකිරීම නිසා අද වන විට ෙවෙළඳ  ෙපොෙළේ අත්යවශ්ය ආහාර 
දව්යවල මිල ගණන් ශීඝෙයන් ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. ෙමම 
තත්ත්වය කළමනාකරණය කරමින් පාරිෙභෝගිකයාට සාධාරණ 
මිලකට ආහාර දව්ය ලබා ෙදන අතරම, ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා 
කර ගැනීෙම් අරමුණින් අර්තාපල් සඳහා දැනට පනවා ඇති විෙශේෂ 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද කිෙලෝගෑමයක් සඳහා රුපියල් 25කින් අඩු 
කරනවා. ඒ අනුව, පාරිෙභෝගිකයාට අර්තාපල් කිෙලෝගෑම් එකක් 
රුපියල් 75ත් 85ත් අතර මිලකට ලබා දීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. 
එෙමන්ම ෙලොකු ලූනු කිෙලෝගෑම් එකක් සඳහා පනවා ඇති විෙශේෂ 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 25කින් අඩු කරමින් ෙලොකු ලූනු 
කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 85ත් 95ත් අතර මිලකට 
පාරිෙභෝගිකයන්ට ලබා දීමටත් මා ෙයෝජනා කරනවා. 

තවත් පධාන පාරිෙභෝජන භාණ්ඩයක් වන ෙද්ශීයව නිෂ්පාදිත 
කිරිපිටි ගෑම් 400ක පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 295ක් දක්වා අඩු 
කිරීමටත්, එමඟින් ෙද්ශීය කිරිපිටි නිෂ්පාදකයාට වන පාඩුව පියවා 
ගැනීම සඳහා රජය මඟින් රුපියල් 30ක සහනාධාරයක් ලබා දීමට 
කටයුතු කරනවා. එෙසේම, ළදරුවන්ෙග් ෙපෝෂණ අවශ්යතා 
සැලකිල්ලට ගනිමින් ළදරු කිරිපිටි කිෙලෝවක මිල රුපියල් 
100කින් අඩු කිරීමටත් මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ටින් මාළු ගෑම් 425ක ටින් එකක මිල 
රුපියල් 125ක් දක්වා අඩු කිරීමට  මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ අනුව, 
ෙද්ශීය ටින් මාළු කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ටින් මාළු 
ගෑම් 425ක ටින් එකක් සඳහා රුපියල් 15ක සහනාධාරයක් ෙද්ශීය 
ටින් මාළු නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමටත් ෙයෝජනා කරනවා. 
ෙමමඟින් පාරිෙභෝගිකයාට සහන සැලෙසන අතරම ෙද්ශීය ටින් 
මාළු කර්මාන්තය වැඩි දියුණු වීෙමන් ෙද්ශීය ධීවරයන්ෙග් මත්ස්ය 
සම්පත සඳහාද ඉහළ මිලක් ලබා ගැනීමට හැකි ෙවනවා. 

 

*  ගරු කථානායකතුමනි, තවත් අත්යවශ්ය ආහාර දව්යයක් 
වන හාල්මැසස්න් ෙපෞද්ගලික ෙවෙළඳුන් විසින් විශාල 
මිල පරාසයක් තුළ අෙළවි කිරීම නිසා පාරිෙභෝගිකයාට 
ඉහළ මිලක් ෙගවීමට සිදු වී තිෙබනවා. ලංකා සෙතොස 
ආයතනය විසින් හාල්මැසස්න් කිෙලෝවක් රුපියල් 380 
කට අෙළවි කරන විට, ෙපෞද්ගලික සිල්ලර ෙවෙළඳුන් 

හාල්මැසස්න් කිෙලෝවක් රුපියල් 800ක් වැනි ඉහළ 
මිලකට අෙළවි කරනවා. ෙමෙසේ අතරමැදියන් විශාල 
වශෙයන් ලාභ ලබමින් පාරිෙභෝගිකයා අපහසුතාවට පත් 
කිරීම වළක්වාලීම සඳහා හාල්මැසස්න් කිෙලෝවක් සඳහා 
රුපියල් 410ක උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

*  සාමාන්ය ජනතාවෙග් තවත් මූලික ආහාර දව්යයක් වන 
පරිප්පු සඳහාද අතරමැදි ෙවෙළඳුන් විශාල ලාභාන්තිකයක් 
තබා ගැනීම නිසා පාරිෙභෝගිකයාට ඉහළ මිලක් ෙගවීමට 
සිදු වී තිෙබනවා. දැනට පරිප්පු කිෙලෝවක ආනයන පිරිවැය 
රුපියල්130ක් පමණ මට්ටමක පැවතියත්, විවෘත ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ පරිප්පු කිෙලෝවක් රුපියල් 220ක් තරම් ඉහළ 
මිලකට අෙළවි කරනවා. ඒ අනුව, පාරිෙභෝගිකයාට  
සාධාරණ මිලකට පරිප්පු ලබා දීම සඳහා කිෙලෝගෑම් 1ක් 
සඳහා රුපියල් 169ක උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට 
මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ සඳහා පරිප්පු මත පනවා ඇති 
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් 
කිරීමටද මා කටයුතු කරනවා. 

* ගරු කථානායකතුමනි, කරවල වර්ග අතරින් වැඩිම 
පාරිෙභෝගික ඉල්ලුමක් පවතින කට්ට කරවල  කිෙලෝවක් 
සඳහා රුපියල් 1,100ක උපරිම සිල්ලර මිලක්ද, සාලයා 
කරවල කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 425ක උපරිම සිල්ලර 
මිලක්ද නියම කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. එමඟින් 
ෙද්ශීය කරවල නිෂ්පාදකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, 
පාරිෙභෝගිකයාට සහන මිලකට කරවල ලබා දීමටත් 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

* දැනට විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කඩල කිෙලෝවක සිල්ලර 
මිල රුපියල් 220ක් වැනි ඉහළ මට්ටමක පැවතියත්, එහි 
ආනයන පිරිවැය රුපියල් 160ක පමණ පහළ මට්ටමක 
පවතිනවා. ඒ අනුව, පාරිෙභෝගිකයාට සහන ලබා දීෙම් 
අරමුණින් කඩල කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 169ක උපරිම 
සිල්ලර  මිලක් නියම කිරීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. 

*  මීට අමතරව කිෙලෝගෑම් 12.5ක ගෘහසථ් ගෑස ්
සිලින්ඩරයක මිල වහාම කියාත්මක වන පරිදි 
රුපියල්150කින් අඩු කිරීමට ෙයෝජනා කරන අතර, දුප්පත් 
ජනතාවට සහන සැලසීෙම් අරමුණින් භූමිෙතල් ලීටරයක 
මිල රුපියල් 10කින්ද අඩු කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 
ෙමෙසේ දුප්පත් ජනතාවට සහන සැලසීෙම් අරමුණින් අඩු 
කරන ලද භූමිෙතල් ෙවනත් ෙතල් වර්ග සමඟ මිශ කර 
අෙළවි කිරීම වැනි අකමිකතා වළක්වා ගැනීම සඳහා 
අවශ්ය නීතිමය කියා මාර්ග ගැනීමටත් මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

* ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා රජයට රුපියල් මිලියන 
3,000ක වියදමක් දැරීමට සිදුවන අතර, ඒ සඳහා අවශ්ය 
පතිපාදන ෙවන් කිරීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. එෙසේම 
රජය විසින් ෙමෙසේ බදු අඩු  කිරීම හා උපරිම සිල්ලර මිල 
පැනවීම මඟින් පාරිෙභෝගික ජනතාවට ලබාදීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන සහන ඔවුනට ඒ ආකාරෙයන්ම ලබාදීම 
සහතික කිරීම සඳහා පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 
අධිකාරිය තම කාර්ය භාරය කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව ඉටු 
කළ යුතු බවද ෙම් ගරු සභාවට මා දන්වා සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා විශ්වාස කරනවා ඔබතුමා මා හා 
එකඟ වන බවට, ආනයනික ආහාර දව්යවල මිල වැඩි වීමට 
ෙහේතුපාදකව ඇත්ෙත් පතිපත්තිගරුක ෙනොවන අතරමැදියන් හා 
සැපයුම්දාමෙය් දුබල පවණතා බව. ෙමම තත්ත්වය සමනය කිරීම 
සඳහා සෙතොස ෙතොග ෙවළඳ අංශය (ඒ හරහා) ෙපෞද්ගලික 

103 104 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ආයතන හා ෙවෙළඳුන්ෙග් ආනයනකරු ෙලස කටයුතු කළ යුතු 
බවට මා ෙයෝජනා  කරනවා. අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය ආනයනය 
පමණක් ෙනොව රටට අවශ්ය ෙතොග පමාණ ගබඩා කිරීමද සෙතොස 
ආයතනෙය් කාර්ය භාරය විය යුතුය. සෙතොසට හිමි ගබඩා 
සංකීර්ණෙය් ගබඩා ෙකොට ඇති ෙතොග ලාභදායී ෙලස ෙපෞද්ගලික 
ෙව ළඳුන්ට ලබා දීමට කටයුතු සලසා දිය යුතුය. ෙමවැනි 
කියාදාමයකින් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ මිල ගණන් සියයට 20කින් 
පමණ පහත දැමීමට හැකි වනු  ඇති බවට මා විශ්වාස කරනවා. 

ව්යාපෘති කළමනාකරණය 

සංවර්ධන පතිපත්ති වඩා ෙහොඳින් සැලසුම් කිරීමට හා 
අධීක්ෂණය කිරීමට රෙට් පතිපත්ති සම්පාදන හා විශ්ෙල්ෂණ 
කියාවලිය පුළුල් කිරීම සඳහා ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශයට රුපියල් මිලියන 200ක පතිපාදන ලබා දීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වෙයන් කියාත්මක කරන 
සියලුම සන්නාමගත කිරීම් කටයුතු ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යාංශය මඟින් සම්බන්ධිකරණය ෙකෙර්. 

දීමනා 

ගරු කථානායකතුමනි, අප රජය විසින් ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි 
රජෙය් ෙසේවකයන් හට රුපියල් 10,000 ක මාසික දීමනාවක් 
ෙගවීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙමම දීමනාව සහ මීට ෙපර ලබා 
ෙදන  ලද අතුරු දීමනා ෙදකක් විශාම ෙගවීම් සඳහා සලකා බලනු 
ලබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අප හට නව අල්ලස් හා දූෂණ 
ෙකොමිසමක් තිෙබනවා. රට තුළ දූෂණය මුලිනුපුටා දැමීමට දැඩි 
කැපවීෙමන් කටයුතු කරන අප රජෙය් පධාන අරමුණක් වන්ෙන්  
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම ශක්තිමත් 
කිරීමයි. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක පතිපාදන ලබා දීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබ දන්නා පරිදි අපෙග් පරිපාලනය 
කැපවී සිටිනවා, පාර්ලිෙම්න්තු කමය ශක්තිමත් කිරීමට. 
විෙශේෂෙයන් සුපරීක්ෂණ කමිටුෙව් අරමුණු සඳහා රුපියල් මිලියන 
250ක් ෙවන් කරනවා. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් හැකියා  වර්ධනය කිරීම සඳහා 
ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන ෙක්න්දයට රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

බදු පතිපත්ති හා බදු පරිපාලනය  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කථාෙව් ෙම් දක්වා කර ඇති 
ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය වන ආදායම් ෙසොයා 
ගැනීෙම් උපාය මාර්ග දැක්ෙවන අෙප් මංගල අය වැෙයහි වඩාත්ම 
වැදගත් අංශයට අප දැන් පැමිණ සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබ ෙහොඳින් දන්නා පරිදි අෙප් බදු කමය යල් පැනගිය, සංකීර්ණ 
සහ ගැටලු සහගත වන අතර, එය ආෙයෝජනයට හා ව්යාපාරික 
දියුණුවට  ෙපළැඹවීමක් ඇති ෙනොකරයි. එය අෙප්ක්ෂා කරන 
ආදායම උපදවන්ෙන් නැති අතර, ඉතිරි කිරීම සඳහා පුද්ගලයන් 
දිරිගන්වන්ෙන්ද නැත. බදු වර්ග රාශියක් සහ බහුවිධ 
ස්ථරයන්ෙගන් යුක්ත බදු ව හය මඟින් බදු කමය සංකීර්ණ වී 
තිෙබනවා.  

එෙසේම එය බදු ෙගවන්නන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් බදු ෙගවීමද 
අෛධර්යවත් කරයි. රාජ්ය ආදායෙම් වර්ධනය පසු ගිය වසරවලදී 
ෙව්ගෙයන් පහළ බැස ඇති අතර 1990 දශකෙය් මුල් භාගෙය්දී දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 20ක් පමණ වූ බදු ආදායම 2014 
වන විට සියයට 11.3ක් දක්වා පහත වැටී තිෙබනවා. ෙමම 
අනුපාතය වර්ධනය කිරීෙම් කඩිනම් අවශ්යතාව රජය හඳුනාෙගන 
ඇති අතර 2018 වන විට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 17ක් 
දක්වා එය වැඩි කිරීමට අප ඉලක්ක කර තිෙබනවා. එබැවින් ෙමම 
කමෙය් සම්පූර්ණ පරිවර්තනයක් අවශ්ය බව රජය හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. 

බදු කමය සරල කිරීම 

වර්තමානෙය්දී විවිධ බදු හා ගාසත්ු වර්ග 35කින් පමණ බදු 
ආදායම් ලබා ගන්නා අතර ෙම් තත්ත්වය බදු කමය සංකීර්ණ කර 
ඇත. එම නිසා බදු ෙගවන්නන් සහ ව්යාපාර පජාවට පතිලාභයක් 
සැලෙසන පරිදි අදාළ ෙනොවන කරදරකාරී බදු ඉවත් කිරීමටද මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ඒ අනුව බදු කමය සරල කිරීෙම් අදහස 
ෙපරදැරිව පහත සඳහන් බදු ඉවත් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා.   

-  ෙකොටස් ගනුෙදනු බද්ද 

-  ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ඇපකර අරමුදල් බද්ද 
-  සුෙඛෝපෙභෝගී හා අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී ෙමෝටර් වාහන බද්ද 
-  සංචාරක සංවර්ධන බද්ද -TDL 

ආදායම් බද්ද 

සංසථ්ාපිත ආදායම් බද්ද 

විවිධ මූලාශ සඳහා විවිධ අනුපාත අදාළ කිරීම හා විවිධ අංශ 
සඳහා ආයතනික නිදහස් කිරීම් සිදු කිරීම නිසා පැවරුම් මිල, බදු 
සැලසුම් හා අර්ථ නිරූපණ කටයුතුවලදී ඇති වන ව්යාකූලතා 
ෙහේතුෙවන් ගැටලු මතු කර ඇත. ෙමම පසු බිම යට ෙත් වර්තමාන 
ආයතනික ආදායම් බදු අනුපාත ව හය අනුපාත  ස්ථර ෙදකක් 
යටෙත් එනම්, සියයට 30ක ඉහළ අනුපාතයක් හා සියයට 15ක 
සම්මත අනුපාතයක් වශෙයන් පතිව හගත කිරීමට ෙයෝජනා 
කරනවා. ඉහළ අනුපාතය අදාළ වනුෙය් ඔට්ටු හා සූදු, මද්යසාර, 
දුම් ෙකොළ, බැංකු හා රක්ෂණ හා කල්බදු කර්මාන්ත ඇතුළත් 
මූල්ය ෙසේවාවල හා ෙවෙළඳ කටයුතුවල ලාභ හා ආදායම් සඳහාය. 
අෙනකුත් සියලු අංශ සියයට 15ක සම්මත අනුපාතයට යටත් වනු 
ඇත. හඳුනා ගන්නා ලද ආයතනික හා විවිධ දිගුකාලීන සහන සහ 
තාර්කික පතිපත්තියකින් ෙතොරව ලබා ෙදන ලද නිදහස් කිරීම් 
නැවත සලකා බලනු ලැෙබ්. 

 ෙකොටස්කරුවන්ට සිය ආෙයෝජනවලට සරිලන ලාභාංශ 
ලැබීම තහවුරු කිරීම සඳහා  ලැයිස්තුගත සමාගම් ෙබදා හරිනු 
ලබන අවම ලාභාංශය, ෙබදිය හැකි ලාභෙයන් සියයට 15ක් දක්වා 
වැඩි කරනු ලැෙබ්. 

තවද, යම් සමාගමක සියයට 15 ක් ෙහෝ ඊට වැඩි ෙකොටස් 
හිමිකාරීත්වයක් දරණ ෙකොටස්කරුවන් සඳහා එම සමාගෙම් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් ආසනයක් හිමිවිය යුතු බවට මම ෙයෝජනා 
කරනවා. 

දුම්ෙකොළ, මද්යසාර සහ කැසිෙනෝ සඳහා අධිබද්ද 

ගරු කථානායකතුමනි, ආයතනික බදු සංෙශෝධනෙයන් 
දුම්ෙකොළ, මද්යසාර හා කැසිෙනෝ සමාගම් අනවශ්ය වාසි ලබා 
ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා සහ දුම්ෙකොළ, මත්පැන්, සූදු හා ඔට්ටු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තැබීම්වලින් ෙතොර සමාජයක් බිහි කිරීෙම් රාජ්ය පතිපත්තියට 
අනුකූලව යමින් ආදායම් බද්ෙදන් සියයට 25ක අධිබද්දක්  - 
surcharge tax -  පැනවීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා.   

පුද්ගලික ආදායම් බදු 

ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය්දී වාර්ෂික ආදායම 
රුපියල් 750,000 ඉක්මවන ෙසේවකයන් කමෙයන් වැඩිවන බද්දක් 
වන උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ද -PAYE-ෙගවීමට යටත් ෙව්. එහි 
උපරිම බදු අනුපාතය සියයට 16කි. ෙමම බදු කමය තවදුරටත් 
සරල කිරීෙම් අදහසින් හා බදු ෙගවීම සඳහා වඩා ෙහොඳ 
අනුගතවීමක් සහතික කරනු පිණිස සහ සියලුම ෙසේවකයන්ට 
සමානව සැලකීම සඳහා PAYE බද්දට අදාළ නීති සංෙශෝධනය 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙසේවකයන්ට සහනයක් ලබා දීම 
පිණිස බද්ෙදන් නිදහස් උපරිම ආදායම් සීමාව රුපියල් මිලියන 2.4 
දක්වා ඉහළ දැමීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම සීමාව ඉක්ම වූ 
සියලු ආදායම් සඳහා සියයට 15ක් වූ එකම PAYE බදු අනුපාතයක් 
අය කරනු ඇත. එෙසේම බදු ෙගවිය යුතු ආදායමට ෙසේවකයාෙග් 
සියලුම ඉපැයීම් ඇතුළත් විය යුතු අතර කිසිදු නිදහස් කිරීමක් 
ෙනොලැෙබනු ඇත. ෙමම කමය හා අනුපාත  පුද්ගලික ආදායම් 
උපදවන්නන්ට දැනට පවත්නා, කමෙයන් වැඩිවී උපරිමය සියයට 
24 දක්වා වන බදු අනුපමාණ ෙවනුවට අදාළ වනු ඇත. තවද, 
ෙදවැනි රැකියාවකින් ලැෙබන ආදායම සඳහාද කිසිදු නිදහස් 
කිරීමකින් ෙතොරව එම අනුපාතය යටෙත් බදු අය ෙකෙරනු ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි, විධිමත් මුදල් හා රාජ්ය මූල්ය පතිපත්ති 
කියාත්මක කිරීම මගින් ෙපොලී අනුපාත අඩු මට්ටමක රඳවා 
ගැනීමට ෙමම වසර තුළදී රජයට හැකි වී ඇත. ෙමම තත්ත්වය 
යටෙත් වැඩි පතිලාභ ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි ව්යාපාර සඳහා 
ආෙයෝජනය කිරීමට අඩු  ෙපොලී අනුපාත යටෙත් ණය ලබා 
ගැනීමට මහ ජනතාවට හැකි වී ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමහි 
පතිඵලයක් ෙලස දිගුකාලීන මුදල් තැන්පත්කරුවන්ෙග් ෙපොලී 
ආදායම අඩු වීම මත ඔවුන් පීඩාවට පත්ව ඇත. එබැවින් 2016 
ජනවාරි 1 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි තැන්පතු සඳහා වූ සියයට 
2.5ක් වූ රඳවා ගැනීෙම් බද්ද - Withholding Tax - අෙහෝසි 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු 

රජය මඟින් ලබා ෙදනු ලබන යටිතල පහසුකම් භාවිත කිරීම 
ෙවනුෙවන් ෙමම බද්ද පනවා ඇත. වර්තමානෙය්දී ෙමම බද්ද 
පනවා ඇත්ෙත් පාඩු ලබන ව්යාපාර ෙහෝ බදු නිදහස් ව්යාපාරවලට 
පමණි. ගාස්තු අය කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහ ෙමම ගාස්තුව 
අය කිරීමට ෙහේතු වූ කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන ලාභ උපදවන 
ව්යාපාරවලට ෙමය අදාළ කිරීමටත් වසරකට රුපියල් මිලියන 
120ක්ව පැවති අවම සීමාවන් ඉවත් කිරීමට ෙයොජනා කරන අතර 
අදාළ වන අනුපාතය සියයට 0.5 දක්වා වැඩි කරනු ලබනවා. තවද, 
ෙශේෂය ඉදිරියට ෙගන යාෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය වසර තුනකට සීමා 
කරනු ලැෙබ්. 

එකතු කළ අගය මත බද්ද  (VAT) 

පසු ගිය වසර කීපය තුළදී වරින් වර ෙයොදාගන්නා ලද අවිධිමත් 
පතිපත්ති නිසා ශී ලංකාෙව් VAT බදු කමෙව්දය දැඩි ෙලස විකෘති 
වී ඇත. ආනයන අඩුෙවන් ඉන්ෙවොයිස් කිරීම, වටිනාකම් දාමෙය් 
කාන්දුවීම සහ විශාල වශෙයන් සිදු කරන ලද නිදහස් කිරීම්වල 
පතිඵලයක් ෙලස අෙප්ක්ෂිත පමාණයට වඩා අඩු ආදායම් ලැබී 
ඇත. ගරු කථානායකතුමනි, ආදායම් වර්ධනය කිරීෙම් අදහස 
ෙපර දැරිව ෙමම නිදහස් කිරීම් ඉවත් කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි. 

වර්තමානෙය් කියාත්මක තනි බදු අනුපාතය සියයට 0 - 
සියයට 8 සම්මත අනුපාතය හා ෙසේවා අංශය සඳහා සියයට 12.5ක් 
ෙලස ස්ථර තුනකින් යුක්ත වන ෙලස සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ්. 
VAT බද්ද ෙගවීම සඳහා වන අවම සීමාව වාර්ෂිකව රුපියල් 
මිලියන 12ක් වන අතර ෙතොග හා සිල්ලර ෙවෙළඳාම VAT 
බද්ෙදන් නිදහස්ය. 

ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද (NBT) 

ගරු කථානායකතුමනි, VATවලට සමගාමීව NBT සීමාවද 
අඩු කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. අනුපාතය සියයට 4 දක්වා 
ඉහළ නැංෙවන අතර සමහර නිදහස් කිරීම ඉවත් කරනු ඇත. බදු 
අනුපාත වැඩි කිරීම නිසා උපදවන ආදායම ඒකාබද්ධ අරමුදලට 
මාරු කරනු ඇත. 

ඔට්ටු  හා  සූදු පනත 

පසුගිය අය වැෙයන් පනවන ලද කැසිෙනෝ පිවිසුම් බද්ද ඉවත් 
කරනු ලබන අතර රුජිෙනෝවලට හැර සූදු ව්යාපාරය සඳහා 
පනවනු ලැබූ වාර්ෂික බද්ද රුපියල් මිලියන 400 දක්වා වැඩි කරනු 
ලැෙබ්. 

පසුගිය අතුරු අය වැය තුළින් හඳුන්වා දුන් කැසිෙනෝ ව්යාපාර 
බද්ද ෙනොෙගවන ෙහෝ ෙනොෙගවීම පිණිස කවර ෙහෝ කියාවක් සිදු 
කරන කැසිෙනෝ ව්යාපාරයක අධ්යක්ෂවරයකු ෙහෝ 
ෙකොටස්කරුවකු පුද්ගලිකව වග කීමට බැ ෙඳන පරිදි  අවශ්ය 
සංෙශෝධන මුදල් පනතට ඇතුළු කිරීමට පියවර ගන්නවා. 

බදු දිරිගැන්වීම 

විවිධ ආයතන විසින් ලබා දී ඇති අවිධිමත් හා ඵලදායී 
ෙනොවන බදු සහන ඉවත් කිරීමට රජය ෙයෝජනා කරනුෙය් එමඟින් 
ක්ෙෂේතෙය් විවිධ බදු කාණ්ඩ ඇති වීම මඟින් ව්යවසායකයන් අතර 
තරගකාරීත්වය ඉවත් ෙවන බැවිනි. එෙසේම, ෙම් තත්ත්වය රෙටහි 
සමස්ත රාජ්ය මූල්ය පතිපත්ති බදු කමය සමඟ ෙනොගැළෙපන 
පරිසරයක් ඇති කර ඇත. එබැවින් ඕනෑම ආෙයෝජනයක් සඳහා 
ලබා දී ඇති සහන මුදල් අමාත්යාංශෙය් දැඩි අධීක්ෂණය හා පසු 
විපරම යටෙත් පැවතිය යුතු බව මම ෙයෝජනා කරන අතර එය 
අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ෙරගුලාසිවලින් පාලනය 
විය යුතු ෙව්. 

ෙමෝටර් වාහන බදු සංෙශෝධනය 

ගරු කථානායකතුමනි, වාහන මිලියන 6කට වැඩි පමාණයක් 
රට තුළ ෙසේවෙය් ෙයොදවන බව වාර්තා වී ඇත. මාර්ග අනතුරුද 
එෙලසම වැඩි වී ඇත. එබැවින් මගීන්ෙග් ෙහෝ ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් ෙමන්ම වාහන හා සම්බන්ධ පාරිසරික කරුණු 
ෙකෙරහිද අප අවධානය ෙයොමු කළ යුතුය. ෙමම කරුණු 
සැලකිල්ලට ෙගන ෙමෝටර් වාහන සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් 
ෙයෝජනා මා ඉදිරිපත් කරනවා. 

වාහන සඳහා  ඒකක මත නිෂ්පාදන බද්ද 

ගරු කථානායකතුමනි, බදු ෙගවීෙම් කටයුතුවලදී ෙමෝටර් 
වාහන අවතක්ෙසේරු කිරීම නිසා රජයට ලැබිය යුතු ආදායම් 
ෙනොලැබී යන බවට ලැබුණු වාර්තා අනුව, සියලුම උපාංග සහිත 
වාහනයක මිල බදු පදනම ෙලස ෙයොදා ගන්නා නව තක්ෙසේරු 
කමයක් මෑත කාලෙය් දී හඳනුවා ෙදන ලදී. නියමිත ෙලස ලැබිය 
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යුතු බදු එකතු කිරීෙම් ෙමම කියා මාර්ගය තවදුරටත් ශක්තිමත් 
කිරිම සඳහා ධාරිතා ඝන ෙසන්ටිමීටර් පමාණය මත පදනම් වූ 
නිෂ්පාදන බද්දක් හඳන්වා දීමට මම ෙයෝජනා කරමි. ඇතැම් වාහන 
සඳහා පතිශතය මත පදනම්ව බදු අනුපාත සංෙශෝධනය කරනු 
ලබනවා. 

පරිසර හිතකාමී වාහන සඳහා බදු සහන 

රෙටහි පිරිසිදු පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීමට රජය විසින් පියවර 
ගනු ලැෙබ්. අවම දහනයකින් යුත් පරිසර හිතකාමී වාහන භාවිත 
කිරීම ෛධර්යවත් කිරීම සඳහා මුළුමනින්ම සූර්යතාපෙයන්, 
හයිඩජන් ෙහෝ හීලියම් මඟින් කියාත්මක වන වාහන සඳහා වන 
නිෂ්පාදන බද්ද සියයට 2.5 දක්වා අඩු කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ෙමෝටර් වාහන හිමිකම් සහතිකය 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම වසෙර් ජනවාරි 29 දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද අතුරු අය වැය මඟින් මම ව්යාපාර කටයුතු සඳහා වාහන 
ආනයනකරුවන්ෙගන් ෙමෝටර් වාහන ආනයන ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
බලපත ගාස්තුවක් අය කිරීමට ෙයෝජනා කෙළමි. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
ෙමය එක සමාන ගාස්තුවක් වීම නිසා විශාල පරිමාණෙය් වාහන 
ආනයනකරුවන්ට ෙමමඟින් අයථා වාසි ලබා ගැනීමට හැකියාව 
තිබුණි. ෙම් තත්ත්වය යටෙත් එකී බලපත ගාසත්ුව ෙවනුවට සෑම 
වාහනයක් සඳහාම වාහන හිමිකම් සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා 
වාහන ආනයන මුදලක් අය කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි. ෙමම 
සහතිකය ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත් කරනු 
ලබන අතර වාහනයක් ආනයනය කිරීම සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත 
කිරීෙම්දී ෙමම සහතිකය අවශ්ය වනු ඇත. යතුරුපැදියක් හා 
තීෙරෝද රථයක වාහන හිමිකම් ගාස්තුව ෙලස රුපියල් 2,000ක්ද, 
ෙමෝටර් රථයක් සඳහා රුපියල් 15,000ක්ද, ෙවනත් ඕනෑම 
වාහනයක් සඳහා රුපියල් 10,000ක්ද අය කිරීමට මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

ආදායම් බලපත හා දුම් පරීක්ෂාව 

පළාත් සභාවන්හි ආදායම් වැඩි කිරීම සඳහා මාර්ග නඩත්තු 
කිරීෙම් වියදම හා පාරිසරික වියදම සැලකිල්ලට ෙගන කාලීනව 
ආදායම් බලපත ගාස්තුව සංෙශෝධනය කළ යුතු ෙව්. ඒ අනුව, 
ෙමෝටර් රථයක් සඳහා ආදායම් බලපත ගාස්තුව සංෙශෝධනය 
කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. දුම් පරීක්ෂා සහතික නිකුත් කිරීම 
සඳහා අය කරනු ලබන ගාස්තුව රුපියල් 5,000 දක්වා වැඩි කරනු 
ලැෙබ්. වාහන දුම් පරීක්ෂා සහතිකය නිකුත් කිරීම සඳහා වැඩි 
පාර්ශවකරුවන්ට තරගකාරී ෙලස ඉදිරිපත් විය හැකි පරිදි විවෘත 
කරනු ලැෙබ්. 

ලියා පදිංචි කර ෙනොමැති වාහන ලියා පදිංචි කිරීම 

රට තුළදී එකලස් කරන සමහර වාහන විවිධ ෙහේතු මත 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි ෙනොකරන 
බව අපෙග් අවධානයට ෙයොමු කර ඇත. ෙවළඳ වාහනයක් සඳහා 
රුපියල් 750,000 ෙගවීෙමන්ද, ෙමෝටර් රථයක් සඳහා රුපියල් 
මිලියනයක් ෙගවීෙමන්ද 2016 මාර්තු 31 දිනට ෙපර එම වාහන 
ලියා පදිංචි කරන ෙලස එවැනි වාහන හිමියන්ෙගන් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

විෙද්ශ විනිමය ඉපැයීම සඳහාද දිවයිෙන් පවතින පාවිච්චි 
කරන ලද වාහන සංඛ්යාව අවම කිරීම සඳහාද එවැනි වාහන 
අලුත්වැඩියා කිරීෙමන් පසු අපනයනය කිරීමට මම ෙයෝජනා 
කරමි. ෙමමඟින් ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ 
කියාකාරකම් වැඩිදියුණු වන අතර නව රැකියා අවස්ථාද ඇති 

කරනු ඇත. ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙත් එක් අපනයනකරුෙවක් 
විසින් අපනයනය ෙකෙරන සෑම වාහන 20ක් සඳහාම එම 
අපනයනකරුවාට සියයට 50ක බදු වාසියක් යටෙත් එක් 
වාහනයක් ආනයනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා ෙදනු ඇත. එෙසේම 
පාවිච්චි කළ වාහන ආනයනය ෙකොට අලුත්වැඩියා කිරීෙමන් පසු 
අපනයනය කිරීමට ඇති හැකියාව ෙසොයා බැලීමට ෙපෞද්ගලික 
අංශ දිරි ගන්වනු ලැෙබ්. 

සුපිරි වාහන අංක තහඩු කමයක් හඳුන්වා දීමටද මම ෙයෝජනා 
කරමි. ෙමම අංක අවශ්ය වන්ෙන් නම් ෙවන්ෙද්සි කළ හැකි ෙව්. 

සහනදායී බලපත කමය 

ගරු කථානායකතුමනි, සහනදායී බලපත කමය 
ෙද්ශපාලනීකරණය වී ඇති අතර ෙබෙහවින් අවභාවිත කර ඇත. 
එෙසේම එමඟින් රජයට වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 40ක පමණ 
ආදායම් අහිමිවීමක්ද සිදු ෙව්. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ඇතුළුව 
විවිධ ෙයෝජනා කම යටෙත් වාහන බලපත නිකුත් කිරිම අෙහෝසි 
කිරීමට ෙයෝජනා කරමි. සහනදායී වාහන ආනයන හිමිකම ලබාදී 
තිබී ෙමම ෙයෝජනාව යටෙත් එම සහනය ලබා ගැනීම අහිමි වී ගිය 
රජෙය් නිලධාරින්ට එම පතිලාභය අහිමි වීම ෙවනුෙවන් මූල්ය 
සහන ලබා ෙදන බවට මා සහතික ෙවනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් 2016 
ජනවාරි 01 දිෙනන් පසු රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන අයට ෙමම 
ෙගවීම අදාළ ෙනොවනු ඇත. තවද, රජයට මිලදී ගනු ලබන සියලුම 
වාහන අදාළ සියලු බදුවලට යටත් විය යුතු අතර ඒ සඳහා අවශ්ය 
පතිපාදන අය වැය යටෙත් ලබා ෙදනු ඇත. 

ෙකඩිට් කාඩ්පත් සඳහා වූ මුද්දර ගාසත්ු අඩු කිරීම 

වර්තමානෙය්දී ෙකඩිට් කාඩ්පත් මඟින් කරනු ලබන මිලදී 
ගැනීම් සඳහා සියයට 1.5ක මුද්දර ගාස්තුවක් අය කරනු ලැෙබ්. 
ෙකඩිට් කාඩ්පත් මඟින් ෙකෙරන ෙද්ශීය මිලදී ගැනීම් සඳහා ෙමම 
මුද්දර ගාස්තුව ඉවත් කිරීමට ෙයෝජනා කරන අතර විෙද්ශවලදී 
ෙකෙරන මිලදී ගැනීම් සඳහා අය ෙකෙරන මුද්දර ගාස්තුව සියයට 
2.5කින් වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනු ලැෙබ්. 

මන්දිර බද්ද 

අතුරු අය වැය මඟින් හඳුන්වා ෙදන ලද මන්දිර බද්ද 
තවදුරටත් බලපැවැත්ෙවන අතර එය ස්වාධිපත්යය නිවාස ඒකක 
සඳහා අදාළ ෙනොෙව්. 

ෙර්ගු ගාසත්ු ව හය පතිසංවිධානය 

ෙර්ගු ගාස්තු ෙලස දැනට ෙර්ගු බදු ස්ථර 4ක් කියාත්මක ෙව්. 
එනම් නිදහස්, සියයට 7.5, සියයට 15 හා සියයට 25 සහ නිශ්චිත 
ඉහළ පමාණයන් ෙව්. 7000ක් පමණ වන සංෙයෝජිත වර්ගීකරණ 
අංක අතරින් සියයට 50ක් පමණ අයිතමයන් සඳහා අදාළ වන්ෙන් 
ශූන්ය බදු අනුපාතයක් ය. භාණ්ඩවලින් සියයට 2ක් පමණ සියයට 
7.5 ස්ථරයට අයත් ෙව්. ෙමම ෙර්ගු බදු ස්ථරයන් තවදුරටත් සරල 
කරනු පිණිස සියයට 7.5 ස්ථරය ඉවත් කිරීමටද සියයට 25 ස්ථරය 
සියයට 30 දක්වා ඉහළ නැංවීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් 
අනුව ශී ලංකාෙව් ශූන්ය පතිශතයත් සියයට 15 හා සියයට 30 
වශෙයන් ස්ථර තුනක් සහිත ෙර්ගු බදු ව හයක් පවතිනු ඇත. 

වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධන ගාසත්ු 

වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධන බද්ෙදන් නිදහස් 
ඉදිකිරීම්, පශු සම්පත් සහ කෘෂි කර්මාන්තයට භාවිත කරන 
යන්ෙතෝපකරණ හැර අෙනකුත් භාණ්ඩ සඳහා වරාය හා ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධන බද්ද සියයට 5 සිට සියයට 7.5 දක්වා වැඩි 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මත්පැන් මත බදු 

ගරු කථානායකතුමනි, මත්පැන් මඟින් 2015 වසෙර්දී එකතු 
කරන ලද ආදායම රුපියල් බිලියන 100ක් පමණ ෙව්. නීති විෙරෝධී 
හා අනවසර මත්පැන් නිසා සහ සුරා බදු ආදායම එකතු කිරීෙම් 
පවතින අඩු පාඩු මත ඒ හා සමාන පමාණයක ආදායමක් රජයට 
අහිමි වන බවද මම විශ්වාස කරමි. 2015 වසර තුළදී ෙම් 
පවණතාව යම් තරමකින් පිටු දැකීමට අපට හැකි වූ බව මම 
සතුටින් සඳහන් කරමි. අනවසර මත්පැන් සංසරණය වළක්වා ගත 
හැක්ෙක් නම් අපට තවත් රුපියල් බිලියන 100ක් එකතු කර 
ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කළ හැක. ෙම් සඳහා මම පහත ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරමි. 

ආරක්ෂිත සට්ිකරයක් 

ගරු කථානායකතුමනි, බදු ෙගවන ලද සෑම මත්පැන් 
ෙබෝතලයක්ම ආරක්ෂිත ස්ටිකරයකින් ෙල්බල් කිරීමට මම 
ෙයෝජනා කරමි. සුරාබදු නිලධාරින්ට බදු ෙගවන ලද මත්පැන් 
ෙබෝතල් පහසුෙවන් හඳුනා ගැනීමට ෙමය උපකාරි ෙව්. රජෙය් 
පසම්පාදන කමෙව්දය යටෙත් ජාත්යන්තර තරගකාරි මිල ගණන් 
කැඳවීම මගින් විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව ෙමම ස්ටිකරය 
නිපදවන්නන් ෙතෝරා ගනු ලැෙබ්. ෙමම විධිවිධානයන් කියාත්මක 
කිරීම මගින් නීති විෙරෝධි මත්පැන් පාරිෙභෝගිකයන්ට සැපයීම 
නවතිනු ඇත.  

මත්පැන් නිෂප්ාදන බලපත ගාසත්ුව වැඩි කිරීම 

ස්කාගාරයක් සඳහා වාර්ෂික මත්පැන් නිපදවීෙම් බලපත 
ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 150 දක්වා වැඩි කිරීමට මම ෙයෝජනා 
කරමි. එෙසේම, වර්තමානෙය් කියාත්මක වන ෙබෝතලයක් සඳහා 
බලපතු ගාස්තු ෙගවීෙම් සංෙක්ත කමය ෙවනුවට මත්පැන් 
නිෂ්පාදකයකුෙගන් රුපියල් මිලියන 150ක මුදලක් වාර්ෂිකව 
අවසර පත ගාස්තුව ෙලස අය කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි. 
මත්පැන් සඳහා නිෂ්පාදන බද්ද අද මධ්යම  රාතිෙය් සිට 
සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ්. 

බලපත කමය සරල කිරීම 

සංකීර්ණ වූ බලපත නිකුත් කිරීෙම් කමෙව්දය සරල ෙකෙරන 
අතර විකුණුම් සඳහා අදාළ වන කාලය සම්බන්ධෙයන් තිබුණු යම් 
සීමාවන් ඉවත් ෙකෙර්. 

ෙගවිය යුතු අවම සුරාබදු 

මද්යසාර නිෂ්පාදනය කරන සහ ස්කාගාරද අයිති 
ආයතනවලින් රුපියල් මිලියන 250ක් සහ මද්යසාර නිෂ්පාදන 
පමණක් සිදු කරන ආයතනවලින් රුපියල් මිලියන 50ක අවම 
මාසික සුරා බද්දක් එකතු කිරීමට අවශ්ය පතිපාදන සලසා ගැනීමට 
හැකිවන පරිදි සුරාබදු ආඥාපනතට අවශ්ය සංෙශෝධන හඳුන්වා 
ෙදනු ලැෙබ්. 

මත්පැන් මත වන ආනයන බදු වැඩි කිරීම 

මත්පැන් පානය අෛධර්යවත් කිරීම සඳහා වන රජෙය් 
පතිපත්තියට සමගාමීව ආනයනය කරන මත්පැන් මතද බදු වැඩි 
කළ යුතු ෙවනවා. එබැවින්, ෙද්ශීයව නිපදවන මත්පැන්වල මිල 
වැඩි කිරීමට අනුරූපව සියලුම වර්ගවල ආනයනික මත්පැන්වල 
මිල වැඩි කිරීමට අනුරූපව සියලුම වර්ගවල ආනයනික මත්පැන් 
මත වන බදු සහ ආනයනය කරන ලද එතෙනෝල් මත පැනෙවන 
බදු වැඩි කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

විෙද්ශ මත්පැන් ආනයනයට බලපත 

දැනට ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන මත්පැන් පවාහනයට 
අවසර ලබා දී ඇත්ෙත් ෙතොග ලීටර් 10ක් දක්වා පවාහනයට 
පමණි. ෙකෙසේ වුවද, ආනයනික මත්පැන් පවාහනයට එවැනි සීමා 
කිරීම් කිසිවක් පනවා ෙනොමැත. එබැවින් ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය 
ෙකෙරන මත්පැන් පවාහනයට පනවා ඇති කමෙව්දය 
එපරිද්ෙදන්ම ආනයනය කරන ලද මත්පැන් සඳහාද අදාළ කරගත 
යුතු බවට මා ෙයෝජනා කරනවා.  

බීඩි ෙකොළ මත ෙර්ගු බදු 

ගරු කථානායකතුමනි, වර්ෂ 1990 මුල් කාලෙය් දී ෙද්ශීය, 
වාර්ෂික සිගරට් පරිෙභෝජනය මිලියන 5,500 ඉක්මවා ඇත. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, වරින් වර කරන ලද සිගරට් මිල වැඩි කිරීම් 
ෙමන්ම ඒවා පරිෙභෝජනෙයන් සිදුවන ෙසෞඛ්ය අවදානම පිළිබඳව 
ෙකෙරන මහජන දැනුවත් කිරීම් ෙහේතුෙවන් සිගරට් පරිෙභෝජනය 
ෙම් වන විට වාර්ෂිකව මිලියන 3,000ක් දක්වා පහළ බැස ඇත. 
එයට පතිවිරුද්ධ ෙලස බීඩි ෙකොළ ආනයනය ඉහළ ෙගොස ් බීඩි 
නිෂ්පාදනෙය් වැඩිවීමක්ද දක්නට ලැෙබ්. සෑම අවුරුද්දක් පාසාම 
සිගරට් මිල වැඩි කළ ද, බීඩි මිල එෙසේ වැඩි කර ෙනොමැත. 
දුම්ෙකොළ භාවිතය අෛධර්යවත් කිරීමටත්, අවම මිලක් සහතික 
මිලක් කිරීමටත් හැකිවන පරිදි බීඩි ෙකොළ මත පැනෙවන ෙර්ගු බදු 
වැඩි කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි. එෙසේම බීඩි නිෂ්පාදකයන්ෙග් 
බලපත ගාස්තුවද රුපියල් 1,500 සිට රුපියල් 5,000 දක්වා වැඩි 
කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි. ෙර්ගු බදු ඉහළ නැංවීම මගින් බීඩි 
ආනයනය කිරීම අෛධර්ය කිරීමටද මා ෙයෝජනා කරනවා. 
ෙමමගින් වකාකාර වාසියක් ෙද්ශීයව බීඩි නිෂ්පාදනෙය් 
ෙයෙදන්නන් හට සැලෙසනවා. 

නැව් නැඟීෙම්/ ගුවන්ගත වීෙම් ගාසත්ුව වැඩි කිරීම 

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට පවත්නා ෙඩොලර් 25ක් වන 
නැව් නැඟීෙම්/ ගුවන්ගත වීෙම් ගාස්තුව ෙඩොලර් 30ක් දක්වා වැඩි 
කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි. ෙමය නැව් සහ ගුවන් යානා මගීන් 
යන කාණ්ඩ ෙදකටම අදාළ වනු ඇත. ෙමම ගාසත්ු මගින් එකතු 
කරන ආදායෙමන් දැනට ඒකාබද්ධ අරමුදලට ලැෙබන 1/3ක 
පමාණය ෙමම ගාස්තුෙව් මුළු එක් රැස් කිරීෙමන් 2/3ක් දක්වා වැඩි 
කිරීමට ද මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගමන් බලපත ගාසත්ු 

මෑත කාලෙය්දී ගමන් බලපත ගාස්තුව වැඩි කර ෙනොමැත. 
එෙසේ වුවද ගමන් බලපත මුදණය කිරීෙම් වියදම් ෙම් වනවිට වැඩි 
වී ඇත. එබැවින් එක් දිනකදී නිකුත් කරන ගමන් බලපත ගාස්තුව 
දැනට එක් අයඳුම්කරුෙවකුට පවත්නා රුපියල් 7,500 සිට රුපියල් 
10,000 දක්වා වැඩි කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි. එෙසේම ද්විත්ව 
පුරවැසි අයඳුම්කරුෙවකුෙග් අයඳුම්පත් ගාස්තුව රුපියල් 250,000 
සිට රුපියල් 300,000 දක්වා වැඩි කිරීමටත් සාර්ක් රටවලට අදාළ 
වීසා ගාස්තුව එක් අයඳුම්පතයකට ෙඩොලර් 20 දක්වා වැඩි 
කිරීමටත් මම ෙයෝජනා කරමි. 

ෙන්වාසික වීසා හඳුන්වා දීම 

විෙද්ශීය ආෙයෝජන දිරි ගැන්වීමට ඇමරිකානු ෙඩොලර් 
250,000 ක විෙද්ශීය ආමුඛ ෙපේෂණයක් සිදු කරන විෙදස් 
අයදුම්කරුවන් සඳහා අවුරුදු 3ක කාලයක් සඳහා වීසා පදානය 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. තවද, ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 5 
ක ආමුඛ ෙපේෂණ සිදුකරන තැනැත්තන් හට ස්ථිර ෙන්වාසික වීසා 
පදානය කරනු ඇත. ෙමය 2016 ජනවාරි 01 දින සිට කියාත්මක 
ෙව්. 

111 112 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  

විදුලි සංෙද්ශ කර්මාන්තය සඳහා බදු 

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශෙයන් ලැෙබන ඇමතුම් සඳහා 
මිනිත්තුවකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ශත 9ක් අන්තර්ජාතික විදුලි 
සංෙද්ශ ගාස්තු වශෙයන් අය ෙකෙරනු ලැෙබ්. ෙමයින් 
මිනිත්තුවකට ශත 3ක් බැගින් වන මුදල ඒකාබද්ධ අරමුදලට 
කියාකරුවන් විසින් බැර කරනු ඇත. ෙමම ගාසත්ුව ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් ශත 9 සිට ශත 12 දක්වා වැඩි කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙමම සමස්ත වැඩිවීම මත ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර 
ෙකෙර්. විදුලි සංෙද්ශ  නියාමන ෙකොමිසම අන්තර් තීරු බදු 
ආදායම දළ පිරිවැටුෙමන් නිදහස් කරන ෙලස ඉල්ලුම් කර 
තිෙබනවා. ෙම් අනුව අන්තර්ජාතික තරගකාරිත්වය වැඩිදියුණු 
කිරීම හා විෙද්ශ විනිමය ලැබීම් වැඩිවීම ද අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 
පරිසරයට ඇති ඍණාත්මක බලපෑම සලකා බලා සන්නිෙව්දන 
කුලුනක් සඳහා අයකරන වාර්ෂික ගාස්තුව රුපියල් 50,000/- 
දක්වා වැඩි කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

අපනයනයට ෙයොමු වූ සමාගම් මගින් ෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොළ 
තුළ කරනු ලබන අෙළවි කිරීම් 

ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත් ලියා පදිංචි අපනයන 
මූලික සමාගම්වලින් ෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොළට නිකුත් කරනු ලබන 
සැපයුම් පමාණය ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදනවලින් සියයට 5කට සීමා 
කරනවා. 

සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාසත්ුවක් හඳුන්වා දීම 

ෙබොෙහෝ ලියා පදිංචි සමාගම් කියාත්මක තත්ත්වෙය් ෙනොමැති 
බව ෙපනී ෙගොස් ඇත. එවැනි සමාගම් යළි කියාකාරී කිරීම සඳහා 
සමාගම් ෙරජිස්ටාර් විසින් එකතු කරනු ලබන වාර්ෂික ගාස්තුවක් 
සියලුම ලියා පදිංචි සමාගම් ෙවත පනවනු ලැෙබ්. තවදුරටත් ස්ව 
කැමැත්ෙතන්ම කරනු ලබන ඈවර කිරීම් අෛධර්යවත් කිරීෙම් 
අරමුණින් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඈවර කරනු ලබන සමාගම්වලින් 
රුපියල් 500,000ක් අය කිරීමට ෙයෝජනා කරමි. 

2016 ජනවාරි 1වන දින සිට සියලුම ව්යාපාරික ආයතන අදාළ 
පළාත් පාලන ආයතනවල වසරකට රුපියල් 100ක නාමික 
ගාස්තුවක් මත ලියා පදිංචි විය යුතුය. අලුතින් ඇති කරනු ලබන 
ව්යාපාරික ආයතනයක් එම ආයතන සඳහා ජල හා විදුලි 
සම්බන්ධතා ලබා ගැනීමටද, බැංකු මගින් ණය ලබා ගැනීමටද 
ෙමම ලියා පදිංචිය මූලික අවශ්යතාවක් වනු ඇත. 

ෙටලි නාට්ය සඳහා ගාසත්ු 

දැනට ෙදමළ ෙටලි නාට්ය, චිතපට හා ෙවළඳ දැන්වීම් 
ගාස්තුවලින් නිදහස් කර ඇත. ඉංගීසි, ශී ලංකාෙව් සන්ධාන භාෂාව 
වන ෙහයින් ඒ අයුරින්ම ඉංගීසි ෙටලි නාට්ය, චිතපට හා ෙවළඳ 
දැන්වීම්ද නිදහස් කිරීමට ෙයෝජනා කරනු ලැෙබ්. 

බදු පරිපාලනෙය් පතිසංසක්රණ 

ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

රෙටහි දැනට පවත්නා බදු පරිපාලනෙය් තත්ත්වය 
සැලකිල්ලට ගත් විට, බදු පතිපත්තිවල ෙකෙරන 
පතිසංස්කරණවලට අනුරූපව පවත්නා කමෙව්දයන් නවීකරණය 
කිරීම සහ සරල කිරීම අත්යවශ්ය ෙව්. ෙමහි පළමු පියවර යටෙත් 
2016 ජනවාරි 01 වන දා සිට කියාත්මක වන පරිදි බදු පරිපාලනය 
කළමනාකරණ ෙතොරතුරු කමෙව්දෙය් - RAMIS - පළමු අදියර 
කියාත්මක කරනු ලබන අතර එමඟින් ස්වයංකීයව බදු වාර්තා 
ෙගොනු කිරීම, බදු ෙගවීම වැනි පහසුකම් සැලෙසනු ඇත. 

බදු එකතු කිරීම ඉහළ නංවීම සඳහා සෑම ගනුෙදනුවකදීම බදු 
ෙගවන්නා හඳුනා ගැනීම් අංකය - TIN - ව්යාපාර ලියා පදිංචි 
කිරීෙම් අංකය ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා ෙයෝජනා කරනවා. 

බදු ෙකොමිසම විසින් ලබා දුන් නිර්ෙද්ශ නැවත සලකා බලනු 
ලැෙබ්. ඒ අතරින් බදු පදනම පුළුල් කරන අතරතුර බදු 
අනුපාතයන් අඩුකරලීම විෙශේෂෙයන් සලකා බලනවා. 

රටට නිවැරදි කමෙව්දයන්ෙගන් ලැෙබන ආදායම ලාභ ෙබදා 
ගැනීෙම් කමෙව්දය තුළ හිඳිමින් ලබා ගැනීම අභිෙයෝගයක් ෙව්. 
පැවරුම් මිල -Transfer Pricing - ගැටලු විසඳීම සඳහා ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ස්ථාපිත Transfer Pricing Unit එක 
අවශ්ය පුහුණු ශමිකයන්ෙගන් හා දත්ත පද්ධතියකින් ශක්තිමත් 
කළ යුතුය. ෙද්ශීයව ෙම් සම්බන්ධ පරිපාලන කටයුතු සරල කිරීම 
මඟින් ෙද්ශීයව සිදුවන මිල පැවරුම් ඒකක හා සම්බන්ධ අනවශ්ය 
වියදම් අවම ෙකෙරනවා. 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් බදු එකතු කිරීම 
සනාථ කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගනු ලැෙබ්.  

වසරකට රුපියල් මිලියන 25කට වඩා ආදායම් බදු ෙගවනු 
ලබන ෙපෞද්ගලික බදු ෙගවන්නන් ෙවත විෙශේෂ පහසුකම් ලබා 
ෙදනු ලැෙබ්. ඒ යටෙත් ගුවන්ෙතොටුෙපොළ තුළදී VIP පහසුකම් 
ලබාදීම, රජෙය් ෙරෝහ ල් හා ආයතන තුළදී පමුඛතාව ලබා දී 
පහසුකම් ලබාදීම, රජෙය් උත්සව අවස්ථාවලදී විෙශේෂෙයන් 
ආරාධනා කිරීම, වසරකට වරක් ගරු ජනාධිපතිතුමා හා 
අගමැතිතුමා සමඟ හමුවීෙම් අවස්ථාවක් ලබාදීම වැනි පහසුකම් 
ලබා ෙදනු ලැෙබ්. ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් බදු 
ෙගවන්නන් ෙවනුෙවන් බදු උපෙද්ශන ෙසේවාවක් ලබා ෙදනු 
ලබන අතර, දක්ෂ නිලධාරින් සිටින උපකාරක කවුළුවක් ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ ඇති කරනු ලැෙබ්. 

බදු ෙගවීම් ෙකෙරහි නැඹුරු වන අයුරින් සහ බදු ෙගවන්නන්ට 
වඩාත් පහසු වන ෙලස ආදායම් බදු වාර්තාව - return -  තනි 
පිටුවක ෙල්ඛනයක් වශෙයන් සරල කරනු ඇත. 

බදු ෙගවිය යුතු පමාණයන් වැරදි ෙලස ගණන් ගැනීම 
වැළැක්වීම සඳහා සහ වැරදි ෙලස පාවිච්චි කිරීම වැළැක්වීම 
ෙවනුෙවන් අවශ්ය පතිපාදන හඳුන්වා ෙදනු ලැෙබ්. 

 විෙශේෂෙයන්ම රක්ෂණ කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ඇති 
කළමනාකරණ ගාසත්ු නැවත නිර්වචනය කරනු ලැෙබ්. 
බදු එකතු කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සහ බදු ෙගවීම උනන්දු 
කිරීම ෙවනුෙවන් ෙද්ශීය ආදායම් බදු පනෙත් පවතින 
දණ්ඩන ෙවනුෙවන් වන පතිපාදන නැවත සලකා බලා 
අවශ්ය සංෙශෝධන කරනු ලැෙබ්.  

 පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු ෙවනුෙවන් ඇති වියදම් 
ෙවනුෙවන් තිත්ව අඩුකිරීම් ලබා ෙදනු ලබන්ෙන් තාක්ෂණ 
කමෙව්දවල දියුණුවක් හා අදාළ පර්ෙය්ෂණ කමවලින් 
ලැෙබන පතිඵලවල වර්ධනයක් තිෙබ් නම් පමණි. 

 විෙද්ශීය බැංකු හා මුල්ය ආයතනවලින් ලබා ෙගන ඇති  
ණය සඳහා වන බදු මුදල් සඳහා පමණක් බදු ෙගවීම් ලබා 
ෙදනු ලැෙබ්. 

 බදු නිදහස ්කාලය සම්පුර්ණවීෙමන් පසු ලාභාංශ මත ලබා 
ෙදනු ලබන සමහරක් බදු සහන ඉවත් කරනු ලැෙබ්. 

 කිසියම් බදු කාලයක් තුළ බදු ආපසු අයකර ගැනීමක් කර 
ඇත්නම් එය ෙද්ශීය  ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
වසර තුනක් තුළ අවසන් කළ යුතුය. එෙසේ නැතෙහොත් එම 
පමාණය ඉදිරිෙය්දී ෙගවිය යුතු බදු මුදල්වලින් කපා හැරිය 
යුතුය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බදු නීතිය නැවත ෙකටුම්පත් කිරීම 

රෙට් පවතින බදු නීතිය සම්පදායික බිතාන්ය නීති මත පදනම් 
වූ සංකීර්ණ සහ ෙත්රුම්ගත ෙනොහැකි එකකි.  ශී ලංකාව තුළ 
කාර්යක්ෂම බදු පතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම සඳහා ෙමම 
සංකීර්ණභාවය බාධාවක් වී ඇත. එම තත්ත්වය බදු පතිපත්තියක් 
කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීෙම්දී විවිධ අපහසුකම් ඇති කරයි. එබැවින් 
අවශ්ය ෙවනස්කම් කරමින් වඩා පැහැදිලි, ඒකාග සහ සරල බදු 
කමයක් ෙවනුෙවන් නැවත නීති සම්පාදනය කළ යුතුව ඇත. එම 
බදු කමය බදු ෙගවන්නන් සඳහා පහසු වනවාක් ෙමන්ම බදු 
කමෙය් පවතින හිදැස් ආවරණය වන පරිදි ෙවනස්කම් විය යුතු 
අතර, ඒ තුළින් බදු පරිපාලනය වඩාත් ශක්තිමත් විය යුතුයි. ෙම් 
සඳහා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලන් තාක්ෂණ සහාය අපට 
ලැෙබන අතර, වසර 2016 අවසාන වන විට ව්යාපෘතිය  - 
කියාවලිය - සම්පුර්ණ කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

බදු අභියාචනා ෙකොමිසම 

බදු අභියාචනා ෙකොමිසෙම් ස්වාධීනත්වය තහවුරු කිරීමටත් 
අභියාචනා පරිපාටිය හා ස්වාභාවික යුක්ති මූලධර්මවලට 
අනුකූලවීමටත් අවශ්ය පියවර ගනු ලැෙබ්. 

ශී ලංකා ෙර්ගුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා පරිදි රාජ්ය 
ආදායෙමන් සියයට 60ක් පමණ එකතු කරනුෙය් ශී ලංකා ෙර්ගුව 
විසිනි. එෙහයින් අප එහි කාර්යන් ශක්තිමත් කිරීම අතිශය වැදගත් 
ෙවනවා.   එෙමන්ම ජාත්යන්තර ෙවෙළඳාමට පහසුකම් සැලසීෙම් 
පධාන කාර්ය භාරයක් ශී ලංකා  ෙර්ගුව විසින් ඉටු කරනු ලබනවා. 
ෙමම පසු බිම තුළ අප දැනටමත් ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් ෙමෙහයුම් 
කටයුතු පැය 24 පුරා සතිෙය් දින 7 තුළම කියාත්මක කරනු 
ලබනවා. 

දළ වශෙයන් අපෙග් ආයතනවලින් සියයට 80ක් පමණ ෙද්ශීය 
හා අපනයන මූලික කර්මාන්ත සඳහා අවශ්ය ෙයදවුම් ෙව්.  
අමුදව්ය, උපකරණ හා ෙවනත් භාණ්ඩ ආනයනෙය්දී 
ආෙයෝජකයන්ට මුහුණ පෑමට සිදු වූ විවිධ ගැටලු සැලකිල්ලට 
ෙගන ශී ලංකා ෙර්ගුව තුළ එක් නැවතුම් ෙසේවා ස්ථානයක් - One 
Stop Shop - පිහිටුවීමට තීරණය කර ඇත. ෙමමඟින් අවශ්ය කරන 
සියලුම අවසර ගැනීම්, නිදහස් කර ගැනීම් හා අනුමැතීන් ඉටු කරනු 
ඇත. ෙමම කියාදාමය කඩිනම් කරනු පිණිස ආනයන-අපනයන 
පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ශී ලංකා පමිති ආයතනය, පාරිෙභෝගික 
ෙසේවා අධිකාරිය, ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වාණිජ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සමාගම් ෙරජිස්ටාර් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආදී 
අදාළ රාජ්ය ආයතනයන්හි බලයලත් නිලධාරින් ෙමම එක් 
නැවතුම් ස්ථානෙයහි ෙසේවයට ෙයොදවනු ඇත. 

තවදුරටත් භාණ්ඩ නිෂ්කාශන කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට 
හා ආදායම් අහිමිවීෙම් අවස්ථා මුළුමනින්ම නවතා දැමීමටත්                
ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් සියලුම නිෂ්කාශන ස්ථානයන්හි නව ස්කෑනින් 
යන්ත සවි කරනු ලැෙබ්. ෙමය ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් විශ්වසනීයත්වය 
වැඩි දියුණු කරනු ෙනොඅනුමානය. 

ෙර්ගු කටයුතු සඳහා මානව මැදිහත් වීම් පාලනය කිරීම සඳහා 
සහ වාණිජ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආනයන ෙර්ගු 
පකාශන ඉෙලක්ෙටොනික මාර්ගෙයන් ඉදිරිපත් කිරීම 2016 ජුනි 
මස සිට ආරම්භ වනු ඇත. බලය ලබා ෙදනු ලබන රාජ්ය ආයතන 
ශී ලංකා ෙර්ගුව සමඟ 2016  ජනවාරි 01 දින සිට මාර්ගගතව 
සම්බන්ධ වනු ඇත. 

නාස්තිය හා දුෂණය වැළැක්වීම සඳහාද විනිවිදභාවය සහතික 
කිරීම සඳහාද අයිතිකරුවන් ෙනොමැතිව ලැෙබන ගමන් මළු හා 
සම්බන්ධ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහාද ෙර්ගුෙව් සෑම බන්ධිත 
ගුදම් පෙද්ශයකම CCTV පද්ධති කියාත්මක කරනු ඇත. ෙමම 
උපකරණයන් ශී ලංකා ෙර්ගු මූලස්ථානය හා සම්බන්ධ ෙකෙරනු 
ඇත. 2016 අෙපේල් 01 දිනට පසු කියාත්මක කරනු ලබන බන්ධිත 
ගුදම් අවම වශෙයන් වර්ග අඩි 50,000ක බිම් පමාණයකින් යුක්ත 
විය යුතුය. එෙසේම දැනට පවතින බන්ධිත ගුදම්වලද බිම් පමාණය 
වැඩි කිරීම මඟින් ෙමම බිම් පමාණ අවශ්යතාවය සම්පුර්ණ කළ 
යුතුව ඇත.  

2016 ජනවාරි 01 දින සිට ෙමෝටර් රථ අමතර ෙකොටස්, ටයිල් 
හා ටයර් වැනි දෑ අඩුෙවන් ඉන්ෙවොයිස් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා 
නව තක්ෙසේරු කමයක් හඳුන්වා ෙදනු ඇත. 

ශී ලංකාව අපදව්ය බැහැර කිරීෙම් බිමක් වීම වැළැක්වීම සඳහා 
පාවිච්චි කරන ලද රූපවාහිනි යන්ත, ෙරදි ෙසෝදන යන්ත සහ 
ජංගම දුරකථන ආනයනය කිරීම 2016 ජනවාරි  01 දින සිට 
සම්පුර්ණෙයන් තහනම් කරනු ලැෙබ්. 

ෙර්ගු කටයුතු මනාව සංවිධානය කිරීම සඳහා ද ආදායම් 
ආරක්ෂා කිරීෙම් කමෙව්දයක් ෙලස ද අඛණ්ඩව භාණ්ඩ ආනයනය 
කරන ආනයනකරුවන් 2016 ජනවාරි 01 දින සිට ශී ලංකා 
ෙර්ගුෙව් ලියා පදිංචි විය යුතුය. 

ඉදිරිෙය්දී වරාෙය් හා ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ පිහිටි තීරු බදු රහිත 
සාප්පු ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය හවුල්කරුවන් සමඟ හවුල් ව්යාපාර 
පදනම යටෙත් කියාත්මක කළ යුතුය. ඒ අනුව, ෙමම ව්යාපාරයට 
එළඹීමට අදහස් කරන ෙද්ශීය කියාකරුෙවකුට විෙද්ශීය 
හවුල්කරුෙවකු සිටිය යුතුය.  විෙද්ශීය කියාකාරුවන්ට ද එෙසේමය. 

ආරක්ෂිත, ෙව්ගවත් හා කමානුකූල අපනයන හා පතිනැව්ගත 
කිරීම් පහසුකම් දිරිමත් කරනු පිණිස කලාපෙය් අෙනක් රටවල 
ෙර්ගු බලධාරින්ෙගන් සිය නිලධාරින් අපෙග් ෙර්ගු නිලධාරින් 
සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම සඳහා එවන ෙලස ඉල්ලා සිටිමි. 
ඔවුන්ෙග් පැමිණීම මත අපනයන හා පතිනැව්ගත කිරීෙම් කටයුතු 
කඩිනමින් කළ හැකි වනු ඇත.  

වර්තමාන ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ කටයුතු අවශ්යතාවන්ට 
සරිලන පරිදි පවතින ෙර්ගු ආඥා පනත ෙවනුවට නව ෙර්ගු 
පනතක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු 
කරනු ලැෙබ්. 

මාර්ග අනතුරු සඳහා ගාසත්ු 

මාර්ග විනය අත්යවශ්ය වන්නකි.  මනුෂ්ය ජීවිත අහිමි වීම හා 
ෙද්පළවලට වන හානිය ඉතා විශාල වන අතර, ජාතිය දරන වියදම 
රුපියල් බිලියනවලින් මැනිය යුතු ෙව්. ෙමය අනුමත කළ 
ෙනොහැකි තත්ත්වයකි. ෙමම පසු බිම යටෙත් මාර්ග අනතුරකදී 
ෙපොදු ෙද් ෙපොළවලට සිදුවන හානියට අමතරව රුපියල් 10,000ක 
වන්දියක් ෙගවිය යුතු බවට ෙයෝජනා කරනවා.  

කර්මාන්ත සඳහා දිරි ගැන්වීම 

2018 වසර වන විට ශී ලංකාව ඇස්බැස්ටස්වලින් ෙතොර රටක් 
ෙලස අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දැනටමත් නිෙව්දනය කර ඇත. ෙම් 
තත්ත්වය යටෙත්  ෙගොඩනැඟිලි වහලවල් සඳහා 2018  වසර සිට  
පරිසර හිතකාමී දව්ය සපයා ගැනීමට අපට සිදුෙව්. එබැවින් උළු 
නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීම සඳහා උළු කර්මාන්තකරුවන්ට  වසර 
3ක කාලයක් සඳහා  ආදායම් බදු සඳහා  අර්ධ බදු විරාම ලබා ෙදනු 
ලැෙබ්.  
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ඇඟලුම් සහ පාවහන් සඳහා ආනයන බදු 

ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සහ   සන්නාම සහිත 
නිෂ්පාදන ලබා ගැනීම අතර සමබරව පැවැත්වීම සඳහා අපනයන  
මූලික සමාගම් විසින් ආනයනය කරන ෙහෝ නිෂ්පාදනය කරන සහ 
ෙද්ශීය ෙවළඳෙපොලට  සපයන ඇඟලුම්  සහ පාවහන් සඳහා  
ඒකාකාරී  ගාස්තුවක්  අදාළ විය යුතු ෙව්. 

විෙශේෂ භාණ්ඩ බද්ද 

රස කැවිලි නිෂ්පාදන කර්මාන්තෙය්දී එළවලු  ෙම්ද  මත 
අයකරනු ලබන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද  අඩු කිරීමට  ෙයෝජනා 
කරනවා.  

බහුකාර්ය නිලධාරීන් 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ෙසේවය කරන  උපාධිධාරීන්  
බහුකාර්ය නිලධාරීන් ෙලස අනුයුක්ත කරනු ලැෙබ්. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් මට්ටෙම් රාජ්ය ආදායම් එකතු කිරීෙම් විෙශේෂිත කාර්යය 
ඔවුන්ට  පැවෙරනු ඇත. 

රාජ්ය ණය ගැනීම්   

අදාළ රාජ්ය මූල්ය රාමුව  ඇමුණුම්  IV හි දැක්ෙව්. 2015 
වර්ෂෙය් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත්  දැක්ෙවන 2016 මූල්ය 
වර්ෂය සඳහා අදාළ වන ණය ගැනීම් සීමාව ඇමුණුම්   III හි 
දැක්ෙව්.  

සමාප්තිය 

ශී  ලංකාෙව් ෙදවන සම්මුතිවාදී සමගි රජෙය් කුළුඳුල් අයවැය 
ෙයෝජනා සමන්විත වන්ෙන්  නව පැතිකඩකින් යුතු  යහපාලනයක් 
හා විනිවිදභාවෙයන් ෙහබි  ජාතික ආර්ථික පතිපත්ති සමුච්චයකිනි.  
අෙප් අනාගතවාදී පතිපත්ති මත පාදක වූ  පරමාර්ථයන්  ශී ලංකාව 
ඉහළම ආර්ථික තලයක ට ඔසවා තබනු ඇත්ෙත් ආර්ථික 
පුනරුදයක් සහතික කරමිනි. ෙමම ෙයෝජනා  තුළ අන්තර්ගතව 
ඇති යහගුණය  ශී ලංකාෙව් සීමිත ජන ෙකො ටසකට  පමණක් 

ෙනොව සෑම සමාජීය ආර්ථිකයකටම විහිදී  යනු  ඇති බව  මාෙග් 
විශ්වාසයයි. ජනවාරි  29 වන දා ඉදිරිපත් කළ " දින සියෙය් 
විප්ලවය "  තවදුරටත් පවර්ධනය  වනු ඇත්ෙත් ෙනොෙයක්   
ජයගහණ හා සුවිෙශේෂී  කඩඉම් පසුකරමිනි.   

අපි ඉතිහාසෙය් අඳුරු පැතිකඩ මිහිදන් කරමු.  අමතක කළ 
යුතු දෑ අමතක කරමු.  නව දෘෂ්ටියකින් යුතුව අපෙග් ෙද්ශය 
කිසිවකුට ෙනොෙදෙවනි  වන ෙසේ  ෙගොඩනැඟීමට  කැපෙවමු.  අපිට 
ඒ සඳහා දැක්මක් ඇත. දැන් ෙද්ශය ෙගොඩනැඟීෙම් ෙමෙහවර  
ෙනොෙබදී සමඟිව ඉටු කිරීෙම් කාලය  එළඹ  ඇත. 

අපෙග්  අභිපාය "අදට වඩා ෙහොඳ ෙහටක්" නිර්මාණය කිරීම 
වන අතර ෙමම ෙයෝජනා සම්පාදනෙය්දී දායක වු අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල  සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ගරු අගමැති  
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, මෙග්  කැබිනට්  සහෘදයන්ටත්, 
මුදල් අමාත්යාංශෙය්  ෙල්කම් ආචාර්ය ආර්. එච්.එස්.  සමරතුංග 
මහතා පමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයටත් අෙනකුත් සැමටත් මාෙග්  
කෘතඥතාව පුද කරමි. "මින් ෙපර ෙනොදුටු විරූ ෙලස  නවීකරණය 
වු" ෙමම අයවැය ෙයෝජනා  ශී ලංකාෙව්  සියලු  සමාජ ස්තරයන් 
ගහණය කර ගනිමින් සැමට  පතිලාභ හා අවකාශයන් උදාකරනු 
ලැබ ඇත. අපට ෙනොෙයකුත් පුරවැසියන්ෙගන් හා ආයතන  හරහා 
ලැබුණු ෙයෝජනා අතරින් සැලකිය යුතු පමාණයක් ෙමම අයවැය 
ෙයෝජනාවන්ට අන්තර්ගත ෙකො ට ඇත.  ෙමවර ෙයෝජනා 1,588ක් 
ලැබී තිබුණා.  -ගිය වර ෙයෝජනා 283යි තිබුෙණ්.- ඒ අතර අප  ඒ 
සැමෙග් පතිචාර තුළින් මහත්ෙසේ දිරිමත් වූ  බවද සත්යයකි. ෙමම 
ෙයෝජනා කියාත්මක  කළ යුතු අතර, ඒ සඳහා සැමෙග්  
සහෙයෝගය හා කැපවීම අෙප්ක්ෂා කරමි.  

අද දින ෙමම උත්තරීතර සභාවට සපැමිණි ගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, ගරු 
කථානායකතුමාටත් මාෙග් හිතවත් ගරු කැබිනට් ඇමතිවරුන්  
ඇතුළු ගරු විපක්ෂ නායකතුමාටත් සියලුම ගරු 
මන්තීතුමන්ලාටත්  මාෙග්  ෙගෞරවණීය ස්තුතිය පුද කරමි.  
 

මෙග් මව්බිමට  

ෙතරුවන් සරණයි.  

ෙදවියන්ෙග් ඉහළම ආශිර්වාදය හා පිහිට ලැෙබ්වා! 

117 118 



පාර්ලිෙම්න්තුව 119 120 

*  සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
      



2015 ෙනොවැම්බර් 20  121 122 



පාර්ලිෙම්න්තුව 123 124 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  125 126 



පාර්ලිෙම්න්තුව 127 128 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  129 130 



පාර්ලිෙම්න්තුව 131 132 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  133 134 



පාර්ලිෙම්න්තුව 135 136 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  137 138 



පාර්ලිෙම්න්තුව 139 140 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  141 142 



පාර්ලිෙම්න්තුව 143 144 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  145 146 



පාර්ලිෙම්න්තුව 147 148 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  149 150 

ඇමුණුම: VI 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2016 අය වැය කථාෙව් ෙදමළ අනුවාදය 
2016 வர  ெசல த்திட்ட உைரயின  

தமிழாக்கம் 
TAMIL TEXT OF THE BUDGET SPEECH - 2016 

அறி கம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக சனநாயக 
ேசாச சக் கு யரசின் 20ஆவ  நிதி அைமச்சர் என்ற 
வைகயில் 2016ஆம் ஆண் ன்  வர  ெசல த் திட்டத்திைன 

ன்ைவப்பதற்குக் கிைடத்தைமயான  எனக்குக் கிைடத்த 
ெகௗரவம் மாத்திரமல்லாமல் ெப ம் பாக்கியமாக ம் 
க கின்ேறன். அதிேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்களின ம், ெகௗரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்களின ம் தனித் வமான தைலைமத் வ ம் மற் ம் 
வழிகாட்ட ம், அைனத் த் ைறகளி ம் ெவற்றியிைனக் 
காணக்கூ ய வர  ெசல த் திட்டெமான்ைற ன்ைவப்பதற்கு 
வழிவகுத் ள்ள . நான் பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் ேதசிய 
அரசாங்கத்தில் இலங்ைக சுதந்திரம் அைடந்ததன் பின்ன ள்ள 
காலப்பகுதியில் அைமதியான சூழ்நிைலயில் இடம்ெபற்ற  
ேதர்த ன் ஒத் ைழப் டேன ஒ மித்த ஒற் ைமயான ேதசிய 
அரசாங்கெமான்றிற்கு வழிவகுத்தைமயினால், 2016ஆம் 
ஆண் ற்கான  இவ்வர  ெசல த் திட்டமான ,  இலங்ைக 
வரலாற்றில் மிக ம் விேசடமான ஓர் அறிக்ைகயாக 
விளங்குகின்ற . ேம ம், 2016ஆம் ஆண் ற்கான இவ்வர  
ெசல த் திட்டமான , சகல இலங்ைகய க்கும் திய 
ெபா ளாதார, மற் ம் ச க ஒ ங்குகைள உ வாக்கக் 
கூ ய .  

'  நாட்களின் ரட்சி' என அறி கப்ப த்தப்பட்ட  2015 
ஜனவாி மாதம் 29 ஆம் திகதி ன்ைவக்கப்பட்ட வர  ெசல த் 
திட்டப் பிேரரைணகள், சிரமங்க க்கும், இைட க க்கும் 

கங்ெகா த்த ெப ம்பாலான  இலங்ைக மக்களின்  
ெபா ளாதாரச் சுதந்திரத்திைன உ திப்ப த் வதற்கு 
வழிவகுத் ள்ள . என்னால் ன்னர் ன்ைவக்கப்பட்ட 
அவ்விைடக்கால வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் வழங்கிய 
ச ைககள் மற் ம் நன்ைமகள் ெதாடர்பாக நான் 
விளக்கமளிப்பதற்கு வி ம்பாதேதா , எதிர்வ ம் ஆண் ற்கு 
விேவக ள்ள ம், ஒத்திைசவான மான ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைககைள உபேயாகிப்பதன் லம் நாட்  மக்களின் 
நன்ைம க தி ேம ம் ச ைககைள வழங்குவதற்கான 
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகௗரவ ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்கைள இலங்ைகயின் சனாதிபதியாக்குவதற்காக 
சகல ம் ஒன்றிைணந்  அவர்கள  சனநாயக உாிைமகைள 
உ திப்ப த் வதன் லம் தம  உ தியான தீர்மானத்திைன 
வழங்கிய இலங்ைக மக்க க்கு நான் தைலவணங்க 
ேவண் ய  அவசியமாக உள்ளேதா , கடந்த ஆட்சிக் 
காலத்தில், ன்பங்க க்கு கங்ெகா த்த மக்க க்கு 
நலன்கைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்குப் பதிலாக 
ெபா ளாதார ெசால்லாட்சிகளின் ெதாடர்ச்சியான 
அைலகளின் லேம எம  கா கள் நிரப்பப்பட்டைமயிைன 
எம்மால் நிைன கூரக்கூ யதாக உள்ள . ெகௗரவ 
சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  ேதசத்தின் 2,500 ஆண் க க்கு  
ேமற்பட்ட  கலாசார, ேதசிய பாரம்பாிய உாிைமக க்கான 
தி ப் ைனயாக 2015 ஜனவாி 8 ஆம் திகதி இடம் ெபற்ற 
ேதர்தைலக் குறிப்பிடலாம். 2015 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 
இடம்ெபற்ற மற் ெமா  அவ்வாறான சனநாயக ெபா த் 
ேதர்தல் ஒன்றின் லம் மீண் ம் அவ்வரத்திைன ஒப் விப்பதன் 

லம் இலங்ைக மக்களின் ஒத் ைழப்பிைன ைமயமாகக் 
ெகாண்ட ேதசிய அரசாங்கெமான்றிைன உ வாக்குவதற்கான 
வாய்ப்ெபான்றிைன வழங்கி ள்ளனர். ெகௗரவ ரணில் 
விக்கரமசிங்க  அவர்களின் க த்ெதா மித்த அரசியல், 
மாற்றமைடயாத ெகாள்ைக ஒன்றிற்கான அர்ப்பணிப்  
ஆகியனவற்ைற அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட அர்ப்பணிக்கப் 
பட்ட தைலமத் வத்தின் இயக்கவியல் லம் இலங்ைக 
மக்க க்கு ெதாடர்ச்சியான சனநாயக ெவற்றிகைள 
அைடவதற்கு வழிவகுத்த .  

கடந்த பத் மாத கால கு கிய காலப்பகுதியில், 
இலங்ைகயின் ச க, ெபா ளாதார மற் ம் அரசியல்  

ைறகளில் ஏற்ப த்தப்பட்ட மாற்றங்கைளக் குறிப்பிடத்தக்க 
ஒ  விடயமாகக் குறிப்பிட ம். மிக ேமாசமான 'ேபா  

தலாளித் வத்தின் ேகந்திரங்கள்' மீண் ம்  உ வாக்கப் 
படாதவா  உைடத்ெதறியப்பட் ள்ளேதா , பயங்கரமான 
'ெவள்ைள வான் ைறைம ம்' அழித்ெதாழிக்கப் 
பட் ள்ளேதா , அ வ ப்பான கு ம்ப வாதம் அ ேயா  
எ த்ெதறியப்பட்ட . இன் , இலங்ைகயின் சராசாி மக்கள் 
கவர்ச்சிகரமான ெபா ளாதார நன்ைமகளி ந்  பயன்கைள 
அ பவிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப் 
பட் ப்ப  மாத்திரமல்லாமல், கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் 
கனெவான்றாகக் காணப்பட்ட சனநாயக சுதந்திரத்திைன 
அ பவிப்ப ம் இப்பாரா மன்றத்தில் அமர்ந் ள்ள 
சகல க்கும் ெதாிந்த உண்ைமயாகும். அரச நிர்வாக ேநாக்கில், 
கடந்த பத்  மாத காலப் பகுதியான  கடப்பதற்கு மிக ம் 
க னமான ஒ  காலகட்டமாக விளங்கிய . ெந க்க க் 
குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ளாதாரம், அதிக அளவிலான 
பாரபட்சங்கள் மற் ம் நாட் ன் சி பான்ைம அதிகாரத்ைதக் 
ெகாண்ட அரசியல் ஆட்சிெயான்றிற்குள் நாம் 
ெபற் க்ெகாண்ட குறிப்பிடத்தக்க ெவற்றி ம், மற் ம் 
குறிப்பிடத்தக்க ைமல்கற்க ம் திய இலங்ைகெயான்றிைன 
உ வாக்குவதற்கு வழிதந் ள்ள .  

எக்டன் பிர  அவர்களின் பிரபல்யம் வாய்ந்த ம், 
கவர்ச்சிகரமான மான  வசனங்களான 'அதிகாரம் ஊழல் 
நிைறந்ததாகும். ைமயான அதிகாரம் ஊழைல 

ற் தாக்கி வி கின்ற ' என்பைதப் பிரதிப க்கும் ஓர் 
ஆட்சியின் ஷ்பிரேயாகங்கள் வாைழப்பழ கு யரைச 
இலங்ைகயில் உ வாக்கியி ந்த டன் அவ்வாட்சிக் 
காலத்தின் இ திக் கட்டத்தில் இலங்ைக பல நட்  
நா களினால் ஒ க்கப்ப ம் ஒ  நிைலைமக்கு தள்ளப்பட்ட . 
இக்காலப்பகுதியில், ஒ  ேதசத்தவர் என்ற ாீதியில் நாம் எம  
ெகௗரவத்திைன இழந் ள்ளேதா , பல்ேவ  நா களால் 
வழங்கப்பட்ட ஜீஎஸ்பீ (GSP+) வசதியளிப்பின் கீழான 
ச ைககள் த்தப்பட்டைம, ஐேராப்பிய 
ஒன்றியத்திற்கான மீன்களின் இறக்குமதிகள் தைட 
ெசய்யப்படல் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்கும் 

கங் ெகா க்க ேநாிட்ட . கடந்த சில மாத காலங்களாக நாம் 
விஜயம்ெசய்த நா களில் எமக்குக் கிைடத்த வரேவற்பான  
மிக ம் சாதகமாக அைமந்தேதா , அைவ எம்மால் மீண் ம் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சிறந்த சனநாயக பின்னணியின் 
காரணமாகேவ கிைடக்கப் ெபற்றன.  

2015 ஜனவாி மாதத்தில் ெபற் க்ெகாண்ட  
என்னெவன்றால், ஒ  ெந க்க க்கு அண்மிய 
மர ாிைமயாகும். இந்ெந க்க யான , ெபா ளாதார 
ெமான் க்கு மாத்திரமல்லாமல் ெவளிநாட்  அ வல்கள், 
நலன் ாி விடயங்கள், நல்லாட்சி, சட்ட ம் ஆைண ம் 
ெதாடர்பான ெகாள்ைகப் பிரச்சிைனகைள ம் ேநாக்கி 
விாிவாக்கப்பட்டேதா , இந்நிைலைமயான  ெதாடர்ந்  
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காணப்ப மாயின் அந்நிைலைமயான  நாட்  மக்க க்கும், 
எதிர்காலப் பரம்பைரக்கும், பாதகமான விைள கைளக் 
ெகாண்  வந்தி க்கக் கூ ம். நாம்  மிகுந்த திறைம டன் 
ெந க்க யான நிைலைமக்கு கங்ெகா த் ள்ளேதா , இனி 
ேம ம், அவ்வாறான சவால்க க்கு ைதாியத் ட ம், 
தன்னம்பிக்ைக ட ம் கங்ெகா க்க ம் என்ப  என  
நம்பிக்ைகயாகும். ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, '  
நாட்களின் ரட்சியான ' எம  நைடபாைதயில் 
எதிர்மைறயான நிைலைமகைள சாதகமான நிைலைமக்கு 
மாற் வ ம் ெந க்க யான நிைலைமைய நிவர்த்திெசய் ம் 

ைறைமைய ம் சித்தாிக்கின்ற .  

கடந்த அரசாங்கத்தின் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககள் 
அ ப்பைடயில் ேதால்வியைடந்ததாகேவ காணப்பட்ட . 
தாங்கிக்ெகாள்ள யாத கடன் சுைமெயான்ைற இப் 
ெபா ளாதாரம் ெகாண் ந்தி ந்த . அரசிைற வ மானம் 
ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியின் தமாக 1990ஆம் ஆண் ன் 
அரசிைற வ மானத் டன் ஒப்பி ைகயில், அைரப்பங்ைக விட 

ழ்ச்சியைடந் ள்ள . ேம ம், உற்பத்தித் திறனற்ற 
தலீ கள் அரசாங்க நிதிக் கட்டைமப்பிைன 

பல னப்ப த்தி ள்ள டன், விைனத் திறனற்ற அரசுைடைம 
ெதாழில் யற்சிக ட ம், மற் ம் ஊழல் நிைறந்த ெப ைகச் 
ெசயன் ைறகள், ைறயற்ற ெவளிநாட் க் கடன் 
ெப ைககள், ஒப்பந்தங்களின் வழங்கல்கள் ேபான்றன 
நல்லாட்சிக்கும், ெவளிப்பைடத் தன்ைமக்கும்  ேக க்கூத்தாக 
அைமந் ள்ள . ஒ  நாட் ன் ெபா ளாதாரம் தவறாக 
வழிநடாத்தப்ப ம்ேபா ம், தவறான ைறயில் ைகயாளப்ப ம் 
ேபா ம், அந்நாட் ன் எதிர்காலம் அபாயகரமான 
ஆபத் க்க க்கு கங்ெகா க்க ேநாி வேதா , கடந்த 
ஆட்சிக் காலத்தின்ேபாதான ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககளின் 
காரணமாக இலங்ைக ம் அவ்வாறான பயங்கரமான 
வலயெமான் க்குள் பிரேவசித்தி ந்த .  

இலங்ைகயின் ெவளிநாட் க் ெகாள்ைககள் 
குைறபா கைளக் ெகாண்  காணப்பட்டேதா , நாம் க ம் 
ெபா ளாதாரத் தைடக க்கு கங்ெகா க்க ேவண் ய 
நிைலைமக்கும் உள்ளாக ேவண் யி ந்த டன் ன்னர் எமக்கு 
ஆதரவளித்த நா கள்கூட வைரய க்கப்பட்ட உதவிகைள 
வழங்கேவ ைனந்தைமயினால், நாம் எம  ெபா ளாதாரச் 
ெசயற்பா கைளத் தனியாகேவ ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய 
நிைலைம ஏற்பட்ட . அரசாங்க ெகாள்ைகயான  

ண்விரயம் மற் ம் ஊழல் என்பன ன்  
அறிந்தி க்கப்படாத மட்டங்கைள எட்டக்கூ யவா  
அபாயகரமான விைள கைளத் த வனவாக இ ந்த டன் 
எதிர்மைறயான ெசயன் ைறகள் ெப ம்பா ம் சட்டத் க்கு 

ரணான பின்னணிெயான்றில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்டன. 
வ ைமைய ஒழிப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அரசியல் 
ாீதியாக ஊக்குவிக்கப்பட்டேதா , அந்நன்ைமகள் 
வ ைமயினால் பாதிக்கப்பட் ந்த மக்கைளச் 
ெசன்றைடயவில்ைல. நாட் ன் சட்ட ம், சமாதான ம் 
ேகாத்திர கெமான்றிற்கு மாற்றப்பட்  வந்தேதா , இந்நா  
ப ப்ப யாக நிலப்பிர த் வ ைறைமக்கும் மாற்றமைடந்  
வந்த . ராஜபக்ஷ நிர்வாகமான  இலங்ைகயில் நிலவிய 
ெந க்க  மற் ம் பயங்கரவாதத்திைன ஒழிப்பதற்கு 
அர்ப்பணித்தி ந்த . அவர்கள் பைடயினாின் உதவி டன் 
தாய்நாட் ைனப் பயங்கரவாத பயத்தி ந்  வி விப்பதில் 
ெவற்றி ெபற்றி ந்தைமக்காக அவர்கைள நாம் பாராட் யாக 
ேவண் ம். எவ்வாறாயி ம் இத்தைகய நிைலைமகைள 

ற் தாக மாற்றியைமத்த காரணிைய ம் நாம் 
மறந் விடக்கூடா . 2001இன் இ திப் பகுதியான  
இலங்ைகக்கு எதிர்மைறயான ெபா ளாதார வளர்ச்சி, த்தச் 

சூழல், மற் ம் ெபா ளாதார ேகந்திரஸ்தானங்கள் மீதான 
தாக்குதல்கள் காரணமாக மிக ெந க்க யான ஒ  
காலகட்டமாகேவ விளங்கிய . ஆட்சிக்கு வந்த பிரதமர் 
ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் உள்ளடக்கிய 
அரசாங்கத்தின  இையபான ெகாள்ைககள் காரணமாக 
ேமற்ப  ெபா ளாதார சாி  த த்  நி த்தப்பட்ட டன் 
ெபா ளாதாரம் வளர்ச்சிைய ேநாக்கி எ த் ச் ெசல்லப்பட்ட  
மாத்திரமல்லாமல் ப்பைடயினாின ம், மற் ம் 
ெபாலீஸாாின ம் த்த நடவ க்ைகக க்கு அவசியமான 

த்த உபகரணங்கள், ஆ தங்கள் மற் ம் பல்ேவ  வைகயான 
ரைவகளின் ேதைவக ம் ர்த்திெசய்யக் கூ யதாக 
இ ந்தைமயான , அவர்கள  ைதாியத்திற்கு 
ம மலர்ச்சியளிப்பதாக இ ந்த . நாம் 'எதிர்ப்பிைன 
எதிர்ப்பின் லம் ஒழிக்க யா , மாறாக க ைணயின் 

லேம ஒழிக்க ம்' எ ம் ெகௗரவ ேஜ.ஆர் ஜயவர்தன 
அவர்கள்  ெசன் பிரான்சிஸ்ேகா நகரத்தில் ேமற்ேகாள் 
காட் ய தம்ம பதத்தி ந்தான வசனங்கைள நிைன கூரல் 
ேவண் ம். இவ்வார்த்ைதகள் எமக்கு எக்காலத்திற்கும் 
ெபா த்தமானதாகேவ உள்ள . பயங்கரவாதத்திைன 
ஒழித்தா ம்கூட, இலங்ைகயின் சகல மக்களின ம் 
இதயங்கைள ம் உள்ளங்கைள ம் அவர்களால் ெவற்றி 
ெகாள்ள யாமல் ேபாயிற் . எம  அரசின் ேநாக்கம் எம  
காலஞ்ெசன்ற தைலவர் கூறிய ேபால க ைணைய 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  நிபந்தைனகள் அற்றவா  சகல 
மக்களின ம் உள்ளங்கைள ெவற்றி ெகாள்வதாகும்.  

நாம் சனநாயகத்ைத மாத்திரம் நிைலெபறச் ெசய்யா , 
பயம் மற் ம் அநீதி அற்ற சுதந்திரத்தின் திய 
பாிமாணெமான்ைற ம் ெகாண்  வந் ள்ேளாம். 
ெகாள்ைககைள ம் ம சீரைமத் ள்ேளாம். அரசியல் 
அைமப்பின் 17ஆவ  தி த்தச் சட்டத்தில் இ ந்  நீக்கப்பட்ட 
பிரதான ஏற்பா கள் 19ஆவ  தி த்தத்தின் லம் மீளக் 
ெகாண் வரப்பட்ட . அதன் பிரகாரம், அரசியலைமப் ச் 
சைபகள் ஸ்தாபிக்கப்பட் ள்ளேதா , சுயாதீன ஆைணக் 
கு க்க ம் நியமிக்கப்பட் ள்ளன. இலங்ைகயின் சகல 
ச கங்க ம் உணரக் கூ ய வைகயில் 'நல்லாட்சி'யின் 
நன்ைமகைள ெபா மக்க க்குக் கிைடக்கப் ெபறச்ெசய்வேத 
எம  குறிக்ேகா ம் எதிர்பார்ப் மாக உள்ளேதா , அதைன 
அவ்வாேற நிைறேவற் வதற்கும் உ தி ண் ள்ேளாம்.  

ேம ம் வானவில் ேபான்  பிரகாசிக்கக்கூ ய 
ெபா ளாதரச் ெசழிப் ள்ள அபிவி த்தியைடந்த ஒ  நாடாக 
எம  நாட்ைட மாற்றியைமப்பேத எம  கனவாகும். எம  
ேதசம் சாதகமான ம், மிக உயர்வான மான மகிழ்ச்சிச் 
சுட்ெடண்ைணக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். எம  ேதசம் 
நற்குணத்ைத ம், நல்ெலண்ணத்ைத ம் ஏற்ப த் வதன் லம் 
ெசழிப்பான ஒ  நாடாக மிளிர ேவண் ம். எம  எதிர்காலச் 
சந்ததியினர் அர்ப்பணிப் க்களின் விைள கைள 
அ பவிக்கக்கூ ய வைகயில், நாம் ெபா ளாதாரச் 
சுதந்திரெமான்றிைன ஏற்ப த்திக் ெகா ப்ப  எம  
ெபா ப்பாகும். ேமல் ந த்தர வ மானப் ெபா ளாதார 
ெமான்றிைன ேநாக்கி மாற்றமைடவதற்கான 
குறிக்ேகாள்க டன் கு கிய, ந த்தர, மற் ம் நீண்ட கால 
உபாயங்கைள ைமயமாகக்ெகாண்  கட்டைமக்கப்பட்ட 
அபிவி த்திச் சவால்கைள க த்திற்ெகாண்  தயாாிக்கப்பட்ட 
இலக்குகைள ம், குறிக்ேகாள்கைள ம் அைடவேத எம  
எதிர்பார்ப்பாகும். நாம் ஒ  சில ேகாடீஸ்வரர்க க்கு  
மாத்திரம் தளத்திைன ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதைன 
ேநாக்கமாகக் ெகாள்ளவில்ைல. மில் யன் ேகாடீஸ்வரர்கைள 
உ வாக்குவதற்கான வழிைய ஏற்ப த் வேத எம  
ேநாக்கமாகும்.  
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இந்நிைலைமயின்கீழ், ெகௗரவ பிரதம அைமச்சாினால் 
2015 நவம்பர் மாதம் 05ஆம் திகதி இச்சைபயில் 

ன்ைவக்கப்பட்ட ெகாள்ைகக் கூற்  2016ஆம் அண் ற்கான 
வர  ெசல த் திட்டத்திற்கு அ த்தளமாக அைமந்த . 
அதன் லம் பின்வ ம் இைடக்கால உபாயங்கள் 

ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன.  

அ)  ஒ  மில் யன் ேவைல வாய்ப் க்கைள 
உ வாக்குதல். 

ஆ)  வ மான மட்டங்கைள வி த்தி ெசய்தல். 

இ)  கிராமியப் ெபா ளாதாரங்கைள அபிவி த்தி ெசய்தல். 

ஈ)  கிராமிய மற் ம் ேதாட்டத் ைறகளி ம், ந த்தர 
வகுப்ைபச் சார்ந்தவர்களின ம் மற் ம் அரசாங்க 
ஊழியர்களின ம் ஆதன உாிைமைய 
உ திப்ப த்தல். 

உ)  பரந்த மற் ம் உ திவாய்ந்த ந த்தர வகுப்பினைர 
உ வாக்குதல். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இக்ெகாள்ைகக் 
கூற்றான  குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாக விளங்குவேதா , 
இவ்வர  ெசல த் திட்டத் க்கான அ ப்பைடயாக ம் 
அைமந் ள்ள . இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்திற்கு 
நீண்டகால சாதகமான ெப ேப கைளக் ெகாண் வரக் கூ ய 
ேதசிய ாீதியில் க்கியத் வம் வாய்ந்த விாிவான 
ெகாள்ைககைள ம்  உள்ளடக்கி ள்ள . ெபா ளாதார மற் ம் 
அபிவி த்தி இலக்குகைள அைடவதற்கான சாியான 
ெபா ளாதார அ த்தளெமான்றின் ேதைவயிைன இதன் லம் 
ெதளிவாகக் காட்டப்ப கின்ற . அவ்வாறான உ தியான 
அ த்தளெமான்றின் ஊடாக மாத்திரேம குறிப்பிட்ட 
இலக்குகைள ம், குறிக்ேகாள்கைள ம் அைடயக்கூ யதாக 
உள்ள . எனேவதான், ெவற்றிகரமான ன்ேநாக்கிய 
பயணெமான்றிைன இலக்காகக்ெகாண்ட ெபா ளாதார 
இலக்ெகான் க்கு பிரதான ேவ பா கைள 
ேமற்ெகாள்வதான , இன்றியைமயாததாகும் என்ப  
இப்ெபா ளாதாரக் கூற்றின் லம் குறிப்பிட் க் 
காட்டக்கூ யதாக உள்ள .  

எனேவ, எம  அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகயான , 
சந்ைதகளில் சுதந்திரமாகச் ெசயற்ப வதற்கான தைடகைள 
நீக்குவதைன ைமயமாகக் ெகாண் ள்ள . ெகாள்ைகக் 
கூற்றின் சீர்தி த்தங்கள் இக்கூற்றில் பிரதான இடத்ைதப் 
ெப கின்றன. ன்ெமாழியப்பட் ள்ள சீர்தி த்தங்கள் 
தனியார் ைறயின் ெபா ளாதார நடவ க்ைகக க்கு 
ஆதரவளிப்ப  மாத்திரமல்லா  ைமயான ெபா ளாதாரச் 
ெசயன் ைறயில் அவர்களின் பங்ைக ம் 
உ திப்ப த் வதாக ம் காணப்ப கின்ற . 

ன்ெமாழியப்பட்ட இக்ெகாள்ைகயான  
சீர்தி த்தங்களின் ஊடாக விேசடமாக பல ஆண் களாக 
வழிகாட்ட ன்றி ஒ க்கப்பட் ந்த அரசுடைம 
ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தகம் ேபான்ற 
நடவ க்ைககளின்மீ  விேசட கவனம் ெச த்தப்ப கிற . 
இலங்ைகயின் வர்த்தகச் ச கத்தின்மீ  ேமாசமான ைறயில் 
தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தியி ந்த கடந்த அரசாங்கத்தினால் 
உ வாக்கப்பட்ட மர  ைறகளி ந்  ெவளிேய 
வ வதற்கும் இச்சீர்தி த்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ய  அவசியமாகும். ெபா ளாதார காைமத் வத்தில் 
எதிர் கூற யாத ஒ ங்கற்ற ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைகக ம், ஒ ங்கற்ற நைட ைறக ம் ன்ைனய 
ராஜபக்ஷ ஆட்சிக் காலப்பகுதியில் காணக்கூ யதாக 

இ ந்தேதா , ன்ெமாழியப்பட் ள்ள சீர்தி த்தங்க ம், 
ஒ ங்கான ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகக ம் எம  
அரசாங்கத்திைன அவ்வாறான எதிர்மைறயான 
ெசயன் ைறகளி ந்  நகர்த் வதற்கு உதவின.  

இவ்வாறான சீர்தி த்தங்களின் ஊடாக உள்நாட் ப் 
ேபாட் த் தன்ைம, சர்வேதச வர்த்தகம், தலீ கள், திறன்கள் 
மற் ம் எம  நாட்  மக்களின் உற்பத்தித் திறைன வி த்தி 
ெசய்வதன் லம் சர்வேதச ெபா ளாதாரத்தின் அபிவி த்திகள் 
ெதாடர்பாக கவனம் ெச த்தப்ப ம். ேம ம், எம  அறிைவ 
ைமயமாகக்ெகாண்ட ச க சந்ைதப் ெபா ளாதாரமான  
ச க நீதிக் ேகாட்பா களின்மீ  நிர்மாணிக்கப்படல்  
ேவண் ம். 

ெபா ளாதாரத் ைறயில் மாத்திரமன்றி அரசியல், ச க, 
கல்வி, மற் ம் சுகாதாரம் ேபான்ற ஏைனய பல 

ைறகைள ம், பலப்ப த் வதற்குப் ெபா த்தமான 
ெபாறி ைறெயான்றிைன ஸ்தாபிப்ப ம் எம  திட்டமாகும். 
எனேவதான் ெகௗரவ பிரதமர் அவர்களால் ன்ைவக்கப்பட்ட 
ெகாள்ைகக் கூற்றில் இவ்விடயங்கள் அைனத் ம் 
உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன. 

சுதந்திரத்தி ந்  அைமந்தி ந்த ஆட்சி அதிகாரங்களால் 
கைடபி க்கப்பட்ட ெபா ளாதார ெகாள்ைககளிைன 
மீளாய் ெசய்வ  ஆேராக்கியமானதாக அைமயலாம். சமகால 
நிைலைமக க்கு வழிவகுத்த ேநர்க்கணிய மற் ம் 
எதிர்க்கணிய அம்சங்கைள ள்ளிவிபர அ ப்பைடயில் 
ெவளிப்ப த் வேத ெபா த்தமானதாக இ க்கலாம். 

நாங்கள் எம  நாட் ன் பிரதான யற்சியாண்ைமயான 
விவசாயத்ைத ைமயமாக்ெகாண்ேட ெதாடர்ச்சியாக 
நடவ க்ைககைள எ க்க ள்ேளாம். எம  ெபா ளாதாரம் 
காலங்காலமாக விவசாயத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  
அைமந் ள்ள . நாம் ஆசீர்வாதம் ெபற்ற ஒ  ேதசத்தினராக 
உள்ேளாம். ேமன்ைமதங்கிய சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்களின் விவசாய ைற மீதான திய 
அ கு ைறயான  இலங்ைக உண ப் பா காப்பைடவ  
மாத்திரமல்லாமல் விவசாய உற்பத்திப் ெபா ட்கைள 
ஏற் மதிைய நா ம் எ த் ச் ெசல்கின்ற . அப்ேபா  
எமக்கு இலங்ைகைய வரலாற்றில் குறிப்பிட் ள்ளப  
'கிழக்கின் தானியக் களஞ்சியம்' என அைழக்கக்கூ யதாக 
இ க்கும். எம  அதிேமதகு சனாதிபதி அவர்களின் 
ெதாடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பான  இலங்ைகயின் விவசாயப் 
ெபா ளாதாரத்தில் இலாபங்கைள அ பவிப்பதற்கு 
வழிவகுக்கும். 

2016 வர  ெசல த் திட்டத்திற்கான பின்னணி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இவ்வர  ெசல த் 
திட்டத்திைன ன்ைவப்பதற்குஅ ப்பைடயாக அைமந்த பல 
விடயங்கள்மீ  உங்கள் கவனத்ைத ஈர்க்க வி ம் கின்ேறன். 
1948ஆம் ஆண் ல் சுதந்திரம் அைடந்ததி ந்  இன் வைர 

தலாளித் வவாத, ேசாச சவாத நலன் ாி ெபா ளாதாரப் 
ேபாக்குகைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககளின் 
ஊடாக நாம் மாறிமாறிப் பயணம் ெசய்தி க்கின்ேறாம்;. 

சுதந்திரம் அைடந்ததி ந்  1977ஆம் ஆண்  வைர 

1948ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக பிாித்தானியர்களிடமி ந்  
சுதந்திரத்திைனப் ெபற் க்ெகாண்டைமயான  ஒ  
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மி வான மாற்றமாக காணப்பட்ட  என்பைத விளக்குவமாக 
இ ந்தால் எம  ெபாிய வரலாற் ப் ேபராசிாியர்க ள் 
ஒ வரான ேக.எம்.  சில்வா அவர்கள் எம  நாட்ைட 
'உ திப்பா , சமாதானம் மற் ம் அைமதிக்கான ஒ  

ஞ்ேசாைல' என்  வர்ணிக்குமள க்கு எம  நா  
அைமதியான ஒ  நாடாகக் காணப்பட்ட . ஆயி ம், 
இரண்டாம் உலக த்தத்தின் பின்னர், சுதந்திரத்திற்காகப் 
ேபாரா ய அவ்வாறான ஏைனய பல நா களின் 
சுதந்திரத்திற்கான ேபாராட்டமான  வன் ைற அழி கள் 
நிைறந்தைவயாகேவ அைமந்தி ந்தன. 

இலங்ைகயின் அரசியல் வரலாற்றில், தற்ேபாைதய 
ஒன்றிைணந்த ேதசிய அரசாங்கத்திற்கு ன்னர் இவ்வா  
உ வாக்கப்பட்ட ஒன்றிைணந்த ஒேர  ேதசிய அரசாங்கம் 
எம  ேதசத்தின் தந்ைத காலம்ெசன்ற ெகௗரவ டீ.எஸ். 
ேசனாநாயக்க அவர்களால் ‘சிங்கள மகா சபா’ மற் ம் தமிழ் 
காங்கிர ன் ஆதர டன் ஒன்றிைணந்  உ வாக்கப்பட்ட 
ேதசிய அரசாங்கத்திைனக் குறிப்பிடலாம். அக்காலத்தில் 
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரமான , ச க சந்ைதப் 
ெபா ளாதாரத்திைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ஒ  
விவசாயப் ெபா ளாதாரமாக காணப்பட்டேதா , ேதயிைல, 
இறப்பர், மற் ம் ெதன்ைன ஆகியன  பிரதான உற்பத்திப் 
ெபா ட்களாக ம், மற் ம் பிரதான ஏற் மதிகளாக ம் 
விளங்கின. இரட்ைடப் ெபா ளாதார ைறைமயான  
அக்காலத்தில் நாட்  மக்களின் ேதைவப்பா கைள ேபாதிய 
அளவில் ர்த்திெசய்யக்கூ ய அளவில் உண ப் 
பயிர்கைள ம் உற்பத்தி ெசய்வதில் ஈ பட்ட . 
அக்காலகட்டத்தின் பிரதான ெபா ளாதாரச் சுட் களாக 120 
ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர்களாக இ ந்த தலா 
வ மானத்திைன ம், ஒ  பில் யன் ஐக்கிய அெமாிக்க 
ெடாலர்களாக இ ந்த ெபா ளாதாரத்திைன ம் குறிப்பிட் க் 
காட்டக்கூ யதாக உள்ள . 

இக்காலகட்டத்தின்ேபா  ெபா ளாதார ஒ ங்குவிதிகள் 
மிகக் குைறவாக இ ந்தேதா , அந்நிைலைமயான , திறந்த 
ஒ  சந்ைதப் ெபா ளாதாரம் உ வாவாதற்கு வழிவகுத்தா ம், 
சர்வேதச வர்த்தகத்திற்கான வாய்ப் க்க ம் மற் ம் குைறந்த 
மட்டங்களிலான ஏற் மதிக ம், நலன் ாித் திட்டங்கள் மீதான 
ெதாடர்ச்சியான ஈ பா ம் அவற்றின்  தாங்கிக்ெகாள்ள 

யாத ெசலவின ம் எம  நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்திைனேமாசமான ைறயில் 
பாதிப் க்குள்ளாக்கி ள்ள . அரசிய னால் உந்தப்பட்ட 
நலன் ாித் திட்டங்கள் ெபா ளாதார சுபிட்ச அைட கைள 
எதிர்மைறயான ைறயில் பாதித் ள்ளேதா , ேதசியவாத 
பிரச்சிைனகள் பல்ேவ  வளங்க ம் திட்டமிடப்படா  
ேதசியமயமாக்கப்ப வதற்கு வழிவகுத் ள்ள , 
ெபா ளாதாரக் ெகாந்தளிப் க்கைள ம் ெப கச் 
ெசய்தி ந்த .  

எ பதாம் ஆண் களின் ஆரம்பம் டப்பட்ட, 
கட் ப்பா க டனான, பங்கீட் ப் ெபா ளாதார 
ெமான்றிைனத்; ேதாற் வித்த . அவ்வாறான 
ெபா ட்க க்கான தைடகள் நிலவிய காலத்தில் 
வாழ்ந்தவர்கள் அதைன நிைன கூ ம்ேபா  அதைன 'அாிசித் 
தைடக்காலம்' (எ த் ச் ெசல்லக் கூ ய அாிசியின் அள  
வைரய க்கப்பட் ந்தைம) 'பாண் வாிைச' (பாணான  
பங்கீட் க்கு உட்பட் ந்தேதா , அட்ைடகளின் லம் 
வழங்கப்பட்டைம), என்ேற நிைன கூ வர். அ  
மாத்திரமல்லாமல், ணிகள் மற் ம் ஏைனய அ ப்பைடத் 
ேதைவக ம் பங்கீட்   வைரயைறக்;குள் ைமயப்ப த்தப்பட்  
இ ந்தைமயினால் மக்கள் ெபா ளாதாரச் சுதந்திரத்திைன 

அைடவதில் சிரமம் காணப்பட்ட . அக்காலப்பகுதியான  
பல்ேவ  கர் ப் ெபா ட்கைள நகர்த் வதில் தைடகள் 
நிரம்பிய ஒ  காலமாகக் காணப்பட்டேதா , 
கட் ப்ப த்தப்பட்ட அந்த கமான , 1997ஆம் ஆண் ல் 
இலங்ைக சனநாயக ேசாச ஸக் கு யரசின் தலாவ  
நிைறேவற்  ஜனாதிபதியான காலஞ்ெசன்ற ெகௗரவ ேஜ.ஆர் 
ஜயவர்தன அவர்களின் தைலைமத் வத்தின்கீழ் 'திறந்த 
ெபா ளாதாரக் ேகாட்பா கைள' அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட 
சீர்த்தி த்தங்கைள உள்ளடக்கிய  காலப்பகுதி டன் 
நிைற ெபற்ற .  

1977ஆம் ஆண்டளவில் எம  ெபா ளாதாரமான  4.1 
பில் யன் ஐ.அ. ெடாலர்கைள ம் 294 ஐ.அ. ெடாலர் தலா 
வ மானத்ைத ம் ெகாண்ட ஒ  சி  ெபா ளாதாரமாகும். 
இந்த ப்ப  வ ட காலப்பகுதியில் தலா வ மான  
ெவ மேன 174 ஐ.அ. ெடாலர் அதிகாிப்ைபக் 
ெகாண் ந்த . 

1977: திய சிந்தைன 

1977ஆம் ஆண் ல் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் ெப ம் 
ெவற்றி டன் 1977ஆம் ஆண்டான  ெகாள்ைகப் 

ரட்சிெயான்றிற்கு வழிவகுத்தேதா , இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதாரமான , ெப ம்பா ம் ஒேர இரவிேலேய திறந்  
விடப்பட்டேதா , அவ்வாறான ஒ  ரட்சிைய ேமற்ெகாண்ட 
ஒேர ஒ  ஆசிய நாடாக ம் இலங்ைக விளங்கிய . 
கட் ப்பா களற்ற திறந் விடப்பட்ட ெபா ளாதார 
ேநாக்கான , ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்க க்கு உற்பத்தித் 
திறன்வாய்ந்த க த்திட்டங்களில் தலீ  ெசய்வதற்கான 
வாய்ப்பிைன ஏற்ப த்திக் ெகா த்தேதா , அக்காலத்தில் 
நிலவிய ேசாச ச வைரயைறகைள நீக்கி இலங்ைக 
உள்ேநாக்கிய ெபா ளாதார ைறைமயி ந் வி பட்  
உயர்ந்த அளவிலான ெபா ளாதார வளர்ச்சிெயான்றிைன 
ேநாக்கி நகர்ந்த .   

இறக்குமதிக் கட் ப்பா கைளக் குைறத்தல், கடன் 
சந்ைதகைள வி வித்தல், ஒன்றிைணக்கப்பட்ட ெசலாவணி 
விகித ைறைமகளின் அறி கம், அரச  நி வனங்களினால் 
ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள வர்த்தக தனி ாிைமகைள 
இல்லாெதாழித்தல், விைலக் கட் ப்பாட்  ைறைமகைள 
நீக்குதல், மற் ம் அரசுைடைம ெதாழில் யற்சிகைள 
தனியார்மயப்ப த்தல் ேபான்ற இன்ேனாரன்னைவகேள 
இக்காலகட்டத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீவிரமான 
சீர்தி த்தங்களாகும். இப்ெபா ளாதார சீர்தி த்தச் 
ெசயன் ைறயின் பிரதான எண்ணக்க வாக 'எந்தெவா  
அரசாங்க ம் வியாபாரம் ெசய்வதற்கான வியாபாரத்தில் 
ஈ பட யா ' என்பைத ம், ஒ  நாட் ன் ெபா ளாதார 
வளர்ச்சியின் ெபாறி ைற தனியார் ைறயாக 
இ க்கேவண் ம் என்பைத ம் பிரதானமாகக் குறிப்பிட 

ம்.  

ேமன்ைமதங்கிய காலஞ்ெசன்ற ேஜ.ஆர் ஜயவர்தன 
அவர்களின் அைமச்சரைவயான , ேமன்ைமதங்கிய 
காலஞ்ெசன்ற ரணசிங்க பிேரமதாச அவர்கள், ெகௗரவ ெரானி 

 ெமல் அவர்கள், காலஞ்ெசன்ற ெகௗரவ காமினி 
திசாநாயக்க அவர்கள், என  ெசாந்த  வழிகாட் ம், 
கு மான காலஞ்ெசன்ற ெகௗரவ ல த் அ லத் த  
அவர்கள் மற் ம் எ ப களில் வளர்ந் வ ம் ஓர் அரசியல் 
நட்சத்திரமாக விளங்கிய தற்ேபாைதய பிரதமர் ெகௗரவ ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ேபான்ற பல க்கிய அரசியல் ள்ளிகைள 
உள்ளடக்கியி ந்த . இவ்விேசட அரசியல்வாதிகள் 
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இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்திைன சிறந்த வழியில் எ த் ச் 
ெசன்றேதா , ெபா ளாதார வளர்ச்சி ேவகத்திைன சுமார் 6 
சத த சராசாி நிைலைமக்கு அைடவதற்கு மாத்திரமல்லாமல் 
ெவளிநாட்  உதவியான , பாாிய அளவிலான தலீ களில் 
குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியிைன உ வாக்குவதற்கும் 
உட்பட் ந்த .  

1983ஆம் ஆண் ல் உ க்ெகாண்ட உள்நாட் க் கலவரம், 
ெபா ளாதார வளர்ச்சி ேவகத்தின் பின்னைட க்கு ஓரள க்கு 
வழிவகுத்தேதா , ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கத்தின் 
ெபா ளாதார வி த்திகள் 1994ஆம் ஆண்  வைர 
ெதாடரப்பட்ட . 1994ஆம் ஆண்  ேமன்ைமதங்கிய தி மதி 
சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்கள் 'மக்கள் 

ன்னணி'யில் இலங்ைகயின் தல் ெபண் ஜனாதிபதியாகத் 
ெதாி ெசய்யப்பட்டார்.  

1994 – 2001 : “மக்கள் ன்னணியின் ஆட்சிக் காலம்” 

1994ஆம் ஆண்  ஆட்சிக்கு வந்த திய அரசாங்கம் 
ன்ைனய அரசாங்கத்தின் திறந்த ெபா ளாதாரக் 

ெகாள்ைககைள ெதாடர்ச்சியாக எ த் ச் ெசன்றேதா , 
அரசுடைம ெதாழில் யற்சிகைள தனியார்மயப்ப த் ம் 
ெசயன் ைறைய ம் ாிதப்ப த்திய . ேம ம் உள்நாட் க் 
கலவரத்தின் விாிவாக்க ம்,குறிப்பிட்ட ெபா ளாதார 
இலக்குகளின் மீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீவிரவாதிகளின் 
தாக்கங்கள் ெபா ளாதார ன்ேனற்றத்திைனத் த த்தேதா , 
ெபா ளாதாரத்தின் கவனத்திைன ேவ பக்கம் தி ப்பிய . 
இதற்குப் பிரதான காரணம் ெபா ளாரத்திைன வி த்தி 
ெசய்வதல்லாமல் பயங்கரவாதத்ைத ஒழிப்பதில் அரசாங்கத்தின் 
கவனத்ைதச் ெச த் வதாகும். 2000ஆம் ஆண்டளவில், 
இலங்ைகயின் தலா வ மானம் 869 ஐக்கிய அெமாிக்க 
ெடாலர்கைள ெகாண்ட குைறந்த வ மான ள்ள 
ெபா ளாதாரமாகக் காணப்பட்ட டன் ெமாத்த உள்நாட்  
உற்பத்தி 16.6 பில் யன் ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர்களாக 
இ ந்தேதா , ேவைலயின்ைமயான  10 சத தத் க்குக் 
கிட் ய ெப மதியிைனக் ெகாண் ந்த .  சுதந்திரம் 
அைடந்ததி ந்  தல் தடைவயாக வளர்ச்சி ேவகமான  
2001ஆம் ஆண் ல் எதிர்மைறயான வளர்ச்சி 

தெமான்றிைனப் பதி ெசய்த . 

2001 – 2004 வைரயான இ  வ ட மீள் தி ப்பம் 

தற்ேபா  பதவியி ள்ள பிரதமர் ெகௗரவ ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்களின் தைலைமத் வத்தின் கீழான 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கக் காலப்பகுதியில் 
இவ்ெவதிர்மைறயான ேபாக்கிைன மாற்றியைமத்  மீண் ம் 
ஒ  ைற சாதகமான வளர்ச்சிெயான்றிற்கு வித்திட்ட . 
இவ்வரசாங்கத்தின் ெதாைலேநாக்கு பல்ேவ  ெதாழில் 

யற்சியாளர்க க்கு விேசட வாய்ப் க்கைள வழங்கியேதா , 
திய தலீ கள் பலவற்ைற ெபா ளாதாரத்திற்கு 

நல்லாட்சி ட ம், ெவளிப்பைடத் தன்ைம ட ம் ஏற்ப த்திக் 
ெகா த்த . ஏற்கப்பட்ட ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககளின் 

லம் பல்ேவ  உயர் நன்ைமகைள மக்க க்கு 
வழங்கியேதா , மீண் ம் ஒ  ைற இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதாரத்ைத சாதகமான வளர்ச்சிப் ேபாக்கிற்கு 
எ த் ச்ெசன்ற .   

இவ்வாறான ைதாியமான அ கு ைறகளின் ஊடாக 
பின்தங்கிய ெபா ளாதாரத்திற்கு திய உத்ேவகெமான்றிைன 
வழங்கியேதா , கடந்த ஆட்சிக் காலத்தின்ேபாதான மந்தப் 

ேபாக்குைடய ெபா ளாதார நடவ க்ைககைள சிறந்த 
நிைலைமக்கு ாிதமாக மாற் வதற்கு ஒ  திய அ கு ைற 
ஈ ப த்தப்பட்ட . ஆயி ம், இக்காலப்பிாிவின் ஆரம்பத்ைத 
பின்வ ம் எதிர் கூறல் லம் குறிப்பிட ம்.  

“இலங்ைக க ம் ெபா ளாதார ெந க்க யி ள்ள . 
அதன் உண்ைம என்னெவன்றால், எம  ஆழமான ப கடன் 
சுைமேய  இந்ெந க்க க்குக்  காரணமாக உள்ள . ேம ம், 
ெபா த்தமான நடவ க்ைககள் எ க்கப்படாவிட்டால், 
இலங்ைகயின் எதிர்கால சந்ததியினர் ேவைலயின்ைமக்கும், 
குைறந்த வ மான மட்டத்திற்கும் கங்ெகா க்க 
ேவண் ேயற்படலாம். எனேவ, இலங்ைகைய அழி ப் 
பாைதக்கு இட் ச்ெசல்ல வழிவகுக்கா  பா காப்பதற்காக 
நிதானத் ட ம், ப்பிக்கப்பட்ட ெதாைலேநாக்குட ம் 
ெசயல்பட ேவண் ள்ள . ேம ம் தற்ேபா  நைட ைறயில் 
உள்ள ெசயல் ைறகைளப் பின்பற்ற யா ள்ளேதா , 
ெபா ளாதாரத்திைன சீர்தி த்த ேவண் ள்ள ”. 

ெகௗரவ சபாநாயகர்அவர்கேள, என  கூற்றிைன 
மற் ெமா  பக்கம் தி ப் வதற்கு உங்கள் அ மதியிைன 
ேவண் கின்ேறன். ஏெனனில், அன்  குறிப்பிடப்பட்டைவகள் 
இன்ைறக்கும் ெபா த்தமாக ள்ள  என்பைத க த்தில் 
ெகாள்ள ேவண் யதனாலாகும். அதில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ெசாற்பதங்களின் க த்ேதாட்டம் மீண் ம் மீண் ம் 
ஆராயப்பட ேவண் ெமன்ப  என்ப  என  எண்ணமாகும்.  

2001ஆம் ஆண் ல் ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கம்  
இரண்டைர வ ட ஆட்சியில் குறிப்பிடத்தக்க ெகாள்ைக 
மாற்றங்கைள ேமற்ெகாள்வதன் லம் விேசட சட்டங்கள் 
சிலவற்ைற அறி கப்ப த்திய . அைவ அரசிைற 

காைமத் வ (ெபா ப் ச்) சட்டம், கர்ேவார் விவகார 
அதிகாரசைபச் சட்டம், ெதாழிலாளர் சட்டத்தில் ேவைல 

த்தல் மீதான நி ைவயி ள்ள தி த்தங்கள், ெதாழில் 
பிணக்குச் சட்டம், ெபண்கள், இளவயதினர், சி வர்கள் 
மற் ம் ெதாழி ல் அமர்த் ம் சட்டம், நலேனாம்  
பிரதிஉபகாரச் சட்டம் ேபான்றனவாகும். ேம ம், 

ரட்சிகரமான பிேரரைணகளாக ன்ைவக்கப்பட்ட திய 
மத்திய வங்கிச் சட்டம், மற் ம் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி 

காைமத் வச் சட்டம் ஆகிய இரண்  சட்டங்க க்கும் 
அங்கீகாரம் வழங்கப்ப வதற்கு ன்னேர 
இவ்வரசாங்கமான  கைலக்கப்பட்ட .  

அரச ைற சீர்தி த்தங்களின் ஊடாக ெபா ளாதார  
வைரயைறகைள இ க்கமற்றதாக்குவதைன ைமயமாகக் 
ெகாண்  ெவளிநாட்  தலீ கைளக் கவர்வதற்கும்  மற் ம் 
மாற்றீட்  நடவ க்ைககளின் ஊடாகப் ெபா ளாதாரத்திைன 
ேமம்ப த் வதற்கும் இக்காலப்பகுதியில் கவனம் 
ெச த்தப்பட்ட .  

இம் ற்ேபாக்கான ப ைறகள் அரசியல் ாீதியாக 
பிரபல்யம் வாய்ந்தைவயாக இல்லாவிட்டா ம், அரசாங்கம் 
கட் ப்பாடான நிதி ஒ ங்குகைள ம், சந்ைதக்கு நட் றவான 
ெகாள்ைககைள ம் ேபணக் கூ யதாக இ ந்த . இக்கு கிய 
காலப்பிாிவில் எமக்குப் பல்ேவ  ெவளிநா க டன் 
இைணந்  அவர்கள  ஒத் ைழப்ைப ம் உதவிகைள ம் 
ெபற் க் ெகாண்  ெபா ளாதார வி த்திெயான்றிற்கான 

திய ெதாைலேநாக்ெகான்ைற உ வாக்கக்கூ யதாக 
இ ந்த . இதன் விைளவாக, ெபா ளாதாரமான  
கிைடக்கப்ெபற்ற தலீ களின் காரணமாக வி த்தி ற்ற 
உற்பத்தித்திறனின் காரணமாகேவ மீண் ம் 
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வளர்ச்சியைடந்தேதா , ெபா ளாதார வளர்ச்சி ேவகமான  6 
சத தமாக அதிகாித்ததன் லம், பண க்கம் 2 சத தமாக ம் 

ழ்ச்சியைடந்த . ஆயி ம், 2004ஆம் ஆண்  ஏப்ரல் மாதம் 
இடம்ெபற்ற அரசாங்க மாற்றத்தின் காரணமாக 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட வளர்ச்சிைய ம், ெபா ளாதார 
ம மலர்ச்சிைய ம் அைடய யாமற்ேபான .  

2005 – 2014 ராஜபக்ஷ ஆட்சிக்காலம் 

2005 இ ந்  2014ஆம் ஆண்  வைரயிலான 
காலப்பகுதியான  வரலாற்றில், மக்களின் எதிர்பார்ப் க்கள் 
மிக ம் உச்ச நிைலயில் காணப்பட்டா ம் அைவகளின் 
அைடதலான  சாதாரண மட்டத்ைத ம் அைடயவில்ைல. 

2009ஆம் ஆண்  த்த டன், ன்  தசாப்தங்களாக 
நாட் ல் காணப்பட்ட த்த சூழ்நிைல டன் கூ ய அைனத்  
தரப்பினரா ம் கண் க்கப்பட்ட பயங்கரவாத நடவ க்ைககள் 

க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட . இலங்ைக மக்கள் 
அைனவ ம் ெசழிப்பான மற் ம் சந்ேதாஷமானெதா  
எதிர்காலத்ைத எதிர்பார்த்தனர். த்தத்தின் உச்ச கட்டத்தில் 
நாட்  மக்க க்கு தம  வயிற்ைறக் கட் க்ெகாள் ம்ப  
ேவண் க்ெகாண்ட ஆட்சியாளர்கள் கட்ைட அவிழ்ப்பதற்கு 
எவ்வித மாற்றத்ைத ம் ெசய்யவில்ைல என்ப  ெதளி . 
அதிகாித் வந்த கடன் சுைமயின் காரணமாக நாட் ன் 
ெபா ளாதாரமான , நா க்கு நாள் மிக ம் இக்கட்டான 
நிைலக்குத் தள்ளப்பட் க் ெகாண் ந்த . ஆட்சியாளர்களின் 
ைகயாட்களினால் விளம்பரப்ப த்தப்பட்ட ேகாயபல்ஸ் 
நியாயத்தி டாக ெபா ளாதாரச் ெசால்லாட்சிகள் 

ன்னிைலப்ப த்தப்பட்ட மல்லாமல், ஆட்சியாளர்களின் 
கழ்பா பவர்களின் லம் இலங்ைக எ ம் நா  
ன்ேநாக்கிச் ெசல்ல யா  ப பாதாளத் க்ேக ெசன்ற . 

எவ்வாறாயி ம், ஜனவாி 8ஆம் திகதி இக்குமிழி ெவ த்  
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்திய . 

2009ஆம் ஆண் ற்குப் பிந்திய காலப்பகுதியான  நாட் ல் 
அைனத்  மக்களிடத்தி ம் இன, மத, மற் ம் சாதி 
ேவ பா கள் அகன்  மக்கள் அைனவ ம் ஒற்றைம டன் 
அன்னிேயான்ய நம்பிக்ைக மற் ம் நட் டன் கூ ய ஒ  
காலப்பகுதியாக எ ச்சிெப ம் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட . 
அத் டன் ெபா ளாதார மீட்சி ம் எதிர் கூறப்பட்ட . 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த இடத்தில் நாட்ைட 
மிக ம் ேமாசமான பயங்கரவாதிகளி ந்  மீட்ெட த்த 

ப்பைடயின க்கும்; மாியாைத ெச த் வ  என  
தற்கண் கடைம எனக் க கிேறன். ப்பைடயினர் 

அவர்கள  கு ம்பத்தினர் மற் ம் நண்பர்களினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தியாகங்கைள என் ம் நாம் மறேவாம். 
அவர்களால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தியாகங்கைள 
அவர்க க்காக எத்தைன நிைன த் பிகள் அல்ல  
ஞாபகார்த்த நிைன கைள ேமற்ெகாண்டா ம் அதைன 
ஈ ெசய்ய யா . அவர்களினால் ெபற் த்தரப்பட்ட 
சமாதானம் எ ம் பாிைசப் பா காப்ப  எம  கடைமயாகும். 
நாம் ெவன்ெற த்த சுதந்திரமான  நிைல நி த்தப்பட்  
பா காக்கப்படல் ேவண் ம். எவ்வாறாயி ம், நாம் வா ம் 
உலகில் காணப்ப ம் அச்சு த்தல்கள் ெதாடர்பாக மிக ம் 
கவனமாக இ த்தல் ேவண் ம். அேதேபால் பயங்கரவாதத்தின் 
மா பட்ட ேதாற்றம் ெதாடர்பாக மிக ம் காிசைனேயா  
உள்ேளாம். தனியார் ெகாள்ைகக க்குப் பதிலாக 
பயங்கரவாதத்ைத எதிர்ெகாள்வதற்கு எம  அயல் நா கள் 
மற் ம் உலகளாவிய நட்  நா க டன் உபாய 
அ கு ைற டன் ெசயற்பட ேவண் ம். நாட் ன் 

பா காப்ைப உ திப்ப த் வதில் ந ன ெதாழில் 
ட்பமான  க்கிய பங்காற் கின்ற . நான் மீண் ம் 

வ த் கின்ேறன், நாட் ன் பா காப்  என்ற விடயத்தில் 
விட் க்ெகா ப் க்க க்கு ஒ ேபா ம் இடம் கிைடயா . 

ஒ  நாட் ன் ெபா ளாதாரமான , ஆட்சியாளர்கள் 
ெதாடர்பில் ெவ ம் வார்த்ைத ஜாலங்கள் மற் ம் 

கழ்பா ைககளின் லம் காைம ெசய்ய யாததாகும். 
நாட் ன் சுற் லாத் ைறயான , ன்ேனற்றமைடயத் 
ெதாடங்கிய . தலீட்டாளர்கள் நா  ெதாடர்பாக சாதகமான 

ைறயில் உற்  ேநாக்கி மீண் ம் தி ம்பி வந்தனர். தனியார் 
மற் ம் ெபா த் ைற தலீ க க்கு சர்வேதச லதனச் 
சந்ைதயில் திய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்பட்டன. ஆகேவ, 
நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சியான  ாித கதியாக 

ன்ேனற்றமைடந்த . இ  இலங்ைகயான  ந த்தர 
வ மானத்ைதக் ெகாண்ட ெபா ளாதாரம் என்ற அந்தஸ்ைத 
அைடவதற்கு வழிவகுத்த . இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெதன் 
பகுதிையச் ேசர்ந்த தமக்குச் சாதகமான பிரேதச அரசியல்வாதி 
தன  ைகயாட்க டன் ேமற்ெகாண்ட நாசகார 
நடவ க்ைகயின் காரணமாக நாட் ன் நற்ெபய க்கு களங்கம் 
ஏற்பட்டேதா , சுற் லா ேமற்ெகாண் ந்த இரண்  சுற் ப் 
பிரயாணிக க்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தாக்குத டாக 
நாட் ன் சுற் லாத் ைறக்கும் ஈ  ெசய்ய யாத இழப்ைப 
ஏற்ப த்திய . அேதேபால், எக்காரண ம் இன்றிச் சட்ட 
நடவ க்ைககள் இ த்த க்கப்பட்டதனால் பாதிக்கப்பட்டவர் 
களின் நாட் ன் அரசாங்கமான  தைலயி ம் நிைல 
ஏற்பட்டைத ம் நீங்கள் அைனவ ம் அறி ர்கள். 

2009 இற்குப் பிந்திய காலப்பகுதியில் கடந்த 
ஆட்சியின்ேபா  ெபா ளாதார வளர்ச்சிப் ேபாக்கான  

ாிதமாக வளர்ச்சியைடந்த  எனக் காட்டப்பட்ட . 
எவ்வாறாயி ம், இவ்விலக்கங்கள் பிரதிப ப்பைதப் ேபான்  
நாட் ன் சராசாிப் பிரைஜகள் நன்ைமயைடந்ததாக 
ெதளிவில்ைல. ஒ  திய ெபா ளாதார ைமல்கல்ைல 
அைடவதற்கான பிரதான சுேலாகமாக காண்பிக்கப்பட்ட 
விடயம் என்னெவனில், 2016ஆம் ஆண் ல், ந த்தர 
வ மானம் என்ற அந்தஸ்ைத அைடவதாகும். ஆனால், 
சர்வேதச கண்டனங்கள் மற் ம் ெவளிநாட் க் ெகாள்ைக 
மற் ம் அரசியல்வாதிகளின் வாய்ப்ேபச்சுக்களான  சர்வேதச 
மட்டத்தில் ஏற் க் ெகாள்ளப்படாைமயினால் கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் இலங்ைகயான , தலீட்டாளர்களின் 
உாிய வி ப்பத் ேதர்வாக இ க்கவில்ைல இதனால், 
இலங்ைகயான  வியாபாரம் ெசய்வதற்கு சாதகமான 
நா களின் பட் யல் தரப்ப த்த ல் பின்தள்ளப்பட்டேதா  
நிைலைம ம் பாதிப்பைடந்த . நாட் ன் அைமச்சரைவ 
உ ப்பினர் ஒ வர் ஐக்கிய நா கள் சைப காாியாலயத்திற்கு 

ன்  சாகும் வைர உண்ணாவிரதம் இ ப்பதாக 
அச்சு த்தைல ேமற்ெகாண்டைத ம் அவர  
உண்ணாவிரதத்ைத க்குக் ெகாண் வ வதற்கு 

ன்னாள் தைலவர் இளநீைரக் ெகாண்  வந்தைத ம் நாட்  
மக்கள் கண் ெகாண்டனர். அ மிகச் சிறந்த அரசியல் 
நாடகமாக இ க்கலாம். ஆனால், அதன் லம் நா  மிக ம் 
பாதிப்பைடந்த . எதிர்பார்த்த ெவளிநாட்  தலீ கள் 
அைடயப்படவில்ைல மற் ம் நட்  நா களினால் ெபற் க் 
ெகா க்கப்பட்ட ஜீ.எஸ்.பீ (GSP+) ேபான்ற ச ைகக ம் 
நீக்கப்பட்டன. நாட் ன் ெபா ளாதாரமான , ெம வாக ஓர் 
இ ண்ட நிைலக்கு இ த் ச் ெசல்லப்பட்டேதா , சர்வேதச 
ெபா ளாதாரத் தைடக ம் கு கிய ரத்தில் காணப்பட்டன. 

ன்ைனய அரசாங்கத்திற்கு நாட் ன் அபிவி த்திையத் 
தக்கைவத் க் ெகாள்வதற்கு அவசியமான உாிய 
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சீர்தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான அாிய 
சந்தர்ப்பெமான்  காணப்பட்ட . சாியான  ரேநாக்கு, 
அரசியல் மற் ம் ெபா ளாதார வழிகாட்ட டாக 
நாடான  உயர் ந த்தர வரமான அந்தஸ்ைத அைடவதற்கு 
உாிய வழிகாட்டைலப் ெபற்றி க்கும். ஆனால் பிைழயான 
ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககளின் ஊடாக வழிநடாத்தப்பட்ட 
அரசிய னால் இலங்ைகயான , பல வர்த்தகப் 
பங்காளிகளினால் மற் ம் தலீட்டாளர்களினால் 
ைகவிடப்பட்ட . இ  திைறேசாிக்கு ேம ம் சுைமைய 
அதிகாித்தேதா , பல்ேவ பட்ட ேபாினப் ெபா ளாதார 
சமமின்ைமைய ம் ஏற்ப த்திய . 

நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ய உண்ைம 
என்னெவன்றால், கடந்த அரசாங்கமான  நாட் ன் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகளான திகள், ைற கங்கள், மற் ம் 
விமான நிைலயங்கைள ேமம்ப த் ம் நடவ க்ைககைள 
ஆரம்பித்த . இதற்காக கடந்த அரசாங்கமான , அதி உயர் 
வட் யில் கடன்கைளப் ெபற்  அரச ெப ைககள் 
ெதாடர்பான விைல ம க்ேகாரல்களின் ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட வழிகாட்டல்கள் மற் ம் வைரயைறகைள மீறி 
ஒப்பந்தங்கள் ெபற் க் ெகா க்கப்பட்டன. ெகௗரவ 
சபாநாயகர் அவர்கேள, உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககளில் குறிப்பாக நிதி காைமத் வம், நிர்வாகம், 
மற் ம் ெபா ளாதாரத்திற்கான பாதகமான தாக்கங்கள் 
என்பவற்ைற க த்திற் ெகாள் ம்ேபா  இைவ நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைத க ைமயாக தாக்கின. 

கடந்த அரசாங்கத்தின் திட்டமிடப்படாத உட்கட்டைமப்  
வசதிகளான அதி ேவகப்பாைதகள், ைற கங்கள்மீ  
சீனாவிடம் இ ந்  ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட அதிகூ ய 
வட் யிலான ப கடன்கள் நாட் ற்குப் பாாிய ப கடன் 
சுைமைய ஏற்ப த்திய  மாத்திரமல்லாமல், பாாிய 
அளவிலான ப கடன் தீர்ப்பன கைள ம் ஏற்ப த்திய .  
இந்த அதிெசல கூ ய ப கடன்களான  திர்ச்சியைட ம் 
ப கடன்கைள தி ப்பிச் ெச த் வதற்குப் பதிலாக 
நீண்டகால தலீ களான  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டேதா , சில 

தலீ கள் எவ்வித வ மானத்ைத ம் உைழக்கப் ேபாதியதாக 
இல்ைல. இவ்வைகயான தலீ களான  இலங்ைகக்கு 
மாத்திரம் ெபா வான அனாவசியமான தலீ கள் எனக் 
குறிப்பிடலாம். ஏெனன்றால், அவ்வரசாங்கத்தின் கீழ் 
அைமக்கப்பட்ட விமான நிைலயத்தில் உள் ர் 
விமானங்கள்கூட, தைர இறக்கப்ப வதில்ைல. 
ஹம்பாந்ேதாட்ைட ைற கம்கூட 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட ேபால கப்பல் ைற நடவ க்ைககள் 
ெதாடர்பாக மத்தியப்ப த்தப்பட்டதில்ைல என்பைத நாம் 
அைனவ ம் அறிேவாம். அத் ைற கத்திற்கு வ ம் 
கப்பல்களின் எண்ணிக்ைக ம் குைற  என்ப  நாம் அறிந்த 
உண்ைமயாகும். எ  எவ்வா  இ ப்பி ம், அத் ைற கம் 
மற் ம் விமான நிைலயத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கு 
தீர்மானத்திற்குப் பங்களிப் ச் ெசய்த அரச தைலவர்களின் 
ெபயர்களான  ெப ம்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அவற்ைறப் 
பார்ைவயிட அங்கு சுற் லா ெசல்பவர்க க்கு மாத்திரேம 
காணக்கிைடக்கின்ற . 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எமக்குத் ெதாிந்த 
வைகயில் கடந்த அரசாங்கத்தில் குறிப்பிட்ட ஒ  கு வினேர 
பலன்கைள அ பவித்தனர். அதாவ  அரசியல் நண்பர்கள் 
மற் ம் தைலவாின் கழ் பா யவர்க க்கு விேசட ச ைககள் 
மற் ம் நன்ைமகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட்டன. ெகௗரவ 
சபாநாயகர் அவர்கேள, பல்ேவ பட்ட அதிகார ர்வமான 
மற் ம் உத்திேயாகப்பற்றற்ற லங்களில் இ ந்  நாம் 

அறிந் ெகாண்டைவ மிக ம் ெகாஞ்சமாகும். இைவமீதான 
விசாரைணச் ெசயன் ைறயான  மிக ம் நீண்டகாலம் 
ெசல்லலாம். ஆனால் காணப்ப ம் சாட்சிகளான  யாரா ம் 
ம த க்க யா ள்ள . ேதசப்பற் ள்ள அைனத்  
நாட் ப் பிரைஜகளிட ம், நாட் ல் காணப்ப ம் 
சட்டத்தின்கீழ் குற்றவாளிகளின் குற்றங்கள் நி பிக்கப்பட்  
உண்ைம நிைலநாட்டப்ப ம் வைரயில் ெபா ைமயாக 
இ க்கும்ப  ேவண் கிேறன். ேம ம், நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
தாய் நாட் ன் பிரைஜகளிடம் ேவண் க்ெகாள்வ  
என்னெவன்றால், ெவளிநா களில் நீங்கள் ைவத்தி க்கும் 
பணங்கைள இங்ேக தலீ  ெசய் ங்கள். இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
நாடான , அத்தைகய பணத்தின் அவசியத்ைத 
ேவண் நிற்கின்ற . 

கடந்த அரசாங்கத்தின்ேபா  நாட் ன் வாி வ மான 
தமான , ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியின் தத்தில் 

ெதாடர்ச்சியாக குைறவைடந்  அ  ெமாத்த உள்நாட்  
உற்பத்தியின் தத்தில் 10.2 சத தத்ைத அைடந்  
இலங்ைகைய இத்தைகய ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தி டன் 
ஒப்பி ைகயில் மிக ம் குைறந்த வ மானத்ைதக் ெகாண்ட 
நா களில் ஒன்றாகப் ப ப்ப யாக மாற்றிய . இன்  எம  
வாி வ மானமான  ேசைவகள் ெகா ப்பன கைளக்கூட 
ேமற்ெகாள்வதற்குப் ேபா மானதாக இல்ைல. ஆனால் 
நாங்கள் ஆசியாவின் ஆச்சர்யமாக திகழ வி ம்பிேனாம். 
ஆயி ம், நைட ைறப் ெபா ளாதார நிைலைமகள், மற் ம் 
உண்ைம நிைலைமகளில் இ ந்  விலகி ெபா ளாதாரம் 

ற்றாக நிைலகுைலந்த  எனலாம். ேம ம், நாம் கவனிக்க 
ேவண் ய  என்னெவன்றால், கடந்த அரசாங்கத்தின் 
ெபா ளாதார விற்பனர்கள் எவ்வைகயான ெபா ளாதாரக் 
ேகாட்பாட் ன்கீழ் ெசயற்பட்டார்கள் என்பதாகும். 

எங்களால் உ தியாக அவதானிக்கக் கூ யதாக ள்ள  
என்னெவன்றால், சில உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
உ வாக்கப்பட்டேபாதி ம் அரசாங்கத்தின் ெபா ளாதாரத் 
தீர்மாங்களி டாக கிராமிய மற் ம் பிராந்திய மக்க க்கு 
உாிய பலன்கள் எதிர்பார்த்தைதப் ேபான்  ெசன்றைடய 
வில்ைல என்பதாகும். மக்களின் வாழ்க்ைக மட்டம் மற் ம் 
நாட் ன் மிக ம் ெப மதியான வளங்களின் வளர்ச்சியான  
கடந்த தசாப்த காலத்தில் எதிர்பார்த்த அளவில் 
காணப்படவில்ைல. வ மான ஏற்றத்தாழ்  குறிகாட் யான 
கினிக் குணகமான  நாட் ன் வ மானத்தின் ெப ம் 
பகுதியான  ஒ  குறிப்பிட்ட சிலாிைடேய குவிந்தி ப்பைதக் 
காட் கின்ற . 

2015: ேதசிய ஐக்கிய அரசாங்கம் - அரசிய ல் 
இலங்ைகயின் திய பாிணாமம்  

2015 சனவாியில் அதிேமதகு சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்களின் ெதாி  மற் ம் ெகௗரவ பிரதம ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்களின் கவர்ச்சிகரமான  
தைலைமத் வத்தின்கீழ் ஐ.ேத. கட்சியினால் தைலைமத் வம் 
வழங்கப்பட்ட திய ேதசிய அரசாங்கம் ஒன்  
தாபிக்கப்பட்டைம இலங்ைகயின் ச க ெபா ளாதார 
வரலாற்றி ம் சமகால அரசிய ம் திய அத்தியாயம் 
ஒன்றிைன உ வாக்கிய . 2009இல் நாம் ேமற்ெகாண்ட 
விடயங்க ம் அதைன ேபான்ற ஏைனய சந்தர்ப்பங்களி ம் 
நாம் இன்ெனா ைற தவறவிடப்படாத சந்தர்ப்பங்க க்கு 

ன்னர் எதிர்கால சுபிட்சத்திைன உ திப்ப த் வதற்கு 
உாிய ெபா ளாதார உபாயங்க டன் நாட் ன் நல க்கான 
சிறந்த வாய்ப் கைள ெபற் க்ெகாள்வதற்கான 
சந்தர்ப்பத்திைன ஏற்ப த்தி ெகா த்த . மைறந்த தைலவர் 

163 164 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  

ேஜான் எப். ெகன்ன யின் 'நாட் க்காக நீங்கள் எதைன 
ெசய்ய ம் என்பைத பா ங்கள்! நா  உங்க க்கு என்ன 
ெசய்கின்ற  என்பைத பார்க்காதீர்கள்!' என்ற பிரபலமான 
கூற்றிைனப் பற்றி நாம் சிந்திக்க ேவண் ய த ணம் 
இ வாகும். 

நாம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட டன் ச கத்தி ள்ள பல்ேவ  
கு க்களிடம் இ ந்  எம்ைம ேநாக்கி வந்த பல்ேவ  
ேகள்விக க்கு நாம் கம் ெகா க்க ேவண்  ஏற்பட்ட . 
எம  தலா வ மானம் ந த்தர வ மானம் ெப ம் நா  என்ற 
அந்தஸ்திைன அைடகின்ற அள க்கு மிக உயர்வாக 
காணப்ப கிற  எனின், ெப ம்பாலான மக்கள் ஏன் இன் ம் 

ன்பங்கைள அ பவித் க் ெகாண்  வாழ்ந்  வ கின்றனர்? 
உயர் ெபா ளாதார வளர்ச்சி காணப்ப மாயின், 
அத்தியாவசிய ெபா ட்களின் விைலகள் ஏன் நா க்கு நாள் 
மாற்றமைடவ டன் நாளாந்த வாழ்விைன சிரமத் க்கு 
உள்ளாக்கி ள்ள ? சர்வேதச சந்ைதயில் எண்ெணய்யின் 
விைலகள் ழ்ச்சி அைடந்  இ க்குமாயின், ஏன் 
எாிெபா க்கான விைல எதிர்பார்த்த அள  
குைறவைடயவில்ைல? எம  கு கியகால ஆட்சியில் 
நான்காவ  ைறயாக சாதகமான விைலக் குைறப்பிைன நாம் 

காைம ெசய் ள்ள ேபாதி ம் சில ேகள்விகள் விைட 
காணா  ெதாடர்ந் ம் காணப்ப கின்றன.  

ள்ளிவிபரங்களில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  
ெபா ளாதாரம் வளர்ச்சியைடந் ள்ளதாயின், ஏன் எம  
பிள்ைளகள் ெதாழில் வாய்ப்  அற்றவர்களாக இ ப்ப டன் 
ெவளிநா க க்கு அதைனத் ேத ச் ெசல்கின்றனர்? 
ெபா ளாதார கண்ேணாட்டத்தில் எவ்வித விைளவிைன ம் 
ெபற் த்தராத ெபா த்தமற்ற இடங்களில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 
ெப ந்ெத க்கள் மற் ம் விமான நிைலயங்களின் பயன்தான் 
என்ன? மிக ம் சிரமப்பட்  க ைமயாக உைழக்கும் ந த்தர 
வகுப்ைபச் ேசர்ந்த கு ம்பம் சிறிய கார் ஒன்றிைன 
ெகாள்வன  ெசய்வ  எவ்வா ? ெபா ளாதாரம் 
வளர்ச்சியைடவதாயின் வாி வ மானம் ழ்ச்சியைடவ  ஏன்? 
சு க்கமாக, இலங்ைக ெபா ளாதாரத்தின் உண்ைமயான 
நிைல என்ன? என்ப  ச கத்தில் ெப ம்பாலானவர்களின் 
காிசைனயாகக் காணப்ப கின்ற . 

நாம் ன்ைனய அரசாங்கத்திடம் இ ந்  மர ாிைமயாக 
எதைனப் ெபற்றி க்கின்ேறாம் என்பேத இங்கு எ கின்ற 
ேகள்வியாகும். ெபா ளாதாரத்திைன ெபா த்தவைரயில் நாம் 
மர ாிைமயாக ெபற்றி க்கின்ற பல னங்கள் மற் ம் 
பாதிப் க்கள் எண்ணிலடங்காதைவ. இைவ கடந்த 
காலங்களின்ேபா  எ த் க் காட்டப்பட்ட வளர்ச்சி 
ெதாடர்பான ள்ளிவிபரங்க க்கு மாற்றமாகத் ெதாடர்ந் ம் 
எம  ெபா ளாதாரத்தின் கட்டைமப்பில் ஆழமாக 
ேவ ன்றி ள்ள . ெபா ளாதார வளர்ச்சியான  பிரதானமாக 
வர்த்தகமல்லாத ைறகளினால் ஏற்ப வ டன் நிைலயான 
வளர்ச்சி லங்களினால் ஏற்ப வதற்கு பதிலாக 
அரசிைறத் ைறயில் பிரதான கட்டைமப்  பல னங்கைள 
மைறக்கின்ற 'வியக்கத்தக்க அரசிைற' வளர்ச்சிக க்கு 
மாற்றமாக அதிகாித் வ ம் ெநகிழ்ச்சியற்ற மீண்ெட ம் 
ெசலவின அர்ப்பணிப் க க்கைமய மனித லதன 
அபிவி த்திக்கான தலீடாக நீண்டகால உற்பத்தித்திறன், 
விைனத்திறனற்ற வள ஒ க்கீ  என்பன காரணமாக வ மான 
மட்டத்தில் சமமின்ைம காணப்பட்டதினால் தைலக்குாிய 
வ ைமச்சுட் யான  அதிகாித்த . 

ெபா ளாதார ஏற்றத்தாழ்வான  ெப ம்பா ம் 
அதிகாித் க் காணப்பட்ட . ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 

வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி கைள உ வாக்குவதற்கு மிக 
அதிகமான யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட டன் எம்ைம 
ேநாக்கி வந்த ெப ம்பாலான ேகள்விக க்கு 2016க்கான 
ெகாள்ைக ஆவணம்/ேதசிய வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் 
தீர்விைன வழங்குவதற்கு நாம் யற்சிக்கின்ேறாம். 

அரசாங்க நிதி மற் ம் ெபா ளாதாரத்தின் தற்ேபாைதய 
நிைலைம  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எமக்கு ன் இ க்கின்ற 
பணிைய நான் இங்கு ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரமான  பாாிய ப கடன் 
சுைமயில் சிக்கி ள்ள டன், உயர்ந்த வர  ெசல த்திட்ட 
பற்றாக்குைறயிைன ம் எதிர்ேநாக்கி ள்ள . எவ்வாறாயி ம் 
ப கடன் மற் ம் வர  ெசல த்திட்டப் பற்றாக்குைறயான  
எமக்கு எவ்வித சம்பந்த ம் இன்றி எம்மீ  
சுமத்தப்பட்ட டன், இந்நிைலைமயிைன எவ்வித 
நிபந்தைன ம் இன்றி நாம் ஏற் க்ெகாள்வதற்கு தயார் 
இல்ைல என்பதைன நான் மீண் ம் மீண் ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இதைனப் 
ெபா ளாதாரக் கண்ேணாட்டத்தில் மாத்திரமின்றி ச தாய 
அரசியல் ேநாக்கி ம் பார்ப்ப டன் த்தாக்கமிக்க 
பல்ேவ பட்ட மற் ம் விைளவிைனத் தரக்கூ யதான 
சாதகமான நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ய ேதைவ 
காணப்ப கின்ற . வர  ெசல த்திட்ட தி த்தம் என்ற 
சாதாரண மர வழி ைறெயான்றின் ஊடாக ெபா ளாதார 
ெந க்க  காணப்ப கின்ற காலப்பகுதியில் விாிவாக்கப்பட 
ேவண் ய பாாியெதா  பணி காணப்ப கின்ற .  

ஒவ்ெவா  ேதச ம் அதன் வ மானத்திற்குள் வாழ்வ  
அவசியமாகும். இலங்ைக ம் அதற்கு விதிவிலக்கான  அல்ல. 
அந்தவைகயில், வ மானம் திரட் வதற்காக வாி ேசகாிப்  
ெதாடர்பான யற்சிகைள ன்ென க்கின்ற நிைலயில் நாம் 
இல்ைல. அேதேபான் , நியாயமான ேசமிப்  என்ற 
விடயத்திற்கு க்கியத் வம் வழங்கும் வைகயில் 
ெவளிப்பைடயாக ெசயற்படேவண் ள்ள . ெகௗரவ 
சபாநாயகர் அவர்கேள, ச கத்தின் நன்ைமக்கான பாாிய 
அக்கைறெயான் டன் வாி ெச த் னாின் பணத்திைன நாம் 

தலீ  ெசய்ய ேவண் ெமன்ற ெகாள்ைகயிைன 
பின்பற் வதற்கு நான் வி ம் கின்ேறன். கடந்த சில 
வ டங்களின்ேபா  வளங்கள் மற் ம் சந்தர்ப்பங்கள் 

ணாகுவதைன கவனத்திற்ெகாள்கின்ற இந்த 
ெகாள்ைகயிைன பின்பற் வதற்கான ெபா ளாதார 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட்டனவா என்ப  ெதாடர்பில் ஐயம் 
காணப்ப கின்ற .   

அரசிைறத் ைறயில் கட்டைமப்  பல னமான  
உடன யான கவனத்திைன ேவண் வ டன் நீண்ட 
காலத்தில் நிைலயான வளர்ச்சி காணப்படாைமயான  
யதார்த்தமாக இ க்கமாட்டா . உண்ைமயற்ற 

ன் தாரணங்கள் காலத் க்குக் காலம் ேதான் கின்ற 
ெபா ளியலாளர்க க்கான சிறந்த வாசிப்பாக 
அைமயமாட்டா . அரசிைறப் பற்றாக்குைறயான  2001இல் 
ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியில் 10% இ ந்  2014இல் 
5.7% ஆக ழ்ச்சியைடந்த டன் ெமாத்த ப கடன் 2002 இல் 
ெமா.உ.உற்பத்தியில் 102% இ ந்  2014 இல் 
ெமா.உ.உற்பத்தியில் 72% ஆக சில அரசிைற வளர்ச்சி 
இடம்ெபற்றி ப்பதைன நாம் நம் ம் வைகயில் 
எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள .  

நான் ஏற்கனேவ குறிப்பிட்ட ேபான் , மீண்ெட ம் 
மற் ம் லதனச் ெசலவினம் மீதான அதிக வைரயைறயிைன 
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விதிப்பதான  அைனத்  அரசாங்க வ மானங்களி ம் 
ப கடன் வழங்க க்கு பயன்ப த்தப்ப கின்ற . ப கடன் 

ைறயிைன விாிவாக்கும் விடயத்தில் ப கடன் ஆற்றல்கள் 
சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தி ள்ளன. 
ெவளிநாட் ப் ப கடன் நி ைவயில் வர்த்தக கடன்களின் 
பங்கு கடந்த காலங்களின்ேபா  ஆற்ற ைனப் ெபற் ள்ள .   

தனியார் ைற ெபா ளாதார ெசயற்பா க க்கு 
வசதியளிப்ப டன் சுதந்திர சந்ைதகளின் சிறந்த 
ெதாழிற்பாட் ற்கு ட் க்கட்ைடயாக இ க்கின்ற 
பல்ேவ பட்ட தைடகைள நீக்குகின்ற ெகாள்ைகசார்ந்த 
ெவளிப்பைடயான சந்ைத ைறயிைன பின்பற் வதற்கு எம  
அரசாங்கம் ைனந் ள்ள . அரசிைறத் ைற டன் 
ஆரம்பமாகும் ெபா ளாதாரத்தின் அைனத்  ைறக க்கும் 
பாாிய ம சீரைமப் கைள இ  ேவண் நிற்கின்ற . 
ெபா ளாதார ேபாக்கிற்கான பிரதான ன்ேனற்ற 
ெமான்றிைன ஏற்ப த் வதற்கு திய யற்சிெயான்றாக 
வியாபாரத்திைன இலகுவாக ேமற்ெகாள்ளல் சுட்  (Ease of 
Doing Business Index) இைன ன்ேனற் வதற்கு நாம் 
கவனம் ெச த் தல் ேவண் ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ன் அரசிைற 
ைறைம ெதாடர்பான சில தீவிர பிரச்சிைனகள் 

காணப்ப வ டன் இலங்ைகயர் அைனவ ம் அவற்றின் 
க்கியத் வத்திைன அறிந்தி க்க ேவண் ம் என்ற வைகயில் 

இங்கு விாிவாக சமர்ப்பிக்க வி ம் கின்ேறன். இவற்றிைன 
நாம் பல வ டங்களாக ம் கடந்த 11 மாதங்க ம் 
கலந் ைரயா  வ வ டன் நா  எதிர்ேநாக்கும் அரசிைற 
பிரச்சிைனகளின்  உண்ைமயான விடயங்கைள 
கண்டறிவதற்கும் அவதானிப்பதற்குமான சந்தர்ப்பத்திைன 
நான் ெபற் க்ெகாண்ேடன். இலங்ைக மக்களின் நன்ைமக்காக 
வைரய க்கப்பட்ட வளங்கைளப் பயன்ப த்தி 
இப்பிரச்சிைனகளிைன தீர்ப்பதற்கு நா ம் நிதியைமச்சின் 
அ வலர்க ம் ஆர்வத் டன் இ க்கின்ேறாம் என்பைத 
மகிழ்ச்சி டன் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

வாி வ மானம் 

திட்டமிடப்பட்ட அத்தியாவசிய ெசலவினங்கைள 
ஈ ெசய்வதற்கு ேபாதிய வ மானத்திைன உ வாக்கு 
வதற்கான ஆற்ற ைன ஏற்ப த்த கின்ற ஏேத ம் அரசிைற 

ைறைமயிைன உ திப்ப த்த ேவண் ய  அவசியமாகும். 
ரதிஷ்டவசமாக இலங்ைகயில் இம் ைறைம 

காணப்படவில்ைல.இந்நிைலைம கடந்த தாசாப்தத்தின்ேபா  
ண்டப்பட்ட டன் எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள் எவ்வித 

அர்த்த ள்ள விைள கைள ம் ஏற்ப த்தவில்ைல.  

அரசிைற வ மான ழ்ச்சியான  நாட் ன் பாாிய 
ேபரண்டப் ெபா ளாதாரத்ைத எ த் க்காட் வதற்கு அதன் 
ேபாக்கு ன் ாிைம அ ப்பைடயில் தி த்தப்பட 
ேவண் ள்ள . இலங்ைகயின் வாி வ மானம் 1990 இல் 
ெமா.உ. உற்பத்தியில் 19%ஆக காணப்பட்ட டன் 2014இல் 
ெமா.உ. உற்பத்தியில் 10.2% ஆக ழ்ச்சியைடந்த . 2014இல் 

 காலப்பகுதிக்கும் வாி வ மான வளர்ச்சி 4.4% ஆக 
காணப்பட்ட . இ  சாதாரண ெமா.உ. உற்பத்தி வளர்ச்சி 
விகிதமான 7.3% இைன விடக குைறவாகக் காணப்பட்ட . 
இந்த வைகயில் வாி வ மானம் ெபா ளாதார 
விாிவாக்கத்திற்கான உத்ேவகத்திைன வழங்க யா  
ேபான டன் கடந்த வ டங்களில் ஏற்பட்ட ேமாசமான 
நிைலைமக்கு சான்றாக அைமந்த . அரசிைற 
வ மானத்திைன அதிகாிப்பதற்கு ன்ைனய காலங்களில் 

எ க்கப்பட்ட யற்சிகள் எ ம் அக்காலத்தில் காணப்பட்ட 
ழ்ச்சி நிைலயிைன ேபாக்குவதற்குத் தவறிய . வாி 
ைறைமயில் ஏறக்குைறய 35 வாிக ம் அற க ம் 

காணப்ப வ  நம்ப யாதெதான்றாகும். இச்சட்டங்களில் 
சில காலாவதியான டன் வாி ெச த் னர்களினால் 
இலகுவில் விளங்கிக்ெகாள்ள யா  காணப்பட்ட . 
அவற் ள் சில மாத்திரம் வாிச் சட்டங்கள் பற்றி 
விளங்கிக்ெகாள்ள மாகக் காணப்பட்டன.  

ெப மதிேசர் வாியின் ேசகாிப்பின் ழ்ச்சியான  கடந்த 
வ டங்களில் வாி வ மானத்தில் ழ்ச்சிேயற்ப வதற்கு 
பிரதான காரணமாக இ ந்த . 2005இல் ெமாத்த வாி 
ேசகாிப்பில் 41 சத தமாகக் காணப்பட்ட ெப மதி ேசர் வாி 
வ மானம் 2016 இல் 26 சத தமாக ழ்ச்சி ற்ற . ேம ம் 
ெமா.உ. உற்பத்தியில் ெப மதிேசர் வாி ேசகாிப்  2004 இல் 
5.8 சத தத்தி ந்  2014 இல் 2.7 சத தமாக 

ழ்ச்சியைடந்த . வ மான வாி ழ்ச்சியான  2006 இல் 2.7 
சத தத்தி ந்  2014 இல் ெமா.உ. உற்பத்தியில் 1.9 
சத தமாக ழ்ச்சியைடந்த . ேதசிய வ மானம் 
அதிகாித்தேபாதி ம், அதற்கு ேநர் விகிதமாக வாி வ மானம் 
அதிகாிக்கப்படவில்ைல. வாி வ மானம் ழ்ச்சியைடந்த 
தற்கான காரணம் பல்ேவ  விடயங்கள் ெதாடர்ந்  
மர வழியாக வந்தைம என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . வாி நிர்வாக 

ைறேக கள் காரணமாக இணக்கப்பாட் ல் காணப்பட்ட 
பல னம் பிரதான காரணமாக அைமந்த . பல்ேவ  
நி வனங்களினால் வழங்கப்பட்ட வாி விலக்களிப் க ம் வாி 
நிர்வாகத்திைன ைறயாக ெசயற்ப த் வதற்கு 

ட் க்கட்ைடயாக அைமந்த . 

வ மானத்தில் ெப ம்பகுதி மைற க வாிகளி ந்  
ெபறப்ப வ டன் ேநர  வாிகளி ந்  கிைடக்கும் 
வ மானம் மிக ம் குைறவானதாகும். அேதேவைள, வாி 
ெச த் வதற்கு மான பல ம் வாி ெச த் வதற்குக் 
கடப்பா ைடயவர்க ம் வாி ைறைமயில் ைமயாக 
உள்வாங்கப்படவில்ைல. வாி ஏய்ப்பிைன 
இல்லாெதாழிப்பதற்கான யற்சிக்கு வாி இணக்கப்பாட்  

ைறைமயிைன ேமம்ப த் வ  அவசியமாகும். ேம ம் வாி 
நிர்வாகம் ஸ்திரப்ப த்தப்பட ேவண் ய ேதைவ ம் 
காணப்ப கின்ற .  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த சில 
மாதங்களின்ேபா  வாி விதிப்பனவில் திய 
ெசயற்திட்டங்கைள கைடப்பி ப்பதன் லம் 
இப்பிரச்சிைனகைள எதிர்ெகாள்வதற்கான சில யற்சிகைள 
நாம் ேமற்ெகாண்ேடாம். எவ்வாறாயி ம், தற்கா க 
தீர் களி ந்  விலகி ன்ென த் ச் ெசல்வதற்கான 
உ தியான ம சீரைமப் களின் அ ப்பைடயில் வாி 

ைறைமயிைன உ வாக்குவதற்கான யற்சிகள் 
எ க்கப்ப வ டன் குறித்த ம சீரைமப் கள் நாட் ன் 
நன்ைமக்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம். 

நைட ைறச் ெசலவினம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வ மானத்திைன 
அதிகாிப்பதற்கான தனிப்பட்ட வாி ம சீரைமப் கள் அரசிைற 
வ மானத்திைன உ திப்ப த் வதற்கு பங்களிக்கப் 
ேபாவதில்ைல. இ  உாிய ைறயிலான அதிக க்கியத் வம் 
ெச த்தப்பட்ட ெசலவினக் குைறப்  நடவ க்ைககைள 
அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ள்ள . இந்தத் ேதைவயிைன 
எவ்வா  நாம் உணர்ந்  ெகாள்கின்ேறாம் என்பேத எம் ன் 
உள்ள ேகள்வியாகும். அேதேபான்  கடந்த ஆட்சியில் 
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ெசலவினமான  சகல மட்டங்களி ம் அதிகாித்தி ந்த 
ேவைளயில் இடம்ெபறக்கூடாத விடயங்களி ந்  நாம் 
நிைறய பாடங்கைள ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ள்ள .  

நிரல் அைமச்சுக்கள் மற் ம் திைணக்களங்கள் அவற்றின  
நைட ைறச் ெசலவின மட்டத்திைன குைறத் ள்ளன என 
நான் உ தியாக நம் கின்ேறன். இதைன விமர்சனாீதியாக 
ஆய்  ெசய்வதற்கான ேநரம் வந் ள்ள டன், 
வைரய க்கப்பட்ட ேநர  வாி ெச த் நர்கள் மற் ம் 
ச கத்தி ள்ள மிக வறிய பிாிவினர் உள்ளடங்கலாக மைற க 
வாிகளின் வ மானம் என்பவற்றி ந்  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 

ண் ெசலவினங்கைளக் குைறப்பதற்கும் ேதைவக்கதிகமான 
நிர்வாக ெசலவினங்கைள இல்லாெதாழிப்பதற்கும் 
அைமச்சுக்கள் மற் ம் திைணக்களங்களின் ெசலவினத் 
ேதைவகைள மதிப்பி வதற்கான அவசியம் ஏற்பட் ள்ள . 

ேதசிய வர  ெசல த் திட்டத்திைன தயாாிப்பதில் ச்சிய 
வர  ெசல த் திட்ட தயாாிப்  எண்ணக் க விைன நான் 
உ தியாக ஆதாிக்கின்ேறன். 2016 வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

ச்சிய வர  ெசல த் திட்ட தயாாிப்  எண்ணக்க விற்கு 
க்கியத் வம் வழங்குவதன் லம் ஒவ்ெவா  ெசலவிடல் 

நி வனங்க ம் அவற்றின் நிதி ஒ க்கீ க க்கான 
ேவண் ேகாள்கைள வி ப்பதற்கு ன்னர் அவற்றின  வர  
ெசல த் திட்ட தயாாிப்பிைன நியாயப்ப த் தல் ேவண் ம். 
இச்ெசயன் ைறயான  இதன் பின்னரான வர  ெசல த் 
திட்டங்களி ம் க ைமயாகப் பின்பற்றப்ப ம். ெகௗரவ 
சபாநாயகர் அவர்கேள கணக்கீட் க் ெகாள்ைககளின் 
அ ப்பைடயில் தயாாிக்கப்ப ம் ச்சிய வர  ெசல த்திட்டத் 
தயாாிப்பான  ேதசிய வர  ெசல த் திட்ட தயாாிப்பின்ேபா  
பல்ேவ  நா களில் நைட ைறப்ப த்தப்ப வ டன் இந்த 

ச்சிய வர  ெசல த் திட்ட தயாாிப்பிைன 
ெசயற்ப த் வதற்கு நாம் இவ்வள  காலம் தாமதித்த  
எனக்கு ஆச்சாியம் அளிக்கிற . இந்தவைகயில், ெபா த் 
திைறேசாியான  உாிய அைமச்சுக்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்கான ஒ க்கீ கைள மீளாய்  ெசய்தல் 
ெதாடர்பில் 2016 சனவாியி ந்  பின் ட்டல் 
நடவ க்ைககைள எ க்கும். 

ெபா ப் க் கூறத்தக்க அரசாங்கெமன்ற வைகயில் 
மக்களின் யரங்கைளத் ெதளிவாக உணர்ந் ள்ள டன் நாம் 
சம்பளங்கள் மற் ம் ஓய் தியத்திைன குறிப்பிடத்தக்கள  
அதிகாித்ததன் லம் எம  உ திெமாழியிைன ேப வதற்கு 

மாக இ ந்த . அேதேவைள, அரசாங்கத் ைற 
ெதாழில்வாய்ப்பான  கடந்த பல வ டங்களாக நான்கு 
மடங்காக அதிகாித்  இ ந்ததைன எம்மால் உணர ந்த .    

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த ேமாசாமான 
சூழ்நிைலயின் ெவளிப்பைடயான விைள  சம்பள 
ெசலவினத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகாிப்பிைன 
ஏற்ப த்திய டன் இ  ஆகக்கூ யள  அதிகாிக்கப் 
ப வ டன் நியாயப்ப த்த மான அளவிைனவிட 
அதிகமானதாக இ ந்த . இந்தவைகயில், அரசாங்கத் ைற 
ேவதனாதிகளின் நிைலெப  தன்ைமயிைன ேப வதற்கான 
உாிய வழி ைறகைள நாம் ேதட ேவண் ள்ள . 
இவற் டன் அரசாங்கத் ைற ேசைவ வழங்க ன் 
விைனத்திறன், பயன்வ த் தன்ைம மற் ம் உற்பத்தித்திறன் 
என்பவற்றிைன ம் ஊக்குவிக்க ேவண் ள்ள . 

அேதேபான் , ப ப்ப யாக அதிகாித்  பாாிய சவாலாக 
வளர்ந் வ ம் மற் ெமா  க்கிய விடயம் அரசாங்கத்தின் 
ஓய் திய ெபா ப்பாகும். வய  திர்ந்ேதார் சனத்ெதாைக 

மற் ம் எதிர்காலத்தில் அதிகாித் வ ம் ெபா ப்பிைன 
எதிர்ெகாள் ம் வைகயில் வளங்கைள அதிகாிக்க ேவண் ய 
ேதைவ என்பவற்றிைன காைம ெசய்வதற்கு உாிய 
நடவ க்ைககைள எ க்கும் வைகயில் கடந்த 2005 - 2014 
வ டங்களின்ேபா  ஓய் தியச் ெசலவினம் 170 
சத தத்தினால் அதிகாித்த . ஓய் தியம் ெப ம் 
இலங்ைகயர்களின் எண்ணிக்ைக அதிகாிப்  மற் ம் 
ஓய் தியம் மீதான நிதிச் ெசலவினம் ஆகியன குைறந்த  
இந்த மட்டத்திலாவ  தீர்க்கப்படாவிட்டால் சிக்கலான பல 
ெந க்க க க்கு உட்படேவண் ய நிைலேயற்ப ம்.  

நைட ைறயி ள்ள நிதியளிக்கப்படாத தன்ைமயிலான 
ஓய் தியத் திட்டத்தின் இயல்பினால் ேமலதிக ேநரத்திைன 
ேம ம் அதிகாிக்கின்ற ெசல  என்பன பாாிய 
ெபா ப் க்கைள ஏற்ப த் வ டன் எதிர்கால வாி 
ெச த் னர்க க்கு ேம ம் சுைமயாக அைம ம். 
இந்தவைகயில், ஓய் தியச் ெசலவினத்திைன இந்நாட் ன் 
மக்கள் தாங்கிக்ெகாள்ள மான ஒன்றாக மாற் வதற்கான 

திய உபாயங்கைளக் கண்டறிய ேவண் ய  அவசியமாகும். 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஏற்கனேவ 
இைளப்பாறியவர்கள் மற் ம் தற்ெபா  ேசைவயாற்றிக் 
ெகாண் ப்பவர்க க்கு எவ்வித வைரயைற மின்றி 
ஓய் தியச் ெசலவினத்திைன தாங்கிக்ெகாள்வதற்கு 
அரசாங்கம் திடசங்கற்பம் ண் ள்ள  என்பதைன நான் 
உ தியாகக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஆனால், 
அரசாங்க ேசைவக்கு திதாக 
ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்டவர்களின் ஓய் தியம் ெதாடர்பில் 
நாம் எவ்வா  திட்டமி வ  என்ப  ெதாடர்பில் திய 
உபாயெமான்றிைன உ வாக்கேவண் ய  
அத்தியாவசியமாகும். அந்த வைகயில், ஓய் திய 

ைறைமயிைன நிைலேபறானெதான்றாக மாற்ற ம். 

இ  ெதாடர்பான மற் ெமா  விடயம் மானியங்கள் 
மற் ம் மாற்றல்களின் வழங்கல் என் மில்லாதவா  
அதிகாிக்கப்பட் ள்ளைமயாகும். இ  வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் ெமாத்த மீண்ெட ம் ெசலவினத்தில் 21 
சத தமாகக் காணப்ப கின்ற . ன்ேனற்றகரமான 
இலக்கிடல் உத ெதாைகயிைனக் குைறத்தல் என்பன 
நைட ைறச் ெசலவினத்திைன குைறப்பதற்கு சிறந்த 
ெவளிப்பைடத்தன்ைம மற் ம் வைககூறல்க டன் 
பின்பற்றேவண் ய ேதைவ காணப்ப கின்ற . இதன் லம் 
அதிகமான தலீட் ைன ச க மற் ம் ெபா ளாதார 
உட்கட்டைமப்பிற்காக பயன்ப த்த ெமன்ப டன் உயர் 
ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு அவசிய மாகும். அேதேவைள, 
எம  ச கத்தில் விேசட ேதைவ ைடய மற் ம் கவனம் 
ெச த்தப்பட ேவண் ய பாதிப் க்குள்ளான பிரைசகள் 
காணப்ப கின்றனர் என்பதைன நாம் நன்கறிேவாம். ஏேத ம் 
பாதிப் க்குள்ளானவர்கைள பா காப்பதற்கான சிறந்த 
வழி ைறகைள ம் அதற்கான காரணங்கைள ம் 
கண்டறிவ டன் ெதாடர்ந்  ஒத் ைழப்பிைன ம் வழங்கும்.  

ெபா  தலீ  

கடந்த அரசாங்கத்தின் காலப்பகுதியில் ெபா  தலீ  
என்ற விடயம் ெப மள  ேபசப்பட்ட டன் ெபா  

தலீடான  நாட் ன் அபிவி த்திக்கான மிக க்கிய 
ேதைவப்பாடாக மாறியி ந்த . ெபா  தலீடான  தனியார் 

தலீ கைள ஊக்குவிப்பதற்கு நாட் க்கு மிக 
க்கியமானெதான்  என்பதைன வ த்திக்கூற நான் 

வி ம் கின்ேறன். இக்ெகாள்ைகயில் எவ்வித க த்  
ரண்பா க ம் இ க்க யா . எவ்வாறாயி ம், ெபா  
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தலீட்  நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நாம் மதிப்பீ  
ெசய் ம்ெபா ம் அவற்றிைனத் ெதாி ெசய் ம்ெபா ம் 
நியாயமான விைளவிைன ஏற்ப த்தக்கூ ய வைகயில் எம  

ன் ாிைமகள் மற் ம் சாத்தியவள மதிப்பீ கள் ெதாடர்பில் 
விேசட கவனம் ெச த் தல் ேவண் ம்.  

கடந்த காலத்தின்ேபா , தனியார் தலீடான  
அரசாங்கத்தின் மிைக தைலயீ  காரணமாக 
ெவளித்தள்ளப்பட்ட . தனியார் தலீடான  கடந்த 
வ டங்களில் ெமா.உ. உற்பத்தியில் 22 சத தமாக ெதாடர்ந்  
காணப்பட்ட டன் 2011 இல் 24 சத தத்தி ந்  
ப ப்ப யாகப் பாிணாமம் அைடந்  வளர்ச்சிப் ேபாக்கிைன 
மாற்றமைடயச் ெசய் ள்ள . 2005இல் ெமா.உ. உற்பத்தியில் 
4 சத தமாகக் காணப்பட்ட அரசாங்க தலீடான  கடந்த 10 
வ டங்களின் ேபா  ெமா.உ. உற்பத்தியில் ஏறக்குைறய 6 
சத தமாக காணப்பட்ட . அத்தைகய அதிகாிப்பான  
பாாியளவிலான அபிவி த்திக் க த்திட்டங்களில் தலீடாக 
இ க்க மாயி ம் உண்ைமயான விடயம் என்னெவனில் 
அத்தைகய தலீட் க்கான நியாயப்ப த்த மான 
விைளவிைன எந்தள  ஏற்ப த் கின்ற  என்பதாகும். 
அண்ைமக்கால ெபா  தலீ களின் வழைமயான 
மதிப்பீடான  அதிக வட்  விகிதங்க டன் ெப மளவிலான 
ெவளிநாட் ப் ப கடைனக் ெகாண் ந்த அேதேவைள, 
ப கடன் சுைமயிைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட இ ண்ட 
மந்த ெபா ளாதாரெமான்றிைன ஏற்ப த்திய .  

ெபா ப் ப கடன் காைமத் வம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாங்கள் யாவ ம் 
அறிந்த  ேபான்  ெபா ப் ப கடன் காைமத் வமான  
ேபண்தகு நிைலயிைன உ திப்ப த் வதற்கு இ க்கமான 
உபாயங்க டன் அவசரக் கவனத்திைன ேவண் நிற்கின்ற . 
தற்ெபா  ெபா ப் ப கடனான  ெமா.உ. உற்பத்தியில் 
விகிதமான ஏறக்குைறய 72 சத தமாகக் காணப்ப கின்ற . 
இ  சர்வேதச தரத்தில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
விகிதத்திைனவிட அதிகமானதாகும்.  

ப கடன் ேபண்தகு நிைலயிைன நாம் எவ்வா  
உ திப்ப த் ேவாம் என்ப  விைட காணப்பட ேவண் ய 
மிக க்கியமான விடயமாகும். அரசிைற காைமத் வத்தில் 
க ைமயான நைட ைறகைள ேவண் நிற்கின்ற வர  
ெசல த் திட்டப் பற்றாக்குைறயிைன குைறக்கின்ற ஆற்றல் 
மற் ம் அர்ப்பணிப்பில் இதற்கான தீர்  தங்கி ள்ள  என்ப  
ெவளிப்பைடயானதாகும். ப கடன் காைமத் வத்திைன 
ேமம்ப த் கின்ற ேகாட்பாடான  ப கடன் ேசைவயிைன 
தாங்கிக்ெகாள்ள மான மட்டத்தில் ேப வ டன் எம  
உபாயம் மற் ம் ேநாக்கு என்பன அைனத்  
சந்தர்ப்பங்களி ம் ஏற் க்ெகாள்ளத்தக்கதாக இ த்தல் 
ேவண் ம்.  

அரச உடைமத் ெதாழில் யற்சிகள் 

பிரதான அரச உடைமத் ெதாழில் யற்சிகளின் நட்டத்தில் 
இயங்கும் இயல்பான  ேதசிய வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
பாாிய அ த்தத்திைன ஏற்ப த்திய  மாத்திரமல்லாமல் 
நாட் ன் நிதி ைறைம வதி ம் தாக்கத்திைன 
ஏற்ப த்தி ள்ள . இந்நிைலயிைன எதிர்ெகாள்வதற்கான 

திய நடவ க்ைககைள எ ப்பதற்கு யாைம ஆபத்தான 
ேபாக்கு என்ற நிைலயிைன அைடய ம். இந்தவைகயில், 
நட்டத்தில் இயங்கும் ெதாழில் யற்சிகள் என்ற 
நிைலயி ந்  அவற்றிைன வர்த்தகாீதியில் சக்திமிக்க 

ெதாழில் யற்சிகளாக மாற் வதற்கான ன் ாிைம 
அ ப்பைடயிலான ம சீரைமப்  நடவ க்ைககளிைன 
அறி கப்ப த்த ேவண் ய ேதைவ காணப்ப கின்ற . 

இந்தப் பல னமான நிைலயிைன நீக்குவதற்கான 
நடவ க்ைககள் ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள . ெபா  
ெதாழில் யற்சி அபிவி த்திக்கான திய அைமச்ெசான்றிைன 
உ வாக்கியைம இ  ெதாடர்பில் ன்ென க்கப்பட்ட 
பிரதான நடவ க்ைகயாகும். அரசாங்க ெதாழில் யற்சிகளின் 

காைமத் வ மாதிாியிைன மீள் கட்டைமப்  ெசய்வதற்கு 
நாம் கவனம் ெச த்தி ள்ள டன் ெதாி  அ ப்பைடயில் 
ெபா ப் பயன்பா களில் சந்ைத அ ப்பைட விைலயிடல் 

ட்ப ைறகைள அறி கப்ப த்தல், தற்ெபா ள்ள ஊழியப் 
பைடயின் உற்பத்தித் திறைன ேமம்ப த் வதற்கான 
நடவ க்ைககைள பின்பற் கின்ற அேதேவைள 
ஆட்ேசர்ப்பிைனக் குைறத்தல் மற் ம் தனியார் ைற 
ஒத் ைழப்  உள்ளடங்கலாக அரசாங்க ெதாழில் யற்சிகளின் 
விைனத்திறைன ன்ேனற் வதற்கான வழி ைறகைள 
கண்டறிதல் என்பன ம் கவனத்திற் ெகாள்ளப்ப தல் 
ேவண் ம்.  

ெபா ளாதாரம் ெதாடர்பான அபிவி த்திக ம் 
ஏைனய விடயங்க ம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஒ  வ டத்திற்கு 
குைறந்த ஆட்சிக் காலப்பகுதியிைனக் ெகாண்ட எம  
காலப்பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க அைடெவான்றாக 
பண க்கத்திைன ெவற்றிெகாள்வ  காணப்ப கின்ற . 30 
வ டத்திற்கு ேமற்பட்ட காலப்பகுதியில் தற் தடைவயாக 
இவ்வ டம் பணச்சு க்கெமான்  பதிவாகி ள்ள . இந்த 

ழ்ச்சியான  என்ைனப் ெபா த்தவைரயில், கட்டைமப்  
ாீதியான மாற்றெமான்றிைன பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற . 
இந்நிைல ெதாட மாயின் பண க்கமான  இவ்வ டத்தின் 
இ தியில் 2 - 3 சத தமாக ெதாடர்ந்தி க்குெமன நாம் 
எதிர்பார்க்க ம். ந த்தர காலத்தின் ேபா  எம  
இலக்கான  பண க்கத்திைன கீழ்மட்ட ஒற்ைற இலக்கத்தில் 
ேப ம் அேதேவைள, இந்த இலக்கிைன 
அைடந் ெகாள்வதற்கு மிக ம் சுதந்திரமாக ெசயற்ப ம் 
வைகயில் இலங்ைக மத்திய வங்கியிைன இயலச்ெசய்வ ம் 
எம  இலக்காகும்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ன்ைனய 
அரசாங்கத்தினால் உ வாக்கப்பட்  விட் விடப்பட்ட 
பிரச்சிைனகளில் நாம் இன் ம் சிக்கி ள்ேளாம். ெவ ம் 
வார்த்ைதகளிைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ெபா ளாதார 
ெசயலாற் ைக ெதாடர்பான அவர்கள  பிரச்சாரம் 
அக்காலத்தில் உச்ச நிைலயில் காணப்பட்ட டன் அைவ 
ெவற் ப்பாத்திரம் பாாிய சத்தத்ைத ஏற்ப த் வ  
ேபான்றதாக மாத்திரேம இ ந்த . இந்த ஆவணத்தில் 
ஏற்கனேவ குறிப்பிட்ட ேபான்  ெதாைகமதிப்  

ள்ளிவிபரவியல் திைணக்களம் திய ெபா ளாதார 
வளர்ச்சியிைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ள்ளிவிபரங்கைள 
ெவளியிட் ள்ள டன் அைவ, ற் தாக மாற்றமான 
ெதா  ேதாற்றத்திைன ம் காட் ய . உண்ைமயில், 
ெபா ளாதாரமான  2013இல் 3.5 சத தத்தினா ம் 2014 
இல் 4.5 சத தத்தினா ம் வளர்ச்சியைடந்த . ஒப்பீட்  
ாீதியில் இைவ உ மாற்றப்பட்ட ள்ளிவிபரங்களாக இ ந்த  
கவைலக்குாியதாகும். இப்பின்னணியில், 2015இல் 
ெபா ளாதார வளர்ச்சியான  ஏறக்குைறய 6 சத தமாக 
இ க்குெமன நாம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். எம  
அைட கைள ம் ெவற்றிகைள ம் நாம் 

171 172 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  

விட் விடப்ேபாவதில்ைல. ஆனால், ப்பிக்கப்பட்ட 
ெதாழில் யற்சி டன் ேபா கள் இல்லாதாக்கப்பட்  அ த்த 
சில வ டங்களின்ேபா  வ டாந்த வளர்ச்சியிைன 7 - 8 
சத தமாக மாற் வ  எம  இலக்காகும். இந்த 
ஆவணமான  அைடயப்ெபற்ற வளர்ச்சி மட்டங்கைள 
உ திப்ப த் வதற்கான ஏற்பாடாக அைமவ டன் அதற்கான 
சக்தியிைன ம் வழங்கும்.  

ேவைலயின்ைமச் சுட் யான  நாட் ல் ஊழிய 
சனத்ெதாைகயில் ஏறக்குைறய 4.6 சத தமாக 
காணப்ப கின்ற . ஆனால் வயதிைன அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட பகுப்பாய்வான  கல்விகற்ற ேவைலயற்ற 
இைளஞர்கள் 20 சத தத்திற்கு அதிகமாகக் காணப்ப ம் 
உண்ைமயான நிைலைமைய ெவளிக்ெகாணர்ந்த . இ  ஓர் 
ஆபத்தான நிைலைமயாகும். இந்நிைலயிைன 
எதிர்ெகாள்வதற்கு உடன யான மாற்  நடவ க்ைககைள 
நாம் எ க்கேவண் ெமன்ப டன் இந்நிைல ேம ம் 
ேமாசமைடவதைன அ மதிக்க ம் யா . நாம் கல்வியின் 
ெப மதியிைன உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ெமன்ப டன் 
கல்வித் தராதரங்கைள அைடந் ெகாள்வதற்கு மான 
இைளஞர்க க்கான வாய்ப் கைள ம் வழங்குதல் ேவண் ம்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெதாைகமதிப்  
ள்ளிவிபரத் திைணக்களத்தின் தர களின்ப  வ ைமச் 

சுட் யான  6.7 சத தத்தினால் ழ்ச்சியைடந்த . 
எவ்வாறாயி ம், இலங்ைகயின் வ ைமச் சுட் களில் 
உண்ைமயான மதிப்பீ  மற் ம் பண்பான  நாெளான் க்கு 2 
ஐ.அ. ெடாலர்கைளவிட குைறவான சம்பாத்தியத்திைன 
ெப ம் மக்களின் எண்ணிக்ைக 20 சத தத்திைன 
அண்மித் ள்ள டன் இதில் ெப ம்பங்கு வறிய 
சனத்ெதாைகயினர் என்ப  ெதாியவந் ள்ள . அத்தைகய 
நிைலகுறித்  நாம் தி ப்தியைடய மா? இலங்ைகயில் 
பிறந்த அைனத்  பிரைசக ம் உண , உைறவிடம் மற் ம் 
ஆைடேபான்ற அ ப்பைடத் ேதைவகைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். சாியான தீர் கைள வழங்குவதற்கான 

யற்சிெயான்றாக ெதாடர் ைடய பிரச்சிைனகைள தீர்ப்ப  
சம்பந்தப்பட்ட அைனவாின ம் ெபா ப்பாகும். வ மானப் 
பகிர்வில் ஏற்றத்தாழ்  காணப்ப வ  குறித்  நாம் 
கூ யகவனம் ெச த்த ேவண் ள்ள . 

எனேவ, ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக ன்ென ப்பான  
அபிவி த்திச் ெசயன் ைறயில் ச கத்தி ள்ள வறிய 
பிாிவினர் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள ைறைம நன்றாக 
வ வைமக்கப்ப தல் க்கியமான விடயமாகும். இந்த 

ன்ென ப் க்கள் சிறந்த ைறயில் இலக்கிடப்பட 
ேவண் ெமன்ப டன் அரசாங்க நிதிக்கான ஏேத ம் 
ேதைவயற்ற சுைமயிைன குைறக்கும் வைகயில் அைவ 
கண்காணிக்கப்ப த ம் ேவண் ம். ேபண்தகுநிைலக்கான 

திய வழிகைளத் ேத ம் ச கத்தி ள்ள வறியவர்களில் சி  
ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கான வாய்ப் கள் வழங்கப்பட 
ேவண் ெமன்ப டன் அைவ சி நிதி 
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு சில சாதகமான வாய்ப் கைள 
வழங்குவ டன் ெப மளவிலான ன்ேனற்றத் க்கான 
பாைதயிைனக் காட் ெமன நான் உ தியாக நம் கின்ேறன்.  

 ஆேராக்கியமான ேதசெமான்றிைன உ வாக்கும் 
வைகயில் இலங்ைகயின் சி வர்கள் மற் ம் தாய்மார்களிடம் 
காணப்ப ம் க ம் ேபாசாக்கின்ைமைய இல்லாெதாழித்தல் 
அத்தியாவசியமானதாகும். சுகாதார ேசைவகள் மற் ம் 
பாடசாைலகளின் ஊடாக ெபா  மக்க க்கான கல்வியிைன 
வழங்குதல் மற் ம் ேதைவ ைடயவர்க க்கு ேபாசாக்கு 

உணவிைன வழங்குவதற்கான உ தியான ெகாள்ைக 
இ ெதாடர்பான யற்சிகைள உ திப்ப த் வ  
அத்தியாவசியமாகும். எம  எ த்தறி  மட்டத்தில் நாம் 
சர்வேதச தரத்திைன அைடந் ள்ேளாம்;. ெதற்காசிய 
நா களின் தர க டன் மட் ம் எம  ேபாசாக்கின்ைம 
சுட் யிைன ஒப்பீ  ெசய்தல் தி ப்திகரமானதாக அைமயா . 
நாம் எம  தரத்திைன இப்பிராந்தியத்திற்கு ெவளிேய சர்வேதச 
மட்டத்தில் ஒப்பிட்  ேநாக்குதல் ேவண் ம்.   

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த யற்சியான  
உ தியான ெபா ளாதாரெமான்றிைனக் 
ெகாண் வ வ டன் எம  ெவளிவாாி நிைலைமயிைன ம் 
ெசன்மதி நி ைவ மீதியிைன ம் ன்ேனற் வதற்கு மிக 
நீண்ட ரம் பயணிக்க ேவண் ள்ள . ஏற் மதிகைள 
அதிகாித்தல், இறக்குமதிகைளநியாயப்ப த்தல், நைட ைறக் 
கணக்கிற்கான ஏைனய உட்பாய்ச்சல்கைள ண் தல் ஆகிய 
ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்வ டன் ேதைவயான 
ம சீரைமப் கைள உாிய நடவ க்ைக பரப் க்களி டாக 
இச்ெசயன் ைறயான  அ ல்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைகயான  உயர் 
வர்த்தகப் பற்றாக்குைறயிைனக் ெகாண்ட நாெடான்றாகும். 
எம  ஏற் மதிகள் ப ப்ப யாக ழ்ச்சியைடந்த டன் 
தற்ெபா  ெமா.உ. உற்பத்தியில் 14 சத தம் என்ற 
ஆபத்தான நிைலக்கு உள்ளாக்கப்பட் ள்ள . 
எவ்வாறாயி ம், இறக்குமதிகள் அதிகாிக்கப்பட் ள்ள டன் 
அைவ ெமா.உ. உற்பத்தியில் 27 சத தமாக 
காணப்ப கின்ற . நாட் ன் வர்த்தகப் ேபாக்கான  ெமா.உ. 
உற்பத்தியில் இறக்குமதிகள் மற் ம் ஏற் மதிகளின் சத தம் 
2000 களின் ந ப்பகுதியில் காணப்பட்ட ஏறக்குைறய 60 
சத தத் டன் ஒப்பி ைகயில் 41 சத தமாக 

ழ்ச்சியைடந்த . இந்த ழ்ச்சியான  கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் பின்பற்றப்பட்ட கு கிய பார்ைவ ைடய 
ெகாள்ைககளால் ஏற்பட்ட டன் ஒ  தசாப்த காலமாக 
விாிவைடந்த . ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  
நாட் ன் ெபா ளாதாரமான  திறந்த ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைககளி ந்  ரமாகிய ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைககைள ெகாண் ள்ள டன் பல வ டங்களாக 

டப்பட்ட ெபா ளாதாரமாகக் காணப்பட் ள்ள . 
தற்ெபா  காணப்ப ம் பாதகமான நிைல ஏற் மதிகைள 
ஊக்குவிப்பதற்கான ேதைவயிைன ஏற்ப த்தி ள்ள டன் 
மிக ம் த்தாக்கமிக்க ெசயன் ைறகளினால் ைறயாக 

ரணப்ப த்தப்பட ேவண் ள்ள . 

இறக்குமதி ெசலவினத்திைன ேபண்தகு நிைலயான 
மட்;டத்தில் குைறப்பதற்கான சாத்தியப்பாட் ைன 
உ திப்ப த் தல் ேவண் ம். ஏற் மதி ஊக்குவிப்பான  
உற்பத்தி மற் ம் மீள் ஏற் மதிக்காக இைடநிைல, தலீட்  
ெபா ள் மற் ம் உயர்வ மான வகுதியினாின் ேதைவகள் சார் 
இறக்குமதிகைள ம் ேவண் நிற்கின்ற  என்பதைன நான் 
அறிேவன். இந்நிைலைமயில், விாிவான ஏற் மதிச் 
சந்ைதகைள அைடந் ெகாள் ம் ேநாக்கத் டன்  எம  
உள்நாட்  தயாாிப் த் ைறயிைன ஊக்குவிப்பதற்கும் 
விவசாய உண ப் ெபா ட்களின் விைளச்ச ைன 
ேமம்ப த் வதற்கும் ேதைவயான உதவிகள் 
ெசய்யப்பட் க்கவில்ைல என்பேத எம  
அக்கைறயாகும்.எம  இ தி ேநாக்கம் யாெதனில், திய 
ஏற் மதி சந்ைதகைள திரட் க்ெகாள்வ டன் தற்ெபா  
காணப்ப ம் ஏற் மதி சந்ைதகைள விாிவாக்குதல் மற் ம் 
ஏற் மதிப் ெபா ட்கைளப் பன் கப்ப த் ம் அேதேவைள, 
உண த் தன்னிைறவின் ஊடாக நாட் ன் உண ப் 
பா காப்பிைன உ திப்ப த் வ மாகும்.  
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ெவளிநாட்  ஊழிய வ மானம் நாட் ன் ெசன்மதி 
நி ைவ மீதியில் மிக க்கிய பங்கிைன வகிக்கின்ற . 
அரசாங்கம் என்ற வைகயில் எம  ெபா ளாதாரத்திைன 
ஸ்திரப்ப த் வதற்கு தம  க ைமயான உைழப்பின் லம் 
ெப கின்ற வ மானத்திைன எமக்கு அ ப்பிைவக்கின்ற 
ெவளிநா களில் பணியாற் கின்ற இலங்ைகயர்கள் 
அைனவ க்கும் மிக ம் நன்றிகூற கடைமப்பட் ள்ேளாம். 
அேதேவைள, எவ்வித நிபந்தைனக ம் இன்றி அவர்கள  
பங்களிப்பிைன பாராட் கின்ற அேதேவைள, எம  
தாய்மார்கள், சேகாதாிகள் மற் ம் ெபண் பிள்ைளகைள 
திறைமயற்ற ஊழியர்களாக மத்திய கிழக்கு நா க க்கு 
அ ப்பிைவப்பதைனக் குைறப்பதற்கான யற்சிகைள நாம் 

ன்ென த்தல் ேவண் ம். அத்தைகய இடம்ெபயர் ஊழியத் 
ேதைவக்கான மாற் வழியாக எம  ெசாந்த நாட் ல் 
ேவைலவாய்ப் கைள உ வாக்குதற்கான நடவ க்ைககைள 
எ த்தல் ேவண் ம். இந்த ேநாக்கத்திைன 
அைடந் ெகாள்வதற்கு அைனத்  வழிகைள ம் நாம் 
கண்டறிதல் ேவண் ம். எம  ஊழியர்களின் திறன் 
ஆற்ற ைன வி த்திெசய் ம் யற்சியில் மாற்  உபாயமாக 
இலங்ைகக்கு ெவளிேய ெதாழில் வாய்ப் க்காக அதிக 
ஆற்றல்கள் மற் ம் பயிற்சிகைளப் ெபற்றவர்கள் மற் ம் 
அ ப்பிைவக்கப்ப வர். அத்தைகய நைட ைறயான  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்பிைன எதிர்பார்த்தி க்கும் 
பல க்கு ெப மதி ேசர்ப்பாக அைம ெமன்பதில் எவ்வித 
சந்ேதக மில்ைல.   

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணியிைன குறிப்பிடத்தக்கள  ஈட் த்த வ டன் 
ெபா ளாதாரச் ெசயற்பா கைள ஊக்குவித்  நாட் ன் 
அபிவி த்திக்கு பங்களிப் ச் ெசய் ம் சுற் லாத் ைறயின் 

க்கியத் வத்திைன நீங்கள் நன்கு அறி ர்கள். எம  நா  
சுற் லா ைமயெமான்  என்ற வைகயில் ைமயான 
ஆற்றல்கைள ம் ெகாண் ப்ப  என்பதைன நாம் 
உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். தற்ெபா  இடம்ெபற் க் 
ெகாண் ப்ப  என்ன என்பதைன நாம் மிக ம் ஆழமாக 
ேநாக்க ேவண் ள்ள . ன்ைனய அரசாங்கத்தின் சி  
பிள்ைளத்தனமான ெவ ம் சுேலாகங்கள் மாத்திரம் எம்ைம 
உலக தரத்திற்கு உயர்த்தக்கூ ய சுற் லா ைமயெமான்றாக 
மாற் வதற்கு உதவமாட்டா . தற்ெபா  நாம் அங்குமிங்கும் 
அைலந்  திாிவதைன நி த்திவிட்  இலங்ைகயிைன 'இந்  
ச த்திரத்தின் த் ' என்ற அ ப்பைடயான நிைலக்கு 
ெகாண் வ வதற்கான விடயங்களில் கவனம் ெச த் தல் 
ேவண் ம். இத்ெதாழிற் ைறயிைன வி த்தி ெசய்வதற்கான 
சிறந்த ெகாள்ைக ேவைலச் சட்டகெமான்றிைன நாம் தயாாிக்க 
ேவண் ய அவசியம் காணப்ப வ டன் வரலாற்  கழ்மிக்க 

ராதனச் சின்னங்கள் மற் ம் வனப் மிக்க காட்சிகைளக் 
ெகாண்ட சிறப் மிக்க எம  நாட் ன் என்னிலடங்காத 
ஆற்றல்கைள கண்டறிய ேவண் ள்ள .  

ெவளிநாட்  ேநர  தலீ களின் ெசயலாற் ைக கடந்த 
தசாப்தங்களின் ேபா  மந்தநிைலயில் காணப்பட்ட டன் 

ன்  தசாப்த உள்நாட்  பிணக்கு க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்ட பின்னணியில்கூட நாம் எம  
ஆற்றல்கைளவிட கீழ்நிைலயில் இ க்கின்ேறாம். கடந்த பத்  
வ டங்களின்ேபா  ஆண்ெடான் க்கு 919 மில் யன் ஐ.அ. 
ெடாலைர மாத்திரம் நாம் ெபற்றி ப்ப டன், கடந்த 
அரசாங்கத்தின் அரசியல் இயக்கத்தின் லம் சர்வேதச 
தைலவர்கைள இலக்காகக்ெகாண்ட வார்த்ைத 
ஜாலங்களின் லம் ெவளிநாட் க் ெகாள்ைகயான  
அலங்காிக்கப்பட் ந்த . இ  பல்ேவ  
கண்ேணாட்டங்களின் அ ப்பைடயில் ைமயாக 

ஏற் க்ெகாள்ள யாததாகும். குறிப்பாக, ஏற் மதி 
வளர்ச்சிக்கு ஒத் ைழப்  வழங்கும் அேதேவைள, உள்நாட்  
ேசமிப் களில் ஏற்ப ம் பற்றாக்குைறயின் அ ப்பைடயில் 
ெபா ளாதார வளர்ச்சியிைன ேப வதற்கு ேதைவயான 

தலீட்  மட்டத்திைன அதிகாிப்பதற்கு ெவளிநாட்  
தலீட்  பாய்ச்ச ைன உ வாக்குகின்ற ப கடனற்ற 

நிைலயிைன கவர ேவண் ள்ள . ெகௗரவ சபாநாயகர் 
அவர்கேள, ெப ம்பாலான ஆசிய நா களின் 
ெபா ளாதாரங்கள் குறிப்பாக நீண்டகால உள்நாட்  

த்தத்தி ந்  மீண்ட நா கள் ெவளிநாட்  ேநர  
தலீ களின் அதிகாிப் க் காரணமாக ெபா ளாதார 

சுபிட்சத்திற்கான பாைதயிைன அைமத்த . நாம் ஏற்கனேவ 
பின்தங்கிய நா  என்ற வைகயில் தைடகைள உைடத்ெதறிந்  
ெபா ளாதாரத்திைன உயர்த் கின்ற தலீட்டாளர்கைள 
அைழத்  ெபா ளாதார வளர்ச்சி விகிதத்திைன 

ாிதப்ப த் வதற்கு தற்ெபா  சிறந்த சந்தர்ப்பம் 
ஏற்பட் ள்ள .  

நாட் ன் ெவளிநாட் த் ைறயின் அபிவி த்திைய 
இவ்வா  ண் தல் இலங்ைகயின் அந்நியச் ெசலாவணி 
ஒ க்குகைளப் ெப க்குவதற்கு வழிவகுப்ப டன் நாணய 
மாற் ச் சந்ைதயில் பாைவ உ திப்ப த்த ம் வழிவகுக்கும். 

உற்பத்தித்திறன் ேமம்பாடான  அபிவி த்தி இலக்குகைள 
அைடந் ெகாள்வதற்கு மிக க்கியமானதாகும். 
உற்பத்தித்திறன் ன்ேனற்ற ேபாக்கில் ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
ேசைவகள் ைறகளில் உற்பத்தித்திறைன அதிகாிக்கின்ற 
அேதேவைள, விவசாயத் ைறக்கு விேசட கவனம் 
ெச த்தேவண் ய ேதைவ காணப்ப கின்ற . 

சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சிகளின் 
ன்ேனற்றமான  நாட் ன் ெவற்றிக்கான மிக ம் 
க்கியமாகக் காணப்ப கின்ற . இந்தவைகயில் மிக க்கிய 
ைறயின் அபிவி த்திக்கு கூ ய கவனம் ெச த்தப்பட 

ேவண் ள்ள . சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சி 
ைறயின் ெமா.உ. உற்பத்திக்கான பங்களிப்  ஏறக்குைறய 

70 சத தமாகக் காணப்ப வ  தி ப்திகரமாக இ ப்பி ம், 
ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு உத ம் வைகயில் 
இத் ைறயின்பால் கூ ய கவனம் ெச த்த ேவண் ள்ள . 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த காலத்தின் அரசாங்க 
நி வனங்கள் சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான 
ெதாழில் யற்சிகளின் அபிவி த்திக்காக வழங்கிய 
ஒத் ைழப்  ேபாதியதாகக் காணப்படாத டன் தனியார் 

ைறயான  இத் ைறயின் வளர்ச்சிக்கு ேபாதியள  
ஒத் ைழப்  வழங்கி ள்ளதைன ம் நான் இங்கு 
குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். சிறிய மற் ம் ந த்தர 
ெதாழில் யற்சிகைளப் ெபா த்தவைர கடந்த அரசாங்கம் 
ேபாதியள  கவனம் ெச த்தியதா என்ற விடயம் 
ெதளிவற்றதாகக் காணப்ப வ டன் அத் ைறயின் 
அபிவி த்திக்கு மிகக் குைறந்தள  பங்களிப்பிைனேய 
வழங்கி ள்ள .  

விைதகள் மற் ம் நாற் ப் ெபா ள்களின் தரம், குைறந்த 
ட்ப ைற, விாிவாக்கல் ேசைவகள் காணப்படாைம, 

அ வைடக்குப் பின்னரான அதிகாித்த நட்டம், குைறந்த 
பண்ைண விைலகள் அேதேபான் , களஞ்சிய மற் ம் 
சந்ைதப்ப த்தல் வசதிகள் காணப்படாைம ேபான்ற 
பிரச்சிைனகளின் காரணமாக விவசாய உற்பத்தித்திறன் 
மற் ம் ெதாடர் ைடய விைள கள் பின்தங்கிய நிைலயில் 
காணப்ப கின்றன. விவசாயத் ைறயிைன வி த்தி 
ெசய்வதற்கு உத ெதாைககைள வழங்குவதன் லம் நாட் ல் 
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ெப மள  தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள டன் 
க்கியமான ேதைவகள் மற் ம் தற்ெபா  நில கின்ற 

குைறபா கைள விஞ்ஞான ாீதியாக ஆய்  ெசய்ய 
ேவண் ய  மிக க்கியமான விடயமாகும். அத்தைகய 
ெசயன் ைற ஒன்றின் லம் விவசாய ச கத்தின் வாழ்க்ைகத் 
தரத்திைன ேம ம் தர யர்த்த ம் என நான் உ தியாக 
நம் கின்ேறன்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலகு ைகத்ெதாழில் 
உற்பத்திகளிைன உயர் ெதாழில் ட்ப உற்பத்திகளாக 
மாற் கின்ற ெப மதி ேசர்ப்பில் தயாாிப் த் ைறயின் 
உயர்தர ேமம்பாட் ன் மீ  நிைலேப ைடய ைகத்ெதாழில் 
ெகாள்ைகயிைன வ த்த ேவண் ய ேதைவ 
காணப்ப கின்ற .ெதாழில் ட்பத்திைன பின்பற் தல் 
அேதேபான்  திய வழி ைறகைள அறி கப்ப த்தல் 
என்பன ைறயான ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்தியினால் 
பலப்ப த்த ேவண் ள்ள . சிறிய மற் ம் ந த்தர 
ெதாழில் யற்சிகள் கவனிக்கப்பட ேவண் ெமன்ப டன் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  பாாிய ெதாழில் யற்சிக டன் 
இைணக்கும் வைகயில் வசதியளிக்கப்ப த ம் ேவண் ம். 
இ  பாாிய வழங்கல் சங்கி  லம் உள்வாங்கப்ப வதற்கான 
வாய்ப் கைளக் ெகாண் க்கும். வழங்கல் ெதாடர் 

காைமத் வத்தின் சர்வேதச ாீதியில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
ெகாள்ைககள் ேபாட் த்தன்ைம மிக்க நிைலயி ந்  அ த்த 
மட்டத்திற்கு எம  ைகத்ெதாழில்கைள தர யர்த் ம் வைகயில் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். உாிய வசதிகைள 
வழங்கி உள்நாட்  யற்சியாண்ைமகைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதன் ஊடாக உள்நாட்  ைகத்ெதாழில்கைள ன்ேனற்ற 
ேவண் ம் என்பதில் அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் கவனம் 
எ த் ள்ளார். 

ண்பாக நிதித் ைறயான  நிதியியல் ாீதியாக சிறிய 
மட்ட ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு உதவி வழங்குவதற்கான 
மிக க்கிய ெபா ளாதார அம்சமாக உ வாக்கப்பட 
ேவண் ள்ள . சிறிய நிதித் ைறயான  கடந்த சில 
வ டங்களில் இலங்ைகயின் ெபா ளாதார ேமம்பாட் ற்கு 

ண்நிதித் ைறயின் பங்களிப்பான  வ ைமையக் 
குைறப்பதில் ஒ  ேநர்க்கணிய தைலயீட் ைன 
ெவளிப்ப த்தி ள்ள . எவ்வாறாயி ம் சாதகமான 
அபிவி த்தி ேம ம் அதிகாிக்கும் வைகயில் 
உ திப்ப த் வதற்கு ன் ாிைம அ ப்பைடயில் சி  நிதித் 

ைறயான  ஒ ங்குப த்தப்பட ேவண் ய ேதைவ 
காணப்ப கின்ற .  

விேசடமாக சந்ைத தாராளமயமாக்கல் அறி கப்ப த்தல் 
சிறியளவிலான பல்ேவ  ேசைவகளி ந்  தகவல் 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் நிதிச் ேசைவகள் ேபான்ற உயர் 
ெப மதி ேசர்க்கப்பட்ட மற் ம் உயர் ெதாழில் ட்ப 
ஆற்ற ைனக் ெகாண்ட உயர்ந்த ெசயற்பா களிைன 
அறி கப்ப த்த ன் லம் ேசைவகள் ைறயின் 

க்கியத் வம் மற் ம் அதன் தன்ைம என்பன கடந்த 
காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்கள  மாற்றத்திற்கு உள்ளாகி ள்ளன. 
இப்பின்னணியில் குறிப்பாக ைற கங்கள் மற் ம் விமான 
நிைலயங்கள் ெதாடர்பான ெசயற்பா கள், சுற் லாத் ைற, 
தகவல் ெதாழில் ட்பம் மற் ம் ெதாடர்பாடல் ேபான்ற 

ைறகளில் ெகாள்ைக ன்ென ப் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ள்ள . மிக நீண்ட காலமாக வியாபார 
நடவ க்ைகக க்காக ெவளியார் ேசைவயிைன ெபற் க் 
ெகாள்ளல் (Business Process Outstanding - BPO) என்ற விடயம் 
காணப்ப வ டன் இத் ைறயான  வ டத்திற்கு வ டம் 
வளர்ச்சியைடந் ள்ள . ஆயி ம், இத் ைறயில் எம  

ஊழியர்கள  உயர்ந்த ஆற்றல் உலக தரத்தின் அள க்கு 
குறிப்பிடத்தக்கள  காணப்படாத டன் ெமா.உ. உற்பத்திக்கு 
இத் ைறயான  ேபாதியள  பங்களிப்பிைன ம் வழங்க 
வில்ைல.  

ேவைலயின்ைமச் சுட் யான  ெதாடர்ந்  குைறந்த 
மட்டத்தில் காணப்பட்டதன் அ ப்பைடயில் ஊழிய 
உற்பத்தித்திறைன அதிகாிப்ப ம் லதனச் ெசறிைவ 
அதிகாிப்ப ம் அவசியமானதாகும். லதனச் ெசறிைவ 
அதிகாிக்கும்ெபா  தனியார் ைறயின் பங்களிப்  மிக ம் 

க்கியமானதாகும். ெதாழி ன்ைம மற் ம் ஊழியப் 
பைடயின் பங்குபற்றல் என்பவற்ைற ேநாக்கும்ெபா  
ெபண்களின் சனத்ெதாைக சமமற்ற ைறயில் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள  எனேவ, இந்த சமநிைலயற்ற பாதிப் க்கு 
தீர்வாக சி வர் பராமாிப்  வசதிகைள அதிகாித்தல் மற் ம் 
நம்பக்கூ ய ெபா ேபாக்குவரத்  வசதிகள் ேபான்ற 
ேசைவகைள வழங்குவதின்பால் கவனம் ெச த் தல் 
ேவண் ம். இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்திைன 
வ ப்ப த் வதற்கு இலங்ைகப் ெபண்கள் வழங்குகின்ற 
உயர்ந்த பங்களிப்  நாம் அைனவ ம் அறிந்த விடயமாகும். 
ஆகேவ நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத ன்ேனற் ம் கமாக 
எம  தாய்மார் ேமற்ெகாள் ம் யற்சிகைளத் ெதாடர்ந் ம் 
ேப வதற்கான அவர்க க்கு அதிகபட்ச வசதிகைளச் 
ெசய்வதற்கு உாிய வழிவைககைளக் கண்டறிய 
ேவண் ள்ள . 

கடந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கத்தின் 
ஆட்சிக்காலத்தில் பழைமயான ெதாழில் சட்டங்கள் 
காலத்திற்ேகற்றவா  தி ப்தியைமக்கப்பட்ட . 
எவ்வாறாயி ம், நைட ைறயி ள்ள சட்டம் மற் ம் ச கத் 
தைடகளினால் தற்ேபா  காணப்ப ம் திறன்கள் மற் ம் 
ேதைவப்ப ம் திறன்க க்கிைடயில் காணப்ப ம் அசாதாரண 
நிைல காரணமாக ெதாழில் நிகழ்ச்சித் தன்ைமயான  
கீழ்மட்டத்திேல காணப்ப கின்ற . கல்வி 
ம சீரைமப் க்களின் ஊடாக திய பாடவிதானங்கள் 
அறி கம் ெசய்யப்ப வதி டாக இவ்வசாதாரண 
நிைலைமக க்கிைடயில் ஓர் இணக்கப்பாட்ைட உ வாக்கும் 
நடவ க்ைககைள கல்விசார் வல் னர்களிடத்தில் சாட்டப்பட 
ேவண் ள்ள . அேதேபால் இலங்ைகயின் தகவல் 
ெதாழில் ட்பத் ைறயில் அண்ைமக்காலத்தில் ஏற்பட் ள்ள 

ன்ேனற்றத் டன் அத் ைறயில் ஏற்பட் ள்ள எதிர்மைற 
காரணிகள் ெதாடர்பாக கவனம் ெச த்தப்படல் ேவண் ம்.  

இதற்கு ேமலதிகமாக விேசட திறன்கைளக் 
ெகாண்டவர்கைள ெதாழில்பைடயி ள் உள்வாங்குவதற்காக 
ெபௗதிக உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச கப் 
ெபா ளாதார நைட ைறகள் ேமம்ப த்தப்ப வ  
இன்றியைமயாததாகும். இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேதைவப்ப வ  
என்னெவன்றால் விேசட திறன்கைளக் ெகாண்டவர்க க்கு 
நிைலயான ெதாழில் வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு அவசியமான உாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வேத அன்றி ண் ப் பிரசுரங்கள் 
விநிேயாகிப்பதல்ல.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நீங்கள் அறிந்ததன்ப  
ஆட்சியி ந்த அைனத்  அரசாங்கங்க ம் கல்வி 
ெதாடர்பாகப் பல ெகாள்ைககைள அ ல்ப த்தி ள்ள . 
எவ்வாறாயி ம், ெபா ளாதாரத்தின் வளர்ச்சி நிைலைமைய 
ெதாடர்ந் ம் நிைலயாகப் ேப வதற்கு அவசியமான மனித 
வளத்ைத உ வாக்குவதற்காக இலங்ைகக் கல்வி 

ைறைமயில் ைமயானெதா  ந னமயமாக்கல் 
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அவசியமாகின்ற . இலங்ைகயின் கல்வி ைறயான  
சிறார்களின் வாழ்க்ைகத்திறன் அபிவி த்தி மற் ம் 
சுதந்திரமான சிந்தைன சக்திைய ஊக்குவிக்கும் கமாக 
தற்ேபா  காணப்ப ம் பாீட்ைசையக் ேகந்திரமாகக் ெகாண்ட 
பாடவிதானங்க க்கு மாற்றமாக தைகைமகைள 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட பாடவிதானங்கைளக் 
ெகாண்டதாக சீர் ெசய்யப்பட ேவண் ள்ள . குைறந்த 
வசதிகைளக் ெகாண்ட பாடசாைல மாணவர்க க்கு சமமான 
சந்தர்ப்பங்கைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்காக அத்தியாவசிய 
பாடங்க க்கான ஆசிாியர் பற்றாக்குைற மற் ம் 
அப்பாடசாைலகளின் ப் ரேவற்பாட்  வசதிகள் 
வாசிகசாைல மற் ம் விஞ்ஞான ஆய் கூடங்களில் 
காணப்ப ம் குைறபா கள் ெதாடர்பில் ாித கவனம் 
ெச த்தப்படல் ேவண் ம். 

கடந்த காலங்களில் கல்வித் ைற ெதாடர்பாக அரச 
தலீடான  ெதாடர்ந் ம் குைறவைடந்  ெசன்றைம 

சிறப்பானெதா  விடயமல்ல. இவ் எதிர்மைற நிைலைம 
ெதாடர்பாக மீளாய்  ெசய்வதற்குாிய காலம் மலர்ந் ள்ளெதன 
நான் நிைனக்கிேறன். ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 
மாணவர்க க்கு மாத்திரமல்லாமல் விைனத்திறனான மற் ம் 
ெசயற்திறனான ேசைவயாளர்கைள எதிர்பார்க்கும் ெதாழில் 
ெகாள்ேவா க்கு உாிய மாற்றத்ைத உ வாக்குவதற்கும் 
காணப்ப ம் பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் க்ெகாள்வதற்கும் எம  
நல்லாட்சி அரசுக்கு இய ைம காணப்ப கின்ற  என நான் 
நம் கின்ேறன். 

இைளஞர்களிடத்தில் காணப்ப ம் ெதாழி ன்ைம மற் ம் 
கீழ் உைழப்  என்பவற்ைறக் குைறக்கும் ேநாக்கில் 
பட்டதாாிகளின் தைகைமகள் மற் ம் ெதாழிற்சந்ைதயின் 
ேதைவகள் என்பவற் க்கிைடயில் காணப்ப ம் 
சமமின்ைமைய இல்லாெதாழிப்பதற்காக இலங்ைகயின் 
பல்கைலக்கழக உயர் கல்வி கட்டைமப் க்கும் உாிய 
சீர்தி த்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  

மாறிவ ம் சனத்ெதாைகக் கட்டைமப்பான  
அதிகாித் வ ம் வேயாதிப சனத்ெதாைகக்கு அவசியமான 
வசதிகைள ெபற் க் ெகா ப்பேதா  ைமயான சுகாதார 
ேசைவகளின ம் அபிவி த்திைய ேவண் நிற்கின்ற . 
நாட் ன் அபிவி த்திையக் க த்திற்ெகாண்  

திர்வைடந் வ ம் மனிதவள ெதாகுதிைய உாிய ைறயில் 
நாட் ன் நல க்கு பயன்ப த்தக்கூ ய 
ேவைலத்திட்டெமான்  உ வாக்கப்ப வேதா  அவர்கள  
வி ப்  ெவ ப் க்க ம் க த்திற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். 
அேதேபால் அைடயாளம் காணப்படா  பரவிவ ம் சி நீரக 
ேநாய் ாிதமாக அதிகாித் வ ம் ற் ேநாய் மற் ம் 
ெப கிவ ம் ெடங்கு ேபான்ற ேநாய்கைளக் 
கட் ப்ப த் வதற்கு உாிய நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படல் 
ேவண் ம். அதிேமதகு சனாதிபதி அவர்கள் அதிகாித் வ ம் 
சி நீரக ேநாயிைன இல்லாெதாழித் , இந்ேநாயினால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு இத் ன்பத்தி ந்  வி தைல 
அளிப்பதற்கு அர்ப்பணிப் டன் அயரா  உைழத்  
வ கின்றார். 

மந்தகதியில் இடம்ெபற் வ ம் சனத்ெதாைக வளர்ச்சி 
காரணமாக உ வாகிவ ம் திேயார் சனத்ெதாைகயினால் 
ஏற்பட் ள்ள சவால்கைள எதிர்ெகாள்வதற்கு நீண்டகாலக் 
கண்ேணாட்டத் டன் சுகாதார ேசைவயிைன 
ந னமயப்ப த் வேதா  கவர்ச்சிகரமான ஓய் திய 

ைறைமெயான் ம் அறி கப்ப த்தப்படல் ேவண் ம். 
தனியார் ெதாழிலாளர்க க்கு ஓர் ஓய் திய ைறைம 

ெயான்  உ வாக்கப்ப வதன் ேதைவயான  இன்றியைம 
யாததாகும். ஏெனனில் அதன் லம் திேயார்கள் ெதாடர்பில் 
எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூ ய பிரச்சிைனகைள குைறத் க் 
ெகாள்வதற்கும் அவர்கள  எதிர்காலத்ைத பா காப்பதற்கும் 
உத ம்.  

இலங்ைக சனத்ெதாைக கட்டைமப்பில் ஏற்ப ம் 
மாற்றத் டன் தியவர்கள் மற் ம் ஆ ட்கால 
எதிர்பார்க்ைகயில் ஏற்பட் வ ம் அதிகாிப்  மற் ம் 
ஓய் ெப ம் சனத்ெதாைகயின் ேதைவகைள 
நிைறேவற் வதற்காக ேசமிப்  மற் ம் ஓய் திய மாற்  

ைறைமகள் உ வாக்குவ  இன்றியைமயாததாகும். 
சந்ைதயில் காணப்ப ம் குைறந்த வட்  தங்கள் மற் ம் 
ஓய் தியக்காரர்களில் ெப ம்பாேலாேனார் வட்  
வ மானத்ைத நம்பியி ப்பதன் காரணமாக இப் திய 

ைறைமகள் உ வாக்கப்ப வைத ாிதமாக ேவண்  
நிற்கின்ற . 

சனத்ெதாைக வளர்ச்சி மற் ம் ேமம்பட் வ ம் ச க 
ெபா ளாதார நிைலைமகள் காரணமாக காலமாற்றத்ேதா  
சிறந்த தரத்திலான விைலக்கு வாங்கக்கூ ய களின் 
ேதைவ ம் அதிகாித் ள்ள . விேசடமாக ெகா ம்  
மாவட்டத்தில் உள்நாட்  கு ெபயர்  காரணமாக இ  
ெப ம் சிக்கலான நிைலைமையத் ேதாற் வித் ள்ள . 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் ன்ைனய ஆட்சிக் காலத்தில் 
விேசடமாக காலஞ்ெசன்ற ரணசிங்க பிேரமதாச ஜனாதிபதி 
அவர்கள் மக்க க்கு கைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதில் 
மிக ம் கவனம் ெச த்தினார். அச்ெசயல் ைறைய மீண் ம் 
ஆரம்பிக்கக் கிைடத்தைதயிட்  மிக ம் மகிழ்ச்சி 
அைடகிேறன்.  

ந த்தரமட்ட வ மானம் உைழப்ேபார்களின் ட் த் 
ேதைவயான  பல வ டங்களாக அதிகாித் ச் ெசன் ள்ள . 
அதிகூ ய விைல காரணமாக தனியார் ைறயினால் 
அ ல்ப த்தப்ப ம் ட் த் திட்டங்களி ந்  உாிய 

கைள இவர்கள் ெபற் க்ெகாள்வ  இயலாத விடயமாகும். 
ஆகேவ, ந த்தர வ மான வகுதியின க்கு வசதிெசய்  
ெகா க்கும் கமாக கிரயத்ைதத் தாங்கிக் ெகாள்ளக்கூ ய 
மட்டத்திலான ட் த் திட்டங்கைள அ ல்ப த் வதில் 
அரசாங்கத்தின் தைலயீ  இன்றியைமயாத . இ  அரச 
தனியார் பங்குடைமயாக அ ல்ப த்தப்பட ம்.  

அேதேபால் தற்ேபா  காணப்ப ம் மின்சாரம், கு நீர் 
விநிேயாகம், வ காலைமப்  மற் ம் கழிவகற்றல், 
ெதாைலத்ெதாடர் , இைணயதள வசதிகைளப் 
ெபற் க்ெகா த்தல் ஆகியன ந ன ெபா ளாதாரெமான்  
விைனத்திறனாக ம் ெசயற்திறனாக ம் ெசயற்ப வதற்கு 
ேபா மானதன்  ஆகேவ, ேமல் மாகாணத்தில் காணப்ப ம் 
ேமற்கூறப்பட்ட குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய் கமாக 
மாநகரக் ேகாட்பாடனா  (Magapolis) உாிய தீர்வாகக் 
க தப்பட ம். 

விைனத்திறனற்ற ெபா ப் ேபாக்குவரத்  ைற 
காரணமாக குைறந்த பிரயாணிகைளக் ெகாண்ட தனியார் 
வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக அதிகாித் ள்ள . இதனால் 
வாகன ெநாிசல் அதிகாித்  அ  கு த்ெதாகுதியில் மற் ம் 

ப் ெபா ளாதாரத்தின ம் எாிெபா க்கான விரயத்ைத 
அதிகாித் ள்ளேதா  குறிப்பிடத்தக்களவான மனித 
மணித்தியாலங்கைள ணாக்குகின்ற . உயர் தரத்திலான 
மற் ம் நம்பகமான ெபா ப் ேபாக்குவரத்  வசதி 
காணப்படாைமயினால் உட்கட்டைமப்  வசதிக க்காக 
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அதிகூ ய தலீ கைள ேமற்ெகாண்டா ம் ெதாடர்ந் ம் 
வாகன ெநாிசல் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ தற்ேபா  நகரப் 
பிரேதசங்களில் காணப்ப ம் திப் ேபாக்குவரத்  மற் ம் 

ைகயிரதப் ேபாக்குவரத் த் ைறைய ேமம்ப த் வதில் 
உாிய நடவ க்ைகைள எ ப்ப  க்கியமானதாகும். ெகௗரவ 
சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த அரசாங்கத்தினால் 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட அரசாங்கத்தின் பிரதான அபிவி த்தி 
அள ேகாலாகக் காணப்பட்ட பிரதான திகள் மற் ம் தார் 
இடப்பட்ட தி வைலயைமப்  மாத்திரம் நாட் ன் 
ேபாக்குவரத்  அபிவி த்திைய மதிப்பீ  ெசய்ய யா . 
மிக ம் பிரதான விடயம் என்னெவனில் தனிப்பட்ட 
வாகனங்களின் பாவைனையக் குைறப்பதற்கு நாட் ன் 
அைனத்  மக்க ம் பயன்ப த்தக்கூ ய ெபா ப் 
ேபாக்குவரத்  ைறைம உ வாக்கப்ப வ  
இன்றியைமயாததாகும்.  

உபாய ாீதியான இலங்ைகயின் அைமவிடம் மற் ம் 
வளர்ச்சியைடந் வ ம் சர்வேதச ெதாடர்  என்பவற்ைறக் 
க த்திற் ெகாள் ம் இடத்  உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
விைனத்திறனாகப் பயன்ப த் ம் ேநாக்கில் தனியார் ைற 
வர்த்தக நடவ க்ைககள் ஊக்குவிக்கப்ப வ  இக்காலத்திற்கு 
மிக ம் ெபா த்தமானதாகும். கடல்கடந்  தம  ேசைவகைள 
விாி ப த்தக்கூ ய நிதி நி வனங்கைள உ வாக்குவதற்கு 
தனியார் ைற ஊக்குவிக்கப்ப ம். இதன் லம் திறன்கைளக் 
ெகாண்ட ெதாழில்வாய்ப் க்கள் உ வாக்கப்ப வேதா  அ  
ெபா ளாதார நடவ க்ைகளின் அதிகாிப் க்கும் 
ஆதரவளிக்கும். அேதேவைள, நிதிப்பாய்ச்சைல ஊக்குவிக்கும் 
ேநாக்கில் உலகளாவிய வர்த்தக ைமயெமான்  அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட்  ெசயற்ப வதற்கு அவசியமான சட்டாீதியான 
வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்ப ம். காலவதியான ெபா ளாதார 
ேதர் களி ந்  விலகி பல அபிவி த்தியைடந்த மற் ம் 
அபிவி த்தியைடந்  வ ம் நா களினால் ெவற்றிகரமாக 
ைகக்ெகாள்ளப்பட் ள்ள திய மற் ம் ட்பமான ைறகைள 
பின்பற் வதற்குாிய காலம் இ வாகும்.    

அபிவி த்தித் ேதைவகள் மீதான கண்ேணாட்டமான  
சுற்றாட டன் இைணந்  ெசல்லல் ேவண் ம். 
இதன ப்பைடயிேல அைனத்  உட்கட்டைமப்  
க த்திட்டங்களின் அ லாக்க ன் ன் ேதைவயான உாிய 
சுற்றாடல் ெதாடர்பான அ மதிகைள ெபற் க் ெகாள்வைத 
உ திப்ப த் கமாகச் சிறந்தெதா  ெபாறி ைறயிைன 
உ வாக்குவதன் அவசியம் ேதைவேயற்பட் ள்ள . பல பாாிய 
க த்திட்டங்களில் சூழல் மற் ம் சூழ யயல் பிரச்சிைனகள் 
சாியான ைறயில் காணப்படவில்ைல என்பதற்கும் நாம் பல 
உதாரணங்கைள நி ைவயாக ைவத்தி க்கின்ேறாம். 

நிைலநிற்கும் அபிவி த்தி ெசய் ைற ெதாடர்பில் 
சுற்றாட க்கு உகந்த ம் விைனத்திறனான மான சக்திப் 
பாவைனைய ஊக்குவிப்ப ம் எம  வ த்தலாக 
அைமகிற . மின்வ  ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாடர் ைடய 

ைறகளில் கணிய எண்ெணய் அ ப்பைடயிலான சக்தி 
பயன்பாட் ற்குப் பதிலாக ந ன ெதாழில் ட்பங்கைள 
பயன்ப த்தி சூாியஒளி மற் ம் உயிாியல் திண்மக்கழி கள் 
அ ப்பைடயிலான சக்தி வழங்கைல பயன்ப த் வதைன 
அதிகாித்தல் இன்றியைமயாத . 

திய ெபா ளாதார ஒ ங்கு 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இவ்வரசாங்கம் 
ேமற்கூறப்பட்ட பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கும் மற் ம் 
இவற்றில் பலவற் க்கு நாட் ன் எதிர்காலப் ெபா ளாதார 

மற் ம் ச க அபிவி த்திக்குாிய ஓர் உ தியான 
அ ப்பைடயிைன உ வாக்குவதற்குமான ெபா ப்பிைனக் 
ெகாண் ள்ள . இதன ப்பைடயில் நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைத மீளக்கட் ெய ப் வதற்கு நாம் 
க ைமயாக உைழக்க ேவண் ள்ள . எம  இலக்கான  
ெதாி ச் சுதந்திரத்திைன ெபா ட்ப த்தக்கூ ய வைகயில் 
ெபா ளாதார சனநாயகத் டன் கூ ய ெப மதி ேசர்ப்  
மற் ம் திய வாய்ப் க்கைள உ வாக்குவதாகும். 

நாங்கள் தன்ைமப்ப த் ம் ன்ேனற்றங்கள் சர்வேதச 
சுட் களில் இலங்ைகயிைன ன்ேனற்றகரமான நிைலயில் 
பிரதிப க்கக் கூ ய . சர்வேதச மட்டத்தில் இலங்ைகயின் 
நிைலைய ேமம்ப த் வதற்கு வியாபாரம் ெசய் ம் சுட்  
(Doing Business Index), உலகளாவிய ேபாட் த்தன்ைம சுட்  
(Global Competitiveness Index), உலகளாவிய ைம 
உ வாக்கும் சுட்  (Global Innovation Index), வைலபின்னல் 
தயார் நிைல சுட்  (Network Readiness Index) மற் ம் 
உலகளாவிய ெபா ளாதார அறிக்ைக (Global Economic 
Report) என்பவற்றில் எம  நிைலைய ேமம்ப த் வ  
இன்றியைமயாததாகும்.  

ஆைகயால் அரசாங்கமான  சந்ைத ேநாக்கிய 
ெகாள்ைககைளப் பின்பற்றி தனியார் ைற ெபா ளாதார 
நடவ க்ைகக க்கு வசதியளித்தல் மற் ம் சந்ைத 
ெபா ளாதாரத்தின் சிறப்பான ெசயற்பாட் ற்கு இைட றாக 
உள்ள பல்ேவ பட்ட தைடகைள நீக்குவதி ம் தன்ைன 

ைமயாக அர்ப்பணித் ள்ள . அரசாங்கத்தின் திய 
ெபா ளாதார ஒ ங்கான  இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் 
ஊடாக க்கியத் வம் ெப வேதா  மற் ம் கடந்தகால 
தவ கள் மற் ம் பக்கச்சார் களி ந்  விலகி, இதைன 

ச்சியத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட தளத்தி ந்  
தயாாிப்பைதயிட்  மகிழ்ச்சி அைடகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாங்கள் பல 
வாய்ப் க்கைள இழந்தி க்கின்ேறாம். காலஞ்ெசன்ற ெகௗரவ 
டட்  ேசனாநாயக்க அவர்கள் வடக்ைக ம் ெதற்ைக ம் 
இைணக்கும் வைகயில் யாழ்ப்பாணத்திற்கு ஒ பாைதைய 
நிர்மாணிப்பதற்குாிய அபிவி த்திைய ெகாண் ந்தார். 
ஆனால் மாற்  வழியாக மக்க க்கு அாிசி வழங்குவதைன 
வி ம்பியி ந்தார். 1967இல் 'ஆசியான்' (ASEAN) அைமப்பில் 
உ ப் ாிைம ெப வதற்கான வாய்ப்  இலங்ைகக்கு தட் ல் 
ைவத்  வழங்கப்பட் ந்த . ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கள், 
ஆசியான் மாநாட் ல் பங்குெப ம் ேநாக்குடன் விமான 
நிைலயத்திற்கு ெசன்றி ந்தேபா ம் சில இட சாாி 
கட்சிகளின் எதிர்ப்பினால் அதைன ைகவிட்  தி ம்பினார். 
பின்னரான காலப்பகுதியில் உயர்நிைலயான இந்த பிராந்திய 
அைமப்பில் அங்கத் வம் ெபற யற்சி ெசய்யப்பட்டேபா ம் 
அ  ெவற்றியளிக்கவில்ைல என்ப  வ ந்ததக்கதாகும். 
இவ்வா  பல சந்தர்ப்பங்கைள நான் எ த் க் கூற ம் 
என்ப டன் இவற்றி ந்  நாம் கசப்பான பாடங்கைள ம் 
கற் க்ெகாண் ள்ேளாம். 

நாங்கள் ேம ம் அத்தைகய சந்தர்ப்பங்கைளத் தவறவி ம் 
நிைலயில் இல்ைல. நாங்கள் இன்  சமர்ப்பித்தைவகள் 
வழங்கப்ப வதைன உ திப்ப த் கிேறாம் என்ப டன் 
மகிழ்ச்சி ம் சுபிட்ச ம் உைடய ஓர் எதிர்காலத்திைன 
எதிர்ேநாக்கி ள்ேளாம். எம  அர்ப்பணிப்பான குறிக்ேகாள் 
என்ப  எ வித ேவ பா ம் அற்றவா  சகல 
இலங்ைகயர்க க்கும் சிறந்த ஒ  எதிர்காலத்திைன 
வழங்குவதாகும். எம  தாய்நாட் ன ம் எதிர்கால 
சந்ததியின ம் நலைனக் க த்தில் ெகாண்  நாம் யாவ ம் 
ஒ மித்  ன் நடப்ேபாம். 
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ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கீேழ குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
எம  நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ன்ென த்  ெசல்வதற்குத் 
ேதைவயான தைலைமத் வத்திைன வழங்குவதற்கு எங்களால் 

ம் என்ப டன் அதற்கு நாம் தயாராக இ ப்ப டன் 
வி ப்ப ம் ெகாண் ள்ேளாம். கடந்த காலங்கைள மறந்  
இந்த க்கியமான பணியில் ஒன்றிைணந்  ெசயற்ப ேவாம். 

இந்த இடத்தில் அதிேமதகு சனாதிபதி, ெகௗரவ பிரதம 
மந்திாி, ஏைனய அைமச்சரைவ சகாக்கள் மற் ம் எம  
அரசாங்கம் சார்பில் நான் எம  தாயகத்திைன சுபிட்சம் 
ேநாக்கிய பாைதயில் ன்ென த்  ெசல்வதற்கு 
ஒன்றிைன மா  பல்ேவ  அரசியல் கட்சிகளின் 
ஆதரவாளர்க க்கும் நட் க்கரம் நீட் கின்ேறன். நான் எம  
ெபா ளாதாரத்தின் சாியான நிைலைமகைள 
ெதளி ப த்தி ள்ேளன். வ டங்களாக நில ம் இந்த சீரழி  
நிைலயி ந்  மீ ைகப் ெப வதற்கு நாம் 
ஒன்றிைணயா வி ன் நாம் ன்ேனறிச் ெசல்வதற்கான 
வாய்ப் கள் ேதய்வைட ம். “இ ட் ைனச் சபிப்பதைன 
வி த்  ஒ  ெம குவர்த்தியிைன ஒளிேயற்றி இ ட் ைன 
விலக்கிவி ேவாம்”. 

இந்தப் பின்னணியில் எம  அரசாங்கத்தின் கன்னி வர  
ெசல த் திட்டத்திற்கு உட்பட் ள்ள ன்ெமாழி கைள 

ன்ைவப்பதற்கு வி ம் கிேறன். எம  அரசாங்கம் இன, மத 
அல்ல  ச க இைட கைள கைள ம் அரசாங்கமாக ம் 
இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் நன்னிைலக்காக 
ஒற் ைமயாக அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப ம் ஓர் 
அரசாங்கமாக ம் உள்ள . 

வர  ெசல த்திட்டப் பிேரரைணகள் 

சிறிய, ந த்தர ெதாழில் யற்சிகைள ஊக்குவித்தல்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நாட் ன் ண், 
சிறிய, ந த்தர ெதாழில் யற்சிகளின் க்கியத் வமான , 
அவ்வியாபாரங்கள் ேவைலவாய்ப் க்கைள 
உ வாக்கும்ேபா ம் வ மான விநிேயாகத்தின் ேபாதான 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காணல் ேபான்றனவற்றின்ேபா ம் 
பிரேதச அபிவி த்தியின்ேபா ம் ச க 
ஒன்றிைணப்பின்ேபா ம் ெப ம் பங்காற் கின்றன. இன்  

ண், சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சிகள் ைற எம  
ெபா ளாதார உபாயங்களில் மிக க்கிய பங்ைக 
வகிக்கின்றன. ெபா ளாதாரத்தில் ெப ம் பங்ைகக் 
ெகாண் ள்ள பிரதான ைறகளாக மரத் தளபாடங்கள், தகவல் 
ெதாழில் ட்பம், பால் சார்ந்த உற்பத்திப் ெபா ட்கள், ட் த் 
ேதாட்டம், உண க் ைகத்ெதாழில், காய்கறிகள், பழங்கள், 
நன்னீர் மீன் வளர்ப் , அழகுக் கைல, அலங்கார மீன் வளர்ப்  
ேபான்ற இன்ேனாரன்ன ைறகேள விளங்குகின்றன. 

ண், சிறிய, மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சிகளினால் 
குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பங்களிப்  ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ந்தா ம்கூட, இத்ெதாழில் யற்சியாளர்கள் 

லதனத்திைன ம் கடைன ம் ெபற் க்ெகாள் ம்ேபா  
கங்ெகா க்கும் பிரச்சிைனகளின் காரணமாக இவ் 

வியாபாரத்திைன விாிவைடயச் ெசய்தலான , சிரமமான ஒ  
விடயமாக உள்ள . எனேவ, எம  அரசாங்கம் இத்ெதாழில் 

யற்சியாளர்களின் வளர்ச்சியின்ேபா  பங்காளர்களாவதற்கு 
கவனம் ெச த் கின்ற . எனேவ, ஏற்ெகனேவ எம்மால் சிறிய 
மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சியாளர்களின் ஒட் ெமாத்தப் 
பிரச்சிைனகைள ம் உள்ளடக்கக்கூ ய வைகயில் அைவ 

ெதாடர்பான ெகாள்ைகெயான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ள . 
அேதேநரம் ண்நிதி வர்த்தகத்திைன நிர்வகிப்பதற்காக, 
இப்பாரா மன்றத்தில் சட்ட லம் ஒன்  
சமர்ப்பிக்கப்பட ள்ளேதா , இத் ைறயிைன ஒ ங்கு ைறப் 
ப த் வதற்கு அவசியமான ஒ ங்கு ைற 
அதிகாரசைபெயான் ம் ஸ்தாபிக்கப்ப ம். அேதேபால சகல 

ண்நிதி நி வனங்க ம் இவ்வதிகாரசைபயின்கீழ் ஓர் 
அலகுக்கு பா 25,000/- தம் வ டாந்தக் கட்டணத் க்குப் 
பதி  ெசய்ய ேவண் ெமனப் பிேராிக்கின்ேறன். ெகௗரவ 
பிரதமர் அவர்களால் 2015 நவம்பர் மாதம் 05ஆம் திகதி 

ன்ைவக்கப்பட்ட ெகாள்ைகக் கூற்றில் காட்டப்பட்டவா  
சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான வியாபாரப் பிாிவினால் 

கங்ெகா க்கப்ப ம் பிரச்சிைனக க்கு ஆேலாசைனக் 
கு ெவான்  ஸ்தாபிக்கப்ப ம். அேதேபால, சிறிய மற் ம் 
ந த்தர அளவிலான வியாபாரப் பிாிவின் எதிர்கால 
நடவ க்ைககள் அவர்களின் பாிந் ைரகைள 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  தீர்மானிக்கப்ப ம். 

இத் ைறயில் காணப்ப ம் உயர்வான நிர்வாகச் ெசல  
மற் ம்  இடர் காரணமாக ண், சிறிய, மற் ம் ந த்தர 
அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு தற்ேபா ள்ள 
வங்கிகள் உள்ளடங்கலாக நிதி நி வனங்களினால் கடன் 
வழங்கும்ேபா  அதிக வி ப்பக் குைற  காட்டப்ப கின்ற . 
அேதேபான்  தற்ேபா  காணப்ப ம் நிதி நி வனங்கள் 
பிைணைய அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  நிதியியல் ெதாடர்பாக 
அதிக நம்பிக்ைக ைவப்பதனால் திய ெதாழில் 

யற்சியாளர்க ம் தற்ேபா ள்ள ெதாழில் 
யற்சியாளர்க ம் இப்பிைணைய வழங்க யாத நிைல 

காணப்ப கின்ற . எனேவ, 2016ஆம் ஆண் ல் 
அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட பா 500 மில் யன் 
அ ப்பைடத் ெதாைகெயான்ைறத் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட நிதி 
நி வனங்களின் உதவி டன் ண், சிறிய மற் ம் ந த்தர 
ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு கடன் பா காப்  நிகழ்ச்சித் 
திட்டெமான்றிைன நைட ைறப்ப த் வதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இப்பிேரரைணத் திட்டத்தின் கீழ் 
கடைனச் ெச த்த யாத சந்தர்ப்பங்களில் அ ப்பைடக் 
கடன் ெதாைகயில் 75 சத தமான கட க்கு 
உத்தரவாதமளிக்கப்ப ம். இதன் லம் இத் ைறயில் ெதாழில் 

யற்சியாளர்க க்கு ஒப்பீட்டளவில் ம வான நீண்டகால 
நிபந்தைனகளின்கீழ் பதில் நிதி நி வனத்திற்குப் 
பிரேவசிப்பதற்கான வசதிகள் விாிவாக்கப்ப ம். இ  
ெதாடர்பாக இத் ைறக்கு ச ைக அ ப்பைடயிலான வட்  

தத்தின்கீழ் நிதி வசதிகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கு உதவி 
வழங்குவதற்கு ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர் 100 மில் யன் 
கடன் வாிைசெயான்  ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியினால் 
ெபற் க் ெகாள்வதற்கு எமக்கு வாய்ப் க் கிைடத் ள்ள . 
இலங்ைக மத்திய வங்கியினால் சிறிய மற் ம் ந த்தர 
அளவிலான ெதாழில் யற்சிக்கு உத வதற்காக நைட ைறப் 
ப த்தப்ப ம் ெசௗபாக்கியத் திட்டம் மற் ம் வ ைம ஒழிப்  

ண்-நிதிக் க த்திட்டம் ஆகிய கடன் பிேரரைணத் திட்டங்கள் 
பாாிய சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான 
வசதியளிப்ெபான்றாக அத டன் இைணக்கப்ப ம்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சிறிய மற் ம் ந த்தர 
ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு இன்  காணப்ப ம் 
ெபா வான ஒ  நிதி ைறயாக பிைணைய 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட ப கடன் நிதியீட் ைனக் 
குறிப்பிடலாம். ஆயி ம், வியாபாரமான  மிக விேசடமான 
அபிப்பிராயங்க டன் ஆரம்பிக்கப்ப வதனால், பிைணயாக 
ைவக்கக்கூ ய அள க்கு ெதாட் ணரக்கூ ய ெசாத் க்கள் 
அவர்களிடமில்ைல. எனேவ, சிறிய மற் ம் ந த்தர 

183 184 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  

ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு அவசியமான பங்குாிைம 
நிதியீட்  வசதிகைள வழங்குவதற்காக வங்கிப் பா காப் க் 
கம்பனி, ஊழியர் ேசமலாப நிதியம், ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியம் 
மற் ம் ெவளிநாட்  நிதிைய உள்ளடக்கிய 'நிதியத்தின் நிதி' 
யிைன ஸ்தாபிப்பதன் ஊடாக வியாபார லதனப் 
பிரேவசத்திற்கு ஆரம்பம் ஒன்றிைன வழங்குவதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  இங்கு நான் இதற்கான நிதி 
உதவியிைன வழங்குமா  சர்வேதச நிதிக் 
கூட் த்தாபனத்திட ம் ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியிட ம் 
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேபான் , தனியார் ைற 
வியாபாரங்க க்கும் இந்நிதியத்தில் பங்ேகற்குமா  
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இந்நிதியத்தின் ஊடாக 
ெபா ப்  வாய்ந்த வியாபார லதனக் கம்பனிக க்குக் 
குைறவான தி ம்பெலான்  கிைடக்கக்கூ ய வைகயில் கடன் 
வசதிகள் வழங்கப்ப ம். அதன் பிரகாரம், அவ்வியாபாரக் 
கம்பனிகளினால் இச்சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான 
ெதாழில் யற்சிக க்கு அவசியமான பங்குாிைம தலீ  
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். இப்பங்குாிைம தலீ க க்கு 
ேமலதிகமாக நீண்ட காலத்திற்கான ெப ேப கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு அவசியமான வளர்ச்சிைய 
உ திப்ப த் வதற்காக இக்கம்பனிகளினால் சிறிய மற் ம் 
ந த்தர ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு அவசியமாக ள்ள 
ேசைவகளான நிதித் திட்டமிடல், தகவல் ெதாழில் ட்பம், 
சந்ைதப்ப த்தல் உபாயங்கள் ேபான்றன வழங்கப்ப ம். 
இப் ர்வாங்க ேவைலகைள ஊக்குவிப்பதற்குப் ெபா த்தமான 

லதனக் கம்பனிக க்கான நி வன வ மான வாிைய  5 
வ ட காலப்பகுதிக்கு 50 சத தத்தினால் குைறப்பதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இ  2016 ஏப்ரல் 01ஆந் திகதியி ந்  
ஆரம்பிக்கப்ப ம்;. 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சிறிய ைகத்ெதாழில் 
ங்காக்கைள ெமானராகைல, த்தளம், யாழ்ப்பாணம், வன்னி, 

அம்பாைற ேபான்ற பிரேதசங்களில் ஸ்தாபிப்பதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். இச்ெசயற்பாட் ல் இைணந்  

ெகாள் மா  தனியார் ைறைய ம் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். இம் தலீ கள் ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
பிரேதசங்களில் ஊக்குவிப்பதற்காக இலாபம் உைழக்கும் 
ஆண் ந்  3 வ ட காலப் பிாிவிற்குள் குறிப்பிட்ட வாி 

தத்ைத 50 சத தத்தினால் குைறப்பதற்கும் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். இதற்காக, பா 150 மில் யன்கைள 

ஒ க்கீ   ெசய்வதற்கும் நான் பிேராிக்கின்ேறன்.  

ேம ம், சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சியாளர்கள் 
தம  உற்பத்திப் ெபா ட்கைளச் சந்ைதப்ப த் ம்ேபா  
பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா க்கிறார்கள் என்ப  
எனக்குத் ெதாி ம். சந்ைதப்ப த்த க்கும் 
காட்சிப்ப த்த க்கும் நிதி பற்றாக்குைறயாக இ ப்பதனால், 
அவர்களின் சிறப் ச் சந்ைதகள் மற் ம் சில்லைறக் கைடகள் 
என்பவற் க்கு ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு அவசியமான 
அ மாாிகைள நியாயமான விைலக்கு வழங்குவதன் லம் 
அவர்க க்குக் ைகெகா க்குமா  நான் மிக ம் தாழ்ைம டன் 
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

விவசாயம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, விவசாயத் ைறயான , 
எம  ெபா ளாதாரத்தின் ச க நிைலயி ம் வரலாற்றி ம் 
அ த்தளமாக விளங்குகின்ற . ஆயி ம், கிைடக்கின்ற ள்ளி 
விபரம் இத் ைற பற்றிய ேவ பட்ட கைதெயான்ைறச் 
ெசால்கின்ற . எம  விவசாய இறக்குமதிகள் சுமார் 1,000 

ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர் மில் யன்களாகும். எம  
விவசாயிகள் காலநிைல மாற்றங்களினால் ஏற்ப ம் 
தாக்கங்களினா ம் இைடத்தரகர்களின் சுரண்ட னா ம் 
தம  அ வைடக க்கு நியாயமான விைலெயான்றிைனப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யாத ெந க்க யான ஒ  நிைலக்கு 
இன்ன ம் தள்ளப்பட்  வ கின்றனர். இதன் லம் எம  

கர்ேவா ம் தரம் குைறந்த விவசாய உற்பத்திப் 
ெபா ட்க க்கு நியாயமற்ற விைலகைளச் ெச த்த ேவண் ய 
நிைலேயற்பட் ள்ள . எனேவ, இப்ேபாக்கிற்கு 
உடன யாகத் தீர்  எ க்கப்பட ேவண் யதன் 
அவசியத்திைன நாம் உணர்கிேறாம். இ  ெதாடர்பாக 
விாிவான ஒ  ேகாணத்தில் பார்க்க ேவண் யதன் 
அவசியத்திைன ம் நாம் உணர்கின்ேறாம். இந்நிைலைமயின் 
கீழ் திய விவசாயக் ெகாள்ைகெயான்றிைனத் 
தயாாிப்பதற்காக எம  திய அரசாங்கத்திற்கு 
தைலைமத் வத்திைன வழங்கும் அதிேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் ெகௗரவ பிரதமர் அவர்க ம் அவர்கள  
கவனத்திைனச் ெச த்தி ள்ளனர். பயிர்கைளப் 
பன் கப்ப த்தல் மற் ம் உற்பத்தித் திறைன ேமம்ப த்தல் 
ஆகியனவற்றின் ஊடாக 2018ஆம் ஆண்டளவில் எம  நா  
ேசாளம், அவைர, மிளகாய், உ ைளக்கிழங்கு, ெபாிய 
ெவங்காயம் ஆகியனவற்றின் உற்பத்தியில் தன்னிைற  
ெப வதற்கும் தங்கியி க்கும் விவசாய ைறைமயி ந்  
விவசாய வர்த்தகம் வைர வி த்தி ெசய்வதற்கும் அதன் லம் 
2020ஆம் ஆண்டளவில் ஏற் மதிச் சந்ைதக்குள் 
பிரேவசிக்கக்கூ ய வைகயில் எம  விவசாயக் ெகாள்ைக 
தயாாிக்கப்ப ம். 

ேம ம், விவசாயத் ைறயின் அ வைடயிைன 
அதிகாிப்பதற்கான உகந்த உபாயமான  அரச மற் ம் 
தனியார் ைறயின் உ தியான ஒ ங்கிைணப்பின்மீ  
தங்கி ள்ளைத நாம் இனங்கண் ள்ளேதா , அதன் லம் 
விவசாயத் ைறயின் நிரம்பல் சங்கி ையப் 
பலப்ப த் வத டாக ம் காைமத் வம் ெசய்யக் 
கூ யதாக உள்ள . இங்கு நாம் தைலைமத் வத்திைன 
ஏற்பதற்கு தனியார் ைறயிைன ஊக்குவிப்ேபாம். விைதகள், 
நாற் ப் ெபா ட்கள், ேபான்றனவற்ைற உற்பத்தி ெசய் ம் 
நி வனங்க க்கு வசதிகைள அளிக்கக்கூ ய நிதிச் சூழல் 
ஒன்ைற ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்காக பயன் த்தப்படாத, 
குைற  பயன்பாட் க்கு உட்ப த்தப்பட்ட அரச காணிகைளக் 
ேகள்விக க்கு ஏற்ப வழங்குவ  உள்ளடங்கலாக பல்ேவ  
ெசயற்பா கைள எ ப்பதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, விவசாயத் ைறக்கான 
தலீடான , விேசடமாக உற்பத்தித் திறனின் வி த்தி 

என்ப  மிக க்கியமான ஒ  ேதைவப்பாடாகும். மிகச் சிறந்த 
உற்பத்தித் திறெனான்றிைன உ திப்ப த் வதற்காக உயர் 
தரத்திலான விைதகைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக் கூ யதாக 
உள்ளைமயான  மிக க்கியமானதாகும். அதன் பிரகாரம், 
உயர் தரத்திலான விைதகைள ம் நாற் ப் ெபா ட்கைள ம் 
உற்பத்தி ெசய்வதற்கு அரச மற் ம் தனியார் ைறகளின் 
சிறந்த ஒ ங்கிைணப்பிைன ஊக்குவிப்பதற்கு 
பயன்ப த்தப்படாத, குைறவாகப்  பயன்ப த்தப்பட்ட 
அரசாங்கக் காணிகள் ெவகுமதியாக தனியார் ைறக்கு 
வழங்கப்ப ம். இதற்காக, பா 1000 மில் யன் நிதிைய 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெசாட்  நீர்ப்பாசன ைறைமகைள ம் பச்ைச இல்ல 
ெதாழில் ட்பங்கைள ம் பயன்ப த் ம்  மற் ம் உயர் 
விைளச்சைலத் தரக்கூ ய விைதகைள அறி கப்ப த் ம் 
கம்பனிக க்கு அைரவாசி  வாி வி ைற (Half Tax Holidays) 
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வழங்கப்ப ம். உற்பத்தித் திறைன வி த்தி ெசய்வதற்கான 
ெபாறி ைறப்ப த்த ன் க்கியத் வத்திைன இனங்கண்  
விவசாய இயந்திரங்கள் மற் ம் உபகரணங்களின் இறக்குமதி 
ெதாடர்பான இறக்குமதி வாிகைள நீக்குவதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

அேதேநரம், ஒ ங்கிைணந்த பங்ேகற்ெபான் டான 
நிரம்பல் சங்கி  இைணப் க்கைள பலப்ப த் வதற்காக 
விவசாய விாிவாக்கல்  உத்திேயாகத்தர்களின் அறிவிைன 
அவர்கள   நாளாந்தக் கடைமக க்கு ேமலதிகமாக தனியார் 

ைறயின் பண்ைணகளி ம் கட்டணெமான்றிைன 
அறவி வதன் லம் வழங்குவதற்கு அ மதி ெகா ப்பதற்கும் 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, களஞ்சியப்ப த்த ம் 
சந்ைதப்ப த்த ம் எம  விவசாயத் ைறயில் நிலவி வ ம் 
பிரதான ஒ  பிரச்சிைனயாகும். சுமார் 30 சத தத்தி ந்  40 
சத தமாக ள்ள அ வைடக்குப் பின்னர் ஏற்படக்கூ ய 
இழப் க்கைளக் குைறப்பதற்காக ந ன ெதாழில் ட்பத்ைதக் 
ெகாண்ட ைமயான களஞ்சியங்கைள ஸ்தாபிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். விவசாய அ வைடயின்ேபா  விைல 
குைறவைடந்  ெசல்வதனால் ஏற்படக்கூ ய பாதகமான 
விைள கைளக் குைறப்பதற்காக விவசாயிகளின் ெநல், 
ேசாளம், எள் , மிளகு, உ ந்  ேபான்ற பயிர்களின் 
விைளச்சல்கைள ம் களஞ்சியப்ப த்தக்கூ ய வைகயில் 
விவசாயிக க்கு உயர் தரத்திலான களஞ்சிய வசதிகள் 
வழங்கப்ப ம். இக்களஞ்சிய வசதிகளின் லம் தம  
அ வைடகைளக் களஞ்சியப்ப த் ம்ேபா  
களஞ்சியத்தினால் வழங்கப்ப ம் சிட்ைடைய வர்த்தக 
வங்கிெயான் க்கு வழங்குவதன் லம் விவசாயிகள் தம  
உடன் பணத் ேதைவைய களஞ்சியப்ப த்தப்பட் ள்ள 
அ வைடகளின் ெப மதியில் 50 சத தம் ெப மதியான 
கடன் நிதித் ெதாைகெயான்ைற ெபற் க்ெகாள்ளக் கூ யதாக 
இ க்கும். ஆயி ம், விைல அதிகாிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் 
விவசாயிகள் களஞ்சியப்ப த்தப்பட் ள்ள தம  
அ வைடகைளச் சந்ைதயில் நில ம் உயர்வான  விைலக்கு 
விற்பைன ெசய்யக்கூ யதாக இ க்கும். இச்ெசயன் ைறக்குள் 
விவசாயி இைடத்தரகர்களின் சுரண்ட க்கு 
உள்ளாகாம ப்பேதா , ப வமல்லாத காலப்பகுதியில் தம  
அ வைடக க்கு உயர்வான விைலெயான்   
கிைடக்கப்ெப வைத ம் உ திப்ப த்தக்கூ யதாக உள்ள . 
ஏற்ெகனேவ, அரசாங்கம் அ ராத ரம், ெமானராகைல 
மாவட்டங்களில் இவ்வாறான களஞ்சிய வசதிகைள 
நிர்மாணித் ள்ளேதா , மன்னார் மாவட்டத்தில் 
களஞ்சியெமான்  நிர்மாணிக்கப்பட் ம் வ கின்ற . 
இம் ைறைமயின் ஊடாக விவசாயிகளின்  உற்பத்திப் 
ெபா ட்கைள இ தி கர்ேவா க்கு அ ப் ம்ேபா  
இைடயில்; ஏற்படக்கூ ய ெசல கள் குைறவைடவதனால், 
சாதாரண விைலெயான்றிைனச் ெச த் வதன் லம் 

கர்ேவா க்கும் பய ள்ளதாய் அைமகின்ற . அதன் 
பிரகாரம் ெபாலன்ன ைவ, கிளிெநாச்சி, இரத்தின ாி 
(எம்பி ப்பிட் ய) மாவட்டங்களில் இவ்வாறான 
களஞ்சியங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கும் மன்னார் மாவட்டத்தில் 
தற்ேபா  நிர்மாணிக்கப்பட்  வ ம் களஞ்சியத்தின் 
எஞ்சி ள்ள ேவைலகைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்கும் பா 1,000 
மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, விவசாயிகளின் 
உற்பத்திச் ெசலவிைன ம் கர்ேவா க்கு ஏற்படக்கூ ய 
தாக்கத்திைன ம் க த்திற்ெகாண்  கீாி சம்பா அாிசிக்கான  
ஒ  கிேலா பா 50/-, சம்பா அாிசிக்கான  ஒ  கிேலா பா 

41/-, நா  அாிசிக்கான ம் ஏைனய வைக அாிசிக்கான ம் ஒ  
கிேலா பா 38/- எ ம் அ ப்பைடயில் ெநல் ற்கு 
உத்தரவாத விைலெயான்றிைன வழங்குவதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இதன் பயனாக கர்ேவார் ஒ  கிேலா 
அாிசியிைனச் சராசாியாக 65/- பாவிற்குப் ெபற் க்ெகாள்ள 

ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ன் அாிசி உற்பத்தி 
அதிகாித் ள்ள . ேபாசைணக் குைறபா  அதிக ள்ள 
ச ர்த்தி பய காிக க்கிைடேய ைகயி ப்பி ள்ள 
அாிசியிைன விநிேயாகிப்பத டாக அதைனப் 
பயன்ப த் ேவாம். ன்ெமாழியப்பட்ட இத்திட்டம் 
ேபாசைண மட்டத்ைத உயர்த் ம். இதற்காக ஏறத்தாழ 44,000 
ெமற்றிக் ெதான் அாிசிையப் பயன்ப த்த ள்ேளாம். 

நாம் எம  அாிசிைய ஏற் மதி ெசய்வதற்கான 
ெபா த்தமான காலம் இப்ேபா  ேதான்றி ள்ளதாக நான் 
எண் கின்ேறன். ஏற் மதிச் சந்ைதக்குள் ைழயக்கூ ய 
அாிசி வைககைள உற்பத்தி ெசய்வதற்கு விவசாயிகைள 
ஊக்குவிப்ேபாம். இலங்ைக அாிசிக்கான வர்த்தக 
இலச்சிைனெயான்றிைனப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான 
நிகழ்ச்சித் திட்டெமான்றிைனத் தயாாிப்பதற்கும்  எம  
அாிசிக்கான ெவளிநாட் ச் சந்ைதகைள இனங்காண்பதற்காக 
ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயிைன ஊக்குவிக்கின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஆட்சிக்கு வந்த 
ஒவ்ெவா  அரசாங்க ம் விவசாய ச கத்தின் நன்ைம க தி 
பல்ேவ  நன்ைமகைள வழங்கி ள்ளன. 
இப்பாரா மன்றத்தினால் உர மானியம், காணி, 
ெதாழில் ட்ப உதவிகள், விைதகள் மற் ம் பல்ேவ  
நன்ைமகள் வழங்கப்பட் ள்ளன. ஆயி ம், இன்  எம்மிடம் 
என்ன உள்ள ?  விவசாயத் ைறயி ந்  ெமாத்த 
உள்நாட்  உற்பத்திக்குக் கிைடத்த பங்களிப்  ப ப்ப யாகக் 
குைறந்  வந் ள்ள . ஒ   ெஹக்ேடய க்கு கிைடக்கப்ெபற்ற 
விைளச்சல்  மிகக் குைறந்த மட்டத்தில் காணப்பட்டதனால், 
எமக்கு சர்வேதச ாீதியாகப் ேபாட்  ேபாட யாத நிைலைம 
ஏற்பட் ள்ள . பிரதான ெநல் ற்பத்திப் பிரேதசங்களில் 
ச கப் பிரச்சிைனயாக மாறி ள்ள சி நீரக ேநாயான  அதிக 
அளவிலான உரப் பாவைனயின் காரணமாக 
ஏற்பட் ள்ளெதன்ப  விவாதத் க்கு வழிவகுத் ள்ள . 
அேதேபான் , நீர் மற் ம் மண் மாசுப வதற்கும் 
வழிவகுத் ள்ளேதா , அதன் லம் சுகாதாரப் பிரச்சிைனகள் 
பலவற் க்கும் சுற்றாடல் அழி க க்கும் அைவ காரணமாக 
அைமந் ள்ளன. நாம் இன்  கங்ெகா த் ள்ள 
இப்பிரச்சிைனயான  எம  விவசாயக் ெகாள்ைகயின் 
எதிர்காலத்திைனத் தீர்மானிப்பதற்கு எந்த அளவிற்குத் 
தாக்கத்திைன ஏற்ப த் ம்? உரப் பாவைனக்கும் 
ெநல் ற்பத்தியின் உற்பத்தித் திற க்கும் இைடயில் 
ேநர யான ேநர்மைறயான ெதாடர்  இல்ைலெயன்ப  
ஆய் களின் லம் உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள . ெநல் 
விவசாயிக க்கு எந்த அள க்கு உதவிகள் 
வழங்கப்பட்டா ம்கூட, அவர்கள் எம  நாட் ல் இன்ன ம் 
தங்கியி ப்ேபாாினிடத்தில் வா ம் ஒ  பிாிவினராகேவ 
உள்ளனர். அேதேபால, கர்ேவா க்கும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
நன்ைமகள் கிைடக்கப்ெபறவில்ைல. விவசாயிக க்ேகா 
அல்ல  கர்ேவா க்ேகா எதிர்பார்க்கப்பட்ட  நன்ைமகள் 
கிைடக்காவிட்டால், விவசாயி மற் ம் கர்ேவான் எ ம் இ  
தரப்பின ம் அதிக அளவில் நன்ைமகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் எம  விவசாய 
உபாயங்கள் ெதாடர்பாக மீண் ம் சிந்திப்பதற்கு உங்கைள 
நான் வ ப்ப த் கின்ேறன். எனேவ. தற்ேபா  
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வழங்கப்ப ம் உர மானியத்திைனச் சிறிய அளவிலான 
ெநற்ெசய்ைக பண் ம் விவசாயிக க்கு மாத்திரம் 
வழங்குமா  ன்ெமாழிகின்ேறன். அதன் பிரகாரம், ெநல் 
விவசாயிக க்கு ஒ  ெஹக்ேடயர் வைர சி ேபாகம் மற் ம் 
ெப ம்ேபாகம் ஆகிய இரண்  ேபாகங்க ம் 
உள்ளடங்கக்கூ ய வைகயில் வ டாந்தம் கூ ய  25,000 

பா க்கு உட்பட்  காசு நன்ெகாைடெயான்  வழங்கப்ப ம். 
இதன் லம் விவசாயிகள் தம  விவசாயத்திற்கு அவசியமான 
உள்ளீ கைளத் தீர்மானிப்பதற்கு ெப மளவிலான சுதந்திரம் 
கிைடப்பேதா , அதன் லம் உற்பத்தித் திற ம் 
அதிகாிக்கப்படலாம் என ம் நான் நம் கின்ேறன். இதற்காக, 

பா 37,500 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 
ன்ெமாழிவேதா , இத்ெதாைகயான  2015ஆம் ஆண் ல்  

ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட பா 35,000 மில் யைனவிட 
அதிகமான ெதாைகயாகும். 

பழங்கள் மற் ம் காய்கறிகள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, உள்நாட்  மற் ம் 
ெவளிநாட் ச் சந்ைதக க்குப் பிரேவசிக்கக்கூ ய வைகயில் 
பழங்கள் மற் ம் காய்கறிக் ைகத்ெதாழிலான  ேபாதிய 
அளவிற்கு வர்த்தக ாீதியாக அபிவி த்தியைடவில்ைல. 

நீரகற்றப்பட்ட ம் தகரங்களில் அைடக்கப்பட்ட மான 
பழங்களின் ைகத்ெதாழிலான  இன்ன ம் ஆரம்ப 
கட்டத்திேலேய உள்ளேதா , இ வைர அபிவி த்தியைடயாத 
நிைலயி ள்ள . இக்ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த் வதற்காக 
இக்ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள நி வனங்கள் மற் ம் 
தனிப்பட்ட நபர்கள் தம  ைகத்ெதாழிைல வி த்தி 
ெசய்வதற்காக வங்கிகளினால் வழங்கப்பட்ட கடன்க க்கு 
அறவிடப்ப ம் வட் யின் 50 சத த வட் ச் ச ைகெயான்ைற 
வழங்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். இக்ைகத்ெதாழி க்கு 
அவசியமான இயந்திரங்க க்கு இறக்குமதி வாியி ந்  
வி தைல ெசய்யப்ப ம் என்ப டன், ேமலதிகமாக 
ேதய் க்ெகன கணிசமான ெகா ப்பன க் கழி ம் 
வழங்கப்ப ம். 

ெதாழில் ட்பம், உயர்ந்த அளவிலான விைளச்சைலத் 
தரக்கூ ய நாற் ப் ெபா ட்கள், மற் ம் விைதகளின் 
பாவைன, மற் ம் ஊ பயிர்களின் ஊடாக காணிப் 
பயன்பாட் ைன ேமம்ப த் வதற்கும் நான் தனியார் 

ைறயிைன ஊக்குவிக்க வி ம் கின்ேறன். குைறவாகப் 
பயன்ப த்தப்பட்ட மற் ம் பயன்ப த்தப்படாத அரசாங்கக் 
காணிகைள பழங்கள் மற் ம் காய்கறி விவசாயிகளின் 
ேவண் ேகாள்கைள  அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  குத்தைகக்கு 
வழங்குவதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

வெர யா, தம் ள்ைள, எம்பி ப்பிட் ய, ெகப்பிட் ப் 
ெபால, தம் த்ேதகம ஆகிய பிரேதசங்களில் அைமந் ள்ள 
ெபா ளாதார நிைலயங்க க்கு அ காைமயில் பழங்கள் 
மற் ம் காய்கறிகைளக் களஞ்சியப்ப த் வதற்காக தனியார் 

ைற லம் நிர்வகிக்கப்ப ம்  5 குளிரைறகைள நி வதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். இதன் லம் சந்ைத விைலகளில் 
ஸ்திர நிைலைய ஏற்ப த் வேதா , அ வைடக்குப் 
பின்னரான இழப் க்கைளக் குைறப்பதற்கும் 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . இதற்காக பா 2,000 
மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

பாற்பண்ைணக் ைகத்ெதாழில் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சந்ைதயில் உள்நாட் ப் 
பாற்பண்ைணக் ைகத்ெதாழி ன் பங்கான  மிகக் 

குைறவாகும். உள்நாட்  பால் உற்பத்தியிைன வி த்தி 
ெசய்வதற்கும், பால் உற்பத்திப் ெபா ட்களின் 
இறக்குமதிையத் த ப்பதற்கும் ன்ைனய அரசாங்கத்தினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட யற்சிகைள நாம் மதிக்கின்ேறாம்.  பால் 
உற்பத்திைய அதிகாிப்பதற்காக உள்நாட் ப் பால் 
உற்பத்தியாளர்கைள ஊக்குவிப்பேத  அரசாங்கத்தின் 
ெகாள்ைகயாகும். அதன் பிரகாரம், உள்நாட் ல் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப ம் 400 கிராம் பால்மா பக்கட் க க்கு கூ ய 
சில்லைற விைல பா 325 இ ந்  பா 295 வைர 
குைறப்பதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். அவ்வா  
விற்பைன ெசய்யப்ப ம் 400 கிராம் பால் மா 
பக்கட்ெடான் க்கு அரசாங்கத்தினால் பா 30/- 
மானியெமான்றிைன உள்நாட் ப் பால் 
உற்பத்தியாளர்க க்கு வழங்குவதற்கும் அதற்காக பா 1,000 
மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இ  வாழ்க்ைகச் ெசலவிைனக் 
குைறப்பதற்கும் பால் உற்பத்தியாளர்கைள ஊக்குவிப்பதற்கும் 
உத ம். 

பாற்பண்ைணக் ைகத்ெதாழில் ைற லம் நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்திற்குக் கிைடக்கும் பங்களிப்பான  மிக ம் 
வைரய க்கப்பட்டதாக இ ந்தா ம், அதைன வளர்ச்சி றச் 
ெசய்வதற்கான வாய்ப் க்கள் அதிகளவில் காணப்ப கின்றன. 
எனேவ, அரச மற் ம் தனியார் ைறகளின் பங்ேகற்பின்கீழ் 
வர்த்தக அளவிலான பாற்பண்ைண ைறைமயிைன 
ஊக்குவிப்பதற்காக குைறந்த  பா 25,000 மில் யன்க க்கு 

தலீ  ெசய்பவர்க க்கு குைறவாகப் பயன்ப த்தப்பட்ட 
அல்ல  பயன்ப த்தப்படாத அரசாங்கக் காணிகைள 
வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . ேம ம், 
அவ்வாறான குைறவாகப்  பயன்ப த்தப்பட்ட மற் ம் 
பயன்ப த்தப்படாத அரசாங்கக் காணிகைள ெவளி 
வளர்ப்பாளர்கள் லம் உயர் விைளச்சைலத் தரக்கூ ய ல் 
வைககைள வளர்ப்பதற்கும் அரச மற் ம் தனியார் ைறகளின் 
பங்ேகற் களின் ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் நான் 
ெமாழிகின்ேறன். ேம ம், பாற்பண்ைணக் ைகத்ெதாழி டன் 
ெதாடர் ைடய இயந்திரங்கள் மற் ம் உபகரணங்கள் மீதான 
இறக்குமதி வாிகைளக் குைறப்பதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

நாட் ல் திரவப்பால் கர்வான  இன் ம் 
உத்ேவகத்திைன அைடயாததனால், திரவப்பால் கர்  
ெதாடர்பாக பாாிய ஒ  ேமம்பாட்  நிகழ்ச்சித் 
திட்டெமான்றிைன  மைலநாட்  திய கிராமங்கள், ேதாட்ட 
உட்கட்டைமப்  மற் ம் ச க அபிவி த்தி அைமச்சு மற் ம் 
சுகாதார, ேபாஷாக்கு, சுேதச ைவத்திய அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் ஈ பாட் டன் நாடளாவிய ாீதியாக 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

கடற்ெறாழில் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நா  ஒ  தீவாக 
இ ந்தா ம்கூட, நாம் வ டாந்தம் ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர் 
150 மில் யன் ெப மதியான மீன்கைள ம் மீன் உற்பத்திப் 
ெபா ட்கைள ம் இன்ன ம் இறக்குமதி ெசய்கின்ேறாம் என்ற 
ெசய்திைய கவைல டன் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். எம  
உள்நாட்  மீனவர்கள் பிரதானமாக ப வகால 
நிைலைமகளின் காரணமாக ஏற்ப ம் விைல 
ஏற்றத்தாழ் களினா ம் பற்றாக்குைறயான களஞ்சிய 
வசதிகளினா ம் ஒ ங்கு ைறச் சட்டகங்களின் 
மாற்றங்களினா ம் பற்றாக்குைறவான நிதி வசதிகள் மற் ம் 
அவர்கள  வர்த்தகங்கைள விாிவாக்குவதற்கான திய 
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சந்ைதக க்கு ைழவதற்குள்ள குைறவான வாய்ப் க்கள் 
ேபான்றவற்றின் காரணமாக ம் இன்ன ம் தாக்கங்க க்கு 
உட்படக்கூ ய நிைலைமயிேலேய உள்ளனர். 

மீனவர்களின் ெதாழில்சார்ந்த பாதிப் கள் மற் ம் 
தாக்கங்கள் என்பவற்றிற்கான ச கப் பா காப்  
வைலயைமப்பின்பால் அரசாங்கத்தின் அர்ப்பணிப்பாக 
கட ல் அவர்கள் சந்திக்கும் விபத் க க்கு சுமார் ஒ  
மில் யன் பா ெப மதியான ஆ ட் காப் தி 
வழங்கப்ப ம். இக்காப் தி ேத தல் மற் ம் உயிர்காப்  
நடவ க்ைகக க்கான ெசல கைள ம் உள்ளடக்கும். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த ஐந்தாண்  
காலமாக எம  நாட் ல் வ டாந்தம் அண்ணளவாக பா 
5000 மில் யன் ெப மதியான தகரத்திலைடக்கப்பட்ட 
மீன்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்பட் ள்ளன. ைகத்ெதாழி ள்ள 
வாய்ப் க்கைள வழங்குவதன் லம் மீன் தகரத்திலைடக்கும் 

யற்சிகளில் ஈ ப வதற்கு தனியார் ைறயிைன 
ஊக்குவிக்கின்ேறன். இக்ைகத்ெதாழி க்கு ெவகுமதிகைள 
வழங்குவதன் லம் லக்செதாச மிட்டட் ன் ஊடாக 
உற்பத்திப் ெபா ட்கைள மீண் ம் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கான ெபாறி ைறெயான்றிைன நைட ைறப் 
ப த் வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். அத டாக ஒ  
தகரத்தில் அைடக்கப்பட்ட மீன் 125 பா எ ம் ச ைக 
விைலக்கு விற்க ம். இ  வாழ்க்ைகச் ெசலவிைனக் 
குைறப்பதற்கு உத ம்.  நான் பா 300 மில் யன் லக் செதாச 
நி வனத் க்கு ஒ க்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ேம ம் இந்நிைலைமயில், மீன்கள் மற் ம் மீன் உற்பத்திப் 
ெபா ட்கள் ெதாடர்பான இறக்குமதிக க்கு விேசட 
ெபா ட்க க்கான வாிைய பா 50/- ஆக அதிகாிப்பதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். ேம ம் மீன்பி  வைலக க்கான 
இறக்குமதித் தீர்ைவ ம் குைறக்கப்ப ம். 

கடற்ெறாழில் ைகத்ெதாழி க்கு வசதியளிப்பதற்காக, 
குளிரைறகைளக் ெகாண்ட களஞ்சியங்க டனான ந ன 
ெதாழில் ட்ப வசதிகைளக்ெகாண்ட உள்நாட்  
மீன்பி த் ைற கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும் 
தர யர்த் வதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். ேம ம், 
சிலாபம், மிாிஸ்ஸ, கல் ைன, வல்ெவட் த் ைற, காைரநகர் 
மற் ம் ராணெவல்ல ஆகிய இன்ேனாரன்ன மீன்பி த் 

ைற கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக பா 750 
மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இத் ைற கங்கள் மீன்பி ப் படகுகைளத் தி த் வதற்கும் 
தயாாிப்பதற்குமான வசதிகைள ம் ேமற்ெகாள் ம். 

விவசாய மற் ம் மீன்பி  உற்பத்திப் ெபா ட்கைள 
உற்பத்தி ெசய் ம் இடங்க க்கு அண்ைமயில் அத டன் 
இைணந்த விவசாய மற் ம் மீன் பதப்ப த் ம் 
வசதியளிப் க்கைள உ வாக்குவதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இவ்வசதியளிப் க்கைளப் பகிர்ந் ெகாள்வதனால் அைவ கிரய 
விைனத்திறைன உைடயதாக இ க்கும். ேம ம், 
அ ராத ரம், வ னியா மற் ம் கிளிெநாச்சி மாவட்டங்கைள 
இைணத்  விவசாய கால்நைட மற் ம் மீன் பதப்ப த் ம் 

ங்காக்கைள உ வாக்குவதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இந்ேநாக்கத்திற்காக பா 100 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நன்னீர் மீன் 
வளர்ப்பான  உண ப் ேபாஷாக்கிைன வழங்குவேதா , 

வ மானத்திற்கான ஒ   லமாக ம் விளங்குகின்ற . 
இத் ைறயான  குைறவாகப் பயன்ப த்தப்பட்ட ஒ  

ைறயாக ம் விளங்குகின்ற . எனேவ, மீன் இனப்ெப க்கத் 
திறைன வி த்தி ெசய்வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு ேதசிய நீாியல்வள அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபக்கு பா 100 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ேம ம் சுற்றாட க்கு எந்தவித அழி க ம் நிகழாதப  
கைரேயார மீன்வளர்ப்பிைன (நீாியல் வளங்கைள) 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு சாத்தியமான தனியார் ைற 

தலீட்டாளர்க க்கான சந்தர்ப்பத்ைத  வழங்குவதன் லம் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் நீாியல் ங்காெவான்றிைன 
உ வாக்குவதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  வர்த்தக ாீதியான 
நீாியல் வளச் ெசயற்பா கைள உ வாக்குவதற்கான 
ேதைவைய உைடய நி வனங்க க்கான ' தலீ  தயார்' 
தளெமான்றிைன இந்நீாியல் வளப் ங்கா ஏற்ப த் ம். 
இந்நீாியல் வளப் ங்கா அபிவி த்தி ெசய்யப்பட ள்ளேதா , 
அரச மற் ம் தனியார் பங்ேகற்ெபான்றாக இ  
நிர்வகிக்கப்ப ம். இ  ெதாடர்பான ர்வாங்க 
நடவ க்ைகக க்காக பா 100 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கும் ன் ெமாழிகின்ேறன். 

அண்ைமக் காலத்தில் இறால் ைகத்ெதாழிலான  பல்ேவ  
பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா த் ள்ளேதா , அைவ 
இன்ன ம் தீர்க்கப்படாத நிைலயிேலேய உள்ளன. ஆயி ம், 
இறால் ைகத்ெதாழி ள்ள வாய்ப் க்கைள 
வழங்குவதன் லம் ன்ெமாழியப்பட் ள்ள  ஆசிய 
அபிவி த்தி வங்கியின் நிதி உதவி டனான சிறிய மற் ம் 
ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சிக க்கான கடன் 
வாிைசயின் ஊடாக இறால் வளர்ப்ேபா க்கும் இறால் குஞ்சுப் 
ெபாாிப்பகங்கைள ெசயற்ப த் ேவார் மற் ம் 
பதப்ப த் ேவா க்கும் லதனம் மற் ம் ெதாழில் லதனத் 
ேதைவப்பா கைள வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இறால் பண்ைணகைளச் ெசயற்ப த்தி வ ேவா க்கு சிறிய 
மற் ம் ந த்தர அளவிலான கடன் உத்தரவாதங்கைள ஆசிய 
அபிவி த்தி வங்கியின் உதவி டன்  வழங்குவதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தி ள்ள சந்ைதக க்கு எம  
மீன்கைள ஏற் மதி ெசய்வைதத் தைட ெசய் ள்ளைமயான , 
எம  உள்நாட்  மீனவர்கைள ேமாசமான ைறயில் 
பாதித் ள்ள . எனேவ, உணர்  ர்வமான ஓர் அரசாங்கம் 
என்ற வைகயில், எம  சில  மீனவர்கள் எதிர்ேநாக்கி வ ம் 
சிரமங்கள் எமக்குத் ெதாி ம். அதன் பிரகாரம், ஐேராப்பிய 
ஒன்றியத் க்கு எம  மீன்கைள ஏற் மதி ெசய்வதி ள்ள 
தைடயிைன நீக்குவதற்கும் மீண் ம் அச்சந்ைதக்குள் 

ைழவதற்கான வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா ப்பதற்காக ம் அரசாங்கம் ெதாடர்ச்சியாக 
கலந் ைரயாடல்கைள ேமற்ெகாண்  வ கின்ற . 
அரசாங்கமான , சர்வேதச ேதைவப்பா க க்குப் 
ெபா ந்தக்கூ ய வைகயில் மீன்பி ப் படகுக க்கு 
கண்காணிப் க் க வி (ட்ரான்ஸ்ெபான்டர்)கைளப் 
ெபா த் வதற்கான நடவ க்ைககைள எ த் ள்ள . 

கடற்ெறாழில் ைறயினால் ெபா ளாதாரத் ைறக்கு 
கிைடக்கக்கூ ய பங்களிப்பிைன உயர்வைடயச் ெசய் ம் 
ேநாக்குடன் ஆழ்கட ல் மீன்பி ப்பதற்கான 
அ மதிப்பத்திரங்கைள வழங்கும் ைறைமெயான்றிைன 
அறி கப்ப த் வதற்கும் நடவ க்ைககைள எ ப்பதற்கு 
எதிர்பார்ப்பேதா , அ மதிப்பத்திரத்திைனப் ெபற் க் 
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ெகாள் ம் ஒவ்ெவா  மீனவ ம்  மீனவ ச கத்தில்  
குைறந்த  100 மீனவர்கைள இத்ெதாழிற்பாட் ல் 
ஈ ப த்திக்ெகாள்ளல் ேவண் ம். 

ேகாழிப் பண்ைண 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, உள்நாட்  
ேகாழிப்பண்ைணக் ைகத்ெதாழிலாளர்களின் உற்பத்திகளின் 
தரத்திைன ம் உற்பத்தித் திறைன ம் வி த்தி ெசய்வதற்கு 
அவசியமான தலீ கைள விாிவைடயச் ெசய்தைல நான் 
ஊக்குவிக்கின்ேறன். ேம ம், இலங்ைக பறைவக் 
காய்ச்ச ந்  வி தைல ெபற்ற ஒ  நாடாக 
விளங்குவதனால் கிைடக்கும்  நன்ைமயான  விேசடமாக 
மத்திய கிழக்கு நா கள் உள்ளடங்கலாக ெவளிநாட் ச் 
சந்ைதகளில் ைழவதற்குள்ள வாய்ப் க்கைளப் ெப ம் 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் நான் 
ஊக்குவிக்கின்ேறன். அரசாங்கத்தினால் இ  ெதாடர்பாக 

ரண ஆதர  வழங்கப்ப ம்.  

ெப ந்ேதாட்டப் ெபா ளாதாரம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 1992ஆம் ஆண் ல் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பிராந்திய ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிக க்கு 
வழங்கப்பட்ட காலமான  ஏற்ெகனேவ ர்த்தியாகி ள்ள . 
எனேவ, சகல பிராந்திய ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகைள 
ெகா ம் ப் பங்குப் பாிமாற்றச் சந்ைதயில் பட் ய டப்பட்ட 
கம்பனிகளாக மாற்றக்கூ ய வைகயில், அவற்ைற 

காைமத் வம் ெசய்யக்கூ ய வைகயில், சி  அலகுகளாக 
மீள்கட்டைமப்பதன் ஊடாக த் ணர்ச்சி ஊட் வதற்கான 
காலம் ேதான்றி ள்ள . அேதேபால பிராந்திய 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகளின் காணிகளில் பல்ேவ  
பயிர்கைளப் பயிாி வதற்காகப் பயன்ப த் வதற்கான 
வைரயைறகைள ெநகிழ்வாக்குவதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  எவ்வாறாயி ம், மீள்பயிர்ச்ெசய்ைக, 
மற் ம் ந னமயப்ப த்த க்கான நீண்ட கால தலீ க க்கு 
பிராந்திய ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகளின் 
அர்ப்பணிப் க்க க்கு  பிைணந் ள்ள குத்தைகக் காலத்திைன 
மீண் ம் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ய காைமத் வக் 
கட்டணெமான் டன் 50 வ டங்க க்கு நீ ப்பதற்கும் 
பிேராிக்கின்ேறன்.  

ேதயிைல 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேதயிைலயான  
இலங்ைகயின் பிரதான ஏற் மதிப் பயிராக இன் ம் 
காணப்பட்டா ம்கூட, அதன் ெப மதி  ேசர் ெப மானம் 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட மட்டத்ைத அைடயககூ ய அள க்குப் 
ேபா மானதாக இல்ைல. இக்ைகத்ெதாழிலான , தற்ேபா  
சர்வேதச சந்ைதயில் அதிக அளவிலான 
பின்னைடெவான் க்கு கங்ெகா த் ள்ள . இ  சிறிய 
மற் ம் ந த்தர அளவிலான ேதயிைல பயிாி ேவாாின்மீ  
தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள . எனேவ, இப்பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்ப்பதற்கு அரச மற் ம் தனியார் ைறைய உள்ளடக்கிய 
ெசயற்கு ெவான்ைற நியமிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ேதயிைல ளாக்கல் 

இலங்ைக, உலகின் பிரதான ேதயிைல உற்பத்தியாளராக 
உள்ளேபாதி ம் ெப மதிச் ேசர்க்ைகையப் ெபா த்தவைர 

பாய் ேபான்ற சந்ைதகைள இழந் ள்ள . கடந்த சில 
மாதங்க க்குள் ேதயிைலக் ைகத்ெதாழில் நி வனங்களினால் 

இலங்ைகக்குத் ேதயிைல இறக்குமதிகைள ெநகிழ்வாக்கு 
வதற்கான உ தியான ஒ  ேவண் ேகாள் சமர்ப்பிக்கப் 
பட் ள்ள . எனேவ, இலங்ைகத் ேதயிைலக்கான 
ேகந்திரஸ்தானமாக ேதயிைலக் கலப்பிைன ேமற்ெகாள் தல் 
ேபான்ற நடவ க்ைககளி டாகச் ேசர்க்கப்ப ம் 
ெப மதியிைன அதிகாிக்கும் ேநாக்குட ம் வி த்தி 
ெசய்வதற்கான ேநாக்குட ம் இலங்ைகக்குத் ேதயிைலைய 
இறக்குமதி ெசய்வதற்கான ஒ ங்கு ைறச் சட்டகத் க்குள் 
இ க்கமற்றதாக்க ன்ெமாழிகின்ேறன். அதன் லம் “Ceylon 
Tea” எ ம் இலச்சிைனப் ெபயர் மாறா  ைவத்தி ப்பதற்காக 
ெபயாி வதைனக் கட்டாயப்ப த் கின்ேறன்.  

இறப்பர் 

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இறப்பர் ைற 
ெதாடர்பான சாத்தியவள ஆய் கைள ேமற்ெகாள்வதற்காக 
இறப்பர் ைற டன் ெதாடர் ைடய பங்குதாரர்கள் மற் ம் 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சு ஒன்றிைணந்  
பிரதான திட்டெமான்  (Master Plan) தயாாிக்கப்பட் ள்ள . 
இந்ேநாக்கத்திற்காக அரசாங்கத்தினால் ெதாழில் ட்ப 
உதவி ம் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . இத்திட்டத்தின் 
ஊடாக இத் ைறயினால் கங்ெகா க்கப்ப ம் பல்ேவ  
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  வழங்கப்ப வேதா , 
எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய ெசயற்பா  
கைள ம் இனங்கண் ள்ள . அேதேபான் , 
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு இறக்குமதிைய இ க்கமற்ற 
தாக்குவைதவிட உள்நாட்  இறப்பைரப் பயன்ப த் மா  
நான் தயாாிப்பாளர்களிடம் ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இத்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் வதற்கு ஆதரவளிக்கும் 
ேநாக்குடன் ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சுக்கு 

பா 100 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெதங்குக் ைகத்ெதாழில் 

ெதங்குக் ைகத்ெதாழி ம் ஏற்ெகனேவ ெப மதிேசர் 
பிரச்சிைனக்கு கங்ெகா த் ள்ள . இதற்கான காரணம் 
ேதங்காய் உற்பத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான பங்கு 
உண  தயாாிப்பதற்காக களில் பயன்ப த் வேதயாகும். 
ெதங்குக் ைகத்ெதாழிலாளர்களின் ேவண் ேகா க்கிணங்க, 
குறிப்பிட்ட அரசாங்க நி வனங்களினால் நிர்வகிக்கப்ப ம்  

ைறக்குள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் இனங்காணப்பட்ட 
ெப மதிேசர் ெசயற்பா க க்கு ேதங்காய்கைள இறக்குமதி 
ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிந்தா ம் இவ் ற்பத்திப் ெபா ட்கள் 
பின்னர் ஏற் மதி ெசய்யப்ப ம். இவ்வா  பிேராிக்கப்ப ம் 
ேதங்காைய இறக்குமதி ெசய்வதற்கான அ மதியான , 
மிக ம்  க ைமயாக ஆராயப்பட்  ேதைவ அவசியம் க திேய 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற .  அவ்வா  ெதங்கு ேமம்பாட்  
நடவ க்ைககள் உள்ளடங்கலாக ெதங்குப் பயிர்ச்ெசய்ைகயின்  

ன த்தாரண நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு பா 250 
மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ேதயிைல மற் ம் இறப்பர் ைறக க்கான ச ைககைள 
வழங்குவதற்காக இப்ெப ந்ேதாட்டத் ைறகளி ள்ள 
கம்பனிக க்கு 02 வ ட வாிவிலக்கு வழங்கப்ப ம். 

ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதங்குக் ைகத்ெதாழி ைன 
வி த்தி ெசய்வதற்காக மிக ம் விாிவான ைறயில் 
ஆராய்ச்சிகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு அவசியமாக உள்ளேதா , 
அக்கண் பி ப் க்கள் வாயிலாகத்  ேதயிைல ஆராய்ச்சி 
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நி வனம், இறப்பர் ஆராய்ச்சி நி வனம் மற் ம் ெதங்கு 
ஆராய்ச்சி நி வனம் ஆகிய நி வனங்கைளப் 
பலப்ப த் வதற்கும் அதன் லம் அந்நி வனங்களினால் 
உற்பத்தித் திறைன அதிகாித்தல், பயிர்கைளப் 
பன் கப்ப த்தல் ஆகியன ெதாடர்பாக ஆராய்ச்சிகளில் 
ஈ ப வதற்கும் ஊக்குவிக்கின்ேறன். இந்ேநாக்கத்திற்காக 

பா 200 மில் யன்கைள 2 ஆண்  காலப் பிாி க்குள் 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ஏைனய பயிர்கள் 

இக்ைகத்ெதாழி க்கு உத வதற்காக சீனி ஆராய்ச்சி 
நி வகம், பைன ஆராய்ச்சி நி வகம் என்பன 
வ ப்ப த்தப்ப வ டன் அதற்காக பா 100 
மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்ய நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

அரசாங்கத்தின் ஆதர  கிைடக்காைமயினால் கடந்த 
தசாப்தத்தில் பாக்கு உற்பத்தியான  

றக்கணிக்கப்பட் ந்த . எனேவ, இக்ைகத்ெதாழிைல 
வி த்தி ெசய்வதற்கான ஆற்றைலக் க த்திற்ெகாண்  வர்த்தக 
ாீதியாக பாக்கிைனப் பயிாி வதற்கு ஊக்குவிப்பேதா , 
பாக்கிைனச் ேசகாிக்கும் வலயங்கைள ம் நி வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

வாசைனத் திரவியங்க ம் அைவ சார்ந்த உற்பத்திப் 
ெபா ட்க ம் 

இலங்ைகயின் வாசைனத் திரவியங்களின் வர்த்தக 
வரலாறான  7ஆம் ற்றாண் வைர பைழைமயான .  
ஆயி ம், இலங்ைகயின் வாசைனத் திரவியங்களின் வர்த்தகம் 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட மட்டத்திைன அைடயாைமயினால் 
அதன் லம் நாட் ற்குப் ெப மதியான ஏற் மதி வ வாய்கள் 
கிைடப்பதற்கான வாய்ப் க்கைள ம் இழந் ள்ேளாம்.  

வாசைனத் திரவியங்களின் ைகத்ெதாழில் 
கங்ெகா க்கின்ற  பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண்பதற்கு 

அரசாங்கத்தினால் வாசைனத் திரவியங்கள் சைபயின் 
ஒ ங்கிைணப் டன், இலங்ைகயின் வாசைனத் திரவியங்கள் 
உலகளாவிய ாீதியில் வர்த்தக இலச்சிைனெயான்றிைனப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  
ஆரம்பிக்கப்ப ம். இதற்காக, பா 150 மில் யன்கைள 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். உற்பத்தியிைன 
அதிகாிக்கும் ேநாக்குட ம் அதிகளவிலான ஏற் மதி 
வ வாயிைன உ வாக்கும் ேநாக்குட ம் அரசாங்கத்திற்குச் 
ெசாந்தமான பயன்ப த்தப்படாத வளமான நிலங்கைளப் 
பயன்ப த் வதற்கான வசதிகைள ஏற்ப த் வதற்காக 
தனியார் ைறக்கு விேசடமாக க வா, மிளகு, ஏலக்காய், 
ஜாதிக்காய் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன வாசைனத் 
திரவியங்களின்  பயிர்ச்ெசய்ைகக்கு குத்தைக அ ப்பைடயில் 
காணிகைள வழங்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். விேசடமாக 
மிளகு, ஜாதிக்காய் ேபான்ற வாசைனத் திரவியங்கைளப் 
பயிாி வதற்காக ெப ந்ேதாட்ட ஒப்பந்தப் 
பயிர்ச்ெசய்ைகக டன் ெதாடர் ப ம்ப ம் பிராந்திய 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகைள ஊக்குவிக்கின்ேறன். ேம ம், 
ஏற் மதி விவசாயத் திைணக்களத்தி ள்ள க வா ஆராய்ச்சிப் 
பிாிவிைனப் பலப்ப த் வதற்காக பா 50 மில் யன்கைள 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

உலகச் சந்ைதயில் 85 சத த ய க வாவிற்கு 
இலங்ைகயில் தனி ாிைம ெபற் ள்ள . க வாப் 
பயிர்ச்ெசய்ைகயின் ெப மதிச் சங்கி  பல்ேவ  

நி வனங்களின்கீேழ உள்ளேதா , அதன் லம் 
இக்ைகத்ெதாழி ன் வளர்ச்சி ம் வைரய க்கப்பட் ள்ள . 
எனேவ, தனியார் ைறயின் பங்ேகற் டன் ெப மதிச் 
சங்கி யின் சகல நடவ க்ைககைள ம் ெகாண் வ வதற்கு 
க வா அபிவி த்தி அதிகாரசைபெயான்றிைன 
உ வாக்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். அதற்காக பா 50 
மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ேம ம் க வாக் ைகத்ெதாழி க்குத் ேதைவயான 
திறன்கைள வி த்தி ெசய் ம் ேநாக்குடன் க வாப் பயிற்சிப் 
பாடசாைல விாிவாக்கப்ப ம். இதற்காக பா 50 
மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

க வாக் ைகத்ெதாழி ன் ெப மதிச் ேசர்க்ைகயான  
மிகக் குைறந்த மட்டத்தில் உள்ளதைனக் க த்திற்ெகாண்  
ேதசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் லம் க வாக் ைகத்ெதாழில் 
மற் ம் அக்ைகத்ெதாழில் சார்ந்த நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ஆராய்ச்சிக க்காக அந்நி வனத்திற்கு 

பா 50 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். 

வாசைனத் திரவியங்களின் ஏற் மதியிைன 
ஊக்குவிப்பதற்காக மிளகு, கராம் , மற் ம் ஜாதிக்காய் 
ஆகியனவற்றின்மீ  விதிக்கப்பட் ள்ள ெசஸ் வாி நீக்கப்ப ம். 

கிராமியப் ெபா ளாதார மீெள ச்சி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைகயின் ைமல்கற்களில் ஒன்றாக விளங்குவ  கிராமியப் 
ெபா ளாதாரத்திைன ேமம்ப த் வதாகும். இ  ெதாடர்பாக 
கிராமியப் ெபா ளாதார அலகுகைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்காக 
14,022 கிராம அ வலர் பிாி கள் 2,500 ெகாத்தணிக் 
கிராமங்களாக அபிவி த்தி ெசய்யப்ப ம். அதற்கிணங்க, 
கிராமிய மக்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த் வதற்கு 
அவசியமான வசதிகைள ஏற்ப த்திக்ெகா க்கும் ேநாக்குடன் 
இக்கிராமங்களின் உட்கட்டைமப் க்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கான க த்திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம். 
விவசாயிக ம் அங்கத்தவர்களாகக்கூ ய பாாிய அளவிலான 
க த்திட்டங்க ம் இவ் அபிவி த்தித் திட்டங்க க்குள் 
உள்ளடக்கப்ப ம். இக்கிராமிய ெபா ளாதாரத்திைன 
மீட்ெட ப்பதற்கான நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்காக ஒவ்ெவா  
கிராமத்திற்கும் பா 1.5 மில் யன் தம் ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். இதற்குச் ெசலவாகும் 
ெமாத்த நிதி பா 21,000 மில் யன்களாகும். 

அேதேபால, வ னியாவில் திய ெபா ளாதார 
வலயெமான்றிைன ம் ஸ்தாபிப்பதற்கு ன்ெமாழிவேதா , 
அதற்காக, கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சுக்கு 

பா 200 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  ெபா ளாதாரத்தில் 
வாழ்வாதாரத்ைத வழங்குவதில் கிராமிய விவசாயம் 
வ ைமயான பங்ைக வகிக்கின்ற . அவர்க ைடய 
நீர்ப்பாசன ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்பைவயான சிறிய 
குளங்கள் மற் ம் நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்கைளப் 

னரைமப்பதற்கான உடன த்ேதைவ எ ந் ள்ள . எனேவ, 
சிறிய குளங்கள் மற் ம் கால்வாய்கைளப் னரைமப் ச் ெசய்  
கிராமியப் ெபா ளாதாரத்திற்கு ஆதரவளிப்பதற்காக பா 
2000 மில் யைன ஒ க்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
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ேதசிய சுற்றாடல் பா காப்  நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அைனத்  உயிர்கள்மீ ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் தாக்கத்திைனக் க த்திற்ெகாண் , 
அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களினால் 3 ஆண் க க்கான 
ேதசிய சுற்றாடல் பா காப்  நிகழ்ச்சித் திட்டெமான்  
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள . இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் லம் 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் பிரதான ெசயற்பா க க்குள் 
வனவளங்கைளப் பா காத்த ம் அபிவி த்தி ெசய்த ம், 
சுற்றாடல் மாசுபடைலக் கட் ப்ப த்த ம் மற் ம் நிைலயான 
நில காைமத் வம், உயிர் வளங்களின் பா காப்  
ேபான்றன ம் உள்ளடக்கப்ப கின்றன. 
இந்நடவ க்ைகக க்காக பா 2,000 மில் யன்கைள 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைகயில் 
ற் க்கணக்கான தாவர இனங்க ம் விலங்குக ம் 

உள்ளன. அவற்ைற இலங்ைக டன் சமமான பரப் ள்ள பல 
நா க டன் ஒப்பி ைகயில் அைவ ஏைனய 
நா களிடமில்லாத அளவிற்கு விேசடத் வம் 
நிைறந்தைவகளாக விளங்குகின்றன. ஆயி ம், மனித 
நடவ க்ைகக ம் திறனற்ற காைமத் வ நைட ைறக ம் 
இவ் யிர்க க்கு அச்சு த்தல்கைள எற்ப த்தக்கூ யதாக 
அைமந் ள்ளன. எனேவ, வன விலங்குகைளப் 
பா காப்பதைன ம்  மனித-யாைன ேமாத க்குத் தீர்  
காண்பதைன ம் குறிக்ேகாளாகக்ெகாண்ட நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்திற்கு 3 வ ட காலப்பகுதிக்குள் பயன்ப த்தக்கூ ய 
வைகயில் பா 4,000 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

அலங்கார மீன் வளர்ப் க் ைகத்ெதாழில் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாம் ன்ேனா களாக 
விளங்கும் அலங்கார மீன் வளர்ப் க் ைகத்ெதாழிைலப் பாாிய 
அளவில் அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான சாத்தியக்கூ கள் 
காணப்ப கின்றன. நான் தனியார் ைறைய, விேசடமாக 
இந்நாட் ன் இைளஞர்கைள இக்ைகத்ெதாழி ல் ஈ ப மா  
ஊக்குவிக்க வி ம் கின்ேறன். அேதேபால, 
இக்ைகத்ெதாழி ல் வியாபாரத்திைன ஆரம்பிப்ேபா க்கு 
ச ைக அ ப்பைடயிலான கடன் வசதிகைள வழங்குவதற்கும் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

இரத்தினக்கற்க ம் ஆபரணங்க ம் 

இலங்ைகயின் இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் ஆபரணங்கள் 
ைகத்ெதாழி க்கு 2,500 ஆண் க க்கும் அதிகமான நீண்ட 
ஒ  வரலா  இ ந்தா ம்கூட,  இக்ைகத்ெதாழி ள்ள 
இயலள கள் ரணமாகப் பயன்ப த்தப்படாமல் 
காணப்ப கின்றன. இப்பின்னணியின்கீழ் இக்ைகத்ெதாழிைல 
வி த்தி ெசய்வதற்காக, அரச இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் 
ஆபரணங்கள் பயிற்சி நி வனத்தினால் பயி னர்க க்கும் 
பயிற் விப்பாளர்க க்குமான பயிற்சிப் பாடெநறிகைள 
தற்ேபாைதய ேகள்விக க்குப் ெபா ந்தக்கூ ய வைகயில்  
தர யர்த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இந்நி வனங்களில் இைணந் ள்ள பயிற் விப்பாளர்க க்கு 
இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் ஆபரணங்க டன் ெதாடர் ைடய 
நடவ க்ைககளிலான ெவளிநாட்  அ பவங்கள் 
வழங்கப்ப ம்.  அேதேவைள, இப்பாடெநறிகைளத் ெதாட ம் 
மாணவர்க க்கு இப்பாடெநறிகைள ெவற்றிகரமாகத் 
ெதாடர்வதற்காக லைமப்பாிசில்க ம் வழங்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் 
ஆபரணங்களின் விற்பைனகைள ேமம்ப த் வதற்கும் 
உல்லாசப் பிரயாணிகைளக் கவர்வதற்கும் இலங்ைகயில் 
ஒவ்ெவா  வ ட ம் ஏப்ரல் மற் ம் அக்ேடாபர் மாதங்களில் 
“இரத்தினக்கற்கள், ஆபரணங்கள் மற் ம் ைவரங்களின்” ஏல 
விற்பைனகைள நடத் வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். ேம ம், 
சுற் லாத் ைறயினால் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் 
இரத்தின ாியில் தனியார் ைறயினரால் “இரத்தினக்கல் 
வர்த்தக ஸ்தலம்” ஒன்றிைன ஸ்தாபிப்பதற்கும் நான் 
பிேராிப்பேதா , விமான நிைலயத்தி ம் தீர்ைவயற்ற 
இரத்தினக்கற்கள் மற் ம்  ஆபரணக் கைடகைளத் 
திறப்பதற்கும் இத் ைறயினைர ஊக்குவிக்கின்ேறன். 

உள் ர் ைகவிைனஞர்கைளப் பா காக்கும் ேநாக்குடன் 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் ஆபரணங்களின்மீ  10 சத த 
ெசஸ் வாிெயான்  விதிக்கப்ப ம். 

இவ்வைனத்  ஆதர கள் மற் ம் ஊக்குவிப் க்க டன், 
2018ஆம் ஆண்டளவில் இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் 
ஆபரணங்கள் ஏற் மதித் ைற லம் 2 பில் யன் அெமாிக்க 
ெடாலர்கைள அைடவதற்கு நாம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.  

தங்கம்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  தங்க ஆபரணக் 
ைகத்ெதாழில் ைற விைரவான நடவ க்ைகைய, க்கியமாக 
தங்கத்தின் விைல ெதாடர்பாக எதிர்பார்க்கின்ற . இதனால் 
நான் மத்திய வங்கிக்கு  சுமார் 50, இறக்குமதி வாிச் 
ச ைக டனான அ மதிப் பத்திரங்கைள வழங்கும் 
திட்டெமான்ைற ன்ென க்குமா  பாிந் ைரக்கின்ேறன்.  

ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்கள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தன்ைமக் 
ைகத்ெதாழில்கள் பல்ேவ  பிரச்சிைனகளின் காரணமாக 
ஏற்படக்கூ ய விைல ஏற்றத்தாழ் க க்கு உள்ளாகின்றன. 
எனேவ, இக்ைகத்ெதாழிகளி ள்ள நி ணர்கைள 
உள்ளடக்கிய தன்ைமக் ைகத்ெதாழில் சைபெயான்றிைன 
(Primary Industry Council) நி வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ பிரதமாின் ெகாள்ைகக்கூற்றில் கூறிய  
ேபான் , நாட் ல் விேசட விவசாய மற் ம் மீன்பி  ஏற் மதி 
வலயங்கள் உ வாக்கப்ப ம். ன்ெமாழியப்பட்ட விவசாய 
மீன்பி  ஏற் மதி வலயங்கைள ஸ்தாபிப்பதற்காக தன்ைமக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சுக்கு பா 2,000 மில் யன்கள் 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப ம். 

ெபா ளாதாரத்திைன ஜிடல் மயப்ப த்தல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஜிடல் மயப்ப த்தல் 
இன்  பல நா களில் பிரபல்யமைடந் ள்ள ஒ  
ெசயன் ைறயாகும். இ  தர கைளச் ேசகாித்தல், தர கைள 
நிரற்ப த்தல் ைறைமகளின் ஊடாக ேமலதிக 
வ மானங்கைள உைழப்பதற்கும் சந்தர்ப்பங்கைள 
உ வாக்கி ள்ள . ஆகேவ, இச்ெசயல் ைறயின் ஊடாக 
இலங்ைகயான  தகவல் ெதாழில் ட்பத் ைறயில் உலகின் 
ஏைனய பல்ேவ பட்ட அபிவி த்தி அைடந்த நா க க்கு 
ஒத்ததாகேவ ெதாழில் ட்ப ன்ேனற்றத்தில் அ த்த 
கட்டத்ைத அைடவதற்கான நிைலயில் உள்ள . இத்தைகய 
அபிவி த்தி ைறைமகள் மற் ம் கட் ப்பா கைள 
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வழிப்ப த் வத டாக அைனவ க்கும் ேநரான 
நன்ைமகைளப் ெபற் க்ெகா க்கும். மிக எளிைமயாகக் 
கூ வதாயின் இைணயத்தள ெதாடர்பான  நாட் ன் 
ெபா ளாதார வளர்ச்சியில் சாதகமான விைள கைளக் 
ெகாண் ள்ள .  

எம  அரசாங்கத்தினால் வாக்களித்தப  எம  தகவல் 
ெதாழில் ட்பப் பாிமாற்ற உபாயப் பிாிெவான்றாக எம்மால் 
ஏற்ெகனேவ வைரய க்கப்பட்ட இலவச Wifi வசதிகள், ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட ெபா  இடங்களில் வழங்கப்பட் ள்ளன. 
அேதேபான் , எம  சகல அரச பல்கைலக்கழகங்களி ம் 
இலவச Wifi வசதிகள் வழங்கப்ப ம். எதிர்வ ம் ன்றாண்  
காலப்பகுதியில் ெபா ளாதாரத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க 
தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ய ைமயான எண்ணியல் 
அபிவி த்தி உபாயெமான்றிைன நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் தீர்மானித் ள்ள . 

அதன்ப , 2018ஆம் ஆண் ன் இ தியில், பிரேதச 
ெசயலகங்கள், மாகாண சைபகள், பிரேதச சைபகள், உப 
தபால் நிைலயங்கள், ெபா ஸ் நிைலயங்கள் உள்ளடங்கலாக 
சகல அரசாங்கக் கட் டங்க ம் இலத்திரனியல் ாீதியாக 
இைணக்கப்ப ம். இதன் லம், அவர்களின் நாளாந்த 
ேவைலகளில் 70 சத தத்திைன நிைறேவற்றக்கூ யதாக 
இ க்கும். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேதசிய எண்ணியல் 
அைடயாள அட்ைடகைள (NDI) அறி கப்ப த் வதற்கும் 
நாம் ன்ெமாழிகின்ேறாம்;. அதன் லம் சகல நிதிசார் மற் ம் 
நிதி சாராத எண்ணியல் ெகா க்கல் வாங்கல்கைள மிக ம் 
பா காப்பான ைறயில் ேமற்ெகாள்ளலாம் என்பைத 
உ திப்ப த்த ம். கட ச்சீட் , வாிக்ேகாைவ, சுங்கப் 
பத்திரங்கள், வாகனப்பதி , வாக்காளர் பதி , நலன் ாி 
பதி கள், வங்கித் தகவல்கள் மற் ம் ெபா ப்பயன்பாட்  
பற் ச்சீட் க்கள் என்பவற்ைறக் ெகாண்டதாக ேதசிய 
எண்ணியல் அைடயாள அட்ைட தனித் வமான 
இலக்கத்திைனக் ெகாண்டதாக இ க்கும். இ  வாி 
ேசகாிப் க்குப் பயன்ப வதற்கு ேமலதிகமாக ஊழல், தாமதம், 

ண் விரயம் என்பவற்ைறக் குைறப்பேதா  விைனத்திறைனக் 
கூட் வ டன் நலன் ாிக் ெகா ப்பன  ேபான்ற ஏைனய 

ைறைமகைள ம் சீர்ப த்த உத ம். (அைனவாின ம் வசதி 
க தி அ ப்பைடத் திட்டத்திைன VI  இல் 
இைணத்தி க்கின்ேறாம்). 

எம  எண்ணியல் உபாயமான , ேதசிய ெகா ப்பன த் 
தளெமான்றிைன (NPP) அறி கப்ப த்தைல 
உள்ளடக்குவேதா , இதன் லம் அவர்கள  ேதசிய 
எண்ணியல் அைடயாள அட்ைடயிைனப் பயன்ப த் வதன் 

லம் தம  ைகயடக்கத் ெதாைலேபசியின் ஊடாக தாம் 
ெபற் க்ெகாண்ட ெபா ட்க க்கும் ேசைவக க்கும் தம  
வங்கிக் கணக்குகளின் ஊடாக பணத்திைனச் 
ெச த் வதற்கான வாய்ப் க் கிைடக்கின்ற . ேதசிய 
ெகா ப்பன த் தளத்தின் ஊடாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
ெகா க்கல் வாங்கல்களின் லம், சந்ைதயின் பணப் ழக்க ம் 
பணமிதப் ம் குைறக்கப்ப வதன் லம், விைனத்திறைன 
வி த்தி ெசய்வதன் லம் அரசாங்கத்திற்கான ேசமிப் க்கைளக் 
ெகாண் வர கின்ற . 

ெதாைலத்ெதாடர்  வளங்கைள விைனத்திறனான 
ைறயில் பகிர்ந் ெகாள்வதற்கும் காற்றைலகைள ம் மற் ம் 

சுற்றாடைல ம் பா காப்பதற்கும் தகவல் ெதாடர்பாடல் 
ெதாழில் ட்ப அதிகாரசைபயின்கீழ் விேசட ேநாக்கத்ைத 

அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட கம்பனிெயான்றிைன 
உ வாக்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். இலங்ைக மின்சார 
சைப, தி அபிவி த்தி அதிகாரசைப, இலங்ைக ைகயிரதத் 
திைணக்களம் உள்ளடங்கலாக ெதாைலத்ெதாடர் க் 
கம்பனிக க்குச் ெசாந்தமான சகல கம்பி வடங்க ம் 
அேதேபால அைல வாிைசகள், ெதாைலேபசிக் ேகா ரங்கள் 
ேபான்றன ம் இக்கம்பனிக்குள் ெகாண் வரப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ம த் வமைன 
ேசைவகள், காணி விடயங்கள், ச ர்த்திக் ெகா ப்பன  
உள்ளடங்கலாக ெபா  மக்கைள அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட 
ெபா ச் ேசைவகைள வழங்குவதில் ேதசிய எண்ணியல் 
அைடயாள அட்ைட டன் ஒன்றிைணப்பதற்கான 
ஒேரகூைரயின் கீழான எண்ணக்க விைன (Single Window 
Concept) நைட ைறப்ப த்த நாம் எண் கின்ேறாம். அரச 
காணிகைள காைமத் வம் ெசய் ம் ைறைம மற் ம் 
காணிக் ேகந்திர ைறைம  ஆகியன ம் ஒேரகூைரயின் 
கீழான எண்ணக்க வின் ஒ  பகுதியாக 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம். 

வகுப்பைறக்குள் கற்பிக்கும், ப க்கும் ெசயற்பா க க்குத் 
தகவல் ெதாழில் ட்பங்கைளப் பயன்ப த் வதைனப் 
பலப்ப த் ம் ேநாக்குடன் கல்வி அைமச்சினால் 
க த்திட்டங்கள் பல திட்டமிடப்பட் ள்ளன. இங்கு பிரதான 
நடவ க்ைகயாக 2016ஆம் ஆண் ல், 200 ஸ்மார்ட் 
எண்ணியல் வகுப்பைறக ம், 2017ஆம் ஆண் ல் 1000 
வகுப்பைறக ம் ஆரம்பிக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரசாங்கம் 'திறந்த அரச 
பங்ேகற்பிற்காக' (Open Government Partnership-OGP) 
தன்ைன அர்ப்பணித் ள்ளேதா , ேதசிய தர த் 
தளெமான்றிைன (National Big Data Platform) 
நைட ைறப்ப த் வதன் லம் இலங்ைகக்கு திறந்த அரச 
பங்ேகற்பிற்கான ேதைவப்பா கைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்கு 
ேம ம் ஆதரவளிக்கும்.  

ெபா ளாதார எண்ணியலாக்க ைறைமக்காக பா 
10,000 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 
பிேராிக்கின்ேறன்.  

தலீட்  ஊக்குவிப்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 2014ஆம் ஆண் ல், 
ெவளிநாட்  ேநர  தலீ  ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர் 1.7 
பில் யன்களாக இ ந்தேதா , இ  சந்ேதகத் க்கு இடமின்றி 
வலயத்தின் சமனான நா க டன் ஒப்பி ைகயில் குைறந்த 
ெப மதிையக் ெகாண் ள்ள . கடந்த சில மாதங்களாக எம  
நாட் ல் தலீட் ப் ேபாக்கான  ஆராயப்பட் ள்ளேதா , 
தற்ேபா  எம  தலீட் க் கட்டைமப்பிைன வி த்தி 
ெசய்வதற்கும் ம சீரைமப்பதற்கும் உபாய ாீதியான 
வைரபடத்திைனத் தயாாிக்கும் நடவ க்ைககளில் 
ஈ பட் க்கின்ேறாம். 

இம் யற்சியில், எம  அரசாங்கம் ெசயற்பாட்  விைனத் 
திறைன வி த்தி ெசய்தல் மற் ம் தலீ க க்கு 
வசதியளித்தல் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன ேநாக்கங்க டன் 

தலீட் ச் சைப, ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைப மற் ம் 
இலங்ைக சுற் லா அபிவி த்தி அதிகாரசைப ஆகியனவற்ைற  
மீள்கட்டைமக்க ள்ள . மீள்கட்டைமப் ச் 
ெசயன் ைறயான   ம் வைர “அபிவி த்திக்கான 
நி வனம்” என்ற ெபயாின்கீழ் ஒ  நி வனம் 
ஸ்தாபிக்கப்ப ம். 
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ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, திய உலக வர்த்தக 
ேபாட் த் தன்ைமக டன் இலங்ைகயில் உள்நாட்  மற் ம் 
உலகளாவிய தலீட்டாளர்கைள இைணக்க ேவண் ய 
ேதைவ ஏற்பட் ள்ள . இன்  உலகளாவிய மட்டத்தில் 
உற்பத்திப் ெபா ட்க க்கு ெப மதி ேசர்க்கப்ப கின்ற . 
உலகளாவிய ெப மதி ைறைமயின் லம்  பல்ேவ  
நா களில் பல்ேவ  லப்ெபா ட்கள் மற் ம் திறன்கள் 
சிறந்த ைறயில் நிர்வகிக்கப்ப கின்றன. இம் ைறைமக்கு 
இலங்ைகயில் உள்நாட்  மற் ம் உலகளாவிய 

தலீட்டாளர்க டன் ெதாடர் ப த் வதற்கு நாம் 
யற்சிெய ப்ேபாம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நா  இப்ேபா  
வர்த்தகத்திற்காகத் திறந் விடப்பட் ள்ள . ெகௗரவ பிரதமர் 
அவர்களினால் இப்பாரா மன்றத்தில் ன்ைவக்கப்பட்ட 
கூற்றின் பிரகாரம், நாட் ன் தலீட் ச் சூழ்நிைலைய வி த்தி 
ெசய்வதற்கு அவசியமான சட்டங்கள் ஏற்ெகனேவ 
வைரயப்பட்  வ கின்றன. நல்லாட்சிக்கான எம  
அர்ப்பணிப் க்களின் காரணமாக பிரதான தலீட்டாளர்கள் 
இந்நாட் ல் தலீ  ெசய்வதற்கு மிகுந்த ஆர்வத்ைதக் 
காட் ள்ளனர். 

ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர் 2 பில் யன்க க்கு அதிகமான 
தலீ  கிைடக்கக்கூ ய விேசட ைறகளாகப் பின்வ ம் 
ைறகைள நாம் இனங்கண் ள்ளேளாம்: 

• எண்ெணய் சுத்திகாிப்  

• த்தாக்கச் சக்தி 

• ஒன்றிைணக்கப்பட்ட ேமாட்டார் வாகனங்களின் 
தயாாிப்  

• பிராந்தியத்திற்கான உ க்குப் பாலங்களின் தயாாிப்  

• உரம், ட்ாிபில் சுப்பர் ெபாஸ்ேபட் தயாாிப்  

• ெசயற்ைகக்ேகாள் ெதாழில் ட்பம் 

• விமானங்களின் தி த்தங்க ம் அத டன் 
ெதாடர் ைடய ஏைனய ஆதர ச் ெசயற்பா க ம் 

• ஒன்றிைணக்கப்பட்ட சீனிக் ைகத்ெதாழில் 

இந்நிைலைமயில் தலீ கைளக் கவர்வதற்குள்ள ஒ  சில 
தைடகள் பின்வ மா : 

• ெவளிநாட்டவர்க க்கு காணிையக் குத்தைகயாக 
வழங்கும்ேபா  விதிக்கப்பட் ள்ள வாிைய 
நீக்குவதற்கும் நான் பிேராிப்பேதா , காணிகள் 
ைகமாற்றல் வைரயைறச் சட்டத்தின் ஊடாக 
விதிக்கப்பட்ட இனங்காணப்பட்ட தலீ கள்மீ ள்ள 
உாித்தின்மீதான தைடகைள நீக்குவ  ெதாடர்பாக 
கவனம் ெச த் வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

• ெசலாவணிக் கட் ப்பா கள், தலீ கைளக் 
கவர்வ  ெதாடர்பான க த்  மிக க்கியமான 

ள்ளியாகும். எனேவ, பைழைமயான ம் 
க ைமயான மான ெசலாவணிக் கட் ப்பாட் ச் 
சட்டத்திைன இரத் ச்ெசய்வதற்கும் தலீட் க்கு 
நட் றவான ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிக் 
கட் ப்பாட்  காைமத் வ சட்ட லத்திைன 
(FEMB) அறி கப்ப த் வதற்கும் பிேராிக்கின்ேறன். 
இதன் லம் சார்க் மற் ம் உலகின் ஏைனய 
நா களினால் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான வாய்ப்  
உ வாக்கப்படலாம். 

• ெவளிநாட்  தலீட்  உட்பாய்ச்சல்கைள 
ேமம்ப த் ம் ேநாக்குடன், உள்ேநாக்கிய 
ெவளிநாட்  வ வாயின் ஊடாக வதியாேதார் மற் ம் 
ெவளிநாட் க் கம்பனிகளினால் பட் ய டப்பட்ட 
பங்குகளில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் தலீ களின் 
மீதான  பங்கிலாபங்களி ந்தான வ மானங்கள், 
வ மான வாியி ந்  விலக்களிக்கப்ப ம். 

• தலீட் ச் சைபக க்குப் பதிலாக நி வப்ப ம் 
அபிவி த்திக்கான நி வனம் ெவளிநாட்  

தலீட் க்கான விண்ணப்பங்கைளப் ர்த்திெசய்  
50 நாட்க க்குள் வர்த்தகத்திைன ஆரம்பிப்பதைன 
உ திப்ப த் ம். தலீட்  ேமம்பாட் ற்கு இ  
சந்ேதகமின்றி ெநகிழ்வான ஒ  பிரேவசமாக 
அைமயலாம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அதிகளவிலான 
தலீ கைளக் கவர்வதற்கும் தக்கைவத் க்ெகாள்வதற்கும் 

தற்ேபா ள்ள ஏற் மதி ஊக்குவிப்  வலயங்கைள 
ந னமயப்ப த்தல் அத்தியாவசியமாக உள்ள . எனேவ, 
இவ்வலயங்கைள காைமத் வம் ெசய்வதற்காக, 
ேதைவயான நி ணத் வ ள்ள தனியார் ைற 

காைமத் வக் கம்பனிக க்கு ஒப்பைடப்பதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன்.  தலீட் ச் சைப ம் திய ஏற் மதி 

ஊக்குவிப்  வலயங்கைள ஸ்தாபிப்பதற்கான 
நடவ க்ைககளில் ஈ ப வேதா , அவற்ைற 
நைட ைறப்ப த்தியதன் பின்னர் இப் திய வலயங்களின் 

காைமத் வ நடவ க்ைகக ம் தனியார் ைறக் 
கம்பனிக க்கு ஒப்பைடக்கப்ப ம். 

அதிகூ ய சுற்றாடல் தாக்கங்க ைடய 
ைகத்ெதாழில்கைள த்தளம், அம்பாந்ேதாட்ைட மற் ம் 
கிளிெநாச்சி ேபான்ற ெதாி  ெசய்யப்பட்ட இடங்களில் 
ெசயற்ப வதற்கு வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்ப ம். 

நாட் ன் பின்தங்கிய  பிராந்தியங்களில் 
தலீட்டாளர்க க்கு அரச காணிகள் மற் ம் தலீ  

ெதாடர்பான வாிச் ச ைகக ம் ெபற் க்ெகா க்கப்ப ம். 
இதன் லம் அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகயிைன நா  வ ம் 
சமநிைலயான அபிவி த்திையப் ெப வ  
உ திப்ப த்தப்ப ம். இப்பிராந்தியங்களில் தலீட்டாளர்கள் 

தலீ கைள ேமற்ெகாள்வைத ஊக்குவிக்கும் கமாக 
இப்பிராந்தியங்களில் குைறந்த பட்சம் 10 மில் யன் ஐக்கிய 
அெமாிக்க தலீட்ைட ேமற்ெகாள் ம் (காணி கட்டடம் 
நீங்கலாக) அல்ல  500 திய ெதாழில் வாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த் ம் ( திய ஊழியர் ேசமலாப நிதிக் கணக்குக டன்) 

தலீட்டாளர்க க்கு 5 வ டங்க க்கு 50 சத த வாிக் 
குைறப்ைப வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
ெதாழில் வாய்ப் க்களின் எண்ணிக்ைகயான  800 ஐத் 
தாண் மிடத் , இவ்வாிக் குைறப்பான  8 வ டங்களாக 
அதிகாிக்கப்ப ம். ேம ம், பல்ேவ  மட்ட ச ைகக ம் 
நியாயப்ப த்தப்ப ம். 

உராய்  நீக்கி (Lubricant) - தற்ேபா  உராய்  நீக்கிச் 
சந்ைதயான  ஒ  சில கம்பனிகளினாேலேய காைம 
ெசய்யப்ப கின்ற . ஆகேவ, நான் உராய்  நீக்கிச் 
சந்ைதையj; திறந் வி வதற்கு  ன்ெமாழிகின்ேறன். கூ ய 
ெப மதிச் ேசர்ப் டன் அதிகூ ய தலீ கைள ேமற்ெகாண்  
ெதாழில் யற்சிகைள உ வாக்குவதற்கு நான் 
ஊக்குவிக்கின்ேறன். ேம ம், உராய்  நீக்கியிைன தலீட் ச் 
சைபயின் எதிர்மைறப் பட் ய ந்  நீக்குவதற்கும் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  
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தார் (Bitumen) - திகள் மற் ம் அதிேவக திகளின் 
னர்நிர்மாணம் மற் ம் நிர்மாணத்ைத விைர ப த் வதற்கு 

ஏற்ற வைகயில் இதற்கான சந்ைதையத் திறந் வி வதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

தற்ேபா ள்ள வர்த்தக நிைலயங்கைள விாிவாக்கம் மற் ம் 
ந ன மயப்ப த் வதற்கு இயந்திரங்களில் ெசய்யப்ப கின்ற 

தலீட் ற்கும் திய ேவைலவாய்ப்  உ வாக்கத்தினால் 
ஈட் கின்ற இலாபம் 3 வ டங்க க்கு அைரவாசி வாிச் 
ச ைகைய வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 2011ஆம் ஆண்  43ஆம் 
இலக்கத்ைதக்ெகாண்ட ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் குைற 
பயன்பா ைடய ெசாத் க்கைள மீெள ச்சி ெசய் ம் 
சட்டத்ைத மீளாய் ெசய்  உாிய தி த்தங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். இச்சட்டமான  கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் அறி கப்ப த்தப்பட்  பல 

தலீட்டாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். நான் ேம ம், 
இவ்வரசாங்கமான  அவ்வாறான அரசியல் சார்பான 
வி ம்பத்தகாத எந்தெவா  ெசயைல ம் ேமற்ெகாள்ளா  என 
உ தியளித் க் கூ கின்ேறன். இவ்வரசாங்கமான  இதற்குப் 
பதிலாக உள் ர் மற் ம் ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கைளப் 
பா காக்கக்கூ ய திய சட்டங்கைள அறி கம் ெசய் ம். 

கடந்த அரசாங்கத்தினால் உபாய அபிவி த்திக் 
க த்திட்டச் சட்டத்தின்கீழ் ச ைககைளப் ெபற் க்ெகாண்ட 
கம்பனிக க்காகத் ெதாடர்ந் ம் அ ல் இ க்கும். திய 

தலீ க க்காக உபாய க த்திட்ட தலீட் ச் சட்டத்திற்குப் 
பதிலாக ' திய தலீ கள்' சட்டம் இயற்றப்ப ம். நாட் ன் 
ெபௗதீகத் ேதாற்றத்தில் குறிப்பி ம்ப யான மாற்றங்கைளக் 
ெகாண் வரக்கூ ய கலப் க் க த்திட்டங்களில் தலீ  
ெசய் ம் தனியார் ைற கம்பனிக க்கும் வாி 
ஊக்குவிப் க்கைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். ஆனா ம் ஏற்ெகனேவ ச ைகக க்கு 
விண்ணப்பித் ள்ள கம்பனிக க்கு திய சட்டவாக்கம் 
நி ைவயி ள்ளப யால் இைடக்காலத்திற்கு ச ைககள் 
வழங்கப்ப ம். நாம் சிறப்  இலாபங்களின்மீ  அதிஈட்ட 
வாிைய விதித்ேதாம். பல கம்பனிகள் ைறயிட்டன. இைத ஒ  

ைறமாற்றம் ெச த் ம் வாியாக அறி கம் ெசய்ேதாம். 
எதிர்காலத்தில் அவ்வாறான அதிஈட்ட வாி விதிக்கப்பட 
மாட்டா  என்பைத இச்சைபக்கு அறியத் த கின்ேறன்.  

உள்வ ம் மாற்றல்கள் மற் ம் தலீட் ப் பாய்ச்சல்கள் - 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த தசாப்தத்தில் நாட் ல் 
காணப்பட்ட சட்ட ஒ ங்கற்ற நிைல ம் ஊழல், 
நல்லாட்சியின்ைம, என்பவற் டன் கூ ய சூழ ம் நாட் ல் 
வியாபாரங்களின் ெசயலாற் ைகையப் ெபாி ம் பாதித்த . 
ஆட்சி மாற்றத் டன் இந்நாடான  வியாபாரங்க க்காக 
சாதக நிைலையக் ெகாண் ள்ள . தற்ேபா  நாட் ல் 
அரசியல் ஸ்திரத்தன்ைம மற் ம் நல்லாட்சி 
நில கின்றைமயால் பலர் நாட் ல் தலீ கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கு தம  வி ப்பத்ைதத் ெதாிவித் ள்ளனர். 
இவ்வாறான தலீட்டாளர்களின் தலீ களின ம் மற் ம் 
உள்ேநாக்கிய மாற்றல்களின ம் பா காப்ைப 
உ திப்ப த் ம் வைகயில் காப் தி வசதிகைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய சர்வேதச நி வனங்க டன் 
ெதாடர்  ெகாள்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
அேதேபான்  பல்ேவ  காரணங்க க்காக தம  நிதிகைள 
ெவளிநா களில் ைவத்தி க்கும் இலங்ைகயர்கள் தங்கள  
பணங்கைள தாய் நாட் ற்குக் ெகாண் வந்  நாட் ன் 
ெபா ளாதார அபிவி த்தியில் பங்களிப் ச் ெசய் மா  நான் 

ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், நாணய மாற் க் 
கட் ப்பாட் த் தளர்த்த க்ேகற்றவா  ெவளிநாட்  

தலீட்டாளர்கள் தலீட்ைட நாட் ற்குக் ெகாண் வ மா  
ேகட்கப்பட்ட பிைணயங்கள் தலீட் க் கணக்ைக 
இல்லாமலாக்க  நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். உாிய 
வங்கிகளின் ஊடாகக் ெகாண் வரப்ப ம்ேபா  எந்தெவா  
அரச நி வனத்தினா ம் ேகள்விகள் ேகட்கப்படமாட்டா . 
ஆகேவ, இந்த ஏற்பா கைளப் பயன்ப த் மா  
நி வனங்கைள நான் ஊக்குவிக்கின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அம்பாந்ேதாட்ைடத் 
ைற கத்ைத ஊட த் ச் ெசல் ம் பிரதான கடல் 

வழியி டாக வ டாந்தம் ஏறத்தாழ 35,000 கப்பல்க ம் 
4,500 எண்ெணய்தாங்கிக் கப்பல்க ம்  ெசல்கின்றன. 
எவ்வாறாயி ம், எங்க ைடய எண்ெணய்க் குதங்களின் 
ஊடாக தற்ேபா  ஒ  சில கப்பல்க க்கு மட் ேம 
வ டாந்தம் எாிெபா ள் வழங்கப்ப கின்ற . 
இச்சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்தி ஆழ்கடல் எாிெபா ள் 
குதமிடல் ைகத்ெதாழி ல் தனியார் ைறயினர் ஈ ப வைத 
நான் ஊக்குவிக்கின்ேறன். அதற்கான அ மதிப்பத்திரங்கள் 
ெவளிப்பைடயான ேபாட் த்தன்ைம ைடய விைல 
ம க்ேகாரல்கள் லம் விநிேயாகிக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கப்பல் கட் தல், கப்பல் 
உைடத்தல் மற் ம் கப்பைலத் தி த் தல் ேபான்ற 
நடவ க்ைககைள ஊக்குவிப்பதற்காக அம்பாந்ேதாட்ைட 
மற் ம் தி ேகாணமைலயி ள்ள அரச காணிகைள 
ஒ க்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ேம ம் நம் நாட் ல் க்கூட்  சுபர் ெபாசுப்ேபற்ைற 
உற்பத்தி ெசய்வதற்கு ெபா த் ைறேயா  தனியார் 

ைறையப் பங்காளர்களாக்குவதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். இதன் லம் பசைள இறக்குமதி 

குைறவைடவதனால் ெவளிநாட்  நாணய ேசமிப்  
அதிகாிக்கின்ற ேவைளயில் விவசாயிக ம் இலகு விைலயில் 
உரங்கைளப் ெபறக்கூ யதாக இ ப்பதனால் ெப ம் 
நிவாரணம் ெப வர். 

ஏற் மதி ஊக்குவிப்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த தசாப்தமான  
நாட் ன் ஏற் மதித் ைறயிைன பின்ேனாக்கித் தள்ளிய ஒ  
காலப்பகுதியாகும். அரசாங்கத்தின் கு கிய ேநாக்கான 
ெகாள்ைககளினால் சந்ைதகைள இழக்க 
ேவண் ேயற்பட்டதினால் நா  உயர்ந்த பாதகமான மீதிையக் 
ெகாண்டதாகிய . ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியின் பங்கில் 
2000ஆம் ஆண் ல் 33.3 சத தமாகக் காணப்பட்ட 
இலங்ைகயின் வர்த்தக ாீதியான ஏற் மதியான  2014ஆம் 
ஆண் ல் 14.1 சத தமாகக் குைறவைடந்த . அேதேவைள, 
உலகச் சந்ைதயில் இலங்ைகயின் ஏற் மதியின் பங்கான  
0.09 சத தத்தில் இ ந்  0.06 சத தமாக ம் 
இக்காலப்பகுதியில் குைறவைடந் ள்ள . 
இந்நிைலைமயான , இ தரப்  மற் ம் பலதரப்  வர்த்தக 
உடன்ப க்ைககள் லம் ஏற் மதிகைளப் பல்வைகப்ப த்தி 
எம  நிைலைய உ திப்ப த் வதற்கான உாிய 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட ேவண் ம் என்பைத ேவண்  
நிற்கின்ற . ெவளிவாாியான உ திப்பாட் ற்கு 
நிைலேபறான ஏற் மதித் ைற வளர்ச்சி 
இன்றியைமயாததாகும். நாட் ன்  ெமாத்தமான 
ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கும் மற் ம் அபிவி த்திக்கும் 
கீழ்வ ம் பல க்கிய நடவ க்ைககைள எ க்க ள்ேளாம். 
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ேம ம், ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயான  
ஏற் மதிகைள ஊக்குவிக்கும் வைகயில் 
உ திப்ப த்தப்ப வேதா , இலங்ைக ஏற் மதிப் 
ெபா ட்க க்கான திய சந்ைதகைள அறி கம் ெசய்வதற்கும் 
மிக ம் சு சு ப் டன் ெசயற்பட ேவண் ம். குறிப்பாக 
தகவல் ெதாழில் ட்பம், வாசைனத் திரவியங்கள், 
மாணிக்கக்கற்கள் மற் ம் ஆபரணங்கள் என்பவற்றின் 
வர்த்தகநாம ஊக்குவிப்  மற் ம் திய சந்ைதகைளக் 
கண் பி த்தல் என்பவற்றில் ஈ படல் ேவண் ம் என ம் 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

இலங்ைக ஏற் மதிக் கடன் காப் திக் 
கூட் த்தாபனமான , ஏற் மதிக் காப் தி எல்ைலகைள 
விாி ப த்தி ேமம்ப த் வதன் ஊடாக எம  
ஏற் மதியாளர்கள் திய சந்ைதகைள அைடந்  
ெகாள்வதற்கான இய மான சூழைல உ வாக்க நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். விேசடமாக அதாவ , சர்வேதச 
சந்ைதயில் ைழயக்கூ ய சாத்திய ள்ள எம  சிறிய மற் ம் 
ந த்தர ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு உாிய ஆதர கைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதில் கூ தல் கவனம் ெச த் தல் 
ேவண் ம்.  

உத்திேயாக ர்வ ஒ க்குகள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  ெபா ளாதாரத்தின் 
காைமச் சக்திைய ேமம்ப த் வதற்கு ெவளிநாட்  நாணய 

இ ப்பிைன உ திப்ப த் வதன் க்கியத் வத்திைன நான் 
மீண் ம் வ த்த ேவண் யதில்ைல என நிைனக்கின்ேறன். 
ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் ஏற் மதியின் ேமம்பா  
மற் ம் தலீட்  உள்வ வாய்கள் லம் கூ ய அளவிலான 
ெவளிநாட்  மாற்றல் உ வாக்கப்ப ம். ேம ம், 2016ஆம் 
ஆண் ன் ஜூன் மாத வில் அதிகார ர்வமான நாணய 
இ ப்பான  ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலா் 10 பில் யன்களாக 
இ க்கும் என எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஏற் மதியாளர்கள் 
இலங்ைகக்கு ெவளியிலான தம  ஏற் மதி வ மானத்தில் 
ஏறக்குைறய 30 சத தத்திைன அல்ல  ஐ.அ.ெடா. 3 
பில் யன்கைள ெவளிநா களில் நி த்தி ைவத் விட்  
குைறந்தள  வ மானத்ைதேய உள்நாட் க்கு 
அ ப் கின்றனர் என கண் பி க்கப்பட் ள்ள . நாங்கள் 
தற்ேபா  ெநகிழ்வான நாணயமாற்  தக் ெகாள்ைகைய 
ேநாக்கி ன்ேனறி ள்ேளாம். ஆகேவ, ஏற் மதியாளர்கள் 
தம  ஏற் மதி வ மானத்ைத நாட் க்குள் ெகாண் வராமல் 
இ ப்பதற்கான எவ்வித காரணங்கைள ம் கூற யா . 
ஆகேவ, தம  ைமயான ஏற் மதி வ மானங்கைள ம் 
நாட் க்குள் ெகாண் வ ம்ப  அைனத்  
ஏற் மதியாளர்களிடத்தி ம் நான் ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அரசாங்கமான  ஏற் மதியாளர்களின் வியாபாரங்களின் 

ன்ேனற்றத் க்கு அவசியமான சாத்தியமான தளத்ைத 
உ வாக்கி ள்ளைமயினால் இதைன ஒ  பணிவான 
ேவண் ேகாளாக ன்ைவக்கின்ேறன்.  

எம  ெபா ளாதாரத்திைன ன்ேனற் வதற்கு 
ெவளிநாட்  ஒ க்குகைள ஸ்திரப்ப த்தேவண் யதன் 

க்கியத் வத்திைன நான் மீண் ம் வ த்திக்கூற 
ேவண் ய அவசியமில்ைல. ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகளின் 
ஏற் மதி வ மானம் மற் ம் அதிகாித்த தலீட்  
உட்பாய்ச்சல்களினால் 2016ஆம் ஆண்  ஜூன் மாத 
இ தியில் 10 பில் யன் ஐ.அ.ெடாலர்களாக அதிகார ர்வ 
ஒ க்குகள் அதிகாிக்குெமன நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  
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ெகாள்ைகத் தீர்மானங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
தடங்கல்கள் மற் ம் இைட கைள நீக்கக்கூ ய மான ஓர் 
உயர்மட்ட நிர்வாகம் உ வாக்கப்பட்  அத டாக நாட் ன் 
ஏற் மதி உபாயங்கள் ெவற்றிகரமாக அ ல்ப த்தப்ப வ  
மாத்திரம் அல்லாமல் கண்காணிப் ம் ெசய்யப்ப ம். ஆகேவ, 
அதிேமதகு ஜனாதிபதியின் தைலைமயிலான ெகௗரவ பிரதம 
அைமச்சர் மற் ம் உாிய அைமச்சர்கைள உள்ளடக்கிய 
அைமச்சர்களின் ஏற் மதி அபிவி த்திப் ேபரைவ 
உ வாக்கப்ப ம். இதன் லம் ஏற் மதி ஊக்குவிப் , 
அபிவி த்தி மற் ம் வசதியளிப்  நடவ க்ைககளில் ஈ ப ம் 
அைனத் ப் பங்காளர்களின ம் சக்தியான  
ஒ கப்ப த்தப்ப வேதா , நி வனங்க க்கிைடயில் 
காணப்ப ம் இரட்ைட மாதிாி ேவைலகள் நீக்கப்பட் , 
ஏற் மதித் ைற ன்ேனற்றம் ெதாடர்பாக ம் ெதாடர் 
கண்காணிப்  உ திப்ப த்தப்ப ம். இதன் லம் ஏற் மதித் 

ைறயின் நீண்டகால மற் ம் ந த்தர கால இலக்குகைளச் 
சிறப்பாக அைடந் ெகாள்வதற்கான வழிகாட்டல்கைள ம்  
வழங்க ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக கட்டாயமாக 
உள்ேநாக்கிய உபாயங்கள் மாத்திரமல்லாமல் ெவளிேநாக்கிய 
உபாயங்கைள பின்பற்றல் ேவண் ம். எம  உள் ர் 
ைகத்ெதாழில்  ைறகளான  வங்கித் ைற, நிர்மாணத் ைற, 
கல்வித் ைற, ேபான்றன நாட் ன் எல்ைலக க்கு 
ெவளியிலான திய சந்ைதகைள அைடயக்கூ ய 
இயலளைவக் ெகாண்டதாகும். ஆகேவ, இவ்வாறான 
சந்தர்ப்பங்கைளப் பயன்ப த்திக்ெகாள்ளக்கூ ய ைறயில் 
வசதிகைளச் ெசய் ெகா ப்பதற்காக அரசாங்கம் மற் ம் 
ைகத்ெதாழில் ைறயின் பங்களிப் டன் ஆரம்ப தலீடாக 

பா 25 பில் யன் தலீட் டன் ஏற் மதி இறக்குமதி 
வங்கிைய (EXIM) உ வாக்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இவ்ேவற் மதி இறக்குமதி வங்கியான  2016  ஏப்ாில் 01ஆம் 
திகதியி ந்  ெசயற்ப ம். இ  கம்பனியாக ெகா ம் ப் 
பங்குச் சந்ைதயில் நிரல்ப த்தப்ப ம். 

உள் ர் தனியார்த் ைற கம்பனிகள் குறிப்பாக மின்சார 
உற்பத்தி டன் ெதாடர் பட்ட கம்பனிகள் தம  
ெசயற்பா கைள ெவளிநா க க்கு விாி ப த்தி 

ள்ளைமைய நான் மிக ம் மகிழ்ச்சியாகக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அேதேபால், இலங்ைக மின்சார சைப ம் 
மின் உற்பத்தி, மின்மாற்றல் மற் ம் மின்சார விநிேயாகம் 
என்பவற்றில் அதன் ெசயற்பா கைள ெவளிநா களில் 
வியாபிப்பதற்கு ஊக்குவிக்கப்ப ம். ஏற்ெகனேவ பல 
உள்நாட் க் கம்பனிகள் தம  ெசயற்பா கைள உகண்டா 
மற் ம் தன்சானியா ேபான்ற நா களில் மின்சார உற்பத்தி 
ெதாடர்பில் வியாபித் ள்ளன. 

இலங்ைகத் வராலயங்கள் ஏற் மதி ஊக்குவிப்பில் 
பிரதான பங்காற்றக்கூ யன என்ப  நாங்கள் அைனவ ம் 
அறிந்த விடயேம. ஆகேவ, ெவளிநாட்  வராலயங்களில் 
காணப்ப ம் வர்த்தக அலைக உ திப்ப த் வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இலங்ைகத் வராலயங்களில் 
காணப்ப ம் வர்த்தக அலைக உ திப்ப த் வதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இலங்ைகத் வராலயங்களில் 
காணப்ப ம் வர்த்தக அலகான  உள் ர் வியாபாாிகள் 
ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் ெதாடர்பாக காலத்திற்குக் 
காலம் சந்ைத வழிகாட்டைலப் ெபற் க்ெகா ப்பைதக் 
கட்டாயப்ப த் வேதா , அவற்ைற வர்த்தகத் திைணக்களம் 
மற் ம் ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் இைணயத் 
தளங்களில் பிரசுாிக்குமா ம் ன்ெமாழிகின்ேறன். 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

சர்வேதச வர்த்தகம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தற்ேபா ள்ள இறக்குமதி 
மற் ம் ஏற் மதிக் கட் ப்பாட் ச் சட்டமான  
அ மதிப்பத்திர ைறைமைய உ வாக்கி ள்ளனால் நா  
தரம் குைறந்த ெபா ட்கைளக் குவிக்கும் தளமாக 
மாறிக்ெகாண் ப்பைத த க்க யா ள்ள . தற்ேபா ள்ள 
சட்ட வைர கைள நீக்கி திய சட்டத்திைன அறி கப்ப த்த 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். இதன் லம் உள்நாட்  
உற்பத்தியாளர்க க்கு ஒ  சமநிைலயான தளத்ைத 
வழங்குவேதா , நாட் ல் ஒ  ெசயற்றிறனான இறக்குமதி 
மற் ம் ஏற் மதி ைறைமைய ம் உ வாக்க ம். 

எம  சர்வேதச வர்த்தகக் ெகாள்ைக ேவைலச்சட்டகத்ைத 
உ திப்ப த் ம் ேநாக்குடன் சர்வேதச வர்த்தக 

கவராண்ைமைய உ வாக்குவதற்குத் திட்டமிடப்பட் ள்ள . 
ஐக்கிய அெமாிக்கா, சீனா, ெதன் ெகாாியா, சிங்கப் ர், 
அ ஸ்திேர யா, ெதன்னாபிாிக்கா, ஜப்பான் ேபான்ற 
நா க டன் சுதந்திர வர்த்தக உடன்ப க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கான சாத்தியத்தன்ைமையக் கண்டறி மா  
ேவண் க்ெகாள்வேதா , ஜீ.எஸ்.பீ பிளஸ் 

ைறைமயி டாக ஐேராப்பா க்கான ஏற் மதிகைள 
ேமம்ப த் வதற்கான நடவ க்ைககைள ம் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

காணி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரச காணிகளின் 
பயன்பாட்ைட உச்சப்ப த் ம் மற் ம் அரச காணிகள் 
ெதாடர்பாக ைறயற்ற ெகா க்கல் வாங்கல்கைள ஒழிக்கும் 
ேநாக்கில் ஒ  'காணி வங்கிைய' அறி கம் ெசய்வதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இ  அரசுக்கு உாிைமயான காணிகள்  
ெதாடர்பான இலத்திரனியல் தர த்தளத்ைத ம் 
ெகாண்டதாகும். இந்நடவ க்ைகக க்காக நான் பா 500 
மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். தகவல் 
ெதாடர்  ெதாழில் ட்ப கவராண்ைம நி வனம் 
இலத்திரனியல் தர த்தளத்திற்கு இத்தகவல்கள் உடன யாக 
மாற்றப்ப வைத உ திெசய் ம். அதன் பின்  இத்தர த்தளம் 
தனியா க்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் தர கைள 
உள்வாங்கிக்ெகாள்ள ம்.  

டைமப்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இவ்வரசாங்கம் 
அைனவ க்கும் இ ப்பிட வசதியிைனப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு உ தி ண் ள்ள . இந்ேநாக்கத்திற்காக 
பயன்ப த்தப்படாத மற் ம் குைற பாவைன ைடய அரச 
காணிகள் வி விக்கப்ப ம். 

ேசாிவாழ் மக்கள் எதிர்ெகாள் ம் ெவளிப்ப த்தப்படாத 
கஷ்டங்கைள நான் நன்கு அறிந்தவன். இப்பிரச்சிைனயான  
சாதி, இனம், மதம் மற் ம் ெபா ளியல் என்பவற் க்கும் 
அப்பால் சுகாதாரம், கல்வி, ச க அபிவி த்தி என்பவற்றில் 
மட் மல்லாமல் அரசிய ம் தாக்கம் ெச த்தி ள்ள . 
ஆகேவ, நாட் ன் பிரைஜகளான அவர்கள  
பிரச்சிைனகைள ம் கவனத்தில் ெகாள்வ  எம  
கடைமயாகும். ஆகேவ, எதிர்வ ம் 5 ஆண் களில் அரச, 
தனியார் பங்குடைமயின்கீழ் ேசாிவாழ் மக்க க்கு 100,000 

ட்  அலகுகைள நிர்மாணித்  வழங்குவதற்கு 
ன்ெமாழிகின்ேறன். அேதேவைள, மீள்கு யமர்த்த ன்ேபா  

அவர்கள  வாழ்வாதாரம் மற் ம் ச க வைலயைமப்  
பாதிப் க்குள்ளாகா  என்ப ம் உ திெசய்யப்ப ம். 

தனியார் ைறயின் பங்களிப் டன் ந த்தர மட்ட 
அரசாங்க மற் ம் தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு 150,000 

ட்  அலகுகைள ம் அரசாங்கத்தின் சிேரஷ்ட 
ஊழியர்க க்காக 5,000 ட்  அலகுகைள ம் நியாயமான 
விைலயில் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு அரசாங்கம் திடசங்கற்பம் 

ண் ள்ள . இவ் களான  ெகா ம் , யாழ்ப்பாணம், 
கண் , மாத்தைற, மட்டக்களப் , த்தளம் மற் ம் கு நாகல் 
ஆகிய இடங்களில் உள்ள அரச காணிகளில் 
நிர்மாணிக்கப்ப ம். அரச ஊழியர்கள் கைளக் 
ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக கடன் வசதிகள் ெசய்  
ெகா க்கப்ப வேதா , தனியார் ைற தலீட்டாளர்க க்கு 
அைர வாி விலக்களிப்  ெபற் க் ெகா க்கப்ப ம். இவ் ட்  
அலகுகைளச் சுற்றி ஏைனய ச க அ ப்பைட வசதிக ம் 
ெசய்  ெகா க்கப்ப ம். 

கிராமிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் ம் 
ேநாக்கில் திய கிராமிய டைமப் த் திட்டங்கைள 
அ ல்ப த் ம் எம  அரசாங்கமான  ெசலவிைன 
கு யி ப்பாளர்க டன் பகிர்ந்  ெகாள் ம். 500 ச ர அ  
நிலப்பரப்ைபக் ெகாண்ட ட்ைடக் கட் க் ெகாள்வதற்கு 
அரசாங்கமான  அதிகபட்சமாக பா 300,000 பாைவ 
கட்டம் கட்டமாக ெபற் க் ெகா க்கும். அரசாங்கமான , 
ஒவ்ெவா  ேதர்தல் ெதாகுதியி ம் குைறந்தபட்சம் 5,000 

கைளயாவ  நிர்மாணிக்கும். இதற்காக பா 4,500 
மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

காணி அபிவி த்தி கட்டைளச் சட்டம், சுவர்ண மி மற் ம் 
உதாகம ஆகியனவற்றின்கீழ் காணி மற் ம் கைளப் 
ெபற்  அ மதிப்பத்திரத் டன் 10 வ டங்க க்கு ேமல் 
கு யி ந்தவர்க க்கு அவற்றின் உாிைமையப் ெபற் க் 
ெகா க்கும் வைகயில் ேதைவயான சட்ட தி த்தங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். இவ்விதிவிலக்கான  10 வ டங்க க்கு 
ேமல் அரச கள் மற் ம் ெப ந்ேதாட்டத் ைற களில் 
வாழ்பவர்க க்கும் விாிவாக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெவவ்ேவ  உள் ராட்சி 
சைபகள் ெவவ்ேவ  வைகயான ெசாத்  வாிகைள 
அ ல்ப த் வ  வாி ெச த் பவர்க க்கு மிகுந்த 
பாதிப்பிைன ெகா க்கின்ற . எனேவ உள் ராட்சி 
சைபகளின் வாி அற கள் வ டாந்த வர்த்தக ெப மதியில் 
15 சத தத்ைத மீ தல் கூடா  என்பதைன நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். ேம ம் வ டாந்தச் ெசாத்  மதிப்  
பாய் 500 அல்ல  அதற்கு குைறந்ததாக இ ந்தால் வாி 

விலக்கு அளிக்க ம் நான் பாிந் ைரக்கின்ேறன். 

மின்சக்தி ேசமிப்பிைன ஊக்கப்ப த் வதற்காக 
ட் ாிைமயாளர்கைளச் சூாியசக்திையப் பயன்ப த்  

வதற்கும் அதன் லம் வாித் ேதைவகளிேல கணிசமான வாிக் 
குைறப் கைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும் நான் 
ஊக்கப்ப த் கிேறன். 

தற்ேபாைதய  நைட ைறக்குப் ெபா ந் ம் வைகயில் 
நைட ைறயில் உள்ள வாடைக மற் ம் ட்  ஆதனங்கள் 
மீதான வைரயைற ெதாடர்பான சட்டங்கள் மீளாய்  
ெசய்யப்ப ம். 

ேம ம் கூட்  ஆதனங்களில் த ம் 
ெவளிநாட்டவர்க க்கு உள் ர் வங்கிகளி டாக உள் ர் 
பணத்தில் ஆதனத்தின் 40 சத த ெப மான ள்ள 
கடன்கைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும் நான் ன் 
ெமாழிகின்ேறன். 
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நிர்மாணத் ைற 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, உள் ர் நிர்மாணக் 
ைகத்ெதாழில் ைறயின் கடந்த தசாப்தத்தில் அவர்களின் 
ெசயலாற் ைக ெதாடர்பாக பாராட் கிேறன். 
இக்ைகத்ெதாழில் ைறயான  ெவளிநா களில் 
சந்தர்ப்பங்கைளப் ெபற் க் ெகாள்ளக்கூ ய அளவில் திர்  
அைடந் ள்ள . எம  அரசாங்கமான  இவ்வாறான ெதாழில் 

யற்சிகளில் பங்கு ெகாள்வதற்குத் திடசங்கற்பம் ண் ள்ள . 
ஆகேவ, ெவளிநாட் ச் சந்ைத வாய்ப் க்கைள ெபற் க் 
ெகாள்ள ய ம் கம்பனிக க்கு அைவ இலங்ைகக்கு 
ெவளியில் உைழக்கும் வ மானங்க க்குப் பாதி விகிதம் 
உட்பட பல வாி நலன்கள் ெபற் க் ெகா க்கப்பட ள்ளன. 
ேம ம், இலங்ைகயின் நிர்மாணப் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்வதற்காக உள்வ ம் எந்த ஒ  ெவளிநாட் க் 
கம்பனி ம் உள் ர் நிர்மாணக் கம்பனிக டன் கட்டாயம் 
கூட்  யற்சிைய உ வாக்குதல் ேவண் ம்.  

நிர்மாணத் ைற ைகத்ெதாழில் உத்தரவாத நிதி 
அற ட் ைன நீக்குவதற்கு ன்ெமாழிகிேறன். இதன் லம் 
சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சியாளர்கள் 
ஊக்குவிக்கப்பப வேதா , அைனவ க்கும் சமமான ஒ  தளம் 
உ வாக்கப்ப ம். ன்ெமாழியப்பட ள்ள ேதசிய டைமப்  
வங்கியான  அவசியமான உத்தரவாதத்திைன 
வழங்குவ டன் மத்தியப்ப த்தப்பட்ட ெசயலாற் ைகயின் 
ஊடாக நிர்மாணத் ைறக் ைகத்ெதாழி க்கு ஆதர ம் 
அளிக்கும். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிர்மாணக் ைகத்ெதாழில் 
ைறயான  அவர்க க்குக் கிைடக்க ேவண் ய 

நி ைவகைளப் ெபற் க் ெகாள் ம்ேபா  க ம் சிரமங்கைள 
எதிர்ெகாள்ள ேவண் ள்ள . இதனால், சிறிய 
நி வனங்களின் ெதாடர் ெசயற்பா கள் பாதிப்பைடந்  
வங்குேராத்  நிைலைய எதிர்ேநாக்குகின்ற . ஆகேவ, நான் 
ெகா ப்பன  உத்தரவாத பா காப் ச் சட்டத்ைத 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இ  அவர்கள் நி ைவகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்குப் ேபா மான உ திைய அளிக்கும். 

நிர்மாணக் ைகத்ெதாழில் ைறயான  மணல் ேபான்ற 
லப்ெபா ட்கள் பற்றாக்குைறயினால் ெபாி ம் 

பாதிப்பைடந் ள்ள . ஆகேவ நிர்மாணத் ைறக்கு 
அவசியமான தரமான மணைலப் ெபற் க் ெகாள் ம் 
வைகயில் ஆழ்கடல் மணைலப் ெபற்  அதைனக் க வதற்கு 
அவசியமான இயந்திர சாதனங்கைள இறக்குமதி ெசய்வதற்கு 
ஊக்குவிக்கப்ப ம். அத்தைகய இறக்குமதிகளின் 
ெசலவினங்கள் இரட்ைடக் கழி  ெப ம் வாியாகக் 
க தப்ப வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

இ ம் , பீங்கான், ஓ , சுகாதார உபகரணங்கள் ேபான்ற 
கட்டட நிர்மாணப் ெபா ட்கள் உயர் விைல மற் ம் 
பற்றாக்குைறைய நீக்கும் கமாக இவற்றின் இறக்குமதி டன் 
ெதாடர்பான கட்டணங்கள் கீழ்ேநாக்கிச் சீராக்கம் 
ெசய்யப்ப ம். ேம ம், இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் 
எதிர்மைற நிர ல் இ ந்  பீங்கான், ஓ , கூைரத் தக , 
மற் ம் மலசலகூட உபகரணங்கள் நீக்கப்ப ம். பாரம் 

க்கிகள், ெகாங்கிறீட் கலைவ இயந்திரங்கள் மீதான 
இறக்குமதிக் கட்டணங்கள் நீக்கப்ப ம். ேம ம், அதிக பாரம் 
கூ ய நிர்மாணத் ைற இயந்திர சாதனங்கள் மீதான 
இறக்குமதி வய க் கட் ப்பா  தற்ேபா  7 
வ டங்களி ந்  10 வ டங்களாக அதிகாிக்கப்ப ம். 

பா 50 மில் ய க்கும் குைறவான அரசாங்க ெப ைக 
ஒப்பந்தங்கள் மீதான சிறிய மற் ம் ந த்தர நிர்மாண 
ஒப்பந்தங்க க்கான ேவைலகைள ஆரம்பிப்பதற்கான 

ற்பணத்ைத அதிகாிப்பதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இதன் லம் அவர்கள  காசுப்பாய்ச்சைல ேமம்ப த்த ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கட்டட நிர்மாணத் 
ைறயில் திறன்ெகாண்ட ெதாழிலாளர்க க்கு உயர் ேகள்வி 

காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, அரச தனியார் பங்குடைம 
அ ப்பைடயில் தனியார் ைற நிர்மாணக் ைகத்ெதாழில் 
நி வனங்களினால் ெதாழில்சார் நைட ைறப்பயிற்சி 
அளிக்கப்ப ம் ஒவ்ெவா  பயிற்சியாள க்கும் பா 10,000 
அரசாங்கத்தினால் ன்  மாதங்க க்கு பயிற்சிக் காலத்தில் 
ெபற் க் ெகா க்கப்ப ம். இதன்கீழ் ஒவ்ெவா  
காலாண் ம் ேமசன், தச்சு, குழாய் ெபா த் ைக, மின்னியல் 
மற் ம் அ மினியம் இைணப் த் ைறகளில் சுமார் 7,500 
இைளஞர்கள் பயிற் விக்கப்ப வர். இதற்காக பா 500 
மில் யைன ஒ க்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

சுற் லா 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சுற் லாத் ைறயான  
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்தில் மிக ம் உ தியான ஒ  

ைறயாக ெதாடர்ந்  காணப்ப கின்ற . இ  2015ஆம் 
ஆண் ன் தல் 10 மாத காலப்பகுதியில் 1.5 மில் யன் 
சுற் லாப் பயணிகள் வ ைக பதி ெசய்யப்பட் ள்ள . 2014 
ஆம் ஆண் ன் அேதகாலப்பகுதி டன் ஒப்பி ைகயில் இ  18 
சத த அதிகாிப்பாகும். எவ்வாறாயி ம், எம  நாட்ைட நாம் 
உாிய ைறயில் பிரபல்யப்ப த்தாைமையயிட்  நான் 
கவைலப்ப கிேறன். 

இ  ெதாடர்பில் கடந்த சில வ டங்களாக நாங்கள் பல 
யற்சிகைள ேமற்ெகாண் ம் அைவ ஏ ம் 

சாத்தியப்படவில்ைல. இப்பிராந்தியத்தில் காணப்ப ம் 
ேபாட் த்தன்ைமையக் க த்திற்ெகாள் ம்ேபா  இலங்ைக 
வி ம்பத்தகு சுற் லாத் தளமாக ெதாடர்ந் ம் ேபணப்படல் 
ேவண் மாயின் உலகில் இலங்ைகயின் ெபயர் சிறப்பாகக் 
குறிப்பிடப்படல் ேவண் ம். அதற்காக, இலங்ைக சுற் லா 
ேமம்ப த்தல் பணியகமான  திய சந்ைதகைளக் 
கண் பி ப்பதற்காக குறிப்பாக ரகிழக்கு நா களின் 
சந்ைதையக் கவ ம் வைகயில் சிறப்பான ேமம்ப த்தல் 
நடவ க்ைககைள ஆரம்பித்தல் ேவண் ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சுற் லாத் ைறயில் 
தகுதியான ஆளணியின க்குப் ெப ம் தட் ப்பா  
நில கின்ற  என்பைத நீங்கள் அறி ர்கள். 
இப்பிரச்சிைனைய தீர்ப்பதற்காக தனியார் ைறயின் 
பங்களிப் டன் இைளஞர்க க்கு உபசாிப் த் ைறயில் 
பயிற்சியளிப்பதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். ஒவ்ெவா  
காலாண் ம் 3000 இைளஞர்க க்கு பயிற்சியளிக்கும் 
வைகயில் 3 மாதங்கள் நிைலயான பயிற்சிக் காலமாகக் 
ெகாண்ட ஒ  பயிற்சிெநறிக்கு அதிகூ ய ெதாைகயாக பா 
15000 வைரயில் 50 சத த பயிற்சிக் கட்டணத்ைத 
அரசாங்கத்தினால் ெபற் க் ெகா ப்பதற்காக பா 100 
மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ேம ம், தனியார் ைற ேஹாட்டல்கள் இத்தைகய 
பயிற்சிப் பாடசாைலகைள உ வாக்குவதற்கு ஊக்குவிப்  
வழங்கும் வைகயில் திறன் அபிவி த்தித் ைறக்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள ம்மடங்கு கழி  வாிச்ச ைகைய 
இந்நி வனங்க க்கும் வழங்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

209 210 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

கூட்டங்கள் ஊக்குவிப் க்கள், மாநா க ம் 
கண்காட்சிக ம் அல்ல  MICE  என அைழக்கப்ப ம் 

ைறைய ஊக்குவிக்கும் கமாக பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த 
மண்டபம், ெந ம் ெபாக்குன அரங்கு மற் ம் திய நகர 
மண்டபத்திற்கு அ காைமயில் ந ன வசதிக டன்கூ ய 
கண்காட்சிக் கூடம் அைமக்கப்ப ம். இ  7000 இ க்ைக 
வசதிக டன் தனியார் ைற பங்களிப் டன் 
நிர்மாணிக்கப்ப ம். இவ்வாறான நடவ க்ைககைள 
ஊக்குவிக்கும் ேநாக்கில் MICE ைறயில் ஈ ப வதற்காக 
விேசடமாக உ வாக்கப்பட்ட கம்பனிக க்கு ன்  
வ டங்க க்கு 50 சத த வாிவிலக்கு அளிப்பதற்கு 

ன்ெமாழிகிேறன். அத்ேதா  நான் இதற்காக பா 3,000 
மில் யைன ஒ க்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

சுற் லாப் பிரயாணிகளினால் கூ தலான அள  பணத்ைத 
ெசலவளிப்பைத ஊக்குவிப்பதற்காக ம் மற் ம் இலங்ைகைய 
பிராந்தியத்தில் ஆடம்பரப் ெபா ட்ெகாள்வன த் தளமாக 
மாற் வதற்கும் உைடகள், இலத்திரனியல், மின்சார 
உபகரணங்கள் மற் ம் ஏைனய ைணப் ெபா ட்கள் மீதான 
வாிகைளச் சீராக்கம் ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

நாணய மாற்றாளர்கள் - மத்திய வங்கியின் 
அ மதிப்பத்திரக் கட்டணம் மற் ம் 
வழிகாட்டல்க க்குட்பட்  அந்நிய நாணயமாற்  
வியாபாரத்ைத ேம ம் இலகுப த் வதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

இலங்ைகயான , கலாசார, மத, சூழ யல் மற் ம் 
ம த் வத்ைத ேநாக்காகக் ெகாண்ட சுற் லாப் 
பிரயாணிகைள கவர்வதில் அதிகூ ய சாத்தியத் தன்ைமையக் 
ெகாண்டதாகும். கலாசார க்ேகாணப் பிராந்தியம், கிழக்கு 
கடற்கைர, வெர யா, ப ைள மற் ம் மைலநா  என்பன 
கவர்ச்சியான சுற் லாத் தலங்களாக மாற்றப்ப வதற்கு 
அவசியமான நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப ம். தனியார் ைற 
பங்களிப் டன் ெபந்ேதாட்ைட,  ேத வ, மிாிஸ்ஸ மற் ம் 
ெகா ம் க் ேகாட்ைட என்பன விேசட சுற்றலா வலயங்களாக 
அபிவி த்தி ெசய்யப்ப வதில் விேசட கவனம் ெச த்தப்ப ம். 
ேம ம், கா  ேகாட்ைடயான  பா காக்கப்பட்  கா  
நகரமான  வரலாற்  நகரமாக அபிவி த்தி ெசய்யப்ப ம். 
இந்நடவ க்கைக க்கு பா 500 மில் யன்கைள 
ஒ க்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ம த் வ சுற் லா, 
குறிப்பாக எம  சுேதச ைவத்தியத் ைறயான  நாட் க்கு 
சுற் லாப் பயணிகைள கவரக்கூ ய ஒ  க்கிய 
காரணியாகும். எவ்வாறாயி ம், உயர் தரத்திலான பராமாிப்  
மிக ம் க்கியமானதாைகயால் ஏற் க்ெகாள்ள யாத 
நைட ைறகள் அ மதிக்கப்படமாட்டா . ஆகேவ, 
இத் ைறையச் சாியான ைறயில் வழிநடாத் வதற்கு 
அவசியமான ெபா த்தமான சட்ட விதிகைள அறி கம் 
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ேமாசமான காைம காரணமாக அரச உடைமயான 
வி திகள் மற் ம் சுற் லா வி திகள் மிக ம் பாதிப் ற் க் 
காணப்ப கின்றன. அைனத்  உாித்தாளர்கைள ம் 
பங்குதாரார்களாகக்ெகாண்ட ஒ  காைமத் வ 
கம்பனியின்கீழ் இவ்வைனத்  சுற் லா வி திகைள ம் 
ெகாண்  வ வதற்கு ன்ெமாழிகிேறன். இைவ ெதாழில் 
வல் நர்களால் ெசயற்ப த்தப்ப வேதா  மாத்திரமல்லா  
நியாயமான விைலயில் சிறப்பான வசதிகைள ம் வழங்கும் 
வைகயில் தர யர்த்தப்ப ம். 

நாம் ேம ம் கண்காட்சிக்கூடம் ஒன்ைற அரச தனியார் 
பங்களிப்பி டாகப் பாரா மன்ற கட் டத்திற்கு அ கில் 
நிர்மாணிக்க உள்ேளாம். 

நான் ேம ம் பின்தங்கிய பிரேதசங்களில் க ப் 
ங்காக்கைள உ வாக்குவதற்குப் பாிந் ைரக்கின்ேறன். 

அத் டன் அதற்காக அரச காணிகைள வழங்குவதற்கும் 
அைரவாசி வாி விலக்குகைள 10 வ ட காலத்திற்கும் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இ  அப்பிரேதசங்களில் ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி நடவ க்ைககைள விாி ப த் வதற்கான 
சுற் லா மற் ம் ஓய் ேநர களிப் ச் ெசயற்பா கைள 
விாி ப த்தல்கள் லமான நன்ைமகைள ஏற்ப த் ம். 

நாட் ல் தற்ேபா  ெசயற்பட் க் ெகாண் க்கும் சுற் லா 
வி திகளில் 60 சத தமானைவ பதிவற்றதாகும். இ  நாட் ல் 
உபசாிப் த் ைறயில் உாிய தரங்கைளப் ேப வதில் பல 
சிக்கல்கைள ஏற்ப த்தி ள்ள . ஆகேவ, 2016 மார்ச் 31 அம் 
திகதியில் அைனத்  சுற் லா வி திக ம் சுற் லா 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயில் கட்டாயம் பதி  ெசய்யப்படல் 
ேவண் ம் என ன்ெமாழிகிேறன். பதி  ெசய்யப்படாமல்  
இயங்கும் சுற் லா வி திக க்கு எதிராக க ைமயான 
நடவ க்ைககைள சுற் லா அபிவி த்தி அதிகாரசைபயான  
ேமற்ெகாள்ளல் ேவண் ம் என ம் ன்ெமாழிகிேறன். 

நட்சத்திர வகுப்  வைகப்ப த்த க்கு அைமவாக சுற் லா 
வி திகள் ரள்வின் மீ  அதிகபட்சமாக 3 சத தம் கட்டணம் 
விதிக்கப்ப ம். இதற்காக வர்த்தக சைபகளின் கூட்டைமப்பில் 
பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள சுற் லா வி திகள் வர்த்தக 
சம்ேமளனத்தினால் வைகப்ப த்தப்பட் ள்ள நட்சத்திர 
வகுப் க்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவயாக அைமய 
ேவண் ம். 

வி தி வாகனங்கள், சுற் லாப் படகுகள், நீர்ச்ச க்கு 
உபகரணங்கள், விைசப்படகுகள் மற் ம் சிறிய சுற் லாக் 
கப்பல்கள் மீதான இறக்குமதி கட்டணங்கைள நீக்குவதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

வங்கி  மற் ம் நிதியியல் 

ெகா ம்  சர்வேதச நிதி ைமயம் (CIFC) 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாங்கள் பல 
வ டங்களாக நிதி ைமயெமான்  ெதாடர்பாக 
கைதக்கின்ேறாம். ஆனால் அ  சாத்தியமாகவில்ைல. உலக 
சனத்ெதாைகயின் நான்கில் ஒ  பகுதிைய தன்னகத்ேத 
ெகாண் ள்ள சார்க் பிராந்தியத்தில் எம  ெபௗதிக ாீதியான 
அைமவிடமான  அத்தைகயெதா  யற்சிக்கு கூ தல் 
சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கி ள்ள . நிதி ைமயமான  
ெபா ளாதாரங்களின் வளர்ச்சிைய ண் ம் சக்திையக் 
ெகாண் ள்ள . இ  உண்ைமயில் எங்களிடமி ந்  சில 

திர் கைள ேவண்  நிற்கின்ற . அதாவ  விேசடமாக 
ெபௗதிக மற் ம் எண்ணிமக் கட்டைமப்  வசதிகள் 
மனிதவளம் ஒ ங்குப த்தல் மற் ம் சட்ட நிதி 
உட்கட்டைமப்  வசதிகளாகும். இவ்வரசாங்கமான  
சாத்தியமான விடயங்களில் பணத்ைத த வதில் 
நம்பிக்ைக ெகாண் ள்ள . இந்தப் பின்னணியில் நாங்கள் 
ெகா ம் ச் சர்வேதச நிதி ைமயத்திைன உ வாக்குேவாம். 

இக்குறிப்பிட்ட வலயம் பாய் சர்வேதச நிதி ைமயம் 
மற் ம் உலகின் பல பாகங்களில் காணப்ப ம் கைரகடந்த நிதி 
ைமயங்களின் அ ப்பைடயில் நிர்மாணிக்கப்ப ம். 
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இவ்வலயமான  வைரய க்கப்பட்ட .ஆர் விஜயவர்தன 
மாவத்ைதக்குள் உள்ளடக்கப்ப வ டன் 300,000 ச ர 
அ கைளக்ெகாண்ட கட் டத் ெதாகுதி ம் நிர்மாணிக்கப்ப ம். 
நிதி ைமய ஒ ங்குப த்தல் ேதைவப்பாட் ற்கு அைமய நிதி 
ைமயத்திற்ேக உாித்தான ைறயில் வர்த்தக ாீதியான 
பிணக்குகைள மிக விைரவாக ம் மற் ம் நியாய ைறயில் 
தீர்ப்பதற்காக அ  வர்த்தக நீதிமன்றத்ைத ம் தன்னகத்ேத 
ெகாண் க்கும். இம் யற்சியான  கடந்த அரசாங்கத்தின் 
கசிேனா சூதாட்ட எண்ணக்க விைன ஒ  சிறப்பான நிதி 
ைமயெமன்ற வியாபார யற்சியாக மாற்றி ள்ளெதன்ேற 
நம் கின்ேறாம். அ  பல எண்ணிக்ைகயிலான ெதாழில் 

யற்சிகைள உ வாக்கும். நாங்கள் உள்நாட்  மற் ம் 
சர்வேதச வங்கிகைள இந்நிதியத்தி ந்  இயங்குமா ம் 
இந்நிைலயத்தின் ஒ  பகுதியாக அைழக்கின்ேறாம். 2016 
ஏப்ரல் 1ஆம் திகதியி ந்  அதன் ெசயற்பா கள் 
ஆரம்பிக்கப்ப ம்.  

வர்த்தக வங்கிகள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக மத்திய 
வங்கியில் பதி ெசய்யப்பட்ட 32 வங்கிகைள ம் 48 நிதிக் 
கம்பனிகைள ம் நாங்கள் ெகாண் ள்ேளாம். வங்கிகள் 
தாங்களாகேவ கிைடயான விாிவாக்கத்தில் ஈ ப வதனால் 
இலங்ைகயின் வங்கித் ைறயின் ஊ வலான  
குறிப்பி ம்ப யாக அதிகாித் ள்ள . தற்ேபா  எம  
வங்கிகளான  தன்னியக்கக் காசு மீளப்ெபறல் இயந்திர 
வசதிகள், இலத்திரனியல் வங்கி வசதிகள் மற் ம் ஏைனய 
வங்கி வசதிகைள ெபற் க் ெகா ப்பதனால் அைவ 
வங்கிகைள வா க்ைகயாளர்களின் கால யில் ெகாண்  
ேசர்த் ள்ளன. நான் வங்கித் ைறயினைர அவர்களின் 
விாிவாக்கத்திற்காக ெமச்சுகிேறன். அேதேவைள எம  
வங்கிகளான  பிைணயிைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  
கடன் வழங்குவதில் தம்ைம ைமயப்ப த்தி ள்ளேதா  
வியாபார மாதிாியிலான கடன் வழங்க க்குப் 
பின்னிற்கின்றைத காணக்கூ யதாக உள்ள . இ  நாட் ன் 
சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சிகள் உ வாக்க க்குத் 
தைடயாக உள்ள . 

•  ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  வங்கித் 
ைறயான  ைறைமயான க்கியத் வமான ஒ  

சில வங்கிகைள ம் மற் ம் சில சிறிய அளவிலான 
வங்கிகைள ம் ெகாண்டதாகும். வங்கிகள் 
சுேயச்ைசயாக இைணவைத நாங்கள் 
வரேவற்கின்ேறாம். ஏெனனில் அதன் லம் 
உ தியான ஐந்ெதாைகைய உ வாக்கலாம். அ  
சிறந்த தரப்ப த்தைலப் ெபற் க் ெகா ப்பேதா  
உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  சந்ைதயில் விாிவான 

ைழ க்கும் வழிவகுக்கும். நான் மீண் ம் 
வ த் வ  என்னெவனில் இவ்வாறான 
இைண களின்ேபா  அைனத்  தரத்திலான 
ஊழியர்களின ம் ெதாழில் பா காப்  
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 

•  ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, டைமப்  
அபிவி த்தி நிதிக் கூட் த்தாபனத்ைத ம் மற் ம் 
அரச ஈட்  தலீட்  வங்கிைய ம் இைணத்  மிக ம் 
உ தியான மற் ம் ெபாிய அளவிலான ேதசிய 

டைமப்  வங்கிைய ம் லங்கா த்ர அபிவி த்தி 
வங்கிைய ம் பிராந்திய அபிவி த்தி வங்கி டன் 
இைணத்  இலங்ைக ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
வங்கியிைன ம் உ வாக்குவேதா  இலங்ைக 
ேசமிப்  வங்கியான  ேதசிய ேசமிப்  வங்கி டன் 
இைணக்கப்ப ம்.  

•  திவிெநகும வங்கியான  ஏறக்குைறய பா 59 
பில் யன் தலீட் ப் பட் யைலக் ெகாண் ள்ள . 
ஆனால் இத்தைகயெதா  ெதாைகைய காைம 
ெசய்வதற்கான இயலள  அவ்வங்கியிடம் இல்ைல. 
இவ்வங்கியில் உள்ள பணத்தின் உாிைமயாளர்கள் 
எம  ச கத்தில் மிக ம் ந வானவர்களாவர். 
ஆகேவ அதைனப் பா காப்ப  எம  கடைமயாகும். 
ஆகேவ, இவ்வங்கியி ள்ள ைவப் க்களின் 
பா காப்பிைனக் க த்திற்ெகாண் ம் ெதாழில் 
ாீதியான காைமைய உ திெசய் ம் ேநாக்கி ம் 
இவ்வங்கியிைனத் ேதசிய ேசமிப்  வங்கி டன் 
ெதாடர் ப த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அ மதிப் பத்திரம் 
ெபற்ற வர்த்தக வங்கிகள் தம  பிரதான நடவ க்ைககளில் 
கவனம் ெச த் தல் ேவண் ம். குத்தைக வியாபாரமான  
வங்கிகளின் பிரதான நடவ க்ைகக க்கு அழிைவ 
ஏற்ப த்தி ள்ள . ஆகேவ இவ்வங்கிகள் 2016 ன் 1ஆம் 
திகதி டன் குத்தைக வியாபாரத்தில் ஈ ப வைத நி த்தல் 
ேவண் ம். 

இன்  வங்கிகள் நாட் ன் ெபா ளாதாரத்தில் 
காணப்ப ம் சில ைறகள்மீ  கடன் வழங்குவதற்குத் தயக்கம் 
காட் கின்றன. ஆதலால் இத் ைறகளின் ன்ேனற்றமான  
பாதிப்பைடந் ள்ள . அைனத்  வங்கிக ம் தன  கடன் 
பட் ய ல் 10 சத தத்ைத விவசாயத் ைறக்கும், 5 
சத தத்ைத சிறிய மற்றம் ந த்தர ெதாழில் யற்சிக க்கும், 5 
சத தத்ைத ெபண்கள் மற் ம் இைளஞர்க க்குக் கடன்கைள 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ம் ஒ க்குதல் ேவண் ம். சர்வேதச 
சந்ைதயில் காணப்ப ம் தங்கத்திற்கான விைலயின் தாக்கம் 
காரணமாக உள் ர் வங்கிகள் மிக விசாலமான நைகயீட்  

தலீட் ப் பட் யைல ம் ெகாண் ள்ள . நான் வங்கித் 
ைறயிடம் ேவண் க்ெகாள்வ  யாெதனில், தன  கடன் 

பட் ய ல் அடகு கடன் பட் யைல 5 சத தத்திற்கு 
வைரய த் க் ெகாள் மா ம் ேம ம் வங்கிகள் தம  
வா க்ைகயாளர்கள் பங்குச் சந்ைத நடவ க்ைககளில் 
ஈ ப வதற்கு கடன் வழங்குவைத நான் ஊக்குவிக்கின்ேறன். 

நைக அடகுபி க்கும் சட்டத்ைத தி த்தி அடகு வியாபார 
பதி க்கான கட்டணத்ைத பா 25,000 ஆக உயர்த் வதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ேதசிய ெகா ப்பன கள் ேபரைவயான  நாட் ல் 
அைனத் க் ெகா ப்பன கள் மற் ம் தீர்ப்பன கள் 
ெதாடர்பான தீர்மானம் எ க்கும் ேதசிய அைமப்பாகும். 
நாட் ன் நிதி ைறைம அபிவி த்தி மற் ம் ேமம்ப த்தல் 
ெதாடர்பான அரசாங்கத்தின் உபாயத்தின் ஒ  பகுதியாக 
இந்நி வன ம் மீளாய் க்கு உட்ப த்தப்ப கின்ற . இ ம் 
ெகா ம்  நிதி ைமயத்திைன உ வாக்குவதற்கு 
வசதியளிக்கின்ற . 

வங்கிக் கணக்குகளில் ேபாதியள  பணமின்றி ைறயற்ற 
ைறயில் வியாபாரம் ெசய்கின்றனர். இதன்ேபா  ஏற்ப ம் 

ம க்கப்பட்ட காேசாைலகள் என்ப  ஒ  பாாிய சிக்கலான 
பிரச்சிைனயாகும். ஒ  ேநர்ைமயான வியாபாரக் கலாசாரத்ைத 
உ வாக்குவதற்கும் வா க்ைகயாளர்கைளப் பா காக்கும் 
ேநாக்கில் ம க்கப்பட்ட காேசாைலகள் ஒ  குற்றவியல் 
சட்டத்தி ள்ள தவெறான்றாகக் ெகாண்  அவ்வாறான 
குற்றவாளிக க்கு க ைமயான சட்ட நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

213 214 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இரண்  வங்கிகைளத் 
தவிர எந்தேவார் உள் ர் வங்கி ம் சர்வேதச ாீதியில் தம  
ெசயற்பா கைள விாிவாக்கவில்ைல. ஆனால் 
சந்தர்ப்பங்கேளா அதிகெமன நான் நம் கிேறன். அவ்வாறான 
சந்தர்ப்பங்கைள அைடந் ெகாள்வதற்கான இயலளைவ எம  
வங்கிகள் ெகாண் ள்ளன. ஆகேவ தற்ேபா  காணப்ப ம் வாி 
ஊக்குவிப் கைளப் பயன்ப த்தி வங்கிகள் தம  
ெசயற்பா கைள ெவளிநா களில் விஸ்தாிப்பைத நான் 
ஊக்குவிக்கிேறன். 

ேம ம், உள் ர் கம்பனிகள் தம  வியாபார விாிவாக்கல் 
நடவ க்ைகக க்கு அவசியமான லதனத்ைத தம  
ஐந்ெதாைகைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  சர்வேதச 

லதனச் சந்ைதகளி ந்  கடனாகப் ெப வைத நான் 
ஊக்குவிக்கின்ேறன். கடைனப் ெப ம் கம்பனியான  
ெசலாவணி ஆபத்ைத தாங்கிக் ெகாள்வேதா  கட க்கான 
வட்  விகிதமான  சந்ைதயில் காணப்ப ம் வட்  
விகிதத் டன் ஒன்றிைணந்  ெசல் தல் ேவண் ம். கடன் 
தி ப்பிச் ெச த்தல் மற் ம் வட் க் ெகா ப்பன களான  
மத்திய வங்கியினால் கண்காணிக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  வங்கிகள் தம  
கடல்கடந்த நடவ க்ைககைள விாிவாக்குவைத ம் 
ெவளிநாட்  ெசலாவணிகைள மத்திய வங்கியில் ைவப் ச் 
ெசய்வைத ம் நான் ஊக்குவிக்கின்ேறன். இந்த நாட் ன் 
அதி யர் இ ப்பிைன உ திப்ப த் வேதா  உள் ர் 
வங்கிக க்கு வர்த்தக நடவ க்ைக க்கு அதிக உள் ர் 
நாணயங்கைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் 
கிைடக்கின்ற .  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வதிவல்லாப் 
பிரைசக க்கான அரச பிைணகளின் மீதான எல்ைல அளைவ 
திைறேசாி றிகள் மற் ம் கடன் றிகளின் ெமாத்த நி ைவ 
இ ப்ைப 12.5 சத தத்தி ந்  10 சத தமாகத் 
தி த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். இதன் லம் 
உள் ர் தலீட்டாளர்க க்கு அரச பிைணகளில் தலீ  
ெசய்வதற்கு கூ தல் சந்தர்ப்பத்ைத ெபற் க்ெகா ப்பேதா  
வதிவல்லாதவர்களினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திடீர் 
மீளப்ெப த னால் இடம்ெப ம் அன்னியச் ெசலாவணி 
ஏற்றத்தாழ் களான அண்ைமக் காலத்தில் எதிர்ெகாண்ட 
அபாயம் ேபான்றைவ த க்கப்ப கின்றன. 

நாம் மிக ம் ந னமயமான காசு காைமத் வத்ைத 
ேநாக்கி மாறிக் ெகாண் க்கிேறாம். வங்கிகளினால் 
வழங்கப்ப ம் ந ன வசதிகளின் காரணமாக ஆபத் க்கைள 
தவிர்த் க்ெகாள் ம் ேநாக்கில் காசு ேபாக்குவரத்ைத 
ஊக்கமிழக்கச் ெசய் ம் ேநாக்குடன் வங்கிகளி ந்  காசு 
மீளப்ெபறல்கள்மீ  பின்வ ம் வைகயில் கட்டணம் அறவிட 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

அ. ஒ  மில் ய க்கு குைறவான : கட்டணம் இல்ைல. 

ஆ. ஒ  மில் யன் ெதாடக்கம் 10 மில் யன் வைர: 2 
சத தம் 

இ.  10 மில் ய க்கு ேமல்: 3 சத தம் 

வங்கி வைர கள் மீதான கட்டணம் ஒவ்ெவா  வங்கி 
வைர க்கும் பா 150 ஐ விஞ்சக்கூடா . 

இேத காரணங்க க்காக அைனத்  ெதாழில் 
ெகாள்ேவா ம் தம  ெதாழிலாளர்கள் அைனவ க்கும் வங்கிக் 
கணக்குகைள ஆரம்பிக்கும்ப  அறி த்தி அவர்கள  

சம்பளங்கைள அக்கணக்குக க்கு வர  ைவக்குமா  
ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அைனத்  நிதிச்சட்ட 
ெகா ப்பன கைள ம் ஒ ங்குப த் வதற்காக ஒவ்ெவா  
கம்பனி ம் பிரத்திேயகமான வங்கிக் கணக்குகைள ேப தல் 
ேவண் ெமன நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

நிதி வசதிகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான வாகனங்கள் 
ெப மதி மதிப்பீட் ப் பத்திரங்கள் மீதான கட்டணத்ைத 2016 
சனவாி 1 தல் தி த்தம் ெசய்யப்ப ம். அதன ப்பைடயில் 
ேமாட்டார் ைசக்கிள் மற் ம் ச்சக்கர வண்  மீ  பா 2,500 
உம் மற் ம் ேமாட்டார் கார் உட்பட அைனத்  வாகனங்கள் 
மீ  பா 15,000 கட்டணம் அறவிட நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  நகரப் பகுதிகளில் 
அதிகளவில் வங்கிகள் காணப்பட பின்தங்கிய பிரேதசங்களில் 
குைறந்தளவான வங்கிகேள பிரசங்கமாகி ள்ளன என்பதில் 
நீங்க ம் என் டன் உடன்ப ர்கள். இ  நிதி அைடவில் 
சமமின்ைமைய ஏற்ப த்தி ள்ள . இச்சமமின்ைமைய 
இல்லாமல்ெசய் ம் ேநாக்குட ம் அேதேவைள ெபா ளாதார 
நடவ க்ைககைள ேமம்ப த் ம் ேநாக்கி ம் அைனத்  
வங்கிகளி ம் பின்தங்கிய பிராந்தியங்களில் திய 
கிைளகைளத் திறந்  தம  கிைளகள் வைலயைமப்பிைன 15 
சத தத்தினால் அதிகாித்தல் ேவண் ம் என நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடன் தகவல் 
பணியகமான  கடன்க க்கான அைடைவ அதிகாித் க் 
கடன் வழங்க ல் உள்ள ஆபத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட 
விைலயிடைல இயலச்ெசய்  நிதி நி வனங்க க்கு 
இைடயில் ேபாட் த்தன்ைமைய உ வாக்கி நிதித் ைறயின் 
சிறப்பான அபிவி த்திக்கு உதவிெசய்கின்றன. அரச 
பங்குடைம அ ப்பைடயில் உ வாக்கப்பட்டெதா  கடன் 
தகவல் பணியகத்திைன நா  ஏற்கனேவ ெகாண் ள்ள .  
நிதித் ைறயின் எதிர்கால விாிவாக்கத்திைன 
க த்திற்ெகாள் ம்ேபா  தனியார் ைற ம் கடன் தகவல் 
பணியகெமான்ைற உ வாக்குவைத நாம் 
ஊக்குவிக்கின்ேறாம். இதில் இலங்ைக மத்திய வங்கியான  
ஓர் உாித்தாளராக இ ப்பேதா  நிதி நி வனங்கள் 
காப் திக் கம்பனிகள் மற் ம் ெபா  வசதிகைள வழங்கும் 
நி வனங்கள் உள்ளடங்கலாகக் கு க்குத் ெதாழிற் 
பங்குபற்ற டன் உ வாக்கப்படல் ேவண் ம். 
இந்ேநாக்கத்திற்காகத் ேதைவயான சட்ட திட்டங்கைள 
ேமற்ெகாள்ள நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். அேதேபால் 
காப் திக் ைகத்ெதாழி ம் தனியார் கடன் தகவல் 
பணியகத்ைத திறப்பைத நான் ஊக்குவிக்கின்ேறன். 

அேதேவைளயில் வணிக வங்கிகளில் உறங்கு 
நிைலயி ள்ள கணக்குகளில் காணப்ப ம் பணத்திைன அரச 
திரட்  நிதிக்கு 2016 சனவாி 01இல் வர  ைவக்குமா  நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

நிதிக் கம்பனிகள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த தசாப்தத்தில் பல 
நிதிக் கம்பனிகள் ெந க்க க க்கு உள்ளாகியி ந்த  
உங்க க்கு நிைனவி க்கலாம். இந்ெந க்க களின் 
தாக்கமான  ச கத்தின் அைனத்  பிாிவினரா ம் 
உணரப்பட்டேதா  நிதித் ைற நிைலேபறான  தளம்ப க்கு 
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உட்பட்ட . ைவப்பாளர்கள் மிக ம் ேமாசமான நிைலயில் 
பாதிக்கப்பட்டனர். இலங்ைக மத்திய வங்கியான  
ஒ ங்குப த் னர் என்ற தன  ெசயற்பாட் ைன 
அரசியல்மயமாக்க ன் காரணமாகச் சாியான ைறயில் 
ஆற்றவில்ைலெயன்ப  மட் மல்லாமல் தன  ந த்தரத் 
தன்ைமயிைன ம் இழந்த . 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிதி நி வனங்களான  
மிக ம் பல னமாகக் காணப்ப கின்ற  என்பைத நீங்கள் 
அறி ர்கள். அரசாங்கமான  ேகால்டன் கீ நிதிக் கம்பனி 
ைவப்பாளர்க க்கு அதிக ெசலவில் நிவாரணங்கைள ெபற் க் 
ெகா த் ள்ளைத ம் நீங்கள் அறி ர்கள். 
இப்பிரச்சிைனக க்கு நீண்ட காலத் தீர்ைவ 
ெபற் க்ெகா க்கும் ேநாக்கில் அெமாிக்கா நா களி ள்ள 
தீர்மானங்கள் நம்பிக்ைக கூட் த்தாபன ைறயின் 
அ ப்பைடயில் நிதி நி வனங்கள் ம சீரைமப்  

கவராண்ைம உ வாக்கப்ப ம். இதன் லம் பல னமான 
நிதிக் கம்பனிகைள மீள் லதனமாக்கல் ெசய்தல் மற் ம் 
அவற்றின் பிரச்சிைனக்குாிய ெசாத் க்கைள உாிய 
ம சீரைமப் க்காக இம் கவராண்ைமயால் ைகேயற்கப்ப ம். 
இந்நிதிக் கம்பனிகளின் ைவப் தம் மற் ம் கடன் வழங்கல் 

தங்கள் என்பவற் க்கிைடயில் காணப்ப ம் பாாிய 
இைடெவளியான  நிதித் ைறயின் குைற ெசயலாற் ைகைய 
காட் கின்ற . இ  அதிக கிரயத்திலான இைடத் தரகர்கைள 
நாட் ன் ெபா  மக்க க்கும் வியாபாரங்க க்கும் 
உ வாக்கிய . அரசாங்கமான  நிதி நி வனங்கள் 

கவராண்ைமைய உ வாக்குவதற்கு பா 10 
மில் யன்கைளப் பங்கு லதனமாக வழங்குவதற்கு 5 வ ட 
காலத்ைதக் ெகாண்ட பா 25 மில் யன் ெப மதியான 
திைறேசாி றிக ம் வழங்கப்ப ம். இம்ம சீரைமப் ச் 
ெசய்யப்பட்ட நி வனங்கள் மத்திய வங்கியினால் க ைமயான 
கண்காணிப் க்கு உட்ப த்தப்ப ம். எவ்வாறாயி ம் 
ேமற்கூறப்பட்ட ன்ேனா யாக ைவப்பாளர்க க்கு உாிய 
பா காப்ைப உணரச் ெசய் ம் விதமாக இலங்ைக மத்திய 
வங்கியான  2016 சனவாி வில் அைனத்  
பதி ெசய்யப்பட்ட நிதிக் கம்பனிகளின ம் 
ைவப்பாளர்க க்கு 100 சத த உத்தரவாதத்ைத வழங்கும்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வங்கியல்லாத நிதித் 
ைறயில் அதிக ைவப் க்களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப வைத 

தவிர்க்கும் ேநாக்கில் நிதிக் கம்பனிகளால் வழங்கப்ப ம் வட்  
தங்க க்கு ஓர் எல்ைலைய விதிப்பதற்கு 
ன்ெமாழிகின்ேறன். கடனட்ைடகள் மற் ம் ஏைனய 

தனிப்பட்ட வாழ்க்ைக ைறக் கடன்கைளப் ெபற்  
தி ப்பிச்ெச த்த யாைமயினால் நிதி நி வனங்களின் 
அதிகூ ய வட்  தங்கள் மற் ம் தண்டப் பணங்களினால் 
அவதி ம் ெபா மக்கைள நாங்கள் பா காப்ேபாம். 
இதற்காக இலங்ைக மத்திய வங்கியான  நாட் ன் இயங்கும் 
வங்கிக டன் இைணந்  அதன  கடன் ஆேலாசைன 
ேசைவகைள விாி ப த் ம். சந்ேதகப்பட யாத கடன் 
ெப நர்க க்கு வைரயைறயற்ற அளவில் அதிக கிரயத்திலான 
கடன்கைள நிதி நி வனங்கள் வழங்குவைதக் கட் ப்ப த் ம் 
வைகயிலான வழிகாட்டல்கைள இலங்ைக மத்திய வங்கி 
வழங்கும். 

சிேரஷ்ட பிரைஜகளின் நிைலயான ைவப்  

தற்ெபா  60 வய க்கு ேமற்பட்ட சிேரட்ட பிரைசகளின் 
1 மில் யன் வைரயிலான ைவப் க்கு வ டத்திற்கு 15 சத த 
வட்  வழங்கப்ப கின்ற . இவ்வசதிைய 55 வயைத அைடந்த 
பிரைஜக க்கும் வழங்குவதற்கும் 15 சத த வட் ைய பா 

1.5 மில் யன் வைர ம் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கும் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். இவ்வசதியான  அ மதிெபற்ற நிதிக் 

கம்பனிகளால் ெபற் க்ெகா ப்பேதா  1.5 சத த வட்  
மானியமான  அரசாங்கத்தினால் ெபற் க்ெகா க்கப்ப ம். 
இதற்காக பா 1,500 மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். ைவப் க்கள்மீ  இலங்ைக மத்திய 
வங்கியின் உத்தரவாதமான  ைவப்பாளர்களின் 
நம்பிக்ைகையக் கட்டாயம் அதிகாித்தல் ேவண் ம்.  

ஒ  ேசமிப் க் கலாசாரத்ைத உ வாக்குதல்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ன் ேதசிய 
ேசமிப்ைப ேமம்ப த்தைலக் க த்திற்ெகாண்  ஒ  ேசமிப் க் 
கலாசாரத்ைத உ வாக்குவ  மிக ம் க்கியமானதாகும். 
இந்தப் பின்னணியில் ஒவ்ெவா  வ ட ம் பாடசாைலக்கு 
அ மதிக்கும் பிள்ைளகளின் ெபயாில் பா 250 ஐ 
ைவப்பி ட்  ஒ  வங்கிக் கணக்கிைன ஆரம்பிக்குமா  
அைனத்  வங்கிகளிட ம் ேவண் க் ெகாள்கின்ேறன். 
வங்கிகளின் சம்ேமளமான  அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகக்கு 
ஆதரவளிப்பதற்காக ன்வ வேதா  அரசாங்கத்தின் இந்தச் 
சிறப்பான யற்சிக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக வங்கிச் 
ச கத்திற்கு நான் ஊக்குவிக்கின்ேறன். இ  2016 சனவாி 
1இ ந்  ஆரம்பமாகும்.  

வளர்ச்சிையத் ண் வதற்கான லதனச் சந்ைத 

லதனச் சந்ைதயான  ெதாடர்ந்  பயன்பாட் க்கு வராத 
வளமாகேவ காணப்ப கின்ற . அபிவி த்தியைடந்த 

லதனச் சந்ைதயான  வியாபாரங்களின் வளர்ச்சி மற் ம் 
விாிவாக்க க்கு மிக ம் அவசியமான குைறந்த கிரயத்திலான 
நீண்ட கால நிதியிைன ெபற் க் ெகா க்கின்ற . எம  

லதனச் சந்ைதயான  வைரய த்த மட்டத்திலான 
ெதாழில் ட்பப் பாவைன மற் ம் ேபா மான மட்டத்திலான 
நிர்வாகத் திறைமகள் காணப்படாைமயினால் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள . ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த 
10 ஆண்  காலப்பகுதியில் பிைணயங்கள் பாிமாற்ற 
ஆைணக்கு வான  பங்குப் பாிமாற்றல் ெசயற்பா களில் 
ஈ ப ம் சந்ைத பங்குபற் நாிடத்தில் உாிய ஒ க்கத்ைத 
ஏற்ப த்தவில்ைல என்பதற்காகக் க ைமயான 
விமர்சனத்திற்கு உட்பட்டைத நீங்கள் நன்கு அறி ர்கள். எம  
அரசாங்கமான  இந்நிைலைமயிைன சாிெசய்வதில் கூ தல் 
கவனம் ெச த்தி ள்ள . கடந்த சில மாதங்களில் 

தலீட்டாளர்களின் நம்பிக்ைகயான  உண்ைமயில் 
உயர்வைடந் ள்ள .  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகா ம் ப் பங்குச் 
சந்ைதயான  இன் ம் ஓர் உ ப்பினர் உைடைமயான 
மற் ம் இலாபம் உைழக்காத நி வனமாகும். யாராவ  உலக 
பங்குச் சந்ைதகைள உற்  ேநாக்கினால் அைவ 
வி விக்கப்பட் ள்ளேதா  சிறப்பாகச் ெசயற்ப வைத ம் 
காணலாம். 

பங்குச்சந்ைத வி விப்பான  உண்ைமயில் நிதி 
இைடத்தரகர்கள் ெதாடர்பில் கவனம் ெச த் வைதவிட 
சந்ைதப் பங்குபற் நர்களின் பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பில் 
கூ தல் கவனம் ெச த் ம். இ  பாாியளவிலான 
ெவளிப்பைடத் தன்ைமைய உ திெசய்வேதா  சிறப்பான 
ெதாழில் ட்பப் பாவைனயி டாக ேம ம் ெவளிப்பைடத் 
தன்ைம மற் ம் குைறந்த வர்த்தகக் கிரயத்ைத ம் 
உ திெசய் ம். அேதேபால் அைனத் ப் 
பங்குபற் நர்களின ம் நலன் க தி அரசாங்கமான  
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நியாயமான மற் ம் விைனத்திறனான சூழைல 
உ வாக்குவதில் அர்ப்பணிப்பாக உள்ள . ஆகேவ 
ெகா ம் ப் பங்குச் சந்ைதைய 2016 ஆம் ஆண் ன்ேபா  

ைமயாக வி விப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட் ள்ள . 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரசாங்கமான  
ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயான  விைனத்திறனாக ம் 
ெசயற்திறனாக ம் ெசயற்படக்கூ ய ஒ  சிறப்பான சூழைல 
உ வாக்குவதில் தன்ைன அர்ப்பணித் ள்ள . பங்குச் 
சந்ைதயின் வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப் ச் ெசய்வதற்கு ஒ  சிறந்த 
ஒ ங்குப த்தல் ேவைலச்சட்டகம் இன்றியைமயாததாகும். 
ஆகேவ பங்குச் சந்ைதயில் காணப்ப ம் ஒ ங்குப த்தல் 
குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய் ம் கமாக பிைணயங்கள் 
பாிவர்த்தைனச் சட்டமான  தி த்தியைமக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வியாபார நடவ க்ைகள் 
விாி ப த்தப்பட்  ேமம்ப த்தப்பட ேவண் மாயின் 
அவ்வியாபாரங்கள் குைறந்த கிரயத்திலான நீண்டகால 

லதனத்தின் அவசியம் மிக ம் க்கியமானதாகும். 
கம்பனிகளின் ெதாகுதிக்கடன் பிைணயங்கள் சந்ைதயான  
இலங்ைகயில் மிக ம் சு சு ப்பானதாகும். இ  2014ஆம் 
ஆண் ல் பா 50 பில் யன்கைள ெபற் க்ெகாள்வேதா  
அ  2012ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ைகயில் நான்கு மடங்கு 
அதிகமாகும். ஆகேவ கம்பனிகளின் ெதாகுதிக் கடன் 
பிைணயங்கள் விாிவாக்கத்திற்கு உ தியளிக்கும் வைகயில் 
2016ஆம் ஆண் ல் இந்நடவ க்ைகக டன் ெதாடர்பான 
வ மான வாி மற் ம் நி த்தி ைவத்தல் வாியி ந்  
விலக்களிப்பதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரசாங்க 
பிைணயங்கைள விற்பைன ெசய்வதற்காக விேசட விற்பைனத் 
தளம் எம்மிடம் இல்ைல. ஆரம்பமாக அரச பிைணயங்களின் 
ெகா க்கல் வாங்கல்க க்கான றிகள் தீர்  நிைலயத்ைத 
உ வாக்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். இ  பிற்காலத்தில் 
நிதி உபகரணங்களான தனியார் ெதாகுதிக் கடன் 
பிைணயங்கள் அதாவ  ெதாகுதிக் கடன் பாிமாற்றல்கள் 
உள்ளடங்கலாக ஏைனய நிதி உபகரணங்க க்கும் 
விாிவாக்கப்படலாம். றிகள் தீர்  நிைலயமான  இலங்ைக 
மத்திய வங்கியினால் உ வாக்கப்ப ம். இந்நிைலயமான  

ைமயாக இயங்கும்ேபா  அ  சுதந்திரமான ஓர் இயக்குநர் 
சைபயினால் நி வகிக்கப்ப ம். மத்திய வங்கியின் 
ேமற்பார்ைவயின்கீழ் ஒ  வர்த்தகத் தளெமான்ைற 
உ வாக்குவதற்கு பா 500 மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

அேதேவைள, பங்கு விற்பைன மற் ம் 
ெகாள்வனவின்ேபா  விற்கப்ப ம் பங்கு ெகா க்கல் வாங்கல் 
அற டான 0.3 சத த அற டான  நீக்கப்ப ம். இதன் லம் 
பங்குச் சந்ைத நடவ க்ைககள் ஊக்குவிக்கப்ப வேதா  இ  
மந்தகதியில் இடம்ெபற் க் ெகாண் க்கும் பங்குச் சந்ைத 
ெசயற்பா கைள ாிதப்ப த் வேதா  பங்குச் சான்றிதழ் 
மீதான த்திைரக் கட்டண ம் நீக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பங்குச்சந்ைதயில் 
காணப்ப ம் நிைலயற்ற தன்ைமயான  பல பங்குத் 
தரகர்களிடத்தில் பல பிரச்சிைனகைள ேதாற் வித் ள்ள . 

லதனச் சந்ைதயின் நீண்டகால அபிவி த்திைய 
உ திெசய்வதில் பங்குச்சந்ைத தரகர்களின் நிைலேபறான  
இன்றியைமயாததாகும். ஆகேவ பங்குச் சந்ைதத் தரகர்கள் 
சுேயட்ைசயாக இைணவைத நான் ஊக்குவிக்கிேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வர்த்தக மற் ம் நிதிச் 
சந்ைதயில் தகவல்களின் உண்ைமத் தன்ைமயான  
சந்ைதயின் சிறப்பான ெசயலாற் ைகக்கு மிக ம் 

க்கியமானதாகும். வழங்கப்ப ம் தகவல்களின் நம்பகத் 
தன்ைமைய உ திெசய்வதில் கணக்கியல் மற் ம் 
கணக்காய்  நியதிகள் க்கிய பங்காற் கின்றன. 
பட் ய டப்பட்ட மற் ம் பட் ய டப்படாத நாட் ல் 
காணப்ப ம் அைனத்  வியாபார யற்சிக ம் 
பயன்ப த்தப்ப ம். இலங்ைகக் கணக்குகள் மற் ம் 
கணக்காய்  நியதிகைளத் தயாாிப்பதில் ஈ ப ம் கணக்கீ  
மற் ம் கணக்காய்  நியதிகள் கண்காணிப் ச் சைபயான  
நாட் ல் உ திெசய்யப்பட ள்ள பல நி வனங்களில் 
ஒன்றாகும். ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைகக் 
கணக்கியல் மற் ம் கணக்காய்  நியதிகள் கண்காணிப்  
சைபயின் நடவ க்ைககளான  ெதாழில் ட்பப் பற்றாக்குைற 
மற் ம் நிதி பற்றாக்குைறயினால் தைடப்பட் ள்ள . கடந்த 
அரசாங்கமான  இந்நி வனங்களின் ேதைவகைள நிவர்த்தி 
ெசய்வதில் கவனம் ெச த்தவில்ைல. இந்நி வனத்தின் 
ேநாக்ெகல்ைலைய விாிவாக்கும் ேநாக்கில் உாிய சட்ட 
விதிகள் ாிதப்ப த்தப்பட்  மீளாய்  ெசய்யப்ப ம். 
இந்நி வனத்ைத உ தி ெசய்வதற்காக பா 100 மில் யன் 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஆதன விற்பைன மற் ம் 
உட்கட்டைமப்  அபிவி த்திக்கு அவசியமான லதனத்ைத 
ெபற் க் ெகா த்தல் மற் ம் ஆதன விற்பைனத் ைறயில் 
வளர்ச்சியின் லம் சிறிய தலீட்டாளர்கள் ேநர யாக 
நன்ைமயைடவைத உ திெசய் ம் ேநாக்கில் 
பட் ய டப்பட்ட ஆதன விற்பைன நம்பிக்ைக நிதியம் 
உ வாக்கப்ப ம். ஆதன விற்பைனகளில் அைனத் ச் 
ெசாத் க்க ம் ஆதன விற்பைன நம்பிக்ைக நிதியத்திற்கு 
மாற்றம் ெசய் ம்ேபா  90 சத தமான வ மானமான  
ஆதன விற்பைன நம்பிக்ைக நிதியத்தின் அலகுகைள 
ைவத்தி ப்பவாிடம் பங்கீ  ெசய்யப்ப வேதா  அவர்கள் 

த்திைர தீர்ைவயி ந் ம் விலக்களிக்கப்ப வர். 

ேம ம் சனத்ெதாைகக் கட்டைமப்  மாற்றத் டன் 
'பின்ேநாக்கிய அைடமானம்' ைறைமைய அறி கம் 
ெசய்வைதச் சிறந்தெதனக் க கிேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சர்வேதசச் சந்ைதயில் 
இலங்ைகயான  தற்ேபா  ஐ.அ.ெடாலர்களில் 
தீர்மானிக்கப்பட்ட றிகளின் லம் மாத்திரம் நிதிையத் 
திரட் கின்ற . எம  கடன் நிதிகளின் கிரயத்ைதக் 
குைறக்கும் கமாக சீன வான் மற் ம் சுகுக் றிகள் 
உள்ளடங்கலாக மர  ாீதியற்ற றிகள் சந்ைதகைள ம் நாம் 
பாிசீலைன ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.   

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சிறிய மற் ம் ந த்தர 
ெதாழில் யற்சிகள் பங்குச் சந்ைதயின் ஒ ங்குப த்தல் 
ேதைவப்பா கைள ர்த்திெசய்ய யாைமயின் காரணமாக 
பட் ய டப்ப வதில் பல சிக்கல்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றன. 
அ  அவ்வாறாயின், சிறிய மற் ம் ந த்தர 
ெதாழில் யற்சிகள் குைறந்த கிரயத்திலான நீண்டகால 

லதனங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வைத த த்  நி த் ம். 
சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சிகள் நீண்டகால 
நிதியிைன ெபற் க்ெகாள்வதற்காகச் சந்தர்ப்பங்கைள 
விாிவாக்கும் ேநாக்கில் சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் 

யற்சிகளில் பங்குச் சந்ைதயில் பட் ய வதற்காகக் 
குைறந்த கட் ப்பா க டன்கூ ய சிறிய மற் ம் ந த்தர 
ெதாழில் யற்சிக க்கான விேசட வர்த்தகத் தளெமான்ைறக் 
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ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயில் உ வாக்க ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இதன் லம் சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சிகளில் 

தலீ  ெசய் ள்ள வியாபார தலீட்  நி வனங்க க்கு ஒ  
ெசாகுசான ெவளிேய  உபாயத்ைத அளிக்கும். 

ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயான  ெவளிநாட் க் கம்பனிகள் 
ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயில் பட் ய டப்ப வைத 
ஊக்குவிப்பதில் ஒ  சிறப்பானெதா  பங்ைகயாற்ற 
ேவண் ெமன பிேராிக்கின்ேறன். உள் ர் கம்பனிகள் 
ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயில் பட் ய டப்ப ெமனின் அைவ 
இரண்  வ ட வாிச் ச ைககைள ெபற் க்ெகாள் ம். 
அேதேவைள, அக்கம்பனிகள் ெவளிநாட்  பங்குச் 
சந்ைதகளான லண்டன், சிங்கப் ர், ெகாங்ேகாங், ம்பாய் 
ேபான்றவற்றில் பட் ய டப்பட் ப்பின் அவ்வாிச் 
ச ைகயான  ன்  வ டங்க க்கு நீ க்கப்ப ம். 
ெவளிநாட் க் கம்பனிகள் ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயில் 
பட் ய டப்ப வைத - ெடாலாில் பட் ய டல் - நான் 
ஊக்குவிக்கின்ேறன். 

தற்ேபாைதய சந்ைத லதனமாக்கல் பா 28 
மில் யனாகும். ன்ெமாழியப்பட் ள்ள அைனத்  
நடவ க்ைககள் ஊடாக ம் சந்ைத லதனமாக்கைல பா 50 
மில் யனாக அதிகாிப்பதற்கு நாம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 

பண்டங்கள் பாிமாற்றம்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேதயிைல இறப்பர் ெதங்கு 
மற் ம் விேசட ஏற் மதிப் ெபா ட்கள் என்பன எம  
ஏற் மதிப் ெபா ளாதாரத்தில் ஒ  க்கியமான பகுதியாகும். 
ஆனால் எம்மிடம் பண்டங்கள் பாிமாற்றம் சந்ைதயில்ைல 
என்பைத நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். பிைணயங்கள் 
மற் ம் பாிமாற்றல் ஆைணக்கு வினால் 
ஒ ங்குப த்தக்கூ ய பண்டங்கள் பாிமாற் ச் சந்ைத ஒன்ைற 
உ வாக்குவதற்கான சாியான த ணம் இ ெவன்  நான் 
க கின்ேறன்.  

அைனவ க்கும் சமவாய்ப்பளிக்கக்கூ ய சிறப்பான 
ெதாழிற்சந்ைத 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ன் சனத்ெதாைகக் 
கட்டைமப்பில் காணப்ப ம் மாற்றம் திர்ச்சியைடந் வ ம் 
சனத்ெதாைக என்பன காரணமாக நாட் ன் ெதாழிற்பைடயின் 
வகுதியான  மிக ம் விைரவாக மாறிவ கின்ற . 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் எங்க க்கு இரண்  ெதாி  
காணப்ப கின்ற . எங்களால் ெதாழிலாளர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்கலாம். அல்ல  ஒ  
ெதாழிலாள க்கான ெவளியீட்  அளைவ அதிகாிக்கலாம். 
நான் ைகத்ெதாழில் சங்கங்க டன் ேமற்பட்ட 
கலந் ைரயாடல்களின்ப  நான் இரண்  விடயங்கள் கவனம் 
ெச த்தப்படல் ேவண் ெமன்ப  கண்கூடாகும். 

நாட் ல் அதிகாித் வ ம் திேயார் சனத்ெதாைக டன் 
நைட ைறயி ள்ள குைறந்த மட்டத்தி ள்ள ேவைலயின்ைம 
மற் ம் ெதாழிற்சந்ைதப் பங்குபற்றல் மட்டம் என்பவற்ைறக் 
க த்திற்ெகாள் ம்ேபா  நிரந்தரமான ெதாழி ல் 
கட்டாயப்ப த்தப்பட் ள்ள 40 மணித்தியாலங்கள் 
ேவைலெசய்ய வி ம்பாத குைறந்த ேநரம் ேவைலெசய்ய 
வி ம் ம் திறன்கைளக் ெகாண்ட ெதாழிலாளர்களின் 
ேசைவகைள ெபற் க்ெகாள்வதற்காக பகுதிேநரத் ெதாழில் 
கலாசாரெமான்ைற உ வாக்குவ  ெபா ந் ம் என்  நான் 
க கின்ேறன். ஆகேவ நாட் ல் பகுதிேநரத் ெதாழிற் 

கலாசாரெமான்ைற உ வாக்குவதற்குச் சாதகமான சூழல் 
ஒன்ைற உ வாக்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
அதனால் அரச தனியார் ைறயினர் திறன்கைளக் ெகாண்ட 
ெதாழிலாளர்கைள உள்வாங்கி அவர்களின் உற்பத்தித்திறன் 
மற் ம் ேபாட் த்தன்ைமைய ேமம்ப த்திக் ெகாள் ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் அறிந்தவைகயில் 
அரசாங்கமான  வியாபார ெசய் ைற ெவளியார் ேசைவ – 
BPO மற் ம் அறி  ெசய் ைற ெவளியார் ேசைவ வழங்கல் – 
KPO ைறகைளக் கவர்வதற்கு நாட் ல் காணப்ப ம் 
பழைமயான ெதாழில்சட்டங்கள் இதற்கு தைடயாக 
உள்ளைமயினால் அரசாங்கம் கூ தல் கவனம் 
ெச த் கின்ற . இந்நிைலைய மாற்றியைமப்பதற்கு இ ேவ 
த ணமாைகயால் அரசாங்கம்; ேதைவயான தி த்தங்கைள 
அறி கப்ப த் ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ல் 
ேவைலப்பைடயில் ஆண்களின் பங்களிப்பான  65 
சத தமாகக் காணப்ப ம்ேபா  ேவைலப்பைடயில் 
ெபண்களின் பங்களிப்பான  35 சத தமான மிக ம் குைறந்த 
மட்டத்திேல காணப்ப கின்றைமயால் இ  ெதாழிற்பைடயில் 
ெபண்களின் பங்குபற்றைல அதிகாிப்பதற்கு உதவியாக 
இ க்கும். 

தற்ேபா  ஒப்பந்த அ ப்பைடயிலான ெதாழிலாளர்கள் 
அைனவைர ம் அவர்களின் ெதாடர்ச்சியான 6 மாதகால 
ேவைலக்கு அமர்த்த ன் பின் நிரந்தரமாக்கப்படல் ேவண் ம் 
என்பைத நான் நன்கு அறிேவன். இதன்காரணமாக 
ெப ம்பாலான ெதாழில் வழங்குநர்கள் ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயிலான ெதாழிலாளர்கைள 
ேவைலக்கமர்த் வதற்கு தயங்குகின்றனர். இதன் லம் 
இவர்களில் ெப ம்பாலான இைளஞர்கள் அவர்களின் 
இளைமக்காலத்தில் வ மான உைழப் க்களி ந்  
த க்கப்ப கின்றனர். ஆகேவ அவ்வாறான 
ெதாழிலாளர்கைள நிரந்தரமாக்குவதற்கான காலத்திைன 
தற்ேபாைதய 6 மாதத்தி ந்  ஒ  வ டமாக அதிகாிப்பதற்கு 
ேதைவயான சட்டவாக்கங்கைள அறி கப்ப த்த 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

தனியார் ைறயினர் ஒ  ஐந்  நாள் கிழைம ேவைலக் 
கலாசாரத்ைதப் பின்பற் வைத நான் ஊக்குவிக்கின்ேறன். 
இதன் லம் ெதாழிலாளர்க க்குக் கூ தலான ஓய்  ேநரம் 
மற் ம் தம  கு ம்பத்தின டன் ேபாதிய ேநரத்ைதக் 
கழிப்பதற்கும் சந்தர்ப்பம் கிைடக்கின்ற . ஐந்  நாள் கிழைம 

ைனப்பான  கம்பனிகளின் நி வாகச் ெசல கைளக் 
குைறப்பதற்கும் பங்களிப் ச் ெசய் ெமன நான் 
நம் கின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இவ்வரசாங்கத்தினால் 
அரசாங்க ஊழியர்க க்கு பா 10,000 சம்பள அதிகாிப்  
வழங்கப்பட்டைத நீங்கள் அறி ர்கள். தனியார் ைற 
ஊழியர்களின ம் சம்பளத்ைதக் குைறந்த பட்சம் பா 2,500 
இனால் அதிகாிக்குமா  நான் ேவண் க்ெகாள்வேதா  அதில் 

பா 1,500 ஐ 2015 ஆம் ஆண் ல் வழங்குவேதா , பா 
1,000 இைன 2016 ஆம் ஆண் ல் ெபற் க்ெகா க்க ம். 
இதற்குத் ெதாழில்ெகாள்ேவார் சம்ேமளனம் 
இணங்கி ள்ளேதா  ேதைவயான சட்டவாக்கங்கள் 
ெகாண் வரப்ப ம். 

ெதாழிலாளர்க க்குக் குைறந்தபட்சச் சம்பளத்ைத 
உ திெசய் ம் வைகயில் ஒ  ெதாழில் ேபரைவ 
உ வாக்கப்ப ம். இப்ேபரைவயான  சிவில் ச கம் மற் ம் 
வர்த்தக மன்றங்களினால் காைம ெசய்யப்ப ம். 
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கல்வித் ைற 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த காலத்தின்ேபா  
கல்வியின் மீதான ெபா  தலீடான  ேபாதியதாகக் 
காணப்படவில்ைல.  இதனால் எம  பாடசாைலகள் நீர் 
மற் ம் ப் ர  ஏற்பா , ந ன வகுப்பைறகள், ஆய்  
கூடங்கள் மற் ம் விைளயாட்  ைமதானங்கள்ேபான்ற 
அ ப்பைட வசதிகள் அற் க் காணப்ப கின்றன. 
ஆசிாியர்கைளத் திரட் க்ெகாள்ளல் மற் ம் ஆட்ேசர்ப்  
ெதாடர்பான ைறயான ெகாள்ைககள் காணப்படாததால் 
விஞ்ஞானம் மற் ம் ஆங்கிலம்ேபான்ற பாடங்க க்குப் பல 
வ டங்களாக ஆசிாியர்கைளக் ெகாண் க்காத 
பாடசாைலகள் காணப்ப கின்றன என்ப  உண்ைமயாகும்.  
கல்வித் ைறயில் எம  உபாயமான  கற்பித்தல் தரத்திைன 
ேமம்ப த் தல் பாடசாைலகளின் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
அதிகாித்தல் மற் ம் பாடசாைலப் பாடவிதான ேமற்பார்ைவ 
ஆகிய ன்  க்கிய விடயங்கைள அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண் ள்ள . 

கல்வித்தரத்திைன ேமம்ப த் வதில் கற்பித்தல் தரம் 
க்கிய பங்கிைன வகிக்கின்ற . கஷ்டமான சூழ்நிைலகளின் 

கீழ் சிறந்த ைறயில் ெசயலாற் கின்ற ஆசிாியர்க க்கு 
என  பாராட் கைளத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். 
அைனத்  ஆசிாியர்க க்கும் ெதாடர்ச்சியான பயிற்சியிைனப் 
ெப ம் வைகயில் ேதசிய கல்வி நி வகத்தின் லம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற தயாாிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகிேறன்.  அரசாங்க மற் ம் அரசாங்க ஒத் ைழப்  
வழங்கப்ப ம் பாடசாைலக க்கு ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
அைனத்  ஆசிாியர்க ம் ெதாழி ல் இைணந்  05 
வ டத்திற்குள் 02 வ ட ேநர ஆசிாியர் பயிற்சிெநறி 
ஒன்றிைன ெவற்றிகரமாகப் ர்த்தி ெசய்ய ேவண் ெமன நான் 

ன்ெமாழிகிேறன்.  இதற்காக பா 1000 மில் யைன 
ஒ க்குவதற்கு ன்ெமாழிகிேறன். எம  அரசாங்கம் 
ஆசிாியர்களின் திறன் வி த்தியிைன அதிகாித் க் 
ெகாள்வதற்காகத் ெதாடர்ச்சியான பயிற்சியிைன 
வழங்குவதற்கு ஆர்வமாக உள்ள . 

கிராமிய மற் ம் பிராந்தியப் பாடசாைலக க்கு 
விேசடமாக விஞ்ஞானம், கணிதம், தகவல் ெதாழில் ட்பம் 
மற் ம் ஆங்கில பாடங்க க்கு ஏற்கனேவ ேசைவயில் உள்ள 
ஆசிாியர்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்குக் குறித்த 
காலப்பகுதிக்குள் கல்வி அைமச்சு ெசயற்றிட்டம் ஒன்றிைனத் 
தயாாிக்கும்.  இதற்காகக்  கிராமிய மற் ம் பிராந்தியப் 
பாடசாைலக க்கு ஆசிாியர் வி திகள், ஓய்  அைறகள் 
ேபான்ற வசதிகைள ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு பா 2000 
மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

எம  ஆரம்ப மற் ம் இரண்டாம் நிைலப் பாடசாைலகள் 
பலவற்றில் ைறயான மலசலகூட வசதிகள் இல்ைல.  2016 
இன் வில் அைனத் ப் பாடசாைலக க்கும் குழாய் நீர் 
வசதி டன்கூ ய ைறயான மலசலகூட வசதிகைளப் 
ெபற் க் ெகா ப்பதற்கும் அதற்காக பா 4000 
மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

மின்சார வசதியில்லாத பாடசாைலக க்குத் ேதசிய மின் 
கட்டைமப்பின் லமாகேவா அல்ல  சூாிய சக்தியின் 

லமாகேவா மின்சார வசதியிைனப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்காக பா 2000 மில் யைன ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ந த்தரகால  நடவ க்ைகத் திட்டத்தின்கீழ் நாட் ல் 
காணப்ப ம் 3577 ஆரம்பப் பாடசாைலகைள அைனத்  

வசதிக ட ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு பா.10,000 
மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு ன்ெமாழிகிேறன். 

அேதேவைள, நாட் ல் காணப்ப ம் 1000 இரண்டாம் 
நிைலப் பாடசாைலகள் அவசியமான ெசயற்பாட்  அைறகள் 
ஆய்  கூடங்கள் -  மல்ாிமீ யா அைறகள் இலத்திரனியல் 

லக வசதிக டன் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப ம். இதற்காக 
பா 15,000 மில் யன் ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு 
ன்ெமாழிகிேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த காலங்களில் 
அரசாங்கத்தினால் எவ்வித உதவி ம் வழங்கப்படா  

றக்கணிக்கப்பட்ட ஏறக்குைறய 1,360 பாடசாைலகள் 
காணப்ப கின்றன.  அவ்வா  றக்கணிக்கப்பட்ட 
பாடசாைலகளின் வசதிகைள ம் தரத்திைன ம் 
ேமம்ப த் வதற்கான க த்திட்டெமான்ைறச் 
ெசயற்ப த் வதற்கு பா 30,000 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ேம ம் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் 25  பாடசாைலகைளச் 
சகல வசதிக ம்கூ ய இரண்டாம் நிைலப் பாடசாைலகளாகத் 
தரம் உயர்த் வதற்கு பா 250 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  
ெசய்கிேறன். 

நிரந்தரமான ஆய் கூட வசதிகள் அற்ற பாடசாைலகளில் 
விஞ்ஞானக் கல்விைய ேமம்ப த் வதற்காக பா 450 
மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகிேறன். 

பாடசாைலகளில் பல் சுகாதார வசதிக க்கு ஏற்பா  
ெசய் ம் வைகயில் அதற்கான உபகரணங்கைளப் 

னரைமப்பதற்கும் ேமம்ப த் வதற்கும் நான் பா 250 
மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

அச்சிடப்பட்ட த்தகங்கள் சஞ்சிைககள் மற் ம் 
ல்க க்கான இறக்குமதித் தீர்ைவக க்கு 

விலக்களிக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெப ம்பாலான எம  
பாடசாைலகளில் காணப்ப ம் காணிகளான  ைமயாகப் 
பயன்ப த்தப்படாமல் உள்ள . அத்தைகய நிலங்கைள 
தனியார் ைறப் பங்களிப் டன் அப்பாடசாைலைய ம் 
பங்காளராக இைணத்  பயிர்ச் ெசய்ைககளில் 
பயன்ப த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகிேறன். அதன் லம் 
கிைடக்கும் வ மானத்ைத பாடசாைல ம் தலீட்டாள ம் 
பகிர்ந்  ெகாள்ளல் ேவண் ம்.  இதன் லம் உைழக்கப்ப ம் 
நிதியான  கல்வியைமச்சின் அங்கீகாரத் டன் 
பாடசாைலகளின் வசதிகைள ேமம்ப த் வதற்கும் அவற்றின் 
பராமாிப் க்கும் பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கல்வித் ைறமீ  
இவ்வாறாக அதிகூ ய ேசைவைய ேமற்ெகாள் ம்ேபா  
அைனத்  மாணவர்க ம் பாடசாைலயில் அல்ல  
ெதாழில்கல்விப் பயிற்சி நி வனங்க க்குத் தம  கல்வி 
நடவ க்ைகக க்காக 13 வ டங்கள் கட்டாயம் 
ெசல்வதற்கான ஏற்பா கைளச் ெசய் ள்ேளாம். 

பாடசாைலகளில் சிறந்த சூழைல உ வாக்குவதற்கு 
ஆசிாியர் மற் ம் மாணவர்க க்கிைடயில் சிறந்த க த் ப் 
பாிமாறல்கைள ஏற்ப த் வதற்கும் வகுப்பைறயில் இ க்க 
ேவண் ய மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய 35 ஆக 
வைரய க்கப்பட் ள்ள . 
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ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வளங்களின் சிறந்த 
பயன்பா  மற் ம் நிதி காைமத் வத்தில் வைக கூ ம் 
தன்ைம என்பவற் க்கு வசதியளிப்பதற்காக ஒவ்ெவா  
பாடசாைலயிேல ம் தனியான ெசல க்கூ  ஒன்  
உ வாக்கப்படல் ேவண் ம் என  நான் ன்ெமாழிகிேறன். 
இ  லவளங்கைளச் சாியாகப் பயன்ப த் வதற்கும் நிதி 

காைமத் வத்திற்கும் வைககூ வதற்கும் இதற்காக 
திைறேசாியின் அறி த்த க்கு அைமவாகக் கல்வியைமச்சு 
உாிய நடவ க்ைககைள எ க்குெமன நான் நம் கிேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அதிேமதகு சனாதிபதி 
ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்களால் அறி கப்ப த்தப்பட்ட 
இலவச பாடசாைலச் சீ ைட ைறைமயான  தற்ேபா  
அரசியல் தைலயீ  காரணமாகச் சிறப்பாக 
இடம்ெப வதில்ைல. ஆகேவ பாடசாைலச் சீ ைட 
வழங்குவதற்காக ஒ  பற் ச்சீட்  ைறைய அறி கம் 
ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிகிேறன். 2016ஆம் ஆண் ன்ேபா  
இத்திட்டத்தினால் அைனத்  சி வர்க ம் 
நன்ைமயைடவதைன உ திப்ப த் ம் வைகயில் வ ச்சர்கள் 
வழங்கப்படாத இடங்களில் இைடக்கால ஏற்பாடாக 
பாடசாைலச் சீ ைடத் ணி வழங்கப்ப ம். 

  ன்மாதிாி பல்கைலக்கழகங்கள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 2015 உடன் 
ஒப்பி ைகயில் உயர் கல்விக்கான ெமாத்த வர ெசல த் திட்ட 
ஒ க்கீட் ைன ஏறக்குைறய 30 சத தத்தினால் 
அதிகாித்தி க்கின்ேறாம் என்பதைன இப்பாரா மன்றத்திற்கு 
ெதாிவித் க்ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்நாட் ல் 
உயர்கல்வியில் ரட்சிெயான்றிைன ஏற்ப த் வதற்கான 
சந்தர்ப்பம் இ வாகும். 

ெதாழில் ட்பத் ைறயில் உயர்தரப் பாீட்ைசயில் 
சித்தியைடந்த மாணவர்களின் தலாவ  ெதாகுதியினர் எம  
பல்கைலக்கழகங்க க்கு 2016 இல் அ மதிக்கப்பட 
வி க்கின்றனர் என்பதைன நான் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். பல்கைலக்கழகங்களில் ெதாழில் ட்பத் ைற 
இளமாணிப் பட்டத்திைன வழங்குவதற்குத் ேதைவயான 
ெதாழில் ட்ப பீடங்கைள மனித வளங்கள், உட்கட்டைமப்  
வசதி மற் ம் உபகரணங்க டன்  உ வாக்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

மாணவர்கள் மற் ம் விாி ைரயாளர்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
பிரதான விடயமாக வி திகள் மற் ம் ட்  வசதிகள் 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, 2018இல் அைனத்  
மாணவர்க க்கும் அவர்கள  பல்கைலக்கழகக் காலம் 

வ ம் வி தி வசதிகைள வழங்குவதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். பல்கைலக்கழகம் 

விாி ைரயாளர்க க்கு கவர்ச்சிகரமானதாக இ ப்பதற்கும் 
அவர்கைள பல்கைலக்கழகத்தில் ெதாடர்ந்தி க்கச் 
ெசய்வதற்கும் அவர்க க்கான வதிவிட வசதிகள் 
வழங்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  
பல்கைலக்கழகங்க க்கு நாட் ள்ள திறைமசா களில் 
ஒ சிலர் மாத்திரேம அ மதிக்கப்ப ம் அேதேவைள, 
உள்நாட்  பல்கைலக்கழகங்களின் பாடவிதானங்கள் தனியார் 

ைறக்கு எந்தள  பங்களிப்பிைன வழங்குகின்ற  என்ப  
விவாதத்திற்குாிய விடயமாகும். இப்பின்னணியில், தர  
விஞ்ஞானம், ெமய் விஞ்ஞானம், உயிாியல் தகவல் ைற, 
வியாபார பகுப்பாய் , அள  அளவியல் ேபான்ற திய 

பாடெநறிகைள அவற்றின  பாடவிதானங்களில் 
அறி கப்ப த் வதற்குச் சில பல்கைலக்கழகங்கள் 
நடவ க்ைக எ த் ள்ளதைன நான் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். அத்தைகய ன்ென ப் கைள 
ஊக்குவிப்பதற்குப் பல்கைலக்கழகங்க க்குத் ேதைவயான 
உட்கட்டைமப்  வசதிகைள வழங்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். கட் டங்கள், ஆய் கூடங்கள் மற் ம் 
உபகரணங்கள் ேபான்ற வசதிகைள வழங்குவ ம் இதில் 
அடங்கும். 

எம  பல்கைலக்கழகங்களில் சிறந்த விாி ைரயாளர்கைள 
ெதாடர்ந் ம் இ க்கச் ெசய்வ  மிக க்கியமான 
விடயெமன்பதைன இப்பாரா மன்றம் ஏற் க்ெகாள் ம் 
என்பதில் எவ்விதச் சந்ேதக மில்ைல. பல்ேவ  சர்வேதச 
பல்கைலக்கழகங்கள் தைலைம அல்ல  ெகௗரவ ேபராசிாியர் 
பதவி வழங்குவதன் லம் இப்பிரச்சிைனக்கான தீர்விைன 
கண் ள்ள . இவ்வாறான வி கள் நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்திற்குப் ெப மதி ேசர்க்கின்ற ஆராய்ச்சிகளில் 
ஈ ப வதற்கான சுதந்திரத்திைன விாி ைரயாளர்க க்கு 
வழங்குகின்ற . எனேவ, நாட் ன் உயர்கல்வி ரட்சியின் 
பங்காளர்களாகத் தனியாட்கள் மற் ம் கம்பனிகளிைன 
ஊக்குவிப்பதற்காக எம  ேதசியப் பல்கைலக்கழகங்க க்கும் 
அவ்வாறான வசதிகைள வழங்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெவளிநாட்  மாணவர்கைளக் கவர்வதற்கான ஏற்பாடாக 
விேசடமாக உள்நாட் ப் பல்கைலக்கழகங்களினால் 
வழங்கப்ப ம் பட்டப்பின்ப ப் ப் பயிற்சிெநறிக க்காக 
அத்தைகய நி வனங்கள் உயர் ெதாழில் தைகைமகைள 
வழங்கும் ேநாக்கத் டன் சர்வேதச உயர் ெதாழில் 
நி வனங்களின் சான் ப்ப த்த ைனப் 
ெபற் க்ெகாள்வதைன ஊக்குவிக்கின்றன என்றவைகயில் 
அத்தைகய நி வனங்க க்கு நிதி உதவியிைன வழங்குவதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

மஹாெபால பல்கைலக்கழகம் - ெகௗரவ சபாநாயகர் 
அவர்கேள, எம  பிரதமர் கல்வி அைமச்சராக இ ந்தேபா  
வர்த்தக அைமச்சரான ல த் அத் லத் த  எம  
வரலாற்றில் மறக்க யாத ேசைவயிைன ஆற்றி ள்ளார் 
என்பதைன நான் இங்கு சுட் க்காட் தல் ேவண் ம். அவர  
மஹாெபால லைமப்பாிசில் திட்டமான  பல்கைலக்கழக 
மாணவர்கள் தம  கல்வியிைன ெவற்றிகரமாக 
நிைற ெசய்வதற்கு மாக இ ந்த டன் அதன் லம் 
உ வான பலர் இலங்ைகயி ம் ெவளிநாட் ம் உயர் 
ெதாழில்களில் ேசைவயாற்றி வ கின்றனர். இவ்வாறான ஒ  
மனிதைன ெகௗரவப்ப த் ம் கமாக மாலைபயில் 
மஹாெபால பல்கைலக்கழகம் என்ற ெபயாில் 
பல்கைலக்கழகெமான்றிைனத் தாபிப்பதற்கு 
இப்பாரா மன்றம் அங்கீகாரம் வழங்குெமன நான் உ தியாக 
நம் கின்ேறன். இப்பல்கைலக்கழகமான  தகவல் 
ெதாழில் ட்பம், வியாபாரக் கற்ைககள், ஆங்கிலம், 

காைமத் வம் மற் ம் ஏைனய திய சந்ைதக்ேகற்ற 
பாடெநறிகளிைனக் ெகாண் க்கும். இதற்காக பா 3,000 
மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  ச கத்திற்கான 
கல்வி வாய்ப் க்கைள விாி ப த் வதற்கு அரசாங்கத்தின் 
அர்ப்பணிப் டனாக கிளிெநாச்சியில் ெபாறியியல் 
பீடத்ைத ம் வ னியாவில் விவசாய பீடத்ைத ம் அைமக்க 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
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பா  மற் ம் ெபௗத்த கற்ைகக க்கான பட்டப் பின்ப ப்  
நி வனத்திற்குப் திய கட் டெமான் டன் ேதைவயான 
உட்கட்டைமப்  வசதிக ம் வழங்கப்ப ம். இதற்காக பா 
500 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

பல்கைலக்கழக மாணவர்க க்கு 3 வ ட வட் யல்லாத 
கடன் அ ப்பைடயில் ம  கணினிகைள வழங்குவதற்கும் 
அைனத்  பல்கைலக்கழகங்களி ம் இலவச wi-fi zones 
வசதிகைள ஏற்பா  ெசய்வதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இதற்காக பா 300 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, விைளயாட் த் ைறயில் 
சாதைனகைளப் பைடத்தவர்கள், திய ெபா ள் அல்ல  
ேசைவயிைன கண் பி த்தவர்கள், Math Olympiad ேபான்ற 
சர்வேதசப் ேபாட் களில் பங்குபற்றியவர்க க்கு 
பல்கைலக்கழக அ மதியின்ேபா  ேமலதிக ள்ளிகள் 
வழங்குவதற்கான திய நைட ைறகைள பின்பற் வதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மிக நீண்ட காலமாக 
எம  மாணவர்களின் ெவளிநாட் க் கல்விக்காக அதிகளவான 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி ெவளிச்ெசல்கின்ற . இப்ேபாக்கு 
மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ம்;. இத் ைறயில் எம  
ஆற்ற க்கு விேசட கவனம் ெச த் ம் வைகயில் ெவளிநாட்  
மாணவர்கைள இலங்ைகயில் கற்பதற்குத் ண்ட 
ேவண் ெமன்ப டன் அதன் லம் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி 
உட்பாய்ச்சல் அதிகாிக்கின்ற . இலங்ைக கல்விக்கான 
ைமயெமான்றாக மா வதற்கான ஆற்ற ைனப் ெபற் ள்ள . 
இந்தவைகயில், ம த் வத் ைற நீங்கலாக தனியார் 
பல்கைலக்கழகங்கள் பல்கைலக்கழக மானியங்கள் 
ஆைணக்கு வினால் நி வகிக்கப்ப ம் வைகயில் 
இலங்ைகயில் ெதாழிற்ப வதற்கு அ மதிக்கப்ப ம். எனி ம் 
ெமாத்த ஆட்ேசர்ப்பில் 10 சத தம் உள்நாட்  உயர்தரப் 
பாீட்ைசயில் சிறந்த ைறயில் சித்தியைடந்த மாணவர்க க்கு 
இலவசமாக அ மதி வழங்கப்ப தல் ேவண் ம். அத்தைகய 
ெதாழில் யற்சிகளின் உள்நாட்  பங்காள க்கு வாி 
ஊக்குவிப்  வழங்கப்ப ம்.  

பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர்கள் ஆராய்ச்சிக் 
கட் ைரகைளச் சமர்ப்பித்தல் உள்ளடங்கலாக உத்திேயாக 

ர்வ பணிக க்காக ெவளிநாட் ப் பிரயாணங்கைள 
ேமற்ெகாள் ம்ேபா  ெச த்தேவண் ய பல்ேவ  
ெகா ப்பன கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதில்ைல என நான் 
அறிந் ெகாண்ேடன். எனேவ, அரசாங்கத்தின் அைனத்  
ேசைவகளி ள்ள நிைறேவற்  அ வலர்க க்கு 
வழங்கப்பட்ட வசதிகைள பல்கைலக்கழக 
விாி ைரயாளர்க க்கும் வழங்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

அரசாங்கம் ேபாட் ப் பாீட்ைசகைள நடாத் வதன் லம் 
அரசாங்க ேசைவக்குப் பட்டதாாிகைள ெதாடர்ந் ம் 
ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய் ம். அரசாங்க ஊழியர்களின் ஆற்றல்கள் 
ந ன சவால்க க்கு கங்ெகா க்கும் வைகயில் 
அதிகாிக்கப்ப தல் ேவண் ம். எனேவ, நைட ைறத் ெதாழில் 
சந்ைத ேகள்விக்ேகற்ற பட்டப்ப ப் க் கற்ைகெநறிகைள 
ைமயப்ப த் வத டாக ஊக்குவிக்குமா  எம  பல்கைலக் 
கழகங்கைள நான் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேமேல குறிப்பிட்ட 
திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் வதற்கு ேமலதிகமாக பா 6,000 

மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். 

 ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் ெதாழில் ட்பக் கல்வி - 
வாய்ப் க க்கான தி ப் ைன 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வர  ெசல த் திட்டத் 
தயாாிப் க் காலப்பகுதியில் நாட் ள்ள பல்ேவ  
ைகத்ெதாழில் ேபரைவக டன் கலந் ைரயாடல்கைள 
நடத்திேனன். ெதாழில் நி வனங்களினால் ன்ைவக்கப்பட்ட 
விடயம் யாெதனில் நாட் ல் ஆரம்ப மற் ம் ந த்தர 
மட்டத்தில் திறைமெபற்ற பணியாளர்கள் பற்றாக்குைற 
காணப்ப கின்ற  என்பதாகும். 

ெதாழில்பயிற்சி மற் ம் திறன் வி த்தியிைன 
வழங்குவதற்கு நாட் ல் 400இற்கு அதிகமான அரசாங்க 
நி வனங்கள் காணப்ப கின்றன. அத்தைகய 
நி வனங்க க்கு இைடயில் ஒ ங்கிைணப் க் 
காணப்படாத டன் தனியார் ைறக்கும் 
இந்நி வனங்க க்கும் இைடயில் குைறவான ெதாடர்ேப 
காணப்ப கின்ற . ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிரல் 
அைமச்சு, ன்றாம் நிைல மற் ம் ெதாழில்க் கல்வி 
ஆைணக்கு  என்பவற் க்கு ஆேலாசைன வழங்கக்கூ ய 
பல்ேவ  ைகத்ெதாழில்க க்கான ைகத்ெதாழில் ைறப் 
ேபரைவகைள வ ப்ப த் வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். அதன் லம் நாட் ல் தனியார் ைற 
ேதைவக்கான ெதாழிற்பயிற்சி உபாயெமான்  
உ வாக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 
ெதாழில் ட்பவியல் பல்கைலக்கழகம் – UNIVOTEC  மற் ம் 
ச த்திரவியல் பல்கைலக்கழகம் என்பன ஆரம்பிக்கப் 
பட்ட டன் பாடசாைலக் கல்வியிைன த் க் 
ெகாண்டவர்கள் சான்றிதழ்கள், ப்ேளாமா மற் ம் 
பட்டப்ப ப் ச் சான்றிதழிைனப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கான 
மாற் வழிெயான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ, ச த்திர 
உயிாியல், ச த்திரப் ெபா ேபாக்கு மற் ம் ைற க, 
கப்பல் கட்டல் ஒ ங்கிைணந்த கைரேயார வள 

காைமத் வம் ேபான்ற திய பட்டப்ப ப் ப் 
பாடெநறிகளிைனச் ச த்திரப் பல்கைலக்கழகத்தின் லம் 
அறி கப்ப த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்நாட் ல் திறைமமிக்க 
ஊழியப் பைடயிைன அதிகாிக்கும் ேநாக்கத் டன் ஐந்  
பல்கைலக்கழகக் கல் ாிகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள டன் மிக 
விைரவில் பட்டனகலயில் மற் ெமா  பல்கைலக்கழகம் 
ஆரம்பிக்கப்பட உள்ள . ெபா மர் ெதாழில் ட்பம், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தித் ெதாழில் ட்பம், ெப ந்ேதாட்டப் பயிர் 
ெதாழில் ட்பம், ஊடகத் ைற ேபான்ற பயிற்சிெநறிகைள 
உள்ளடக்குகின்ற பாடவிதானங்கைள இப்பல்கைலக் 
கழகங்களில் அறி கப்ப த் வதற்கும் ந த்தரமட்டத் 
ெதாழில் ட்பவியலாளர்கைள உ வாக்குவதற்கும் ெதாழில் 

ட்பக் கல் ாிகைளப் பல்கைலக்கழகக் கல் ாிகளின் 
அந்தஸ்திற்கு உயர்த் வதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
ேம ம் பல்கைலக்கழகக் கல் ாிகளில் NVQ 5 மற் ம் 6 
என்ற தைகைமயிைனப் ெபற்ற மாணவர்கள் NVQ 7 வைர 
ெதாடர்ந்  பட்டப்ப ப் க் கற்ைகெநறியிைனத் ெதாடர்ந்  
ேமற்ெகாள்வதற்கு அ மதிக்கும் வைகயில் ெதாழில் ட்பப் 
பல்கைலக்கழகத்தில்– UNIVOTEC - திய பாடெநறிகைள 
அறி கப்ப த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
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பின்தங்கிய பிரேதசங்க க்கு விேசட கவனம் ெச த் ம் 
வைகயில் தற்ெபா  காணப்ப ம் பல்கைலக்கழகங்க டன் 
ெதாழில் ட்ப அ ப்பைட பல்கைலக்கழக வளாகங்கள் மற் ம் 
ெதாழிற்பயிற்சி நி வனங்கைள ம் நாம் தாபிக்க உள்ேளாம். 
இந்தத் ெதாழில் ட்ப அ ப்பைட வளாகங்கள் மற் ம் 
ெதாழிற்பயிற்சி நி வனங்க க்கு அ மதி ெப ம் குைறந்த 
வ மானம் ெப ம் திறைமயான மாணவர்க க்கு வ ச்சர் 

ைறெயான்றிைன அறி கப்ப த் வதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ெதாழிற்கல்வியிைன ேம ம் 
ஸ்திரப்ப த் வதற்கு இலங்ைக ேஜர்மன் ெதாழில் ட்பப் 
பயிற்சி நி வகத்திற்கான மாணவர் அ மதியிைன இரண்  
வ ட காலப்பகுதிக்குள் 200 இனால் அதிகாிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். ேஜர்மன் ெதாழில் ட்ப ஒத் ைழப்  
நி வனத்தினால் நிதியளிக்கப்பட்ட கிளிெநாச்சி ெதாழில் 
பயிற்சி நிைலயம் அண்ைமயில் ர்த்தியைடய உள்ள . 
எனேவ, ேஜர்மன் ெதாழில் ட்ப நி வனத்திைனப் ேபான்  
சுயாதீன பயிற்சி நி வனெமான்றாக இந்நிைலயத்திைன 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஊழியச் சந்ைத, கட் டம் 
மற் ம் நிர்மாணம், ேஹாட்டல் மற் ம் சுற் லாத் ைற, எளிய 
ெபாறியியல் மற் ம் தயாாிப் த் ைறகள் ேபான்ற 

ைறகளின் ேகள்வியிைன ஈ ெசய்வதற்குத் திறைமயான 
ஊழியப்பைடயிைன உ வாக்குவ  ெதாடர்பாக இந்த 
அரசாங்கம் விேசட கவனம் ெச த்தி ள்ள . 
பயிற்சிெநறிகைள வழங்குதல் மற் ம் பயிற்சிெநறியிைனப் 

ர்த்தி ெசய்தவர்க க்குச் சான்றிதழ்கைள வழங்குவதற்காக 
அரசாங்க மற் ம் தனியார் பங்களிப்  
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்றிைன அறி கப்ப த் வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  சிறிய மற் ம் ந த்தர 
ெதாழில் யற்சிகள் நிதிக் கூற் கள், வியாபாரத் 
திட்டங்கைளத் தயாாிப்பதற்குத் ேதைவயான ஆற்றல்கைளக் 
ெகாண் க்கவில்ைல என்ப  யாவ ம் அறிந்த விடயமாகும். 
சிறிய மற் ம் ெதாழில் யற்சித் ைறயில் ஏற்கனேவ 
ஈ பட் ள்ளவர்க க்கு ன்  மாதப் பயிற்சியிைன 
வழங்குவதற்குப் பதி ெசய்யப்பட்ட கணக்காய்  
நி வனங்கைள நான் ேவண் க் ெகாள்கின்ேறன். பயி னர் 
ஒ வ க்கு மாதெமான் க்கு 2,000 பாவிைன கணக்காய்  
நி வனங்க க்கு அரசாங்கம் வழங்கும். ஒவ்ெவா  
காலாண் ம் 2,500 இைளஞர்கள் பயிற் விக்கப்ப வர் என 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . இதற்காக பா 30 மில் யைன 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ேம ம், ஆங்கில ெமாழித் ேதர்ச்சி மற் ம் ெமன்றிறன் 
வி த்தி ெசய்வ  ஊழியச் சந்ைதயில் ேபாட் யி வதற்கு 
அவசியத்  ேதைவயாகும். ஆங்கில ெமாழி மற் ம் ெமன்றிறன் 
ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நிைலயங்களில் மாணவர்க க்குப் 
ேபாதிப்பதற்கு ெவளிநா களில் பயிற் விப்பாளர்க க்கான 
பயிற்சியிைன வழங்குவதற்கு விேசட நிகழ்ச்சித் 
திட்டெமான்ைறத் தாபிப்பதற்கு ன்ெமாழியப்ப கின்ற . 
ேம ம், தரமான ஆங்கில ெமாழிப் பயிற்சிெநறிகைள 
வழங்குவதற்குத் தனியார் நி வனங்கைள நாம் 
ஊக்குவிக்கின்ேறாம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட 
திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் வதற்கு பா 3,000 மில் யைன 
ேமலதிகமாக ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

இைளஞர் பைட ஊடாக இைளஞர்கைள வ ட்டல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நாட் ல் 
இைளஞர்கள் எதிர்காலத்திற்கு வழியைமப்பவர்கள் ஆவார். 
இைளஞர்கள் தம   ஆற்ற ைன ம் ெவளிக் 
ெகாணர்வதற்கு அவர்கைள அ மதிக்கின்ற வைகயில் எம  
நாட் ன் இைளஞர்க க்கான வாய்ப் கைள வழங்குவதற்கு 
இந்த அரசாங்கம் உ தியளித் ள்ள . இப்பின்னணியில் 
ேதசிய இைளஞர் பைடைய னரைமப்பதற்கும் 
வ ப்ப த் வதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

சாதாரண தர மற் ம் உயர்தரத்தில் இைட 
விலகியவர்க க்கான சந்தர்ப்பங்கைள வழங்கும் வைகயில் 
ெதாழில் வழிகாட்டல், ஆள்சார் வி த்தி, தைலைமத் வப் 
பயிற்சி மற் ம் ஒ க்க வி மியம் என்பவற்றிைன இைளஞர் 
பைடயணியின் ஊடாக இைளஞர்க க்கு வழங்குவதற்கும் 
அவர்கைளத் ெதாழில் ட்ப கல்விக்காகத் ெதாழிற்பயிற்சி 
நி வனங்க க்கு அ ப் வதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். அதனால் இலங்ைக ெதாழில் ட்பப் 
பயிற்சி நி வனம் மற் ம் ெதாழி ட்பப் பயிற்சி டன் 
சம்பந்தபட்ட இன்ேனாரன்ன நி வனங்கைளத் ேதசிய 
இைளஞர் அணிேயா  இைணத் விட ன்ெமாழிகின்ேறன். 

இத்திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் வதற்கு ேம ம் பா 
3,000 மில் யைன ேமலதிகமாக ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இைணந்த ஆற்றல்கள் 
மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சித் திறைமகைளப் பயன்ப த் வதன் 

லம் தம  எதிர்காலத்ைத வகுத்தைமத் க் ெகாள்வதற்கு 
இைளஞர்கைள ஊக்குவிப்பதற்கான ேநரம் இ வாகும். 
காளான் வளர்ப் , தளபாடக் ைகத்ெதாழில், மின் 
நிைலயங்கள்,  உண ப் பா காப் , அலங்கார மீன் வளர்ப் , 
பாற்ெபா ள் ைகத்ெதாழில், ேதனீ வளர்ப் ப் ேபான்ற 
க த்திட்டங்களில் ஈ ப வதற்கு ஆகக்குைறந்த  ஐம்ப  
உ ப்பினர்கைளக்ெகாண்ட கு ெவான்றி ள்ள இைளஞர் 
க க்குக் கடன் வழங்குவதற்கு வர்த்தக வங்கிக க்கான 
நைட ைறெயான்றிைன அறி கப்ப த் வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். வர்த்தக வங்கிகள் அத்தைகய 
க த்திட்டங்க க்கு வட் ச் ச ைகக் கடன் அ ப்பைடயில் 
கடன் வழங்குவ டன் அத்தைகய ெதாழில் யற்சிகள் 
விாிவாக்கப்பட்  நிதி மற் ம் வளங்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கான தைகைமயிைனப் ெபற் க்ெகாள் ம். 
க த்திட்டத்தின் அளவின் அ ப்பைடயில் இக்க த்திட்டங் 
க க்காக அரசாங்கக் காணிகள் வழங்கப்ப ம். 
இந்ேநாக்கத்திற்காக நா  வதி ள்ள 6,000 
கிராமங்களி ந்  ஆகக் குைறந்த  300,000 இைளஞர்கள் 
கலந் ெகாள்வாெரன எதிர்பார்க்கப் பட் ள்ள டன் 
நி வனப் ெபா ப்  க த்திட்டெமான்  என்ற வைகயில் 
விேசட கடன் திட்டத்திற்கான ஏற்பாட் ைன 
ேமற்ெகாள் மா  ேதசிய ேசமிப்  வங்கிக்கு நான் அைழப்  
வி க்கின்ேறன்.  

சுகாதாரம் - ந ன சுகாதாரப் பராமாிப்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சுகாதாரத் ைறயில் 
தலீ  ெசய்ய ேவண் ய ேதைவ காணப்ப வதைன இந்த 

அரசாங்கம் ைமயாக உணர்ந் ள்ள . எம  நாட் ன் 
பிரைசக க்கு இலவசச் சுகாதாரச் ேசைவயிைன 
வழங்குவதற்கு நாம் அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப கின்ேறாம். 
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இந்தவைகயில் எம  உபாயம் பன் கப்ப த்தப்பட்  
இ ப்ப டன் மனிதவள அபிவி த்தி, ெமன் மற் ம் வன் 
உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தி மற் ம் ஆராய்ச்சி 
அபிவி த்திக்கு தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்நாட் ல் காணப்ப ம் 
அைடயாளம் காணப்படாத நாட்பட்ட சி நீரக ேநாய் 
ெதாடர்பான வாதப் பிரதிவாதங்க ம் கலந் ைரயாடல்க ம் 
இப்பாரா மன்றத்தில் இடம்ெபற் ள்ளன. எனேவ 
அைடயாளம் காணப்படாத நாட்பட்ட சி நீரக ேநாய் 
காணப்ப ம் பிரேதசங்களில் 1,000 சி நீரகச் சிகிச்ைச 
நிைலயங்கைள உடன யாகத் தாபிப்பதற்கு பா 6,500 
மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

மின்ேனாியாவில் சி நீரக ேநாய்க்கான விேசட 
ைவத்தியசாைல ஒன்றிைன நி வதற்கும் அதற்காக பா 
2,000 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

நல் ர், கண்  மற் ம் மாத்தைற ஆகிய பிரேதசங்களில் 
ன்  ற் ேநாய் ைவத்தியசாைலகைள நிர்மாணிப்பதற்காக 
பா 3,000 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். 

சிறந்த சுகாதாரப் பராமாிப்பிைன ேமம்ப த் வதற்கு 
அ ராத ரம், கு நாகல் மற் ம் யாழ்ப்பாணம் 
ைவத்தியசாைலகைள உபகரணங்கள் மற் ம் ஏைனய 
வசதிக டன் தர யர்த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இதற்காக பா 3,000 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ல் சுகாதார 
வசதிகைள விாிவாக்கும் ேநாக்குட ம், அவசர 
ேதைவகளின்ேபா  கு கிய ேநரத்தில் சுகாதார வசதிகைளப் 
ெபற் க் ெகாள்வதைன ேமம்ப த் வதற்கும் நடமா ம் 
ைவத்தியசாைல எண்ணக்க  உ வாக்கப்ப ம். இதற்காக 

பா 200 மில் யன் ஒ க்கப்ப ம்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சி வர் மற் ம் 
வேயாதிபர்கைளத் தாக்குகின்ற ெதாற்றாத ேநாய்களின் 
அதிகாித்  வ ம் சவாைல எதிர்ெகாள்வதற்கு அ த்த 3 
வ டங்களின்ேபா  அரசாங்கம் ேநாயியல், அவசர சிகிச்ைச, 

திேயார் ம த் வம், குழந்ைத ம த் வம் ேபான்ற விேசட 
ைறகளில் ைவத்தியர்கைள பயிற் விக்க ம் 

வேயாதிபர்கைளப் பராமாிக்கும் தாதிமார் மற் ம் ைண 
ம த் வ அ வலர்க க்கான பயிற்சி என்பவற் க்கு பா 
250 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நா வதி ம் 
பல்ேவ  தள ைவத்தியசாைலக ம் பிரேதச 
ைவத்தியசாைலக ம் காணப்ப கின்றன. இவ்ைவத்திய 
சாைலகளில் கட் ல் வசதி, பாிேசாதைன உபகரணங்கள் 
மற் ம் ஏைனய வசதிகள் குைறவாகக் காணப்ப கின்ற . 
இவ்வாறான ைவத்தியசாைலகளில் ைறயான வதிவிட 
வசதிகள் காணப்படாைமயினால் ைவத்தியர்கைளத் 
ெதாடர்ந்  ைவத்தி ப்ப  சிரமமானதாகும். எனேவ, 
கிராமியப் பிரேதசங்களி ள்ள  ைவத்தியர்கள் மற் ம் ஏைனய 
ம த் வ அ வலர்களின் வதிவிட ேதைவயிைனப் ர்த்தி 
ெசய்வதற்கு 2 வ டங்க க்குள் நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். 
தனியார் அரசாங்க பங்களிப்பிைன ஊக்குவிப்ப டன் 

இவ்வாறான வசதிகைள நிர்மாணித்  பராமாிக்கின்ற தனியார் 
ைறயின க்கு அரசாங்கம் வாடைகயிைனச் ெச த் ம். 

அ த்த இரண்  வ டங்க க்குள் ன்றாம்நிைல 
நலன் ாி ைவத்தியசாைலக டன் இைணந்ததாக சகல 
வசதிக ம்ெகாண்ட பத்  மாவட்ட பக்கவாத நிைலயங்கைள 
நிர்மாணிப்பதற்கு ன்ெமாழிவ டன் ைவத்தியசாைலகளில் 
விபத்  மற் ம் அவசரச் சிகிச்ைசச் ேசைவகைள 
விாிவாக்குவதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். இதற்காக பா 
5,000 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  சுகாதாரத் ைற 
உபாயத்தில் ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்தி க்கியமான 
விடயமாகும். இத் ைறயி ள்ள உயர் ெதாழில் ாிநர்கள் 
ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்திப் பணியில் ஈ பட் ள்ள டன் 
அவர்கள  கண் பி ப் க க்குச் சிறிதளவான அல்ல  
எவ்வித ஒத் ைழப் ம் அரசாங்கத்தி ந்  கிைடப்பதில்ைல. 
2015 இல் ெஜனீவாவில் இடம்ெபற்ற கண் பி ப்பாளர் 
சர்வேதசக் கண்காட்சியில் தங்கப்பதக்கம் ெவன்றவர்கைள 
நான் பாராட் கின்ேறன். “Footie” உபகரணத்திைனக் 
கண் பி த்ததற்காக ைவத்தியர் ஷிதா கஹ வ, ற நரம்  
ஊக்கி ஊசியிைன கண் பி த்ததற்காக ைவத்தியர் அ ர 
விக்கிரமசிங்க மற் ம் குரல்வைள ஆய்  பற்றிய 
காெணாளியிைன உ வாக்கியதற்காக WFSA 
நி வனத்தினால் வி  வழங்கப்பட்ட ைவத்தியர் அ ர 
விக்கிரமசிங்க ஆகிய ன்  இளம் ைவத்தியர்க ம் 
ஏற்கனேவ  நாட் ன் சுகாதாரத் ைறயின் தரத்திைன 
ேமம்ப த்தக்கூ ய வைகயில் த்தாக்க க விகைளக் 
கண் பி த்தவர்கைளப் பின்பற்றியவர்கள். அவர்கள் 
அைனவைர ம் நான் மீண் ம் பாராட் கின்ேறன். 

சுகாதாரத் ைறயில் ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்தியின் 
க்கியத் வத்திைன உணர்ந்  நீாிழி  ேநாய், ெடங்கு, 

அைடயாளம்  காணப்படாத நாட்பட்ட சி நீரக ேநாய் மற் ம் 
ற் ேநாய் என்பவற் க்கான ஆராய்ச்சி ஒத் ைழப்பிைன 

வழங்குவதற்குத் ேதசிய விஞ்ஞான மன்றத்திற்கு பா 250 
மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 
ைவத்தியசாைல ப்பிக்கப்ப வ டன் தனியார் ைற டன் 
ேபாட் யி ம் வைகயில் விாிவாக்கப்பட உள்ள . அதற்காக 

பா 1,500 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன்.அேதேவைள, உள்நாட்  மற் ம் 

ெவளிநாட்  சந்ைதயில் தைகைமெபற்ற தாதிமாைர 
வழங்குவதற்கு ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைல டன் 
இைணந்த தாதிமார் பாடசாைல வ டெமான் க்கு 2,000 
தாதிமா க்கு பயிற்சி வழங்குவதற்கு ேதைவயான 
உட்கட்டைமப்  வசதிக டன் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட 
ேவண் ள்ள . இதற்காக பா 2,500 மில் யைன ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

நிதிப் பயன்பாட் ைன விைனத்திறன்மிக்கதாக 
கண்காணிப்பதற்கு பணத்தின் ெப மதியிைன 
உ திப்ப த் ம் வைகயில் ஒவ்ெவா  ைவத்தியசாைலயி ம் 
கண்காணிப்  அலெகான்றிைனத் தாபிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி நாட் ந்  ெவளிேய 
ெசல்வதைனக் குைறப்பதற்கு அரசாங்க தனியார் 
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பங்களிப்ெபான்றாக ம ந் ப்ெபா ள் வலயங்கைளத் 
தாபிப்பதற்கான தனியார் ெதாழில் யற்சிக க்கு நான் 
அைழப்  வி க்கின்ேறன். அரசாங்கம் நிலங்கைள 
வழங்குவதன் லம் இதற்கு பங்களிப் ச் ெசய் ம். குறித்த 
ம ந் ப் ெபா க்கான அரசாங்கத்தின் ேதைவக்ேகற்பக் 
ெகாள்வன  ெசய்வதற்கான ஏற்பா கள் ெதாடர்பில் 
உடன்பா  காணப்பட் ள்ள டன் அைவ சந்ைதயில் 
இடம்பி ப்பதற்கான ஊக்குவிப்  வழங்கப்ப ம். 

சுேதச ம த் வத் ைறயிைன ஊக்குவித்தல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பாரம்பாிய சிகிச்ைச 
ைறயான  பரம்பைர பரம்பைரயாக கடத்தப்பட் ள்ள டன் 

ஆங்கில ம த் வம் அறி கப்ப த்தப்ப ம் வைர இந்நாட் ல் 
நிைலத்தி ந்த . 

எவ்வாறாயி ம், பாரம்பாிய ம த் வம் ைமயாக 
அழிந்  ேபாகவில்ைல. ஆங்கில ம த் வத்தி ந்  எ ந்த 
அக்கைறயான  நாட் ன் சுேதச ம த் வத் ைறக்கு 

த் க்கம் வழங்கிய . எனேவ, இன்  இலங்ைக ஆ ர்ேவத 
சுற் லாத் ைறக்கு சர்வேதச ாீதியில் கழ்ெபற்ற இடமாக 
காணப்ப கின்ற . 

சுேதச ம த் வத் ைறயில் பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் 
காணப்பட்ட ேபாதி ம் ைக ம ந் ப் ெபா ட்கள் 
அ கிவ கின்றைம பிரதான பிரச்சிைனெயான்றாகும். 
இந்தவைகயில் க ெவல்ப , விஷ; காந்தி ேபான்ற 
கு கியகால ைகச் ெச கைளப் பயிாி வதற்கு 
ஊக்குவிப்  வழங்குவதற்கு 2,000 விவசாயிக க்கு அரச 
காணிகைள வழங்குவதற்கு ன்ெமாழிவ டன் இதற்காக 
ச ைக அ ப்பைடயில் நிதி வழங்குவதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

இத்ெதாழிற் ைறயின் மதிப்பிைன உலக மட்டத்தில் 
ேப வ டன் அதன் ைறைமகைள ஒ ங்கிைணப்பதற்கும் 
அைனத்  ஆ ர்ேவத ைவத்தியசாைலகைள ம் நா வ ம் 
காணப்ப கின்ற மஸாஜ் நிைலயங்கைள ம் ஒ ங்கைமப் 
பதற்கான ைறெயான்றிைன அறி கப்ப த் வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெபா ளாதாரத்ைத ன்னிைலப்ப த்திய கண் பி ப்  
ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்தி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, விஞ்ஞானம், 
ெதாழில் ட்பம் மற் ம் த்தாக்கம் மீதான எம  தலீ  
ெமா.உ. உற்பத்தி வளர்ச்சியில் ன்ேனற்றத்திைனக் 
காண்பதற்குத் தவறி ள்ளன. எம  தயாாிக்கப்பட்ட 
ஏற் மதிகைள உயர் ெதாழில் ட்ப ெப மதி ேசர்ப் டன் 
குைறந்த சத தத்தில் தாக்கத்திைன ஏற்ப த்தி ள்ள . 
(அபிவி த்தியைடந்த ைகத்ெதாழில் நா களில் காணப்ப ம் 
50 – 75 வைரயான சத தத் டன் ஒப்பி ைகயில்) 
மிகக்குைறந்த தயாாிப்  பங்களிப்  மற் ம் எம  
ெபா ளதாரத்திற்கான ேசைவக் ைகத்ெதாழி ைன 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட ஆராய்ச்சி என்பன எம  
ெபா ளாதாரத்திற்கான ைகத்ெதாழில் ேசைவயிைன 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண் ள்ள . த்தாக்க 
கண் பி ப்பினால் ன்நிைலப்ப த்திய எம  
ெபா ளாதாரத்திைன ாித கதியில் மாற்ற ேவண் ள்ள . 
2020 அளவில் எம  ஏற் மதிகளில் ஆகக்குைறந்த  10 
சத தம் உயர் ெதாழில் ட்ப ஏற் மதியாகக் காணப்ப ெமன 
நாம் எதிர்பார்க்க ம். 

இச்ெசயன் ைறயிைனத் ாிதப்ப த் வதற்காக த்தாக்க 
விைர ப த் நர் ஒ வைர உ வாக்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிவ டன் விஞ்ஞான ெதாழில் ட்பம் மற் ம் 
த்தாக்கத்திற்கான ஒ ங்கிைணப் ச் ெசயலகம், ேதசிய 
ன்ேனா  ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் மற் ம் ேதசிய 

விஞ்ஞானப் ேபரைவயின் ெதாழில் ட்ப ஒத் ைழப் த்திட்டம் 
என்பவற்றின் ேதசிய த்தாக்க நிகழ்ச்சித்திட்டத்திைன 
ஒ ங்கிைணப்பதற்கான  ேபரைவயான  ேபண்தகு நிைல, 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி மற் ம் ச க நீதி மற் ம் சுற்றாடல் 
தராதரம் என்பன ெதளிவான பணிப் ைர வழங்கும் 
விடயங்களாகும். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேமற்குறித்த 
ன்ெமாழி கைள விைர ப த்  வதற்கு விஞ்ஞான, 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சின் கீழ் ேதசிய 
த்தாக்க நிைலயெமான்  த்தாக்க ாிதப்ப த்தல் 

நிதியெமான்ைற நிர்வகிக்கும் வைகயில் அைமக்கப்ப ம். 
அதற்காக பா 100 மில் யைன ஆரம்ப லதனமாக 
ேமலதிகமாக ஒ க்கீ  ெசய்வேதா  ேம ம் பா 3000 
மில் யைன 3 வ டங்க க்குள் வழங்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

இந்தப் த்தாக்கங்கள் இ தியில் வர்த்தக விைள களாக 
மாற்றப்ப வதைன உ திப்ப த் வதற்கு நாம் ஆர்வத் டன் 
உள்ேளாம். விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப மற் ம் 

த்தாக்கத்திற்கான ஒ ங்கிைணப் ச் ெசயலகம் அத்தைகய 25 
க த்திட்டங்கைள இனங்கண் ள்ள டன் அைவ வர்த்தக 
ாீதியில் ெவற்றிகரமாகக் காணப்ப கின்றன. 
விைனத்திறன்மிக்க விவசாயப் ெபா ள் உற்பத்திக்கான 
“ெகாவிெநன” ைகயடக்க ெதாைலேபசி ெமன்ெபா ள் மற் ம் 
சக்தி ேசமிப்  ைறைம உள்ளடங்கலான சில த்தாக்கங்கள் 
இக்ைகத்ெதாழில் ைறயில் ேநர த் தாக்கத்திைன 
ஏற்ப த்தி ள்ள டன், நிைலயான இலக்குத் ைறக க்கு 
பங்களிப் ஞ் ெசய்கின்றன. அைரவாசி வாி விகிதங்கள், 
உயர்ந்த உபகரணக் ெகாள்வன  என்பன 

ாிதப்ப த்தப்பட்ட ேதய் ப் ெப மானத்திற்கு காரணமாக 
இ ந்தைம இந்தப் த்தாக்கங்கைள பணமாக்கக்கூ ய 
ஏதாவ  ஒ  கம்பனியிைன பங்காளராக 
எ த் க்ெகாள்வதற்கு மாக இ க்கும். க த்திட்டத்தின் 
வைகயிைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  காணி மற் ம் 
ஏைனய வசதிகைள வழங்குவதன் லம் அரசாங்கம் 
இவ்வாறான ெதாழில் யற்சிக க்கு வசதியளிக்கும். 

ெதாழில் யற்சியாண்ைமக்கான பகிரங்க த்தாக்க 
நிைலயங்களாக “ெநனெசல” நிைலயங்கைள 
தர யர்த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். “ெநனெசல” 
நிைலயங்கள் ப்பாிமாண அச்சு இயந்திரங்கள், ேலசர் 
கட்டர்கள் மற் ம் ெச க்கும் ெபா ட்கள் மற் ம் தயாாிப்  
ஆய் கூடெமான் க்கான ஏைனய ெமன்ெபா ட்கைள ம் 
ெகாண் க்கும் வைகயில் தர யர்த்தப்ப ம். எனேவ, 2016 
இல் ெதாி ெசய்யப்பட்ட “ெநனெசல” நிைலயங்கைளத் 
தர யர்த் வதற்கு பா 100 மில் யைன ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகிேறன். இவ்வா  
தர யர்த்தப்பட்ட நிைலயங்கள் அவற்றின  தகவல் 
ெதாழில் ட்ப வசதியளிக்கும் வழைமயான பணிக க்கு 
ேமலதிகமாக உள்நாட்  ெதாழில் யற்சிக்கு ஊக்கம் 
வழங்குவ டன் சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சிக க்கு 
ெதாழில் ட்ப ஒத் ைழப்பிைன ம் வழங்கும். 

ெப மதி ேசர்க்கப்பட்ட அதிகளவிலான தரமான 
ஏற் மதிப் ெபா ட்கள், ெவளிநா களில் வியாபாரப் 
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ெபயாிைனப் பதி  ெசய்தல் அவசியமானதாகும். பதி ச் 
ெசயன் ைறயிைன ாிதப்ப த் வதற்கும் பதி க் 
கட்டணத்ைத குைறப்பதற்கும் இலங்ைக உலக 

லைமச்ெசாத்  நி வனத்தின் சர்வேதச பணியகத்தினால் 
நி வகிக்கப்ப ம் அைமப்ெபான்றாக “மட்றிட்” ைறைமயின் 
உ ப்பினெரா வராக இ த்தல் ேவண் ெமன நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இ  குறித்த ைகத்ெதாழில் ைறயின் 
ேவண் ேகாளாக இ ந்த . இதனால் வியாபார குறியீட்  
சட்டத்திைனத் தி த் வதன் லம் “மட்றிட்” ைறைமயிைன 
ெபற் க் ெகாள்வதற்கான வசதியிைனப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கும் ெபௗதீக மற் ம் மனித வளங்களிைனத் 
தர யர்த் வதற்காக ம் இலங்ைகப் லைமச்ெசாத்  
அ வலகத்திற்கு பா 100 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகிேறன். 

சர்வேதச ஆக்க உாிைமயிைனப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
இனங்காணப்பட்ட கண் பி ப் கைள இனங்கா தல் 
சர்வேதச ஆக்க உாிைமகளின் நன்ைமகள் ெதாடர்பில் 
கண் பி ப்பாளர்க க்கு இைடயில் ஊக்குவிப்  
விழிப் ணர்விைன ஊக்குவித்தல் மற் ம் சர்வேதச ஆக்க 
உாிைமகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான ெதாழில் ட்ப 
ஒத் ைழப்  என்பவற் க்கான உபாயெமான்றிைன 
உ வாக்குவதற்கு இலங்ைக த்தாக்குநர் ஆைணக்கு விைன 
ேம ம் வ ப்ப த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இந்தவைகயில் கண் பி ப்பாளர்களினால் கூறப்பட்ட 
ெசலவினத்திைன ஆகக்கூ ய  ஐ.அ. ெடாலர் 100,000 வைர 
அரசாங்கத்தினால் ெச த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

திேயார் சனத்ெதாைகயிைனப் பா காத்தல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைகயின் ெமாத்த 
சனத்ெதாைகயில் வய  திர்ந்தவர்களின் சனத்ெதாைக 2000 
இல் 9.3 சத தமாக இ ந்த டன், 2020 இல் 20 சத தமாக 
இ க்குெமன ம் எதிர்பார்க்கப்ப கிற . திேயார் 
சனத்ெதாைகயான  ச கத்திற்கும் ெபா ளாதாரத்திற்கும் 
ெந க்க கைள ஏற்ப த் வ டன் குறிப்பிடத்தக்க ேமலதிக 
ேகள்விகைள ம் மிக ம் திட்டமிடப்பட்ட திேயார் 
பராமாிப்  ைற மற் ம் அவர்க க்கான நிதியளிப்  மற் ம் 
ேசைவ வழங்கல் என்பவற்ைற ம் ேவண் நிற்கின்ற . 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வய  திர்ந்த 
இலங்ைகயாின் வளர்ந் வ ம் பன் கத்தன்ைம மற் ம் 
ேசைவக க்கான வழங்கல் ெதாடர்பான பிரச்சிைனகள் பற்றி 
எம்மிடம் ெதளிவான நிைலப்பா  காணப்ப வதில்ைல. 
அத்தைகய ேசைவகளின் வளர்ந் வ ம் ேகள்வி 
காணப்பட்டேபாதி ம் ஏைனய ந த்தர வ மானம் ெப ம் 
நா களின் மட்டத் க்கு இலங்ைகயில் வேயாதிபர் பராமாிப்  
அபிவி த்தி அைடயவில்ைல. இதனால், பின்வ ம் 

ன்ெமாழி கைள உள்ளடக்கியதாக பல்பக்க உபாயங்கள் 
ேதைவப்ப கின்ற : 

•  வேயாதிபர்க க்கான ேதசியப் ேபரைவ அைனத் ப் 
பங்காளர்களிட ம் கலந் ைரயா  வேயாதிபர்க க் 
கான ேதசியக் ெகாள்ைகெயான்றிைன உ வாக்கும். 
இதற்காக திரட்  நிதியத்தி ந்  பா 10 
மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்ய நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

•  ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வேயாதிபர் 
பராமாிப்  ெதாடர்பான உயர் ெதாழில் ாிநர்கள் 
சர்வேதச ாீதியி ம் அேதேபான்  உள்நாட் ம் 
அதிக ேசைவயாற்றி வ வதைனயிட்  நான் 
பாராட் கின்ேறன். அந்தவைகயில், வேயாதிபர் 

பராமாிப்பிைன இலக்காகக்ெகாண்  பயிற்சிெநறிகள் 
மற் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள தனியார் ைற கல்வி 
நி வனங்களி ம் ேதசிய பல்கைலக்கழகங்களி ம் 
ஊக்குவித்தல். வேயாதிபர் நலன் ெதாடர்பான 
சர்வேதசாீதியில் சான் ப்ப த்தப்பட்ட பாட 
ெநறிகைள வழங்குகின்ற தனியார் கல்வி 
நி வனங்கள் ஐந்  வ டங்க க்கு 50 சத த வாி 
குைறப்  வழங்கப்ப ம். 

•  வேயாதிபர்க க்கான ட் த் ேதைவ மிக 
அதிகமாகக் காணப்பட்டேபாதி ம் நாட் ல் 
அதற்கான வழங்கல் மிகக் குைறவாகக் காணப்  
ப கின்ற . வேயாதிபர்க க்கு பிரத்திேயகமான 

டைமப்  வசதிகைள நிர்மாணிப்பதில் ஈ ப கின்ற 
தனியார் மற் ம் கம்பனிக க்கு அைரவாசி வாி 
வி ைற வழங்கப்ப ம்.  

•  காப் திக் கம்பனிகள் சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு 
ைவத்தியக் காப் திகைள வழங்குவதில்ைல 
ெயன்ப  எனக்குத் ெதாியவந்த . இ  எம  
ச கத்தி ள்ள ஒ  கு வின க்கு எதிரான 
பாரபட்சமாகக் காணப்ப கின்ற . எனேவ, 75 வய  
வைரக்குமான அைனத்  பிரைசக க்கும் ம த் வக் 
காப் திகைள வழங்குவதற்கு அைனத் க் 
காப் திக் கம்பனிகைள ம் நான் ேவண் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

• ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 65 வய க்கு 
ேமற்பட்ட சிேரஷ்ட பிரைசகள் அைனவ ம் ேதசிய 
எண்ணிம அைடயாள அட்ைட வழங்கப்ப ம் 
சந்தர்ப்பத்தில் ெபா ப் ேபாக்குவரத்திைன 
இலவசமாகப் பயன்ப த் வதற்கு மாக 
இ க்கும். 

எம  எதிர்கால சி வர்கைளப் பா காத்தல் 

சி வர்கள் நிைலயான ேபண்தகு அபிவி த்தியின் 
அ த்தளங்களாகும். வாழ்க்ைகயின் இளம் ப வமான  தனி 
மனிதர்களின் சுகாதாரம் மற் ம் ெபௗதிக அபிவி த்திக்கு 

க்கியத் வம் ேபான்ேற ச க மற் ம் உணர்  ாீதியான 
அபிவி த்திக்கும் க்கியமானதாகும். இதைனக் 
கவனத்திற்ெகாண்  பா 7,000 மில் யன் அல்ல  50 
மில் யன் ஐ.அ. ெடாலர் ெசலவினத்தில் அரசாங்கம் 
தற்ெபா  சி  பராய அபிவி த்தி ெதாடர்பான 
க த்திட்டெமான்றில் ைகச்சாத்திட் ள்ள . 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கூட் க் 
கு ம்பத்தி ந்  சிறிய கு ம்பங்களாக மாறிவ ம் எம  
கு ம்ப கட்டைமப்பான  அதிகளவிலான ெதாழில் ாி ம் 
ெபற்ேறாாிைனக் ெகாண் ப்ப டன் நம்பகமான ம் சிறந்த 
தரத்திலான சி வர் பராமாிப்  காணப்படாைமயான  
பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள ம் ேதாற் விக்கின்ற . 
சி வர்கைள ைறயாகப் பராமாிப்பதற்குத் ேதைவயான 
ெபௗதிக உட்கட்டைமப்  குைறவாகக் காணப்ப ம் சி வர் 
பராமாிப்  நிைலயங்கள், சி வர் பராமாிப் க்கு உகந்ததாகக் 
காணப்ப வதில்ைல என்ப டன் பராமாிப்பாளர்கள் உாிய 
ெதாழி க்கான ைறயான பயிற்சியிைனப் 
ெபற்றி ப்பதில்ைல. ேதசிய சி வர் பராமாிப்  
அதிகாரசைபயினால் ஒ ங்குப த்தப்படக்கூ ய சி வர் 
பராமாிப்  நிைலயங்கைள ஆரம்பிப்பதற்கு தனியார் ைறக்கு 
நான் ஊக்குவிப்  வழங்குகின்ேறன். எனேவ, அத்தைகய 
ெசலவினங்கைள தைகைம ெப ம் ெகா ப்பனவாக 
அ மதிப்பதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
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ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த சில மாதங்களில் 
மாத்திரம் சி வர்கள் கடத்தப்பட் , பா யல் வல் ற க்கு 
உட்ப த்தப்பட் , ெகாைல ெசய்யப்பட்ட இளம் சி வர்கள் 
பற்றிய மனைத உ க்கும் ெசய்திகள் பலவற்றிைன நாம் 
ேகள்வி ற்ேறாம். சி வர்கைளப் பா காப்பதற்கான 
அரசாங்கத்தின் அர்ப்பணிப்பிைன நான் இங்கு குறிப்பிடாமல் 
இ க்க யா . சி வர் பராமாிப்  ெதாடர்பான 
இப்பிரச்சிைனகைள விலக்கி ேநாக்க ேவண் ெமன யா ம் 
க த யா . எதிர்கால சந்ததியினைரப் பா காப்பதற்கான 

ன்ெமாழி கள் பின்வ மா : 
 

• கு ம்பங்கள் மற் ம் சி வர்களின் ேதைவகைளப் 
பா காப்பதற்கான ஒ ங்குப த்தல் ேவைலச் 
சட்டகெமான்றிைன உ வாக்குவதற்கும், சி வர் 
பராமாிப்  வசதிகைள ஊக்குவிப்பதற்கும் ச கத்தில் 
சிறந்த பராமாிப்பாளர்கைள உ வாக்கும் 
ேநாக்கத் ட ம் சி வர் கற்றல் ேவைலச் சட்டகம் 
மற் ம் ேதசிய சட்டம், தர ேவைலச் சட்டகம் 
என்பவற்றிைனத் தயாாிப்பதற்கான ஆைணயிைன 
ேதசிய சி வர் பா காப்  அதிகாரசைப 
ெகாண் ள்ள . இதனால் சி வர் பா காப்  அதிகார 
சைபயின் பங்களிப்  கடந்த காலங்களில் பாாியளவில் 
காணப்பட்ட  என்றவைகயில் அ  ேம ம் 
ஸ்திரப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம். இதற்காக திரட்  
நிதியி ந்  பா 100 மில் யைன ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

• எம  நாட் ல் திறைம மிக்க சி வர் 
பராமாிப்பாளர்கள் குைறவாகக் காணப்ப கின்றனர். 
இ   ச கத்தி ம் தாக்கெமான்றிைன 
ஏற்ப த்தி ள்ள . சி வர் பராமாிப்பாளர்க க்கான 
சான் ப்ப த்தப்பட்ட பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கு 
ஆரம்பக் கட்டமாக இலங்ைகத் ெதாழிற்பயிற்சி 
அதிகாரசைபக்கும் ேதசிய சி வர் பா காப்  அதிகார 
சைபக்கும் பா 50 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

அேதேவைளயில், சி வர் பராமாிப்  ெதாடர்பான 
சான் ப்ப த்தப்பட்ட பயிற்சி ெநறிகைள வழங்கும் ஏேத ம் 
தனியார் நி வனங்க க்கு இரட்ைட வாி நன்ைம 
கிைடப்பதற்கான வாய்ப்  ஏற்ப த்தப்ப ம். 

தபால் ேசைவகள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மின்னஞ்சல், 
இைணயத்தள பாவைனயின் காரணமாக தபால் ேசைவயான  
உலகளாவிய ாீதியில் குறிப்பிடத்தக்கள  பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்கி வ கின்ற . இன்  எம  தபால் ேசைவகூட 
அவ்வாறான சவால்கைள எதிர்ெகாண் ள்ள . 
இந்தவைகயில், அவ்வாறான சவால்கைள எதிர்ெகாள்வதற்கு 
தபால் ேசைவயிைன கூாியர் ேசைவகைள வழங்கும் 
வியாபாரமாக மாற் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
ேம ம், தம  ேசைவகைள இழந் ள்ள உப தபாலகங்கள் 
அவற்றின  ேசைவகைள உ திப்ப த் வதற்கு நிதி 
ஒத் ைழப்பிைன வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
வங்கிகளின் சார்பில் ேசமிப் கைள ேசகாிக்கின்ற பணியில் 
ஈ ப வதற்கும் அவற்றிைன இலாபம் தரக்கூ ய 
நி வனங்களாக மாற் வதற்கான ேமலதிக வ மானத்திைன 
ெபறக்கூ ய ேசைவகைள வழங்குமா ம் நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ெபா  மக்கள் ஒ ங்கு மற் ம் பா காப்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கிராம மட்டத்தில் 
பா காப் , சட்டம் மற் ம் ஒ ங்கிைன ேமம்ப த் ம் 
வைகயில் சட்டம் மற் ம் ஒ ங்கு அைமச்சர் மற் ம் ெபா ஸ் 
மாஅதிப டன் கலந்தாேலாசித்  தற்ெபா  காணப்ப ம் 
428 ெபா ஸ் நிைலயங்கைள 600 ெபா ஸ் நிைலயங்களாக 
அதிகாிப்பதற்கு நான் ன்வ கின்ேறன். இதற்காக 
ேமலதிகமாக பா 1,000 மில் யன் ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மிகத் யரமான 
சூழ்நிைலயில் எம  ெபா ஸ் அ வலர்கள் பணியாற்றி 
வ கின்றனர். அவசர நிைலைமகளின்ேபா  உடன யாகச் 
ெசயற்ப வ டன் எம  மக்க க்குத் ேதைவயான ஏைனய 
பல்ேவ  ேதைவகைள ம் அவர்கள் வழங்குகின்றனர். 
அவர்க க்கு  உள்நாட் ம், ெவளிநாட் ம் ந ன 
வாகனப் ேபாக்குவரத்  காைமத் வ ைறைம 
உள்ளடங்கலாக க்கியமான ைறகளில் ெதாடரான பயிற்சி 
வழங்கப்பட ேவண் ய ேதைவ காணப்ப கின்ற . இதனால் 
நாட் ள்ள ேதசிய ெபா ஸ் பயிற்சிக் கல் ாியிைன 
வ ப்ப த் வதற்கும் அதற்காக பா 100 மில் யைன 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெதாைலத்ெதாடர்  வைலயைமப்  உ வாக்கமான  
அவசரத் ேதைவகளின்ேபா  ெபா ஸ் உடன யாகச் 
ெசயற்ப வதற்கும் அரசாங்க நி வனங்கள் மற் ம் 
மக்க க்கிைடயில் ெதாடர்பாட ைன அதிகாிப்பதற்கும் 
அவசியமானதாகும். இம் ன்ெமாழிவிைனச் ெசயற்ப த்  
வதற்கு பா 250 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்கின்ேறன். 

ெபா சாாினால் வழங்கப்ப ம் ேசைவகைள எம  
அரசாங்கம் நன்கு உணர்ந் ள்ள  என்ற வைகயில் அ த்த 
இரண்  வ டங்க க்குள் ெபா ஸ் ேசைவயில் காணப்ப ம் 
சம்பள ரண்பா கைள நீக்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம். இதற்காக 50 சத தமான நி ைவக் 
ெகா ப்பன க க்காக பா 3,000 மில் யைன ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ேம ம், சிறந்த நிதி நைட ைறகைள ஏற்ப த் ம் 
வைகயில் அைனத் ப் ெபா ஸ் நிைலயங்க ம் தனியான 
ெசலவின நிைலயெமான்றிைனக் ெகாண் க்கும்.  

அரச உைடைம ெதாழில் யற்சிகள் 

அரச உைடைம ெதாழில் யற்சிகள் நாட் ன் க்கிய 
ைறகளான மின்சாரம், எாிெபா ள், ைற கங்கள் மற் ம் 

விமான நிைலயம், விமான ேசைவகள் மற் ம் நீர் வழங்கல் 
ஆகியவற்றில் தனி உாிைமயாகேவா அல்ல  ஒ  குறிப்பி ம் 
ப யான கட் ப்பாட்ைடேயா ெகாண் ள்ளதன் காரணமாக 
அரச ெபா ளாதார உபாயங்களில் ஒ  குறிப்பிடத்தக்க 
பங்கிைனக் ெகாண் ள்ளன. வ வாைய அதிகாிக்கும் 
வழியான எந்த ஓர் அரச ெதாழில் யற்சி ம் தனியார் 
மயப்ப த்தப்படமாட்டா  என அரசாங்கம் மீள 
வ த் கின்ற . இதற்கு மாற்றமாக அரச 
ெதாழில் யற்சிகைள உ திப்ப த்த ம் மற் ம் சுதந்திரமாக 
இயங்கக்கூ ய வைகயிலான உபாயமான அ கு 

ைறகைளப் பின்பற் வதில் அரசாங்கம் கவனம் 
ெச த் கின்ற . 
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த ல் அைனத்   அரச ெதாழில் யற்சிக ம் 
அரசாங்கத்திற்கு உாிைமயான ஒ  கூட் க் கம்பனியின் 

காைமயின்கீழ் ெகாண் வரப்ப ம். அ  சிங்கப் ர் 
‘ெதமாெசக்’ கூட் க் கம்பனிகைள ஒத்ததாகும். இப்ெபா க் 
கம்பனியான  சிறந்த நிதியியல் ேகாட்பா கள் மற் ம் 
சந்ைதப் ெபா ளாதாரத்தின் அ ப்பைடயில் காைம 
ெசய்யப்ப ம். இத்ெதாழில் யற்சிகளின் பங்குகளான  
'ெபா ச் ெசாத்  நிதியத்திற்கு' மாற்றப்ப ம். திைறேசாியின் 
ெசயலாளர் மற் ம் மத்திய வங்கி ஆ நர் ஆகிேயார் 
பா காவலராக இ ப்பர். இந்நிதியமான  ஓர் இயக்குநர் 
சைபயினால் காைம ெசய்யப்ப ம். இவ்வியக்குநர் 
சைபயான  அரசியல் அைமப்  சைபயினால் நியமிக்கப்ப ம். 
சிவில் ச கம் வர்த்தக சம்ேமளனங்கள் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்கங்கள் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகைளக் 
ெகாண்டதாகும். இப்ெபா ச்ெசாத்  நிதியமான  
பாரா மன்றத்திற்கு வைககூறல் ேவண் ம். இ  அ க்கு 
வ ம் வைகயில் தியெதா  அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
சட்டமாக்கப்ப ம். 

அரச ெதாழில் யற்சிகளின் இயக்குநர் சைபயான  
ெதாழில் வல் நர்கைள நியமிப்பதன் லம் 
உ திப்ப த்தப்ப ம். க்கியமான அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட இடமளிப்பேதா  அைவகள் 

க்கியமான ெசயலாற் ைக சுட் களி டாக – KPI - 
கண்காணிக்கப்ப ம். க்கியமான அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
தரப்ப த்தல் ைறைமகைளப் பின்பற் வதற்கு 
ஊக்குவிக்கப்ப ம். இதன் லம் தமக்குத் ேதைவயான 

லதனங்கைள பல்ேவ பட்ட நிதி லங்களி டாக உள் ர் 
மற் ம் ெவளிநாட்  லதனச் சந்ைதகளில் இ ந்  
ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் சந்தர்ப்பத்ைத அளிக்கும். 

சுய நம்பிக்ைக ள்ள அரச ெதாழில் யற்சிகைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதில் சிறப்பான ஒ ங்குப்ப த்தல் 
ெபாறி ைற மிக ம் க்கியமானதாகும். இலங்ைக ெபா  
வசதிகள் ஆைணக்கு வின் அதிகாரங்கைள 
விாி ப த் வதற்கும் மற் ம் அவற்ைற 
உ திப்ப த் வதற்கும் அவசியமான சட்டவாக்கங்கைள 
இயற்றி ேதசிய நீர் வழங்கல் வ காலைமப் ச் சைப மற் ம் 
இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் ஆகியவற்ைற ம் 
ெகாண் வ வத டாக இந்நி வனங்கள் கிரயத்ைதப் 
பிரதிப க்கக்கூ ய ெவளிப்பைடயான  விைலயிடல் 
ெபாறி ைறயிைனக் ைகக்ெகாள்ள ம். 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் ெதாடர்பான அரசாங்கத்தின் 
ெகாள்ைகயான  அவற்றின் தலீ கள் ெபா ளாதாரத்தில் 
காணப்ப ம் உபாய அைமைவக் ெகாண்  வழிநடாத்தப்ப ம்.  
அரசாங்கத்தின் தலீட் ப் பட் யலான  க்கியமான 
உபாயமான உட்கட்டைமப்  வசதிகளான மின்சார உற்பத்தி 
மாற்றல், ைற கங்கள், நீர் வழங்கல் ேபான்றவற்ைறக் 
கட் ப்ப த் ம் பிரதான அரச ெதாழில் யற்சிகளில் 
மாத்திரமல்லாமல் உபாயமற்ற ேஹாட்டல்கள் 
ைவத்தியசாைலகள் ேபான்றவற்றி ம் தலீ  ெசய் ள்ள . 
ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் இச்சைபயில் 
கூறியைதப்ேபான்  உபாயமற்ற ைறகளான வைரய க்கப் 
பட்ட லங்கா ெஹாஸ்பிட்டல், வைரய க்கப்பட்ட ெஹாட்டல் 
அபிவி த்திக் கம்பனி - ெகா ம்  ஹில்டன்- ஹயாட் 
வதிவிடம், ேவாட்டர்ஸ் எட்ஜஸ், கிராண்ட் ஒாியன்டல் 
ேஹாட்டல், ெச ங்ேகா ெஹாஸ்பிட்டல் மற் ம் ெமாபிட்டல் 
நி வனங்களில் காணப்ப ம் அரச தலீ களில் ப ப்ப யாக 

ைமயாகேவா அல்ல  பாதியளவிேலா வி விக்கப்ப ம். 
2016ஆம் ஆண் ல் ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயில் 

பட் ய டப்பட்  இப்பட் ய டல் லம் உ வாக்கப்ப ம் 
பணமான  கடந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தினால் உயர் 
கிரயத்தில் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட கடன்களில் இ ந்  
வி ப வதற்காக பயன்ப த்தப்ப ம். இவ்வரசாங்கத்தின் 
உபாயமான  ஒ பக்க சார்பானதல்ல என்பைத வ த்த 
வி ம் கிேறன்.  ஆகேவ, அரசாங்கமான இவ் பாயமற்ற 
ெசாத் க்களில் இ ந்  வி ப வதற்கு பின்நிற்கப் 
ேபாவதில்ைல. அேதேபால் அரசாங்கமான  சந்ைதைய 
அவதானித்  நாட் ன் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக டன் 
ஒத் ப் ேபாகும் உபாயகரமான உள்நாட் , ெவளிநாட் ச் 
ெசாத் க்களில் தலீ  ெசய்வதற்கும் பின்நிற்பதில்ைல. 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள லங்கா ‘செதாச’ 
நி வனமான  சந்ைதயில் விைலகைளப் ேப வதற்கான 
சிறப்பானெதா  நி வனமாகும். ஆயி ம் அ  இன்  பா 8 
பில் யன்கள் திரண்ட நட்டத் டன் ெசயற்பட் க் 
ெகாண் க்கின்ற . இதற்குப் பிரதான காரணம் 
வங்காளேதசத்தில் இ ந்  ஒ  கிேலா பா 75 ஆக 
இறக்குமதி ெசய்  பா 50 இற்கு விற்பைன  ெசய்த  
ேபான்ற விேவகமற்ற அரசியல் தீர்மானங்களாகும். லங்கா 
‘செதாச’ ஆன  ெபா  மக்களின் வாழ்க்ைகச் ெசலைவக் 
குைறப்பதற்கான ஒ  குழாயாக பயன்ப த்தப்படல் 
ேவண் ம். லங்கா செதாச நி வனத்ைத மீள்கட் ெய ப் ம் 

யற்சியின் தற்கட்டமாக அதன் கடன்கள் 
மீள்ஒ ங்குப த்தப்ப ம். அேதேவைள, பங்கீட்  
வைலயைமப்பான  விஸ்தாிக்கப்பட்  விற்பைன 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைகைய 500 ஆக அதிகாிப்பதற்காக 

பா 1000 மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு 
ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள அதிேவகப் பாைத மற் ம் 
கட் நாயக்க அதிேவகப் பாைத என்பவற்றிற்கு ஒ  விேசட 
ேநாக்கத்திற்கான நி வனம் உ வாக்க ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இவ்விேசட ேநாக்கத்திற்கான நி வனத்தில் – SPV - தனியார் 

ைறயினர் தலீ  ெசய்வதற்காக அைழக்கப்ப வர். 
அவர்களின் தலீ க க்கான குைறந்தபட்ச தி ம்ப க்கு 
அரசாங்கம் உத்தரவாதம் அளிக்கும். இம் தலீட் டாக 
உ வாக்கப்ப ம் நிதியான  நா  ெபற் ள்ள 
கடன்களி ந்  வி ப வதற்காக ப்பயன்ப த்தப்ப ம். 

ைரச்ேசாைல நிலக்காி மின் நிைலயத்திைன ம் பங்குச் 
சந்ைதக்கு ெகாண் வரக்கூ ய வைகயில் ஒ  விேசட 
ேநாக்கத் க்கான நி வனம் உ வாக்கப்ப ம். நான் 
வ த் வ  என்னெவன்றால் இம்மின்நிைலயத்தின் 
உாிைமயில் எவ்வித மாற்ற ம் ஏற்பட மாட்டா . ஆனால், 
இலங்ைக மின்சார சைபயின் திரவத்தன்ைமயான  ேம ம் 
ேமம்ப த்தப்ப ம். அதன் லம் அதன  நடவ க்ைககைள  
விாிவாக்கம் ெசய்ய ம் ம். 

இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனமான  ஏைனய 
இரண்  தனியார் தாபனங்களின ம் ஒத் ைழப் டன் 
தற்ேபா  குைற பயன்பாட் ல் உள்ள தி ேகாணமைல 
எண்ெணய் தாங்கி பண்ைணைய காைம ெசய்வதற்கு ஒ  
கம்பனி உ வாக்கப்ப ம். இவ்வசதியான  பிைணக்கப்பட்ட 
சுங்கக் களஞ்சியங்களாகச் ெசயற்ப த்தப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அதிேமதகு சனாதிபதி 
மற் ம் ெகௗரவ பிரதமர் ஆகிேயாாின் அறி த்தல்க க்கு 
அைமவாக அரச ெதாழில் யற்சிகள் இயக்குநர் சைப 
அங்கத்தவர்கள் மற் ம் தைலவர்கள் சம்பளங்கள் மற் ம் 
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ெகா ப்பன கள் வைரய க்கப்ப ம். இ  ெதாடர்பில் 
இதற்கு ன்னர் வழங்கப்பட்ட அறி த்தல்கள் 
மீறப்பட் ள்ளன. எவ்வாறாயி ம் 2016 சனவாி 1 ஆந் திகதி 
திைறேசாியினால் ெவளியிடப்ப ம் ஒ ங்குவிதிகள் கட்டாயம் 
பின்பற்றப்ப தல் ேவண் ம்.  

விமான ேசைவத் ைற 

அரசாங்கமான  சகாய ெகாள்ைகையப் பின்பற்றி எவ்வித 
கட் ப்பா க மற்ற விமானப் ேபாக்குவரத்  ேசைவக்கான 
திறந்த ஆகாயக் ெகாள்ைகைய ன்னி த் கின்ற . 
இதன் லம் சர்வேதச விமான ேசைவகள் இலங்ைகைய ஒ  
வி ப் த்தளமாகக் ெகாள் மா  அைழப்  வி க்கின்ேறன். 

உள் ர் விமான ேசைவகைள உ திப்ப த் ம் கமாக 
திகன, ப ைள மற் ம் த்தளம் ஆகிய இடங்களில் ன்  
உள் ர் விமான நிைலயங்கள் அரச தனியார் 
பங்குைடைமயாக உ வாக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஆபிாிக்கா க்கும் 
கிழக்காசியா க்கும் இைடயில் குறிப்பி ம்ப யான விமானப் 
ேபாக்குவரத்  இடம்ெப கின்ற . இ  இன் ம் 10 வ ட 
காலத்தில் குறிப்பி ம்ப யான அளவில் வளர்ச்சியைட ம். 
ஆகேவ, இலங்ைக சுற் லா ேமம்ப த்தல் பணியகம் சர்வேதச 
விமான ேசைவக டன் இைணந்  இப்பிரயாணிகள் கிழக்கில் 
இ ந்  ேமற்கிற்கு பயணிக்கும்ேபா  இலங்ைகயில் தாித் ச் 
ெசல்லக்கூ ய வைகயில் அவர்கைளக் கவ வதற்கான 
உபாயங்கைள உ வாக்குமா  நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

உள் ர் சுற் லாத் ைறைய ேமம்ப த் ம் ேநாக்கில், 
உள் ர் விமான நிைலயங்கைள பயன்ப த் ம் விமான 
ேசைவக க்கு சரக்குகள் மற் ம் பிரயாணிகள் ைகயாள்ைகக் 
கட்டணம் மற் ம் ஏைனய கட்டணங்களில் இ ந்  
விலக்களிக்க ன்ெமாழிகின்ேறன். அவர்கள் வ டாந்தம் பா 
1.5 மில் யன் அ மதிப்பத்திரக் கட்டணத்ைத ெச த் தல் 
ேவண் ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 2016 ஆம் ஆண் ன் 
சனவாி 1 ஆம் திகதியி ந்  வர்த்தக விமானங்கள் மீதான 
ேமலதிக ேசைவகள் அற கைள 20 சத தத்தினால் 
அதிகாிப்பதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ஸ்ரீலங்கன் விமான ேசைவ 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எமிேரட்ஸ் இடமி ந்  
ஸ்ரீலங்கன் விமான ேசைவயின் காைமத் வமான  மீண் ம் 
ைகேயற்கப்பட்ட பின்  அ  மிக ம் ேமாசமான ைறயில் 

காைம ெசய்யப்பட் ள்ள . அதன் தற்ேபாைதய 
கடன்களான  பா 158 பில் யன்களாக காணப்ப கின்ற . 
இதில் 72 சத தம் கடந்த ஆட்சியில் இ தி ன்  
ஆண் களில் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்டதாகும். இ  
பிரதானமாக ஊழல் கு ம்ப ஆதிக்கம் மற் ம் 
கீழ்மட்டத்திலான காைம என்பவற்றினால் ஏற்பட்டதாகும். 
இ  நாட் ன் வாி ெச த் னர்க க்கு ெசய் ம் அநீதியாகும். 
மற் ம் அவர்கைள தரக்குைறவாக க வ மாகும். 
இக்கடன்களின் லம் 45,000 பஸ் வண் க க்கும், சகல 
வசதிகைள ம் ெகாண்ட 25 பல்கைலக்கழகங்க க்கும், சகல 
வசதிக டன் கூ ய 30 ைவத்திய சாைலக க்கும் மற் ம் 
48,000 திய கைளக் கட் வதற்கும் நிதியீட்டம் 
ெசய்தி க்கலாம். ரதி ஷ்டவசமாக ஸ்ரீலங்கன் விமான 
ேசைவயின் மீெள ச்சி ெசய் ம் ைறகள் மிக மந்தகதியிேல 
இடம்ெப கின்ற .  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஸ்ரீலங்கன் விமான 
ேசைவைய ம சீரைமப்  ெசய்  ெதாழில்வன்ைம ெகாண்ட 
உள் ர் மற் ம் ெவளிநாட்  நி ணர்கைளக்ெகாண்  

காைம ெசய்யப்பட்  அ  இலாபகரமான ெசயல் 
இடங்க டன் பிராந்திய விமான ேசைவயாக மீள் 
இைணக்கப்ப ம். 

ஸ்ரீலங்கன் விமான ேசைவயில் எவ்விதமான அரசியல் 
தைலயீ க ம் இ க்காெதன்  நான் 
இப்பாரா மன்றத்திற்கு உ தியளிக்கின்ேறன். 
இந்நி வனத்ைத நாங்கள் ெவற்றிகரமாக இலாபம் உைழக்கும் 
மற் ம் பிராந்தியத்தில் ன்மாதிாியான ேதசிய விமான 
ேசைவயாக மாற்றியைமப்ேபாம்.  அரசாங்கம் ம சீரைமப்  
நடவ க்ைககளில்  அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப வேதா  
அைனத்  ெபா ப் க்கைள ம் இதய சுத்திேயா  
நிைறேவற் ம். 

சரக்குகள் மற் ம் பிரயாணிகள் ைகயாள்ைக மற் ம் 
உண  வழங்கல் ெசயற்பா கள் ெவௗ;ேவறாக கம்பனிகளாக 
இயக்கப்ெபற்  அைனத்  விமான ேசைவக க்கும் 
ேசைவகைள வழங்கும். 

மிஹின் லங்கா 

மிஹின் லங்கா விமான ேசைவயான  கடந்த 
ஆட்சியாளர்களின் இன் ெமா  நிைன ச் சின்னமாகும். 
ேம ம், அ  அரச திைறேசாிைய உறிஞ்சிக் கு த் க் 
ெகாண் க்கிற . நாங்கள் ஏற்ெகனேவ மீள்கட்டைமப்  
திட்டத்ைத ஆரம்பித் ள்ேளாம். மிஹின் லங்காவான  
சு க்கற்ற குைற கட்டண விமான ேசைவயாக 
நிைலப்ப த்தப்ப ம். மிஹின் லங்கா விமான ேசைவயான  
பிரதானமாக தன  ேதைவகைள உள் ர் வழிகளில் 
ேமற்ெகாள்வேதா  ெதாி  ெசய்யப்பட்ட சர்வேதச 
வழிக க்கு மாத்திரம் தன  ெசயற்பாட்ைட மட் ப்ப த்திக் 
ெகாள் ம். 

மத்தைள விமான நிைலயம் 

மத்தைள விமான நிைலயமான  கடந்த அரசாங்கத்தினால் 
ஏற்ப த்தப்பட்ட ஒ  அநாவசிய யற்சியாகும். இவ்விமான 
நிைலயத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக ெபற் க்ெகாண்ட கடனின் 
காரணமாக நாடான  கடன் ெந க்க  நிைலக்கு 
தள்ளப்பட் ள்ள . மத்தைள விமான நிைலயத்தில் அரச 
தனியார் பங்குைடைமயின் கீழ் மீெள ச்சி ெசய்வதில் 
அரசாங்கம் கவனம் ெச த்தி ள்ள . இதன்கீழ் விமான 
நிைலயமான  விமான ஓட் நர் பயிற்சி, விமான சரக்கு 
களஞ்சியம் மற் ம் சரக்குகள் இடம் நகர்த்தல் ேசைவகள் 
என்பவற் க்கு பயன்ப த்தப்ப ம்.  

மத்தைள விமான நிைலயத்ைத விமானச் சரக்குகள் 
ைகயாள்ைக மத்திய நிைலயமாக பயன்ப த் வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இந்நடவ க்ைககைள ஊக்குவிக்கும் 
கமாக ஒ  கி.கிரா க்கு 4 சத  ஐ.அ. ெடாலர்கைள 

நிைலயான கட்டணமாக அறவி வதற்கு 
ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

மத்தைள விமான நிைலயத்தில் தனியார் ைறயினர் 
விமான ஓட் நர் பயிற்சிக் கல் ாி, விமான பராமாிப்  மற் ம் 
ப பார்த்தல் வசதிகைள தனியார் ைறயினர் 
உ வாக்குவைத ஊக்குவிப்பதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
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விைனத்திறனான ச கப் பா காப்  வைலயைமப்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பல்ேவ  
காரணங்களினால் ச கத்தில் மிக ம் பல னமான நிைலயில் 
காணப்ப ம் அங்கத்தவர்கைள பா காக்கும் ேநாக்கில் 
இவ்வரசாங்கமான  நாட் ல் ஓர் உ தியான ச கப் 
பா காப்  மற் ம் வைலபின்னல் ெபாறி ைறைய 
உ திப்ப த் வதில் திடசங்கற்பம் ண் ள்ள . கு த் 
ெதாகுதிக டன் ெதாடர் பட்ட அரச மானியங்களான  
எப்ேபா ம் அதிகாித் ச் ெசன் ள்ள . 2015ஆம் ஆண் ல் 
வர  ெசல த்திட்டத்தில் பா 383 பில் யன்களாக 
காணப்பட்ட மானியங்கள் 2016ஆம் ஆண் ல் பா 420 
பில் யன்களாக அதிகாிப்பதற்கு ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . 
இக்கு த் ெதாகுதிக டன் ெதாடர் பட்ட மாற்றல்களாவ  
ச ர்த்தி, உரமானியம், ஓய் தியம் ஆகிய ச கப் பா காப்  

ைறைமகைள ம் உள்ளடக்கியதாகும். பயனாளிகைள 
அைடயாளம் காணப்ப வதி ள்ள ஒ ங்கற்ற தன்ைம 
இச்ச கப் பா காப் த் திட்டங்களில் ைறேக கள் 
அதிகாிப்பதற்கு காரணமாக உள்ளேதா  பயனாளிகள் 
எண்ணிக்ைகைய மட் ப்ப த் வதற்கும் காரணமாக உள்ள . 

இந்நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள மீளாய்  ெசய்வதற்கான 
சாியான ேநரம் இ வாகும் என நான் நம் கின்ேறன். ெகௗரவ 
சபாநாயகர் அவர்கேள, ச கப் பா காப்  நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களில் காணப்ப ம் இரண்  க்கிய சிக்கல்கள் 
யாெதனில் ெபா த்தமான பயனாளிகைள அைடயாளம் 
காணல் மற் ம் தைடகளற்ற ைறயில் நன்ைமகள் 
பயனாளிகைளச் ெசன்றைடவதாகும். இவ்விரண்ைட ம் ச க 
நலச் சட்டத்திற்குள் தீர்த் க் ெகாள்ளலாம். 
இப்ெபாறி ைறைய உ திப்ப த் ம் ேநாக்கில் எம  ச கப் 
பா காப்  நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் உள்வாங்கப்படக்கூ ய 
உண்ைமயான பங்காளிகைள அரசாங்கம் அைடயாளம் 
காண்பதற்காக ச க வைலயைமப்  ெபாறி ைறக்குள் கிராம 
ேசவகர்க டன் சிேரஷ்ட பிரைசகள் கிராம 

க்கியஸ்தர்கைள ம் உள்ளடங்கச் ெசய்தல் ேவண் ம். 
அைனத் க் ெகா ப்பன களி ம் நாட் ன் எல்லாப் 
பகுதிகளி ம் கிைளகள் வைலபின்னல் வசதிகள்ெகாண்  
வங்கி ைறயின் ஊடாக ேமற்ெகாள்வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இம் ைறயான  ஓரளவிலான 
ெவளிப்பைடயான ைறைமயாகும். இந்த நலன்கள் எவ்விதத் 
தைலயீ கள், ைகயாடல்கள் மற் ம் ஊழலற்ற ைறயில் 
பயனாளிக க்கு கிைடக்கச் ெசய்வைத உ திெசய் ம். 

எம  அரசாங்கத்தின் நம்பிக்ைக என்னெவன்றால் 
அைனத்  ச கப் பா காப்  நிகழச்சித்திட்டங்க ம் 
உள்நாட்  அ வல்கள் அைமச்சின் கீழ் ஒ  நி வனத்தினால் 
கண்காணிப் ச் ெசய்யப்படல் ேவண் ம்.  

இச்ெசயன் ைறயின் ஊடாக எம  ச கத்தில் 
காணப்ப ம் உண்ைமயான ந ந்தவர்க க்கு ேம ம் 
நலன்கைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு வழிவகுப்பேதா  மர  
ாீதியாக பல னர்களாக க தப்ப ம் அங்கக் குைறபா , 
சுக னம், கல்விக்கான ஆதர  மற் ம் திேயார் நலன் 
ெகா ப்பன  ேபான்றவற் க்கு ேமலதிகமாக எம  ச கப் 
பா காப்  வைலயைமப்பில் திய காரணங்களால் ேதான் ம் 
அதாவ  ெதாழில்கைள இழந்தவர்கைள ம் ேசர்த் க் 
ெகாள்வதற்கு வாய்ப்  அளிக்கப்ப ம். 

அரச நிதி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அைனத்  அரச 
ெகாள்வன கள் ெதாடர்பாக ம் க ைமயான ஒ ங்குவிதிகள் 

அ ல்ப த்தப்ப ம். ெகௗரவ பிரதமாினால் இச்சைபயில் 
ன்ைவக்கப்பட்ட ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தின்ப  மத்திய 

ெப ைககள் ெசயலகம் உ வாக்கப்ப ம். இ  அைனத்  
ேகள்வி ம  அளிப் க்கைள ம் ேமற்பார்ைவ ெசய்வேதா  
குறிப்பிட்ட ெப மதிக்கு ேமலான அைனத்  
ெகாள்வன கைள ம் ைகயா ம். 

கடந்த சில வ டங்களாக பல க த்திட்டங்கள் 
ெவளிப்பைடயான மற் ம் திறந்த ேபாட்  அ ப்பைடயிலான 
ெப ைக ெசயன் ைறக்கு மாற்றமாக அைழக்கப்படாத 

ன்ெமாழி களாகேவ அ ல்ப த்தப்பட் ள்ளன. இந்நிைல 
காரணமாக அரசாங்கமான  சில க த்திட்டங்க க்கு 
அதிகூ ய கட்டணங்கைள ெச த்தேவண்  ஏற்பட்ட . 
அரசாங்க விைல ம க்க க்கு விண்ணப்பிப்ப  ெதாடர்பாக 
தனியார் கம்பனிகள் மற் ம் ஒப்பந்தக்காரர்கைள 
அறி ட் வதற்காக ஒ  கு  அைமக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் மீண் ம் கூற 
வி ம் வ  என்னெவன்றால் திைறேசாிச் ெசயலாள க்கு 

ைமயாகேவா அல்ல  பாாியளவில் உாித்தான 
எந்தெவா  கம்பனி ம் அல்ல  அரச ெதாழில் யற்சி ம் 
திைறேசாி ெசயலாளாின் எ த்திலான அ மதியின்றி 

ைணக் கம்பனிகளில் மற் ம் இைணந்த கம்பனிகளில் 
தலீ கைள ேமற்ெகாள்ள யா . அேதேபால் எந்தேவார் 

அைமச்சும் அல்ல  திைணக்கள ம் திைறேசாியின் 
ெசயலாளாினால் எ த்திலான அ மதியின்றி எந்தெவா  
கம்பனியி ம் தலீ  ெசய்ய யா . 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, விைல ம க்ேகாரல் 
நடவ க்ைக ெதாடர்பான கட்டணங்களில் மாற்றத்ைத 
ஏற்ப த்த நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

அைமச்சுக்கள் மற் ம் திைணக்களங்களில் காணப்ப ம் 
பித்தைள, ெசப்  மற் ம் இ ம்  மற் ம் பாவிக்கப்படாத 
அைனத்  ெபா ட்க ம் ெவளிப்பைடயான 
விைலம க்ேகாரல் அல்ல  ஏலமிடல் லம் விற்பைன 
ெசய்யப்படல் ேவண் ம். 

பல்ேவ பட்ட அரசாங்க நி வனங்களினா ம் 
விதிக்கப்ப ம் பல்ேவ பட்டட கட்டணங்கள் மற் ம் 
அற கைள ஒவ்ெவா  ன்  வ டத்திற்கு ஒ ைற 
மீளாய்  ெசய் மா  அைனத்  பிரதான கணக்கீட்  
உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் கணக்கீட்  
உத்திேயாகத்தர்கைள ம் ெபா த் ைற நி வனங்களி ள்ள 
வ மானக் கணக்கீட்  அதிகாாிகைள ம் ேவண் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரசாங்கச் 
ெசாத் க்களான  ைறயாக காைம ெசய்யப்ப வதில்ைல. 
ஆகேவ, அரச நிதித் திைணக்களத்தில் ேதசிய ெசாத் க்கள் 
இடாப்  ஒன்ைற ேப வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வர  ெசல த்திட்ட 
அ ல்ப த்தலான  ேமம்ப த்தப்படல் ேவண் ம். 2016 ஆம் 
ஆண்  சனவாியில் இ ந்  அைனத்  அைமச்சுக்க ம் வர  
ெசல த்திட்ட அ லாக்கைல கண்காணிக்கும் ப  ேவண் க் 
ெகாள்வேதா  ஒ க்கீட் க்கு ேமலதிகமாக எவ்வித 
அர்ப்பணிப் க்க ம் ேமற்ெகாள்ளப்படா  என்பைத உ தி 
ெசய்  ஒ க்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  பாவில் இ ந்  
மக்க க்கு அதிகபட்ச நன்ைமைய ெபற் க் ெகா க்க 
ேவண் ம். 
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ெகௗரவ சபாநாயகர்; அவர்கேள, அரசிைற காைமத் வ 
(ெபா ப் ச்) சட்டத்தின் கீழ் உத்தரவாத வைரயைறகைள 
நைட ைறயி ள்ள 7 சத த ெமா.உ. உற்பத்தியிைன 10 
சத தமாக அதிகாிப்பதற்கும், 50 சத தத்திற்கு குைறவான 
அரசாங்கப் பங்குைடைமயிைனக் ெகாண்ட அரசாங்க தனியார் 
பங்குைடைமக க்கு உத்தரவாதங்கைள வழங்குவதற்கு 

மாக இ க்கும். கட்டண அ ப்பைடயில் திைறேசாி 
உத்தரவாதங்கைள வழங்குவதற்கு மான வைகயில் 
இதற்கான ஒ ங்குவிதிகள் விநிேயாகிக்கப்ப ம். 

திைறேசாிச் ெசயற்பா கைள ேமம்ப த்தல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ன் 
வ மானத்திைன அதிகாிப்பதில் நாங்கள் அர்ப்பணிப் டன் 
ெசயற்ப கின்ேறாம். சுங்கம், கலால், உள்நாட்  இைறவாி 
மற் ம் விைலமதிப்  அைனத்  வ மானத் டன் 
ெதாடர் ைடய விடயங்கைள ம் பாிசீலைன ெசய்வதற்காக 
திைறேசாியில் வ மான விைனத்திறன் மற் ம் பாிசீலைன 
அலெகான்ைற ஸ்தாபிப்ேபாம்.  

உள்நாட்  இைறவாித் திைணக்களமான , தற்ேபா ள்ள 
கட்டடத்தில் காணப்ப ம். இடப் பற்றாக்குைற காரணமாக 
தன  நடவ க்ைககைள விாிவாக்கி ெசயற்ப வதால் பல 
சிக்கல்கைள எதிர்ேநாக்கி ள்ள . அதைன நிவர்த்தி 
ெசய் கமாக இைறவாித் திைணக்களம் கலால் 
திைணக்களம், தபால் திைணக்களம் மற் ம் ேதசியெலாத்தர் 
சைப என்பவற்ைற ஒேர கூைரயின்கீழ் ெகாண் வ வதற்காக 
ஒ  ந னமயமான கட்டடம் தி ப்ேபா  சந்ைதயில் 
நிர்மாணிக்கப்ப ம். இந்ேநாக்கத் க்காக பா 2,000 
மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு ன் ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரசியலைமப்பின் 148 
ஆவ  உ ப் ைரயின் ப  அரச நிதி ெதாடர்பான ரண 
அதிகாரம் பாரா மன்றத்திற்ேக உாியதாகும். பல அரச 
திரண்ட நிதிக்கு ெவளிேய அைமச்சுக்கள்/திைணக்களங்கள் 
மற் ம் அரச ெதாழில் யற்சிகள் பல நியதிச் சட்டமல்லா 
நிதிகைள உ வாக்கி அைவ தனிப்பட்ட நி வனங்களில் 

காைம ெசய்யப்ப வேதா , அவற்றின் ெகா ப்பன கள் 
மற் ம் ெப வன கள் ெதாடர்பாக பாரா மன்றத்திற்கு 
எவ்வித கட் ப்பா ம் இல்ைல. 

அைனத்  அரச நிதிக ம் பாரா மன்றத்தின் 
கட் ப்பாட் ன் கீழ் உள்ளன என்பைத ஏற்ெகனேவ 
உ வாக்கப்பட் ள்ள நடப  ைறகளின்கீழ் உ திப்ப த்  

கமாக அைனத்  நியதிச் சட்டமல்லா நிதிகைள ம் மீளாய்  
ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிவேதா , இத்தைகய நிதிகளில் 
ெமாத்தமாக பா 80 பில் யன்கள் காணப்ப கின்றன. 
இவ்வாறான மீளாய்வின் லம் நைட ைறச் சூழ்நிைலயில் 
இத்தைகய நிதிகளின் இ ப்  அவசியமா என்பைத ம் 
அறிந் ெகாள்ளலாம். ேம ம், அவ்வாறான நிதிகளின் 
இ ப்பான  இன்றியைமயாத  எனக் காணப்ப ன் 
அந்நிதிகள் தற்ேபாைதய அவசியம் பிரதிப க்கும் வைகயில் 
நியதிச் சட்டம் மாற்றப்ப ம். இதன் லம், அைனத்  
நிதிகளின ம் ெப வன கள் மற் ம் ெகா ப்பன கள் 
பாரா மன்றக் கட் ப்பாட் ன்கீழ் ெகாண் வரப்ப ம்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 2014 சம்பர் மாதம் 31 
ஆம் திகதி வைர பல வ டங்களாக பல்வைகயான 
ெபா ட்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக ம், ேசைவகைள 
ெபற் க் ெகாண்டதற்காக ம் ெச த்தப்பட ேவண் ய மீதிகள் 
மற் ம் தீர்க்கப்படாத ன்ைவப் க்கள் உள்ளன. இைவகள் 

2011ஆம் ஆண்  ேபான்  ன்ைனய காலப்பகுதியில் 
இ ந்  அரசாங்க நி வனங்களினால் சிறிய அளவிலான 
நிர்மாணங்கைள ம், மற் ம் பாாிய அளவிலான 
நிர்மாணங்கைள ம், ெகாண்ட உட்கட்டைமப் க் 
க த்திட்டங்க க்கான ெகா ப்பன களாகக் 
காணப்ப கின்றன. இத்தைகய ெச த்தப்பட 
பன் கப்ப த்தப்பட ேவண் ய மீதிகளின் உண்ைமத் 
தன்ைமைய உ திெசய் கமாக ஓய் ெபற்ற 
அைமச்சுக்க க்கான ெசயலாளர்கைளக்ெகாண்ட 
கு ெவான்ைற உ வாக்குவதன் லம் நி ைவயாக ள்ள 
ஒப்பந்த அர்ப்பணிப் க்கள் ெதாடர்பான பாிந் ைரகைள 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நியமிக்க ன் ெமாழிகின்ேறன்.  

பல காரணங்க க்காக ெவளிநாட்  நிதிகளின் 
பயன்பாடான  மிக ம் பின்தள்ளப்பட் ள்ள . ெசய் ைற 

ர்த்தி ெசய்யப்ப வதற்கு 5 - 6 மாதங்கள் எ க்கின்றன. 
இப்பின்னணியில் நிதி அைமச்சுக்கு ேம ம் சட்டாீதியான 
உ திப்பாட்ைடெபற் க் ெகா க்கும் கமாக சட்டமா அதிபர் 
திைணக்களத்தில் இ ந்  ன்  அதிகாாிகைள நிதி 
அைமச்சுக்கு வி விக்குமா ம் சட்டமா அதிபாிடம் 
ெகௗரவமாகக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைகயில் அரச 
ைற நிதி ைறைமயான  ெதாடர்ச்சியாக சிக்கலான 

விடயமாக மாறிவ கின்ற . அரச நிதி காைமயான  
அரசாங்கத்தின் மிக ம் க்கியமான ன் ாிைமயாக மாறி 
வ கின்ற . அரச நிதித் ைற அதிகாாிக க்கு அவசியமான 

யற்சிகைள அளிப்பதற்கான ஒ  ெதாழில் ாீதியான 
நி வனம் காணப்படாைம ஒ  குைறபாடாகும். இன் வைர 
எம  நாட் ல் அரச நிதி காைமத் வம் ெதாடர்பாக 
ெதாழில்சார் தைகைமகைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு ஒ  
சாியான ெபாறி ைற காணப்படாைமயான  மிக 

க்கியமான ஒ  குைறபாடாகும். இதன் விைளவாக அரச 
ைற நிதி காைம அதிகாாிகள் தம  ெதாழில் ாீதியான 

தைகைமகைள தனியார் ைற நிதி காைமயாளர்க க்கு 
பயிற்சியளிக்கும் உயர் ெதாழில்கல்வி நி வனங்களிேல 
ெபறேவண் ள்ள . 

இப்பின்னணியில், அரச ைறக் கணக்காளர்களின் 
ெதாழில்ாீதியான தைகைமகைள ெபற் க் ெகா க்கக்கூ ய 
கல்வி நி வகெமான்ைற நிதி அைமச்சின்கீழ் 
உ வாக்குவதற்கு பா 50 மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, திைறேசாியின் 
நடவ க்ைககள் தற்ேபா  விாிவாக்கம் அைடந் ள்ள . 
அதனால், விைனத் திறனான பங்களிப் க்கைள ெசய்வதற்கு 
விேசட திைணக்களங்கள் அவசியமாகின்ற . ஆகேவ, 
நாங்கள் திைறேசாியில் லதனச் சந்ைத நடவ க்ைககைள 
வழிநடாத் வதற்கும், தனியார் ைறமற் ம் அரசாங்கத்திற் 
கிைடயில் ெதாடர்பிைன உ வாக்குவதற்காக ம் இரண்  
திைணக்களங்கள் உ வாக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நாட் ற்கு 
ெபா த்தமான இட காைமத் வக் ெகாள்ைக ஒன்  
எம்மிடம் இல்ைல. ஆதலால், ெபா த் ைற ேசைவ 
வழங்கலான . ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள . அகேவ, 
அரசாங்க காாியாலயங்களில் சிறப்பான இட 

காைமத் வத்திைன உ திப்ப த் ம் கமாக இட 
காைமத் வ அலகிைன உ வாக்குவதற்கு நான் ன் 

ெமாழிகின்ேறன். 
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ெபா  நிர்வாகம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இவ்வரசாங்கமான , 
நாட் ன் அரசாங்க ஊழியர்கள் சுதந்திரம் மற் ம் ெகௗரவம் 
ஆகியவற்ைற உ திப்ப த் வதற்கு உ தி அளிக்கின்ற . 
ஒ  சுதந்திரமான அரச ேசைவ ஆைணக் கு ெவான்  
நியமிக்கப்பட் ள்ள . அரசியல் மயமாக்கப்பட்ட அரச ைற 
என்ப  இறந்த காலவிடயமாகும்.  

இலங்ைக வரலாற்றில் அரச ஊழியர்க க்கு அதிகூ ய 
சம்பள அதிகாிப்பான 10,000 பாைவ வழங்குவதாக உ தி 
அளித்தி ந்ேதாம். அேதேபால நாங்கள் அவ் திெமாழிைய 
நிைறேவற்றிேனாம். இ  அரச ஊழியர்கள் தம  
ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கான ேநரமாகும். எம  
மக்களின் எதிர்பார்ப் க்கள் நிைறேவற்றப்படல் ேவண் ம். 
நான் கவைல டன் கூறிக் ெகாள்ள வி ம் வ  
என்னெவன்றால், அரச ைற ேசைவ வழங்கலான , 
கீழ்மட்டத்திேலேய காணப்ப கின்ற . இ  சீர் ெசய்யப்படல் 
ேவண் ம். உற்பத்தித் திறனான  ெதாடர்ந் ம் சிக்கலாகேவ 
காணப்ப கின்ற . அ  நாட் ன் ஒட் ெமாத்த ெபா ளாதார 
வளர்ச்சிைய ம் பாதித் ள்ள . உத்ேவகமாக ெசயலாற்றக் 
கூ ய அரச பணித் ைறேய எப்ேபா ம் எதிர்கால 
ெசயற்பாடாக இ த்தல் ேவண் ம்.  

இந்தப் பின்னணியில்,  ேமலதிக ஆளணியினைரக் 
ெகாண்ட நி வனங்களில் இ ந்  ஊழியர்கைள ெபற்  அரச 
ஊழியர் கு மம் ஒன்ைற உ வாக்கி ஊழியர்கள் 
பற்றாக்குைறயான நி வனங்க க்கு வி விக்கபப்ப வர்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரசாங்கமான  
வாகனங்கைள ெகாள்வன  ெசய்தல் மற் ம் பராமாித்த க்கு 
ெப மள  பணத்ைத ெசல  ெசய்கின்ற . ஆகேவ 
வாகனங்கள் ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு பதிலாக ெசயற்பாட்  
குத்தைக அ ப்பைடயில் வாகனங்கைள ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு ன் ெமாழிகின்ேறன். இதன் ேபா  
குத்தைகயில் பராமாிப் ச் ெசல , காப் தி, கட்டணம் 
மற் ம் வாகனம் ெதாடர்பான ஏைனய கட்டணங்கைள ம் 
அவேர ெச த்த ேவண் ம். எவ்வாறாயி ம், தன  ெசாந்த 
வாகனத்ைத பாவிக்க வி ம் ம் அரச ஊழியர்க க்கு 
அதிகூ ய ெகா ப்பனவாக எாிெபா ள் ெகா ப்பனவிற்கு 
ேமலதிகமாக மாதாந்தம் பா 50,000 ெபற் க் 
ெகா க்கப்ப ம். இந்த திய ைறயான  வ டாந்தம் பா 
10,000 மில் யைன ேசமிக்க உத ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரச ைற ேசைவ 
வழங்கலான  எவ்வித பயைன ம் த வதாக இல்ைல. அரச 
நி வனங்க க்குவ ம் க தங்கள் பதில் அளிக்கப்படாமல் பல 
மாதங்களாக கிடக்கின்றன. ஆகேவ, கிைடக்கப்ெபற்ற 
க தங்க க்கு 5 ேவைலநாட்க க்குள் ெதாியப்ப த்தல் 
ேவண் ம். இ  ெபா  நிர்வாக மற் ம் ெபா  காைமத் வ 
அைமச்சினால் கண்காணிக்கப்ப ம். 

ெவளிநா களில் காணப்ப ம் எம  வராலயங்கள் 
உ திப்ப த்தப்படல் ேவண் ம். இத் வராலயங்களில் 
ேசைவெசய் ம் ஊழியர்க க்கு விாிவான பயிற்சிகைள 
ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். அேதேபால 

வர் ேசைவ அதிகாாிகளின் குழந்ைதக க்கு கல்வி 
கற்பிப்பதற்கான ெசலவில் 75 சத தத்ைத அரசாங்கம் 
ெபா ப்ேபற் க் ெகாள்வேதா , 25 சத தத்ைத ஊழியர்கள் 

தாங்கிக்ெகாள்ளேவண் ம். தலாவ  குழந்ைதயின் 
இரண்டாம் நிைலக் கல்விக்கான ச்ெசலவிைன ம் 
இரண்டாவ  குழந்ைதயில் இ ந்  80 சத தத்ைத 
அரசாங்கம் ெபா ப்ேபற்பதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இதற்காக பா 150 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்கின்ேறன்.  

அரச ைற பதவியணியான  ந ன உலகில் ன் 
ைவக்கப்ப ம் பல சவால்கைள கம் ெகா ப்பதற்குத் தயார் 
இல்ைல என்பதைன நான் காண்கின்ேறன். ஆகேவ, அரச 

ைற பதவியணியான  ஒவ்ெவா  5 வ ட காலப்பகுதியில் 
மீளாய்  ெசய்யப்படல் ேவண் ம் என்ப  எம  
அரசாங்கத்தின் க த்தாகும்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேமாட்டார் 
ைசக்கில்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக ற்பணம் 
ெச த்திய அைனத்  அரச ஊழியர்க க்கும் அைவ ெபற் க் 
ெகா க்கப்ப ம் என்பதைன நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஜூைல ேவைல 
பகிஷ்காிப்பாளர்க க்கு ஒ  ைறக் ெகா ப்பனவாக பா 
250,000 ஐ வழங்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

நீதித் ைற 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நீதி மன்றங்கள் பல 
வ டங்களாக காணப்ப ம் வழக்குகளினால் நிரம்பி 
வழிகின்றன. இந்நிைலைமயான  அைனத்  நீதி 
மன்றங்களி ம் காணப்ப வேதா , தீர்ப் க ம் 
காலதாமதமாகின்றன. 'காலதாமதமான நீதி, நிராகாிக்கப்பட்ட 
நீதியாகும்'. நாங்கள் வர்த்தக நீதிமன்றங்களின் 
ெசயற்பா கைள ாிதப்ப த்திேனாம். வர்த்தக நீதி 
மன்றங்கள் தலீட் ச் சூழைல ேமம்ப த் வதில் சிறப்பான 
பங்களிப்ைப ெசய் ள்ள . வழக்குகைள ாிதப்ப த்தி ஆகக் 
குைறந்த  6 மாதங்க க்குள் தீர்ப்பிைன வழங்குவதற்கு 
வர்த்தக நீதிமன்றங்கைள நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இந்த வைகயில் ெசவிப் ல பதி கைளப் பயன்ப த்தி 
தன்னியக்க வழக்கு காைமத் வ ைறைமயிைன ம் 
நீதிமன்ற நி வாகத்திைன ம் ேமம்ப த் வதற்கும் அதற்காக 

பா 500 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தற்ேபா  எம  
நீதிமன்றங்கள் ஒ  நாைளக்கு இ ைற கூ ம் ைறைமைய 
ெகாண்டதாக இல்ைல. ஒ  நாைளக்கு இ ைற 
வழக்குகைள விசாாிக்கும் ைறைமைய அறி கம் 
ெசய்வதன் லம் ேதங்கிக் கிடக்கும் வழக்குகைள விைரவாக 
தீர்க்கலாம். 

தற்ேபா  காணப்ப ம் சட்டங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ய தி த்தங்கைள அைடயாளம் கா ம்ப  நான் 
நீதியைமச்ைச ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். சட்ட 
ம சீராக்கங்க க்காக பா 500 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

நீதித் ைற பயிற்சி நி வகத்தின் இயலளைவ 
கட் ெய ப் வதற்கு பா 500 மில் யன்கைள 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இதன் லம் நீதித் ைற ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக அதிகாித்தல், சட்டமா அதிபர் காாியாலயம், 
சட்ட வைர கள் மற் ம் அரச பகுப்பாய்  திைணக்களம் 
என்பவற்றின் இயலள  கட் ெய ப்பப்ப ம்.  
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இலங்ைக ஒ  மத்தியஸ்த மத்திய நிைலயமாக 
அைமவதற்கு அவசியமான உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
காணப்ப கின்ற  என நான் நம் கின்ேறன். நான் 
அதிகாாிகளிடத்தில் ேவண் க்ெகாள்வ  என்னெவன்றால் 
காணப்ப ம் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள பயன்ப த்தி 
பிணக்கு தீர் கள்  மற் ம் மத்தியஸ்த ெசயற்பா கைள 

ாிதப்ப த் வதற்கு அவசிய நடவ க்ைககைள எ க்குமா  
ேவண் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

ஓய் திய நிதிகள் 

ஓய் ெபற்ற ெதாழிற்பைட அங்கத்தவர்கள் அவர்களின் 
சு சு ப்பான ேவைலக்காலத்தில் அவர்கள் நாட் ன் 
அபிவி த்திக்கு ெசய்த பங்களிப்ைப க த்திற்ெகாண்  
அவர்க ைடய எஞ்சிய வாழ்க்ைகக் காலத்ைத மிக ம் 
சந்ேதாசமான சூழ ல் கழிப்பைத அரசாங்கம் உ தி ெசய்தல் 
ேவண் ம். 2014 ஆம் ஆண் ன்ேபா  நாட் ல் 168,900 
அங்கத்தவர்கைளக்ெகாண்ட 156 அ மதிக்கப்பட்ட ேசமலாப 
நிதிகள் மற் ம் பங்களிப்  ெசய் ம் ஓய் திய ைறகள் 
காணப்ப கின்றன. 2014 ஆம் ஆண் ன் இ தியின்ேபா  
இவற்றின் ெமாத்த ெசாத் க்கள் மற் ம் தலீட் ன் 
ெப மதியான  ைறேய பா 151 பில் யன் மற் ம் 115 
பில் யன்களாகும்.  

 ெதாழில் ஆைணயாளாினால் காைம ெசய்யப்ப ம் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட ேசமலாப நிதியங்கள் மற் ம் பங்களிப் ச் 
ெசய் ம் ஓய் தியத் திட்டங்களின் ஒ ங்குப த்தல் மற் ம் 
ேமற்பார்ைவகள் ந வானதாகக் காணப்ப கின்ற . அதனால் 
இவ்வாறான நிதிகளின் அங்கத்தவர்களின் ேசமிப் க்களான  
ஆபத்தான நிைலயில் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இத்தைகய 
நிதிகளின் பா காப்ைப உ திப்ப த் கமாக 
ெவளிப்பைடயான நி வாக தரங்க டன்கூ ய திய 
ேமற்பார்ைவ மற் ம் ஒ ங்குப த்தல் ைறைமகள் 
ேதைவப்ப கின்ற . அதனால் இவ்ேவாய் திய நிதியங்கைள 
ஒ ங்குப த் வதற்கு இலங்ைக ஒ ங்குப த்தல் 
நி வகெமான்றிற்கு சாட்ட வி ம் கின்ேறன். ஓய் திய 
நிதியங்கைள ஒ ங்குப த் வதற்கு அவசியமான 
சட்டவாக்கங்கைள அறி கப்ப த் வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரசாங்கத்தின் 
தற்ெபா  காணப்ப ம் நிதியளிக்கப்படாத ஓய் திய 

ைறைமயின் கீழ் ஓய் தியத்திற்கான ெசலவினம் கடந்த 
வ டங்களின் ேபா  குறிப்பிடத்தக்கள  அதிகாித் ள்ள . 
அதிகாித் வ ம் திேயார் சனத்ெதாைக மற் ம் அத டன் 
ெதாடர்பான அபிவி த்திகள் இவ்விடயத்திைன ேம ம் 
ேமாசமாக்கி ள்ள . இதனால் தற்ெபா  காணப்ப ம் 
ஓய் தியத்திைன மீள் மதிப்பீ  ெசய்ய ேவண் ய  

தன்ைமயானதாகும். எனேவ தற்ெபா  காணப்ப ம் 
ஓய் திய ைற தற்ெபா  ேசைவயாற் கின்ற 
ஊழியர்க க்கு ெதாடர்ந்  நைட ைறப்ப த்தப்ப வ டன் 
2016 சனவாி 1 ஆம் திகதியி ந்  திதாக 
அரசாங்கத் ைறக்கு ேசர்த் க் ெகாள்ளப்ப ம் ஊழியர்க க்கு 

திய பங்களிப்  ஓய் தியத் திட்டெமான்  
அறி கப்ப த்தப்ப வ டன் அவர்கள  
இைளப்பாற ன்ேபா  ஓய் தியம் உ திப்ப த்தப்ப ம். 
இவ்வாறான பங்களிப்  அரசாங்க ஓய் திய நிதிக்கு 
அ ப்பிைவக்கப்ப ம். 

பிரதமர் அவர  ெபா ளாதார ெகாள்ைகக் கூற்றில் 
குறிப்பிட்டதன் பிரகாரம் ஊழியர் ேசமலாப நிதி மற் ம் 

ஊழியர் நம்பிக்ைக ெபா ப்  நிதியம் ஆகிய இரண் ம் 
ஒன்றிைணக்கப்பட உள்ள . அத்தைகய உபாயெமான்  
அரசாங்கத்திற்கும் ெதாழிற் சங்கங்க க்கும் இைடயில் 
இணக்கப்பா  காணப்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மாத்திரம் 
அ ல்ப த்தப்ப ம் என்பதைன இப்பாரா மன்றத்திற்கு 
நான் அறிவிக்க வி ம் கின்ேறன். 

ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தின் உ ப்பினர்கள் 
மாதெமான் க்கு 100 பாவிைன பங்களிப்பாக 
ெச த் வதன் லம் அவர்கள  சி வர்க க்கு (18 வய  
வைர) விபத் , தீராத ேநாய் மற் ம் சத்திரசிகிச்ைச 
என்பவற்ைற உள்ளடக்கிய சுகாதார காப் தியாக 
ஆகக்கூ ய  150,000 பாவிைன வழங்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

மகளிர் வ ட்டல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  சனத்ெதாைகயில் 
அைரவாசிக்கு அதிகமாகக் காணப்ப ம் ெபண்கள் ேதயிைல 
பறித்தல், ஆைட ைதத்தல் மற் ம் ெவளிநாட்  
ேவைலவாய்ப்  என எம  ெபா ளாதாரத்தின் பிரதான 

ைறகளில் ஈ பட் ள்ளனர். எனி ம் எம  நாட் ள்ள 
சட்டவாக்க சைபகளில் அவர்கள  பிரதிநிதித் வம் மிக ம் 
குைறவாகக் காணப்ப கின்ற . எனேவ எம  அரசாங்கம் 
ேதர்தல் லம் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட அரசியல் நி வனங்களில் 
ெபண்களின் பிரதிநிதித் வத்ைத 25 சத தமாக 
அதிகாிப்பதற்கு ன்ெமாழிந் ள்ள .  

வியாபார ெசயன் ைற காைமத் வத்தில் 
ஆற்ற ைன அதிகாித்தல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வியாபாரச் ெசயல் ைற 
காைமத் வத் ைறயான  2016 இல் ஏற் மதி 

வ மானத்திைன 1 மில் யன் ஐ.அ. ெடாலராக 
ெகாண் ப்ப டன் 2020 அளவில் 100,000 ஊழியர்கைளக் 
ெகாண் க்கும் அேதேவைள, ஏற் மதி வ மானமாக 5 
பில் யன் ஐ.அ. ெடாலைர ெகாண் க்குெமன ம் 
மதிப்பிடப்பட் ள்ள . இலங்ைக உலக தரப்ப த்த ல் கடந்த 

ன்  வ டங்களாக ெதாடர்ந் ம் தல் 25 ஆவ  இடத்தில் 
இ ப்பதாக எ.ாி ேகர்ணி தரப்ப த்தி ள்ளார். கார்ட்னர் 
இலங்ைகயிைன உலகில் தல் 30 ஆவ  இடத்தி ப்பதாக 
தரப்ப த்தி ள்ளார்.  

ேமற்குறிப்பிட்ட இலக்கிைன அைடவதற்கு எம  நா  
திறைம ள்ள தகவல் ெதாழில் ட்ப ெதாழில் ாிநர்கள் பலைர 
ேவண்  நிற்கின்ற . இந்தவைகயில் தகவல் ெதாழில் ட்ப 
பல்கைலக்கழகங்கள் உள்ளடங்கலாக சர்வேதச அங்கீகாரம் 
ெபற்ற தகவல் ெதாழில் ட்ப கல்வி நிைலயங்க க்கு நான் 
அைழப்  வி ப்ப டன் அவற் க்கு வாிச் ச ைககைள 
வழங்குவதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். இப் 
பல்கைலக்கழகங்கள் தனியார் அரசாங்க பங்களிப்  
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ப டன் அரசாங்கம் 
காணி மற் ம் ஏைனய உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
பங்களிப்பாக வழங்கும். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக தகவல் 
ெதாழில் ட்ப, வியாபாரச் ெசயன் ைற காைமத் வக் 
ைகத்ெதாழி ைன தரம் குைறவாக ெசயற்ப த் கின்ற  
என்ப  பிைழயானதாகும். எம  நா  வியாபாரம் மற் ம் 
ைகத்ெதாழி ல் உண்ைமயான ஆற்ற ைன 
ெவளிப்ப த் கின்ற  என்பைத நாம் உலகிற்கு 
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எ த் க்காட்ட ேவண் ய சந்தர்ப்பம் இ வாகும். எனேவ, 
தகவல் ெதாழில் ட்ப ைறயில் ன்ேனற்றத்திற்கான 
வாய்ப் கைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கு நா  சர்வேதச 
பிரச்சாரம் மற் ம் ன்ேனா  ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்காக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் லம் 

பா 100 மில் யைன அல்ல  பிரச்சார நடவ க்ைககளின் 
ெமாத்தச் ெசலவினத்தில் 50 சத தத்திைன வழங்குவதற்கு 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . அேதேநரம் SLSSCOM ேம ம் 100 
மில் யைன வழங்குவதற்கான யற்சிகைள ேமற்ெகாள் ம். 
SLSSCOM அ வலர்கள் மற் ம் அரசாங்க அ வலர்கைள 
உள்ளடக்கிய ேமற்பார்ைவக் கு ெவான்  
இச்ெசயற்பா கைள கண்காணிப்பதில் ஈ ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, த்தாக்கம் மற் ம் 
ெதாழில் யற்சியாண்ைம இன்றி ெபா ளாதார வளர்ச்சி 
அைடய யா . த்தாக்க சிந்தைன ள்ள எம  இளம் 
பட்டதாாிகள் இலங்ைகயில் லதனத்திைனப் ெபற் க் 
ெகாள்வ  க னமான விடயமாகும். அவர்களில் 
ெப ம்பாலானவர்களின் க த் க்கள் வர்த்தக ாீதியான 
ெதாழில் யற்சிகளாக மாற்றப்ப வதில்ைல. எனேவ லதனப் 
பற்றாக்குைறயிைன நீக்குவதற்கும் பல்கைலக்கழக 
பட்டதாாிகள் தம  ெசாந்தக் கம்பனிகைள உ வாக்குவதற்கும் 
ஊக்கமளிப்பதற்காக ஆகக்குைறந்த  1,000 பட்டதாாிக க்கு 
3 வ டத்திற்குள் ஆெளா வாின் கண் பி ப்ெபான் க்கு 
ஆகக்கூ ய  பா 1.5 மில் யன் வைர கடன் வழங்குவதற்கு 
அரசாங்க வங்கிகளின் ஊடாக கடன் வழங்கும் 
திட்டெமான்றிைன ன்ென ப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இக்கடன் எவ்வித பிைண மின்றி 
வியாபாரத் திட்டங்க க்கு மாத்திரம் வழங்கப்ப ம். 
பல்கைலக்கழக ேபராசிாியர்கள், ைகத்ெதாழில் ெதாழில் 

யற்சியாளர்கள் மற் ம் அரசாங்க ஊழியர்கைளக்ெகாண்ட 
ஏற் மதி ஊக்குவிப்  சைபயின்கீழ் ெதாழிற்ப ம் 
கு ெவான்றினால் இந்த வியாபாரத் திட்டங்கள் மதிப்பீ  
ெசய்யப்ப ம். இக்கட க்கான உத்தரவாதம் 
அரசாங்கத்தினால் ைமயாக வழங்கப்ப ம். இதன் லம் 
வ டெமான் க்கு 100 திய ெதாழில் யற்சிகைள 
ஆரம்பிப்பதற்கு மாக இ க்கும். 

அரசாங்கம் சூழ யல் ைறைமெயான்றிைன 
ஊக்குவிப்பதற்கு அதிக கவனம் ெச த்தி ள்ள . இதன் லம் 
உள்நாட் ல் ெதாழிற்ப ம் உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட் க் 
கம்பனிகள், ன்ேனா  தலீட்டாளர்கள் குறித்த 
பட்டதாாிகளின் கம்பனிகளில் பங்காளர்களாக இ க்க 

ெமன்ப டன் நிதி வழங்குவதன் லம் ஏைனய 
ெதாழில் யற்சியாளர்க ம், வழிகாட்டல்கைள வழங்கு 
வதற்காக இைணந் ெகாள்பவர்க ம் தலீட் க்கான 
ச ைககைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்தவைகயில் 
அரசாங்கம் குறித்த ெதாழில் ைறயில் பங்காளராக இ க்குமா 
என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. ஆனால் நாட் ன் ெபா ளாதார 
வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளிப்பதற்கு தனியார் ைறக்கான 
வசதிகைள ஏற்ப த்திக்ெகா ப்பதில் அரசாங்கம் அக்கைற 
ெச த்திவ கின்ற .  

உத்ேதச சட்டவாக்க தி த்தங்கள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெபா ளாதார வளர்ச்சி 
மற் ம் ச க நீதியிைன அைடந் ெகாள்வதற்கு ேவக ம் 
விைனத்திற ம் அேதேபான்  சாியான தீர்மானம் எ த்த ம் 
மிக அவசியமானதாகும். நீதியிைன நைட ைறயில் 

பிரேயாகிக்கக்கூ ய ைறெயான்ைறத் தாபிப்பதற்குத் 
ேதைவயான ம சீரைமப்பிைன ஏற்ப த் ம்வைகயில் எம  
சட்டங்கைள ம் சட்ட ைறைமகைள ம் மீளாய்  
ெசய்வதற்கு எம  அரசாங்கம் அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்பட்  
வ கின்ற . ஏெனனில் பிணக்கு தீர்  மற் ம் சட்ட 
ஏற்பா கள் ஒ  வாரத்திேலா அல்ல  மாதங்களிேலா அல்ல  
வ டங்களிேலா வைரய க்க யாததாகும். எம  சட்ட 

ைறைமகளின் விைனத்திறைன ேமம்ப த் வதற்கு நாம் 
எதிர்பார்ப்ப டன் அதன் லம் ேதசிய ெபா ளாதாரத்திற்கு 
உத்ேவகம் வழங்கி எம  அபிவி த்தி இலக்குகைள ம் 
அைடந் ெகாள்ள ம்.  

என  அைமச்சான  எம  பணிக டன் ெதாடர்பான 
சட்டங்கைள மீளாய்  ெசய்வதற்கான நைட ைறகைள 
ஏற்கனேவ ஆரம்பித் ள்ள . இதில் நாணயச் ெசலாவணிக் 
கட் ப்பா , வாி விதிப்பன , சுங்கம், ஊழியர் ேசமலாப நிதி 
மற் ம் ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதி, காணி (ைகமாற்றல் 
வைரயைற) சட்டம், ெசயலாற் ைக குைறந்த 
ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் குைற பயன்பாட்  ஆதனங்களின் 
மீெள ச்சி சட்டம், நலன் ாி நன்ைமகள் சட்டம், அரசாங்க 
ஒப்பந்த சட்டம் என்பன ம் உள்ளடங்கும். தனியார் அரசாங்க 
பங்குைடைம ெதாடர்பில் ைறயான ஒ ங்குவிதிகள் 
எம்மிடம் இல்ைலெயன்பைத நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். எனேவ தனியார் அரசாங்க 
பங்குைடைமக்கான சிறந்த சட்ட ஏற்பா கள் 
உ வாக்கப்ப ம்வைர இைடக்கால ஏற்பாடாக 
வழிகாட்டல்கைள விநிேயாகிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். ேம ம் சர்வேதச மத்தியஸ்தங்க க்கு 
ெச த்த ேவண் ய ெகா ப்பன க க்காக அரசாங்கம் 
ெப மளவில் ெசல  ெசய்வதற்கு நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட . 
அவ்வாறான மத்தியஸ்த ெசயன் ைறக க்கான ெசலவினம் 

பா 100 மில் யனாகும். எனேவ நீதி அைமச்சின் 
வழிகாட்ட டன் சர்வேதச மத்தியஸ்த நிைலயெமான்றிைன 
இலங்ைகயில் தாபிப்பதற்கு நாம் ஒத் ைழப்  
வழங்குகின்ேறாம். தற்ெபா  இதைனத் தாபிப்பதற்கு 
ேதைவயான வளங்கைள நாம் ஏற்கனேவ வழங்கி ள்ேளாம். 
எதிர்காலத்தில் சர்வேதச மத்தியஸ்த ெசயன் ைறகைள 

மான அள  தவிர்க்குமா  அரசாங்க நி வனங்க க்கு 
அறி த்தல்கள் வழங்கப்ப ம்.  

ேபாக்குவரத் த் ைற 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேபாக்குவரத் த் 
ைறயான  மிக அவசரமான ம சீரைமப்பிைன 

ேவண் நிற்கின்ற . எந்தெவா  வாகனப் ேபாக்குவரத்  
காைமத் வ ம் காணப்படாைமயினால் எம  பாைதகள் 

வாகன ெநாிசல்களினால் நிைறந் ள்ளன. இத் ைறயின் 
அபிவி த்தி டன் எந்தெவா  ஒ ங்குப த் ைக 

ைறைம ம் பின்பற்றப்படவில்ைல.  

ச்சக்கர வண் கள், வாடைக வாகனங்கள் மற் ம் 
பாடசாைல ேவன்கள் மற் ம் ெபா ட்கள் ஏற் ம் வாகனங்கள் 
உள்ளடங்கலாக ேதசிய ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு வின் 
ேநாக்ெகல்ைலைய விாிவாக்குவதற்கு சட்டவாக்க 
தி த்தங்கைள அறி கப்ப த் வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

பாைத ேபாக்குவரத்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக ேபாக்குவரத்  
சைபயான  ேப ந்  ஒன்றிைனக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு 
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ஆகக்குைறந்த  பா 4.5 மில் யைன ெசலவிட 
ேவண் ள்ள . எவ்வாறாயி ம், ேபாக்குவரத்  சைபயின் 
பைழய அ ச்சட்டங்கள் திய ேப ந் கள் தயாாிப் க்கான 
கழி  இ ம்பாக விற்கப்ப கிற . எனேவ திய 
ேப ந் கைள எம்மால் தயாாிக்க மாயின், ேப ந் கள் 
ெகாள்வன க்கான ெசலவினத்திைன ேசமிக்க ம். 
எனேவ உள்நாட் க் கம்பனிகளின் பங்களிப் டன் 
ெதாழிற்ப வதற்கு மான ேப ந் கைளத் 
தயாாிப்பதற்கான சாத்தியப்பா கைளக் கண்டறி மா  நான் 
ேபாக்குவரத்  சைபயிடம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். 
இச்ெசயன் ைற லம் ேப ந்  ஒன் க்கு ஏறக்குைறய பா 
1.5 மில் யைன ேசமிக்க ம் என்ப டன் 
வ டெமான் க்கு பா 10,000 மில் யைன ேசமிக்க ம் 
என எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .  

அரசாங்க ெசாத் க்கள் ண் விரயம் ெசய்யப்படக்கூடா  
என்ற வைகயில், ேகள்விப்பத்திர ைறயின் லம் பயன்ப த்த 

யாத அைனத்  வாகனங்கைள ம் விற்பைன ெசய் மா  
அரச ைற நி வனங்கைள நான் ேகட் க் ெகாள்கிேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஒவ்ெவா  நா ம் 
ச்சக்கர வண் களினால் ஏற்ப ம் விபத் க்கைள நாம் 

ேகள்விப்ப கின்ேறாம். நாட் ல் மக்கள் ேபாக்குவரத்திற்கு 
ச்சக்கர வண் கள் பங்களிப் ச் ெச த் கின்றதாயி ம், 

இவற்ைற 280 இயந்திரக் ெகாள்ளள ைடய நான்கு சக்கர 
வாகனங்களாக தர யர்த் வதற்கு ஊக்கமளிக்க ெமன 
நான் உ தியாக நம் வ டன் அதற்காக ச ைக 
அ ப்பைடயிலான கடன் திட்டெமான்றிைன 
நைட ைறப்ப த் வதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சக்தியிைன 
ேசமிப்பதற்கும் சுற்றாடல் மாசைடவதைன குைறப்பதற்கும் 

ச்சக்கர வண் களிைன எாிெபா ளி ந்  மின்சாரத்திற்கு 
மாற் மா  அதன் உாிைமயாளர்கைள நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்ேநாக்கத்திற்காக கட்டண மாணி 
ெபா த்தப்பட்ட ச்சக்கர வண் க க்கு பா 150,000 
ச ைகக் கடைன வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இதற்காக பா 50 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்ய ம் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

நாட் ல் பதி ெசய்யப்பட்ட ஒவ்ெவா  வாகனத்திற்கும் 
ேமாட்டார் வாகன அைடயாளக் குறியாக்கியிைன 
ெபா த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். இ  ேமாட்டார் 
வாகனங்கைள காைம ெசய்வதற்கு உத வ டன் 
தி ட் ந்  பா காத்  பா காப்பிைன ம் 
அதிகாிக்கின்ற . இதற்காக பா 500 மில் யைன ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ைகயிரத ேபாக்குவரத்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ல் 1,567 கி.மீ 
ைகயிரதப் பாைதகள் காணப்ப கின்றன. இவற் ள் 

குறிப்பிடத்தக்கள  நீளமான ைகயிரதப் பாைதகளில் 
நாெளான் க்கு ஒ சில ைகயிரதங்கள் மாத்திரேம 
பயணிக்கின்றன. எனேவ ைகயிரதப் பாைதகைள கட்டண 
அ ப்பைடயில் ெபா ட்கள் ேபாக்குவரத்  மற் ம் சுற் லா 
ேநாக்கங்க க்காக தனியார் ைறயினர் பயன்ப த் வதற்கு 
அ மதிப்பதற்காக நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். இதன் லம் 
ெபறப்ப ம் வ மானம் ைகயிரதப் பாைதகைள காைம 
ெசய்வதற்கும் அதன் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
தர யர்த் வதற்கும் பயன்ப த்தப்ப ம். ெகௗரவ சபாநாயகர் 

அவர்கேள, ைகயிரதத் ைறயான  மிகப் ெப மளவிலான 
ஆதனங்கைளக் ெகாண் ந்தேபாதி ம் அைவ ைமயாக 
பயன்ப த்தப்ப வதில்ைல. இந்தவைகயில், பயன்பா  
குைறந்த ஆதனங்களின் விைளவிைன ேமம்ப த் வதற்கான 
உபாயங்கைளக் கண்டறிவதற்கு அரசாங்கத்தினால் 
நியமிக்கப்பட்ட 5 உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட ' ைகயிரத 
அபிவி த்திப் ேபரைவ' ஒன்றிைன தாபிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைப பைழய ேப ந்  
அ ச்சட்டங்கைள மீளப் பயன்ப த் வதற்கு பின்பற் கின்ற 
அேத வழி ைறயிைன இலங்ைக ைகயிரதத் ைற ம் தம  
பைழய ைகயிரதப் ெபட் கைள பயன்ப த் வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகிேறன். பாவைனயி ந்  அகற்றப்பட்ட 
ைகயிரதப் ெபட் கைள கழி  இ ம்பாக மாற் வதன் லம் 

வ டெமான் க்கு பா 6,000 மில் யன்கைள ேசமிக்க 
ம். ேம ம் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய இதன் லம் 

ேசமிப்ப டன் உள்நாட்  திய ைகத்ெதாழில் ஒன்றிைன ம் 
உ வாக்க ம்.  

சனத்ெதாைக ேபாக்கிைனக் கவனத்திற்ெகாண்  களனிப் 
பள்ளத்தாக்கு ைகயிரதப் பாைத ந ன 
மயப்ப த்தப்ப வேதா  ேவகம் மற் ம் ஆட்களின் 
ெகாள்வன  அள  அதிகாிக்கப்ப தல் ேவண் ம். இதற்காக 

பா 1,500 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ைகயிரத நிைலயங்கள் 
மற் ம் ேப ந்  நிைலயங்களில் “Park and Ride”  வசதிகைள 
ஏற்பா  ெசய்வதன் லம் நாட் ல் வாகனப் ேபாக்குவரத்  
சிறந்த ைறயில் காைம ெசய்யப்ப வ டன் பிரயாணிகள் 
ெசௗகாியமாக ம் குைறந்த ெசலவி ம் பயணிப்பதற்கான 
வசதிக ம் ெசய்யப்ப ம். இதற்காக ைகயிரதப் பாைதகள் 
ேமம்பா  மற் ம் ஜாஎல, அவிஸ்ஸாெவல்ல, பாணந் ைற, 
கடவத்ைத மற் ம் பி யந்தைல ேபான்ற ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
நகரங்களில் ேப ந் ப் ேபாக்குவரத்திைன ேமம்ப த் வதற்கு 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சுக்கு பா 1,000 மில் யைன 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். ‘Park and 
Ride' எண்ணக்க  தாபிக்கப்பட்ட டன் நகரத்திற்குள் 
வ கின்ற வாகனங்கள் குைறந்த  4 பயணிகைள 
ெகாண் க்க ேவண் ம் எனக் ேகட்கப்ப வ டன் 
அவ்வாறல்லாத வாகனங்க க்கு கட்டணம் அறவிடப்ப ம். 
இச்ெசயன் ைறயான  2016 ெசப்ெதம்பர் இ தியளவில் 
பயன்பாட் க்கு வ ம். 

ெபா ட்கள் ேபாக்குவரத்திைன ைகயிரதத்தின் ஊடாக 
ேமற்ெகாள்வதன் லம் ேபாக்குவரத் ச் ெசலவிைன 
குைறப்பதற்கு நாம் ஊக்குவிப் கைள வழங்குகின்ேறாம்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, யாழ்ப்பாணம் 
ைகயிரதப் பாைத, மாேகா மற் ம் வ னியா பாைதகளின் 

ேவகத்திைன ேமம்ப த் வதற்கும் அதற்காக பா 2,000 
மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ெமாேனாைரல்: நீர்ெகா ம் , கட் நாயக்க – ெகா ம்  
மற் ம் ெகா ம்  - கடவத்ைத நகரங்கைள இைணக்கும் 
ெமாேனாைரல் க த்திட்டங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கு தனியார் 

ைற பங்காளர்க க்கு அரசாங்கத் ைற ஊக்குவிப்  
வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
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நீர் மார்க்கங்களில் ேபாக்குவரத்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, விேசடமாக நீர் 
மார்க்கங்களின் கிைடப்பன க்கு க்கியத் வம் வழங்கும் 
வைகயில் இந்த வளங்கைளப் பயன்ப த்தி ேபாக்குவரத்  
நடவ க்ைககைள ன்ென ப்பதற்கு தனியார் 

ைறயின க்கு நான் அைழப்  வி க்கின்ேறன். 

சுற் லாத் ைறக்கு பல்வைகப்ப த்தல் மற் ம் 
மற் ெமா  நடவ க்ைகயாக ேமலதிக ஏற்பா களின் 
ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்வதற்காக நீர்மார்க்கங்கைள 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட அதிேவகப்படகு நீர்ச்ச க்கு 
விைளயாட் த் ேதர் கைள வழங்குவதற்கு தனியார் 

ைறயினர் ஊக்குவிக்கப்ப வர். அவ்வாறான படகுகைள 
ெகா ம்  – சிலாபம் மற் ம் பராக்கிரம ச த்திரத்தில் 
ெதாழிற்ப த்த ம்.  

நாட் ல் நீர்வழிப்ேபாக்குவரத்திைன ஊக்குவிப்பதற்கு 
பா 250 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

கப்பற்ெறாழில்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கிழக்கி ந்  
ேமற்கிற்கான கப்பல்  ேபாக்குவரத்  பாைதயில் மிக 
அண்ைமயி க்கின்ற நா  என்ற வைகயில் இலங்ைகயின் 
இட அைம க்கு க்கியத் வம் வழங்கி ச த்திர 

க்கியத் வம் வாய்ந்த ைமயெமான்றிைன உ வாக்குவ  
க்கியமானதாகும். 

உலக ெப மதி ெதாடாிைன நாம் வளர்க்க ேவண் ய  
க்கியம் என்ப டன் ச த்திர ைமயமான  ெப மளவிலான 

வாய்ப் கைள ம் வழங்குகின்ற . இந்தவைகயில் நாட் ற்குள் 
கப்பல் உாிைமயாளர்களிைன கவர்வதற்கான சூழ்நிைலயிைன 
உ வாக்குவ டன் அதன் லம் ச த்திரப் ெபா ளாதார 
ெமான்றிைன உ வாக்குவதற்கு ம்.  

கப்பல் ேபாக்குவரத்  ைமயெமான்றிைன 
உ வாக்குவதற்கு கப்பல் ெதாழிற் ைற மற் ம் ெகாள்கலன் 
அல்லாத ெதாழிற் ைறகள் அதிகாிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 
இந்தவைகயில் 2025இல் உலகில் தல் 20ஆவ  கப்பற் 
ேபாக்குவரத்  ைற கமாக மா வதற்கு ேதைவயான 
உபாயங்கைள உ வாக்குவ  அவசியமாகும். 

கப்பற்தள ெதாழிலாளர்கள் கப்பல் உாிைமயாளர்களில் 
தங்கியி க்க ேவண் ய டன் ெபா  தலீட் ன் லம் 
இத் ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தலீட் ைன மீளப் 
ெபற் க் ெகாள்வதற்கு இவ்வியாபாரத்திைன வளர்ச்சி 
அைடயச் ெசய்ய ேவண் ய ேதைவ காணப்ப கின்ற . கப்பல் 
நிதியளிப் , தி த்த ேவைல, கப்பல் பதி , குதப்ப த்தல், 
மத்தியஸ்தம் மற் ம் அதேனா  ெதாடர்பான ேசைவகள் திய 
சட்டங்களின் லம் நி வகிக்கப்ப வ டன் அவற் க்காக 
அரசாங்கம் ஊக்குவிப் ம் வழங்கும். இத்ெதாழிற் ைறக்கான 
ேபாட் த் தன்ைம பிராந்தியத்தில் அதிகாித் ள்ள . 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக 
கடற்பைடயான  கடல் பா காப்  நடவ க்ைககளில் 
ஈ ப வதற்கான ஆற்ற ைன ெகாண் ள்ள . இந்தவைகயில் 
இலங்ைகக் கடற்பைட டன் இைணந்த ெதாழில் 

யற்சிக க்கு தனியார் ைறயின க்கு ஊக்கமளிக்க 
வி ம் கின்ேறன். 

ெபா ட்ெகாள்வன  

இலங்ைகயிைன ெதாழில் ைமயெமான்றாக 
பயன்ப த் வதற்கான ேசைவகைள விாிவாக்குவதற்கு 
விைனத்திறன், லதனம், அறி  என்பவற்ைறப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு சர்வேதச கப்பற் சரக்ேகற்றல் 
கம்பனிகள் மீதான வைரயைறகைள அரசாங்கம் நீக்குவ டன் 
அதன் லம் சர்வேதச வர்த்தகத்தின் ஊடாக உள்நாட் ப் 
ெபா ளாதாரத்திற்கு திய லதனம், வியாபாரம் மற் ம் 
ெதாழில்வாய்ப்  என்பவற்றிைன உ வாக்க ம். கப்பற் 
சரக்ேகற்றல் ைமயத்திற்கான உாித் ைரக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்கைள குறிப்பி கின்ற ஒ ங்கு விதிகள் 
விநிேயாகிக்கப்ப வ டன் இப்பிரேதசங்கள் தலீட்  
ஊக்குவிப்  வலயங்க க்கு ெவளிேய அைமந்தி க்கும் 

சரக்கு ெபா ள் ஏற்றல் 

சர்வேதச சரக்ேகற்றல் ெதாழிற் ைறயான  ெவளிநாட்  
பங்களிப் டன் ஆகக்கூ ய  75 சத தமாக ம், 
ஆகக்குைறந்த  10 மில் யன் ஐ.அ. ெடாலராக ம் தலீ  
காணப்ப ம் வைகயில் சுதந்திர மயப்ப த்தப்ப ம். ஆயி ம் 
இக்கம்பனிகள் ஆகக்குைறந்த  90 சத த உள்நாட்  
ேவைலவாய்ப்பிைனக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 
சரக்ேகற்றல் ெதாழி ைன ைற கங்க க்கு 
விாிவாக்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிவ டன் இலங்ைகத் 

ைற க அதிகார சைப டன் ெதாழிற்ப த ம் ேவண் ம். 
கப்பல் ெதாழில் ெதாடர்பான நடவ க்ைககளில் திறன்வி த்தி 
மற் ம் பயிற்சியிைன ஊக்குவிப்பதற்கு இத் ைறயில் பயிற்சி 
மற் ம் உபகரணங்க க்கு வாிச்ச ைக வழங்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகிேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்  ச த்திர 
அ வல்கள் ஒத் ைழப்  நடவ க்ைககைள வ ப் 
ப த் வதற்கு பா 50 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக ைற க 
அதிகார சைப வள க்குள் ைழகின்ற ெகாள்கலன் 
வாகனங்கள் பல்ேவ  நைட ைறக க்கு உட்ப கின்றன 
என்ப  என  கவனத்திற்கு ெகாண் வரப்பட்ட . வாகன 
நகர்  ெசயற்பா கைள எவ்விதக் கட் ப்பா ன்றி 
திறந் வி வ டன் வாகனெமான் க்கான வ டாந்த 
அ மதிப்பத்திரக் கட்டணம் பா 100,000 ஆக 
அறி கப்ப த் வதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ைகத்ெதாழிற் ேபட்ைடகள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ல் 27 ைகத்ெதாழில் 
ேபட்ைடகள் காணப்ப கின்றன. இவற்றின் வசதிகள் 
தர யர்த்தப்படாத டன் ைகத்ெதாழிற்சாைலகளின் 
ெசயற்பா கள் அதிகாிக்குமள  தர யர்த்தப்ப தல் 
ேவண் ம். எனேவ, இந்த ெதாழிற்ேபட்ைடகைள தர யர்த்தல் 
மற் ம் னரைமப்  நடவ க்ைககளிற்கு ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள நாம் அறி கப்ப த்தி ள்ேளாம். இதற்கு 
ேமலதிகமாக ஹம்பாந்ேதாட்ைட, ைரகம், மகா ஓயா மற் ம் 
தி ேகாணமைல ேபான்ற பிரேதசங்களில் ைகத்ெதாழில் 
அபிவி த்தி வலயங்கைள நாம் தாபிப்ப டன் கண் யில் 
தகவல் மற் ம் விவசாய ெதாழில் ட்ப வலயங்கைள 
உ வாக்குவதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இக்ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகளில் னரைமப்  மற் ம் 

ன்ேனற்ற ெசயற்பா களிற்கு பா 500 மில் யைன 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
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நீர் வழங்கல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, குழாய்நீர் வசதி நாட் ல் 
ஏறக்குைறய 44 சத தமாேனா க்கு மாத்திரம் 
கிைடக்கப்ெப கின்ற . 2020 அளவில் குழாய்நீர் 
கிைடப்பனவிைன 60 சத தத்தினால் அதிகாிப்ப  எம  
ெகாள்ைகயாகும். அரசாங்கம் நா  வதி ம் பா 94 
பில் யன் ெசலவில் 29 பாாியளவிலான நீர் வழங்கல் 
க த்திட்டங்களிைன ேமற்ெகாண்  வ கின்ற . 
அேதேவைள, ஐந்  பிரதான கழி நீரகற்றல் க த்திட்டங்கள் 
இத் ைற ெதாடர்பான வசதிகைள ேமம்ப த் வதற்காக 
ெசயற்ப த்தப்பட்  வ கின்றன.  

நாட் ல் அைடயாளங்காணப்படாத சி நீரக ேநாய் 
பரம்பைல த ப்பதற்கான ாிதப்ப த்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் ஒ  பகுதியாக குழாய் நீர் விநிேயாகப்பட யாத 
பிரேதசங்க க்கு நீர் சுத்திகாிப்  இயந்திரங்கள் (RO) 
வழங்கப்ப ம்.  

பாைத வைலயைமப்  

ெகௗரவ பிரதமர் அவர்கள் மத்திய அதிேவகப்பாைத 
நிர்மாணத்திற்கான அ க்கலைல இவ்வ ட ஆரம்பத்தில் 
நாட் னார். இப்பாைதயின் நான்கு பகுதிகளின ம் பணிகள் 
ஒேர ேநரத்தில் ஆரம்பிக்கப்ப வ டன் ஒ  பகுதிக்கான 
ஒப்பந்த ம் உள்நாட்  ஒப்பந்தக்காரர்க க்கு 
வழங்கப்பட ள்ள .   

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வன் ர அதிேவகப் 
பாைத விாிவாக்கல், பாணந் ைற வைரக்குமான கைரேயாரப் 
பாைத விாிவாக்கல், தம் ள்ைள, ெபாலன்ன ைவ, 

ல்ைலத்தீ , யாழ்ப்பாணம் இைணப்  அதிேவகப் பாைத 
நிர்மாணம், பாமன்கைட, இரத்மலாைன பாைத விாிவாக்கல், 
களனி ஆற் க்கான திய பால நிர்மாணம், 25 பாலங்கள் 
மீள்கட்டைமப்  மற் ம் 3 ேமம்பாலங்கள் உள்ளடங்கலாக 
பாைத வைலயைமப்  விாிவாக்க க்கு பா 15,000 
மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

நிர்மாணித்  ெதாழிற்ப த்தி மாற்றல் BOT அ ப்பைடயில் 
ெகாட்டா பாைதயி ந்  க வல வைரக்குமான ேம யர்ந்த 
பாைதயிைன நிர்மாணிப்பதற்கு நாம் திட்டமிட் ள்ேளாம். 
இதற்காக அரசாங்கப் பங்களிப்பாக பா 10,000 மில் யைன 
வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெகா ம்  ேகாட்ைடக்கான அைட  வழியிைன 
ேமம்ப த் வதற்கு களனிப் பாலத்தி ந்  ெகா ம்  
ேகாட்ைடக்கான திய ேகாட்ைட ைழ ப்பாைத 
நிர்மாணிக்கப்ப ம். அதற்காக 2 வ டத்திற்குள் பா 4,000 
மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

வட, கிழக்கு அதிேவகப் பாைதயின் லம் நாட் ைன 
இைணத்தல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகா ம் , கு நாகல் 
மற் ம் கண்  ஆகிய நிைலயங்கைள இைணக்கும் மத்திய 
அதிேவகப் பாைத பணிகைள அரசாங்கம் ஆரம்பிக்க உள்ள  
என்பதைன நீங்கள் நன்கறி ர்கள். இந்த அதிேவகப் 
பாைதயான  அரசாங்க தனியார் பங்களிப்பின் ஊடாக 
தம் ள்ைள, ெபாலன ைவ, ல்ைலத்தீ  மற் ம் 
யாழ்ப்பாணத்திைன இைணக்கும் வைகயில் ேம ம் 
விாிவாக்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ன் வளர்ச்சியான  
ஒ ங்கிைணந்த நைட ைறெயான்றிைன ேவண் நிற்கின்ற . 
உத்ேதச அதிேவகப் பாைத ெந கி ம் ைகத்ெதாழிற் 
ேபட்ைடகைள நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ள . 
அதன் லம் அதிேவகப் பாைதக க்கான ெப மதி ேசர்ப்  
இடம்ெப ம்.  இந்தவைகயில் அதிேவகப் பாைதகளில் 
ம ந் ப் ெபா ள் கம்பனிகள் உள்ளடங்கலான உயிாியல் 
ெதாழில் ட்ப ேபட்ைடகள், உற்பத்தி வ வைமப்  
ெபாறியியல் தயாாிப் , தகவல் ெதாழில் ட்பப் ங்கா மற் ம் 
விவசாய, நீாியல் வளங்கள் ங்கா என்பவற்றிைன 
உ வாக்குவதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள .  

அதிேவகப் பாைதக்கான கட்டணம் மாத்திரம் அவற்றிைன 
வர்த்தக ாீதியில் வ வானதாக மாற்றமாட்டா . அதற்கு 
பின் லெமான்  வழங்கப்ப தல் ேவண் ம். அல்ல  
குறிப்பிடத்தக்க ெபா ளாதார ெசயற்பா க க்கு 
பயன்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம். அதிேவகப் பாைதெயன்ப  
ெகா ம்பி ந்  கண் க்கும் யாழ்ப்பாணத்திற்குமான பாைத 
என்பதல்ல மாற்றமாக அதிேவகப் பாைதகள் என்பன உத்ேதச 
வர்த்தக ைமயங்க டன் இைணந்தைவயாக ேநாக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். உண்ைமயில், இந்த அதிேவகப் பாைதகள் 
ெதாழில் யற்சி மற் ம் த்தாக்கத்திற்கான அதிேவகப் 
பாைதகளாக காணப்ப ம் 

உத்ேதசக் கம்பனிகளின் பிரதான லதனமாக 2016இல் 
பா 1,000 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தி 

அதிகாரசைபக்கான உத்தரவாதங்கைள வழங்குவதற்கு 
ன்ெமாழியப்ப வ டன் அதிகாரசைபயான  உள்நாட் ல் 

அல்ல  ெவளிநாட் ல் கடன் நிதி ேசகாிப்பி ம் ஈ பட 
ம்.  

நீர்ப்பாசனக் க த்திட்டங்கள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, உணவில் 
தன்னிைறவிைன உ திப்ப த் வதற்கான எம  
ெகாள்ைகயில் நீர்ப்பாசனம் மற் ம் நீர்வள காைமத் வம் 
என்பன க்கியத் ம் ெப வதைன நாம் நன்கு அறிகிேறாம். 
இந்த வைகயில், சிறியளவிலான குளங்கள் மற் ம் 
கால்வாய்களின் னரைமப்  மற் ம் ேமம்பாட் ற்காக 
ஏற்ெகனேவ ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட பா 2,000 
மில் ய க்கு ேமலதிகமாக யான் ஓயா நீர்ப்பாசனக் 
க த்திட்டத்திைன ாிதப்ப த் வதற்காக ேம ம் பா 1,000 
மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

மின்வ  மற் ம் சக்தி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  மின்சாரத் ைறயான  
ெபா ளாதாரத்தில் பாாியள  தலீட் ைன ேவண்  
நிற்கின்ற ைறயாக ெதாடர்ந் ம் இ ந் வ கின்ற . 
எனேவ மின் ற்பத்தி நடவ க்ைகக க்கான தலீ கள் 
எவ்வித வைரயைறக மின்றித் ெதாடர்ந் ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பாரம்பாியமற்ற 
ப்பிக்கக்கூ ய சக்தி க த்திட்டங்களான காற்றாைல 

மற் ம் சூாிய சக்தி மின்சாரம் என்பவற்றின் அதிகூ ய 
ஆற்ற க்கு க்கியத் வம் வழங்கும் வைகயில் அவ்வாறான 
வளங்கைள பயன்ப த்தி உள்நாட்  ேதைவகைள 

ர்த்திெசய்வ டன் ேமலதிகமானைத ஏற் மதி ெசய் ம் 
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வைகயில் தனியார் ைற பங்களிப்பிைன 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு இலங்ைக மின்சார சைபயிைனக் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். இதன் லம் எம  நா  
எண்ெணய்யில் தங்கியி க்கும் நிைலயிைனக் குைறப்பதற்கு 

ெமன எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . 

பாரம்பாியமற்ற ப்பிக்கக்கூ ய சக்தி க த் 
திட்டங்க க்காக விநிேயாகிக்கப்பட்ட வி ப் க் க தங்கள் 
ஏற்ெகனேவ வழங்கப்பட்  2015 சம்பர் 31ஆம் திகதியன்  
ஒ  வ டத்திற்குேமல் பயன்ப த்தப் படாதி க்குமாயின் 
அைவ ெதாழிற்பாட் ந்  நி த்தப்ப வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

மாநகர மற் ம் நகர அபிவி த்தி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  நகர மற் ம் நகைரச் 
சார்ந்த அபிவி த்தித் திட்டங்க க்கான ைறயான 
திட்டமிடல் காணப்படாைம  இந்நாட் ல் மிக க்கியமான 
விடயமாகக் காணப்ப கின்ற . இப்பின்னணியில் ெகௗரவ 
பிரதம மந்திாி ேமல் மாகாணத்திைன மாநகரமாக மாற் கின்ற 
எண்ணக்க விைன அறி கப்ப த்தி ள்ள . இந்தவைகயில், 
அரசாங்கம் மாநகர அபிவி த்தி ெதாடர்பான விாிவான 
சட்டவாக்கெமான்றிைன அறி கப்ப த்த உள்ள . 
இந்தவைகயில் மாநகர க த்திட்டங்க க்கான பிரதான 
திட்டங்கள் 2016இல் ர்த்தியாகும் வைரயில் 
திட்டமிடப்பட் ள்ள டன் ெப ம்பாலான தரத் திட்டங்கள் 
தனியார் மற் ம் அரசாங்க பங்களிப்  அ ப்பைடயில் 
ெசயற்ப த்தப்ப ம். அத்தைகய நகர் சார்ந்த அபிவி த்தி, நகர 
திண்மக்கழி  காைமத் வம் ேபான்ற க த்திட்டங்க க்காக 

பா 10,000 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். 

நகர அபிவி த்தி 

ேம ம், சுத்தமான கு நீர் கிைடப்பனவிைன 
ேமம்ப த்தல், கழி  நீரகற்றல் ஏற்பா கள் மற் ம் நகர 
அபிவி த்தி என்பவற் க்காக நகர வ வைமப்  மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சுக்கு பா 2,500 மில் யைன ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெதற்கு அபிவி த்தி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெதன் மாகாணத்தி ந்  
ெபா ளாதாரத்திற்கான பங்களிப்  ஏறக்குைறய 15 சத தம் 
மாத்திரமாகும். எனி ம் அப்பிரேதசத்தில் ன்ேனற்றப்பட 
ேவண் ய பல விடயங்கள் காணப்ப கின்றன என நான் 
நம் கின்ேறன். அந்தவைகயில் ைற கம் மற் ம் விமான 
நிைலய ஒத் ைழப்  ேசைவகள், விவசாய அ ப்பைடக் 
ைகத்ெதாழில்கள், விவசாய ஒத் ைழப்  ேசைவகள் ேமம்பா , 
நகர வசதி ேமம்பா , கிராமிய ப் ரேவற்பாட்  வசதிகள் 
ேபான்ற பிரதான ைறகள் ெதாடர்பில் ெதற்கு 
அபிவி த்திக்கான யற்சிகள் கவனத்திற்ெகாள்ளப்ப ம். 
எனேவ, பா 1,000 மில் யைன இதற்காக ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

வடேமல் அபிவி த்தி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  வடேமல் மாகாணத்தில் 
கு நீர் க த்திட்டங்கள், நீர்ப்பாசன வசதிகைள ேமம்ப த்தல், 
மீன்பி  அபிவி த்தி ேபான்ற க த்திட்டங்கைளச் 
ெசயற்ப த் வதற்கு பா 2,500 மில் யைன ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

த  ெபாலன ைவ 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  த  ெபாலன ைவக் 
க த்திட்டமான  அதிேமதகு சனாதிபதியின் அபிவி த்தி 

ன்ென ப்ெபான்றாகும். இ  அைனத் த் ைறகளி ம் 
த் ணர்ச்சி ட் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைளக் ெகாண் க் 

கின்ற . சுத்தமான நீர் கிைடப்பனவிைன விாிவாக்குதல், 
சுகாதார நல வசதிகைள வி த்தி ெசய்தல், குளங்கைளப் 

னரைமத்தல், பாடசாைல உட்கட்டைமப்  வசதி ேமம்பா  
மற் ம் சிறந்த விைளயாட்  வசதிகள் ேபான்ற பல்ேவ  
விாிவாக்கல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள உள்ளடக்கி ள்ள . 
க ெவல, ைவத்தியசாைல நகரம், திய நகரம் மற் ம் 
ெபாலன ைவ ராதன நகரம் ஆகிய பிரேதசங்கைள 
ஒன்றிைணத்  ந ன நகரமாக மாற் வதற்குத் 
திட்டமிடப்பட் ள்ள . மின்ேனாியாவில் உத்ேதச சி நீரக 
ைவத்தியசாைலக்காக ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட பா 2,000 
மில் ய க்கு ேமலதிகமாக பா 10,000 மில் யைன 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

வடக்கு, கிழக்கு அபிவி த்தி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களி ள்ள மக்களின் யரங்கள் 
ெதாடர்பில் எம  அரசாங்கம் மிக ம் காிசைண 
ெகாண் ள்ள . கடந்த பல வ டங்களாக அவர்கள் தம  
அ ப்பைடத் ேதைவகைள ன்ேனற்றித் த மா  
ேகட் வ கின்றனர். அரசாங்கம் த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காகக் குறிப்பிடத்தக்க 
நிதியிைன ஒ க்கீ  ெசய் ள்ள அேதேவைள, வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கில் னரைமப் ப் பணிக க்காக இ தரப்  மற் ம் 
பல்தரப்  கவர்களிடமி ந்  ஒத் ைழப்பிைனப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 2016இல் அபிவி த்திப் 
பங்காளர்களின் மாநாெடான்றிைன நடாத் வதற்கு நாம் 
திட்டமிட் ள்ேளாம். 

உள்நாட் ல் இடம்ெபயர்ந்தவர்களின் பிரச்சிைனகைள 
உடன யாகத் தீர்ப்பதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இ க்கின்ேறாம். 
எனேவ, உள்நாட் ல் இடம்ெபயர்ந்தவர்கைள 
மீள்கு ேயற் வதற்கான நடவ க்ைககைள உடன யாக நாம் 
எ ப்ப டன் ஏற்ெகனேவ மீள்கு ேயறிய கு ம்பங்க க்கு 
வாழ்வாதார வாய்ப் கைள ம் அ ப்பைடத் ேதைவகைள ம் 
வழங்குவதற்கும் நடவ க்ைக எ த் ள்ேளாம். இதற்காக 

ைறயான ப் ரேவற்பாட்  வசதிகள், சுத்தமான கு நீர் 
மற் ம் மின்சாரம் என்பவற் டன் மன்னார் மற் ம் 

ல்ைலதீ  மாவட்டங்களில் 20,000 கைள 
நிர்மாணிப்ேபாம். ெந ந்தீ  இறங்கு ைற நிர்மாணம், 
ேவலைண – ஊர்காவற் ைற பாைத னரைமப் , சிகிச்ைசக் 
கழி  காைமத் வ ைறைமயிைனத் தாபித்தல் ேபான்றன 
இடம்ெப ம். இதற்காக பா 14,000 மில் யைன ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ஒட் சுட்டானில் வாழ்வாதார அபிவி த்தியிைன 
ேமம்ப த் வதற்காக சிவப் க்களித் ெதாழிற்சாைல 
ெயான்றிைனத் தனியார் - அரசாங்க பங்குபற் த டன் 
ஸ்தாபிப்பதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  வசதி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 160,000இற்கு ேமற்பட்ட 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் கு ம்பங்கள் இன் ம் பைழய 
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லயன் அைறகளில் வாழ்ந்  வ கின்றனர். எம  அரசாங்கம் 
ெப ந்ேதாட்ட ச கத்திற்காகக் குைறந்த ெசலவில் கைள 
நிர்மாணிப்பதற்காக டைமப்  நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள 

ன்ென ப்ப டன் அதற்காக பா 1,000 மில் யைன 
ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

உள் ராட்சி மன்றங்கைள வ ப்ப த்தல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, உட்கட்டைமப்  
வசதிகைளத் தர யர்த் வதற்கு உள் ராட்சி மன்றங்களின் 
பயன்பாட் ற்காக பா 1,500 மில் யைன ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

விேசட க த்திட்டங்கள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அண்ைமயில் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட விேசட ஒப்பைடப் க்க க்கான பா 150 
மில் யன்கைள நான் ஒ க்கீ  ெசய்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, விேசடமாக 
இவ்வரசாங்கமான  ேதசிய ஒ மித்த ஓர் அரசாங்கமாக 
ஸ்தாபிக்கப்பட் ள்ளைமயினால் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
அைனவ ம் ஆட்சிப் ெபாறி ைறயில் தீவிரமாக 
ஈ படேவண் ம் என்பேத ேமன்ைமதங்கிய ஜனாதிபதி 
அவர்களின ம் மற் ம் ெகௗரவ பிரதமர் அவர்களின ம் 
ேநாக்காகும். ஓவ்ெவா  பாரா மன்ற உ ப்பின க்கும் பா 
15 மில் யன்கள் தம் பன் கப்ப த்தப்பட்ட வர  
ெசல த்திட்டத்திைன அதிகாிப்பதற்கு அவர்க ம் மிக 
ஆர்வமாக உள்ளனர். எனேவ, இந்ேநாக்கத்திற்காக பா 
3,375 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.   

கைல மற் ம் கலாசாரம்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாம் எம  எதிர்காலச் 
சந்ததியினாின் நலன் க தி எம  கலாசார மற் ம் ரதான 
இடங்கைளப் பா காப்பதில் எம்ைம 
அர்ப்பணித்தி க்கின்ேறாம். அேதேவைள, எம  அரசாங்க ம் 
உள்நாட் க் கைலகள் மற் ம் ைகவிைனப் ெபா ட்கைள 
ேமம்ப த் வதற்கும், அத்திறைமகைள சர்வேதச ாீதியாக 
காட்சிப்ப த் வதற்கும் தன்ைன அர்ப்பணித் ள்ள . 

பாடகர்கள், ந கர்கள் ேபான்ற எம  வாழ்க்ைகக்கு 
மகிழ்ச்சிைய ம், வர்ணத்ைத ம் அள்ளித் த ேவார் 
விேசடமாக ைம அைடந்ததன் பின்னர் மன அ த்த 
நிைலைமக க்கு உள்ளாவதைன நா ம் 
உணர்ந்தி க்கின்ேறன். எம  அரசாங்கம் அவ்வாறான 
கைலஞர்க க்காகத் தனியார் பங்களிப்  ஓய் தியத் 
திட்டெமான்றிைன ஸ்தாபிக்க உள்ளேதா , 
இந்ேநாக்கத்திற்காக பா 15 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

விைளயாட் த் ைற 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சர்வேதச விைளயாட் ப் 
ேபாட் களில் எம  ெசயலாற் ைகயான  ப ப்ப யாகச் 
சீரழிந் ேபா ள்ள . இன் , எம  விைளயாட் த் ைற 
ெதாடர்பான  நி வனங்கள் மற் ம் கழகங்க க்குள் அரசியல் 
ஒ குவதனால் ெசயற்பாட் ைன இழந் ள்ளன. எனேவ, எம  
நாட் ன் விைளயாட்  அபிவி த்திக்குத் தைடயாக ள்ள 
இந்நிைலைமயிைன மாற் வதில் நாம் எம்ைம 
அர்ப்பணித்தி க்கின்ேறாம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நா  சிறிய ஒ  
நாடாக விளங்கினா ம்கூட, எமக்கு விைளயாட் க்களில் 
மகத்தான திறைமகைளக்ெகாண்ட ஆண்க ம், ெபண்க ம் 
இ க்கின்றனர். ஆயி ம், இளம் வயதிைன ைடய திறைம 
வாய்ந்த விைளயாட்  ரர்கைள ம், ராங்கைனகைள ம் 
இனங்காண்பதற்கான ெபா த்தமான ஒ  ெபாறி ைற 
இல்லாைமயான  எம  ரதிர்ஷ்டமாகும். இவ்வாறான 
திறன்கைளக் கண்காணிப்பதற்கும், இனங்காண்பதற்கும் ஒ  

ைறைமயிைன அறி கப்ப த்தல் ேவண் ம். அப்ேபா  
தான் எதிர்காலத்தில் சர்வேதச விைளயாட் க்களில் எம  
ேதசியக் ெகா ைய உயர்த்தக்கூ ய விைளயாட்  

ரர்கைள ம் ராங்கைனகைள ம் உ வாக்கக்கூ யதாக 
இ க்கும். நான் ெதாடர் ைடய குறிப்பிட்ட 
பங்ேகற்பாளர்களிடம் ஒன்றிைணந்  வ மா ம், 
இம்மகத்தான பணிைய ேநாக்கித் தம  பணிையத் 
ெதாட மா ம் ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். இம் யற்சியில், 
சகல ேதசியப் பாைத, மற் ம் விைளயாட் க் களங்கள்,  
மற் ம் சில அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெதாி ெசய்யப்பட்ட சர்வேதச 
ேபாட் களில் கலந் ெகாள் ம் ஒ  சில ஏைனய பரப் களின்  
விைளயாட்  ரர்கள், ராங்கைனகள், பயிற் னர் 
க க்கான ெமாத்தச் ெசலவின ம் அரசாங்கத்தினால் 
ஏற்கப்ப ம். 

பின்தங்கிய பிரேதசங்கள் பயிற்சி உள்ளடங்கலாக பயிற்சி 
வசதிகைள ஸ்தாபித் க் ெகா க்குமா  தனியார்த் ைறைய 
ஊக்குவிப்பதற்கு அரச காணியிைன ம் ச ைக 
அ ப்பைடயிலான கடன் வசதிகைள ம் ஒ க்கீ  
ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

விைளயாட் க்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்குக் 
ெகா க்கப்பட்ட எம  அர்ப்பணிப் க்க டன், எம  
விைளயாட்  ரர்கள் மற் ம் ராங்கைனகைளப் 
பயிற் விப்பதற்கும் சர்வேதச தர நியமங்க க்கு ஏற்ப தம  
திறன்கைள அைடவதற்கும் ெவளிநாட் ப் பயிற்சிகளில் 
ஈ ப வதற்கு ெவளிநாட்  அரசாங்கங்க டன் 
கலந் ைரயா மா  ன்ெமாழிகின்ேறன். 

எனேவ, விைளயாட் ப் ெபா ட்கள்மீ  விதிக்கப் 
பட் ள்ள இறக்குமதி வாிகைள நீக்கும் அேதேவைள, ேமேல 
கூறப்பட்ட பிேரரைணக க்காக பா 1,000 மில் யன்கைள 
ஒ க்கீ  ெசய்கின்ேறன்.  

ெவளிநாட்  ேவைல வாய்ப் க்கள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாம் எதிர்வ ம் 2 
வ டங்களில் ெபா ளாதாரத்தில் ேவைல அதிகாிப்  
ஒன்றிைன ேமற்ெகாள்ளவி க்கின்ேறாம். அேதேபால, எம  
திறன்களற்ற மற் ம் அைரத் திறன்கைள ைடய 

லம்ெபய ம் ெதாழிலாளர்க க்கு ஆகக்குைறந்த  300 
ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர்கைளக் குைறந்த மாதாந்த 
ஊதியமாகப் ெப வதற்கு  எம  ஊழியர்க க்குக் 
ேகள்வி ள்ள ெவளிநா க டன்  கலந் ைரயா மா  
இலங்ைக ெவளிநாட்  ேவைல வாய்ப் ப் பணியகத்ைத 
ஊக்குவிக்கின்ேறன்.  

இலங்ைகயின் ெதாழிலாளர்க க்குக் குறிப்பிடத்தக்க 
அளவிலான ேகள்வி அந்த நா களில் காணப்ப வைத நான் 
உணர்ந்தி க்கும் அேதேவைள, திறன் குைறந்த மற் ம் 
திற ள்ள ெதாழிலாளர்கள் பற்றாக்குைறயாக இ ப்பதன் 
காரணமாக அக்ேகள்வியில் 20 சத தத்திைன மாத்திரம் 

ர்த்தி ெசய்யக்கூ ய நிைலயில் இ க்கின்ேறாம். எனேவ, 

261 262 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

உள்நாட் ம், ெவளிநாட் ம் இவ்வாறான சிறந்த 
சம்பளங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய சிறந்த ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் தம  
திறன்கைளத் தர யர்த் வதற்காகத் ெதாழில்சார் பயிற்சி 
வசதியளிப் க்கைளப் ெபற் க்ெகாள் மா  இைளஞர்கைள 
ஊக்குவிக்கின்ேறன். 

அேதேவைள, ெதாழிலாளர் ஒ வ க்கு பா 15,000ஆக 
இலங்ைக ேவைல வாய்ப் ப் பணியகத்தினால் ேசகாிக்கப்ப ம் 
ெதாழிலாளி ஒ வ க்கான கவர் கட்டணத்திைன 
அதிகாிப்பதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். சகல லம்ெபய ம் 
ெதாழிலாளர்க ம், நாட்ைடவிட் ப் றப்ப வதற்கு ன்னர் 
அவர்கைளத் ெதாடர் ெகாள்ள ேவண் ய தகவல்க டன் 
வங்கிக் கணக்கு, காப் தி உள்ளடக்கம்  
ஆகியனவற்றிைன ம் ெசயன் ைறப்ப த்த ேவண் ம். 

லம்ெபய ம் ெதாழிலாளர்க க்குக் காப் தி 
ெசய்வதற்கு  வழங்கும் காப் தி கவர் நி வனங்கைளத் 
ெதாி ெசய்வதற்கு ெவளிப்பைடயான, ேபாட்  விைலம ச் 
ெசயன் ைறெயான்ைற ம் ஏற்குமா  நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

இந்நாட் ற்கு மத்திய கிழக்கிற்குப் லம்ெபயர்ந்த 
ெதாழிலாளர்களின் பங்களிப்பிற்கு மாியாைத ெச த் ம் 
ேநாக்குடன் மத்திய கிழக்கு நா க க்கான பயணத்திைனக்  
ைகயாள்வதற்காக பண்டாரநாயக்கா சர்வேதச விமான 
நிைலயத்தில் 'வர்த்தக ாீதியான க்கியமான ஆட்கள்' என்ற 
மாியாைத டன்  மத்திய கிழக்கு நா க க்கான 
பயணத்திைனக்  ைகயாள்வதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இ  
கு  அகல்  / கு  வர க் க மபீடங்கைளச் ெசயற்ப த் மா  
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

நிைலேபறான  வளர்ச்சிக்கான உ தியானெதா  
ஒ ங்கு ைறச் சட்டகம்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வர்த்தகத்திைன 
ேமம்ப த் வதில் நாம் அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப ம் 
அேதேவைள, நியாயமற்ற வர்த்தக நைட ைறகள் மற் ம் 
தரக்குைறவான ெபா ட்களி ந் ம், ேசைவகளி ந் ம் 
உள்நாட் த் ெதாழில் யற்சியாளர்கைள ம், மற் ம் 

கர்ேவாைர ம் பா காப்பதற்கான ேதைவைய நாம் 
கவனத்தில் ெகாண் க்கின்ேறாம் என்பைத ம் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
அழகுசாதனப் ெபா ட்கள், இலங்ைகயில் தயாாிக்கப்ப ம் 
அல்ல  சந்ைதப்ப த்தப்ப ம் அழகுசாதனப் ெபா ட்கள் 
ெதாடர்பாகத் தற்ேபா  நாட் ல் எந்த ஒ  நி வன ம் 
ஒ ங்கு ைறகைள ேமற்ெகாள்வதில்ைல. எனேவ, பல்ேவ  
நா களி ந்  இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் அல்ல  
நாட் ள்ள ேநர்ைமயற்ற தயாாிப்பாளர்களினால் 
தயாாிக்கப்ப ம் அழகுசாதனப் ெபா ட்கைளப் பயன் 
ப த் வதில் க ம் பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா த் ள்ளனர். 
எனேவ, அழகுசாதனப் ெபா ட்கைள ம், மற் ம் 
சாதனங்கைள ம் ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்குச் சட்டவாக்கம் 
ஒன்ைற  அறி கப்ப த் வதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இைடக்காலத்தில், ஆ ர்ேவத அழகுசாதனங்கள் 
உள்ளடங்கலாக சகல அழகுசாதனப் ெபா ட்க க்கும் 
ஆகக்குைறந்த  ஆங்கில ெமாழியிலாவ  சர்வேதச 
அழகுசாதன உள்ளீ களின் கைலச்ெசாற்க க்ேகற்ப 
(Nomenclature Cosmetics Ingrdients (INCI) பயன்ப த் ம் 
உள்ளீ களின் விபரத்ைத ேம ைறகளில் அச்சி மா  

கர்ேவார் அ வல்கள் அதிகாரசைப வர்த்தமானி 
அறிவித்தைல ெவளியிடேவண் ம்.  

பால்மா, அழகுசாதன உற்பத்திப் ெபா ட்கள், ேசாப்  
மற் ம் சாம்  ேபான்ற இன்ேனாரன்ன இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட உற்பத்திப் ெபா ட்களின் தரத்திைன 
உ திப்ப த் ம் ேநாக்குடன், ெதாழில் ட்பப் 
பதவியணியினைர அதிகாிப்பதன் லம் இலங்ைகத் 
தரநிர்ணயக் கட்டைளகள் நி வனம், ைகத்ெதாழில் 
ெதாழில் ட்பவியல் நி வனம் மற் ம் ம த் வப் ெபா ட்கள் 
ஆராய்ச்சி ஆய் கூடங்கள் பலப்ப த்தப்ப ம். ஆய் கூட 
வசதியளிப் க்க க்காக நான் பா 200 மில் யன்கைள 
ஒ க்கீ  ெசய்கின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நியாயமற்ற 
ஏகேபாகங்கள், குவிப் க்கள், பிரத்திேயக ெதாடர் கள், விைல 
நிர்ணயங்கள் ேபான்ற வர்த்தகங்களின் ேபாட் த் 
தன்ைமக க்கு எதிரான நடத்ைதக க்கான சந்ைதைய 
ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கான ேபாட்  
அதிகாரசைபெயான்றிைன ஸ்தாபிப்பதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

இலங்ைகயின் ெசயற்ைகக்ேகாள் விண்ெவளி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இ வைர 
பயன்ப த்தப்படாத எம  ெசயற்ைகக்ேகாள் விண்ெவளி 
யான , ெவளிப்பைடயான ெசயன் ைறெயான்றின் ஊடாக 
சர்வேதச ாீதியாக ஒப்பந்தங்கைள ேமற்ெகாள் ம். 

ஆைடக க்கான சிறப்  விற்பைன நிைலயம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைகக்கு உாித்தான 
ஆைடக் ைகத்ெதாழிலான  வர்த்தக 
இலச்சிைனெயான் டனான ேகாதா ஒன்ைற 
ேமற்ெகாள்வதன் லம் ஒ  சில கம்பனிக டன் 
இலச்சிைன டனான வர்த்தகப் பயணத்திைன 
ஆரம்பித் ள்ள . இவ்வர்த்தகப் பயணத்திைன ன்ேனாக்கி 
எ த் ச்ெசல் ம் ேநாக்குடன், ெபயர்பட் ய டனான 
ஒப்பிடக்கூ ய அளவிலான தரத்ைதக்ெகாண்ட இலங்ைகயில் 
தயாாிக்கப்பட்ட இலங்ைகயின் வர்த்தக இலச்சிைனைய 
மாத்திரம்ெகாண்ட தைலயி ந்  கால் வைரயான சகல 
பாிமாணங்கைள ம் உள்ளடக்கிய ஆைடத் தயாாிப் க்கைள 
வழங்குவதற்குத் ேதைவயான வசதியளிப் க்க டனான 
தயாாிப்பாளர்க க்குச் ெசாந்தமான வர்த்தகச் 
சாவ கைளக்ெகாண்ட  நிரந்தரமான கண்காட்சி நிைலயம் 
ஒன்றிைனச் ெசயற்ப த் ம் ேதைவெயான்  எ ந் ள்ள .  

இந்நிைலயமான  உள் ர் மற் ம் ெவளிநாட் க் 
ெகாள்வனவாளர்க க்கான அந்த இடத்திேலேய ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கான வசதிகைள ம், மற் ம் உள்நாட் ச் 
சந்ைதக க்கான உத்தர கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான 
ஒன் கூடக்கூ ய ஒ  தளமாக விளங்கும். எனேவ, அரச, 
தனியார் பங்ேகற்ெபான்றாக பா 2,500 மில் யன் ெசலவில் 
பிரத்திேயகமாக உள்நாட்  ஆைட வர்த்தகங்க க்கான 
ெமாத்த மற் ம் சில்லைற சிறப்  விற்பைன 
நிைலயெமான்றிைன ஸ்தாபிப்பதன் லம் இவ்வர்த்தகப் 
பயணத்திற்கு உத வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். இதற்காக 
அரசாங்கம் குைறந்த  400,000 ச ர அ  
தளப்பரப்பிைனக்ெகாண்ட சிறப்  விற்பைன நிைலயத்திைன 
நிர்மாணிப்பதற்கான குத்தைக நிலத் ண்ெடான்றிைன 
வழங்கும்.  
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இயற்ைக அனர்த்தங்க க்கு எதிரான காப் தி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த 12 மாத 
காலப்பகுதியில், யல்களி ந்  ெவள்ளங்கள். ெவள்ளங்களி 

ந்  நிலச்சாி கள் என இயற்ைக அனர்த்தங்கைள 
மாத்திரேம நாம் ெகாண் ந்ேதாம். உயிர்களின் இழப் க்கள், 
ெசாத் க்களின் ேசதங்கள் ேபான்றன குறிப்பிடக்கதக்க 
அளவில் காணப்பட்டன. அரசாங்கம் அவ்வாறான 
இழப் க்க க்கான நட்டஈடாக ம், இம் யற்சிகைள 
மீள்கட்டைமப்பதற்கான ஆதரவாக ம், வ டாந்தம் சராசாி 

பா 500 மில் யன்க க்கும் அதிகமான ெதாைகையச் 
ெசலவழித் ள்ள . ஆயி ம், இப்ெபாறி ைறயில், 
அவ்வனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்குச்  ெச த்தப் 
படேவண் ய நட்டஈ கள் இன் ம் ெச த்தப்படாம ம், 
மற் ம் அவ்வாறான நட்டஈ கைள வழங்கும் 
ெசயன் ைறகளி ந்த தாமதங்கள் ேபான்றவற்றிற்கு 
வழிவகுத்தன. இவ்வாறான பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்காக 
சூறாவளிகள், யல்கள், ெகாந்தளிப் க்கள், ெவள்ளம், 
நிலச்சாி கள், நிலந க்கம், சுனாமி, மற் ம் ஏைனய இயற்ைக 
அழி கள் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன இயற்ைக 
அனர்த்தங்க க்கு எதிராக  நாட்ைட ம் பா காப்பதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். இவ்வியற்ைக அனர்த்தக் 
காப் தி ெமாத்தமாகக் கூ ய  பா 10,000 மில் யன்கள் 
வைரயிலான ேசதங்கைள ம்  தனிப்பட்டைவகள் கூ ய  

பா 2.5 மில் யன்கைள ம் உள்ளடக்குவேதா  
மீனவர்க க்காக ஒ  மில் யன் பா ஆ ட் காப் தி ம் 
மற் ம் அனர்த்தங்களின்ேபா  ேத தல் மற் ம் மீட் ப் 
பணிக க்கான உதவிக ம் இத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப் 
பட் ள்ள . காப் தித் தவைணக் கட்டணம் என்ற வைகயில் 

பா 300 மில் யைன ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கும் நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். 

விைலயின் ஸ்திரத்தன்ைமையப் ேப தல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி 
மாதம் 09ஆம் திகதியி ந்  இலங்ைகயின் வரலாற்றில் 
இ வைர வழங்கப்படாத மட்டங்களிலான நிவாரணங்கைள 
வழங்குவதன் லம் வாழ்க்ைகச் ெசல ச் சுைமயி ந்  
பாதிப் க்குள்ளாகிய அேநகமாேனா க்கு நிவாரணமளித்  
அவர்க க்குப் தியெதா  வாழ்ைவ அளிக்கக்கூ யதாக 
இ ந்த . இக்கு கிய காலப்பகுதியில், பால்மா, ேகா ைம 
மா, சீனி உள்ளடங்கலாக 13 அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் 
விைலகைளக் குைறப்பதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப் 
பட்டன. ெபற்ேறால், மற் ம் டீச ன் விைலகள் ன்னர் 
ஒ ேபா ம் இல்லாத மட்டத்திற்குக் குைறவைடந்தேதா , 
தீர்ைவையக் குைறத்ததனால், ஒ  கு ம்பத்திற்குப் 
ெபா த்தமான வாகனங்களின் விைலக ம் ழ்ச்சியைடந்தன. 
இந்நிவாரணங்கைளக் காரணமாகக்ெகாண்  ெந ஞ் 
சாைலகள் வாகனங்களினால் நிரம்பிவழிந்ததனால் 
சிரமங்க க்கு கங்ெகா த்தா ம்கூட, இலங்ைகயின் 
கு ம்பெமான்றிற்கு வாகனெமான்றிைனக் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்காக மகத்தானெதா  வாய்ப் க்கிைடத்த . 
வரலாற்றில் பதியக்கூ ய அரச ஊழியர்களின் சம்பள 
அதிகாிப் , அதிகாிக்கப்பட்ட ச ர்த்திக் ெகா ப்பன க ம் 
மற் ம் வழங்கப்பட்ட ஏைனய நிவாரணங்கள் இலங்ைகயர்கள் 
ைககளில் ழங்கக்கூ ய பணத்தின் அளவிைன 
அதிகாிக்கக்கூ யதாக இ ந்த .  

ேம ம், ெபா ப் க் கூறேவண் ய அரசாங்கெமான்றாக 
மக்க க்கு வாக்குக்ெகா த்தப , ெதாி ெசய்யப்பட்ட 11 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைலகைளக் குைறப்பதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

• ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அேநகமான 
உண ப் ெபா ட்களின் விைலகள் ஒவ்ெவா  
வ ட ம் ஏைனய மாதங்க டன் ஒப்பீட்  ாீதியில் 
நவம்பர் - சம்பர் மாதங்களில் உச்சமட்டெமான்றில் 
காணப்ப கின்ற . இவ்விைல ஏற்றத்தாழ் கைள 

காைம ெசய்வதற்காகக் கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் 
ஒ ங்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நைட ைறப் 
ப த்தாைம யினால் இன்  சந்ைதயில் அத்தியாவசிய 
உண ப் ெபா ட்களின் விைலகள் ாித ேவகத்தில் 
உயர்வைடந் ள்ள . இந்நிைலைமைய காைம 
ெசய்வதன் லம் கர்ேவா க்கு நியாயமான 
விைலயில் உண ப்ெபா ட்கள் வழங்கப்ப வ 
ேதா , உள்நாட்  விவசாயிகைளப் பா காக்கும் 
ேநாக்குடன் உ ைளக்கிழங்கிற்குத் தற்ேபா  
விதிக்கப்பட் ள்ள ஒ  கிேலா உ ைளக் 
கிழங்கிற்கான விேசட வர்த்தகப் பண்டங்க க்கான 
வாி 75 பாவிற்கும் 85 பாவிற்கும் இைடயிலான 
விைலெயான்றிைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அேதேபால, ஒ  கிேலா ெபாிய 
ெவங்காயத்திற்கு விதிக்கப்பட் ள்ள விேசட வாிைய  
25 பாவினால் குைறப்பதன் லம் ஒ  கிேலா 
ெபாிய ெவங்காயத்திைன 85 பாவிற்கும், 95 

பாவிற்கும் இைடயிலான விைலெயான் க்கு 
கர்ேவா க்கு வழங்குவதற்கும் நான் 
ன்ெமாழிகின்ேறன். 

• ேம ம், பிரதான கர் ப் பண்டெமான்றான 
உள்நாட் ேலேய உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் 400 கிராம் 
பால்மா பக்கட்ெடான்றின் விைல 295 பா வைர 
குைறப்பதற்கும், அதன் லம் உள்நாட்  பால்மா 
உற்பத்தியாள க்கு ஏற்ப ம் நட்டத்திைன ஈ  
ெசய்வதற்காக அரசாங்கத்தினால் 30 பா 
மானியெமான்றிைன வழங்குவதற்கான நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம். அேதேபால, குழந்ைதகளின் 
ேபாசாக்குத் ேதைவகைளக் க த்திற்ெகாண்  ஒ  
கிேலா பால்மாைவ 100 பாவினால் குைறப்பதற்கும் 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

• ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 425 கிராம் 
தகரத்திலைடக்கப்பட்ட மீன் தகரம் ஒன்றின் 
விைலைய 125 பா வைர குைறப்பதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். அதன் பிரகாரம், உள்நாட்  
தகரதத்திலைடக்கப்பட்ட மீன் ைகத்ெதாழிைலப் 
பா காப்பதற்காக 425 கிராம் தகரத்திலைடக்கப்பட்ட 
மீன் தகரெமான்றிற்கு 15 பா மானியெமான்றிைன 
உள்நாட்  தகரத்திலைடக்கப்பட்ட மீன் தயாாிப் 
பாளர்க க்கு வழங்குவதற்கும் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இதன் லம் கர்ேவா க்கு நிவாரணம் 
அளிப்பேதா , உள்நாட்  தகரத்தில் அைடக்கப்பட்ட 
மீன் ைகத்ெதாழிைல வி த்தி ெசய்வதனால் 
உள்நாட்  மீனவர்களின் மீன் வளங்க க்கு உயர்ந்த 
விைலெயான்றிைனப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக 
உள்ள . 

• ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மற் ெமா  
அத்தியாவசியமான உண ப் ெபா ளான ெநத்த க் 
க வாட் ைனத் தனிப்பட்ட வர்த்தகர்களினால் 
ெபாிய விைல ச்ெசான்றிற்குள் விற்பைன 
ெசய்யாததனால் கர்ேவாாினால்  உயர்வான 
விைலெயான்றிைனச் ெச த்தேவண் ய நிைலைம 
ஏற்பட் ள்ள . லங்கா செதாச நி வனத்தினால் 
ெநத்த க் க வா  ஒ  கிேலா 380 பாவிற்கு 

265 266 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

விற்பைன ெசய் ம்ேபா , தனிப்பட்ட சில்லைற 
வியாபாாிகள் ெநத்த க் க வா  ஒ  கிேலாைவ 800 

பா உயர்ந்த விைலெயான் க்கு விற்பைன 
ெசய்கிறார்கள். இவ்வா  பாாிய அளவிலான  
இைடத்தரகர்கள் இலாபத்திைன அ பவிப்பதன் 

லம் கர்ேவாைரக் கஷ்டத் க்குள்ளாக்குவைதத் 
த ப்பதற்காக ஒ  கிேலா ெநத்த க் க வாட் க்கு 
410 பாவான உச்ச சில்லைற விைலெயான்றிைன 
நிர்ணயிப்பதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

• சாதாரண மக்களின் மற் ெமா  அ ப்பைட உண ப் 
ெபா ட்களில் ஒன்றான ப ப் க்கும் இைடத்தரகர்கள் 
ெபாியேதார் இலாபத்திைன ைவத்தி ப்பதனால் 

கர்ேவார் உயர்வான விைலெயான்றிைனச் 
ெச த்தேவண் ேயற்பட் ள்ள . தற்ேபா  ஒ  
கிேலா ப ப்பின் இறக்குமதிச் ெசல  130 பா 
மட்டத்தில் காணப்பட்டா ம் திறந்த சந்ைதயில் ஒ  
கிேலா ப ப்  220 பா அளவிலான உயர்ந்த 
விைலெயான் க்கு விற்பைன ெசய்யப்ப கின்ற . 
அதன்ப , கர்ேவா க்கு நியாயமான 
விைலெயான் க்குப் ப ப்ைபப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்காக ஒ  கிேலா ப ப்ைப 169 பாவாக 
உச்ச சில்லைற விைலெயான்ைற நிர்ணயிப்பதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். அதற்காகப் ப ப் மீ  
விதிக்கப்பட் ள்ள விேசட வர்த்தகப் பண்டங் 
க க்கான வாிையப் ரணமாக நீக்குவதற்கும் நான் 
நடவ க்ைகெய ப்ேபன். 

• ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, க வா  வைககளில் 
அதிக அளவிலான ேகள்விெயான்  காணப்ப ம் ஒ  
கிேலா கட்டாக் க வா  1,100 பா உச்ச சில்லைற 
விைலெயான் க்கும், ஒ  கிேலா சாலக் க வா  425 

பா உச்ச சில்லைற விைலெயான் க்கும் 
நிர்ணயிப்பதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
அதன் லம் உள்நாட் க் க வாட் த் தயாாிப்பாளர் 
கைளப் பா காப்பதற்காக கர்ேவா க்குச் ச ைக 
அ ப்பைடயிலான விைலெயான் க்குக் 
க வாட் ைன வழங்குவதற்கும் எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

• தற்ேபா  திறந்த சந்ைதயில் ஒ  கிேலா கடைலயின் 
சில்லைற விைல 220 பாவாக உயர்வான ஒ  விைல 
மட்டத்ைதக் ெகாண் ந்தா ம், அதன் இறக்குமதிச் 
ெசல  160 பாவாகக் குைறவான மட்டத்தில் 
காணப்ப கின்ற . அதன்ப , கர்ேவா க்கு 
நிவாரணத்திைன அளிக்கும் ேநாக்குடன் ஒ  கிேலா 
கடைலைய 169 பா உச்ச சில்லைற 
விைலெயான்றிைன நிர்ணயிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

• இதற்கு ேமலதிகமாக, 12.5 கிேலா கிராம் ட்  
எாிவா  சி ண்டெரான்றின் விைலைய உடன் 
அ ல்ப த் ம் வைகயில் 150 பாவினால் 
குைறப்பதற்கு ன்ெமாழிவெதா , வறிய மக்க க்கு 
நிவாரணம் அளிக்கும் ேநாக்குடன் ஒ  லீட்டர் 
மண்ெணண்ெணய்யின் விைலைய 10 பாவினா ம் 
குைறப்பதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். இவ்வா  
வறிய மக்க க்கு நிவாரணம் அளிக்கும் ேநாக்குடன் 
குைறக்கப்பட்ட ஏைனய எண்ெணய் வைகக டன் 
கலந்  விற்கும் ைறயற்ற கைதகைளத் த ப்பதற்கு 
அவசியமான சட்டாீதியான ெசயற்பா கைள 
எ ப்பதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

• ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இதற்காக 
அரசாங்கம் பா 3,000 மில் யன்கைளச் ெசல  
ெசய்யேவண் ேயற்ப வேதா , அதற்குத் 
ேதைவயான ஒ க்கீ கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். அேதேபால 
அரசாங்கத்தினால், இவ்வா  வாிையக் குைறத்தல் 
மற் ம் உயர்ந்த சில்லைற விைலெயான்றிைன 
விதிப்பதன் லம் கர்ேவா க்கு வழங்க 
எதிர்பார்க்கும் நிவாரணத்திைன அவர்க க்கு 
அேதமாதிாிப் ெபற் க்ெகா ப்பதைன உ திப்ப த்  
வதற்கு கர்ேவார் அ வல்கள் ெதாடர்பான தம  
கடைமகைள ம் விைனத்திறனான ைறயி ம், 
உற்பத்தித்திற ள்ள வைகயி ம்  நிைற ஒ  கிேலா 
கட்டாக் க வா  1,100 பா உச்ச சில்லைற 
விைலக்கு மாற்றேவண் ள்ளதாக ம் இச்சைபயில் 
நான் உங்க க்குத் ெதாியப்ப த் கின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் எண் கின்ேறன் 
நீங்கள் என் டன் இணங்குவதற்குக் காரணம் இறக்குமதி 
உண ப் ெபா ட்களின் விைல அதிகாிப்பதற்குக் காரணமாக 
இ ப்ப  ெகாள்ைக ாீதியற்ற இைடத்தரகர்க ம் மற் ம் 
நிரம்பல் சங்கி யில் ேமாசமான ேபாக்குமாகும். 
இந்நிைலைமயிைனத் தீர்ப்பதற்காக செதாச ெமாத்த 
விற்பைனப் பிாிவி டாக தனியார் நி வனங்கள் மற் ம் 
வர்த்தகங்களின் இறக்குமதியாளராக நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
அத்தியாவசியமான உண ப் ெபா ட்கைள இறக்குமதி 
ெசய்வ  மாத்திரமல்லாமல் நாட் ற்கு அவசியமான 
ெதாைகையக் களஞ்சியப்ப த் வ ம் செதாச நி வனத்தின் 
ெபா ப்பாக ள்ள . செதாச நி வனத்திற்குச் ெசாந்தமான 
களஞ்சியக் கட்டடத் ெதாகுதியில் களஞ்சியப்ப த்தி ள்ள 
இ ப்ைப இலாபமான ைறயில் தனியார் வர்த்தகர்க க்கு 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல்ேவண் ம். இவ்வாறான 
ெசயற்பா கைள அத்தியாவசியமான ெபா ட்களின் 
விைலகைள 20 சத த்தினால் குைறப்பதற்குப் பங்களிப் ச் 
ெச த்தலாம் என நான் நம் கின்ேறன். 

க த்திட்டக் கண்காணிப்  

நாட் ன் ெகாள்ைக உ வாக்கம் மற் ம் ெகாள்ைக 
ஆய் கள் ைறைமயிைன ேமம்ப த் வத டாக 
அபிவி த்திக் ெகாள்ைககைள வ வைமத்தல் மற் ம் 
கண்காணிப் ச் ெசய்வதற்காக,  ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சுக்கு பா 200 
மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு வி ம் கிேறன்.  

அரச, தனியார் பங்ேகற் களாக ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள 
சகல வர்த்தக நடவ க்ைகக ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சினால் 
ஒ ங்கிைணக்கப்ப ம். 

ெகா ப்பன கள்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  அரசாங்கத்தின் 
வாக்கு திெயான்றான, அரச ைற ஊழியர்க க்குக் 
கிைடக்கக்கூ ய மாதாந்தக் ெகா ப்பனவான பா 10,000 
ஓய் தியக் ெகா ப்பன க் கணிப்பீட் ன்ேபா  
கவனத்தில்ெகாள்ளப்ப ம். இந்தக் ெகா ப்பன  மற் ம் 

ன்  வழங்கப்பட்ட இரண்  இைடக்காலக் 
ெகா ப்பன க ம் ஓய் ெப ம்ேபா  ஓய் தியக் 
ெகா ப்பன க்குக் க த்திற்ெகாள்ளப்ப ம். 
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ஊழல்கள் அற்ற நா   

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எங்க க்குப் திய 
இலஞ்ச ஊழல்கள் ஆைணக்கு  காணப்ப கின்ற . 
இலஞ்சம், ஊழல்கள் ைறப்பா கைள விசாாிப்பதற்கான 
ஆைணக்கு வின் ெசயற்பா கள் உ திப்ப த்தப்ப வ  
எம  நி வாகத்தின் பிரதான ேநாக்கமாகும். இதன் லம் 
நாட் ந்  ஊழல்கைள ற்றாக அழித்ெதாழிப்பதற்கு 
உ தியான அர்ப்பணிப்ைப வழங்கி ள்ள . ஆகேவ, நான் 
இந்ேநாக்கத்திற்காக பா 500 மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

பாரா மன்ற அ வல்கள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நி வாகம் 
விேசடமாக ேமற்பார்ைவக் கு க்கைள உ திப்ப த்தி 
பாரா மன்ற ைறைமயிைனச் சக்தி ெபறச்ெசய்வதற்கு 

ைமயாக அர்ப்பணித் ள்ள . இந்ேநாக்கத்திற்காக பா 
250 மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் ஆற்றல்கைள வி த்தி 
ெசய்வதற்காக ேஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன நிைலயத்திற்கு பா 50 
மில் யன்கைள ஒ க்குவதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

வாிக்ெகாள்ைக மற் ம் வாி நி வாகம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  கன்னி வர  
ெசல த்திட்டத்தில் மிக க்கியமான விடயங்கைள 
இதன்பின்னர் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். என  வர  
ெசல த்திட்ட உைரயில் நான் இ வைர ன்ைவத்த 

ன்ெமாழி களில் நிதித் ைறக்குத் ேதைவயான 
வ மானத்திைனப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான உபாய ைற 
அ வாகும். ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நீங்கள் 
அறிந்த ேபான் , எம  வாி ைறைமயான  
காலாவதியான டன் விளங்கிக்ெகாள்ள யாதள  
சிக்கல்கள் நிைறந்த மாகும். ேம ம், அ  தலீ  மற் ம் 
வியாபார அபிவி த்திக்குப் ெபா த்தமற்றதாகும். இைவ 
ேதைவயான வ மானத்திைன உ வாக்குவதற்ேகா மக்களின் 
ேசமிப்பிைனத் ண் வதாகேவா இல்ைல. பல்ேவ  வாிக் 
கட்டைமப் க டன்கூ ய அள க்கதிகமான வாிக் 
குவிப்பான  வாி ைறைமயிைன ம் வாி நிர்வாகத்திைன ம் 
ேம ம் சிக்கலாக்கி ள்ள . வாி ெச த் னர்களின் தன்னார்வ 
இணக்கப்பா  இதன் லம் ஆர்வமிழக்கச் ெசய்யப்ப கின்ற . 
கடந்த வ டங்களில் அரசாங்க வ மானத்தின் அபிவி த்தி 
1990களின் ஆரம்பத்தில் ெமா. உற்பத்தியில் 20 சத தமாக 
இ ந்த டன் 2014இல் ெமா.உ. உற்பத்தியில் 11.3 
சத தமாகத் ாித கதியில் குைறந் ள்ள . இந்த 
விகிதத்திைன அதிகாிப்பதற்கான அவசரத் ேதைவப்பாடான  
அரசாங்கத்தினால் ெதளிவாக இனங்காணப்பட் ள்ள டன் 
2018ஆம் ஆண்டளவில் வ மானத்திைன ெமா.உ. 
உற்பத்தியில் 17 சத தமாக அதிகாிப்ப  என்பதைன நாம் 
இலக்காகக் ெகாண் ள்ேளாம். இந்த வைகயில், இந்த 
அரசாங்கம் வாி ைறைமயில் ைமயானெதா  
ம சீரைமப்  அவசியெமன்பதைன உணர்ந் ள்ள . 

வாி ைறைமயிைன இலகுப த்தல் 

தற்ெபா  வாி ைறைமயிைனச் சிக்கலாக்கி ள்ள 
பல்ேவ பட்ட 35 வைகயான வாிகள் மற் ம் 
அற களின் லம் வாி வ மானம் ேசகாிக்கப்ப கின்ற . 
எனேவ, எதிர்பார்க்கப்பட்ட வ மானத்திைனச் ேசகாிப்பதற்கு 

யாத சில வாிகளிைன ஒன்றாக இைணத்  நாட் ன் வாி 
வ மானத்திைன ேமம்ப த் வதற்கு நான் ன் 
ெமாழிகின்ேறன். ேம ம், தற்ெபா  நைட ைறயி ள்ள 
எவ்வித ெதாடர் மற்ற மக்க க்குத் ெதால்ைலயிைனக் 
ெகா க்கும் சில வாிகைள இல்லாதாக்கி வாி 
ெச த் னர்க க்கும் அேதேபான்  வியாபார ச கத்திற்கும் 
நன்ைமயிைன வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இந்தவைகயில் வாி ைறைமயிைன இலகுப த் வதற்காகப் 
பின்வ ம் வாிகைள நீக்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

• பங்கு ெகா க்கல் வாங்கல் அற   
• நிர்மாணக் ைகத்ெதாழில் உத்தரவாத நிதிய அற  
• ெசாகுசு மற் ம் அைரச்ெசாகுசு ேமாட்டார் வாகன 

வாி 
• சுற் லா அபிவி த்தி அற  
 

வ மான வாி 

நி வன வ மான வாி 

பல்ேவ  லங்கள் மற் ம் பல்ேவ  ைறக க்கான 
விலக்களிப் களிைன அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட நி வன 

லங்கள் மாற்றல் விைலயிட க்கான பிரச்சிைனயாகக் 
காணப்ப வ டன் மயக்க நிைல காணப்ப வதனால் 
ெபா ள்ேகாட க்கான வாி திட்டமிடல் மற் ம் 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, தற்ெபா  காணப்ப ம் 
நி வன வ மான வாி விகிதக் கட்டைமப்பிைன 30 சத த 
உயர்ந்த மட்டமாக ம் 15 சத த தராதர மட்டமாக ம் 
இரண்  விகித அள கைளக் ெகாண்டதாக மீள்கட்டைமப் ச் 
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். பந்தய மற் ம் 
சூதாட்டம், ம பானம், ைகயிைல மற் ம் வங்கித்ெதாழில், 
காப் தி மற் ம் குத்தைகக் ைகத்ெதாழில், வியாபாரச் 
ெசயற்பா கள் உள்ளடங்கலாக நிதிச் ேசைவகள் லம் 
கிைடக்கும் வ மானம் மற் ம் இலாபத்திற்கு உயர் வாி 
விகிதம் ஏற் ைடயதாகும். ஏைனய ைறகள் சாதாரண தர 
விகிதமான 15 சத தத்திற்கு உட்ப ம். எவ்வித 
ெகாள்ைக மின்றி வழங்கப்பட்ட நி வன, நானாவித மற் ம் 
ஏைனய விலக்களிப் கள் ேபான்ற நீண்டகால வாிச்ச ைககள் 
இனங்காணப்பட் த் தி த்தப்ப ம். 

பங்குைடைமயாளர்கள் அவர்கள  தலீட் க்கான 
நியாயமான பங்கிலாபங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதைன 
உ திப்ப த் வதற்குப் பட் ய டப்பட்ட கம்பனிகளினால் 
பகிரப்ப ம் ஆகக்குைறந்த பங்கிலாபம் பகிர மான 
இலாபத்தில் 15 சத தமாக அதிகாிக்கப்ப ம். ேம ம், 
ஏேத ம் ஒ  நி வனத்தில் 15 சத தம் அல்ல  அதற்கு 
ேமற்பட்ட பங்குாிைமையப் ெபற் ள்ள பங்குதாரர்க க்காக 
அந்நி வனத்தின் பணிப்பாளர் சைபயில் ஆகக்குைறந்த  1 
ஆசனமாவ  ஒ க்கப்படல் ேவண் ெமன நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ைகயிைல, ம பானம் மற் ம் கசிேனா மீதான மிைகவாி  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நி வன வாித் 
தி த்தங்களின் லம் ைகயிைல, க்கர் மற் ம் கசிேனா 
ைகத்ெதாழில்கள் ெபற் க்ெகாள் ம் எல்ைலயற்ற பயைனத் 
தவிர்ப்பதற்கும் ைகயிைல, ம பானம் மற் ம் சூதாட்டம், 
பந்தய நடவ க்ைககளி ந்  ச கத்ைதப் பா காக்கும் 
அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகக்கைமவாக ம் இத் ைறக்கான 
வ மான வாியிைன 25 சத த மிைக வாியாக விதிப்பதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
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ஆ க்குாிய வ மான வாி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வ டாந்தம் பா 
750,000 இற்கு அதிக வ மானத்திைனப் ெப ம் ஊழியர்கள் 

ன்ேனற்றகரமான வாிெயான்றாக உைழக்கும்ெபா  
ெச த் ம் வாியிைனச் ெச த்த ேவண் ள்ளனர். 
ஆகக்கூ ய வாி விகிதம் 16 சத தமாகும். உ.ெபா.ெச. 
வாியிைன ேம ம் இலகுப த் ம் ேநாக்கத் டன் சிறந்த 
இணக்கப்பாட் ைன உ திப்ப த் வதற்கும் அைனத்  
ஊழியர்க க்கும் சமமான அந்தஸ்  வழங்கும் வைகயி ம் 
உ.ெபா.ெச. வாிக்கு ஏற் ைடயதான சட்டத்திைனத் 
தி த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். ஊழியர்க க்குச் 
ச ைககைள வழங்குவதற்கு வாி வி விப்  வ டாந்த 
மட்டத்திைன பா 2.4 மில் யனாக அதிகாிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இம்மட்டத்திற்கு அதிகமான உ.ெபா.ெச 
வாி 15 சத த ஒ  சீரானதாக அறவிடப்ப வ டன் வாி 
விதிக்கப்படக்கூ ய வ மானம் எவ்வித விலக்களிப் க  
மின்றி அைனத் ச் சம்பாத்தியங்கைள ம் உள்ளடக்கி 
யி க்கும். இந்த வாிவிகித ைறயான  தற்ெபா  24 
சத தமான ன்ேனற்றகரமான விகிதமாகக் காணப்பட்ட 
ேபாதி ம் தனியாள் வ மானம் உைழப்பவர்க க்கு 
இய மான வைகயில் ஏற் ைடயதாக இ க்கும். ேம ம், 
இரண்டாம் நிைல ஊழியத்தி ந்  கிைடக்கும் 
வ மானத்திற்கு எவ்வித விலக்களிப் மின்றி அேதவிகிதத்தில் 
வாி அறவிடப்ப ம். ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சிறந்த 
நாணய மற் ம் அரசிைறக் ெகாள்ைககைளப் 
பிரேயாகிப்பதன் லம் இவ்வ டத்தின்ேபா  குைறந்த வட்  
விகிதத்ைத அரசாங்கத்தினால் ேப வதற்கு மாக 
இ க்கும். சிறந்த ெப ேப கைளத் தரக்கூ ய 
வியாபாரங்களில் த வதற்கான குைறந்த வட்  
விகிதத்தில் கடன் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு மக்க க்கு இ  
ெப மள  உதவியாக இ க்கும். இதனால், வட்  
வ மானத்திைன எதிர்பார்த்  நீண்டகால அ ப்பைடயில் 
பணத்திைன ைவப்  ெசய்தவர்களின் வட்  வ மானம் 
குைறவைடந்ததனால் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். எனேவ, 
2016 சனவாி 1ஆம் திகதியி ந்  பண ைவப் கள் மீதான 
2.5 சத த நி த்திைவத்தல் வாியிைன இல்லாெதாழிப்பதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ெபா ளாதார ேசைவக் கட்டணம் 

அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட உட்கட்டைமப்  
வசதிகைளப் பயன்ப த் வதற்கான அற டாகப் 
ெபா ளாதார ேசைவக் கட்டணம் அறவிடப்ப கின்ற . 
தற்ெபா , ெபா.ேச. கட்டணம் நட்டத்தில் இயங்கும் அல்ல  
விலக்களிக்கப்பட்ட வியாபாரங்க க்கு மாத்திரம் 
விதிக்கப்ப கின்ற . வாி ேசகாிப்பிைன உ திப்ப த் ம் 
வைகயி ம் ெபா.ேச. கட்டண விதிப்பனைவ நியாயப் 
ப த் வதற்கும் இலாபமீட் கின்ற வியாபாரங்கள் இதில் 
ேசர்த் க்ெகாள்ளப்ப ம். அேதேவைள, ஆண்ெடான் க்கான 

பா 120 மில் யன் ஆகக்குைறந்த வாி விதிப்பன  மட்டம் 
நீக்கப்ப ம். விதிக்கப்ப ம் வாி விதிப்பான  0.5 விகிதமாக 
அைம ம். ேம ம், ன்ெகாண் வரப்பட்ட மீதிக க்கான 
காலம் 3 வ டங்களாக வைரய க்கப்ப ம். 

ெப மதி ேசர் வாி 

இலங்ைகயில் கடந்த வ டங்களில் அவ்வப்ேபா  
எ க்கப்பட்ட எ ந்தமான ெகாள்ைககள் பின்பற்றப் 
பட்டதனால் ெப மதி ேசர் வாி வ மானம் மிக ம் ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள . இறக்குமதிக க்குக் குைற ெப மதி 

விைலயி தல், ெப மதி ேசர்ப்பில் ைகயாடல்கள் மற் ம் 
நீண்ட விலக்களிப்  பட் யல் என்பவற்றினால் எதிர்பார்க்கப் 
பட்டதைனவிட குைறந்த வ மானம் ெபறப்பட்ட . ெகௗரவ 
சபாநாயகர் அவர்கேள, வ மானத்திைன அதிகாிக்கும் 
ேநாக்கத் டன் சில விலக்களிப் கைள நீக்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். தற்ெபா , காணப்ப ம் ஒற்ைற வாி 
விகிதம் 3 மட்டங்களில் 0 சத தமாக ம், நிைலயான விகிதம் 
8 சத தமாக ம் ேசைவகள் ைற 12.5 சத தமாக ம் 
ெப மதி ேசர் வாிக்கான ஆகக்குைறந்த மட்டம் 
வ டெமான் க்கு பா 12 மில் யனாக இ க்கும். ெமாத்த 
மற் ம் சில்லைற வியாபாரம் ெப மதி ேசர் வாியி ந்  
நீக்கப்ப ம். 

ேதசக் கட் மான வாி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெப மதி ேசர் 
வாிக்ேகற்ப ேதசக் கட் மான வாி மட்டத்திைனக் 
குைறப்பதற்கும் வாி விதிப்  விகித்திைன 4 சத தத்தினால் 
அதிகாிப்பதற்கும் சில விலக்களிப் கைள நீக்குவதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். விகித அதிகாிப்பின் லம் ெபறப்ப ம் 
வ மானம் திரட்  நிதியத்திற்கு மாற்றப்ப தல் ேவண் ம். 

பந்தய மற் ம் சூதாட்டம் 

கடந்த வர  ெசல த்திட்டத்தில் விதிக்கப்பட்ட கசிேனா 
அ மதிக் கட்டணம் நீக்கப்ப வ டன் சூதாட்ட 
வியாபாரத்திற்காக விதிக்கப்பட்ட வ டாந்த அற  

ஜிேனா வியாபாரம் தவிர்ந்த ஏைனயவற் க்கு 400 
மில் யனாக அதிகாிக்கப்ப ம். 

இைடக்கால வர  ெசல த்திட்டத்தில் அறி கப்ப த்தப் 
பட்ட ெகசிேனா ைகத்ெதாழில் அற ட் க் ெகா ப்பனைவ 
ெச த்தத் தவ ம் சந்தர்ப்பத்தில் பணிப்பாளர்க ம், 
பங்குைடைமயாளர்க ம் அதற்கான ெபா ப்ைப ஏற்கும்  
வைகயில் நிதிச்சட்டத்திைனத் தி த் வதற்கு 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

வாி ஊக்குவிப்   

பல்ேவ  நி வனங்களினால் வழங்கப்பட்ட 
எ ந்தமான ம் உற்பத்தித் திறனற்ற வாிச் ச ைககைள 
அைவ, ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கிைடயில் ேபாட் த் 
தன்ைமயற்ற நிைலெயான்றிைன உ வாக்கி ள்ள  
என்றவைகயில் அவற்ைற நீக்கிவி வதற்கு அரசாங்கம் 

ன்ெமாழிந் ள்ள . அரசாங்கத்தின் ெபா வான அரசிைறக் 
ெகாள்ைகக்குப் ெபா த்தமற்றதான வாிச் சூழெலான்றிைன 
இ  உ வாக்கி ள்ள . எனேவ, ஏேத ம் தலீட் க்காக 
வழங்கப்பட்ட ச ைககள் நிதி அைமச்சின் கண்காணிப்  
மற் ம் ேமற்பார்ைவயின்கீழ் ெகாண் வரப்படேவண்  
ெமன்ப டன் அைமச்சினால் ெவளியிடப்ப ம் ஒ ங்கு 
விதிகளினால் நிர்வகிக்கப்ப த ம் ேவண் ம். 

ேமாட்டார் வாகன வாிக க்கான தி த்தங்கள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ல் இன்  6 
மில் ய க்கு ேமற்பட்ட வாகனங்கள் ேசைவயி ள்ளதாக 
அறிக்ைககள் ெதாிவிக்கின்றன. இதனால், தி விபத் க ம் 
அதிகாிக்கின்றன. எனேவ, நாம் பயணிகளின் 
பா காப்பிைனக் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ப டன் 
வாகனங்கள் பற்றிய சுற்றாடல் காிசைனயிைன ம் 
கவனத்திற்ெகாள் தல் ேவண் ம்.  
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வாகனங்க க்கான உற்பத்தி வாி மீதான அலகு 
விகிதம் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வாி ேநாக்கங்க க்காக 
ேமாட்டார் வாகனங்க க்கான ெப மதி மதிப்பீ கைளக் 
குைறத் க் காட் வதன் லம் வாி ேமாச  ெசய்யப்ப வதாக 
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளதன் காரணமாக,  
வசதிக டன்கூ ய தயாாிப் க்கான விைலகைள வாி 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  அண்ைமயில் திய மதிப்பீட்  

ைறெயான்  அறி கப்ப த்தப்பட்ட . ைறயாக வாி 
ெச த் வதன் லம் வ மானச் ேசகாிப் ச் 
ெசயன் ைறயிைன ேம ம் உ திப்ப த் வதற்குக் கன 
ெசன்றி மீற்றாிைன அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  உற்பத்தி 
தீர்ைவயின் விகிதத்திைன இலகுவான அலெகான்றாக 
அறி கப்ப த் வதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன். 

சுற்றாடல் நட்  வாகனங்க க்கான வாி ஊக்குவிப் கள் 

நாட் ல் ய்ைமயான சுற்றாடல் ஒன்றிைன 
ஏற்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைககைள எ த்  
வ கின்ற .  சூாிய சக்தி, ைஹற்றஐன் அல்ல  ஹீ யம் 

லம் ைமயாக ெதாழிற்ப ம் வாகனங்க க்கான 
உற்பத்தித் தீர்ைவயிைன 2.5 சத தத்தினால் குைறப்பதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ேமாட்டார் வாகன உாித் ச் சான்றிதழ்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இவ்வ டம் சனவாி 
29ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இைடக்கால வர  
ெசல த்திட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவா  வியாபார 
ேநாக்கங்க க்காக ேமாட்டார் வாகனங்கைள இறக்குமதி 
ெசய் ம் இறக்குமதியாளர்க க்கான ேமாட்டார் வாகன 
இறக்குமதிப் பதி  அ மதிப்பத்திரக் கட்டணத்திைன 
அறி கப்ப த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
எவ்வாறாயி ம் இ  ஒ  சீரான வாி என்பதனால் 
ெப மளவிலான வாகனங்களின் இறக்குமதியின்ேபா  மிக 
அதிகளவான நன்ைமயிைனப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்.  
குறித்த உாித் க் கட்டணம் காணப்பட்டேபாதி ம் ஒவ்ெவா  
வாகனத்திற்கும் வாகன உாித் ச் சான்றிதழ் ஒன்றிைனப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான வாகன இறக்குமதி கட்டணம் 
ஒன்றிைன அறி கப்ப த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  
இச்சான்றிதழான  உள்நாட்  இைறவாித் 
திைணக்களத்தினால் வழங்கப்ப வ டன் வாகனம் ஒன்றிைன 
இறக்குமதி ெசய்வதற்குக் கடன் க தம் ஒன்றிைனத் திறப்ப  
அவசியமாகும். ேமாட்டார் ைசக்கிள் மற் ம் ச்சக்கர 
வண் க க்கு பா 2,000, ேமாட்டார் கார்க க்கு பா 
15,000 ஏைனய அைனத்  வாகனங்க க்கும் பா 10,000ஆக 
வாகன உாித்  சான்றிதழ் கட்டணத்திைன அறவி வதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.   

வ மான உாிமம் மற் ம் ைகப் பாிேசாதைன  

மாகாண சைபகளின் வ மானத்திைன அதிகாிக்கும் 
ேநாக்கத் டன் பாைதப் பராமாிப் ச் ெசல  மற் ம் சுற்றாடல் 
ெசல  என்பவற் க்கு அைமவாக காலத்திற்குக் காலம் 
வ மான உாிமக் கட்டணம் மீளாய்  ெசய்யப்ப தல் 
ேவண் ம்.  இதற்கைமவாக 100 தல் 200 சத தத்திற்கு 
இைடயிலான ேமாட்டார் வாகனங்க க்கான வ மான 
உாிமக் கட்டணத்திைன அதிகாிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். ைகப் பாிேசாதைனச் சான்றித க்கான 

கட்டணம் பா 5,000 இனால் அதிகாிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.  
வாகன ைகச் சான்றிதழ்கைள வழங்குவ  அதிகமான ேசைவ 
வழங்குநர்கள் உள்வ ம் வைகயில் ேபாட் த் தன்ைமக்காக 
திறந் விடப்ப தல் ேவண் ம். 

பதி  ெசய்யப்படாத வாகனங்கைளப் பதி  ெசய்தல் 

உள்நாட் ல்  ெபா த்தப்ப ம் சில வாகனங்கள் பல்ேவ  
காரணங்க க்காக ேமாட்டார் வாகனத் திைணக்களத்தில் 
பதி  ெசய்யப்ப வதில்ைல என்ப  எம  கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வரப்பட் ள்ள .  அத்தைகய வாகனங்கைள வர்த்தக 
வாகனங்களாயின் பா 750,000 மற் ம் ேமாட்டார் 
கார்க க்கு பா 1 மில் யன் ெச த்தி 2016 மார்ச் 31ஆந் 
திகதியளவில் தம  வாகனங்கைளப் பதி ெசய்  
ெகாள் மா  வாகன உாிைமயாளர்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ெவளிநாட் ச் ெசலாவணியிைனச் சம்பாதிப்பதற்கும் 
நாட் ல் பயன்ப த்தப்பட்ட வாகனங்கைளக் குைறப்பதற்கும் 
அத்தைகய வாகனங்கைள மீள்தி த்தம் ெசய்யப்பட்டதன் 
பின்னர்  ஏற் மதி ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  
அேதேபான் , இதன் லம் ேமாட்டார் வாகனத் தி த்தம் 
ெதாடர்பான திய ெதாழில் வாய்ப் கைள  உ வாக்கு 
வதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  இத்திட்டத்தின்கீழ் 
ஒவ்ெவா  ஏற் மதியாளாினா ம் ஏற் மதி ெசய்யப்ப ம் 
ஒவ்ெவா  20 வாகனங்க க்கும் 50 சத த வாி 
விதிப்பனவிைன ஒவ்ெவா  ேமாட்டார் கார் இறக்குமதியின் 
ேபா ம் வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
பயன்ப த்தப்பட்ட கார்கைள இறக்குமதி ெசய்வதற்கான 
சாத்தியங்கைளக் கண்டறி மா ம் அவற்றிைன மீளப் 

ப்பித்த ன் பின்னர் ஏற் மதி ெசய்வதற்கும் தனியார் 
ைறயிடம் நான் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். 

ஏல விற்பைன ெசய்யப்பட மான விேசட வாகன 
இலக்கத் தக கைள அறி கப்ப த் வதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.   

ச ைக அ ப்பைட அ மதிப்பத்திரத் திட்டம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ச ைக அ ப்பைடயில் 
வழங்கப்ப ம் வாகன அ மதிப்பத்திரங்கள் அரசியல் 
மயப்ப த்தப்பட்ட டன் பிைழயாக ம் பயன்ப த்தப் 
பட் ள்ள .  இ  வ டம் ஒன் க்கு 80 பில் ய க்கு 
அதிகமான வ மான இழப்பிைன ஏற்ப த்தி ள்ள .  
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் உள்ளடங்களாக பல்ேவ  
திட்டங்களின்கீழ் வழங்கப்பட்ட வாகன அ மதிப்பத்திரங்கள் 
அைனத்ைத ம் இல்லாதாக்குவதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். ேம ம், இத்திட்டம் 2016 சனவாி 1ஆந் 
திகதிக்கு பின்னர் அரசாங்க ேசைவயில் ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்ப பவர்க க்கு ஏற் ைடயதாகமாட்டா . 
அரசாங்கத் க்காகக் ெகாள்வன  ெசய்யப்ப ம் அைனத்  
வாகனங்க ம் வாி விதிப்பன க க்குட்ப வ டன் 
அதற்கான ஒ க்கீ கள் வர  ெசல த்திட்டத்தில் ஏற்பா  
ெசய்யப்ப ம்.   

கடன் அட்ைடக க்கான த்திைரத் தீர்ைவயிைனக் 
குைறத்தல் 

கடன் அட்ைடயிைனப் பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
ெகாள்வன க்காகத் தற்ெபா  1.5 சத த த்திைரத் 
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தீர்ைவ அறவிடப்ப கிற .  உள்நாட் ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
ெகாள்வன க்கான கடன் அட்ைடகள் மீதான த்திைரத் 
தீர்ைவயிைன நீக்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிவ டன் 
ெவளிநாட் க் ெகாள்வன க்கான த்திைரத் தீர்ைவ 2.5 
சத தமாக அதிகாிக்கப்ப ம். 

மாளிைக வாி 

இைடக்கால வர  ெசல த்திட்டத்தில் அறி கப்ப த்தப் 
பட்ட மாளிைக வாி ெதாடர்பான ஏற்பா கள் கூட்டாதனங்கள் 
நீங்களாக ெதாடர்ந் ம் அ ல் இ க்கும். 

சுங்கத்தீர்ைவக் கட்டைமப்பிைனக் குைறத்தல் 

தற்ெபா , சுங்கத் தீர்ைவயாக 4 அற ட்  மட்டங்கள் 
காணப்ப கின்றன.  அைவ  0 சத தம், 7.5 சத தம், 15 
சத தம், 25 சத தம் மற் ம் நிைலயான உயர் விகிதம் 
என்பனேவ அைவயாகும்.  ஏறக்குைறய 7,000 இைய ைறக் 
குறியீ களில் 50 சத தமான ெபா ட்கள் 0 சத தமாகக் 
காணப்ப கின்றன. அவற் ள் 2 சத தம் மாத்திரம் 7.5 
சத தமாகக் காணப்ப கின்றன.  வாிக்கட்டைமப்பிைன 
ேம ம் இலகுப த் வதற்கு 7.5 சத த மட்டத்திைன 
நீக்குவதற்கும் 25 சத த மட்டத்திைன 30 சத தமாக 
அதிகாிப்பதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  அந்த வைகயில் 
இலங்ைக 0 சத தம், 15 சத தம் மற் ம் 30 சத தம் ஆகிய 3 
சுங்கத்தீர்ைவக் கட்டைமப்பிைன மாத்திரம் ெகாண் க்கும்.   

ைற கம் மற் ம் விமான நிைலய அற    

நிர்மாணம், பாற்பண்ைண மற் ம் விவசாயக் 
ைகத்ெதாழில்க க்காகப் பயன்ப த்தப்ப ம் ெபாறித்ெதாகுதி 
மற் ம் இயந்திரங்கள் தவிர, ஏைனயவற் க்கான ைற க 
மற் ம் விமான நிைலய அற ட் ைன 5 சத தத்தி ந்  7.5 
சத தமாக அதிகாிப்பதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

 ம பானம் மீதான வாிகள் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ம பான வாியி ந்  
ெபறப்பட்ட வ மானம் 2015 பா 100 பில் யனாகக் 
காணப்பட்ட .  சட்ட ாீதியற்ற மற் ம் கள்ளச் சாராயங்களின் 

ல ம் உற்பத்தி வ மானத்திைன அளவி வதில் 
காணப்ப ம் தவ கள் காரணமாக ம் இவ்வாறான 
ெதாைகெயான்  அரசாங்கத் க்கு கிைடக்காமல்ேபான .  
உள்நாட் ல் தயாாிக்கப்பட்ட ம பானத்திற்கு ஏற் ைடயதான 
அேத நைட ைறயிைன ெவளிநாட் ந்  இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட ம பானத்திற்கும் பிரேயாகிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். இப்ேபாக்கிைன ஓரள க்கு 
ெவற்றிெகாள்ள 2005இல் எம்மாள் மாக இ ந்த .  
அத்தைகய சட்ட ாீதியற்ற ம பானப் பாவைனயிைன எம்மால் 
குைறக்க மாக இ ந்த  என்ற வைகயில் ேம ம் பா 
100 பில் யைனச் ேசகாிப்ப  ெதாடர்பில் கவனம் 
ெச த்த ம்.  இந்ேநாக்கத்திற்காகப்  பின்வ ம் 
விடயங்கைள நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

விேசட ஸ்ாிக்கர் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வாி ெச த்தப்பட்ட 
ஒவ்ெவா  ம பான ேபாத்த க்கும் விேசட ஸ்ாிக்கர்கள் 
ஒட் வதன் லம் அத்தாட்சிப்ப த்தப்ப ம்.  வாி ெச த்தப் 
பட்ட ம பான ேபாத்தல்கைள இனங்காண்பதற்கு ம வாி 

அ வலர்க க்கு இ  உதவியாக இ க்கும்.  இந்த ஸ்ாிக்கர் 
தயாாிப்பாளர்கள் அரசாங்கத்தின் ெகாள்வன  
நடவ க்ைககைளப் பின்பற் வத டாகச் சர்வேதச 
ேகள்விப்பத்திரம் ேகா வதன் லம் ெதாி ெசய்யப்ப வர்.  
இந்த ெவளிப்பைடயான நடவ க்ைகயிைன அ ல் 
ப த் வதன் லம் ஒ ங்கு விதிக க்குட்படாத சட்ட ாீதியற்ற 
ம பானங்கள் கர்ேவா க்குச் ெசல்வதைனத் த க்க ம்.  

ம பானத் தயாாிப்  உாிைமக் கட்டணத்திைன 
அதிகாித்தல் 

வ சாைல ஒன் க்கான வ டாந்தத் தயாாிப்  உாிைமக் 
கட்டணத்திைன பா 150 மில் யனாக அதிகாிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  ேம ம், தற்ெபா  காணப்ப ம் 
ேபாத்தல் ஒன் க்கான உாிமக் கட்டண ைறயான  
சிக்கலாகக் காணப்ப வதனால் ம பானத் 
தயாாிப்பாளர்க க்கான வ டாந்த உாிமக் கட்டணத்திைன 

பா 150 மில் யன் என்ற ஒற்ைறக் கட்டண 
ைறெயான்றிைன விதிப்பதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ம பானத்திற்கான உற்பத்தித் தீர்ைவ இன்  
நள்ளிரவி ந்  தி த்தப்ப ம். 

உாிமம் வழங்கல் திட்டத்திைன இலகுப த்தல் 

தற்ெபா  காணப்ப ம் சிக்கலான உாிமம் வழங்கும் 
திட்டம் இலகுப த்தப்ப வ டன் சில ெபா  விற்பைனக்கு 
ஏற் ைடயதான வைரயைறகள் நீக்கப்ப ம்.   

ெச த்தேவண் ய ஆகக் குைறந்த ம வாி 

வ சாைலகள் மற் ம் ம பானத் தயாாிப்பாளர்களிட 
மி ந்  மாதம் ஒன் க்கு ஆகக்குைறந்த  பா 200 
மில் யைன ம வாியாகச் ேசகாிப்பதற்குத் ேதைவயான 
ஏற்பா கைள அறி கப்ப த் வதற்கு வசதியாக ம வாிக் 
கட்டைளச் சட்டத்திற்கான தி த்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

ம பானம் மீதான இறக்குமதித் தீர்ைவயிைன 
அதிகாித்தல் 

இவ்வ டத்தின் ெசப்ெதம்பர் மாதத்தில் ம பானத்திற்கான 
விைல ேபாத்தல் ஒன்  பா 40 - 60 இனால் அதிகாித்த . 
அத்தைகய அதிகாிப்பிைன ஒத்ததாக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
ெவளிநாட்  ம பானங்கள் மீதான வாி ம் அதிகாிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். இந்த வைகயில் உள்நாட் ல் தயாாிக்கப்பட்ட 
ம பானத்தின் விைல அதிகாிப் க்ேகற்ப ெவளிநாட்  
ம பானங்கள் மற் ம் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ஈைதயில் 
ம பானம் அைனத்திற்குமான வாிகைள அதிகாிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெவளிநாட்  ம பான 
உாிமம்  

தற்ெபா  உள்நாட் ல் தயாாிக்கப்பட்ட ம பானம் 10 
ெதாைக லீற்றர்கள் மாத்திரம் எ த் ச்ெசல்வதற்கு 
அ மதிக்கப்பட் ள்ள அேதேவைள, இறக்குமதி ெசய்யப் 
பட்ட ம பானங்கைள எ த் ச்ெசல்வதற்கு எவ்வித 
வைரயைற ம் அ ல்ப த்தப்படவில்ைல. எனேவ, இவ் 
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விடயத்தில் உள்நாட் ல் தயாாிக்கப்பட்ட ம பானத்திற்கு 
ஏற் ைடயதான அேத நைட ைறயிைன இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட ம பானத்திற்கும் பிரேயாகிப்பதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

பீ  இைலகள் மீதான சுங்கத்தீர்ைவ 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 1990களின் ஆரம்பத்தில் 
வ டாந்த உள்நாட்  சிகரட் கர்  5,500 மில் ய க்கு 
ேமற்பட்டதாகக் காணப்பட்ட .  எவ்வாறாயி ம் காலத்திற்கு 
காலம் சிகரட் விைல அதிகாித்த டன் சுகாதாரத்திற்கு ஏற்ப ம் 
ஆபத் த் ெதாடர்பான விழிப் ணர்  ெபா  மக்களிடத்தில் 
அதிகாிப்பதனா ம் தற்ெபா  வ டாந்த சிகரட் பாவைன 
3,000 மில் யனாக ழ்ச்சியைடந் ள்ள .  இதற்கு மாற்றமாக 
பீ  இைலகளின் இறக்குமதி பீ  உற்பத்தியில் வளர்ச்சிப் 
ேபாக்கிைன ஏற்ப த்தி ள்ள .  சிகரட் விைலகள் ஒவ்ெவா  
வ ட ம் அதிகாித்தேபாதி ம், பீ  விைல அதிகாிக்கப் 
படவில்ைல. ைகயிைலப் பாவைனயிைன ஊக்கம் 
குன்றச்ெசய் ம் வைகயி ம் ஆகக்குைறந்த விைலயிைனத் 
தாபிப்பதற்கும் பீ  விைலகள் மீதான சுங்கத் தீர்ைவயிைன 
அதிகாிப்பதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  ேம ம், பீ  
தயாாிப்  அ மதிப்பத்திரக் கட்டணம் பா 1,500இ ந்  

பா 5,000ஆக அதிகாிக்கப்ப ம்.  

பயணிகள் அற ட் ைன அதிகாித்தல் 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பயணிகள் அற ட் ைன 
25 ஐ.அ.ெடாலாி ந்  30 ஐ.அ.ெடாலராக அதிகாிப்பதற்கு 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  இ  கப்பல் மற் ம் விமானப் 
பயணிக க்கும் ஏற் ைடயதாக இ க்கும். திரட்  
நிதியத்திற்கான பயணிகள் அற ட்  வ மானத்தின் 
பங்களிப்பிைனத் தற்ெபா  காணப்ப ம் ன்றில் 
ஒன்றிைன ன்றில் இரண்டாக அதிகாிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

கட ச்சீட் க் கட்டணம்   

கட ச்சீட் க் கட்டணம் அண்ைமக்காலத்தில் தி த்தப்பட 
வில்ைல.  ஆயி ம், கட ச்சீட் கைள அச்சி வதற்கான 
ெசலவினம் அதிகாித் ள்ள .  இதற்கைமவாக ஒ  நாள் 
ேசைவ விண்ணப்பத்திற்கான கட்டணத்திைன பா 
7,500இ ந்  பா 10,000ஆக அதிகாிப்பதற்கு நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். ேம ம், இரட்ைடப் பிரசா 
உாிைமக்கான விண்ணப்பக் கட்டணத்திைன பா 250,000 
இ ந்  பா 300,000 ஆக அதிகாிப்பதற்கும் ெதற்காசிய 
நா க க்கான சாக் கட்டணத்திைன 20 ஐ.அ. ெடாலராக 
அதிகாிப்பதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

வதிவிட சாவிைன அறி கப்ப த்தல் 

ெவளிநாட்  தலீ கைள ஊக்குவிக்கும்வைகயில், 
ஐ.அ.ெடா. 250,000 ெவளிநாட்  உள்வர  பண 
அ ப் ைகயிைன ேமற்ெகாள் கின்ற ெவளிநாட்  
விண்ணப்பதாரர்க க்கு 3 வ ட காலத்திற்கு வதிவிட 

சாவிைன வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
ேம ம், ஐ.அ.ெடா. 5 மில் யன் ெவளிநாட்  உள்வர  பண 
அ ப் ைகயிைன ேமற்ெகாள் கின்ற நபர்க க்கு நிரந்தர 

சா வழங்கப்ப ம். இ  2016 சனவாி 01ஆந் திகதி தல் 
பயன்வ ப்ெப ம். 

ெதாைலத்ெதாடர் கள் ெதாழில் மீதான வாி 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள சர்வேதச 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் இயக்குனர் கட்டணமான  உள்வ ம் 
சர்வேதச அைழப் க்கள்மீ  நிமிட அ ப்பைடயில் ஒ  
நிமிடத்திற்கு ஐ.அ. ெடாலர்கள் 09 சதங்கள் கட்டணமாக 
அறவிடப்ப ம். அத்ெதாைகயின் ஒ  நிமிடத்திற்கான 
ஐ.அ.ெடாலர் 03 சதங்கைள மாத்திரேம இயக்குனர்கள் 
திரட் ய நிதிக்கு வழங்குகின்றனர். சர்வேதச 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் இயக்குனர் கட்டணத்ைத 
ஐ.அ.ெடாலர் 09 சதத்தி ந்  12 சதங்களாக 
அதிகாிப்பதற்கும், அவ்வதிகாிக்கப்பட்ட த்ெதாைகைய ம் 
திரட் ய நிதியத்திற்குப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன். 

ஏற் மதிக் கம்பனிகளின் உள்நாட் ச் சந்ைத விற்பைன 

ஏற் மதியிைன ைமயமாகக்ெகாண்ட தலீட்  
ஊக்குவிப் ச் சைபக் கம்பனிகள் அவற்றின் ெமாத்த 
உற்பத்தியில் 5 சத தத்திைன மாத்திரம் உள்நாட் ச் 
சந்ைதயில் வழங்கல் ெசய்வதற்கு அ மதிக்கப்ப ம்.  

கம்பனிப் பதி க் கட்டணத்ைத அறி கப்ப த்தல்  

பதி ெசய்யப்பட்ட ெப ம்பாலான கம்பனிகள் ெதாழிற் 
ப வதில்ைல என்ப  குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அத்தைகய 
கம்பனிகைளத் ெதாழிற்படக் கூ யனவாக மாற் வதற்கு, 
பதி  ெசய்யப்பட்ட கம்பனிகள் அைனத் ம் மாதம் ஒன் க்கு 
பதிவாளாினால் அறவிடப்ப ம் கட்டணமாக 7,500 

பாவிைனச் ெச த் வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
ேம ம், தன்னார்வக் கைலப்பிைனத் ண்டாதி ப்பதற்காகக் 
கம்பனிகளின் தன்னார்வக் கைலப்பின் மீ  பா 500,000 
இைன அறவி வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 

2016 சனவாி 1ஆந் திகதியி ந்  பதி  ெசய்யப்பட்ட 
அைனத்  ெதாழில் யற்சிக ம் தம  உள் ராட்சி 
சைபக டன் வ டெமான் க்கு 100 பா என்ற சாதாரணக் 
கட்டணத்திைனச் ெச த்திப் பதி  ெசய்தல் ேவண் ம்.  திய 
வியாபார ெதாழில் யற்சிகள் மின்சாரம் மற் ம் நீர் 
இைணப் கள், வங்கிகளி ந்  கடன் வசதிகளிைன ெபறல் 
என்பவற் க்கு இப்பதிவான  ன் ேதைவப்பாடாகக் 
ெகாள்ளப்ப ம். 

ெதாைலக்காட்சி நாடக அற  

இலங்ைகயில் ஆங்கிலம் இைணப்  ெமாழி என்ற 
வைகயில், தமிழ் ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கள், திைரப்படங்கள் 
மற் ம் விளம்பரங்க க்குத் தற்ெபா  வழங்கப்பட் ள்ள 
விலக்களிப்  ஆங்கிலத் ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கள், 
திைரப்படங்கள் மற் ம் விளம்பரங்க க்கும் விலக்களிக்கப் 
ப ம் வைகயில் விாிவாக்கப்ப ம்.   

வாி நிர்வாக ம சீரைமப் கள் 

உள்நாட்  இைறவாித் திைணக்களம் 

நாட் ல் காணப்ப ம் வாி நிர்வாகத்தின் தற்ேபாைதய 
நிைலயிைனக் கவனத்திற்ெகாண் , வாி நிர்வாக 
ம சீரைமப்  மற் ம் ேதைவயான ந ன மயப்ப த்தல் 
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நைட ைறகள் என்பவற் க்கு வாிக்ெகாள்ைக 
ம சீரைமப்பாக வாி ைறைம இலகுப த்தப்பட 
ேவண் ள்ள . இப்பின்னணியில், விபரத் திரட் க்களிைனப் 

ரணப்ப த் தல், வாிக் ெகா ப்பன கள் ேபான்ற 
ேசைவகைளத் தன்னியக்க இைணய வசதிகளின் லம் 
ேமற்ெகாள்வதற்காக வ மான நிர்வாக காைமத் வ தகவல் 

ைறைமயின் (RAMIS) தற்கட்டம் 2016 சனவாி 1ஆந் 
திகதியி ந்  பயன்வ ப் ெப ம் வைகயில் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம். 

வாி ேசகாிப்பிைன அதிகாிப்பதற்காக அைனத்  
வியாபாரக் ெகா க்கல் வாங்கல்களி ம் வாி ெச த் நர் 
அைடயாள இலக்கம் (TIN) அல்ல  வியாபாரப் பதி  இலக்கம் 
(BRN) என்பவற்றிைனக் கட்டாயமாக உள்ளடக்க 
ேவண் ெமன நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

வாி விதிப்பன  ஆைணக்கு வின் பாிந் ைரகள் மீளாய்  
ெசய்யப்ப வ டன் நைட ைறயிைன இலகுப த் தல், 
விாிவான வாி அ ப்பைடயிைன இலக்காகக்ெகாண்ட 
குைறந்த வாி விகிதங்களின் பிரேயாகம் என்பன மீளாய்  
ெசய்யப்படேவண் ய க்கிய விடயங்களாகும்.   

நாட் ன் எல்ைலக க்கிைடயில் சட்டாீதியற்ற வியாபார 
நடவ க்ைககள் அதிகாித் ள்ளதன் காரணமாக, தள அாிப்  
மற் ம் இலாபமாற்றல் (BEPS) காரணமாக நாட் ற்குச் 
சட்டாீதியாகக் கிைடக்க ேவண் ய வ மானத்திைனப் 
பா காக்கும் சவா ைன அரசாங்கம் எதிர்ேநாக்கி ள்ள . 
உள்நாட்  இைறவாித் திைணக்களத்தின் மாற்றல் விைலயிடல் 
பிாி  பயிற் விக்கப்பட்ட அ வலர்கள், தர த் தளம் மற் ம் 
மாற்றல் விைலயிடல் ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்ப்பதற்கு அவசியமான ஏைனய விடயங்கைள ம் 
ெகாண் க்கும். ேதைவயற்ற ண்விரயங்கைளத் 
தவிர்ப்பதற்கு உள்நாட்  மாற்றல் விைலயிட ைன 
நிர்வகித்தல் இலகுப த்தப்ப ம்.   

பிரேதசச் ெசயலக மட்டத்தில் வ மான ேசகாிப்பிைன 
உ திப்ப த் வதற்கான நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்ப ம்.   

ஆண்ெடான் க்கு பா 25 மில் ய க்கு அதிகமான வாி 
ெச த் ம் தனிப்பட்ட வாி ெச த் நர்க க்கு, விமான 
நிைலயத்தில் விேசட பிர கக் க மபீடம், அரசாங்க 
நி வனங்கள் மற் ம்  ைவத்தியசாைலகளில் ன் ாிைமக் 
கவனிப் , அரச நிகழ் க க்கான விேசட அைழப்பிதழ்கள், 
ெகௗரவ சனாதிபதி மற் ம் ெகௗரவ பிரதம டன் வ டத்திற்கு 
ஒ  ைற பாராட்  நிகழ் கள் ேபான்ற விேசட ச ைககள் 
வழங்கப்ப ம். உள்நாட்  இைறவாித் திைணக்களத்தினால் 
வாி ெச த் நர்க க்கு மதி ைர ேசைவகள் 
வழங்கப்ப வ டன் திறைமயான அ வலர்களின் லம் 
சிறந்த உதவிக் க மபீடங்கள் ஏற்பா  ெசய்யப்ப ம். 

வ மான வாி விபரத்திரட்  ஒ  பக்க ஆவணமாக 
இலகுப த்தப்ப வ டன் வாி ெச த் நர்க க்கு இலகுவான 

ைறயில் ரணப்ப த் வதற்கு மாக இ த்தல் உயர்ந்த 
வாி இணக்கப்பாட் க்கு காரணமாக அைம ம்.   

வாி ெதாடர்பான சட்ட ஏற்பா கைளத் ஷ்பிரேயாகம் 
ெசய்தல் மற் ம் பிைழயான ெபா ள்ேகாடல் என்பவற்றிைனத் 
தவிர்க்கும் வைகயிலான சட்ட ஏற்பா கள் ேதைவயான வாிச் 
சட்டங்களில் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்ப ம். 

• காைமத் வக் கட்டணம் காப் தித் ெதாழிற் 
ைறக்கு வைரய க்கப்ப வ டன் திறத்தவர் 

க க்குச் ெச த்தப்பட்ட காைமத் வக் கட்டணம் 
றக்கணிக்கப்ப த ம் ேவண் ம். 

• வாி ேசகாிப்  மற் ம் வாி ெச த் நர் இணக்கப்பா  
மற் ம் வாி உத்திேயாகத்தர்கைள வ ப்ப த் ம் 
வைகயில் உள்நாட்  இைறவாிச் சட்டத்தின் 
தற்ெபா  காணப்ப கின்ற குற்றவியல் 
ெதாடர்பான கட்டைமப்  கவனத்திற்ெகாள்ளப்ப ம் 
வைகயில் ேதைவயான இடங்களில் தி த்தங்க ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம். 

• ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்திச் ெசலவினங்களில் 
ன்  மடங்கு குைறப்பான  ெதாழில் ட்ப 
ன்ேனற்றம் மற் ம் விைள  அபிவி த்திக் 

காணப்ப மாயின் மாத்திரம் அ மதிக்கப்ப ம்.   

• ெவளிநாட் க் கடன்க க்கான வட்  விலக்களிப்  
ெவளிநாட்  வங்கிகள் அல்ல  நிதி நி வனங்களி 

ந்  ெபறப்பட்ட கடன்களின் வட் மீ  
வைரய க்கப்ப ம். 

•  வாி வி ைறக் காலம் வைடந்ததன் பின்னர் 
பங்கு இலாபம் மீதான சில விலக்களிப் கள் 
நீக்கப்ப ம்.   

• ஏேத ம் வாிமதிப்பீட்  ஆண் க்கு மீளளிப் க் 
ேகாாிக்ைக காணப்ப மாயின், அ ெதாடர்பில் 

ன்  வ டங்க க்குள் உள்நாட்  இைறவாித் 
திைணக்களத்தினால் தீர்மானிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.  
அவ்வாறின்ேறல் அத்ெதாைகயான  எதிர்காலத்தில் 
ெச த்தேவண் ய வாிக் ெகா ப்பன க்ெகதிராக 
பதிவளிப் ச் ெசய்யப்ப வதற்கு அ மதிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

 

வாிச் சட்டங்களின் மீள்வைர  

நாட் ல் தற்ெபா  காணப்ப ம் வாிச் சட்டங்கள்  
பாரம்பாிய பிாித்தானிய ெகாள்ைககைள அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட எளிதில் ைகயாள யாத சிக்கல் நிைறந்ததாகக் 
காணப்ப கின்ற . இலங்ைகயில் வாிக்ெகாள்ைக ஒன்றிைனச் 
ெசயற்ப த் வதற்கான தைடகளாகச் சிக்கல் நிைறந்த வாிச் 
சட்டங்கள் இனங்காணப்பட் ள்ளன. இ  பல்ேவ  
சிக்கல்கைள ஏற்ப த்தி ள்ள டன் வாிக் ெகாள்ைகயிைன 
அ ல்ப த் வதற்கு ட் க்கட்ைடயாக ம் இ க்கின்ற .  
எனேவ, ெதளிவான ம் ரண்பாடற்ற மான இலகுவான 
வாிச் சட்டங்கைள உ வாக்குவதற்கு ஏற்ற வைகயில் வாிச் 
சட்டங்கைள மீள வைரயேவண் ய ேதைவ காணப் 
ப கின்ற . ந ன வாி ைறைமக்குத் ேதைவயான 
விடயங்கைளக் ெகாண்டதான இச்சட்ட ம சீரைமப்  வாி 
ெச த் நர்கள் இலகுவாக விளங்கிக்ெகாள்வதற்கு உதவியாக 
இ ப்ப டன் சட்டங்களில் காணப்ப ம் மயக்க 
நிைலைமயினால் உ வாக்கப்பட் ள்ள ஓட்ைடகைள 
இல்லாெதாழிக்கும் அேதேவைள வாி நி வாகத்திைன ம் 
வ ப்ப த் வதற்கு மாக இ க்கும்.  
இந்ேநாக்கத் க்காக சர்வேதச நாணய நிதியத்தி ந்  
ெதாழில் ட்ப உதவிகைள நாம் ெபற் க்ெகாள்வ டன் 
2016இன் இ தியளவில் இக்க த்திட்டத்திைன நிைற  
ெசய்வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். 
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வாிேமன் ைறயீட்  ஆைணக்கு  

வாிேமன் ைறயீட்  ஆைணக்கு வின் சுயாதீனத்திைன 
உ திப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப வ டன், 
ேமன் ைறயீட்  நடவ க்ைககள் இயற்ைக நீதிக் 
ேகாட்பாட் ைன பின்பற் ம் வைகயில் அைமந்தி க்கும். 

இலங்ைகச் சுங்கம்  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நீங்கள் அறிந்  
ெகாண்டதற்கிணங்க இலங்ைகச் சுங்கமான  ெமாத்த அரச 
வ வாயில் 60 சத தத்ைதச் ேசகாிக்கின்ற . எனேவ, சுங்கத் 
திைணக்களத்ைதப் பலப்ப த் வ  பிரதான 

க்கியத் வத்ைதப் ெப கிற .  அத்ேதா , இலங்ைகச் 
சுங்கம் சர்வேதச வர்த்தகத் க்கு வசதியளிப்பதில் பிரதான 
வகிபங்ைக வகிக்கிற .  இந்த அ ப்பைடயில்  ஏற்ெகனேவ 
இலங்ைகச் சுங்கத் திைணக்களத்தில் 24 மணி ேநர ேசைவ 
அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ள . 

ஏறக்குைறய 80 சத தமான எம  இறக்குமதிப் 
ெபா ட்கள் ஏற் மதிைய இலக்காகக்ெகாண்ட உள்நாட் க் 
ைகத்ெதாழி க்கான உள்ளீ களாகும்.  இவ்வாறான 

தலீட்டாளர்கள் கங்ெகா க்கும் சிக்கல்வாய்ந்த 
ைறைமகைளக் க த்திற்ெகாண்  ெபா ட்கைள ம் 

உபகரணங்கைள ம் ஏைனய க விகைள ம் இறக்குமதி 
ெசய் ம்ேபா  ஒேர கூைரயின்கீழ் ேசைவகைள வழங்கும் 
நி வனெமான்ைற அைமத்  அத டாக ேதைவயான 
அ மதிகள், வி விப் கள், ஒப்பந்தங்கள் அைனத்ைத ம் 
அவற்றி டாகச்ெசய்  ெகா ப்பதற்கான ஒற்ைற வைர த் 
தளங்கள் நி வப்பப ம்.  இக்க மங்கைள 
விைர ப த் வதற்காக உாிய திைணக்களங்களின் 
தக ைடய அதிகாாிகள் அதாவ  ஏற் மதி, இறக்குமதிக் 
கட் ப்பாட் த் திைணக்களம், இலங்ைகக் கட்டைளப் 
பணியகம், கர்ேவார் அதிகாரசைப, உள்நாட்  இைறவாித் 
திைணக்களம், வர்த்தகத் திைணக்களம், கம்பனிகள் பதிவாளர் 
திைணக்களம் ேபான்றைவ ஒேர கூைரயின் கீழ் நி வப்ப ம்.   

ேம ம் சுங்கத் திைணக்களத்தி ந்  ெபா ட்கைள 
வி விக்கும்ேபா  ஏற்ப ம் ேசதங்கைளக் குைறத்  
ெசயற்றிறைன ேமம்ப த் வதற்காக திய ஸ்கான் 
இயந்திரங்கள் சுங்கத் திைணக்கள வி விப் ப் பகுதிகளில் 
ெபா த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . இ  
சுங்கத் திைணக்களத்தின் நம்பகத்தன்ைமைய ேமம்ப த் ம் 
என்பதில் எவ்வித சந்ேதக மில்ைல.   

2016 ஆம் ஆண்  ஜுன் மாதத்தி ந்  சுங்க 
நடவ க்ைககளில் மனித ஈ பாட் ைனக் குைறப்பதற்காக ம் 
வர்த்தக வசதிகைள ேமம்ப த் வதற்காக ம்.  இறக்குமதிச் 
சுங்கப் பிரகடனங்கள் இலத்திரனியல் ஊடாகச் 
ெசயற்ப த்தப்ப ம்.  2016ஆம் ஆண்  ஜுன் மாதம் 1ஆம் 
திகதியி ந்  தக  வழங்கும் அரச கவராண்ைமகள் 
ேநர யாக இலங்ைகச் சுங்கத் டன் ெதாடர் ப த்தப்ப ம்.   

அைனத் ச் சுங்க வி விப்  ைமயங்களி ம் CCTV 
கமராக்கல் ெபா த்தப்பட்  அத டாக ெவளிப்பைடத் 
தன்ைமைய உ திப்ப த் வேதா  ஊழல் ேமாச கைள ம் 
ஒழிக்க ம்.  2016ஆம் ஆண்  ஏப்ரல் 1ஆந் 
திகதியி ந்  அ க்கு வ ம் பிைணக்குட்பட்ட 
களஞ்சியசாைலகள் குைறந்த  50,000 ச ர அ கைளக் 
ெகாண்டதாகக் காணப்படல் ேவண் ம்.  தற்ேபா  

ேபணப்ப ம் களஞ்சியசாைலகள் ேமற்ப  
ேதைவப்பா கைளப் ர்த்திெசய் ம் வைகயில் 
வியாபிக்கப்படல் ேவண் ம்.  

2016ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 1ஆந் திகதியி ந்  
அ ல்ப த்தப்ப ம் வைகயில் திய மதிப்பீட்  

ைறெயான்ைற நைட ைறப்ப த்தி அத டாக வாகன 
உதிாிப்பாகங்கள், ரயர்கள், தைரேயா கள் ேபான்றவற்றின் 
ெப மதிைய ைறயாக மதிப்பி வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம்.  

2016 சனவாி 1ஆந் திகதியி ந்  இலங்ைக தரம் 
குைறந்த ெபா ட்கைள இறக்குமதி ெசய் ம் இடமாக 
(Dumping ground)  மா வதைனத் த ப்பதற்காகப் 
பாவிக்கப்பட்ட  சலைவ இயந்திரங்கள், பாவிக்கப்பட்ட 
ெதாைலக்காட்சிப் ெபட் கள் மற் ம் பாவிக்கப்பட்ட 
ைகத்ெதாைலேபசிகள் ேபான்றவற்ைற இறக்குமதி 
ெசய்வதி ந்  ற்றாகத் தைடெசய்யப்ப ம். 

2016 சனவாி 1ஆந் திகதியி ந்  சுங்கத் திைணக்கள 
நடவ க்;ைககைள ஒ கப்ப த்த ம் வ வாையத் 
தக்கைவத் க்ெகாள்ள ம் அைனத்  வளைமயான 
இறக்கமதியாளர்க ம் சுங்கத் திைணக்களத்தில் பதி  
ெசய்யப்படல் ேவண் ம்.  

தீர்ைவயற்ற கைடத்ெதாகுதிகைளத் ைற கங்களி ம் 
விமான நிைலயங்களி ம் நடாத் ேவார் ெவளிநாட் ப் 
பங்காள டன் ேசர்ந்  அவற்ைறக் ெகாண்  நடாத் தல் 
ேவண் ம்.  அதன்ப  உள்நாட்  வர்த்தகர்கள் இவ்வாறான 
வியாபாரத்தில் ஈ பட வி ம்பின் ெவளிநாட் ப் 
பங்காள டன் ேசர்ந் ம் ெவளிநாட்டவர்கள் உள்நாட் ப் 
பங்காள டன் ேசர்ந் ம் ெசயற்ப தல் ேவண் ம்.  

ஏற் மதி மற் ம் ெகாள்கலன் மாற்றி ஏற்றல் 
வியாபாரத்தி ம் ஈ ப ேவாாின் வசதிகைள 
ஊக்குவிப்பதற்காகப் பா காப்பான, விைரவான, ைறயான 
வசதிகைள அதிகாிப்பதற்காக ம் பிராந்தியத்தி ள்ள 
நா களின் சுங்க அதிகாாிகைள எம  சுங்க அதிகாாிகேளா  
ைகேகார்த் ச் ெசயற்ப மா ம் நான் அைழப்  
வி க்கின்ேறன்.  இதன் லம் சம்பந்தப்பட்ட நா க க்கான 
ஏற் மதி ம் ெகாள்கலன் மாற்றி ஏற் ம் நடவ க்ைகக ம் 

ாிதப்ப த்தப்ப ம். 

இன்ைறய சர்வேதச வர்த்தக நடவ க்ைககளின் 
ேதைவப்பா கைளக் க த்திற்ெகாண்  நைட ைறயி ள்ள 
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்திற்குப் பதிலாகப் திய சுங்கச் 
சட்டெமான்  விைரவில் பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட ள்ள .   

 

தி  விபத் க்க க்கான கட்டணங்கள்  

தி ஒ க்கம் மிக ம் க்கியமானதாகும்.  தி 
விபத் க்களி டாக ஏற்ப ம் உயிர் இழப் க ம் ெசாத்  
இழப் க ம் நாட் க்கு மீளளிக்கப்படாத பல பில் யன் 

பாய்கைளக் கிரயமாகக் ெகாண் ள்ள .  இந்நிைலயில் தி 
விபத்ெதான்  ஏற்ப ம் சந்தர்ப்பத்தில் ெபா ச் 
ெசாத் க்க க்கு ஏற்பட்ட இழப் க்கான நட்டஈட் க்கு 
ேமலதிகமாக 10,000 பாவிைனத் தண்டப்பணமாக 
விதிப்பதற்கும் நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.   
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தன்ைம உற்பத்திக க்கான ஊக்குவிப் கள் 

2018ஆம் ஆண் ைன எஸ்ெபஸ்ரஸ் கூைரத் தக கைள 
ற்றாகத் த க்கும் ஆண்டாக அதிேமதகு சனாதிபதி 

ஏற்ெகனேவ பிரகடனப்ப த்தி ள்ளார். எனேவ, 2018ஆம் 
ஆண்டாகும்ேபா  சுற்றாடல் நட் க் கூைரத் தக கைளக் 
கண் பி ப்ப  அவசியமாகும். எனேவ, சிவப்  களிமண் 
ஓ கைளத் தயாாிக்கும் ெதாழிற் ைறக்கு அைரவாசி வாி 
வி ைற ன் வ ட காலத்திற்கு வழங்கப்ப ம்.   

ைதத்த ஆைடகள் மற் ம் பாதணிக க்கான 
இறக்குமதி வாி  

வர்த்தக நாமம் ேபணப்ப ம் உற்பத்திக க்கும் உள்நாட்  
உற்பத்திக க்குமிைடயில் சமநிைலையப் ேப வதற்காக 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அல்ல  உள்நாட் ல் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட் ச் சந்ைதக்கு விநிேயாகிக்கப்ப ம் ைதத்த 
ஆைடகள் மற் ம் பாதணிக க்கு உள்நாட்  ஏற் மதி 
ேநாக்கிய கம்பனிக க்குப் ெபா வானெதா  வாி விகிதம் 
ஏற் ைடயதாகும். 

 விேசட கர் ப் ெபா ள் அற  

உள்நாட் த் தயாாிப் க் ைகத்ெதாழிைலப் பா காக்கும் 
ேநாக்குடன் மரக்கறி எண்ெணய்க்கு ஏற் ைடயதான விேசட 

கர் ப் ெபா ள் அற ட்  வாி குைறக்கப்ப ம்.  

பன் கப் பணியிலீ ப ம் அ வலர்கள் 

பிரேதச ெசயலகங்களில் பணி ாி ம் பட்டதாாிகள் 
பன் கப்பணியில் ஈ ப ம் அ வலர்களாகப் 
பணிக்கமர்த்தப்ப வர். அவர்கள் பிரேதச ெசயலக மட்டத்தில் 
அரசாங்க வாி ேசகாிப்பாளர்களாக விேசட பணிகளில் 
ஈ ப த்தப்ப வர். 

கடன் ெப ைககளின் வைரயைறகள்  

அவசியமான அரசிைறச் சட்டக இைணப்  IV இல் 
காட்டப்பட் ள்ள . 2015ஆம் ஆண் ன் ஒ க்கீட் ச் 
சட்ட லத்தில் காட்டப்பட் ள்ள 2016 ஆண் ன் 
நிதியாண் டன் ெதாடர் ைடய கடன் ெப ைககளின் 
வைரயைறகள் இைணப்  II இல் காட்டப்பட் ள்ள . 

ைர  

எம  நாட் ல் உ வான ேதசிய ஐக்கிய அரசாங்கத்தின் 
கன்னி வர  ெசல த்திட்ட உைரயான  நல்லாட்சி மற் ம் 
ெவளிப்பைடத் தன்ைம என்பவற்றின் அ ப்பைடயில், ேதசிய 

ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகயில் ஒ  திய தி ப்பத்ைத 
ஏற்ப த்தி ள்ள . எம  ேநாக்கங்கள் எதிர்காலத்தில் உயர், 
ந த்தர வ மானப் ெபா ளாதாரம் ஒன்ைற 
உ வாக்குவதற்கான எதிர்காலக் ெகாள்ைககளின் 
அ ப்பைடயில் அைமந்தைவயாகும். இந்த ன்ெமாழி களின் 
நலன் ஒ  சில க்கு மாத்திரமன்றி இலங்ைக மக்கள் 
அைனவ க்கும் பரந்  ெசல் ெமன நான் உ தியாக 
நம் கின்ேறன். சனவாி 29ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட '  
நாள் ரட்சி' ன்ெமாழிவான  ேம ம் எமக்கு ெகௗரவத்ைத 
ேசர்த் ள்ள டன் குறிப்பிடத்தக்க அைட கைள ம் 
எட் ள்ள . 

நாம் கடந்த காலத்தில் நடந்தவற்ைற மறந் விட்  
எதிர்காலத்திைன ேநாக்கி பயணிக்க ேவண் ள்ேளாம். திய 
பாிணாமங்க ட ம் உத்ேவகத் ட ம் நாம் எம  
ேதசத்திைனக் கட் ெய ப்ப ேவண் ெமன்பதில் இரண்  
க த் க்கு இடமில்ைல. அவ்வா  ெசய்வதற்கான 

ரேநாக்கிைன நாம் ெகாண் க்கின்ேறாம். ேதசத்திைனக் 
கட் ெய ப் கின்ற ரேநாக்கான  ஒேர சீரானதாகும். அ  
பரந் பட்டதல்ல. எம  யற்சிகள் நாைளய எதிர்காலத்திைன 
அைமப்பதற்காக இ த்தல் ேவண் ம். அதிேதகு சனாதிபதி 
ெகௗரவ ைமத்திாிபால சிறிேசன, ெகௗரவ பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க, என  அைமச்சரைவ சக நன்பர்கள் நிதி 
அைமச்சின் ெசயலாளர் கலாநிதி ஆர்.எச்.எஸ். சமர ங்க 
மற் ம் அவர  அ வலர்கள் மற் ம் இந்த 
வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி களிைன நிைற  ெசய்வதற்கு 
பங்களிப் ச்ெசய்த ஏைனய அைனவ க்கும் நான் என  நன்றி 
பாராட் தல்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த 

ன்ெமாழி கள் ச கத்தி ள்ள அைனத்  
ைறயின க்குமான நன்ைமகைள ம் வாய்ப் கைள ம் 

தரக்கூ ய இதற்கு ன்னர் என் மில்லாதவாறான த்தாக்கக் 
ெகாள்ைககைளக் ெகாண் ள்ள . பல்ேவ பட்ட தனியாட்கள் 
மற் ம் நி வனங்களினால் அ ப்பி ைவக்கப்பட்ட பல்ேவ  
ெப மதியான ன்ெமாழி களிைன நாம் இத் டன் 
இைணத் ள்ேளாம். அத் டன் அவர்கள் இதற்குக் காட் ய 
சாதகமான அக்கைறக்கு நான் பாராட் தல்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். தற்ெபா  நாம் இந்த 

ன்ெமாழி கள் ெசயற்ப த்தப்ப வதைன உ திப் 
ப த் வதற்காக அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்படேவண் ள்ள . 

ேம ம் அதிேமதகு சனாதிபதி, ெகௗரவ பிரதமர், ெகௗரவ 
சபாநாயகர், என  அைமச்சரைவ சக நண்பர்கள் மற் ம் 
ஏைனய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் அைனவ க்கும் 
இப்பாரா மன்றத்தில் இன்ைறய தினம் ச கமளித்ததற்காக 
நன்றிகைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எம  தாய் நாட் ற்கு ம்மணிகளின ம் ஆசீர்வாதம் 
கிட் வதாக.! 

283 284 



2015 ෙනොවැම්බර් 20  285 286 

  gpd;dpizg;G I 

tUkhd Kd;nkhopTfs; - 2016   

Kd;nkhopTfs; &gh.kpy;.   

1 gq;Fg; ghpkhw;wy;; mwtPl;bid ,y;yhnjhopj;jy;             (2,500)   
2 epu;khzf; ifj;njhopy; cj;juthj epjpa mstPl;bid ,y;yhnjhopj;jy;             (1,800)   
3 ciof;Fk;NghJ nrYj;Jk; tupkw;Wk; jdpegu; tUkhd tupapidj; jpUj;jy;             (4,000)   
4 jhgd tupapidj; jpUj;jy;             (6,000)   
5 tl;bkPjhd gpbtupapid ePf;Fjy;             (8,000)   
6 Kj;jpiutupapidjpUj;jy;             (3,500)   
7 ng.Nr. tupapidj; jpUj;jy;          (25,000)   
8 Nj.f. tupapidj; jpUj;jy;             90,000   
9 fl;lzq;fs; kw;Wk; mwtPLfis tpjpj;jy;/jpUj;jpaikj;jy;             75,000   
10 nrhFR kw;Wk; miur;nrhFR thfd tupapid ,y;yhnjhopj;jy;             (1,500)   
11 J.tp.e.m. mwtPl;bidj; jpUj;jy;             30,000   
12 Rq;fj; jPu;itkw;Wk; nr]; tupapidj; jpUj;jy;             10,300   
13 kJghdj; jahupg;G cupkf; fl;lzj;jpidj; jpUj;jy;               3,000   
14 Nkhl;lu; fhu;fSf;fhd cw;gj;jpj; jPu;itapy; myF tpfpjq;fis mwpKfg;gLj;Jjy;             20,000   
15 tpkhdNkwy; mwtPl;bidj; jpUj;Jjy;               2,000   

16 njhiyj;njhlu;G mwtPl;bidj; jpUj;Jjy;               4,000   

17 kpd;rhu> kpd;dpay; nghUl;fs; kw;Wk; ,ae;jpu rhjdq;fSf;fhf J.tp.m. mwtPl;bidf; 
Fiwj;jy;.             (2,000)   

18 Nkhl;lhu; thfdq;fSf;fhf GifntspapLjy; fl;lznkhd;wpid mwpKfg;gLj;Jjy;             18,000   

19 kJrhuk;> Gifapiy kw;Wk; nfrpNdh vd;gdtw;wpw;fhf 25™ mjpAau; tupnahd;wpid 
tpjpj;jy;.               2,000   

20 nghUshjhu Nritf; fl;lzj;jpidj; jpUj;Jjy;               7,000   
21 kJghdk;; kPjhd cw;gj;jp tupj; jPHitapidj; jpUj;Jjy;             16,000   
nkhj;jk;          223,000   
%yk; : murpiwj; jpizf;fsk; 

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் : 
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2016 வர  ெசல த்திட்ட உைரயின  

ஆங்கிலவாக்கம் 
ENGLISH  TEXT OF THE BUDGET SPEECH - 2016 

  

PREAMBLE  

Honourable Speaker, as the 20thFinance Minister of 
the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka it is not 
only a pleasure but also a privilege to present the 70th 

Budget of the country for the year 2016. The effervescent 
leadership and guidance of His Excellency President 
Maithripala Sirisena and the Prime Minister Honourable 
Ranil Wickremesinghe have provided the ideal formula to 
generate a Budget seeking excellence in all fronts. The 
2016 Budget will go into the annals of history as the most 
significant Budget ever to be presented, as I represent a 
National Government of Consensus united to create a new 
economic and social order for the benefit of all Sri 
Lankans, akin to the first Government of independent Sri 
Lanka which was truly a National Government. 

The statement made on 29thJanuary, 2015 on interim 
Budget Proposals termed as "Hundred Day Revolution" 
ensured that a majority of people of Sri Lanka who had 
undergone tremendous difficulties and hardships could 
finally seek economic freedom. I do not wish to dwell on 
the positives of the Interim Budget previously presented 
and look forward to delivering further dividends through 
the adoption of prudent and cohesive economic policies 
benefitting the nation. 

Honourable Speaker, it is necessary to salute the 
people of Sri Lanka who stood up for their rights and 
delivered the verdict through the most democratic election 
to ensure the ascend of Honourable Maithripala Sirisena 
to be the President of Sri Lanka. We could remember the 
unceasing waves of economic rhetoric which filled our 
ears during the Budget presentations of the last regime, 
devoid of benefits to suffering masses. Honourable 
Speaker and Honourable Prime Minister, the Presidential 
elections held on 8th January, 2015 could be termed as a 
turning point of the nation, a nation with a heritage and 
culture dating back to over 2,500 years. The people of Sri 
Lanka once again endorsed their verdict by granting an 
opportunity to form a National Government of Consensus 
devoid of petty differences and a positive outlook in 
August, 2015, once more through a most democratic 
election. The dynamics of dedicated leadership based on 
consensual politics and commitment to an unwavering 
policy, the domineering hallmarks of the Prime Minister, 
Honourable  Ranil Wickremesinghe paved the way for 
back- to-back democratic victories for people of Sri 
Lanka. 

During the short span of ten months, the 
transformation of the social, economic and political 

spheres in Sri Lanka could be termed as phenomenal. The 
derogatory "hubs of crony capitalism" had disintegrated 
forever, the fearsome "white van syndrome" had been 
extinguished and the "most detestable family bandyism" 
eradicated.  Today, the average people of Sri Lanka are 
enjoying not only the fruits of economic dividends but 
also democratic freedom which was under a cloud during 
the last regime. The ten- month period was a most 
difficult phase to traverse, from a governing viewpoint - a 
crises ridden economy, differences rife, a minority 
Government ruling the country. But the achievements 
were significant and new milestones reached paving the 
way for a new Sri Lanka. 

Lord Acton's famous and mesmerizing words "Power 
corrupts. Absolute power corrupts absolutely" reverberate 
when we reminisce of the misdeeds of a regime which 
created almost a 'Banana republic' in Sri Lanka shunned 
by many nations. We lost our dignity as a nation and 
facing other issues of concern too such as the termination 
of concessions under GSP Plus facility and also the ban 
on fish exports to the European Union (EU). When 
democracy prevails, the responses are of a benign nature, 
which was felt whenever foreign countries were visited 
during recent months. 

What we inherited in January, 2015 was "a near-crisis 
legacy". The crisis was not restricted merely to the  
economy, but extended to foreign affairs, welfare, 
governance, law and order policy issues and if it were to 
continue would have resulted in far-reaching 
consequences to the nation and future generations too. 
We have confronted the crisis situation with utmost 
dexterity and I am sure would be able to face up to the 
herculean task with courage and confidence. Honourable 
Speaker, the track record established during the "Hundred 
Day Revolution" depicts the manner in which crisis could 
be diffused and negative situations could be turned into 
positive. 

Economic policies of the last regime were 
fundamentally flawed. Mounting debt was about to take 
control of the economy. Fiscal revenue as a percentage of 
GDP had fallen by about half in comparison to 1990, 
unproductive investments riddled the public finance 
structure, with inefficient state-owned enterprises, corrupt 
procurement processes and unsolicited foreign 
borrowings and grant of contracts made mockery of good 
governance and transparency. When an economy is 
misguided and mishandled, the future of a country would 
be in perilous jeopardy and Sri Lanka did enter that 
deadly zone due to flawed economic policies of the last 
regime. 

The foreign policy of Sri Lanka was blemished and 
we were on the brink of receiving stringent economic 
sanctions and almost left to fend for ourselves with 
limited assistance from previously supportive nations. 
Government policy was hazardous to the effect that the 
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levels of waste and corruption reached hither to unheard 
of proportions and the negative options were practised 
with utmost impunity. Anti-poverty programmes were 
politically motivated and did not reach the needy and 
suffering masses. Law and order of the country was 
turning medieval and the country was gradually 
converting to a feudal entity. 

The Rajapaksa Regime was committed to ending the 
strife and eradication of terrorism. And they did succeed 
to rid Mother Lanka of feared terrorism and they should 
be complimented for doing so with the gallant forces 
leading the way. However, the key turnaround factor 
should not be forgotten. At the end of 2001, the country 
was almost falling apart with a negative growth rate, 
continuous escalation of violence and key economic 
targets being attacked.  

Consensual policies of the Honorable Ranil 
Wickremesinghe administration halted this slide so that 
not only the economy turned around but our gallant forces 
also could replenish much-needed arms, equipment and 
ammunition and most importantly recover lost morale.  
We should remember the words of the prophecy quoted 
by late Honourable J. R. Jayewardene at San Francisco 
from the Dhamma Pada that "hatred should not be ceased 
by hatred but only with kindness". Although the war was 
won, a lot was left to be done with the heart and minds of 
all communities and religious sects in Sri Lanka. It is the 
objective of our Government to ensure what our late 
leader so categorically presented is practised in no 
uncertain terms. 

We have restored not only democracy but brought in a 
new dimension of freedom devoid of fear and injustice. 
Policies have been revamped. Nineteenth Amendment has 
restored major provisions of the repealed Seventeenth 
Amendment and the Constitutional Council is very much 
in existence with independent commissions as well. We 
look forward to the goodness of the "Yaha Palanaya" or 
good governance cascading to all strata of the society and 
are committed to do so. 

We have a dream to be another rainbow nation, a 
developed nation. A nation with an upbeat happiness 
index, a nation of prosperity, cascading with goodness 
and goodwill.  We need to provide economic freedom for 
our future generations to enjoy the fruits of our 
commitment. We will ensure delivery of targets and goals 
set focusing on short, medium and long-term strategies 
and confront structural development challenges to 
facilitate transition towards an upper middle-income 
economy. We are not looking forward to providing a 
platform for few millionaires only, but endeavor to pave 
the way for millions of millionaires to come into 
existence. 

It is in this context that on 5th November, 2015, 
Honourable Prime Minister delivered a Policy Statement 
to this august body which enumerated the platform for the 

Budget 2016. The medium-term strategies proposed 
consisted of the undermentioned. 

a) Generating of one million employment 
 opportunities 

b) Enhancing income levels 
c) Development of rural economies 
d) Ensuring land ownership to rural and estate 
 sectors, the middle class and government 
 employees 
e) Creating a wide and a strong middle class  

Honourable Speaker, the said Policy Statement is 
significant and it is the basis for this Budget. The Statement 
contains broad policies of national importance that will have 
far-reaching positive implications to the Sri Lankan 
economy. It categorically points out that to achieve our 
economic and development goals, we need to establish the 
economic foundation correctly. Only with a strong 
foundation we can perform and achieve set goals and targets. 
That is why the Policy Statement particularly highlights the 
need to make fundamental changes in the economic 
perspectives to focus on the journey forward. 

Hence, our government’s policy would concentrate on 
removing the barriers that have resulted in the market not 
operating freely. The reform measures in the policy 
statement will be the key in this context. The proposed 
reforms will not only nurture but also foster private sector 
economic activities and ensure their positive role in the 
entire economic process. 

Our policies will be implemented through reforms, 
particularly with reference to the state-owned enterprises and 
international trade, which had been neglected without 
direction for many years. Reforms are also needed to come 
out from the legacy created by the previous regime, which 
had affected adversely, in particular the business 
environment of the country. Adherence to the policy will 
activate the process to move away from the erratic economic 
policies and irregular practices in economic management 
witnessed during the previous Rajapaksa Regime. 

With the reforms, we need to improve local 
competitiveness, international trade and investments as well 
as skills and productivity of our people while being 
conscious about the developments in the global economy. At 
the same time, we must foster a knowledge-based Social 
Market Economy built on social justice principles. 

We plan to put in place mechanisms that will seek not 
only to strengthen the economic sphere, but also many other 
sectors such as the political, social, education and health. We 
are concerned about the fundamental requirements like land, 
housing, education and health of the people. That is why the 
Honourable Prime Minister has made on 5th November, 2015 
a series of proposals in the Statement which are related to 
these areas as well. 

We will have to continue to focus on agriculture, the 
prime enterprise of our nation. Our economy over the 
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years had been based on agriculture. Our nation is a 
blessed nation. We have a President who takes pride in 
stating that he represents the farming community. His 
Excellency President Maithripala Sirisena's mission on 
agriculture will ensure that we would not only achieve 
food security but also commence agricultural exports. 
Reminiscent of the golden era when Sri Lanka was called 
the "Granary of the East", our President's omnipresent 
commitment to uplift the agricultural economy is poised 
to reap just dividends.  

It may be prudent to dissect the economic policies 
adopted by previous regimes since Independence. The 
positive and negative aspects, which had resulted in the 
current situation could be disseminated based on the 
factual presentation.  

THE BACKGROUND FOR BUDGET 2016 

Honourable Speaker, I would like to draw your 
attention to the context in which this budget is presented. 
We had gone through different phases in economic policy 
adopted during the past which seesawed from forms of 
capitalism, socialism and welfare economic objectives, 
from the time we gained Independence in 1948. 

Since Independence to 1977 

When Sri Lanka gained Independence from the British 
in 1948, the transition was so smooth that one of our great 
historians, Prof. K.M. De Silva termed our country as "an 
oasis of stability, peace and order". However, many other 
such transitions upon the ending of the Second World 
War, of other countries were critically marred by violence 
and turmoil. 

Rt. Honourable D.S. Senanayake, the Father of the 
nation, managed to secure the support of the Sinhala 
Maha Sabha and the Tamil Congress and also the support 
of Muslims, Tamils, Burgers and Malays and in short all 
nationalities to form a Unity Government. That was the 
only occasion until the present day where a government 
united to serve the nation had been formed. Sri Lankan 
economy was an agricultural economy producing tea, 
rubber and coconut as the main agricultural products and 
major exports as well. The dualistic economy also 
managed to produce food crops to adequately sustain the 
requirements of the nation. A per capita income of around 
US Dollars 120 and an economy of around US Dollars 
one billion were vital economic statistics of that era. 

During this period, the economic regulations were 
less, making it a free market economy, but exposure to 
international trade and low level of exports and continued 
focus on welfare measures made the economy vulnerable. 
Politically motivated welfare measures negatively 
reflected on the achievement of economic prosperity and 
nationalistic issues resulting in unplanned nationalization 
of resources added to the mounting economic turmoil.   

The beginning of the Seventies brought in an era of a 
closed economy, controls and rationing. The people who 
managed to survive the period of restricted commodity 
access will remember the era of "Haal Polu" (where 
carrying of rice over a given quantity was restricted) and 
"Paan Polim" (where bread was rationed and issued on a 
card). Other restrictions on clothing and other basic needs 
were also imposed making it difficult for the people to at 
least enjoy economic freedom. The era was signified by 
the restriction on movement of selected commodities and 
the restrictive era ended with the period of reforms based 
on "open economic principles" commencing 1977, under 
the outstanding leadership of the Late His Excellency J.R. 
Jayewardene, the first Executive President of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. 

By 1977, the economy was still of a minor value of 
US Dollars 4.1 billion and a per capita income of US 
Dollars 294, an increase of a mere US Dollars 174 over a 
period of thirty years. 

1977: New Thinking 

A policy revolution followed the resounding victory 
of the UNP in 1977 and the economy was opened almost 
overnight - the first country in South Asia to do so. The 
liberalized economic outlook opened doors for foreign 
investors to invest in productive ventures, socialist 
controls were lifted and Sri Lanka shifted from inward 
economic orientation to reach new heights in economic 
growth. 

Phasing out of import controls, freeing of credit 
markets, introduction of unified exchange rate systems, 
withdrawal of state trading monopolies, ending of price 
controls as well as privatization of state-owned 
enterprises were dynamic reforms introduced. The private 
sector was invited to be the "Engine of Growth" whilst 
the phrase that a "government has no business to do 
business" ideally suited the new economic process. 

Late His Excellency J. R. Jayewardene's Cabinet 
consisted of many political icons such as the Late His 
Excellency Ranasinghe Premadasa, Late Honourable 
Lalith Athulathmudali, my own mentor and Guru,  Late 
Honourable Gamini Dissanayake and Honourable Ronnie 
de Mel and of course, the emerging political star of the 
Seventies,  the present Prime Minister Honourable Ranil 
Wickremesinghe. They ensured that the economy reached 
hitherto be unheard of growth proportions averaging 
around 6 per cent, avidly stimulated by FDIs, foreign aid 
and large scale productive investments. 

Internal strife, which precipitated in 1983, retarded 
growth to some extent and the UNP Government's 
economic turnaround continued until 1994 with Her 
Excellency Chandrika Bandaranaike Kumaratunga taking 
over the high office as the President of the country under 
the newly formed coalition the "People's Alliance". 
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1994 - 2001: Rule of the "People's Alliance" 

The new Government came to power in 1994 
continued with the open economic policies of the 
previous regime with a human face and accelerated the 
privatization process of state-owned enterprises. The 
escalation of internal strife and terrorist attacks on 
significant economic targets hindered the progress and 
diverted the attention of the Government away from the 
economy. By year 2000, Sri Lanka was still a low-income 
economy with a per capita of US Dollars 869, and the 
GDP amounted to US Dollars 16.6 billion with 
unemployment around 10 per cent. For the first time since 
Independence, the growth rate had a contraction in 2001. 
 

2001-2004: A Two-year Turnaround  

The negative growth syndrome was reversed during 
this period by a Government headed by the incumbent 
Prime Minister, Honourable Ranil Wickremesinghe. The 
vision of the Government created a multitude of 
opportunities for the entrepreneurs and new investments 
brought in an aura of goodness coupled with transparency 
and good governance. The economic policies adopted 
reaped rich dividends and once again the country was on 
the road to progress. 

The bold approach provided a new impetus for the 
lagging economy and the slow-paced economic activity of 
the previous regime was replaced by a new approach with 
an urgency to change for the better. However, the 
beginning of the era is signified by words of prophecy 
which had been summed up in the following manner: 

"The truth is that Sri Lanka is in the thick of an 
economic crisis - a crisis borne of deep indebtedness. If 
not arrested soon, it will keep employment and income at 
the worst nadir for generations to come. Therefore, we 
need to act prudently and with a renewed vision to stop 
the country from going down the slope of ruin. The need 
for reforming the economy is compelling as there is no 
way we can carry on the current way". 

I wish to digress, Honourable Speaker, to query as to 
whether same principles should apply in today's context 
too. Words of wisdom, to be rewound and repeated, all 
over. 

The Government formed in 2001, which governed for 
two-and-a-half years achieved significant policy changes 
with the introduction of the Fiscal Management 
(Responsibility) Act and Consumer Affairs Authority Act, 
long overdue amendments to the Termination of 
Employment of Workmen Act, Industrial Disputes Act, 
Employment of Women and Young Persons and Children 
Act and also the Welfare Benefits Act. Other 
revolutionary proposals such as to introduce a new 
Central Banking Act and a Foreign Exchange 

Management Act could not come into existence due to the 
premature dissolution of the Government. 

A focused effort to deregulate the economy through 
public sector reforms, thereby attracting foreign 
investments and providing alternative measures received 
special attention during this period.  

Amidst these progressive steps, maybe politically not 
the most popular, we managed to maintain strict fiscal 
discipline and market-friendly policies. We managed to 
secure the support and assistance from many nations in 
creating a new vision for economic development during 
this short span of time. As a result, the economy bounced 
back with enhanced investments and an improved 
productivity recording a higher economic growth of 6 per 
cent with inflation declining to around 2 per cent. 
However, the envisioned progress and economic revival 
expected under these policies came to an abrupt end in 
April 2004 with the change of the Government. 

2005-2014: Rajapaksa Regime  

The era from 2005 to 2014 would go down in history 
as one era where the expectations of the people were at a 
zenith but the delivery not even mediocre. 

The end of the internal strife in 2009 signalled the 
culmination of about three decades of mayhem traversed 
with terrorist acts of such an inhuman nature which was 
condemned by all concerned. The people breathlessly 
looked forward to a future laced with prosperity and 
happiness. However, the belts that were requested to be 
tightened during the height of the strife could not be 
slackened and the economy diverted to a perilous path 
stricken with mounting debts. The economic rhetoric 
churned out by "Gobellestic" promoters who were mere 
crony henchmen of the rulers, were in a cohesive 
partnership with the creators of never ending hosannas for 
the ruling elite but the country dragged on towards almost 
an abyss of no return. “The Bubble had to burst" and it 
did on the fateful day for the nation on the 8th January, 
2015.  

The post-strife period commencing 2009 was looked 
forward to by many as to be the era of reawakening of the 
nation with harmony and camaraderie between all citizens 
of the country devoid of racial, religious and caste 
restrictions. They also expected a rejuvenation of the 
economy. 

Honourable Speaker, at this juncture it is my onerous 
duty to salute the gallant security forces who made it 
possible to save mother Lanka from about three decades 
of strife surfeit with the worst form of terrorism. The 
sacrifices made by our brave security forces, their 
families and friends will forever be in our minds. No 
amount of monuments or memorials could ever 
compensate the sacrifices they made. It is now incumbent 
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upon us to preserve the gift of peace that they bequeathed 
on us. The freedoms that we have won must be upheld 
and preserved. We are mindful of the threats that are 
existing in the world we live in. We are cognizant of the 
changing face of terrorism. Isolanist policies will not do, 
instead this requires a very strategic approach working 
with our neighbours and friends globally. Use of modern 
technology is vital in maintaining security in the country. 
Let me reiterate that there will be no compromise when it 
comes to preserving our national security.  

A country's economy could not be run on mere 
rhetoric and chirpy hosannas for the ruling elite. Tourism 
industry started to thrive, an outlook of vibrancy, 
investors returned once again positively interested in the 
country, new opportunities were available in the 
international capital markets for public and private sector 
financing, and as a result, the growth momentum of the 
economy accelerated showing the way for entering the 
path for Sri Lanka to achieve the status of a Middle 
Income Economy. There were major hiccups when a 
favoured politician with a band of goons from the deep-
south went on a rampage damaging the reputation of the 
country and causing irreparable loss of fame to the tourist 
industry by inflicting damage to tourism through 
despicable acts to two tourists on holiday. As we all know 
even the judicial process was unduly delayed and the 
relevant country of the victims had to intervene to 
accelerate the process. Other acts of misconduct mainly 
by political lackeys brought further disrepute to the nation 
retarding progress. 

It was shown that the growth momentum had 
accelerated during the post- 2009 period of the last regime 
but did the average Sri Lankan benefit benignly as the 
figures depicted. The road to achieving a new economic 
milestone was heavily showcased of reaching Middle 
Income status by 2016. But the international 
condemnation and non acceptance of not only the foreign 
policy but also the utterances of political mouth pieces of 
the last regime did not make Sri Lanka a sought-after 
nation by the investors. Our status and ranking of the 
Doing Business Index suffered. The nation was forced to 
witness the melodrama of a Cabinet Minister protesting 
outside the gates of the United Nations threatening to fast 
himself to death and giving up the protest upon been fed 
with King Coconut water by the then Leader of the 
country. That was a political drama at its best but the 
country suffered. The expected FDIs never realized and 
existing assistance provided by friendly nations such as 
GSP Plus was withdrawn. Slowly the country was being 
dragged into an economic hell hole with international 
sanctions looming up in the near distance. 

There was a golden opportunity to the then 
Government to implement relevant reforms to sustain the 
development. With a proper vision and political and 
economic guidance, the country could have been on the 
road to becoming an Upper Middle Income Economy 

breaking the paradox of a long stint as a middle income 
nation, upon achievement. The politics based on 
misguided economic policies alienated Sri Lanka from 
many trading partners and investors, resulting in 
increased burden on public coffers whilst creating 
numerous imbalances in the macro-economy. 

We have to accept the fact that the previous 
Government embarked on upgrading the country’s 
infrastructure including roads, ports, and airports, 
borrowing at high rates hither to be unheard, granting 
contracts on an unsolicited basis breaking many accepted 
norms of tender process in procurement. Honourable 
Speaker, I do have to dwell further, with reluctance due 
to the unsavoury nature of the unholy and non 
professional approach of the infrastructure development 
activities in terms of financial management, governance 
and the ultimate negative impact on the economy. 

The unplanned expenditure on infrastructure by the 
previous Government on expressways, ports, airports and 
roads with the funding from foreign borrowings, at high 
interest rates, created a huge debt burden leading to a 
huge debt service burden of both interest and principal 
repayments. This high cost of funding was not used for 
investments which generate a return either in terms of 
local currency or foreign currency required for repaying 
the maturing debt but merely a long term investment and 
on some occasions without feasible returns. Sri Lanka 
could be termed as the only country in the world to be 
endowed with an international airport which is not even 
patronized by domestic airlines let alone international 
flights. So we have an airport to which airplanes do not 
land and no airplanes take off which is an ideal location 
for the peacocks to flock in isolated splendour. The 
Hambantota sea port also has not stood up for what it is 
meant for and could be termed as a sea port to berth only 
a limited number of ships or a sea port with fewer ships. 
However, the name of the promoter lives on as the name 
boards to these locations of vast expenditure and waste, 
to bring out his name for the benefit of visitors who on 
and off embark on sightseeing. 

Honourable Speaker, what we have heard through 
various official and or non- verified sources could be 
even less than the "tip of the iceberg". The investigative 
process may take time but the evidence is of an 
unimpeachable nature. Honourable Speaker, I request all 
patriotic citizens of Sri Lanka to be patient until the truth 
is disseminated and the culprits are found guilty through 
the due process of law in existence. I also take this 
opportunity to request the relevant citizens of our beloved 
motherland to bring back any riches hoarded out of the 
country as at this crucial juncture the country needs to 
pool together all such resources. 

During the rule of the last regime, the Government tax 
revenue as a percentage of GDP declined continuously to 
around 10.2 per cent of GDP by 2014, making the 
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economy of Sri Lanka brittle, and Sri Lanka gradually 
became a country endowed with one of the lowest 
revenue to GDP ratios. Today, it is ironical that the 
revenue is not sufficient to accommodate our debt service 
payments, and remember we were endeavouring to be the 
“Wonder in Asia”. Yes we had wandered away from the 
ideals of practical economics, away from reality and are 
now left to wonder what the so-called economic maestros 
of the last regime had conjured during a decade of 
control. 

It is obvious and could be verified with ease that 
despite improvements in some infrastructure facilities, the 
real benefits of the economic decisions have not been 
filtered to rural and regional communities as expected 
during the post-strife period. The living conditions of our 
people the most valuable asset of our motherland, have 
not been improved to the level, as what would have been 
expected in the last decade. A critical look at the 
inequality of income and the Gini-Coefficient depicts that 
only a handful of Sri Lankans have garnered the largest 
share of the pie.  

2015: National Unity Government- Sri Lanka's 
New Dimension in Politics 

The election of His Excellency President Maithripala 
Sirisena in January, 2015, and the establishment of the 
new National Government of Consensus led by the UNP 
under the charismatic leadership of the Honourable Prime 
Minister Ranil Wickremasinghe presents a fresh chapter 
in Sri Lanka’s socio- economic history and contemporary 
politics. Such a backdrop provides a welcome opportunity 
for the country to chart a course rationalized with 
appropriate economic strategies to ensure a future of 
prosperity before the opportunity is not missed yet again 
as we did in 2009 and on other occasions as well. It is the 
time to think of "what you can do for the country and not 
what the country can do for you". Famous words from the 
Late US President John F. Kennedy. 

Upon being elected, we were faced with many queries 
which were communicated to us from various segments 
of the society. If per capita income is so high, bordering 
the Middle Income Country status why a majority of the 
population is still struggling to eke out a living? If the 
growth is so high and inflation is slow, why do the prices 
of essential goods fluctuate almost every day making the 
day-to-day existence so difficult? If oil prices were falling 
in the international market, why fuel prices did not come 
down as expected? We did manage to bring forth positive 
inferences during our short tenure at governance but some 
questions did remain. 

If the economy is growing, why are our sons and 
daughters still unemployed and looking for opportunities 
out of Sri Lanka? What is the use of highways and 
airports if they are built at inappropriate locations which 
do not bring forth desired results from an economic view 

point? When would a hardworking and committed middle 
class family afford to buy a small car? If the economy is 
growing, why is tax revenue ratio falling? In short, the 
society at large is seriously concerned as to what the true 
state of the Sri Lankan economy is. 

The questions that are posed are based on the legacy 
of the previous regime that we inherited. Vulnerabilities 
that we inherited with regard to the economy are manifold 
which remain hardwired into the deep structure of the 
economy, despite impressive growth figures portrayed 
during the recent past. It could be said that economic 
growth was mainly driven by non-tradable sectors 
unlikely to be sustained sources of growth, 'Incredible 
fiscal' consolidation masking major structural weaknesses 
in the fiscal sector, long-term productivity at risk as 
investments on human capital development suffering at 
the expense of increasingly rigid recurrent expenditure 
commitments, inefficient allocation of resources resulting 
in suboptimal social welfare as inequality of income 
levels increasing despite falling poverty head count.    

The plight of economic woes is almost overflowing. 
Honourable Speaker, a major effort had gone into 
generating the Budget Proposals and we seek to provide a 
solution with this National Budget for 2016 for a majority 
of the queries posed. 

THE CURRENT STATE OF THE 
GOVERNMENT FINANCE AND THE 
ECONOMY  

Honourable Speaker, I now wish to focus on the task 
ahead of us. The Sri Lankan economy is stuck in a huge 
debt stock and a high deficit as well. However, I wish to 
reiterate that the debt and deficit mess that we inherited is 
not of our making and we condone the situation in no 
uncertain terms. We need to take positive action to make 
an innovative difference and deliver results which are 
acceptable from not only an economic viewpoint but also 
from socio-political aspects. Of course there is a greater 
amount of work to be expended on the arena of economic 
resurrection through what could be termed in mere 
colloquial terms as “budget repair”.  

Every nation must live within its means, and Sri 
Lanka is no different. As such, we are not in a position to 
go on a rampage with regard to collection of taxes to 
generate revenue. Obviously we must continue to focus 
on the aspect of sensible savings as well. Honourable 
Speaker, I wish to endorse the principle that we must 
invest taxpayer money with great care for the benefit of 
the nation. During the last few years I wonder whether the 
economic maestros did adhere to this principle when the 
quantum of resources and opportunities wasted could be 
taken into due consideration. 

The structural weakness in the fiscal sector warrants 
immediate attention without which sustained growth in 
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the long term may not be a reality. The façade of lies 
churned out did not make good reading for seasoned 
economists. Fiscal deficit falling from 10 per cent of GDP 
in 2001 to 5.7 per cent by 2014, total debt, falling from 
102 per cent of GDP in 2002 to 72 per cent of GDP in 
2014 envisaging to make us believe that some fiscal 
consolidation had taken place. 

As I have already stated, servicing of debt uses up all 
the government revenue which imposes heavy constraints 
on recurrent and capital expenditure. With an expanding 
debt profile, debt dynamics had shown some remarkable 
shifts. In the outstanding stock of foreign debt, the share 
of commercial loans had gained momentum during the 
recent years. 

Our Government is committed to follow more 
transparent market-oriented policies that facilitate private 
sector economic activities and remove various barriers in 
the economy which disrupt the smooth operation of free 
markets. This requires drastic reforms to all sectors of the 
economy, beginning with the fiscal sector. 

Honourable Speaker, let me present more specific 
details on some of the burning issues in the country’s 
fiscal system, issues which are so important and of which 
all Sri Lankans need to be aware of. We have been 
discussing these issues for a long period of time over 
many years, and for the last 10 months, I was granted the 
opportunity to observe and dissect the real nature of fiscal 
issues faced by the country. It is my fervent wish that 
myself, and officials of the Ministry of Finance have 
addressed the issues utilizing the limited resources to 
optimize the benefits for the people of Sri Lanka. 

Tax Revenue 

It is obvious that the strength of any fiscal system 
depends on the ability to generate a sufficient amount of 
revenue to meet the planned and necessary expenditure. 
Unfortunately, it is not the case in Sri Lanka, and the 
situation has aggravated in the past decade and the action 
taken has notbrought about meaningful results. 

Declining government revenue to GDP ratio portrays a 
major macroeconomic concern for the country and this 
trend has to be reversed on a priority basis. Sri Lanka's 
tax revenue was 19 per cent of GDP in 1990 falling 
drastically to 10.2 per cent of GDP by 2014. Ironically, 
the growth of tax revenue in absolute terms was just 4.4 
per cent in 2014 much below the nominal GDP growth 
rate of 7.3 per cent. Thus, tax revenue had been unable to 
keep pace with economic expansion evidenced in recent 
years which is a serious phenomenon. It is also 
unfortunate to note that previous attempts to enhance 
fiscal revenue have failed miserably during the past. 
Unbelievably there are about 35 taxes and levies in the 
system. Some of the laws are outdated and not readily 
understood by the taxpayers and only a few who are 

conversant about tax laws could fathom the intricate nature 
of the system of taxation in Sri Lanka. 

Falling VAT collection is the main cause of the 
decline in tax revenue in recent years and the figures 
depict the malady in no uncertain terms. Revenue from 
VAT accounted for 41 per cent of total tax collection in 
2005, and it falls to 26 per cent in 2014. Further, VAT 
collection as a share of GDP has decreased sharply from 
5.8 per cent in 2004 to 2.7 per cent by 2014. Income tax 
dilution also had kept pace, falling from a 2.7 per cent of 
GDP in 2006 to 1.9 per cent of GDP in 2014. As such, 
although the national income had increased there is no 
commensurate tax income. Several inherent features are 
noteworthy as to why tax revenue is falling. The main 
culprit could be weak compliance due to tax 
administration issues. A multitude of tax exemptions 
granted by various institutions also had been hindering 
positive administration of tax. 

A majority of the revenue is derived from indirect taxes 
and the revenue from direct taxes is very low. At the same 
time, many who could afford to pay taxes and also who are 
liable for payment of taxes are not in the tax system. It is a 
well known fact that tax compliance methodology has to 
improve in an endeavour to eliminate evasion. Further, tax 
administration also needs strengthening. 

Honourable Speaker, you would recall that during the 
last few months, we took some efforts to address these 
issues opting for innovative measures of taxation. 
However, it is time to deviate from temporary solutions but 
endeavour to create a tax regime based on strong reforms 
to move forward, implementing such reforms which will 
have far-reaching benefits to the country. 

Recurrent Expenditure 

Honourable Speaker, tax reforms in isolation to 
bolster revenue would not contribute to strengthen the 
fiscal system. It needs to be supported with appropriate 
expenditure rationalization measures as well which is of 
utmost importance. The question is how we could realize 
this necessity. We could take a lot of lessons on what 
should not be done from the period of the Rajapaksa 
regime when expenditure levels escalated to hitherto be 
unheard of proportions. 

I very strongly believe and am convinced that the line 
ministries and departments could trim down their current 
expenditure levels. The time has come to critically 
analyze and evaluate the expenditure needs of the line 
ministries and departments to rationalize unnecessary 
expenditure and eliminate excessive administrative 
overheads, which are spent at the expense of the limited 
direct taxpayers and also the revenue from indirect taxes, 
including from the poorer segment of the society.  

As such, I strongly advocate the concept of zero 
budgeting in formulating the National Budget. In fact, 
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with this Budget 2016, we have brought in to focus the 
concept of zero budgeting under which the spending 
agencies will have to justify each and every item in their 
respective budget before requesting for allocations. This 
process will be strictly adhered to in subsequent budgets 
as well. Honourable Speaker, zero budgeting although 
derived from accounting principles is practiced in many 
countries in the preparation of national budgets and I 
wonder why we took such a long time in the 
implementation of zero budgeting. From January 2016, 
the General Treasury will start follow-up actions on 
reviewing the allocations for respective ministries and 
institutions.  

As a responsible Government sensitive to the 
difficulties of the people, we have managed to maintain 
our commitments by increasing salaries and pensions 
substantially. In the meantime, we have to also realize 
that the employment in the Public Sector has quadrupled 
over the last several years.  

Honourable Speaker, the obvious consequence of this 
phenomenon had been the significant increase in the 
salary bill, which we believe has escalated to the 
maximum and may be beyond any yardstick of rationality 
unless the efficiency of the Public Sector is improved 
drastically. Hence, we have to look into the most 
appropriate ways of maintaining the continuity and 
sustainability of public sector emoluments. This among 
others includes improving efficiency, effectiveness and 
productivity of the Public Sector service delivery.  

Similarly, another important and sensitive issue which 
is growing into a huge challenge gradually is the pension 
liability of the Government. The pension bill has 
increased by 170 per cent during the 2005-2014 period 
requiring appropriate actions to manage the continuous 
increase amidst the ageing population and increasing need 
of resources to counter the ever expanding liability in the 
future. The increasing numbers of pensionable Sri 
Lankans and the outlay of funds on pensions could result 
in serious complications in the future if not addressed in 
advance at least at this stage. 

Given the unfunded nature of the current pension 
system, the cost is likely to increase further over time, 
which will be a huge responsibility and a burden for 
future taxpayers. Hence, we need to look at new strategies 
to ensure that the pension cost will be of an affordable 
nature to the people of the country. Honourable Speaker, I 
assure you the Government’s commitment to bear the 
burden of the pension bill of those who have already 
retired and also those who are in service will continue 
without any restriction. But, it is essential to formulate an 
innovative strategy on how we plan out the retirement of 
new recruits to the Government Service in such a manner 
that could make the pension system sustainable.  

Another related area is the ever expanding grant of 
subsidies and transfers, which account for about 21 per 

cent of total Recurrent Expenditure of the Budget. 
Improved targeting and rationalization of subsidies would 
need to be actively pursued with improved transparency 
and accountability to reduce Recurrent Expenditure so 
that more resources could be made available for 
investment in social and economic infrastructure, which is 
essential to sustain the envisaged high economic growth. 
At the same time, we are fully aware that there are highly 
vulnerable citizens who need special care and attention in 
our society. The Government will continue to support and 
recognize the cause and do our best to protect and secure 
them from any ill-effects. 

Public Investment 

Much has been spoken on the subject of public 
investment in the recent past especially during the period 
of the Rajapaksa Regime where public investment was 
termed as an important requirement for the development 
of the country. I would like to lay emphasis on the fact 
that public investment is essential to the country primarily 
to promote private investment. There are no divisions or 
differences on this principle. However, we have to be 
specific and mindful about our priorities and the 
feasibility evaluations to create a reasonable return when 
we evaluate and select public investment programmes.  

During the past, private investment had been crowded 
out due to the over-expansion of the government 
investment. Private investment had remained subdued at a 
level of 22 per cent of the GDP in the recent past, which 
reflects a gradual diminution from 24 per cent in 2011 
which has to be stemmed by converting the trend. On the 
other end Government investment of 4 per cent of the 
GDP in 2005 had averaged at around 6 per cent of the 
GDP during last 10 years. Such increases could be due to 
investment in large scale development projects but the 
real issue of concern is how long it would take to realize a 
justifiable return on such investment. A casual evaluation 
of the recent public investments with a long gestation 
period with massive foreign debts at high interest rates 
had cast a pall of gloom on the economy based on the 
debt burden. 

Public Debt Management 

Honourable Speaker, as we all are critically aware, the 
management of public debt requires urgent attention with 
stringent strategies, to ensure its sustainability. At present, 
the public debt to GDP ratio stands at around 72 per cent, 
which is high, by accepted international standards. 

The important issue that has to be addressed is how 
we ensure debt sustainability. Obviously, the solution is 
based and relies mainly on the ability and commitment in 
mitigating the deficit target in the Budget, which needs 
strict discipline in fiscal management. A key principle in 
improving debt management is to maintain debt service at 
affordable levels, and our focus and strategy would be to 
comply at all times. 
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State Owned Enterprises (SOEs) 

The loss making nature of key SOEs has created 
immense pressure not only on the national budget but also 
on the entire financial system of the country. An inability 
to bring in innovative measures to combat the incidence 
could be termed as a dangerous trend. Hence, there is a 
strong necessity for the introduction of corrective 
measures on a priority basis to make them commercially 
viable enterprises rather than being loss making 
enterprises. 

We have already initiated measures to address this 
malady. The creation of the innovative Ministry of Public 
Enterprise Development is a key step forward in this 
regard. What we are focused on is to restructure the 
management model of SOEs, introduce market-based 
pricing mechanisms in public utilities on a selective basis, 
rationalize recruitment while adopting measures to 
improve productivity of the existing workforce, and 
explore avenues to improve efficiency of SOEs through 
the public private partnership. 
 

Other Developments and Issues Concerning the 
Economy 

Honourable Speaker, one outstanding achievement of 
our period of governance of less than one year had been 
to conquer inflation. For the first time in over 30 years we 
have witnessed deflation this year. This decline, in my 
view, represents a structural shift. Moving forward, we 
expect inflation to remain at a respectable 2 – 3 per cent 
by the end of this year. In the medium term too, our aim is 
to maintain inflation at lower single digit levels while 
enabling the Central Bank to work more independently 
towards achieving this goal. 

Honourable Speaker, we are still grappling with issues 
created and left over by the previous regime. Their 
publicity on economic performance based rhetoric 
reached a crescendo at times which could be termed only 
as an empty shell making a big noise. But as you are 
aware, the Department of Census and Statistics (DCS) 
recently published the new rebased economic growth 
figures, which laid many canards to rest providing a 
totally different picture. In fact, the economy has grown 
only by 3.4 per cent in 2013 and 4.5 per cent in 2014 
miserly in comparison to dressed up figures. With this 
background, we expect the economic growth to be around 
6 per cent in 2015. We will forge ahead with renewed 
enterprises and our aim is to achieve an annual growth of 
7-8 per cent during the next few years. This Budget will 
be the platform and will provide the impetus to ensure the 
planned growth levels are achieved. 

The unemployment index depicts a percentage of 
around 4.6 of the employable population in the country. 
But, a critical analysis on an age-based basis brings out 

the true incidence of unemployment of the educated 
youth at more than 20 per cent. This is a tragic situation. 
We need immediate remedial measures to counter this 
malady which should not be allowed to fester. We should 
recognize the value of education and provide just 
opportunities for the youth who had managed to attain 
educational standards.  

Honourable Speaker, the data of Department of 
Census and Statistics (DCS) indicates that the poverty 
index had declined to 6.7 per cent. However, a true 
evaluation and a feature in Sri Lanka’s poverty indicators 
is that the number of people who earn less than US 
Dollars 2 per day number close to 20 per cent indicating 
that  a large share consists of a near-poor population. 
Could we be pleased with such a situation? All citizens 
born in Sri Lanka should have access to the basic 
necessities of food, shelter and clothing. And it is the 
responsibility of all concerned to address the relevant 
issues in an endeavor to provide the correct solutions. We 
must be seriously concerned about the inequality of 
income distribution as well.  

Therefore, economic policy initiatives need to be 
designed in such a manner that poorer segments of the 
society are more inclusive in the development process. 
These initiatives must be better targeted and closely 
monitored in order to reduce any unnecessary burden on 
Government finances. I am sure that the micro 
entrepreneurs, who are part of the poorer segments of 
society looking for new avenues of sustainability, will be 
provided some positive options by the micro finance 
institutions and pave the way for improvements of an 
immense magnitude.    

In order to develop a healthy nation, it is essential to 
eradicate acute malnutrition amongst Sri Lankan children 
and mothers. Educating the public through health services 
and schools and a cohesive policy to provide nourishment 
to the needy is necessary to strengthen the efforts in this 
respect. We have reached an international standard in our 
level of literacy. The present level of the acute 
malnutrition index by comparing the data with South 
Asian countries alone will not be a good exercise any 
more. We will have to compare our standard 
internationally beyond this region.  

Honourable Speaker, in this endeavour to bring about 
a strong economy, we have a long way to traverse to 
improve our external situation and the Balance of 
Payments (BOP). This process has to be implemented 
particularly through introducing measures to improve 
exports, rationalize imports, encourage other inflows to 
the current account while introducing necessary reforms 
in respective areas. 

Honourable Speaker, Sri Lanka is a country that is 
endowed with a high trade deficit. Our exports have 
declined gradually and now stand at a critical 14 per cent of 
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GDP. However, imports have increased and amount to 27 
per cent of GDP. The movement of trade of the country as 
reflected by the imports and exports as a percentage of GDP 
has declined to 41 per cent of GDP compared to around 60 
per cent in the mid-2000s. This decline could be assigned to 
the short sighted policies adopted by the Rajapaksa Regime 
extending to a period of a decade.Honourable Speaker,the 
economy of our country has gone through the agony of being 
subjected to diverse economic theories of so-called maestros 
thus increasingly distancing from the open economic policies 
and has become a more of a closed economy over the years. 
The present negative scenario strongly suggests that we need 
to propel ourselves to promote exports with a cohesive 
approach duly complemented by innovative methodologies. 

We also have to ensure the possibility of reducing 
import expenditure to a sustainable level. Of course I am 
aware that the growth process would require that import 
of intermediate and investment goods, as well as fulfilling 
the needs of a nationwide high income levels.  What 
concerns us at this juncture is the non-existence of 
required assistance to promote our domestic 
manufacturing sector and improve the yield of 
agricultural commodities, with an extended objective to 
capture export markets too. Our ultimate objective should 
be to garner new export markets, expand current export 
markets and diversify export products whilst ensuring 
food security for the nation through self-sufficiency of 
food. 

Foreign employee remittances play a vital role in the 
country’s BOP. We as a Government is extremely 
grateful for all Sri Lankans who are employed abroad and 
remit their hard-earned incomes to strengthen our 
economy. While appreciating their contribution in no 
uncertain terms, we should endeavor to restrict our 
mothers, sisters and daughters being sent to countries in 
the Middle-East as un-skilled employees. The counter 
measure would be to create employment opportunities in 
our own country which will negate the necessity for such 
movement of migrant employment. We will explore all 
avenues to promote this objective. As a different strategy, 
we would endeavour to develop the skill levels of our 
employees so that more skilled and trained people will 
embark on employment out of Sri Lanka. Such an 
approach will no doubt add value to the numbers who 
seek foreign employment opportunities. 

Honourable Speaker, I do not have to lay additional 
emphasis on the importance of tourism, which has 
become a thriving industry generating significant amount 
of foreign exchange and stimulating economic process 
and development of our country. It is a foregone 
conclusion that we are yet to realize the full potential of 
the enormous value of the country as a tourist destination. 
We will have to carry out an in depth analysis of what had 
gone wrong. The petty thinking of the previous regime on 
harping over slogans will not help us to move on and be a 
tourist destination to be reckoned by world standards. It is 

time we stop wandering around trying to focus on what 
should be the right ingredients to make Sri Lanka what it 
was originally known "the Pearl of the Indian Ocean". 
Instead, we need to develop a comprehensive policy 
framework to develop this industry and exploit the 
enormous potential of our resplendent country of 
historical monuments and idyllic sceneries.   

The performance of FDIs has been dismal in the last 
decade and remained well below the potential especially 
in the background of ending the three decades of internal 
strife. On average, we have received only US Dollars 919 
million per year during the last ten years thanks to a 
tyrannical foreign policy spiced with verbal insinuations 
targeting international leaders by the political fraternity of 
the last regime. This is totally unacceptable in many 
aspects. In particular, we need to attract more non-debt 
creating foreign investment flows to increase the level of 
investment required to maintain envisaged economic 
growth path based on the shortfall in domestic savings 
whilst supporting the growth of exports. Honourable 
Speaker, the economies of many Asian nations especially 
the nations who managed to extricate themselves from 
long years of internal strife are on the road to economic 
prosperity due to influx of FDIs. We as a country had 
lagged behind and now is the best time to break the 
shackles and invite foreign investments to upgrade the 
economy and accelerate rates of growth. 

These envisaged developments in the country's 
external sector will facilitate boosting Sri Lanka's foreign 
exchange reserves and strengthen the rupee in the foreign 
exchange market.  

Productivity improvement is absolutely vital to 
achieve development targets. In the productivity 
improvement drive, we need to pay special attention on 
the agricultural sector, while improving the productivity 
in industrial and services sectors as well. 

Agricultural productivity and related yields had been 
at a dismal standard due to many issues relating to quality 
of seeds, planting materials, low mechanization, lack of 
extension services, high post-harvest losses, low farm 
gate prices, as well as lack of storage and marketing 
facilities et cetera.  The country had invested heavily 
through the provision of subsidies to develop the 
agricultural sector and the need to scientifically research 
the acute needs and the existing shortcomings is of 
paramount importance. Through such a process I am sure 
that the living standards of the farming fraternity also 
could be upgraded.  

The progress of the SME sector is of vital importance 
for the success of a nation. As such more attention should 
have been provided for the development of this most vital 
sector. An approximately 70 per cent contribution to the 
GDP from the SME sector is somewhat positive but with 
a more focused approach the opportunity to improve the 
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sector will provide significant dividends to enhance 
growth rates. Honourable Speaker, I am compelled to 
State that the contribution through advances to develop 
the SME by state agencies had been found wanting whilst 
the private sector had managed to make a telling 
contribution during the past year. The focus of the 
previous regime on SMEs too had been blurred and very 
little had been done towards the development of same. 

Honourable Speaker, the country also needs a 
sustainable industrial policy focusing more on an upward 
movement of the manufacturing sector improving the 
value chain from light industrial products towards the 
manufacture of hi-tech products. Adaptation of 
technology as well as introduction of innovative options, 
backed by proper research and development is an 
essential ingredient. Small and Medium Scale Enterprises 
(SMEs) will also have to be nurtured, developed and 
facilitated to build up linkages with large enterprises, 
which will provide opportunities to interface with larger 
supply chains. The internationally accepted principles of 
supply chain management has to be developed to upgrade 
our industries to the next level of competitive existence. It 
is the vision of our His Excellency the President to focus 
on improving the local industry by way of providing 
support to develop local entrepreneurship.  

The micro finance sector had developed to be an 
important economic driver providing assistance to the 
micro level entrepreneur to be financially inclusive. It 
may be prudent to state that the micro finance sector 
contribution to improve the economy in Sri Lanka would 
have had a positive inference in the lowering of the 
poverty index during the recent years. However there is a 
need to regulate the micro finance sector on a priority 
basis to ensure that the positive developments continue to 
further flourish. 

The importance of the service sector and the nature of 
the service sector had also undergone a significant 
transformation over the years, particularly with the 
introduction of market liberalization, from small-scale 
sundry services to higher skilled and higher value-added 
activities such as financial services and ICT. In this 
context, the policy initiatives in areas such as port and 
airport related activities, tourism, IT and 
telecommunication need to be strengthened. The Business 
Process Outsourcing (BPO) concept had been in existence 
for a long time. The improvement of the BPO sector on an 
year-to-year basis had been high but the overall 
contribution to the GDP is not significant enough by 
world standards considering the high standards of our 
employees. 

Based on the continued low rate of the unemployment 
index, it is essential to support improvements in labour 
productivity and also increase capital intensity. With 
regard to increases in capital intensity the role of the 

private sector could be of vital importance. With regard 
to unemployment and labour force participation, the 
female population is unequally affected, and hence 
improving the provision of child care facilities and 
dependable public transport systems could help address 
this asymmetry. We are fully aware of the tremendous 
contribution made by the women of Sri Lanka to ensure 
that the Sri Lankan economy is not subjected to greater 
adversity. As such all possible avenues have to be 
explored to provide maximum comfort for the mothers of 
the nation to continue in their positive endeavours to 
bolster the nation's economy.  

Although Sri Lanka’s archaic labour regulations were 
updated during the previous UNP administration, labour 
flexibility still remains low due to legal and social 
barriers as well as the mismatch between the available 
skills and the skills required. This task has to be devolved 
upon educational experts who could create the nexus 
between these mismatches in charting a new course in 
educational reform in Sri Lanka. We also need to look at 
the negative aspects in the context of the recent advances 
in Sri Lanka’s information and communication 
technology. 

In addition, it is essential that physical infrastructure 
and socio-economic practices are improved to absorb 
differently-abled citizens into the workforce. The need of 
the hour is to provide a cohesive approach to addressing 
the issues of differently-abled citizens not through mere 
handouts but with the provision of sustainable 
employment options.  

Honourable Speaker, as you are aware, successive 
governments have implemented many policies in the 
context of education. Nevertheless, Sri Lanka’s education 
system requires a substantial modernization to create the 
required human capital base to sustain the growth 
momentum of the economy. It is essential to realign the 
education system to move away from an examination-
centric, content based curriculum towards a competency 
based curriculum, helping children to gain life skills and 
to encourage independent thinking. The shortage of basic 
sanitation, library and laboratory facilities of schools in 
underprivileged schools as well as the shortage of 
teachers in key subjects need to be addressed urgently in 
order to provide equal opportunities to students in 
affected areas. 

The investment level in education over the years by 
governments had continued to decline which is not a 
healthy phenomenon. It is time that we took stock of the 
present negative situation which had prevailed over a 
period of time. Honourable Speaker, I am sure that the 
"Yaha Palana" Government of Consensus and good 
governance will be able to address the issues with aplomb 
and distinction bringing relief not only to the students but 
also the employers looking forward for efficient and 
effective staff. 
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Reforms in the university system can also positively 
contribute to alleviate the mismatch between the skills of 
graduates and the requirements of the labour markets, 
which could be the necessary input to reduce youth 
unemployment and underemployment.  

The changing demographic profile requires 
developing facilities to assist the aging population while 
improving the overall healthcare provision.  Whilst a 
process has to be created for utilizing the resource base of 
the aging population for the benefit of the nation their 
needs also have to be addressed.  It is also necessary to 
address issues such as the Chronic Kidney Disease of 
Unknown Etymology (CKDU), the widely increasing 
incidence of cancer and the spread of dengue. His 
Excellency the President is committed and relentless by 
working to eradicate the menace of the CKDU thus bring 
in relief for the masses who are suffering from it.  

The ageing population challenge caused by the slow 
population growth needs to be taken into account with a 
long term focus through strengthening and  introduction 
of innovative retirement benefit schemes and with the 
reformation of the healthcare sector. The necessity to 
develop pension schemes for the benefit of the private 
sector employees too assumes tremendous importance at 
least to ensure that in the future, issues pertaining to 
senior citizens could be minimized. 

The demographic transition taking place in Sri Lanka 
with a gradually aging population and increasing life 
expectancy underscores the need for the development of 
savings and pension options to cater to the requirements of 
a rising share of the population that are reaching retirement 
age. The urgency to develop these products is intensified 
by the low interest rates prevailing in the market and the 
dependence of many retirees on interest income.  

With the population growth and improving 
socioeconomic conditions, the requirement of good 
quality affordable housing has also increased over the 
years. This is a serious concern in the Colombo District 
where there is a relatively high population mainly due to 
internal migration. The UNP Governments of yesteryears 
especially during the era of Late President His Excellency 
Ranasinghe Premadasa focused on providing houses for 
the people and I am happy that the process has been 
reignited.  

The requirement for housing of the middle income 
earning categories has grown over the years, and this 
segment of households is less able to access housing 
projects run by the private sector due to associated high 
costs. Therefore, Government intervention is required to 
introduce housing schemes at affordable prices probably 
through Public-Private Partnerships. 

Also, the current capacity of public utilities such as 
electricity, water supply and sewage and solid waste 

disposal, telecommunication and internet, and public 
transport is barely adequate to cater to a modern economy 
effectively and efficiently. The principle of "Magapolis" 
could be a welcome option to address such issues in the 
Western Province. 

The inefficiency of the public passenger transport system 
has resulted in increasing numbers of private vehicles on the 
roads transporting fewer numbers of passengers per vehicle 
leading to heavy traffic congestion, causing increased fuel 
costs to households and to the economy and a substantial 
loss of productive man hours. In spite of heavy investments 
in infrastructure development, the issue of congestion 
persists due to the lack of good quality and reliable mass 
transport options. Therefore, it is important to take 
appropriate measures to improve the existing road and rail 
transportation systems especially in urban areas. Honourable 
Speaker, we must take cognizance of the fact that new 
highways and bitumen laid roads alone would not provide an 
upgrade for the standard of transport in a country, which 
would have been the yardstick of the last regime, based on 
their over-zealous attitude to improve the road network. The 
important aspect is to what level the public transportation 
system should be developed to ensure that any citizen of the 
country could utilize the facility without resorting to private 
transportation. 

Given Sri Lanka’s strategic location and improving 
international relations, it is timely to encourage private 
sector-led commercial activities, which could effectively 
use the existing infrastructure productively. Encouraging 
the private sector to establish financial institutions that 
offer offshore services could generate skilled employment 
opportunities and support increased economic activity. In 
parallel, a conducive legal infrastructure to facilitate 
operations of a global commercial centre should be 
developed in order to promote financial flows. It is time 
to move out from the age-old economic options and focus 
on new and innovative measures as practiced by many 
developing and developed nations. 

The focus on development needs to be aligned with 
environmental concerns. In this regard, a stringent and 
efficient mechanism needs to be established to ensure that 
all the required environmental approvals have been 
obtained before the commencement and execution of all 
projects. We have several outstanding classic examples 
on how the ecology and environmental issues have not 
been addressed properly in major projects. Such issues 
bring out not only tremendous complications but also 
leave legacies for the future difficult to unravel. 

Our emphasis on sustainable development also 
requires that we promote energy use on a more 
environmental-friendly and efficient manner. It is 
essential that we increase utilising latest technology in 
solar and biomass-based energy generation in place of 
fossil-based power usage in electricity, transport and 
related sectors.  
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New Economic Order 

Honourable Speaker, the new Government has a 
responsibility of addressing these concerns and turning 
many of these things around to create a strong base for 
future economic and social development of the country. 
In this context, we have to work hard for ensuring a truly 
national recovery. Our aim is to create value and new 
opportunities with economic democracy which means 
freedom to choice. 

The improvement that we envisage will be reflected in 
improved international indices, which in turn, will 
facilitate future economic growth. The expected 
improvement of Sri Lanka's position in Doing Business 
Index, Global Competitiveness Index, Global Innovation 
Index, Network Readiness Index as well as Global 
Economic Report are some of the important areas in this 
context.  

Hence, the Government is committed to follow more 
market-oriented policies that facilitate private sector 
economic activities and remove various barriers in the 
economy which disrupt the smooth operations of the 
markets. The new economic order will be signified 
through the Budget Proposals and I am happy to 
formulate the same from a zero-based platform alienated 
from previous mistakes and bias. 

Honourable Speaker, we have had a host of lost 
opportunities.  The Late Honourable Prime Minister 
Dudley Senanayake's tenure was strewn with two. When 
an option to construct a road to Jaffna was discussed he 
preferred to grant a measure of rice to the people as an 
alternative. Entry to "ASEAN" was offered to Sri Lanka 
in 1967 on a platter. Honourable Dudley Senanayake's 
close friend, the First Prime Minister of Malaysia, the 
Late Honourable Tunku Abdul Rahaman had insisted that 
Sri Lanka becomes a member of the ASEAN. Honourable 
Duduley Senanayake had reached the airport to embark 
on the flight to take part in the conference but upon being 
informed of dissension by some left-oriented parties, had 
aborted the mission. Reportedly, the commencement of 
the meeting had been postponed for six hours assuming 
Honourable Dudley Senanayke's flight is delayed. Since 
then, with regret, we try to seek membership of this high 
profile regional association without success. I could 
illustrate many more of such opportunities and it is time 
that we learn from the bitter lessons. 

We are not in a position to miss further opportunities. 
We will ensure the delivery of what is presented today 
and let us look forward to a future of happiness and 
prosperity. Our committed objective is to provide all Sri 
Lankans with a better tomorrow devoid of any 
differences. Let us unite and rally together for the sake of 
future generations and our motherland. 

Honourable Speaker, we are ready, we have the will 
and we are able to provide the required leadership to carry 

out the programme that will be outlined below. We will 
just forget the past and unite to endeavour to this vital 
task. 

At this juncture, I, on behalf His Excellency the 
President, Honourable Prime Minister, my Cabinet 
Colleagues and  the Government, extend a hand of 
friendship to all supporters of various political hues to 
rally together in an effort to drive our nation forward on 
the road to prosperity. I have depicted the correct status 
of the economy which has to recover from years of 
turmoil and if we do not unite, our chances of survival 
will erode.  "Without cursing the darkness let us light a 
candle and dispel the gloom".  

In this background, now I wish to turn into the 
proposals in the maiden Budget of our Government. A 
government devoid of racial, religious or social barriers, a 
Government of Consensus dedicated for the betterment of 
the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and all its 
people.  

 
Budget Proposals 

Encouraging Micro, Small and Medium 
Enterprises  

Honourable Speaker, the importance of Micro, Small 
and Medium Enterprises (MSMEs) in our economy is 
underpinned by the role it plays in the creation of 
employment, addressing the issues of income 
distribution, regional development and social cohesion. 
Today MSME sector is a key component of our economic 
strategy. The thrust areas that have a huge potential in 
this economy are furniture, IT, dairy industry, 
horticulture, floriculture, food industry, fruits and 
vegetables, inland fishing, beauty culture, ornamental fish 
etc. 

Yet, in spite of the significant contribution to the 
economy, MSMEs find expansion difficult, mainly due to 
the obstacles they face in accessing funding, both equity 
and debt. Our Government is therefore keen to partner the 
growth of MSMEs. As such, we have already formulated 
a “SME Policy” that covers a gamut of issues of the SME 
sector. At the same time, a Bill to govern the 
microfinance business will be presented to this House and 
a Regulatory Authority will be established to streamline 
this sector.  I also propose that all microfinancing 
agencies be registered with this proposed Authority for an 
annual fee of Rs. 25,000 per unit. As announced by the 
Prime Minister in his Policy Statement on the 5th 

November, 2015, we will also be establishing an advisory 
committee to study the issues faced by Small and 
Medium Enterprises (SMEs) sector and our future action 
in the SME sector will be guided by their 
recommendations. 

I note that the established financial institutions 
including banks have shown a marked reluctance to lend 
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to innovative MSMEs due to high administration costs 
and high risks involved in these sectors. Financial 
institutions have become over reliant on collateral-based 
financing, which new entrepreneurs as well as existing 
entrepreneurs are not in a position to provide. Therefore, I 
propose to implement a MSMEs Credit Guarantee 
Scheme in 2016 with Rs. 500 million contributed by the 
Government as initial capital together with the assistance 
of selected financial institutions. Under this scheme, the 
75 per cent of the principal amount, if in default, of the 
total facility will be guaranteed. This will expand 
MSMEs’ access to financing options, which are relatively 
cheaper and long-term. In this regard, we have also been 
successful in obtaining a credit line of US Dollars 100 
million from the ADB to support MSME lending at 
concessional rates. Further, the funding schemes such as 
Saubhagya scheme and the Poverty Alleviation Micro-
finance Project (PAMP) that Central Bank has 
implemented to help SMEs will be merged into one large 
SME facility. The merger of these funds will create 
synergies that will enable the Central Bank to serve the 
MSME sector better.  

Venture Capital - Honourable Speaker, today the 
most common mode of funding available for the SMEs is 
debt financing, for which collateral is a must. However, 
since the business start-ups with great ideas lack tangible 
assets to be utilized as collateral, I propose to initiate a 
venture capital approach for providing equity financing 
facilities to SMEs through the establishment of one fund 
that will be called a “Fund of Funds”. This will 
comprising of stakeholders such as banks, insurance 
companies, state-owned funds such as EPF, ETF and 
foreign funds. I would like to invite the International 
Finance Corporation (IFC) and Asian Development Bank 
(ADB) to contribute to the Fund while encouraging the 
private sector conglomerates too to be part of this 
initiative. The Fund will lend to responsible Venture 
Capital Firms for a guaranteed minimum rate of return, 
and the Venture Capital Firms will make equity 
investments in the SMEs. In addition to the equity 
investments, these firms will provide the SMEs with the 
most required advisory services, including financial 
planning, information technology, marketing strategies 
etc. and ensure the growth of the SMEs to gain healthy 
long-term returns. In order to promote this initiative, I 
propose to reduce the applicable Corporate Income Tax 
by 50 per cent for Venture Capital Firms for a period of 
five years. This will commence by 1st April, 2016.  

Incubators Assisting MSMEs - Honourable Speaker, 
I propose to construct mini-industrial parks which will be 
incubators in Monaragala, Puttalam, Jaffna/Vanni and 
Ampara. I encourage the private sector also to join in this 
endeavour. In order to promote such investment in 
designated areas, then applicable tax rate will be reduced 
by 50 per cent for a period of three years from the year in 
which the profit is generated. I propose to allocate Rs. 
150 million for this purpose.      

Further, I understand that the SMEs have an issue in 
marketing their products. Given the lack of funds at 
SMEs for engaging in marketing and advertising 
activities, their products do not get displayed prominently 
at supermarkets and shops. Therefore, I urge the large 
supermarkets and retail sellers to lend a hand to the SMEs 
by providing them with some prominent shelf space at a 
reasonable price. 

Agriculture  

Honourable Speaker, agriculture is the cornerstone of 
our economy, our social fabric and our history. However, 
the statistics depict a different story. Our agricultural 
imports are around US Dollars 1,000 million and our 
farmers remain to be a segment most vulnerable in the 
society battered by ever changing weather patterns, 
exploited by the middlemen and constantly locked in a 
battle to get a reasonable price for their produce. Our 
consumers also get a raw deal with substandard produce 
often at exorbitant prices. Hence, we recognize the urgent 
necessity for a reversal of this vicious trend. An out-of-
the-box thinking is the need of the hour. It is in this 
context that our Government, led by His Excellency the 
President and the Prime Minister, have focused their 
attention on formulating a new agricultural policy. Our 
policy is anchored on the requirement to make the 
country self-sufficient in maize, soya beans, chilies, 
onions and potatoes by 2018 through crop diversification 
and productivity improvements and graduate into an 
agribusiness from subsistence economy, whereby we will 
access export markets by 2020.  

We also recognize that the optimal strategy to increase 
yields from the sector lies in strong collaboration between 
the private and public sectors, which will strengthen the 
supply chain management in agriculture. We encourage 
the private sector to take the lead. As such, I propose 
several measures including making available a fiscal 
regime to companies that develop seeds and plants and 
making available unutilized or underutilized government 
land for agriculture on request.  

Honourable Speaker, investment in agriculture, 
especially in productivity improvement is a crying need. 
To this end, availability of quality seeds plays an 
important role in ensuring better productivity. As such, to 
encourage greater collaboration between the private 
sector and Government to produce high quality seeds, 
unutilized state land would be allocated as an incentive. 
Therefore, I propose to allocate a sum of Rs.1,000 million 
for this purpose. 

Half tax holidays will be granted to companies that 
use drip-irrigation methods, greenhouse technology and 
endeavour to introduce high yielding seeds. At the same 
time, having recognized the importance of mechanization 
in productivity improvement, I also propose to remove 
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the import duties pertaining to import of agriculture 
machinery and equipment. 

At the same time, to strengthen the supply chain 
linkages via collaborative partnerships, it is proposed that 
Agriculture Extension Officers to be permitted to 
disseminate their knowledge to the private sector farms in 
addition to their normal duties at a fee. 

Honourable Speaker, the issue of storage and 
marketing is also a key issue in agriculture. In addressing 
this issue, I propose to set up warehouses with state-of-the
-art technology to address the issue of post-harvest losses, 
which is about 30 to 40 per cent. These warehouses 
provide good quality storage facilities for farmers during 
glut periods to store their produce such as paddy, maize, 
gingelly, pepper, black gram. Using the receipts issued by 
the warehouse, 50 per cent of the value will be paid to the 
farmers by the bank, thereby solving the immediate cash 
flow of the farmer. However, once the prices are 
favorable, the produce could be sold in the market for a 
better price.  This method ensures the farmer is not 
exploited by unscrupulous middlemen while ensuring that 
farmers also reap benefit from the higher market prices 
that will prevail during the off season. Already the 
Government has constructed warehouses in the Districts 
of Anuradhapura, Monaragala while the Mannar 
Warehouse is under construction. This method also 
benefits the consumer as price of the produce will be 
lower, given that the cost incurred from the farm gate to 
the final consumer will now decrease with the elimination 
of the middlemen. As such, it is proposed that Rs. 1,000 
million be allocated to construct three more warehouses 
in the Districts of Polonnaruwa, Kilinochchi and 
Ratnapura (Embilipitiya) while completing the balance 
work of the Mannar Warehouse. 

Honourable Speaker, considering the cost of 
production to the farmer and also considering the impact 
to the consumer, I propose to give a guaranteed price of 
Rs. 50 per kilogram for Keeri Samba, Rs. 41 per kilogram 
for Samba and Rs. 38 per kilogram for Nadu and other 
varieties. This would help the consumer to get rice at Rs. 
65 a kilogram on average. 

Honourable Speaker, the country’s rice production has 
increased. We will be utilizing these stocks to be 
distributed amongst the Samurdhi recipients who are 
relatively more susceptible to malnutrition. Thus this 
proposed scheme will improve their nutrient levels. For 
this purpose, we will be utilizing around 44,000 metric 
tons of rice. 

I believe it is time that we export our rice and as such 
we also encourage the farmers to produce rice varieties 
that could access export markets. As such, I encourage the 
Export Development Board to find markets and engage in 
a branding exercise of Sri Lankan rice.  

Honourable Speaker, successive governments have 
made available a package of benefits to the farming 
community. This House has approved many of these 
benefits including the provision of fertilizer subsidy, 
land, technical support, seeds and the list is endless. Yet, 
what is the status of agriculture today? The contribution 
from agriculture has gradually declined in relative terms. 
We cannot compete internationally as our yield per 
hectare remains below par. There is still debate over the 
over-usage of fertilizer resulting in complexities such as 
the Chronic Kidney Disease Unknown of Aetiology 
(CKDU) in key paddy cultivating areas, which has 
become a social issue. It has also led to water and soil 
contamination leading to many health issues and 
becoming an environmental hazard. The issue that we 
face today is critical in deciding on the future of our 
agriculture policy?  Studies also note that there is no 
direct positive correlation between the use of fertilizer 
and productivity in paddy. In spite of the support given to 
paddy farmers, they remain an exploited segment of our 
society. Consumers also are not the recipients of the 
envisaged benefits.  In the background where neither the 
farmer nor the consumer has reaped the envisaged 
benefit, I am therefore forced to revisit the plethora of the 
support extended to agriculture in various forms, such 
that it yields better benefits to both the farmer and the 
consumer. As such, I propose to provide the existing 
fertilizer subsidy scheme to small-scale paddy farmers. A 
cash grant of Rs. 25,000 covering the production year, 
Yala and Maha, will be provided to farmers for a 
maximum extent of 1 hectare. This will allow the farmer 
greater flexibility in selecting his farming inputs and I am 
confident that this will increase productivity. For this 
purpose I have allocated Rs. 37,500 million, which is an 
increase over Rs. 35,000 million provided in 2015. 

Fruit and Vegetable Industry 

Honourable Speaker, the commercial fruit and 
vegetable industry is still not developed adequately to be 
able to exploit the opportunities that exist in the domestic 
and international markets. 

The dehydrated and canned fruit industry is still in its 
infancy stages and remain underdeveloped. In a bid to 
boost this industry, it is proposed to extend interest 
support on 50 per cent of the interest on loans to be taken 
from banks by individuals or companies who enter this 
industry. Machinery utilized for this purpose will also be 
allowed to import free from duties and a qualifying 
payment deduction will be available in addition to 
depreciation.  

I encourage the private sector to optimize land usage 
through intercropping, use of high yield plants and seeds 
and technology. Underutilized or unutilized government 
land will also be leased out to fruit and vegetable farmers 
on request. 
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It is also proposed to establish five cold rooms 
managed by private companies for vegetables and fruits 
within close proximity to economic centres situated in 
Nuwara Eliya, Dambulla, Embilipitiya, Keppitipola and 
Tambuttegama. It is envisaged that this will mitigate the 
post-harvest losses while ensuring price stability in the 
market. I propose to allocate a sum of Rs. 2,000 million 
for this purpose. 

Dairy Industry  

Honourable Speaker, the market share of the domestic 
milk industry is minimal. We acknowledge previous 
Government's efforts directed towards enhancing local 
milk production and to dissuade importation of milk 
products. Government policy too is to encourage 
domestic milk producers to increase the production. As 
such, I propose to reduce the maximum retail price of a 
400g domestically manufactured powdered milk packet to 
Rs. 295 from the existing price of Rs. 325. The 
Government will provide the domestic manufacturers 
with a subsidy of Rs. 30 per 400g packet sold, for which I 
propose to allocate a sum of Rs.1,000 million. This will 
have the dual impact of helping local producers as well as 
reducing cost of living.  

The country’s dairy sector contribution to the 
economy is very nominal but it has immense potential to 
grow. As such, to encourage commercial-scale dairy 
farming on a Public-Private Partnership (PPP) 
arrangement, underutilized or unutilized government land 
will be provided for a minimum level of investment of Rs. 
25 million. I would also like to propose to enter into PPP 
arrangements for such government land that is unutilized 
or underutilized to grow high yielding grass on an out 
grower basis. I propose to grant upfront depreciation on 
the machinery and a reduction of import taxes on 
machinery and equipment related to the dairy industry. 

Since liquid milk consumption has still not gained 
momentum in the country, I propose to entrust the 
Ministry of Upcountry New Villages, Estate 
Infrastructure and Community Development and the 
Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine to 
undertake a massive campaign to promote liquid milk 
consumption in the country.  

Fisheries 

Honourable Speaker, I regret to note that in spite of 
the country being an Island, we still import almost US 
Dollars 150 million worth of fish and fish-related 
products annually. Our local fishermen remain vulnerable 
to price fluctuations mainly due to seasonality and lack of 
storage facilities, changes in the regulatory framework 
and little access to finance and new markets in expanding 
their businesses.   

In keeping with the Government's commitment of 
providing social safety network to fishermen from 
vulnerabilities and endemic to their work, we will 
introduce a life insurance cover of Rs.1 million for the 
fishermen who meet with accidents when at sea. This 
insurance scheme will also cover the expenses incurred in 
the search and rescue operations.  

Honourable Speaker, approximately Rs. 5,000 million 
worth of canned fish has been imported to the country 
annually on average in the last five years. Given the 
potential in the industry, I encourage the private sector to 
engage in fish canning. To incentivize this industry, I 
propose to implement a buy-back mechanism through 
Lak Sathosa Ltd., through which canned fish would be 
sold at a concessional price of Rs. 125 each. This will 
help reduce cost of living. I propose to allocate a sum of 
Rs. 300 million to Lak Sathosa.  

Moreover, to protect the local fisheries industry, I 
propose to increase the Special Commodity Levy (SCL) 
on the import of fish to Rs. 50. Further, import duty on 
fishing nets will also be reduced.  

To facilitate the fisheries industry, I propose to 
develop and upgrade local fishery harbours with state-of-
the-art technology to include cold storages as well. I also 
propose to allocate further Rs. 750 million for the 
development of Fisheries Harbours in Chilaw, Mirissa, 
Kalmunai, Valvettithurai, Karainagar and Puranawella. 
These harbours will also facilitate repair and 
manufacturing of boats as well.  

It is proposed to create agro and fish processing 
facilities in geographical locations close to the farm gate. 
This will be cost effective as facilities can be shared. 
Thus, it is proposed to create an Agro Livestock and Fish 
Processing Park connecting the Districts of 
Anuradhapura, Vavuniya and Kilinochchi. I propose to 
allocate Rs. 100 million for this purpose. 

Honourable Speaker, inland fisheries provide food 
nutrition and a source of income. This sector is 
underutilized. Therefore, I propose to allocate Rs. 100 
million to National Aquaculture Development Authority 
(NAQDA) to undertake programmes to enhance fish 
breeding capacity. 

I also propose to set up an Aquaculture Park in 
Batticaloa District by providing an enabling environment 
for the potential private sector investors to develop 
coastal aquaculture without causing environmental 
degradation. Aquaculture Park provides an 'investment 
ready' platform for organizations that want to set up 
commercial aquaculture operations. This Aquaculture 
Park will be developed and managed as a PPP. I propose 
to allocate Rs 100 million for the initial activities. 

The shrimp industry has been faced with difficulties 
in the immediate past, which has remained unattended. 
However, given the potential in the shrimp industry,         
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I propose to provide capital and working capital 
requirements of the shrimp farmers, hatchery operators 
and processors through the proposed ADB supported 
SME credit line. I also propose to provide guarantees 
through the SME credit guarantee fund to those who are 
engaged in shrimp farming. 

The suspension of fish export to EU market has 
adversely affected our local fishermen. As a sensitive 
Government, we are aware of the difficulties faced by 
some of our fishermen. As such, the Government is 
engaged in a continuous dialogue to get this ban lifted, 
which would once again provide the access to EU market. 
Government has already taken action to install 
transponders to fishing vessels to comply with 
international requirements.  

With the aim of improving the contribution of the 
fishery sector to the economy, I propose to introduce a 
deep sea fishing licensing scheme where one licence 
holder will have to engage in collaboration with at least 
100 persons in the fishing community.  

Poultry 

Honourable Speaker, I encourage the local poultry 
industrialists to further invest for expansion and to 
improve productivity and quality. I also encourage them 
to take advantage of Sri Lanka being recognized as a bird 
flu-free country in the region to penetrate overseas 
markets, especially the Middle East. Government will 
extend the maximum support in this regard.  

Plantation Economy 

Honourable Speaker, the Regional Plantation 
Companies (RPCs) that were established in 1992 have 
now run its course. It is time to rejuvenate the RPCs by 
restructuring them into small manageable units so that all 
RPCs could seek listing in the Colombo Stock Exchange 
(CSE). To strengthen the activities of the RPCs, I also 
propose to relax restrictions on the usage of RPC land in 
the cultivation of different crops. However, leases of 
RPCs that commits to a long term investment for  
replanting and modernizing will be extended for 50 years, 
with management fees to be reviewed.  

Tea - Honourable Speaker, Tea has remained a key 
export of our country but the value addition is not as 
significant to the extent expected. The industry is 
presently facing the issue of a significant dip in prices in 
the international market. This has had an impact on small 
and medium-scale tea growers. Therefore, so as to 
address these issues, we propose to establish a Working 
Committee consisting of both the government and private 
sector officials.  

Tea Blending - Sri Lanka being one of the main tea 
producers of the world has lost ground on value addition 

to centres like Dubai. In the last few months, the tea 
industry made strong submissions to liberalize tea imports 
to Sri Lanka. As such, with the aim of developing Sri 
Lanka as a tea hub, I propose to liberalize the tea imports 
to the country within a regulatory framework with a view 
to encouraging value addition through blending etc. I note 
that strict labelling requirements will be made mandatory 
so that the brand name “Ceylon Tea” remains 
uncompromised.     

Rubber -Honourable Speaker, a Master Plan has been 
developed by the Ministry of Plantation in collaboration 
with the stakeholders of the rubber sector to carry out 
feasibility studies. Technical assistance has also been 
obtained by the Government for this purpose. This Plan 
addresses a wide range of issues faced by the sector and 
has also identified a way forward. As such, I propose to 
allocate Rs.100 million to the Ministry of Plantation to 
support the implementation of this Plan. Further, I urge 
manufactures to utilize locally produced natural rubber 
for their value-added products instead of the imported 
rubber. 

Coconut - The coconut industry too is faced with the 
issue of lack of coconuts for value addition. This is 
because a significant portion of the production is used by 
our households for food. As requested by the coconut 
industrialists, it is proposed to import coconut for value 
addition in a specially designated area regulated by the 
relevant government entities, from where such products 
will be exported. The proposed importation of coconuts 
will be allowed subject to strict adherence to quarantine 
requirements.  I also propose to allocate Rs. 250 million 
to coconut cultivation rehabilitation programme, which 
includes the promotion of practices such as mulching. 

In order to incentivize the tea and rubber industries, a 
two-year tax exemption period will be granted for 
companies engaged in tea and rubber plantation.  

Further, with a view to develop the tea, rubber and 
coconut industries, it is vital that widespread research be 
conducted while such new findings and techniques be 
applied effectively. Hence, I propose to strengthen the 
Tea Research Institute, Rubber Research Institute and 
Coconut Research Institute, so that they can engage in 
research in improving productivity, finding new varieties, 
and etc. For this purpose, I propose to allocate a sum of 
Rs. 200 million within a period of two years. 

Other Crops - In support of these industries, the 
Sugarcane Research Institute and the Palmyrah Research 
Institute will be strengthened for which I propose to 
allocate a sum of Rs.100 million.  

The arecanut industry has been neglected in the last 
decade with almost no support from the Government. 
Given the potential in the industry, I encourage 
commercial cultivation of arecanuts and the establishment 
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of arecanut value addition zones, to take advantage of the 
export markets. 

Spices and Allied Products 

History of the spice trade in Sri Lanka dates as far 
back as 7th Century.  However, Sri Lankan spice trade has 
not yet lived upto its expectations, thereby denying the 
country valuable export earnings.    

To address issues faced by the spice industry, the 
Government will collaborate with the Spice Council to 
undertake a branding exercise of Sri Lankan spices 
globally, for which I propose to allocate Rs. 150 million.  
In order to enhance the production and generate more 
export revenue, I propose to facilitate the usage of 
unutilized fertile government land to be leased out to the 
private sector to grow spices such as cinnamon, pepper, 
cardamom, nutmeg etc. I also encourage RPCs to engage 
in contract cultivation of, especially spices such as 
pepper, cardamom etc. I further propose to allocate Rs. 50 
million to strengthen the Cinnamon Research Unit at the 
Department of Export Agriculture.  

Sri Lanka has the monopoly for the supply of "True 
Cinnamon" with an over 85 per cent supply share in the 
world market. Value chain of cinnamon is under many 
different agencies, which stifle the growth of this 
industry. Therefore, I propose to set up a Cinnamon 
Development Authority with private sector participation 
to bring all activities in the value chain under one entity 
and also propose to allocate Rs. 50 million for this 
purpose.  

Further, in order to enhance the skills required for the 
cinnamon industry, the Cinnamon Training School will be 
expanded. I propose to allocate Rs. 50 million for this 
purpose. 

Given that value addition in the cinnamon industry is 
at a minimal level, it is proposed to allocate a sum of Rs. 
50 million to National Science Foundation to fund 
research undertaken on cinnamon and cinnamon-related 
activities.  

To encourage export of spices, cesses imposed on 
pepper, cloves and nutmeg will be removed.   

Revival of the Rural Economy  

Honourable Speaker, one of the cornerstones in our 
economic policy is to upgrade the rural economy. In this 
regard, the 14,022 Grama Niladhari Divisions will be 
developed into 2,500 cluster villages as complete rural 
economic units. Accordingly, projects will be undertaken 
to develop infrastructure of the villages and livelihoods to 
empower local community facilitating an upliftment of 
their standards of living. Large-scale agricultural 
enterprises, in which farmers can be members, will be 

established under the plan to develop the rural economy. 
For this rural reawakening programme, I propose to 
allocate a sum of Rs.1.5 million to each village, which 
will amount to Rs. 21,000 million.  

I also propose to establish a new economic zone in 
Vavuniya, for which I propose to allocate a sum of Rs. 
200 million to the Ministry of Rural Economic Affairs. 

Honourable Speaker, rural agriculture remains a 
strong part of our economy in providing a livelihood. 
Their irrigation needs are met through small tanks and 
irrigation canals which require urgent attention. 
Therefore, I propose to allocate Rs. 2,000 million to 
rehabilitate small tanks and canals to support rural 
agriculture. 

National Environment Conservation Programme 

Honourable Speaker, our Government led by His 
Excellency the President and the Prime Minister have 
placed the highest importance in conserving the 
environment within the context of sustainable 
development. It is in this background that His Excellency 
the President has initiated a three-year National 
Environmental Conservation Programme considering the 
impact it has on all spheres of life while managing the 
carbon footprint of our country by implementing the best 
practices in this respect. The key actions envisaged in this 
programme include developing and conserving forest 
reserves, controlling environment pollution, sustainable 
land management, bioresource conservation etc. For these 
activities and for additional programmes relating to child 
protection, drug prevention, agriculture, I propose to 
allocate Rs. 2,000 million.  

Honourable Speaker, Sri Lanka has hundreds of 
species of plants and animals that rivals many countries 
of similar size. However, human activities and poor 
management practices have now threatened their habitats. 
Hence, I propose to allocate a sum of Rs. 4,000 million to 
be utilized within three years for programmes aimed 
specially at protecting wildlife and addressing the human-
elephant conflict. 

Ornamental Fish Industry  

Honourable Speaker, the ornamental fish industry, 
which was a thriving industry once, has now lost its 
glory. I encourage the private sector, especially the youth 
of this country, to engage in this industry and propose to 
provide concessional credit to those who will venture into 
this industry and convert it to a vibrant export industry. 

Gem and Jewelry 

While the Sri Lankan gem and jewelry industry has a 
history of over 2,500 years, the industry potential remains 
underutilized. In this background, to improve the 
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industry, I propose to upgrade the training courses offered 
by the State Gem and Jewelry Training Institute to train 
both trainers and the trainees to match with the current 
demand. International exposure in gem and jewelry 
related activities will be provided to the trainers attached 
to these institutions while scholarships will also be 
granted to students who excel in these courses.  

Honourable Speaker, to promote the sale of gems and 
jewelry and to attract tourists, I propose Sri Lanka to hold 
"Gem, Jewelry and Diamond" auctions in April and 
October every year. I also propose a "Gem Emporium" to 
be established by the private sector in Ratnapura, and 
further, to harness the benefits of increasing tourism, 
private sector is encouraged to open duty-free gem and 
jewelry shops at the Airport.  

In order to protect the world class local jewelry 
craftsmen, a 10 per cent cess on imported jewelry will be 
imposed. 

With all this support and encouragement, we expect 
the export earnings from gems and jewelry sector to reach 
US Dollars 2 billion by 2018. 

Gold 

Honourable Speaker, the gold industry needs urgent 
action, especially given that gold prices in recent times 
have plummeted. Therefore, taxing of gold is superfluous. 
In this context, I propose Central Bank to adopt a scheme 
where 50 licences will be issued allowing import of gold 
free of all import duties. These licensees will trade the 
imported gold to jewelry manufactures. No person will be 
permitted to trade gold without the said licence.  

Primary Industries 

Honourable Speaker, primary industries are 
susceptible to price volatilities that may occur due to 
various issues. We will form a Primary Industry Council 
consisting of industry experts who will create strategies to 
meet the challenges faced by primary industries. 

As stated in Honourable Prime Minister’s Policy 
Statement, we will be creating specialized agricultural 
and fishery export zones in the country. The Ministry of 
Primary Industries will be allocated Rs. 2,000 million for 
the establishment of the proposed agricultural and fishery 
export zones. 

Digitalization of the Economy 

Honourable Speaker, digitalization is the process 
which had been practised in many countries which had 
positively changed the data collection and data processing 
methodology resulting in the generation of additional 
revenue and value-producing opportunities. Through such 
a process, Sri Lanka would be in a position to reach the 

next level in technological advances to be in par with 
many other developed nations of the world with regard to 
Information Technology. Such developments provide 
cascading positive developments resulting in the 
streamlining of systems and controls. In simple terms, we 
had observed that Internet connectivity has a positive 
impact on economic growth.  

As promised by our Government and as part of our 
ICT transformation strategy, we have already provided 
free limited Wi-Fi in selected public places. We will also 
be extending free Wi-fi to all our state universities as 
well. This Government is determined to implement a 
comprehensive Digital Development Strategy during the 
next three years, which will have a significant impact on 
the economy. 

As such, it is envisaged that by end of 2018, all 
government buildings including divisional secretariats, 
provincial councils, pradeshiya sabhas, sub-post offices 
and police stations will be connected electronically. This 
will enable the servicing of around 70 per cent of their 
day-to-day transactions online. 

Honourable Speaker, we also propose to introduce a 
National Digital Identity (NDI), which will ensure that all 
financial and non-financial digital transactions would be 
transpired in a secure manner. NDI will have a unique 
number in all other relevant databases, namely, passports, 
tax files, customs documents, vehicle registration, voter 
registers, welfare registers, bank databases, utility bills 
etc. Apart from using it to enhance tax collections, it can 
also serve to regularize various other systems such as 
welfare payments, which will help reduce corruption, 
delays, waste and enhance efficiency. (Preliminary design 
is at Annex VI for easy reference of the House). 

Our digital strategy includes the introduction of the 
National Payment Platform (NPP) enabling the public to 
transfer funds from any of their bank accounts through 
the mobile phone for the payment of goods and services 
using their NDI. The National Payment Platform will 
bring in savings for the Government by increasing 
efficiency, thereby reducing cash movement and the cash 
float in the market.  

I propose to form a special purpose company under 
the Information and Communication Technology 
Authority (ICTA) to bring about sharing of 
telecommunication resources efficiently and to protect air 
waves and the environment. All the fibre optics owned by 
telecommunication companies and other authorities 
including the Ceylon Electricity Board, Road 
Development Authority and Sri Lanka Railways as well 
as spectrum and mobile towers are to be brought under 
this company.  

Honourable Speaker, we also envisage the 
implementing of a single window concept for citizen-
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centric services integrating with the National Digital 
Identity in the provision of public services including 
hospital services, land matters and Samurdhi payments. 
The state land management system and the Land Hub 
System will also be implemented as part of the single 
window concept. 

To strengthen the use of ICT in the classroom teaching 
and learning process, several projects have been planned 
in collaboration with the Ministry of Education. As part 
of the initiative, initially 200 smart digital classrooms will 
be established by 2016 and another 1,000 digital 
classrooms by 2017 across the country.  

Honourable Speaker, the Government is committed to 
an Open Government Partnership (OGP). The 
implementation of the national big data platform will 
further help Sri Lanka to meet the requirement of OGP. 

I propose to allocate Rs. 10,000 million for the 
purpose of implementing an advanced digitalization 
programme of economy. 

Investment Promotion  

Honourable Speaker, FDI inflow in 2014 was only US 
Dollars 1.7 billion, which is certainly below the regional 
peers. In the last few months, we were engaged in 
studying the investment climate framework in the 
country. We have now created a strategic road map for 
improving and reforming the investment climate.  

In this endeavour, our Government will restructure the 
BOI, the Export Development Board and Sri Lanka 
Tourism Development Authority with a view to improve 
operational efficiency and to facilitate investments. Until 
the restructuring process is completed, an organization 
under the name "Agency for Development" will be 
established. 

Honourable Speaker, we need to connect local and 
global investors in Sri Lanka with new world business 
competencies. Global value chain, manages different raw 
materials and competencies of different countries 
successfully. We are determined to augment the 
capacities of the enabling environment so as to connect 
local and global investors in Sri Lanka to this chain.  

Honourable Speaker, as enunciated in the Policy 
Statement made by Honourable Prime Minister in this 
House, the enabling legislation required to enhance the 
investment climate in the country is now being drafted. 
Major investors have shown a keen interest to invest in 
the country, given our commitment to good governance.  

We have identified key thrust areas, which have a 
potential for investment over US Dollars 2 billion, to be 
as follows: 

 Oil Refinery  

 Renewable energy 

 Integrated car manufacturing  

 Manufacturing steel bridges for the region 

 Fertilizer, manufacturing Triple Superphosphate 

 Satellite  technology 

 Aircraft repair and logistical support 

 Integrated sugar industry  

In this context, some of the key impediments to 
attracting investment will be addressed as follows: 

 I propose to remove the tax imposed on the 
leasing of land to foreigners and also to consider 
the removal of restrictions on ownership on 
identified investments imposed through the Land 
(Restrictions on Alienation) Act, which has been 
an impediment for attracting investments to the 
country.  

 Exchange Controls have been a key point of 
contention in attracting investments. As such, I 
propose to repeal the present archaic and 
draconian Exchange Controls Act and introduce 
an investor friendly Foreign Exchange 
Management Bill (FEMB), which would help 
attract foreign flows from the SAARC and the 
world at large.   

 In order to promote foreign investment inflows, 
the income from dividends on investment made 
by non-citizens and foreign companies in listed 
shares through inward remittances will be 
exempted from Income Tax.  

 The Agency for Development, which will replace 
the BOI, will ensure that applications for foreign 
investment are completed to commence business 
within 50 days. This will certainly be a game 
changer in promoting investments. 

Honourable Speaker, the existing Export Processing 
Zones (EPZs) are badly in need of a facelift if we are to 
retain and attract more investments. I, therefore, propose 
to entrust the management of these zones to private sector 
Management Companies with the necessary skills. The 
BOI will also actively engage in setting up of new EPZs 
and once they are in operation, the management of new 
zones will also be vested with the private sector 
Management Companies. 

Highly environmentally sensitive industries will be 
facilitated to operate in specially designated areas such as 
Puttalam, Hambantota and Kilinochchi.   

Government lands and investment-related tax 
concessions will be provided to investors who invest in 
lagging regions of the country in keeping with the 
Government’s policy of ensuring an equitable 
development in all parts of the country. In order to 
encourage the investors to invest in these areas, I propose 
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to grant a 50 per cent tax reduction for a period of five 
years to any new company setting up facilities in such 
areas with a minimum investment of US Dollars 10 
million (excluding land and building) or 500 new 
employment opportunities (with new EPF Numbers). This 
period will be extended to eight years if the number of 
employees exceeds 800. Various other concessionary 
provisions which are in existence will become redundant 
with these new concessions. . 

Lubricant - Presently the lubricant market is managed 
only by a few companies. Hence, I propose to liberalize 
the lubricant market and I encourage the companies to 
venture into more value-added products with a high 
investment. Further, I propose to remove lubricants from 
BOI negative list.  

Bitumen - I also propose to liberalize the Bitumen 
market so as to enable the expeditious rehabilitation and 
construction of roads and expressways. 

I encourage the expansion and modernization of 
existing business by investing in machineries and based 
on the creation of new employment, the profits from such 
expansion will be subjected to half tax rate for three 
years.    

Honourable Speaker, we wish to review and make the 
necessary revisions to the Revival of Underperforming 
Enterprises and Underutilized Assets Act, No 43 of 2011, 
which was introduced by the previous Government, 
where many investors were harassed. I would like to 
emphasize that this Government will not undertake such 
undesirable politically biased activities. Instead, we will 
bring in new laws to protect local and global investors.     

The Strategic Development Projects Act will be 
continued to be effective for existing companies that have 
been availed of the concessions under the last 
Government. For new investments, instead of Strategic 
Development Projects Act, a new investment Act will be 
enacted. Honourable Speaker, I propose to extend tax 
incentives to those private sector companies who wish to 
invest in mixed development projects that will have a 
significant impact on the landscape of the country. 
However, those companies that have already applied for 
concessions will be made privy to the same in the interim 
period, pending new legislations. Honourable Speaker, we 
imposed Super Gain Tax, and many companies complied. 
This was imposed as a one-off tax. Therefore, I wish to 
inform this House that there will be no such Super Gain 
Taxes in future. 

Inward Remittances and Investment flows - 
Honourable Speaker, the environment that prevailed in 
the last decade with lawlessness, corruption, lack of good 
governance was an anathema for the operations of 
businesses in the country. With the change of regime, the 

environment has become conducive for business. Now, 
there is political stability and good governance, and many 
have indicated an interest to bring in funds to the country. 
To give them an additional comfort, I propose to engage 
with international agencies that can provide an insurance 
to ensure security of their investments and inward 
remittances. Also, I urge Sri Lankans who have kept their 
money outside the country due to various reasons to bring 
such money to the motherland, contributing to the 
development of the economy. Further, in line with the 
liberalization of the exchange controls, I propose to 
abolish Securities Investment Account (SIA) through 
which the foreign investors have been requested to 
channel their investments to the country. Instead, I 
propose that investors should be allowed to bring in 
money to Sri Lanka through any bank account existing in 
the formal banking system. The Government shall not 
take any criminal action against any persons making 
inward remittances of such monies held overseas through 
the banking channel except in instances where the 
proceeds are the result of terrorism, drugs, human 
trafficking and corruption. I also propose to expand the 
scope of the exemption available under the Inland 
Revenue Act for services rendered outside Sri Lanka, 
provided all transactions are made through the banking 
channels. Therefore, I encourage entities to make use of 
these provisions.  

Honourable Speaker, the sea route passing 
Hambantota Port is used by nearly 35,000 ships including 
4,500 oil tankers annually. However, at present our 
bunkering industry caters to only a few ships 
annually.  As such, given the enormous potential, I 
encourage the private sector to engage in deep sea 
bunkering, for which licences will be issued through a 
competitive transparent bidding process. 

Honourable Speaker, we encourage ship building, ship 
breaking and ship repair activities, for which I propose to 
allocate government land in Hambantota and 
Trincomalee. 

We also encourage the private sector to partner the 
public sector in manufacturing Triple Superphosphate 
(TSP) in the country. This will result in generating 
savings in foreign exchange due to reduction in fertilizer 
imports while also providing relief to the farmers through 
affordable fertilizer. 

Export Promotion 

Honourable Speaker, in spite of the rhetoric to 
improve exports, the last decade was the lost decade of 
exports for the country. The Government's short-sighted 
polices resulted in the loss of markets, whereby the 
country saw substantially high trade deficits. Sri Lanka’s 
merchandise export, as a share of GDP, has declined from 
33.3 per cent in 2000 to 14 per cent in 2014 while Sri 
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Lanka’s share in the global export market has also shrunk 
from 0.09 per cent to 0.06 per cent during the same 
period, reflecting requirement for further measures to 
exploit its potential and improve its relative position 
through export diversification and bilateral regional 
trading agreements. Given that sustained export growth is 
crucial for the external sector stability, overall economic 
growth and development of Sri Lanka, we propose to take 
several key measures to be as follows. 

A high level body who can take policy decisions and 
clear bottlenecks will be formed to ensure successful 
implementation and effective monitoring of the export 
strategy of the country. Therefore, an Export 
Development Council of Ministers (EDCM) chaired by 
His Excellency the President as mandated by statute and 
comprising of the Honourable Prime Minister and other 
relevant Ministers will be appointed. This would 
synergize the strengths of all the stakeholders involved in 
export promotion, development and facilitation by 
removing the duplication of work among institutions, 
ensuring regular monitoring of  progress, taking 
corrective actions and effectively moving towards the 
achievement of medium to long-term targets on exports. 

Honourable Speaker, Sri Lanka must now graduate 
from an inward-looking strategy to an outward-looking 
strategy. Our local industries ranging from banking to 
construction, to education etc. have the capacity to reach 
out into new markets beyond the boundaries of the 
country. Therefore, I propose to set up an Export Import 
Bank (EXIM Bank) to facilitate tapping of such 
opportunities with an initial capital of Rs. 25 billion 
subscribed jointly by the Government and the industry. 
As such, I propose to allocate Rs. 50 million as seed 
capital being the contribution of the Government. The 
EXIM Bank will be operational from 01st  April, 2016. It 
is also envisaged to list this company in the CSE. 

I am glad to note that local private sector companies 
have expanded overseas especially in areas relating to 
electricity generation etc. As such, the Ceylon Electricity 
Board (CEB) too is encouraged to seek opportunities 
overseas for generation, transmission and distribution. 
Already many local companies have expanded these 
operations into countries like Bangladesh, Uganda and 
Tanzania for electricity-related projects. 

We all know that Sri Lankan embassies can play a 
pivotal role in export promotion. Therefore, I propose to 
strengthen the commercial sections of our diplomatic 
missions abroad. I also propose to make it mandatory for 
commercial sections of Sri Lankan diplomatic missions to 
provide a market guide on products and services of 
interest to local businesses periodically, which will be 
made available on the websites of the Department of 
Commerce and Export Development Board (EDB).  

Further, EDB would be strengthened to enhance 
export promotion activities and I also propose that EDB 
should actively be engaged in exploring new markets for 
Sri Lankan exports and carry out extensive brand 
promotions particularly for IT, spices, gem and Jewelry 
and to find new markets. 

I also propose that the Sri Lanka Export Credit 
Insurance Corporation (SLECIC) must expand and 
enhance the export insurance coverage schemes enabling 
our exporters to access new markets. In particular, they 
should work towards providing necessary support to our 
SMEs, which have an immense potential to enter into 
international markets.  

Official Reserves 

Honourable Speaker, when our administration took 
over in January, 2015, we had inherited an overvalued 
rupee largely due to the mismanagement of the previous 
Government, which eroded the competitiveness of our 
exporters, who suffered the most. During this same 
period, larger economies including China, India and 
Singapore were devaluing their currencies to meet the 
challenges of the global economy. Our Government, 
which faced the identical situation in 2001, was 
successful in realigning the rupee. Our administration is 
run by professionals and as such, we will ensure that the 
exchange rate will not be mismanaged, but be allowed to 
be decided on fundamentals. 

Honourable Speaker, it has been found that exporters 
are keeping around 30 per cent or over US Dollars 3 
billion of the export earnings outside of Sri Lanka. Our 
Government, through this Budget, has given many 
incentives to the exporters and our commitment to 
ensuring a fair and transparent business environment in 
itself should make our businesses happy. It is time that 
they too reciprocated. They must deliver now. Given that 
we have now entered into a flexible exchange rate policy, 
I see no reason why there should be an excuse for 
exporters not to bring their foreign funds back to Sri 
Lanka. Therefore, I urge all Sri Lankan exporters to remit 
their export proceeds in full with immediate effect. This 
will further strengthen the macro fundamentals that will 
create the platform for a better economic environment. I 
am sure if you are truly Sri Lankan, you would not let 
Mother Lanka down. This is your turn!    

Honourable Speaker, I do not have to re-emphasize 
the importance of strengthening Foreign Reserves to 
improve the resilience of our economy. With the 
enhanced inflows generated from exports of goods and 
services and investments inflows, I expect the official 
reserves of the country will increase to US Dollars 10 
billion by end of June, 2016. 

International Trade 

Honourable Speaker, the existing Imports and Exports 
Control Act has created a licence regime and has no teeth 
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to control our country being a dumping ground for 
substandard goods. As such, I propose to introduce a new 
legislation, replacing the existing Act, which will create 
an improved level playing field for domestic industries 
and ensure a more efficient import-export system in the 
country. 

In order to strengthen our international trade policy 
framework, the Government plans to incorporate an 
International Trade Agency. I also propose to explore the 
possibility of entering into Free Trade Agreements (FTA) 
with countries such as the United States, China, South 
Korea, Singapore, Australia, South Africa and Japan and 
also to enhance exports to EU through the GSP Plus 
scheme. 

Land 

Honourable Speaker, to maximize the use of 
government land and to curb fraudulent dealings relating 
to land, I propose to introduce a “land bank”, which is an 
electronic database of state-owned lands. I propose to 
allocate Rs. 500 million for this purpose. ICTA will 
ensure quick migration to an electronic database. 
Subsequently, this database can be extended to contain 
records of the privately owned land as well.  

Housing 

Honourable Speaker, this Government is committed to 
providing shelter for all. For which purpose, we will be 
freeing unutilized and underutilized government land to 
build houses for all.  

I am aware of the untold difficulties that those who 
live in urban low-income houses are confronted with. The 
problem transcends race, religion and caste and is all 
encompassing to the extent that its impact goes beyond 
economic and financial boundaries into health, education, 
social development and even political spheres. Therefore, 
it is incumbent upon us to address the issues of deprived 
citizens of our country. As such, I propose to provide 
100,000 units of housing through private-public 
partnerships (PPP) within a period of five years to these 
shanty dwellers, ensuring that relocation will not affect 
their livelihoods and social networks. 

Government envisages collaborating with the private 
sector to provide middle level government and private 
sector employees with 150,000 housing units while senior 
officials of the government sector will be provided with 
5,000 housing units at reasonable prices. These houses 
will be constructed on state-owned lands in Colombo, 
Jaffna, Kandy, Matara, Batticaloa, Puttlam and 
Kurunegala. Other community-based facilities will also 
be built around these units. Credit facilities will also be 
provided to government officials to enable the purchase 
of such houses and half tax rate will be granted to such 
private investors. 

Further, our Government will undertake new rural 
housing schemes to uplift the living standards of the rural 
community. The Government will share the cost with the 
occupant, with the government contribution being a 
maximum of Rs. 300,000 per house (milestone payments)  
with a floor area of at least 500 square feet. It is 
envisaged that at least 1,000 such houses will be built in 
each electorate and I propose to allocate Rs.4,500 million 
for this purpose. 

Necessary legislative enactments will be brought 
about so that all permit holders of land and houses with 
occupancy of over 10 years, under the Land Development 
Ordinance, including the Swarnabhoomi and Udagama, 
will be given ownership. This will also be extended to 
those living for more than 10 years in government owned 
houses and estate sector houses as well.  

Honourable Speaker, different local government 
councils levy exorbitant rates on properties, which is a 
sheer exploitation of the taxpayer. I propose that the rates 
charged by local bodies should not exceed 15 per cent of 
the annual value of commercial entities. I also propose to 
exempt the rates on properties where the current annual 
rate is Rs. 500 or less. 

In order to encourage energy saving, I urge owners of 
residential premises to convert to solar energy, and the 
cost would be considered as a qualifying deduction for 
tax purposes.    

Existing laws relating to rent and ceiling on housing 
property will be reviewed to suit the present day context.  

Also I propose to allow foreigners to borrow 40 per 
cent of their investment in condominiums from banks in 
local currency.  

Construction 

Honourable Speaker, I commend the domestic 
construction industry for their performance in the last 
decade.  This industry has now matured adequately to 
explore opportunities overseas and our Government is 
committed to partner the industry in similar ventures. As 
such, I propose the construction companies who seek 
overseas markets to be granted the opportunity to 
continue with the tax exemption on the income generated 
outside Sri Lanka. Further, any foreign contractor 
entering Sri Lanka to undertake construction work should 
enter into a joint venture agreement with a local 
contractor. 

I propose to remove the Construction Industry 
Guarantee Fund Levy, to encourage small and medium 
scale contractors and to create an improved level playing 
field. The proposed National Housing Bank will provide 
the necessary guarantees together with a dedicated and 
focused operation that will support the construction 
industry.  
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Honourable Speaker, the construction industry faces 
severe issues in recovering their dues on time. This has 
had a debilitating impact on their very existence. As such, 
I propose to introduce a Payment Guarantee Security Act 
which will provide adequate cover in recovering their 
payments. 

Construction sector is faced with the lack of building 
materials such as sand. To encourage private sector to 
import machinery necessary for purifying sea sand in the 
deep sea, which could be used for construction, I propose 
cost of such imports be considered as a double deduction, 
for tax purpose.  

To address the short supply and high prices of 
building materials such as steel, tiles and sanitaryware, 
import-related duties will be revised downwards. Further, 
I propose to remove tiles, ceramic, and sanitary ware from 
the negative list of the BOI. The import duties on cranes 
and concrete mixers will be removed. Also the age limit 
applicable for imports of heavy equipment machinery 
used in the construction industry will be extended to 10 
years from the present 7 years.    

I propose to increase the mobilization advance granted 
to small and medium scale contractors for government 
contracts of a value of less than Rs. 50 million to 30 per 
cent with the objective of improving their cash flows.     

Honourable Speaker, as there is a demand for skilled 
labour in building and construction industry, I propose to 
introduce a PPP programme with the private sector for 
practical training and an allowance of Rs 10,000 will be 
paid monthly to the trainees by the Government during 
the training period limited to 3 months. It is envisaged 
that at least 7,500 youth will be trained in masonry, 
carpentry, plumbing, electrical, aluminum extrusion et 
cetera on a quarterly basis. I propose to allocate Rs. 500 
million for this purpose.  

Tourism  

Honourable Speaker, tourism remains a vibrant sector 
with tourist arrivals topping 1.5 million during the first 10 
months of 2015 which is almost a 18 per cent increase 
over the same period in 2014. However, I regret to note 
that we have not branded our country adequately to 
expand the industry. 

In this regard, during the last few years we have 
coined many tag lines, yet nothing has stuck. Given the 
competition in the region, branding Sri Lanka is of 
extreme importance, if the country is to stand out as the 
most preferred destination. As such, I propose that a 
vibrant promotional campaign be undertaken by the Sri 
Lanka Tourism Promotional Bureau to explore new 
markets, particularly in the far Eastern countries.  

Honourable Speaker, as you are aware there is a 
dearth of skilled personnel in this industry. As such, to 
address this issue I propose to provide training to youth 
keen to join the hospitality industry in collaboration with 
the private sector. For a 3-month standard training course, 
50 per cent of the course fee subject to a maximum of 
15,000/- will be borne by the Government, and it is 
targeted to train a minimum of 3,000 youth every quarter. 
I propose to allocate a sum of Rs.100 million for this 
purpose.  

Further, as a source of encouragement for the private 
sector hotels willing to establish training schools on their 
own, I propose to provide tax benefits in line with the 
triple deduction made available for skilled development.  

To encourage "Meetings Incentives Conferencing and 
Exhibitions" or "MICE", as it is called, it is proposed to 
establish the necessary infrastructure to create a MICE 
Triangle consisting of the BMICH, Nelum Pokuna 
Theatre and the New Town Hall. A convention hall with 
state of the art facilities will be built adjacent to the Town 
Hall. The proposed facility will have a seating capacity of 
at least 7,000 and will be built in collaboration with the 
private sector.  As such to encourage such investments, I 
propose to grant a 50 per cent tax holiday for 5 years for 
companies incorporated specifically to engage in "MICE" 
activities. I also propose to allocate Rs.3,000 million for 
this purpose. 

To encourage spending by the tourists and to evolve 
into the shopping paradise of the region, I propose to 
revise import taxes on garments, shoes, electronic and 
electrical items and other accessories.  

Money Changers - I also propose to liberalize the 
foreign currency changing business, subject to a licence 
fee and guidelines issued by the Central Bank.  

Sri Lanka has an immense potential to attract cultural, 
religious, environmental and medical healthcare tourists. 
Steps will be taken to transform and upgrade the Cultural 
Triangle sites, Eastern province beaches, Nuwara Eliya, 
Badulla and upcountry sites as sought-after tourist 
attractions. Special emphasis will be placed on 
developing Bentota, Dedduwa, Mirissa, and Colombo 
Fort locality as tourist zones with the participation of the 
private sector.  Further, Galle will be developed as a 
heritage city while preserving the Galle Fort in its age-old 
splendour. I propose to allocate Rs. 500 million for these 
endeavors.  

Honourable Speaker, medical/healthcare tourism, 
especially our traditional medicinal practices has the 
capacity to gain traction internationally. However, it is 
important that we maintain the highest standards in 
medical/healthcare tourism and do not allow 
unacceptable practices tarnishing the image of the 
country. As such, I propose to introduce appropriate 
legislation to regulate this industry immediately. 
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Considering the dilapidated condition due to poor 
maintenance and management of the Government-owned 
rest houses and circuit bungalows, I propose to allocate 
these units under a management company, where all 
stakeholders will be partners. These institutions will be 
operated by professionals in order to upgrade such 
facilities enabling an affordable service coupled with 
comfort. 

We will also construct an exhibition centre near 
Parliament through a PPP. 

I also encourage theme parks to be established in 
lagging regions for which I propose to provide state lands 
and half tax holidays for 10 years. This will have the 
benefit of expanding the economic activities of such 
regions through expansion of the leisure activities and 
tourism.  

I am aware that almost 60 per cent of the hotels 
operating in the country are not registered. This has 
caused many issues in terms of maintaining proper 
standards in the hospitality industry in the country. As 
such, I propose that all hotels be mandatorily registered 
under the Tourism Development Authority by 1 June 
2016. Strict action should be initiated by the Tourism 
Development Authority against hotels that are not 
registered.  

Given the above requirements, I encourage the hotel 
industry to adopt “Star” classifications, administered by  
the Trade Chambers of the hotels registered with the 
Federation of Chambers. 

I also propose to remove import duties on the caravan 
carriages, yachts, surfing equipment, speed boats and 
mini cruise boats. 

Banking and Finance 

Colombo International Financial Centre (CIFC) 

Honourable Speaker, we have been waxing eloquent 
for many years of a financial centre in Sri Lanka, but to 
no avail. Our geographical location in the SAARC Region 
which is home to almost one-fourth of the world 
population certainly provide us with the scope and scale 
such ventures require. Financial centres have the capacity 
to provide the impetus to enhanced growth in economies. 
Such endeavours certainly require an investment on our 
part which include special physical and digital 
infrastructure, human capital, regulatory and the legal 
infrastructure. This Government believes in investing 
funds where feasible. It is in this background that we will 
establish a "Colombo International Financial Centre”. 

A specific zone will be built on the lines of the Dubai 
International Financial Centre and such other off-shore 
centres around the world.  The Zone will cover a 
demarcated area in D R Wijewardena Mawatha, where a 
300,000 square feet facility will be constructed. The 

proposed financial centre will have an own commercial 
court for resolution of commercial disputes in a quick and 
equitable manner keeping in line with the financial centre 
regulatory requirements. We expect that this initiative 
will convert the infamous casino proposal of the former 
Government into a robust venture of a financial centre 
which will be creating a number of new employment 
opportunities. We invite domestic and international banks 
to operate in Sri Lanka and be part of the proposed centre. 
This operation will be ready to commence by 1 April, 
2016.  

Commercial Banking 

Honourable Speaker, we have 32 banks and 47 
Finance Companies registered with the Central Bank of 
Sri Lanka. The Sri Lankan Banking sector penetration has 
increased significantly with the banks themselves most 
often expanding horizontally. Our Banks today offer 
ATMs, e-banking facilities and other innovative facilities 
that has extended banking to the doorstep of the customer. 
While I congratulate the banking sector for their 
expansions, I also note that our banks have confined 
themselves to collateral-based lending and have shown a 
marked reluctance to engage in "business model" based 
lending. This approach has become an impediment to the 
development of the SME sector and the business startup 
culture in Sri Lanka. 

 Honourable Speaker, given that our banking 
sector comprises a few large systemically 
important banks and a few smaller banks, we 
encourage the voluntary mergers of banks that 
will result in stronger balance sheets, which in 
turn will enable better ratings and wider access to 
markets both domestic and foreign. I reiterate that 
such mergers should be carried out while 
ensuring the job security of all related staff. 

 Honourable Speaker, I also propose to merge the 
HDFC Bank and State Mortgage and Investment 
Bank -SMIB- to create a much stronger and 
larger "National Housing Bank", Lankaputhra 
Development Bank -LDB- to be merged with 
Regional Development Bank –RDB- to create the 
"Lanka Enterprise Development Bank", and also 
Sri Lanka Savings Bank to be merged with 
National Savings Bank.  

 The Divineguma Bank has a deposit portfolio of 
around Rs 59 billion. The bank lacks the capacity 
to manage a fund of this magnitude and it is 
incumbent upon us to protect this fund given that 
the stakeholders are some of the most vulnerable 
in our society. As such, I propose to link the 
Divinaguma Bank with the National Savings 
Bank for the protection of the fund ensuring 
professional management. 

Honourable Speaker, I propose that licensed banks 
should concentrate on their core banking activities. The 
leasing business has become a distraction to core banking 
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functions and as such Banks should cease in engaging in 
leasing business from 01 June, 2016. 

Today banks are not keen to lend to certain important 
sectors of the economy, which has hampered the growth 
of these sectors. In this background, I propose that all 
banks should lend at least 10 per cent of their loan 
portfolio to agriculture, 5 per cent to SME and 5 per cent 
to women and youth. Given the impact the international 
gold prices has had on the local banks specially with large 
pawning portfolios, I urge the banking sector to limit their 
pawning business to a maximum of 5  per cent of their 
loan portfolios. Further, I encourage banks to lend to 
customers who are engaging in stock market activities.  

I also propose to amend the Pawnbrokers Ordinance to 
increase the registration fee for pawnbrokers to 
Rs.25,000.  

The National Payment Council which is the decision-
making body for all payments and settlements in the 
country has been revived as a part of the Government 
strategy to improve and enhance the development of the 
financial systems of the country. This will also facilitate 
the establishment of a financial centre in Colombo. 

Issuing cheques without sufficient funds in bank 
accounts and returning of cheques has become a serious 
issue in the banking system which is also a fraudulent 
way of carrying out business. In order to inculcate a 
credible business culture and to safeguard the customers, I 
propose to consider the situations where cheques are 
retuned as a criminal offence and enforce stringent legal 
action against such offences. 

Honourable Speaker, I wish to lay emphasis on the 
fact that apart from 2 banks, no other local bank has 
expanded their operations internationally. But the 
opportunities are numerous. I am also confident that our 
local banks have the capacity to tap such opportunities. 
As such, I propose to encourage the banks to expand their 
operations overseas, by making use of the existing tax 
incentives for such expansions.  

Further, local companies are encouraged to borrow 
internationally for their business expansion activities 
based on their balance sheets. The borrowing company 
should bear the exchange risk, while the borrowing rate of 
interest should be broadly consistent with the prevailing 
competitive market rates. Repatriation of monies as 
interest payments, will be monitored by the Central Bank 
to avoid any malpractices.  

Honourable Speaker, I encourage the banks to expand 
their off-shore activities and deposit such foreign 
exchange with the Central Bank. This way, the process 
will not only strengthen the gross official reserves but will 
also avail the banks to have additional local currency for 
their business operations. 

Honourable Speaker I propose to revise the exposure 
on Government securities for non-residents from 12.5 per 
cent to 10 per cent of the total outstanding stock of 
Treasury Bills and Bonds. This will provide more space 
for local investors to invest in Government securities and 
also to mitigate fluctuations in exchange rate due to 
sudden withdrawal of funds by non-residents as 
witnessed in the recent past creating an undue strain on 
the reserves. 

We are moving into a sophisticated cash management 
system. To discourage cash transportation in line with 
security considerations, I propose to impose following 
charges on cash withdrawals. 

 

i. Less than 1 million : No charge 
ii. Between 1 million and 10 million : 2 per cent 
iii Above 10 million : 3 per cent 

I also propose that the fee on bank drafts should not 
exceed Rs.150 per draft. 

For the same reason, I propose all employers to 
instruct their employees to open bank accounts for the 
purpose of remitting the salaries.  

Honourable Speaker, to keep a better track of all 
statutory payments, I propose  that each company  
maintain a dedicated bank account for direct debit 
purposes.  

Charges on valuation certificates of vehicles to obtain 
finance facilities will be revised with effect from 01 
January 2016. Accordingly, I propose the charges 
applicable for motor cycles and three wheelers to be Rs. 
2,500 while valuations on all other vehicles, including 
motor cars, will be Rs. 15,000. 

Honourable Speaker, you will no doubt agree that 
there is  over-banking in urban areas and under-banking 
in regions creating an imbalance in the accessibility to 
finance. As such, so as to address this imbalance, while 
enhancing economic activities, it is proposed to require 
all banks to expand their branch network by 15 per cent 
by opening branches in lagging regions. Each of these 
branches will have to employ at least 6 employees. 

Honourable Speaker, Credit Information Bureau 
increases access to credit, enable risk-based pricing in 
credit lending, promotes financial discipline, and creates 
competition across financial institutions all of which help 
the financial sector to be better developed. Already the 
country has the Credit Information Bureau (CRIB) which 
is a Private-Public Partnership. However, given the 
envisaged expansion in the financial sector, I encourage 
the private sector also to establish private Credit 
Information Bureaus with the Central Bank of Sri Lanka 
being a stakeholder with cross industry participation, 
including, financial institutions, insurance companies, 
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utility providers et cetera. I propose to amend the 
necessary legislation for this purpose. Similarly, I 
encourage to open a private CRIB for the insurance 
industry as well.  

At the same time I propose that the monies lying in 
dormant accounts of commercial banks to be remitted to 
the Consolidated Fund by 1 January, 2016.  

Finance Companies  

Honourable Speaker, as you may remember, the last 
decade witnessed many financial companies in crisis. The 
impact of this crisis was felt in every corner of the society 
and our financial sector stability was strained. Depositors 
were badly let down. The Central Bank of Sri Lanka 
which was entrusted with the supervisory function had 
failed in its role as the independent regulator through the 
compromise of its legendary independence due to 
politicization.  

Honourable Speaker, finance companies have been 
most vulnerable and as you know the Government had to 
provide relief to the Golden Key Depositors at a heavy 
cost. To find a long-standing solution for this issue, a 
Financial Institution Restructuring Agency (FIRA) on the 
lines of the Resolution Trust Corporation in the United 
States of America will be established shortly to help 
failing finance companies to be recapitalized and their 
troubled assets to be taken over by this agency for 
purposes of restructuring.  A wide differential between 
the deposit and lending rates is seen in the low efficiency 
financial sector which has caused high cost of 
intermediation to the public and businesses in Sri Lanka. 
The Government will provide initial capital of Rs.10 
million as equity and also issue a Treasury bond to the 
value of Rs. 25 billion with a tenure of 5 years for the 
FIRA. The Central Bank will be entrusted to undertake 
strict supervision on this restructured finance companies. 
However, as a prelude to the above proposal in order to 
provide the depositors with a sense of comfort and 
security, the Central Bank of Sri Lanka will give a 100 
per cent guarantee on all deposits of all the registered 
finance companies by end January 2016. 

Honourable Speaker, to prevent undue concentration 
of deposits in the non-bank financial sector, I propose to 
impose a cap on the interest rates offered by the Finance 
Companies. Further, we will protect the public who have 
got into difficulties in the payment of the high rates of 
interest and penalty charges levied by financial 
institutions on credit cards and other personal lifestyle 
loans.  To ensure this process, the Central Bank will, in 
association with all other banks operating in Sri Lanka, 
expand the credit counselling activities.  We expect the 
Central Bank to issue directions that will restrict the 
ability of financial institutions to grant unlimited amounts 
of expensive credit to unsuspecting borrowers.  

Fixed Deposits of Senior Citizens 

At present the 15 per cent interest rate offered to 
senior citizens is limited to Rs.1 million and only to 
citizens above 60 years. I propose to expand this benefit 
to citizens above 55 years of age and the 15 per cent 
interest rate to be applicable to deposits up to Rs.1.5 
million. This facility will be granted through Licensed 
Finance Companies where an interest subsidy of 1.5 per 
cent will be granted by the Government. I propose to 
allocate Rs. 1,500 million for this purpose. I note that 
Central Bank guarantee of deposits should increase the 
confidence of the depositors.    

Creating a Savings Culture  

Honourable Speaker, given the importance of 
enhancing the national savings of the country, the 
creation of a savings culture has become important. In 
this background, I request all banks to open a child 
savings account for every child attending school by 
depositing a minimum of Rs. 250 per child per year. The 
Bankers’ Association has kindly come forward to support 
the Government’s policy and I encourage the banking 
community for the initiatives and support provided to this 
laudable act. This will commence from 1 January 2016. 

Capital Market to Stimulate Growth 

Honourable Speaker, capital markets remain an 
untapped resource in Sri Lanka. Developed capital 
markets offer businesses better access to low cost long-
term financing which is vital for expansion and growth of 
businesses. Our capital markets are marred by the limited 
use of technology and a lack of adequate benchmarks of 
good governance. Honourable Speaker, you will no doubt 
be aware that the Securities and Exchange Commission – 
SEC - has been under fire in the last 10 years due to the 
inability to infuse a sense of discipline into the market 
participants of the stock exchange. Our Government is 
keen to arrest this situation and I believe the sentiments of 
the investor community has certainly improved in the last 
few months. It is in this background, given the 
Government's commitment to good governance and 
reforms, that reforms of the capital market will follow. 

Honourable Speaker, the Colombo Stock Exchange - 
CSE -  is still a member-owned entity and a not for profit 
entity. If one looks at Stock Exchanges of the world that 
has performed well, they are demutualized. 

Demutualization ensures that the exchange actually 
looks into the issues of the market participants rather than 
satisfying financial intermediaries. This will also ensure 
greater transparency, better use of technology to ensure 
transparency and lower trading costs. As such, since the 
Government is dedicated to creating a fair and efficient 
environment that benefits its participants, it is proposed to 
conclude the demutualization process of the CSE during 
2016. 
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Honourable Speaker, this Government is committed to 
creating the enabling environment in which the stock 
market can operate efficiently and effectively. A proper 
regulatory framework is the key in facilitating growth in 
the stock market. As such, it is proposed that Securities 
and Exchange Act be revised to address the regulatory 
deficiencies in the market.  

Honourable Speaker, it is important that businesses be 
privy to low cost capital with longer tenures, if expansion 
of their activities are to be promoted. The corporate debt 
securities market in Sri Lanka has been active in raising 
almost Rs. 50 billion in 2014 which is a fourfold increase 
over 2012. As such, to facilitate the expansion of the 
corporate debt securities market, it is proposed to waive 
the income tax and withholding tax applicable to those 
activities into 2016. 

Honourable Speaker, we do not have a trading 
platform for the trading of Government securities. As 
such, it is proposed to set up a Bond Clearing House 
primarily for transactions in Government securities which 
could then be extended to other instruments including the 
corporate debt securities known as debt exchanges. The 
Bond Clearing House will be established by the Central 
Bank. Once the Bond Clearing House is fully 
operationalized, it is proposed to be governed by an 
independent board of directors. I propose to allocate 
Rs.500 million from the Consolidated Fund to establish 
the trading platform under the supervision of the Central 
Bank. 

At the same time, the Share Transaction Levy which 
charges 0.3 per cent from the buyer and seller on each 
share transaction will be removed with a view of 
encouraging activities in the share market so as to boost 
the sagging movement of share transactions. Further, as 
an additional measure, the stamp duty on share 
certificates will also be removed.  

Honourable Speaker, volatility in the stock market has 
resulted in many of the stock brokers facing significant 
issues. It would appear that the sustainability of stock 
brokers themselves is important in ensuring the long term 
development of the Capital markets. As such, I encourage 
the Stock Brokers to merge to strengthen their capacities 
and capabilities. 

Honourable Speaker, in the commercial and financial 
markets the integrity of the data is key to ensuring an 
efficient operation of the market. Accounting and auditing 
standards play a key role in ensuring credibility of the 
information provided. Among the institutions which will 
be strengthened is the Sri Lanka Accounting and Auditing 
Standards Monitoring Board –SLAASMB -, engaged in 
preparing Sri Lanka Accounting and Auditing Standards 
which are used by all specified business entities in the 
country, both listed and unlisted. Honourable Speaker, the 
work of the SLAASMB however, is constrained by 

inadequate technical and financial resources. Previous 
regimes have neglected the needs of the SLAASMB. We 
will also review and amend the relevant Act to expand its 
scope and coverage. Therefore, it is proposed to allocate 
Rs.100 million to the SLAASMB to strengthen and 
develop the institution. 

Honourable Speaker, in order to provide capital to 
real estate and infrastructure development and to enable 
small investors to directly benefit from the growth of the 
real estate sector, it is proposed to introduce listed Real 
Estate Trusts -REITs. Transfer of real estate assets to a 
REIT structure that distributes 90 per cent or more of 
income to REIT unit holders will be exempted from 
Stamp Duty.  

Moreover, with the change in demographics, it would 
also be best to consider the introduction of "Reverse 
Mortgages". 

Honorable Speaker, at present Sri Lanka has been 
raising only USD denominated bonds in the international 
market. I propose that going forward, we should examine 
nontraditional bond markets including the Chinese Yuan 
and Sukuk bonds with the aim of reducing our cost of 
borrowings. 

Honourable Speaker, SMEs find it difficult to list in 
the stock exchange given their inability to comply with 
the Stock Exchange’s regulatory requirements. As such, 
it hampers the SME’s access to long-term relatively 
cheap finance. Thus, to expand the options available for 
SMEs' access to finance, it is proposed to create a new 
SME board on the Colombo Stock Exchange with less 
stringent compliance requirements for SME listings. This 
will also provide a comfortable exit strategy for the 
venture capital firms that have invested in SMEs. 

I propose CSE to play an active role to attract foreign 
companies to be listed in the Exchange. Local companies 
listing in the CSE will receive tax concessions for 2 years 
while the concessions will be extended to 3 years if listed 
in a foreign stock exchange such as, London, Singapore, 
Hong Kong, Mumbai. At the same time, I encourage 
foreign companies to list in the CSE (dollar listing).  

Market capitalisation at present is Rs. 28 billion. With 
all the measures proposed, we expect the market 
capitalisation to reach Rs. 50 billion. 

Commodities Exchange  

Honourable Speaker, in spite of the fact that tea, 
rubber, coconut and a whole host of commodities are a 
significant part of our export economy, we do not have a 
commodities market. I believe that it is now the time to 
implement a commodity exchange regulated by the 
Securities and Exchange Commission. 
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Vibrant Labour Market with Opportunities for All 

Honourable Speaker, the composition of our labour 
force is fast changing given the demographics that tilt 
towards an ageing population. We have two choices; 
either we increase the number of workers or improve the 
output per worker. In my consultations with the industry, 
it was obvious that both issues need to be addressed. 

Considering the current low level of unemployment 
and labour force participation prevalent in the country 
together with ageing population, it is appropriate to create 
a part- time job culture to attract the services of skilled 
labour force who are willing to work less than 40 hours 
per week which is mandatory for a permanent job. 
Therefore, I propose that the enabling environment be 
created to introduce a part-time job culture in the country 
to enable the private and public sector to absorb skilled 
labour and improve their productivity and 
competitiveness.  

Honourable Speaker, I am aware that while the 
Government is keen to attract Business Process 
Outsourcing - BPO - and Knowledge Process Outsourcing 
-KPO- into the country, the archaic labour laws has 
become a hindrance. It is time that we address these 
issues, and in doing so our Government will introduce 
necessary legislations. 

This would also help to increase female labour force 
participation which is considerably low around 35 per 
cent against the 65 per cent of male labour force 
participation in the country. 

I am also aware that at present, contract employees 
should be made permanent on completion of six months 
of continuous employment. This has led to many 
employers being reluctant to hire contract employees 
most of whom are young people and thus depriving them 
of earning capacity. As such, it is proposed to introduce 
necessary legislations to extend the time period for 
making such employees permanent to 1 year from present 
6 months.  

I encourage the private sector to adopt a 5-day week 
work culture. This will also allow employees to have 
more leisure time and spend more time with their 
families. A 5-day week initiative would help companies 
to reduce their administrative cost that they incur for 45 
hours per week.  

Honourable Speaker, you are aware that the public 
sector employees were paid an additional allowance of 
Rs.10,000 per month by our Government. We strongly 
believe the private sector employees should also be 
compensated. I urge the private sector employers to 
increase the monthly salary by at least Rs.2,500 per 
month of which Rs.1,500 per month could be given in 
2015 and the balance Rs.1,000 per month in 2016. This 

was agreed by the Employers’ Federation Council and 
necessary legislations will be brought in to implement 
this. 

In order to ensure a minimum wage for the working 
population, an Employment Council will be established, 
which will be managed by members from the Civil 
Society and Chambers of Commerce.   

Education 

Honourable Speaker, public investment in education 
in the last decade has been woefully inadequate. This has 
resulted in most of our schools lacking basic facilities, 
including modern classrooms, water sanitation, , 
laboratories, playgrounds, et cetera. It is no secret that we 
do not have a proper policy of teacher mobilization and 
deployment resulting in some schools facing a dearth of 
teachers especially in Mathematics, Science and English 
for years. Our strategy in education is driven by three 
strong pillars: improvements to the quality of teaching,  
development of infrastructure facilities of the schools and 
students, and a practical school curriculum. 

Quality of teaching is vital in improving the quality of 
education. I commend our teachers for performing under 
difficult circumstances. I propose that the National 
Institute of Education –NIE- formulate a programme 
where all teachers will be able to undergo continuous 
teacher training. I also propose that all teachers recruited 
to Government and Government-supported schools must 
successfully complete a 2-year fulltime teacher training 
programme within 5 years of recruitment. For this 
purpose, I propose to allocate Rs.1,000 million. Our 
Government is also keen to ensure regular training of 
teachers so as to improve their skills. 

The Ministry of Education will also prepare an Action 
Plan with a specific timeframe to ensure proper 
deployment of teachers particularly, in Science, 
Mathematics, IT and English specially into the regional 
and rural schools. To facilitate the deployment of teachers 
to such schools, I propose to provide the rural and 
regional schools with teacher quarters, rest rooms et 
cetera for which I propose to allocate Rs.2,000 million. 

It is evident that many of our primary and secondary 
schools lack proper sanitary facilities. I propose that by 
end of 2016 all schools be provided with proper sanitary 
and water facilities. For this purpose, I propose to allocate 
Rs.4,000 million.  

I also propose that schools without electricity be 
provided with electricity either through the national grid 
or through solar power for which I propose to allocate 
Rs.2,000 million. 

I propose to allocate a sum of Rs.10,000 million to 
upgrade 3,577 primary schools in the country with the 
required facilities within the medium-term Action Plan. 
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At the same time, 1,000 secondary schools will also be 
provided with other facilities such as activity rooms, 
laboratories, multimedia facilities, libraries with e-library 
facility for which I propose to allocate Rs.15,000 million. 

Honourable Speaker, there are about 1,360 schools 
which have been neglected during the recent past without 
any assistance from Government. As such, I propose to 
allocate a sum of Rs.30,000 million to implement a 
project to improve the facilities and the quality of such 
neglected schools.  

Further, resources will be allocated to upgrade 25 
schools in the plantation sector to secondary level for 
which I propose to allocate Rs.250 million. 

With a view to improving science education in schools 
which has no permanent laboratories, I propose to allocate 
Rs.450 million. 

With a view to facilitating dental health facilities in 
schools, I propose to allocate Rs.250 million to 
rehabilitate and upgrade the relevant equipment. 

The import duties on printed books, magazines and 
journals will be exempted. 

Honourable Speaker, most of our schools have lands 
that are unutilized. I propose to allow such schools to 
utilize such lands for cultivation partnering with the 
private sector provided that the schools themselves will be 
made a partner in sharing the revenue generated. Such 
funds are to be utilized by the schools to upgrade and 
maintain their educational and infrastructure facilities 
subject to the necessary approvals being granted by the 
Ministry of Education. 

Honourable Speaker with this unprecedented 
expenditure on education, we will make it compulsory 
that all students should follow an educational process that 
will go on for 13 years, either in schools or vocational / 
training institutions.  

To create a better environment in schools and better 
interaction between teachers and students, it is also 
planned to restrict the number of children in a classroom 
to 35.  

Honourable Speaker, I propose that each school be 
regarded as a separate Cost Centre. I am confident that 
this will facilitate better use of resources and 
accountability in financial management with appropriate 
action by the Ministry of Education with Treasury 
directives. 

Honourable Speaker, the school uniform system which 
was introduced by the  late President J R Jayewardene has 
now deteriorated due to political interference. As such, I 
propose to introduce a voucher system to provide school 

uniforms. However so as to ensure that all children will 
be able to benefit from this scheme during 2016, where 
the vouchers are not issued, school uniform material will 
be provided as an interim measure. 

Benchmarking Universities 

Honourable Speaker, I am pleased to inform this 
House that we have increased the total budgetary 
allocation to improve higher education by almost 30 per 
cent in comparison with 2015. It is time that the country 
embarks on a higher education development revolution. 

I am pleased to note that in 2016, our universities will 
be absorbing the first batch of our students who have 
successfully passed their Advanced Level examination in 
the Technology Stream. I propose that the relevant 
universities should create the required Faculties of 
Technology to offer Bachelor of Technology and that 
they be strengthened with the necessary human resources, 
infrastructure and equipment. 

Hostel and housing facilities have been a key issue 
that both the students and the faculties have been faced 
with. I therefore propose that by 2018 all students be 
provided with hostel facilities for the entire tenure of 
their university education. The faculty also will be 
provided with accommodation facilities so that 
universities could attract and retain academic staff. 

Honourable Speaker, while our universities cater to 
the crème de la crème of our country, many debate about 
how relevant and linked the local universities are to the 
private sector employability. In this context, I note that 
some of our universities have taken the lead to introduce 
new courses into their curricula such as Data Science, 
Actuarial Science, Bio Informatics, Business Analytics, 
Quantity Surveying et cetera. To encourage such 
initiatives I propose to provide such universities with the 
necessary infrastructure facilities. These will include the 
provision of facilities such as buildings, laboratories, 
equipment et cetera. 

The House will no doubt agree that attracting and 
retaining top notch faculty into our universities has been 
a cause for concern. Many global universities have 
addressed this issue through endowed chairs or 
distinguished professorships. The endowments allow 
such faculty the freedom to engage in research that adds 
value to the economy. Therefore, to encourage private 
individuals and companies to be part of the country’s 
higher education revolution, I propose that the 
expenditure incurred for the endowments be allowed to 
be deducted for tax purpose granted to our national 
universities as well.   

In a bid to attract foreign students, specially for post 
graduate courses offered by the local universities, such 
institutions are encouraged to seek accreditation with  
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professional bodies of international repute with a view to 
grant professional qualifications and I propose to extend 
financial assistance to such initiatives. 

Mahapola University - Honourable Speaker, it would 
be remiss of me if I do not mention the late Honourable 
Lalith Athulathmudali who as the Trade Minister and our 
incumbent Prime Minister during his tenure as Education 
Minister of our nation, rendered a service that is 
unparalleled in our history. The Mahapola Scholarship 
scheme has enabled generations of university students to 
successfully complete their education and go on to be 
academic or professionals serving both Sri Lanka and 
overseas.  As such, to honour these great statesmen, I am 
sure that this House will agree to establish a university 
named Mahapola University located at Malabe. This 
university will focus on teaching subjects such as ICT, 
Business Studies, English, Management and other new 
market-oriented subjects. As such I propose to allocate a 
sum of Rs.3,000 million for this purpose.   

Honourable Speaker, in line with our Government’s 
commitment to expanding the opportunities for education 
in our society, I propose to establish an Engineering 
Faculty in Kilinochchi and an Agriculture Faculty in 
Vavuniya. 

The Post Graduate Institute of Pali and Buddhist 
Studies will be provided with the necessary infrastructure 
including a new building. I propose to allocate a sum of 
Rs. 500 million for this purpose. 

It is also proposed to provide laptops for university 
students on an interest free 3-year loan. Also free Wi-Fi 
zones will be provided for all universities. I propose to 
allocate Rs. 300 million for this purpose 

Honourable Speaker, it is also proposed to extend the 
same methodology adopted in giving extra points to those 
who excel in sports, for those students who have invented 
a new product or service, created a startup, participated in 
international competitions such as Math Olympiad et 
cetera when considered for university admission. 

Honourable Speaker, much foreign exchange has been 
flowing out to finance the foreign education of our 
students for a long time. The flow of foreign exchange 
must be reversed.  In fact, given our capacities in the 
sector we should now encourage foreign students to study 
in Sri Lanka and thereby attract foreign exchange. Sri 
Lanka has the potential to become an educational hub. In 
this regard the last Government’s decision to allow 
private universities to operate in Sri Lanka is in the 
correct direction. Our Government also is of the view that 
private universities should be allowed to operate and offer 
courses except in medicine. Such universities, should be 
monitored by the University Grants  Commission - UGC - 
to ensure quality and at least 10 per cent of the total 
placements should also be awarded free of charge to 

students who have successfully completed the local 
Advanced Level examination. Local counterparts of such 
ventures will be provided with tax incentives. Let me 
assure this House that our Government will, at no point, 
compromise free education that is prevailing at present. 

I understand that the university academic staff are not 
entitled to various payments made when travelling 
overseas for official work including presenting papers et 
cetera. I therefore propose to extend the same facilities 
offered to executive officials of all services in 
Government to the faculty of universities as well. 

Government will continue to absorb graduates to 
Government Service through competitive examination 
process. With our Government's new initiatives, the 
Government sector employees' capacities should be 
enhanced and developed to meet the modern day 
challenges. Therefore, I urge the universities to gear up 
and focus their degree courses to suit the present day 
employment market requirements. 

Honourable Speaker, I propose to allocate an 
additional sum of Rs.6,000 million to execute the 
proposed actions stated above. 

Vocational Training and Technical Education – 
Diversion for Opportunities 

Honourable Speaker, during the Budget preparation 
process, I interacted with various industry chambers in 
the country. One issue that was highlighted by the 
relevant chambers was the lack of skilled workers for 
primary and middle level employment in the country. 

I am aware that there are more than 400 units of 
Government institutions in the country to provide 
vocational training and skills development. But it appears 
that there is lack of co-ordination among such entities, as 
well as less linkages including a requirement to interface 
with the private sector. Honourable Speaker, I therefore 
propose to strengthen the Industry Sector Councils for 
various industries to advise the line Ministry/ Tertiary and 
Vocational Education Commission so that the vocational 
training strategy of the country will be attuned to the 
needs of the private sector.  

Honourable Speaker, with the establishment of 
UNIVOTEC and Ocean University, there is an alternate 
path for those who are exiting out of the school system to 
progressively acquire certification, diplomas and degrees. 
Therefore, to enhance and improve the curricular, I 
propose to introduce new degree courses in Marine 
Biology, Marine Recreation and Sea Port, Boat/ Ship 
building, Integrated Coastal Resource Management et 
cetera. by the Ocean University.  

Honourable Speaker, with the aim of increasing 
skilled labour force in the country, five university 
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colleges has been established and one more to be 
commenced in the near future at Batangala. As such, I 
propose to develop the curricular of these university 
colleges to include courses in Polymer Technology, 
Renewable Energy Technology, Plantation Crop 
Technology, Journalism et cetera. and also to upgrade the 
Colleges of Technology to the status of university 
colleges to produce middle level technicians. Further, I 
propose to introduce new courses by the UNIVOTEC to 
allow the students who have passed out from the 
university colleges with NVQ 5 and 6, to continue their 
studies up to NVQ 7 which is equivalent to a degree.    

We will also establish techno-based campuses and 
vocational training institutions alongside current 
universities with special focus on establishing universities 
in lagging regions. We also propose to introduce a 
voucher system to talented students from low-income 
categories to enter into these techno-based campuses and 
vocational training institutions.  

To strengthen the technical and vocational education 
further, I propose to increase the intake of Ceylon 
German Technical Training Institute  - CGTTI - by 200 
students within a period of two years. The Killinochchi 
Vocational Training Centre, funded by the GIZ, is nearing 
completion. Therefore, I propose to develop this training 
center as an Independent Training Institute similar to the 
CGTTI.  

Honourable Speaker, this Government extends special 
attention to generate a skilled labour force to fulfill the 
demands of the labour market, particularly, Building and 
Construction, Hotel and Tourism, Light Engineering and 
Manufacturing sectors. I propose to introduce a PPP 
programme for providing of training courses and a NVQ 
accredited certificate will be awarded to those who 
successfully complete the training.  

Honourable Speaker, it is common knowledge that the 
Small and Medium Enterprises – SME- in the country 
lack personnel with the necessary skills to prepare 
financial statements, business plans et cetera.  As such, I 
encourage the registered audit firms to conduct 3-month 
courses to train those already engaged in SME sector. 
Government will reimburse the audit firms Rs.2,000 per 
trainee per month. It is expected that 2,500 youth will be 
trained per every quarter. I propose to allocate a sum of 
Rs.30 million for this purpose.  

Further, it is noted that development of soft skills and 
proficiency in English language are vital to compete in 
the employment market. It is therefore proposed to 
establish a dedicated programme to train the master 
trainers’ abroad to educate students in the TVET sector on 
soft skills and English language. Further, we encourage 
private institutions to provide standardized English 
language courses.    

Honourable Speaker, I propose to allocate an 
additional sum of Rs 3,000 million to execute the actions 
stated above. 

Empowering Youth through the Youth Corp 

Honourable Speaker, the Youth in our country is our 
gateway to the future. This Government is committed to 
ensure that the youth of our country is granted suitable 
opportunities allowing them to exploit their full potential. 
In this context, we propose to revive and strengthen the 
National Youth Corp. 

In order to provide more opportunities for Ordinary 
and Advanced Level dropouts, I propose the National 
Youth Corp to provide youth with career guidance, 
personal development through leadership training, 
discipline et ceter. and channel them to Vocational 
Training Institutes for technical education. Thus, I 
propose that the Sri Lanka Vocational Training Authority 
and other entities engaged in the sphere of vocational 
training be linked to the National Youth Corp. 

I therefore propose to allocate an additional sum of Rs 
3,000 million to execute these actions.  

Honourable Speaker, it is time that we encourage our 
youth to fork out a future of their own using their 
collective capacities and entrepreneurial spirits. In this 
context, I propose to introduce a mechanism where the 
commercial banks will engage in group lending to youth 
who have created a unit consisting of at least 50 members 
to engage in projects such as mushroom farming, 
furniture industry, vehicle electricity-charging stations, 
food industry, ornamental fish farming, dairy industry, 
bee honey industry etc. The commercial banks will 
finance such projects at a concessionary interest rate and 
should such ventures expand, they will be eligible for 
better access to finance and resources. Depending on the 
size of the project, state land also will be provided for 
these projects. It is expected at least 300,000 youth from 
6,000 villages would be mobilized island wide for this 
purpose,  for which I invite  the National Savings Bank to 
devise a loan scheme dedicated for this purpose as a 
Corporate Social Responsibility  - CSR - Project. 

Health – Modern Healthcare  

Honourable Speaker, this Government fully 
recognizes the requirement to invest in the health sector. 
We are committed to providing free health services to our 
citizens. In this respect our strategy is multi-pronged 
whereby investments will be in capacity development of 
personnel, soft and hard infrastructure development and 
research and development.  

Honourable Speaker, this House has had many 
debates and discussions on the CKDU issue that is 
prevailing in the country. This has reached proportions of 
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an unimaginable magnitude levels and inaction is not an 
option. As such, I propose to immediately establish 1,000 
kidney dialysis centres in CKDU prevalent areas at a cost 
of Rs.6,500 million. 

I also propose the construction of a hospital 
specializing in kidney disease management in   Minneriya 
for which I propose to allocate a sum of Rs.2,000 million. 

I propose to allocate Rs.3,000 million to be utilized for 
the construction of 3 cancer hospitals in Nallur, Kandy 
and Matara.  

To improve better access to quality health care, I also 
propose to upgrade the Anuradhapura, Kurunegala and 
Jaffna Hospitals with the state of the art buildings, 
equipment and other facilities. I propose to allocate Rs. 
3,000 million for this purpose. 

Honourable Speaker, with the aim of widening the 
reach of health care facilities in the country improving 
better accessibility and shortening the time of response to 
an emergency, the concept of mobile hospitals will be 
developed. As such I propose to allocate a sum of Rs.200 
million for this purpose. 

Honourable Speaker, given the increasingly high 
challenge of non-communicable diseases that affect 
children and adults alike, the Government in the next 3 
years will allocate resources to train specialist doctors in 
Pathology, emergency medicine, geriatrics, paediatrics 
and also geriatric nurses, and paramedical staff. I propose 
to allocate Rs.250 million for this purpose. 

Honourable Speaker, we have a large number of base 
and divisional hospitals. These hospitals lack basic 
healthcare facilities such as bed strength, diagnosis 
equipment, consumables, et cetera. I am also aware that 
these hospitals find it difficult to retain doctors as they 
lack proper facilities for the resident doctors such as 
suitable accommodation et cetera. In this background, I 
propose to fulfil the basic accommodation requirements 
of doctors and other medical staff in rural areas within a 
period of 2 years. I encourage private-public partnerships 
where the private sector will construct and maintain the 
facility for which government will provide rent. 

It is also proposed to build and equip 10 district-based 
stroke centres attached to tertiary care hospitals within the 
next 2 years and also it is proposed to strengthen the 
accident and emergency care services in the hospitals. As 
such I propose to allocate a sum of Rs.5,000 million for 
this purpose. 

Honourable Speaker, research and development is an 
important element of our health sector strategy. Our 
health sector professionals do engage in R&D and 
innovation with little or no support from the Government. 
In fact, I commend the gold medallists of the International 

Exhibition of Inventions in Geneva 2015, Dr. Thusitha 
Kahaduwa for the invention of the device “Footie”, Dr. 
Anupa Herath for the invention of the peripheral nerve 
stimulator needle and Dr. Anura Wickramasinghe who 
was awarded the World Federation of Societies of 
Anaesthesiologists (WFSA) Innovation award for his 
creation of a new low cost video laryngoscope. I am sure 
that these three young doctors have followed the footsteps 
of many other doctors who have invented such innovative 
devices and practices that has nurtured and uplifted the 
quality of the health sector in the country. I commend and 
felicitate them for their enterprise.  

Having recognized the importance of Research and 
Development in the health sector, I also propose to 
allocate Rs.250 million to the National Science 
Foundation (NSF) to support and assist research in 
Diabetes, Dengue, CKDU and Cancer. 

Honourable Speaker, Sri Jayewardenepura hospital 
will be refurbished and expanded to be able to compete 
with the private sector. As such I propose to allocate Rs. 
1,500 million. At the same time given that qualified 
nurses are in great demand both in the local and overseas 
market, the infrastructure facilities required to train 2,000 
nurses per annum at the nursing school affiliated to the 
Jayewardenepura hospital needs to be improved, for 
which I propose to allocate a sum of Rs. 2,500 million.  

To monitor the effective use of funds I also propose 
the establishment of an oversight unit in every hospital 
which will ensure value for money concept is practised. 

To curtail draining out of foreign exchange from the 
country I invite private sector to venture into establishing 
Pharmaceutical Zones as PPPs. The Government will also 
contribute by providing land. A buy-back arrangement 
will be agreed upon to purchase the Government 
requirement of the respective pharmaceutical items 
manufactured and they will also be encouraged to access 
markets on their own.  

Encouraging Indigenous Medicine 

Honourable Speaker our traditional medicinal and 
healing systems have been passed down from generation 
to generation and has sustained the nation until the 
introduction of Western Medicine which has overtaken 
the indigenous medication and healthcare.  

However, traditional healing never lost its ground 
fully. The revival of interest from the West has 
rejuvenated the indigenous medicinal systems of the 
country. So much so that today Sri Lanka has become an 
internationally renowned destination for ayurvedic 
tourism. 

While the indigenous system has many issues, one key 
factor is the scarcity of herbal medicines. As such, to 
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encourage the cultivation of short-term herbs such as 
Katuwelbatu, Vishnukranthi et cetera, I propose to 
allocate Government land to 2,000 farmers and also to 
make available concessional funding for this purpose. 

In order to maintain the world class reputation of the 
industry and maintain the integrity of the systems, I 
propose to introduce a regulatory mechanism to regulate 
all ayurvedic hospitals and spas that are set up all over the 
country. 

Research and Development for an Innovations led 
Economy 

Honourable Speaker, our investment in Science, 
Technology and Innovation has failed to keep up with the 
growth in GDP. Its impact is evident in the low 
percentage of high tech value addition to our 
manufactured exports (0.9 per cent in Sri Lanka compared 
to 50-75 per cent in developed industrialized countries)  
poor contribution of patents and research-based service 
industry to our economy.  This has to change rapidly if 
our economy is to be led by innovation. We expect high-
tech manufactured exports constitute at least 10 per cent 
of our exports by 2020.  

To expedite this process, I propose to set up an 
Innovation Accelerator, a platform that will combine the 
National Innovation Programmes (NIPs) of the 
Coordinating Secretariat for Science Technology and 
Innovation (COSTI) and the National Thematic Research 
Programme (NTRP) and the technology support schemes 
of the National Science Foundation (NSF), with clear 
deliverables directed towards three pillars of 
sustainability; economic development, social justice and 
the environmental quality.  

Honourable Speaker, in order to execute the above, I 
propose to set up a National Innovation Centre in the 
Ministry of Science, Technology and Research which will 
manage the  Innovation Accelerator Fund set up as a 
revolving fund. It is proposed to allocate Rs. 100 million 
as seed capital to this Centre while another Rs.3,000 
million will also be provided within a period of 3 years.  

We are keen to ensure that these innovations are 
ultimately transferred into commercial successes. COSTI 
has identified 25 such projects that have the potential to 
succeed commercially. Some of these innovations include 
GoviNena, a mobile application to support efficient 
agricultural commodity production, Energy storage 
systems et cetera. Such innovations have a direct impact 
on the industry concerned as well as contributing to the 
sustainability of target sectors. High-end equipment 
acquisition supported with accelerated depreciation et 
cetera. will be made available to any company that will 
partner these innovations to be monetized. The 
government will also facilitate these ventures by 
providing land or any other resource-based on the type of 
project. 

I propose that the Nenasala’s be upgraded to be Public 
Innovation Centers for entrepreneurship. As such 
Nenasala centers should be upgraded to include a 3D 
printer, laser cutters and engravers, and other power tools 
which are vital for a typical fabrication lab. As such I 
propose to allocate Rs. 100 million to upgrade selected 
Nenasala centers in 2016. These upgraded centres in 
addition to their usual task of facilitating ICT 
empowerment will also drive local entrepreneurship and 
provide technology support to SMEs. 

For Sri Lanka to develop high margin, value added, 
branded export products, registering trademarks overseas 
has become a necessity. To expedite the registration 
process and to reduce the cost of registration, it is 
proposed that Sri Lanka become a member of the Madrid 
System for international registration of trademarks, a 
body administered by the International Bureau of the 
Word Intellectual Property Organization (WIPO). This 
was a request made by the industry. As such, I propose to 
allocate a sum of Rs.100 million to the Intellectual 
Property Office so that it can facilitate the accession to 
the Madrid system by amending the trade mark law and 
upgrading of physical and human capital. 

I propose to entrust the Sri Lanka Inventors 
Commission (SIC) to formulate a strategy for promoting 
patent applications worldwide by promoting awareness 
among inventors on benefits of international patent rights 
and identify prospective inventions to obtain international 
patent rights and make arrangements to provide financial 
and technical support to facilitate obtaining international 
patent rights. In this regard, I propose that the cost 
incurred by the inventors to be borne by the Government 
up to a maximum of US Dollars 100,000.  

Protecting the Ageing Population 

Honourable Speaker, it is expected that the elderly 
population in Sri Lanka will be almost 20 per cent of the 
total population in year 2020 vis-a-vis just 9.3 per cent in 
2000. It is widely recognized that the ageing population 
will have far reaching implications for the society and for 
the economy given the unique challenges that an ageing 
population will create including the significant additional 
demands for more organized aged care systems and the 
associated financing and delivery of services for needy 
elders.  Honourable Speaker, we do not currently have a 
good understanding of the implications of the growing 
diversity among the older Sri Lankans and the demand 
for these services. The aged care market in Sri Lanka has 
not developed to the level of other middle income 
countries despite there being a growing demand for such 
services in existence. Thus a multi-pronged strategy 
which consists of the following are proposed: 

 National Council for Elders will create a national 
policy on elders having discussed with all 
stakeholders. I propose to allocate a sum of Rs.10 
million from the Consolidated Fund for this 
purpose.  
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 Honourable Speaker, you will also appreciate that 
skilled geriatric care professionals are in high 
demand globally as well as domestically. As 
such, to encourage national universities and 
private sector academic entities to offer courses 
and training programmes aimed at geriatric care, 
any private academic entity that will offer 
internationally accredited courses aimed at 
geriatric care will be given 50 per cent tax 
reduction for a period of 5 years.  

 Housing for the elderly is also in high demand, 
but critically weak in supply in the country. Half 
tax holidays will be allowed to private individuals 
and companies who engage in constructing 
housing facilities especially focused for the 
elderly. As this is a worthy cause the Government 
will support such ventures by providing 
government land.  

 I understand that Insurance Companies do not 
issue medical insurance covers to senior citizens, 
which appears to be a discriminatory for a 
segment of our society. Therefore, I compel all 
Insurance Companies to issue medical insurance 
covers to all citizens up to 75 years.   

 Honourable Speaker, all citizens above the age of 
65 years will be able to enjoy public transport, 
free of charge when the National Digital Identity 
(NDI) is issued. 

Protecting the Children, Our Future 

Children are the foundation of sustainable 
development. The early years of life is important not only 
for individual health and physical development, but also 
for cognitive, social and emotional development.  It is 
with this in mind that the Government has now entered 
into an agreement with the World Bank on Early 
Childhood Development (ECD) project at a cost of US 
Dollars 50 million or Rs.7,000 million. 

Honourable Speaker, with the change in the structural 
transformation of the family - from extended families to 
nuclear families - along with the increasingly large 
number of working parents, the lack of reliable and good 
quality childcare has given rise to many complex issues. It 
is noted that often the childcare centres in operation also 
are not suitable for children with such centres lacking the 
required physical infrastructure to care for children 
properly and also caregivers not being formally trained 
for the job. I encourage the private sector to start 
childcare centres which will be regulated by the National 
Childcare and Protection Authority. I propose to allow 
such expenditure as qualifying payment. 

Honourable Speaker, in the last few months alone we 
have heard heartbreaking news about young children 
being abducted, molested, raped and killed. I cannot 
reiterate the depth of the Government’s commitment to 
protecting children. None of these issues of childcare can 

be looked in isolation. Given the ramifications for the 
future, the following are proposed: 

 The National Child Protection Authority (NCPA) 
will be mandated to create a governing regulatory 
framework to safeguard the needs of families and 
the children, an early Childhood Learning 
Framework and the National Legal and Quality 
Framework with the aim to provide quality, safe 
and caring childcare facilities and caregivers to 
the society. It is noted that the NCPA also will be 
strengthened as I believe their role has expanded 
tremendously in the recent past. For this purpose 
it is proposed to allocate Rs. 100 million from the 
Consolidated Fund. 

 The country lacks skilled child caregivers. This in 
turn has had a detrimental impact on the society 
as a whole. The Sri Lanka Vocational Training 
Authority together with the NCPA will be 
allocated Rs.50 million to formulate accredited 
child caregiver training as a beginning. 

At the same time should any private entity desirous of 
offering accredited courses on childcare, double tax 
benefits will be made available. 

Postal Services 

Honourable Speaker, postal services around the world 
are faced with significant issues given the advent of 
email, internet marketing et cetera. Our postal service 
today too is faced with the same challenges. As such, to 
overcome such challenges, I propose to encourage the 
postal department to convert their businesses to provide 
courier services. Further, I encourage sub- post offices 
that are uncompetitive, to diversify their operations to 
other businesses such as collecting of savings on behalf of 
Banks and to provide other ancillary services that would 
generate additional income to make them profitable units. 
However, I wish to reiterate that the Government will 
continue the payments due under the present system to 
sub-post offices.    

Public Order and Safety 

Honourable Speaker, in order to improve the security, 
law and order at village level, I propose to increase the 
number of police stations to 600 from the existing 428 
stations in consultation with the Minister of Law and 
Order and the Inspector General of Police (IGP)  which 
will relate to an additional allocation of Rs. 1,000 million.  

Honourable Speaker, our police officers offer their 
services under excruciating circumstances. They are often 
the first respondents in emergencies and provide 
numerous other services to our citizens. It is certainly 
required that they be provided continuous training in core 
policing sectors including modern traffic management 
systems, both domestically and internationally. In this 
regard I propose to strengthen the National Police 
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Training Academy in the country.  I propose to allocate 
Rs. 100 million for this purpose.  

I note that the deployment of networked 
communications have become a strategic asset on which 
Police can coordinate its emergency responses and 
enhance communication between state agencies and 
citizens. For the implementation of this I propose to 
allocate Rs.250 million. 

Our Government certainly recognizes the services 
rendered by the police and will undertake to address the 
salary issues in the police service within a period of 2 
years. For this purpose I propose to allocate a sum of 
Rs.3,000 million for 50 per cent of the due payments. 

Further, each police station will be regarded as a 
separate cost centre which will result in better financial 
discipline. 

State Owned Enterprises 

State Owned Enterprises (SOEs) remain a very 
significant part of the Government economic strategy in 
so far they have monopolistic control or a significant 
control in key sectors such as power and energy, ports and 
airports, airlines, water supply et cetera.  The Government 
reiterates that no SOE will be privatized simply as a 
means to increase revenue. Instead, the Government is 
keen to follow a more strategic approach, where the SOEs 
will be strengthened and made independent.  

As such, initially all SOEs will be brought under a 
Government-owned holding company formed similar to 
that of the Temasek Holdings of Singapore. This public 
company would be operated based on sound financial 
principles and market economics. The shares of these 
enterprises will be passed onto a Public Wealth Trust 
(PWT), where the Secretary to the Treasury and the 
Governor of the Central Bank will be the custodians. This 
Trust will be managed by a Board comprising of members 
from civil societies, trade chambers, and trade unions, 
who will be nominated by the Constitutional Council. The 
PWT is answerable to Parliament. A new Public 
Enterprise Act will be enacted to provide the necessary 
legal framework to this effect.    

The Boards of SOEs will be strengthened with the 
appointment of professionals. Key SOEs will be allowed 
to operate and be evaluated based on Key Performance 
Indicators (KPIs). Key SOEs will also be encouraged to 
adopt a rating mechanism which will also facilitate the 
entities to access the domestic and foreign capital markets 
through various instruments for their capital requirements.  

Having recognized that a robust regulatory mechanism 
is vital in developing self-reliant SOEs, Government will 
also provide legislative backing to broaden and strengthen 
the Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) to 

include the National Water Supply and Drainage Board 
(NWSDB) and the Ceylon Petroleum Corporation (CPC) 
enabling a more cost reflective transparent pricing 
mechanism.  

It is noted that the Government’s policy in SOEs will 
be driven by the strategic placement of its investments in 
relation to the economy. The portfolio of investments of 
the Government includes not only SOEs engaged in 
maintaining and controlling key strategic 
infrastructure  in power generation, transmission, ports, 
airports, water supply et cetera, but also investments in 
hotels, condominiums  et cetera that are non-strategic. As 
such, as stated by the Honourable Prime Minister in his 
address on this floor, the Government is keen to 
streamline its portfolio of investments and will therefore 
exit partially or fully from those non-strategic 
investments in Lanka Hospitals, Hotel Developers PLC 
(Colombo Hilton), Hyatt Residencies, Waters Edge, 
Grand Oriental Hotel, Ceylinco Hospital and Mobitel by 
listing such investments in the Colombo Stock Exchange 
during 2016. The monies generated through such listings 
will be used to retire high cost debt accrued by the 
Rajapaksa regime. I note that the strategy of this 
Government is not one sided insofar that while the 
Government will not hesitate to exit from non-strategic 
assets, nevertheless  the Government will monitor the 
market and will also not hesitate to invest in strategic 
assets locally and internationally should it align with the 
economic policy of the country. 

Honourable Speaker, I note that the Lak Sathosa 
which could have been an effective price stabilizer is 
today operating with an accumulated debt of Rs.8 billion, 
incurred mostly through unwise political decisions such 
as the import of rice from Bangladesh at Rs.75 per 
kilogram and selling it at Rs.50 per kilogram. Lak 
Sathosa must be used as a conduit to ease the cost of 
living of our people. As such, as a part of the strategy of 
revitalizing Lak Sathosa, its debt will be restructured. At 
the same time distribution network will be expanded with 
increasing the number of outlets up to 500 for which I 
propose to allocate a sum of Rs.1,000 million. 

Honourable Speaker, I propose to establish, a Special 
Purpose Vehicle (SPV) for the Southern Expressway and 
the Katunayake Expressway. Private investors will be 
invited to invest into the SPV for which the  Government 
will guarantee a minimum return. The funds generated 
from the investments in the SPV will be utilized to clear 
the debt that our country is saddled with. 

I also propose to establish a SPV for the Norochcholai 
coal-fired power plant to be securitized. I emphasize that 
the ownership structure of power plant will not change 
but the CEBs liquidity position will improve and thus 
enable its expansion activities. 

The Ceylon Petroleum Corporation will collaborate 
with investors to form a company that will manage the oil 
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tank farm in Trincomalee which at presently under-
utilized. This facility will be operated as a bonding 
warehouse.  

Honourable Speaker, His Excellency the President and 
the Honorable Prime Minister has instructed that salaries 
and allowances paid to all Chairmen and Directors on the 
Boards of SOE’s to be specified. I note that instructions to 
this effect have been issued before, but was breached. 
However, from 01 January, 2016, regulations issued by 
the Treasury should be strictly adhered to.  

Aviation Sector 

Government will pursue an open sky policy with 
restriction free traffic and I  invite the 
international airlines to make Sri Lanka a preferred 
destination.  

To improve the domestic air transportation, three new 
domestic airports will  be established at Digana, 
Badulla and Puttlam through a PPP arrangement. 

Honourable Speaker, there is considerable travel 
between Africa and East Asia and it is estimated to 
grow substantially in the next 10 years. As such, I 
propose to the Sri Lanka Tourism Promotional Bureau, 
together with the international Airlines to create strategies 
to attract these tourists and entice them to stopover in Sri 
Lanka in their travel from East to West. 

With a view to promoting domestic tourism in the 
country, I propose to exempt airlines using domestic 
airports from ground handling charges and  other fees. 
They will be liable to pay only a licence fee of Rs.1.5 
million per annum. 

Honourable Speaker, I propose to increase the over 
flying charges of commercial planes by 20 per cent from 
01, January 2016.  

SriLankan Airlines 

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

Honourable Speaker, we will restructure and 
reposition SriLankan Airlines, with professional 
management inclusive of local and foreign experts to be a 
regional airline focused on profitable destinations. 

I assure this august House that there will not be any 
political interference at SriLankan Airlines and that we 
will turn around this entity towards making it a regional 
leader and successful profit making national airline. The 
Government will fully commit to this revival process and 
will honour all the obligations however, unpalatable they 
are. 

Ground handling and catering operations which at 
present are profitable will be managed as separate 
institutions serving all airlines. They will operate as 
independent entities running as common service provider 
to all airlines.  

Mihin Lanka 

Honourable Speaker, Mihin Lanka is also another relic 
of the Rajapakse regime that has become a drain on the 
State coffers. We have already initiated a restructuring 
plan where, Mihin Lanka will be positioned as a “no 
frills” budget airline.  Mihin will concentrate its 
operations mainly on domestic routes and will limit its 
operations to selected international routes.  

Mattala Airport 

Honourable Speaker, the Mattala Airport has become 
a white elephant. The country has become indebted due to 
the loans taken for the construction of the Airport. Our 
Government is keen to turn around Mattala through a 
private-public partnership, where the airport will be 
utilized for pilot training, logistic aero warehouse 
activities, cargo services et cetera.  

I also propose to utilize the Mattala airport as a cargo 
hub, especially for air freight. In order to encourage these 
activities, I propose the throughput  charges to be fixed at 
US Dollats four (04) cents per kilogramme. I invite 
integrated courier companies to utilize Mattala airport for 
their hub operations.   

I propose to encourage the private sector to set up 
flying training school and  Maintenance, Repairs and 
Overhaul (MRO) facilities within the Mattala Airport. 

Effective Social Security Networks  

Honourable Speaker, this Government is committed to 
ensuring strong social protection and safety network 
mechanism in the country to protect the most vulnerable 
in the society from various contingencies. The household 
transfers are ever ballooning; a case point being in 2015 
the total budget allocation amounting to Rs.383 billion 
while in 2016 the proposed allocation has increased to 
Rs.420 billion. These household  transfers include 
social security schemes such as Samurdhi, fertilizer 
subsidy,  pensions, et cetera.  However, you will no doubt 
agree that these schemes are riddled with issues of 
inefficiency and sub-optimal effectiveness in reaching 
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those who actually require assistance. The irregular 
identification of beneficiaries has led to rising 
malpractices. Coverage of these social safety networks is 
restricted only to a limited number of contingencies that 
are faced by the population.   

I believe that it is time that we review these schemes. 
Honourable Speaker, the two key issues I believe which 
ails social protection schemes are the proper identification 
and seamless transfer of benefits which can be addressed 
within the ambit of the Welfare Benefits Act. To 
strengthen this mechanism I also propose that our social 
networks consisting of senior citizens and dignitaries 
together with the Grama Niladaris be included to assist 
the Government to identify those who actually needs to be 
included in our social protection schemes. I also propose 
to effect all such payments through the banking system 
which has significant branch outreach in the country. This 
method which is fairly transparent will allow a seamless 
transfer of benefits without interference, leakages and 
corruption.  

Our Government believes that all social security 
schemes be monitored under one entity under the 
Ministry of Home Affairs. 

I am confident that this rationalization of schemes will 
allow us to ensure more benefits to those vulnerable 
groups of our society covering not only the traditional 
aspects of assistance for the differently-abled, healthcare, 
support for education and elderly benefits, but will allow 
expansion of our social safety network to cover the 
contingencies arising from issues such as loss of 
employment as well.  

Public Finance  

Honourable Speaker, we will enforce strict regulations 
with respect to all state purchases. As per the Policy 
Statement made by the Prime Minister, a Central 
Procurement Secretariat will be established which will 
oversee the awarding of tenders and will handle all 
purchases over a specific value.  

Last few years, most of the projects were carried out 
through unsolicited proposals without adhering to 
transparent and competitive procurement procedures. Due 
to this, the country had to pay colossal sums of money for 
certain projects. There would be a committee appointed to 
educate and guide companies and contractors on the 
method that should be followed in applying for state 
tenders. 

Honourable Speaker, I wish to reiterate that no 
company or state owned enterprise, fully or partly owned 
by the Secretary to the Treasury will be allowed to make 
investments in subsidiaries and associates without the 
written approval of the Secretary to the Treasury. At the 
same time, no Ministry or Department will be allowed 

invest in any company without the written approval of the 
Secretary to the Treasury. 

Honourable Speaker, I also propose changes in the 
fees applicable for tender related submissions. 

Honourable Speaker, Brass, Copper and Steel unused 
items lying idle in the form of scrap at Ministries and 
Departments should be offered for sale through a 
transparent tendering or auctioning process. It is 
estimated that proceeds from the aforementioned will be 
around Rs. 1,500 million from sale of brass and Rs. 1,000 
million from the sale of steel.  

I propose all the Chief Accounting Officers and 
Accounting Officers including Revenue Accounting 
Officers in the public sector entities to review fees and 
charges levied by different Government entities every 
three years.  

Honourable Speaker, the truth is that the Government 
assets have been mismanaged. I therefore propose that a 
National Asset Register be maintained at the Department 
of Public Finance. 

Honourable Speaker, I am aware that budget 
implementation needs to be improved. As such I urge all 
Ministries to monitor the budget implementation from the 
beginning of January 2016 and ensure that commitments 
exceeding allocations are not made and that every Rupee 
allocated is stretched to the maximum so as to provide a 
better service to our people. 

Honourable Speaker, I propose to increase the 
guarantee limit under the Fiscal Management 
(Responsibility) Act (FMRA) from current 7 per cent of 
GDP to 10 per cent of GDP, and to enable the issuance of 
guarantees to Public-Private Partnerships in which the 
Government holding is less than 50 per cent, at a fee. 
Regulations will be issued enabling the issuance of 
Treasury Guarantees on a fee basis.  

Improving Treasury Operations 

Honourable Speaker, we are committed to enhancing 
revenue in the country. In this context we will be 
establishing a Revenue Efficiency and Investigation Unit 
at the Treasury, to investigate all revenue-related matters 
such as Customs, Excise, Inland Revenue and Valuation.  

Inland Revenue Department (IRD) finds it difficult to 
function efficiently with the expansion of their activities 
due to the lack of space in the present building. A new 
state of the art building which can house the Inland 
Revenue Department, Excise Department, Postal 
Department and the National Lotteries Board will be 
constructed at the Tripoli market. I propose to allocate a 
sum of  Rs. 2,000 million for this purpose. 
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Honourable Speaker, as per Article 148 of the 
Constitution the Parliament shall have full control over 
public finance. While all matters relating to public finance 
should be reported to Parliament, I note that there are 
several non-statutory Funds that have been established 
under several Ministries/Departments and SOEs outside 
the Consolidated Fund that are  managed by individual 
agencies with no direct control over receipts and 
expenditure by Parliament.  

In order to ensure that all public funds are under the 
control of the Parliament adhering to established 
procedures, it is proposed to review all statutory and non-
statutory funds which amount to almost Rs.80 billion. 
Such review will enable us to understand whether the 
existence of such funds, are justified in the current 
context. Further, wherever their existence is warranted, 
statutes of such funds will be amended to reflect present 
day requirements. Accordingly, the proceeds and 
expenditure of all funds will be brought under the 
Parliamentary control, for which necessary legislation 
will be introduced.  

Honourable Speaker, outstanding dues and unsettled 
claims on various goods, works and services procured 
extending to over several years, up to 31st of December 
2014, by the Government institutions for infrastructure 
development projects ranging from mega-scale 
constructions to small-scale constructions have 
accumulated from years as far back as 2011. To establish 
the validity of these claims, I propose to appoint a 
committee comprising of retired Secretaries to the 
Ministries to make recommendations in respect of 
outstanding contract commitments. 

Honourable Speaker, utilization of foreign funds delay 
due to various factors. It consumes a period of around 5-6 
months for the process to be completed. In this 
background to strengthen to the Ministry of Finance, I 
request the Honourable Attorney-General to release three 
officials on secondment basis to the Treasury. 

Honourable Speaker, the task of public sector 
financial management is becoming increasingly complex 
in Sri Lanka. Competent Public financial management has 
become a requirement of utmost priority to the 
Government. An entity to train officials of the public 
financial sector has been absent in the past. Therefore, no 
mechanism is available in the country to award 
professional qualifications in the sphere of public 
financial management presently. Consequently, State 
sector financial management officials are compelled to 
obtain  their professional qualifications from the 
professional institutions which are mainly focused on 
private sector financial management. 

In this context, I would like to propose to establish an 
Institute under the Ministry of Finance to provide 
professional qualifications to public sector Accountants. 

As such I propose to allocate a sum of Rs.50 million for 
this purpose. 

Honourable Speaker, the activities of the Treasury has 
now expanded. They require specialist departments to 
make effective contribution. As such, we will be 
establishing two departments i.e. Financial and Capital 
Markets Department and Private Enterprise Affairs 
Department to deal with capital market activities and 
another to be the conduit between the Government and 
the private sector.  

Honourable Speaker, we do not have a proper space 
management policy in the country. As a result, public 
sector delivery has become severely compromised. 
Hence, I propose to create a Space Management Unit to 
ensure better space management in government offices. 

Public Administration 

Honourable Speaker, this Government promised to 
ensure that the independence and the dignity of the public 
servants of this country will be protected and we 
delivered that. An Independent Public Service 
Commission has been appointed. Politicization of the 
public sector is an occurrence of the past. 

We promised all public sector servants the highest 
ever increase in their salaries by Rs.10,000 per month. I 
wish to reiterate that we have delivered as promised. It is 
now time for the public sector to also to deliver. The 
aspirations of our people must be fulfilled.  I regret to 
note that public sector delivery has remained below par. It 
must be corrected. Productivity remains a serious issue 
hampering overall economic growth in the country. 
Proactive bureaucracy needs to be the way forward. 

I propose to create a pool of public servants drawing 
from Government entities with an excess and redeploying 
them into public entities that has deficit of personnel. 

Honourable Speaker, the Government spends a 
considerable sum on the purchase and maintenance of 
vehicles due to high cost and inefficiencies involved. As 
such, I propose not to purchase vehicles but instead obtain 
vehicles on an “operational lease” where the lessor bears 
all the maintenance expenditure including insurance 
premiums and other fees related to vehicles. However, 
officers who wish to use their own vehicles will be 
granted a maximum allowance of Rs. 50,000 per month in 
addition to the fuel allowance. This new methodology 
will yield saving of at least Rs. 10,000 million per annum.  

Honourable Speaker, I note that public sector delivery 
has been mediocre. Official letters go unanswered for 
months. As such, I propose that all correspondence be 
acknowledged at least within a period of 5 working days 
which will be monitored by the Ministry of Public 
Administration and Management. 
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Our missions overseas should be strengthened. In this 
context I propose to provide those serving in these 
missions with extensive training.  At the same time as at 
present the Government bears 75 per cent of the cost of 
the education provided to children of the officials of 
missions while the balance 25 per cent is borne by the 
parents.  The Government will bear the total cost of the 
secondary school education for the 1st child and from the 
second child onwards the Government will bear 80 per 
cent of the cost. For this purpose I propose to allocate a 
sum of Rs.150 million. 

I note that the public sector cadres do not reflect and 
are not fully geared to face the many challenges presented 
in the modern world we live in.  As such our Government 
is of the view that the public sector cadres should be 
reviewed every 5 years.  

Honourable Speaker, I also wish to state that all public 
servants who have made a payment towards the purchase 
of a Motor Cycle will be ensured that their requests will 
be granted.  

Honourable Speaker, I propose to make a lump sum 
payment per person of Rs. 250,000/- to July strikers.  I 
allocate Rs. 500 million for this purpose.  

Justice 

Honourable Speaker, our Courts are overflowed with 
cases been heard for many years. This is prevalent in 
almost all the courts with verdicts being delayed.  I note 
that "justice delayed is justice denied". Hence it is 
imperative that we expedite the process at the commercial 
courts as it will have a significant impact in improving the 
investment climate. I urge the commercial courts to 
expedite the process and resolve cases at least within 6 
months.  Hence, to improve the court administration and 
automated case management systems utilising audio 
recording, I propose to allocate Rs.500 million for this 
purpose. 

Honourable Speaker, at present our courts do not have 
a system of two shift per day. Introduction of such a two 
shift system will ensure that cases could get resolved 
expeditiously. 

I also urge the Ministry of Justice to examine the 
existing laws and propose amendments where ever 
necessary. For the purpose of legal reforms, I propose to 
allocate a further sum of Rs.500 million. 

I also propose to allocate a sum of Rs.500 million to 
strengthen the capacity of the Judicial Training Institute, 
increase the number of judicial officers and capacity 
building of the office of the Attorney General, Legal 
Draftsman and the Government Analyst's Department. 

I believe that the necessary infrastructure to make Sri 
Lanka an arbitration centre is in existence. In this regard, 

I urge the authorities to expedite the necessary processes 
to utilise this infrastructure to commence dispute 
settlement and arbitration. 

Superannuation Funds 

We as a government must ensure that the retired 
workforce live in a happy environment on retirement 
considering the contribution they have made to the 
country’s development during their active working 
period. There were 156 Approved Provident Funds and 
Contributory Pension Schemes (APPF) with 168,900 
members in 2014.  The total assets and investments of 
these APPFs were Rs.151 billion and Rs. 117 billion, 
respectively, at the end of 2014.   

The existing regulation and supervision of APPFs by 
the Commissioner General of Labour is weak, and 
therefore, the savings of members in such funds could be 
at risk.  Hence, there is a need for a new regulatory and 
supervisory system with prudential and governance 
standards to ensure the safety of member funds.  
Therefore, I propose to entrust the regulation of these 
pension funds to a regulatory body of Sri Lanka.  I also 
propose to introduce legislation on the regulation of 
superannuation funds.  

Honourable Speaker, the cost of providing pensions 
under the present unfunded pension system of the 
Government has expanded significantly over the years.  
The rapid aging of our population and related 
developments have aggravated this issue. Thus, re-
evaluation of current pension has become a priority, 
while undertaking that the Government will continue 
with the existing pension scheme for the Government 
employees, a new contributory pension system will be 
introduced to new recruits to the public sector from 01 
January 2016 which would ensure a pension at their 
retirement. The contributions will be directed to a Public 
Pension Fund. 

Honourable Speaker, as indicated the Honourable 
Prime Minister's Economic Policy Statement made 
reference to the amalgamation of the EPF and ETF, I 
wish to inform this House that such strategy will only be 
pursued once a consensus has been reached between the 
Government and the trade unions.   

I also propose to provide a health insurance scheme 
covering accidents, critical illness and surgeries up to a 
maximum of Rs.150,000 per child, to the children (up to 
the age of 18 years) of the members of EPF, at a nominal 
contribution of Rs.100 per month, per active member.  

Women Empowerment 

Honourable Speaker, women constitute more than 
half of our population and are engaged in the key sectors 
of our economy, ranging from tea to garments and 
extending to foreign employment. Yet their 
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representation in the legislative bodies of our country is 
minimal. Therefore, our Government proposes to increase 
the representation of women in elected political 
institutions to 25 per cent.    

Optimizing Potential in Business Process 
Management (BPM) 

Honourable Speaker, it is estimated that the BPM 
sector will generate export revenues of US Dollars 1 
billion and 100,000 employment opportunities by 2016 
and by 2020, this industry is estimated to be able to 
generate US Dollars 5 billion of export earnings. A.T. 
Kearney has ranked Sri Lanka among the top 25 
destinations in their global ranking in relation to the final 
three consecutive rankings carried out. Gartner has ranked 
Sri Lanka among its top 30 global locations for BPMs. 

In achieving the aforementioned the country will need 
a considerable number of skilled IT professionals. As 
such, I invite internationally recognized IT educational 
entities including IT Universities into the country and 
propose to continue the tax concessions that such 
companies are privy to at present. These universities will 
be established as a PPP arrangement and Government 
contribution could be by way of land or other 
infrastructure facilities.  

Honourable Speaker, to say that the Sri Lankan IT, 
BPM industry has been operating below the radar is an 
understatement. It is time to make a statement to the 
world that the country is in business, and showcase the 
true potential in the industry. As such, to create the 
enabling environment to facilitate the takeoff in the IT 
industry, it is proposed that the country undertakes an 
international promotional and bench marking exercise for 
which the Government, through the Export Development 
Board (EDB), will provide 50 per cent or Rs.100 million 
out of the total budgeted cost of the benchmarking and 
promotional activity while the Sri Lanka Association for 
Software and Services Companies (SLASSCOM) will 
match the effort by infusing another Rs.100 million. An 
oversight Committee consisting of SLASSCOM officials 
and government officials will engage in overseeing this 
activity.  

Business Start-ups – Honourable Speaker, growth 
cannot be achieved without innovation and 
entrepreneurship. Our young graduates who are the cream 
of the crop possess innovative ideas but since accessing 
capital in Sri Lanka is a difficult task, majority of such 
entrepreneurial ideas do not get translated into a 
commercial venture. Therefore to address the issue of 
lack of capital and encourage university graduates to 
build their own companies, it is proposed to initiate a loan 
scheme through the State banks that provides loans up to 
a maximum of Rs1.5 million per viable idea per person 
with a tenure of 3 years. The facility to be made available 
to at least 1,000 graduates. These advances will be 

granted based purely on the business plans and will not 
require any collateral. The proposed business plans will 
be evaluated by a committee consisting of university 
professors, industry professionals and government 
officials operating under the EDB. The loans will be fully 
guaranteed by the Government.  It is hoped that we will 
be able to create at least 100 business start-ups per 
annum. 

It is noted that the Government is keen to stimulate the 
start-up eco system. As such, local and foreign companies 
with a domestic presence, angel investors, who also 
partner  start-up companies of graduates and any other 
potential start-up entrepreneur by providing funding, 
coaching and mentoring will also be considered for 
investment concessions.  

Honourable Speaker, you will no doubt appreciate that 
not often does the Government actively partner the 
industry in this manner, but this is a good example that 
the Government is actually "walking the talk" in 
facilitating the private sector to be the "engine of growth" 
in the country. 

Proposed Legislative Amendments 

Honourable Speaker, today, purpose of attainment, 
speed and efficiency and accurate decision making are 
crucial and indispensable to attain economic development 
and social justice. Our Government is committed to 
review our Laws and Legal Systems in order to make 
such reforms as necessary to establish a system that will 
administer justice in practice and efficiently manage the 
resolution of disputes and litigations in weeks if not 
months, but certainly not extending up to years.  We 
expect that the improvements in the efficiency of our 
Legal Systems will be a considerable boost to the 
National Economy and a significant aid to the fulfillment 
of our development goals.   

My Ministry has already initiated a process to review 
laws within the purview of or connected with our 
functions. These include Exchange Control, Taxation, 
Customs, Excise, EPF and ETF, Land (Restriction on 
Alienation) Act, Revival of Underperforming Enterprises 
and Underutilized Act, Welfare Benefits Act and the 
Public Contracts Act. I also wish to note that we do not 
have formal regulations in respect of PPP. Therefore I 
propose to issue guidelines in the interim until proper 
legislation be enacted to facilitate an accepted legal 
environment for PPPs. Further, the Government incurs 
considerable expenses when compelled to have recourse 
to or is forced into international arbitration. Such 
Arbitrations often cost in excess of Rs. 100 million. We 
support the establishment of an International Arbitration 
Centre in Sri Lanka as advocated by the Ministry of 
Justice. We are already providing the necessary resources 
for its establishment and will in the future provide 
instructions to Government institutions to avoid 
international arbitration wherever possible. 
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Transport Sector 

Honourable Speaker, the transport sector needs urgent 
revamping. Our roads are congested with traffic, with no 
formal traffic management options being adopted. The 
regulatory mechanism has not kept up with the 
developments of the sector. 

In this respect, I propose to introduce legislative 
amendments to expand the scope of the National 
Transport Commission (NTC) Act to include the 
regulation of three wheelers, taxis, school vans and cargo 
transportation vehicles.  

Road Transportation 

Honourable Speaker, at present the Sri Lanka 
Transport Board (SLTB) spends at least Rs. 4.5 million 
on the purchase of a bus. However, the old chassis of 
SLTB are presently sold as scrap which could be used to 
manufacture buses which I understand could be done at a 
fraction of the cost spent otherwise on purchasing buses, 
thus generating savings. Therefore, I urge the SLTB to 
explore the possibility of partnering with local companies 
that has the capacity to build road worthy buses. This 
process will save around Rs. 1.5 million per bus and we 
expect to save Rs. 10,000 million per annum.  

I also propose that the all State sector agencies dispose 
of their unutilized dilapidated vehicles through the 
tendering system to ensure that public assets are not 
wasted. 

Honourable Speaker, almost every day we hear of 
accidents involving three wheelers. Three wheelers have 
contributed to improving mobility in the country, but  I 
believe that it is time that we also encourage upgrading 
the vehicles to four wheelers with 280 cc capacity. 

Honourable Speaker, to save energy and minimize 
environmental pollution, I encourage the three wheeler 
owners to convert their vehicles from fuel to electricity. 
Therefore, I propose to make available a concessional 
loan of Rs 150,000 for the conversion purpose, for fare-
metred three wheelers. I propose to allocate Rs. 50 
million for this purpose.  

I also propose to install a traffic encoder free of charge 
into every registered vehicle in the country. This will help 
better management of traffic, deter  theft and improve 
security. As such I propose to allocate a sum of Rs.500 
million for this purpose.   

Railways  

Honourable Speaker, we have 1,567 km of railway 
lines in the country. Of this on a considerable length of 
railways during a day, only a few trains will travel for the 
entire day. As such, it is proposed to allow railway track 

sharing with the private sector to use the railway tracks at 
a fee for the purpose of transporting goods and for 
tourism. The revenue generated from this will be utilized 
to strengthen the management of railways and upgrade its 
infrastructure. Honourable Speaker, the Railways is 
endowed with a significant amount of assets that are not 
optimally utilized. As such, I propose to establish a 
"Railways Development Council" comprising of 5 
members appointed by the Government to identify 
strategies to improve the yield of the underutilized assets.   

I propose Sri Lanka Railways too to follow the same 
procedure that SLTB adopts for reusing of bus-chassis, 
for its old railway carriages. The rolling stocks savings 
from conversion of condemned scrap to carriages amount 
almost Rs. 6,000 million per annum. Further, this will 
save foreign currency as this will be an import 
substitution and also create a new local industry.   

Considering the demographics, the Kelani Valley line 
will be modernized where the speed and the carrying 
capacity will be increased for which I propose to allocate 
a sum of Rs.1,500 million. 

Honourable Speaker, "Park and Ride" facilities 
attached to both railway stations and bus stations will 
enable better traffic management and also facilitate the 
commuters in the country in terms of comfort and cost. 
As such I propose to allocate Rs. 1,000 million to the 
Ministry of Transport to engage in the improvement of 
the railways, bus transport in selected towns such as Ja-
Ela, Avissawella, Panadura, Kadawatha and Piliyandala. 
When the concept of "Park and Ride" is established the 
vehicles coming to the city will be required to carry a 
minimum of 4 passengers and any vehicle that does not 
will be imposed a fee. This mechanism will be 
implemented before the end of September 2016. 

At the same time we encourage freight transport by 
railways which will reduce the cost of transport. 

Honourable Speaker, I also propose to improve the 
speed of the Jaffna Railway line from Maho to Vavuniya 
for which I propose to allocate a sum of Rs. 200 million. 

Monorail - I also propose to encourage the public 
sector to partner the private sector to build and operate 
monorail projects connecting Negombo-Katunayake-
Colombo and Colombo- Kaduwela. 

Transportation on Waterways 

Honourable Speaker, given the availability of 
waterways specially in Colombo, I invite the private 
sector to initiate transportation options utilizing such 
resources. 

Given that the necessity to diversify and supplement 
activities for tourists, the private sector is encouraged to 
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introduce hovercrafts and other water-based sports 
options into the country. Such crafts could be operated 
from Chilaw to Colombo, Colombo to Galle and tanks 
such as Parakrama Samudraya.  

To improve water transport in the country, I propose 
to allocate Rs. 250 million. 

Shipping  

Honourable Speaker, given Sri Lanka's geographical 
location is in close proximity to the key shipping routes 
that connect the East to the West, and as such the 
potential to create a Maritime Hub is enormous. 

In that context, it is important that we augment into 
the global value chain and a maritime hub offers greater 
opportunities. In this regard, it will be important to create 
the enabling environment to attract ship owners into the 
country and in a manner to build a maritime economy.  

The business of transshipment and non container 
related shipping has to be increased to maintain a major 
transshipment hub. Hence, we need to set a realistic target 
to be within the top 20 transshipment ports in the world 
by 2025. 

The terminal operators will be dependent on the ship 
owners for this purpose and the country will need the 
business to grow to recover the investments made in the 
sector through public investments. The Government will 
also encourage ship financing, ship repairing, ship 
registry status, bunkering, arbitration and allied services 
which would be governed by modern laws. The 
competition for such business is increasing in the region.  

Honourable Speaker, considering the country's 
geographical location, thee is immense potential in 
engage in sea marshalling activities. In this regard, I 
encourage the private sector to venture into suitable 
collaborations with Sri Lanka Navy.  

Logistics 

Government will remove restrictions on Global 
Logistics Companies, which have the scale, capacity, 
capital and knowledge to expand services using Sri Lanka 
as the hub, they should be able to invest, acquire and 
operate within a reasonable tax regime where new capital, 
business and employment is generated to the local 
economy via global trade. Also, regulation will be issued 
to stipulate designated areas for logistics hub and these 
areas will be strictly outside the BOI zones. 

Freight Forwarding 

Entry into international freight forwarding will be 
liberalized so that foreign participation could extend up to 
a maximum of 75 per cent with a minimum investment of 

US Dollars 10 million. But such companies should have 
at least 90 per cent of local employment. Also I propose 
the freight forwarding activities to be expanded to sea 
ports as well and to operate jointly with the Sri Lanka 
Ports Authority. To encourage skills development and 
training in shipping related activities, I propose to grant 
tax concessions on training and related equipment.  

Honourable Speaker, I propose to allocate Rs.50 
million to strengthen the activities of Indian Ocean 
Marine Affairs Cooperation. 

Honourable Speaker, it has been brought to my notice 
that the container vehicles entering the Sri Lanka Ports 
Authority premises are subject to bureaucratic red tape. I 
therefore propose to liberalize the vehicle movement 
activities and introduce a licence fee of Rs.100,000  per 
vehicle per year. 

Industrial Estates and Parks 

Honourable Speaker, we have 27 industrial estates in 
the country. The facilities in these estates have not been 
upgraded thus hampering the activities of the 
industrialists. Hence, we will introduce necessary 
measures to rehabilitate and upgrade these estates. In 
addition, we will establish Industrial Development Zones 
(IDZs), in  Hambantota, Raigama, Mahaoya and 
Trincomalee along with Information and Agricultural 
Technology Zones (IATZs) in Kandy. I propose therefore 
to allocate Rs.500 million to rehabilitate and improve the 
facilities in these estates.  

Water Supply 

Honourable Speaker, I note that access to pipe-borne 
water is only about 44 per cent in the country. Our policy 
is to enhance access to pipe borne water to 60 per cent by 
2020. Government has undertaken 29 large scale water 
supply projects all over the country at a cost of Rs 94 
billion.  At the same, time 5 major sewerage projects are 
also being implemented in the country to improve related 
facilities. 

Honourable Speaker, as part of the accelerated 
programme to prevent the spread of CKDu in the country, 
RO Plants (Reverse Osmosis Plants) will be issued to 
those areas where pipe borne water is unavailable. 

Roads Network 

Honourable Speaker, you are aware that the 
Honourable Prime Minister laid the foundation stone for 
the construction of the Central Highway in early this year. 
Work on all 4 sections of the highway will start 
simultaneously with one section being allocated to local 
contractors. 

Honourable Speaker, I propose to allocate Rs. 15,000 
million for the expansion of the road network which 
includes the expansion of the Ruwanpura Expressway, 
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extension of Marine drive up to Panadura, extension of 
the Pamankada-Ratmalana Road, new bridge construction 
over the Kelani River, reconstruction of 25 bridges and 3 
flyovers et cetera.  

We also plan to construct an elevated road from Cotta 
Road to Kaduwela on BOT basis. I also wish to commit a 
sum of Rs.10,000 million to be the government 
contribution. 

We will be constructing a new access road from the 
Kelani Bridge to the Colombo Fort improving access to 
Fort. I wish to allocate a sum of Rs.4,000 million to be 
utilized within a period of 2 years. 

Connecting the Country –North East Expressway  

Honourable Speaker, we will expand the Central 
Expressway to connect Dambulla, Polonnaruwa, 
Mullaitvu and Jaffna under a public-private partnership, 
"Infrastructure Development Authority" (IDA). 

Honourable Speaker, growth requires an integrated 
approach. As such, it is also planned that industrial parks 
be created along the proposed expressways, thereby 
adding value to the expressway. Accordingly, it is 
proposed to set up a Bio Technology Park which will 
house pharmaceutical companies, a product design 
engineering manufacturing park and an IT park and also 
agro and aqua culture parks along the expressway. 

It is a known fact that tolls alone will not make 
expressways commercially viable. It needs to provide the 
backbone or be the artery for significant economic 
activities. As such, the expressway will not simply be a 
road from Colombo to Kandy and Jaffna. Instead the 
expressways will have to be evaluated from a multiple 
view point together with the proposed commercial parks 
as well. In fact, this expressway will be an expressway of 
entrepreneurship and innovation. 

It is proposed to allocate Rs.1,000 million in 2016 as 
seed capital of the proposed IDA. It is also proposed to 
provide guarantees to the IDA, should the company be 
engaged in raising debt finance domestically or 
internationally.  

Irrigation Projects 

Honourable Speaker, we recognize that irrigation and 
water resource management is crucial in our policy to 
ensure self-sufficiency in food.  As such, while I have 
already allocated Rs. 2,000 million for the rehabilitation 
and improvement of small scale tanks and canals, I 
propose to allocate a further Rs.1,000 million to expedite 
the Yaan-oya irrigation project..  

Power and Energy 

Honourable Speaker, the electricity sector remains a 
vibrant investment segment of the economy. As such, 

investments into generation activities will be allowed 
without any restrictions. 

Honourable Speaker, given the extremely high 
potential that exist in Non-Conventional Renewable 
Energy projects (NCRE), especially wind and solar 
power generation in the country, I encourage the CEB to 
partner with the private sector to harness such sources not 
only to meet the domestic requirements but also to export 
the excess. It is expected that such endeavours will enable 
the country to be less dependent on oil as well as 
providing cheaper electricity to the consumer. 

I also propose that Letters of Intent issued by the CEB 
for Non-Conventional Renewable Energy projects 
(NCRE) that has already been issued but unutilized for 
more than 1 year as at 31. December, 2015 will cease to 
be operational. 

Megapolis and Urban Development  

Honourable Speaker, haphazard planning in urban and 
township development has been a key feature of this 
country. It is in this context that the Honourable Prime 
Minister introduced the concept of transforming the 
Western Province into a Megapolis showcasing Colombo 
as a model city. In this regard, government will introduce 
comprehensive legislation on Megapolis development. A 
Master Plan relating to the Megapolis project is 
scheduled to be completed in 2016 and most of the 
projects will be implemented on Public-Private 
Partnership (PPP) basis. I propose to allocate a sum of 
Rs.10,000 million for projects such as township 
development, urban solid waste management, etc.  

Urban Development - Further, so as to improve 
access to clean water, provision of sewerage, and urban 
development, I propose to allocate Rs.2,500 million to 
the Ministry of City Planning and Water Supply. 

Southern Development  

Honourable Speaker, the contribution to the economy 
from the Southern Province is only about 15 per cent. 
However, I believe that there is much scope for 
improvement. As such, our efforts in Southern 
development will be concentrated mainly on developing 
seaport and airport logistic support services, agro-based 
industries, agriculture support services improvement, 
urban facility improvement, rural sanitation facility etc. 
For this purpose, I propose to allocate Rs.1,000 million. 

Wayamba Development 

Honourable Speaker, I propose to allocate Rs.2,500 
million for the implementation of drinking water projects, 
improvement of irrigation facilities, fisheries 
development etc. in the North Western Province.  
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"Pubudamu Polonnaruwa"  

Honourable Speaker, “Pubudamu Polonnaruwa” is an 
initiative of His Excellency the President. This is a 
comprehensive rejuvenating programme encompassing all 
sectors. This programme will cover the expansion of 
access to clean water, development of health care 
facilities, rehabilitation of tanks, improvement of school 
infrastructure and better sports facilities. It is also planned 
to integrate the Kaduruwela, Hospital Town, New Town 
and the Polonnaruwa ancient city into an integrated 
modern city. In addition to the Rs.2,000 million allocated 
for the proposed Kidney Treatment Hospital in 
Minneriya, I propose to allocate a further sum of 
Rs.10,000 million. 

North and East Development 

Honourable Speaker, our government is extremely 
cognizant of the grievances of the people in the war-
affected areas. The people of the North and East has been 
requesting the Government to provide them with basic 
facilities during the last several years.  While the 
Government has committed to a significant amount of 
funds for the development of the war- affected areas, we 
also plan to convene a Donor Conference in 2016, to 
generate support from bilateral and multilateral agencies 
to enhance the rehabilitation of the North and the East.  

We are also committed to ensuring that the issues of 
the internally displaced people are addressed 
immediately. In this regard, we will initiate a rapid large 
scale resettlement programme for the internally displaced 
people and provide basic needs and livelihood 
opportunities for the already resettled families. In this 
respect, we will be building 20,000 houses especially in 
the Districts of Mannar and Mullaitivu, with proper 
sanitation facilities, access to clean water and electricity. 
Further, improvement of the construction of the Delft 
Jetty, renovation of roads from Velanai to Kayts, 
establishment of clinical waste management system etc., 
also will be accommodated. As such I propose to allocate 
a sum of Rs. 14,000 million for this purpose. 

I also propose to establish through a PPP, a red clay 
factory in Oddusuddan enhancing livelihood development 
in the area. 

Estate Infrastructure  

Honourable Speaker, over 160,000 plantation worker 
families still reside in the age-old line rooms. Our 
Government will undertake housing programmes to build 
low cost houses and amenities for the plantation 
community for which I propose to allocate Rs.1,000 
million. 

Strengthening Local Government Authorities  

Honourable Speaker, I propose to allocate Rs.1,500 
million for  local government authorities to be utilized for 
the upgrading of infrastructure facilities. 

Special Projects 

Honourable Speaker, I allocate Rs.150 million to the 
recently instituted  Ministry of Special Assignments.  

Honourable Speaker, His Excellency the President 
and the Prime Minister were of the view that the 
Members of the Parliament should also be actively 
involved in the governance mechanism more so 
especially since this is a National Unity Government. 
They were keen to increase the decentralized budget to 
Rs.15 million per Parliamentarian. As such, I propose to 
allocate a sum of Rs. 3,375 million for this purpose. 

Culture and Arts 

Honourable Speaker, we are committed to protecting 
our cultural and heritage sites  for our future generations. 
At the same time, our Government is committed to 
promoting local arts and crafts and facilitates the 
showcasing of such talent internationally. 

I also note that our artistes including singers, 
composers and artists etc.,  who bring such joy and colour 
into our lives are often living in distressed conditions 
especially in their old age. I encourage the Association of 
Artistes to initiate a mechanism for a contributory 
pension scheme for which I propose to allocate Rs. 15 
million as the Government's contribution.  

Sports  

Honourable Speaker, our performance in international 
sports competitions has deteriorated gradually. Today, 
our sports bodies and associations have become inactive 
with politics seeping into the system. We are committed 
to changing this culture which has hindered the 
development of sports in our country. 

Honourable Speaker, although we are a small country 
our young men and women have immense talents to excel 
in sports. However, it is unfortunate that we do not have a 
proper mechanism to identify talented sports men and 
women from a young age. We must introduce a culture of 
talent scouting or identifying such talent to be harnessed 
so that we will be able to produce sportsmen who will 
raise our national flag at international games of the 
future. I urge relevant stakeholders to rally together and 
commence work to fulfil this noble task. In these efforts, 
I propose that the total cost incurred by all national track 
and field athletes, and the sportsmen and women of a few 
other chosen fields and their coaches who will participate 
in reputed international competitions to be borne by the 
Government.  

I also encourage the private sector to set up training 
facilities including coaching in lagging regions for which 
I propose to allocate government land and concessionary 
credit facilities. 
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Given our commitment to developing sports, I also 
propose to discuss with foreign governments to engage 
foreign coaches to train our sportsmen and women to 
reach international standards. 

I therefore propose to allocate Rs.1,000 million for the 
above proposals while removing import taxes applicable 
on sports goods. 

Foreign Employment  

Honourable Speaker, we envisage an employment 
boom in the economy in the next 2 years. As such, I 
encourage the Sri Lanka Foreign Employment Bureau to 
engage with foreign countries who are desirous of 
employing our labour to agree to a minimum monthly 
wage of at least US Dollars 300 for unskilled and semi-
skilled migrant workers. 

I note that while there is considerable demand for Sri 
Lankan workers, we are able to only meet 20 per cent of 
the demand due to shortages in semi-skilled and skilled 
workers. As such, I encourage our youth to enrol in 
vocational training facilities to upgrade their skills which 
will enable them to be eligible for better paid jobs both 
internationally and domestically. 

I also propose to increase the agent fee per worker 
collected by the Sri Lanka Foreign Employment Bureau 
to Rs. 15,000 per worker. All the migrant workers prior to 
departure should possess a bank account, insurance cover 
and information with regard to contact details.   

I also propose to adopt a transparent and competitive 
bidding process to select the insurance agents who 
provide insurance coverage to migrant employees. 

In order to appreciate Middle Eastern migrant 
workers’ contribution to the country, I propose to operate 
two dedicated immigration / emigration counters at the 
Bandaranaike International Airport with "Commercially 
Important Persons" (CIP) status, for the Middle Eastern 
traffic. 

A Strong Regulatory Framework for Sustainable 
Growth 

Honourable Speaker, while we are committed to 
promoting trade. I note that we are mindful of the 
requirement to protect domestic entrepreneurs and 
consumers from unfair trade practices and low quality 
goods and services. As such, we will expedite the 
enactment of the necessary regulation for anti-dumping 
and countervailing. 

Honourable Speaker, at present imported cosmetics 
and cosmetics manufactured and/or marketed in Sri Lanka 
are not regulated by any authority in the country. Hence, 
the general consumer is at a serious threat of using 
harmful cosmetics that may be imported from various 

countries and may be even produced by unscrupulous 
manufacturers in the country. Therefore, I propose to 
introduce legislations to regulate cosmetics and devices. 
In the interim, Consumer Affairs Authority will gazette 
regulations to make it mandatory for all cosmetic 
products to include total ingredients list using 
International Nomenclature Cosmetics Ingredients (INCI) 
at least in English language on all labels, including 
Ayurveda Cosmetics. 

In order to ensure the quality of imported products 
such as milk powder, cosmetics, toiletries, shampoos etc., 
I propose that Sri Lanka Standards Institute, Industrial 
Technological Institute and Pharmaceuticals Research 
Laboratory be strengthened by increasing the technical 
cadre and the laboratory facilities for which I allocate 
Rs.200 million. 

Honourable Speaker, I propose to establish a 
Competition Authority to regulate the market for anti-
competitive behaviour of businesses which includes 
unfair monopolies, dumping, exclusive dealings, price 
fixing, etc. 

Satellite Space of Sri Lanka  

Honourable Speaker, our satellite space which has not 
been used will be tendered internationally through a 
transparent procedure. 

Apparel Mall 

Honourable Speaker, the Sri Lankan apparel industry 
on their own has commenced the brand journey with a 
few companies entering into the arena of branding. In 
order to take the brand journey forward a need has arisen 
to operate a permanent exhibition centre where 
manufacturers will have their own stall with required 
facilities to offer only Sri Lankan branded goods made in 
Sri Lanka of comparable quality with labels and a 
complete range of products from head to toe.  

The centre will offer a meeting place for domestic and 
foreign buyers for on the spot purchase or placing orders 
for the domestic market. Therefore, I propose to assist 
this brand journey by establishing a wholesale and retail 
mall exclusively for domestic apparel brands as a Public- 
Private Partnership at a cost of Rs. 2,500 million where 
the Government would offer a plot of leased land for the 
construction of a mall with a floor area of at least 400,000 
square feet. 

Insurance against Natural Disasters 

Honorable Speaker, during the last 12 months alone 
we have had natural disasters from storms to floods to 
earth slips. The loss of human life and damages to 
property has been significant. The Government has 
incurred over Rs.500 million on average per year in 
compensating such losses and supporting the rebuilding 
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efforts. However, there are still issues in this mechanism 
that has resulted in the victims of disasters not realizing 
their due compensation, delays in the processes etc. As 
such to overcome such issues I propose the entire country 
be protected against natural disasters, such as Cyclones, 
Storm, Tempest, Flood, Landslide, Hurricane, 
Earthquake, Tsunami and any other natural peril. This 
natural disaster insurance will totally cover damages up to 
a maximum of Rs. 10,000 million with individual covers 
up to a maximum of Rs. 2.5 million and, for fishermen, a 
life insurance cover of Rs. 1 million including assistance 
for search and rescue operations will also be provided by 
this scheme. I propose to allocate Rs. 300 million as 
insurance premium.  

Maintaining Price Stability 

Honourable Speaker, since assuming office, on the 9th 
of. January 2015, we managed to introduce concessions 
and benefits of hither to be unheard of proportions paving 
the way for a multitude of oppressed people to receive a 
fresh lease of life. The prices of thirteen essential food 
items were brought down including milk powder, bread, 
flour, sugar etc. The prices of fuel reduced including the 
duties of small family vehicles, somewhat glutting the 
roadways with traffic but moreover providing an 
opportunity for Sri Lankan families to own a vehicle. LP 
gas prices were brought down by Rs.300 and increases in 
public sector salaries the highest historically, Samurdhi 
payments and other numerous concessions granted, 
drastically improved the disbursable income of the 
average Sri Lankan. Government was elected in order to 
reduce the cost of living. 

As a responsible Government, I propose to reduce the 
price of 11 selected essential commodities as promised. 

 Hon Speaker, the market prices of many food 
items will reach its maximum level during 
November to December compared to the other 
months in each year. Since the previous 
Government has not implemented any remedial 
action in order to manage such price fluctuations, 
the price of essential food commodities in the 
market have increased rapidly today. By 
managing such fluctuations in order to provide 
consumers with a reasonable price for the food 
items while protecting the local farmers, I 
propose to reduce the Special Commodity Levy 
(SCL) of potatoes by Rs. 25 per kilogram. 
Accordingly, it is expected to provide a price 
ranging from Rs.75 to Rs. 85 for a kilogram of 
potatoes for the consumers. I also propose to 
reduce the SCL for big onions by Rs. 25 and to 
provide consumers with a price ranging from Rs. 
85 to 95 per a kilogram of big onions.  

 As I have stated before, I also propose to reduce 
the price of a 400 gram packet of locally 
manufactured milk powder which is another main 
commodity to Rs. 295 and in order to cover the 
loss incurred by the local milk powder 

manufacturer, the Government will provide a 
subsidy of Rs. 30 Considering the significance of 
the nutritional requirement of infants, I also 
propose to reduce the price of infant milk powder 
by Rs. 100 per kilo.  

 Hon Speaker, I also propose to reduce the price 
of a canned fish tin of 425 grams to Rs. 125. 
Accordingly, I propose to provide a subsidy of 
Rs. 15 for a canned fish tin of 425 grams.  

 Hon. Speaker, the consumer has to bear a high 
price for sprats which is another essential food 
item. The retail price of sprats oscillates varies 
considerably in the market. When Lanka Sathosa 
sells a kilo of sprats at a price of Rs. 380, the 
retail sellers sells at a high price of Rs. 800. I 
propose to limit the maximum retail price of 
Sprats to Rs. 410 per kilogram. As a result of the 
intermediaries being prevented by accruing 
unnecessarily large profits, the consumers will be 
able to benefit significantly. 

 The consumers have to pay a high price for Dhal, 
which is another main public food commodity 
since the intermediate sellers keep a high profit 
margin. Though the cost of importation is around 
Rs. 130 per kilo of dhal, the selling price of dhal 
in the open market is as high as Rs. 220 per kilo. 
Accordingly, I propose to implement a maximum 
retail price of Rs. 169 per kilo of dhal in order to 
provide a reasonable price for the consumers. To 
do so, I will completely remove the SCL 
imposed on dhal.  

 Honourable Speaker, I also propose to impose a 
maximum retail price of Rs. 1,100 for a kilo of 
“Katta” which is the most consumer demanded 
dried fish variety and to impose a maximum 
retail price of Rs. 425 for a dried fish kilo of 
“Salaya”. By doing so, I expect to protect the 
local dried fish producers and to provide 
consumers with a reasonable price for dried fish.  

 Although the selling price of chick pea in the 
open market is high as Rs. 220 per kilo, the cost 
of importation per kilo of chick pea is as low as 
Rs.160. Accordingly, I propose to impose a 
maximum retail price of Rs. 169 for a kilo of 
chick pea in order to provide relief for the 
consumers.  

 In addition, I also propose to reduce the price of 
a 12.5 Kg gas cylinder by Rs. 150 with 
immediate effect and to reduce the price of 1 litre 
of kerosene by Rs. 10 in order to provide relief 
for the poor. Stern legal action will be taken 
against the sale of kerosene oil mixed with other 
oil in order to prevent discrepancies faced by the 
poor. 

 Hon Speaker, I propose to allocate a sum of 
Rs.3,000 million for the provision of these 
concessions. At the same time to ensure that the 
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benefits envisaged from the reduction of taxes 
and the imposition of a price limit are passed on 
to the consumer as expected the effective and 
efficient functioning Consumer Affairs Authority 
(CAA) is crucial.  

Honourable Speaker, I am sure you will agree that the 
increase in prices of imported commodities especially 
essential food items, is mainly due to the lack of proper 
supply chain management and unscrupulous middlemen. 
To overcome this issue I propose the CWE wholesale to 
collaborate with the private sector to be a wholesale 
importer of such essential items providing buffer stock 
food security to the nation. Private sector will procure 
from CWE for sale. CWE will give the critical mass to 
make it a viable proposition especially given that it has 
the required warehouse capacities. I am confident, that 
this endeavour will result in the prices of essential goods 
decreasing by almost 20 per cent. 

Project Monitoring   

I also wish to allocate Rs.200 million to the Ministry 
of National Policies and Economic Affairs to enhance the 
policy formulation and policy analysis mechanism of the 
country to enable better design and monitoring of 
development policies. 

All branding activities that are undertaken as public-
private partnerships will be coordinated by the Ministry 
of National Policies and Economic Affairs. 

Allowances   

Honourable Speaker, the allowance of Rs.10,000 per 
month has been made available to the public sector 
employees as a promise of our Government. This 
allowance and the previously granted two interim 
allowances will be considered for the pension payment at 
the time of retirement.  

Corruption-free Country 

Honourable Speaker, as you know we now have a new 
Bribery Commission. Strengthening of the Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or Corruption is a key 
objective of our administration given our strong 
commitment to eradicate corruption from our country. As 
such I propose to allocate a sum of Rs. 500 million for 
this purpose. 

Parliamentary Affairs 

Honourable Speaker, as you know our administration 
is committed to strengthening the parliamentary system 
especially through measures such as the strengthening of 
the oversight committees. For this purpose I propose to 
allocate a sum of Rs. 250 million. 

I also propose to allocate a sum of Rs.50 million to 
the J R Jayewardene Centre to be utilized to strengthen 
the capacities of the Members of Parliament. 

Tax Policy and Tax Administration 

Honourable Speaker, we have now come to the most 
important sections of our maiden Budget that is the 
strategy to find required revenue to finance many of the 
proposals I made so far in my speech. Honourable 
Speaker, as you are well aware, our tax system is 
outdated, complicated, complex and it is unattractive to 
investment and business development. It neither 
generates the required revenue nor encourages the people 
to save. Plethora of taxes coupled with a multiple band 
structure has complicated the tax system, tax 
administration and discouraged the taxpayers' voluntary 
compliance. Developments in the government revenue in 
past years show a rapid decrease, from 20 per cent of 
GDP in early 1990s to 11.3 per cent of GDP by 2014. 
The urgent necessity to increase this ratio has been 
clearly identified by the government and we aim to 
achieve a revenue target of 17 per cent of GDP by 2018. 
Hence, this Government has recognized that a complete 
transformation in the system is necessary. 

Simplification of Tax System 

At present, tax revenue is collected from around 35 
types of different taxes and levies which has complicated 
the tax system. Hence, I propose the amalgamation of 
certain taxes which have failed to generate the expected 
revenue and to improve the revenue collection of the 
country. I also propose the elimination of certain non-
relevant nuisance taxes that prevail in the system which 
would benefit the tax payer as well as the business 
community. Accordingly, with a view to simplify the tax 
system, I propose to remove the following taxes. 

 Share Transaction Levy  

 Construction Industry Guarantee Fund Levy 

 Luxury and Semi-Luxury Motor Vehicle Tax 

 Tourism Development Levy (TDL) 

Income Tax 

Corporate Income Tax 

Application of different rates on various sources and 
institutional source-based exemptions for different 
sectors have become an issue for transfer pricing, tax 
planning and matters for interpretation due to 
ambiguities. In this background, I propose to restructure 
the present corporate income tax rate structure to a two 
rate band system with a higher rate of 30 per cent and a 
standard rate of 15 per cent. Higher rate will be 
applicable for the profit and income of betting and 
gaming, liquor, tobacco and banking and financial 
services, including insurance and leasing industry and 
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trading activities. All the other sectors will be subject to 
the standard rate of 15 per cent. The identified long term 
concessions such as institutional, miscellaneous and other 
exemptions granted without having any policy rationale 
will be revisited.  

In order to ensure that shareholders get a reasonable 
dividend for their investment, the minimum amount of 
dividend to be distributed by quoted companies will be 
increased to 15 per cent of the distributable profits. 
Further I propose that at least 1 seat in the Director Board 
should be allocated for all the shareholders who hold 15 
per cent or more shares of that company. 

Surtax on Tobacco, Liquor and Casinos 

Honourable Speaker, to avoid any undue benefit by 
tobacco, liquor and casino industries from corporate tax 
revisions and keeping in line with the government policy 
of creating a society free of tobacco, liquor and betting 
and gaming, I propose to impose a surtax at the rate of 25 
per cent of income tax liability.  

Personal Income Tax 

Honourable Speaker, at present, employees whose 
annual income is over Rs.750,000 is liable for PAYE tax 
which is a progressive tax. The maximum tax rate is 16 
per cent. With a view to further simplifying the PAYE tax 
system and to ensure better compliance, I propose to 
amend the law applicable to the PAYE tax to ensure equal 
treatment to all employees. In order to provide 
concessions to employees, I also propose to increase the 
tax free annual threshold to Rs.2.4 million. The PAYE tax 
over and above this limit to be charged at a uniform 15 
per cent and the taxable income will be inclusive of all the 
earnings by the employee with no exemptions. This 
method and rate will also be applied for individual 
income earners instead of the present progressive rate of 
up to 24 per cent. Further, any income from secondary 
employment will also be taxed at the same rate without 
any exemptions. Honourable Speaker, by applying 
prudent monetary and fiscal policies, Government has 
been able to maintain low interest rates during this year. 
This has immensely helped the public to obtain loans at 
low interest rates for investing in businesses enabling 
better returns. As a result, the interest earnings of long 
term depositors of cash suffered as the interest income has 
reduced. Hence, I propose to abolish applying 2.5 per cent 
withholding tax on deposits with effect from 01 January, 
2016.   

Economic Service Charge (ESC)  

ESC is imposed as a levy for usage of infrastructure 
facility provided by Government. Presently, ESC is 
imposed only for loss making businesses or exempt 
businesses. In order to strengthen the collection of the 
charge and also considering the rationale of the 
imposition of ESC, the present exclusion of profit making 
businesses and the minimum threshold of payment of Rs. 
120 million per year will be removed and the applicable 

rate will be increased to 0.5 per cent. In addition, the 
period of carried forward balances will be limited to 3 
years. 

Value Added Tax (VAT) 

The VAT system in Sri Lanka is severely distorted 
due to the ad hoc policies adopted in time to time over the 
past few years. Under-invoicing of imports, leakages in 
the value chain and long list of exemptions resulted low 
revenue below expectation. Hon. Speaker, I propose to 
remove certain exemptions with the view to increase 
revenue. The present single rate will be revised to 3 
bands 0 per cent, standard rate of 8 per cent and 12.5 per 
cent higher rate for service sector and the minimum 
threshold for the liability for VAT will be Rs.12 million 
per annum. The wholesale and retail trade will be 
excluded from VAT. 

Nation Building Tax (NBT) 

Hon. Speaker I propose to reduce the NBT threshold 
in line with VAT and the rate will be increased to 4 per 
cent and certain exemptions will be removed. Revenue 
generated from the increase of rate will be transferred to 
the Consolidated Fund. 

Betting and Gaming 

The casino entrance fee imposed in the last budget 
will be removed and the annual levy imposed on the 
business of gaming other than rujino, will be increased to 
Rs.400 million.  

I also propose to amend the Finance Act to make 
directors and shareholders personally liable for non-
payment or any act which is taken to avoid payment of 
Casino Industry Levy introduced in Interim Budget. 

Tax Incentive Regime 

The Government would also like to propose to do 
away with ad hoc and unproductive tax concessions 
offered by different agencies as it has led to the existence 
of different tax regimes in the system, which has created 
un-competitiveness among the entrepreneurs. It has also 
created an environment where the tax regime is not 
compatible with the overall fiscal policy of the 
Government. Thus, I propose that the concessions 
granted for any investment should be strictly under the 
supervision and monitoring of the Ministry of Finance 
which would be governed by regulations issued by the 
Ministry.  

Revisions to Motor Vehicle Taxes 

Honourable Speaker, it is reported that there are over 
6 million vehicles in service in the country. Road 
accidents are also on the rise. Hence, we must care about 
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safety of passengers as well as environment concern 
about vehicles.  Considering the above facts, I propose the 
following with regard to motor vehicles.  

Unit Rate on Excise for Vehicles 

Honourable Speaker, due to the reports on revenue 
leakages from the under valuation of motor vehicles for 
tax purposes, a new valuation system was introduced 
recently taking full option manufactures price as the tax 
base. To further strengthen this process of collecting the 
duly payable taxes, I propose to introduce a simple unit 
rate of excise duty for the vehicles on the basis of cubic 
centimetres. Duties on the percentage basis on certain 
vehicles will also be revised.  

Tax Incentives for Environment-Friendly Vehicles 

Government is taking measures to improve a cleaner 
environment in the country. For encouraging the use of 
environment-friendly vehicles with reduced emission, I 
propose to reduce Excise Duty to 2.5 per cent for the 
vehicles which are run entirely on Solar, Hydrogen or 
Helium.  

Motor Vehicle Entitlement Certificate  

Honourable Speaker, in the interim budget presented 
on the 29th  January, this year, I proposed to introduce 
motor vehicles import registration licence fee for 
importers who import motor vehicles for business 
purposes. However, it being a uniform fee, large-scale 
vehicle importers would have gained an undue advantage 
from this measure. In view of this, instead of the said 
licence fee, I propose to introduce a vehicle import fee to 
obtain a Vehicle Entitlement Certificate for each vehicle. 
This certificate will be issued by the Department of Inland 
Revenue and the certificate will be necessary for opening 
of Letter of Credit for importing a vehicle. I propose a 
Vehicle Entitlement Certificate fee of Rs. 2,000 per motor 
cycle and three wheeler, Rs.15,000 for a motor car and 
Rs.10,000 per vehicle for all other vehicles.  

Revenue Licence and Emission Test  

Periodically, revenue licence fee should have to be 
reviewed in accordance with road maintenance costs and 
environment costs with the view of enhancing Provincial 
Council revenue. Accordingly, I propose to revise 
revenue licence fee for motor vehicles. A fee charged on 
the certificate of emission test will be enhanced to Rs. 
5,000. Issuance of vehicle emission certificates will be 
liberalized and opened up for competition by allowing 
more players to come in.  

Registration of Vehicles 

It has been brought to our notice that some of the 
vehicles which are being assembled in the country have 

not been registered with the Department of Motor Traffic 
Department due to various reasons. I urge the owners of 
such vehicles to register their vehicles by 31 March 2016, 
by paying a fee of Rs. 750,000 for commercial vehicles 
and Rs. 1 million for motor cars.   

To earn foreign exchange as well as to reduce the 
used vehicle fleet in the country, I propose to export such 
vehicles after being reconditioned. This will enhance the 
motor mechanics related activities creating new 
employment opportunities as well. For every 20 vehicles 
exported by the same exporter under this scheme, a 50 
per cent tax credit will be given for the importation of 
one motor car. Also, I encourage the private sector to 
seek possibilities of importing used cars and exporting 
after reconditioning.  

I propose to introduce a unique vehicle number plate 
system which could be auctioned.  

Concessionary Permit Schemes 

Honourable Speaker, the vehicle permit schemes have 
been politicized and misused and have created a huge 
revenue loss over Rs. 40 billion a year to the 
Government. I propose to abolish all the vehicle permits 
granted under different schemes, including to 
Parliamentarians. However, I ensure all government 
officers will be financially compensated for the benefit 
foregone. Further, all the vehicles purchased to the 
Government will be subject to all applicable taxes and 
necessary allocations will be provided in the Budget.     

Stamp Duty Reduction on Credit Cards 

Presently stamp duty is levied at 1.5 per cent for 
purchases using a credit card. I propose to remove stamp 
duty on credit cards for local purchases and stamp duty 
for foreign purchases will be increased to 2.5 per cent.  

Mansion Tax 

Provisions in relation to Mansion Tax which was 
introduced in the interim budget will continue to be 
applicable except for condominium units. 

Rationalization of Customs Duty Structure 

Presently 4 tariff bands are applied for customs duty 
i.e. exempt, 7.5 per cent, 15 per cent, 25 per cent and a 
fixed higher rate. Out of around 7,000 HS codes, nearly 
50 per cent of the items are at 0 per cent. Only 2 per cent 
of items are in 7.5 per cent band. To simplify the tariff 
bands further, I propose to remove the 7.5 per cent band 
and increase the 25 per cent band to 30 per cent. 
Accordingly, Sri Lanka will have a 3-band structure of 
exempt, 15 per cent and 30 per cent.  
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Ports and Airports Development Levy (PAL) 

I propose to increase the PAL from 5 per cent to 7.5 
per cent, other than plant and machineries used for 
construction, dairy and agricultural industries which will 
be exempted. 

Taxes on Liquor 

Honourable Speaker, the revenue collection from 
liquor is about Rs.100 billion in 2015. I believe that a 
similar amount of revenue is eroded due to illicit and 
illegal liquor and due to shortcomings in excise revenue 
measures. I am pleased to state that we have succeeded in 
overcoming this trend in 2015 to some extent. If we are 
able to curtail such illicit liquor circulation we can focus 
on the collection of another Rs. 100 billion. For this 
purpose, I propose the following measures:   

Foolproof Sticker 

Honourable Speaker, I propose that every tax-paid 
liquor bottle must be labelled with a foolproof sticker. 
This provides a visual identification for the excise officers 
in identifying the tax paid liquor bottles. The 
manufacturer of this sticker will be selected in a 
transparent manner through international competitive 
bidding applying government procurement procedures. 
The enforcement of this transparent measure will help 
stop unregulated liquor being made available to the 
consumer. 

Increasing Liquor Manufacturing Licence Fee 

I propose to increase the annual manufacturing licence 
fee for a distillery to Rs.150 million. Further, I propose to 
impose a single fee of Rs.150 million for liquor 
manufacturers as an annual licence fee instead of the 
present complicated per bottle licence fee system. Excise 
Duty on liquor will be revised from mid night today. 

Simplification of Licensing Scheme 

The complicated licensing scheme will be simplified 
and certain time restrictions applicable on the sale will be 
removed. 

Minimum Excise Duty Payable  

Necessary amendments to the Excise Ordinance will 
be introduced to make provisions to collect a minimum 
Excise Duty of Rs.250 million per month from liquor 
manufacturers who are having distilleries and Rs.50 
million per month from persons engaged only in liquor 
manufacturing based on the minimum quantity of liquor 
required to be manufactured. 

Increasing Import Duty on Liquor 

In line with the Government policy to discourage 
liquor consumption, the tax on imported foreign liquor 
must also be increased. Hence, I propose that tax on all 
types of foreign liquor and imported ethanol be increased 
on par with locally produced liquor price increase.  

Imported Foreign Liquor Licence 

At present, permission is granted to transport only 10 
bulk litres of locally manufactured liquor and there are no 
restrictions in place on the transportation of imported 
liquor. Therefore, I propose to apply the same procedure 
applicable on locally produced liquor to imported liquor 
as well.  

Customs Duty on Beedi Leaves 

Honourable Speaker, in the early 1990s the annual 
domestic cigarette consumption was over 5,500 million 
sticks. However, due to the fact that cigarettes price 
increases from time to time and increased public 
awareness of the health hazards, now the annual cigarette 
consumption has declined to 3,000 million sticks. On the 
contrary, importation of beedi leaves has led to growing 
trends in beedi production. Although cigarettes prices 
were increased every year, beedi price has not been 
increased. In view of discouraging the consumption of 
tobacco and establishing a minimum price, I propose to 
increase Customs Duty on beedi leaves. Further, beedi 
manufacturing licence fee also to be increased from 
Rs.1,500/- to Rs.5,000/-. I also propose to discourage the 
importation of beedi as a finished product, by increasing 
Customs Duty. This will be an indirect benefit for the 
beedi manufactures.  

Increase of Embarkation Levy  

Honourable Speaker, I propose to increase the 
Embarkation Levy from US Dollars 25 to US Dollars 30. 
This will be applied for both ship and air passengers. I 
also propose to increase the contribution to the 
Consolidated Fund from the Embarkation Levy from the 
present one third to two thirds of the total collection 
through this levy. 

Passport Fee 

Passport fee has not been revised recently. 
Meanwhile, the cost of printing of passports has 
increased. Accordingly, I propose to increase one-day 
service of passports from Rs.7,500 to Rs.10,000 per 
application. Further, I propose to increase the application 
fee for dual citizenship from 250,000 to Rs.300,000 per 
application and SAARC Visa fee to US Dollars  20 per 
application. 
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Introduction of Residence Visa  

To encourage foreign investment, I propose a 3-year 
residence visa be granted to foreign applicants provided 
that individual sends USD 250,000 as inward remittance. 
Further a permanent residence visa may be granted if 
USD 5 million is sent as inward remittances. This will be 
effective from 1st January, 2016. 

Tax on Telecommunication industry 

Hon. Speaker, International Telecommunication 
Operator Levy (ITOL) was charged on incoming 
international calls on per minute basis by US Dollars 
Cents 9 per minute. Out of the amount, only US Dollars 
Cents 3 per minute is credited to the Consolidated Fund 
by operators. In addition, I propose to increase ITOL from 
US Dollar Cents 9 to US Dollar Cents 12 and total 
increase to be credited to the Consolidated Fund. The 
TRCSL has requested that the transit tariff revenue be 
exempted from the gross turnover for the purpose of cess 
payment in order to increase the competitiveness for 
international transit traffic and thus increasing the inflow 
of foreign revenue. Considering the negative 
environmental impact, I also like to propose an annual fee 
of Rs.50,000 per tower. 

Sale in the Domestic Market by Export Oriented 
Companies   

Export oriented BOI companies will be permitted to 
supply to the local market only 5 per cent of its products.  

Introduction of an Annual Registration Fee on 
Companies 

It has been noted that most of the registered 
companies are not functioning. In order to make such 
companies activated, I propose to impose an annual fee 
on all the registered companies collectible by the 
Registrar of Companies. Further in order to discourage 
voluntary registration, I propose to charge Rs. 500,000 on 
voluntary liquidation of companies.  

With effect from January 01, 2016, all business 
entities should be registered with their respective local 
councils at a nominal fee of Rs. 100 per year. For new 
business entities, this registration would be a pre-requisite 
to obtain the electricity and water connections, and loan 
facilities from Banks. 

Teledrama Levy 

English being a link language in Sri Lanka, levies 
currently exempted on Tamil teledramas, films and 
advertisements will also be extended to English 
teledramas, films and advertisements as well. 

Reforms in Tax Administration 

Inland Revenue Department 

Given the current status of the tax administration in 
the country, the tax administration reforms are required in 
modernization of systems and procedures to simplify the 
system in line with tax policy reforms. In this context, the 
first phase of the Revenue Administration Management 
Information System (RAMIS), to enable the automated 
services for filing of returns, payment of taxes, etc., will 
be effective from 1st January, 2016.  

I also propose the mandatory inclusion of the 
Taxpayer Identification Number (TIN) or the Business 
Registration Number (BRN) in all transactions in 
capturing all business transactions, leading to increased 
tax collection.  

The recommendations of the Taxation Commission 
will be reviewed and simplification of procedures, 
application of lower tax rates targeting broader tax base 
will be at utmost importance.   

With the increased number of cross border 
transactions, the Government faces the challenge of 
protecting the legitimate revenue to the country due to the 
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Transfer 
pricing unit of the IRD will be well equipped with trained 
staff, databases and other necessities to address the 
transfer pricing issues. Administration of domestic 
transfer pricing will be simplified to avoid unnecessary 
associated costs involved. 

Steps will be initiated to ensure the revenue collection 
at Divisional Secretariat level. 

Personal taxpayers who pay more than Rs. 25 million 
per year will be granted with special privileges such as 
VIP counter at the airport, priority treatment at 
government institutions and hospitals, special invitations 
for State functions, once a year felicitation meeting with  
His Excellency the President and Honourable Prime  
Minister. Consultation services to the tax payers will be 
provided by the IRD and an effective help desk with 
competent officers will be allocated. 

The income tax return will be simplified into a one-
page document, which would be more taxpayer-friendly 
and would lead to higher compliance. 

Provisions will be incorporated in relevant tax statutes 
to avoid the misuse and manipulation of tax provisions.  

 Management fees will be defined especially for 
insurance industry and management fees paid to 
related parties will be disregarded. 

 The present structure of penal provisions of the 
Inland Revenue Act will be revisited and where 
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necessary, changes will be brought in, to 
strengthen the tax collection and compliance of 
taxpayers and tax practitioners.  

 The triple deduction of Research and 
Development expenses will be allowed only if 
there is a technology advancement and yield 
development. 

 The exemption of the interest on foreign loans 
will be restricted on the interest on loans taken 
from foreign banks or financial institutions.    

 Certain exemptions on dividends, after the 
completion of the tax holiday period, will be 
removed. 

 If any refund claim has been made for any year of 
assessment, that should be finalized by the Inland 
Revenue Department within 3 years. If not, that 
amount would be allowed to be set off against 
future tax payable.  

Redrafting Tax Laws 

Existing tax laws in the country are cumbersome, 
complex and based on traditional British concepts. The 
complexity of the tax laws has been identified as an 
impediment for the effective implementation of tax policy 
in Sri Lanka. It has led to various complications thereby 
hampering the effective implementation of the tax policy. 
Therefore, we need to redraft the tax laws to bring about 
necessary improvements to the legal framework to ensure 
clarity, consistency and simplicity towards reflecting the 
features of modern tax systems which will help taxpayers 
to understand the system easily and eliminate loopholes 
that have been created by the ambiguities in laws while 
strengthening tax administration. For this purpose, we 
will receive technical assistance from IMF and I propose 
to complete the project/process by end 2016.  

Tax Appeals Commission 

Steps will be taken to ensure the independency of the 
Tax Appeals Commission and the appellate procedure, 
adhering to the principles of natural justice. 

Sri Lanka Customs (SLC)  

Honourable Speaker, as you are aware, Sri Lanka 
Customs collects almost 60 per cent of the Government 
revenue. Hence, it is of paramount importance that we 
strengthen the activities of the SLC. Also, the SLC plays 
a pivotal role in facilitating international trade. In this 
background, we have already introduced 24x7 operations 
at SLC.  

Approximately 80 per cent of our imports are inputs 
for local and export-oriented industries. Considering the 

diverse issues investors are facing at the time of 
importation of materials, equipment and other goods, it 
has been decided to establish a "one-stop-shop" at Sri 
Lanka Customs, which provides all the necessary 
permissions, clearances and approvals at a single window 
platform. To fast-track this process, authorized officers 
from relevant  government agencies, including  
Department of Import and Export Control, Sri Lanka 
Standards Institution,  Consumer Affairs Authority, 
Inland Revenue Department, Department of Commerce, 
Department of Registrar of Companies, Department of 
Agriculture, Department of Animal Production  and 
Health etc., will be housed at the "one-stop shop". 

Further, in order to eliminate the leakages and 
improve the efficiency of clearing of goods, new 
scanning machines will be installed at all the clearing 
points at the Sri Lanka Customs.  This will no doubt 
enhance the confidence on Sri Lanka Customs as well.  

With a view of controlling human intervention in 
Customs activities, and enhancing trade facilitation, 
submission of Import Customs Declarations 
electronically will be implemented by June 2016. The 
government agencies which provide authorization will be 
linked online to the SLC by 1st January, 2016.  

To monitor unaccompanied baggage related activities, 
CCTV systems will be operated in every customs 
bonding areas, ensuring transparency and elimination of 
waste and corruption. These apparatus will be linked to 
the SLC headquarters. Any new bonding warehouses that 
come into operation after 1st April, 2016 should have a 
minimum floor area of 50,000 square feet.  Further, the 
existing warehouses should also be expanded to meet this 
floor area requirement. 

A new valuation system will be introduced to curb 
under-invoicing of motor spare parts, tiles, tires etc., with 
effect from 1st January, 2016.   

To avoid Sri Lanka being a dumping ground, the 
importation of used washing machines, used TVs and 
used mobile phones will be banned with effect from 1st 
January, 2016. 

In order to streamline the Customs activities and as a 
revenue protection measure, all the regular importers 
should be registered with the SLC from 1st January, 2016.     

In future, duty-free shops at Ports and Airports should 
be operated on joint venture basis with local or foreign 
counterparts. Accordingly, any local operator who 
intends to enter into this business should have a foreign 
counterpart and vice versa. 
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In order to encourage safe, speedy and orderly export 
and transshipment facilities, I request from the customs 
authorities of regional countries to send their officials to 
work hand in hand with our customs officials. With their 
presence, exports and transshipments bound to respective 
countries could be cleared expeditiously. 

To suit the present day requirements in international 
trade activities, a new Customs Law in place of existing 
Customs Ordinance will be presented to the Parliament.    

Charges for Road Accidents  

Road discipline is much to be desired. Loss of human 
life and damage to property is considerable and cost to the 
nation is billions of rupees, which is unwarranted.  In this 
background, I propose to impose a fine of Rs. 10,000 in 
addition to the damages to the public property, in case of 
a road accident. 

Incentives for Thrust Industries 

His Excellency the President has already announced 
that Sri Lanka would be free of Asbestos by 2018. In this 
background, we have to find environment-friendly 
roofing materials by 2018. To encourage the 
manufacturing of red clay tiles, the red clay industry will 
be granted a half tax holiday on income tax for a period of 
3 years.     

Import Taxes on Garments and Footwear  

In order to achieve a balance between the accesses to 
branded products and to protect the local industries, a 
uniform rate will be applicable for garments and footwear 
imported or manufactured and supplied to local market by 
export-oriented companies.  

Special Commodity Levy 

In order to protect the local confectionery industry the 
Special Commodity Levy applicable on vegetable fat will 
be reduced. 

Multi-tasking Officers  

Graduates attached to the Divisional Secretariats (DS) 
will be deployed as Multi-Tasking Officers. They will be 
assigned with special tasks to ensure the government 
revenue collection at DS level. 

Borrowing Limit 

The underlying fiscal framework is presented in 
Annex IV. The relevant amendments to borrowing limits 
for the 2015 Appropriation Bill for the financial year 
2016 is presented in Annex III.  

Conclusion  

The maiden Budget Speech of the consensual unity 
government of Sri Lanka has revealed a new dimension 
in national economic policy within the framework of 
good governance and transparency.  Our objectives are 
based on futuristic policies to create an upper-middle 
income economy guaranteeing economic resurgence thus 
upgrading Sri Lanka to a higher plateau. I am sure that 
the goodness of the proposals will cascade through 
benefitting all Sri Lankans rather than a chosen few. The 
saga of the "100-Day Revolution" presented on the 29th 
January, will continue adding further laurels and creating 
significant milestones.  

Let us bury the history and let bygones be bygones. 
Let us start afresh, with a new outlook, dedicated to build 
our nation to be second to none. We have the vision to do 
so. The nation building mission is on, united and 
undivided. 

Our endeavour is focused on providing a better 
tomorrow and I wish to convey my profound gratitude to 
His Excellency the President Honourable Maithripala 
Sirisena, Honourable Prime Minister Ranil 
Wickremesinghe, my Cabinet Colleagues, Finance 
Ministry Secretary Dr. R.H.S. Samaratunga and his 
officials, and all others who contributed in the 
compilation of this budget proposals, which could be 
termed as " an unprecedentedly innovative set of 
proposals encompassing benefits and opportunities for  
all strata of the society". We have incorporated many of 
the valuable proposals forwarded by numerous 
individuals and organizations in this effort and I am 
positively overwhelmed by the responses. Now we need 
to ensure that the proposals are implemented and we look 
forward to the cooperation and commitment of all 
concerned.  

I also wish to thank His Excellency the President, 
Honourable Prime Minister, Honourable Speaker, my 
Cabinet colleagues and the Leader of the Opposition, and 
Honourable Members of Parliament for their presence at 
this august Chamber today. 

 

May the blessings of the Triple Gem be with our 

motherland. 

 

May god bless our motherland with the choicest of 

blessings. 
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පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016; ෙදවැනි වර කියවීෙම් 

විවාදය  කල් තැබීම -  ගරු සභානායකතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, " විවාදය දැන් කල්තැබිය  යුතුය"යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා.  
 

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

 
ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී. 
 

එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙනොවැම්බර් 21 වන ෙසනසුරාදා 
පවත්වනු ලැෙබ්. 

அதன்ப  விவாதம்  ஒத்திைவக்கப்பட்ட .   
விவாதம் 2015 நவம்பர் 21, சனிக்கிழைம மீளத் 

ெதாடங்கும்.   
The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Saturday, 21st November, 2015 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2016 විසර්ජන  පනත් ෙකටුම්පතට අදාළව  කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කිරීමට නියමිත  සියලු සංෙශෝධන 2015  
ෙනොවැම්බර්  මස  26 වන බහස්පතින්දා  මධ්යාහ්න 12.00ට  ෙහෝ 
ඊට පථම  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා ෙවත භාරදිය යුතු 
බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව අ.භා 6.30ට, 2015 ෙනොවැම්බර්  06 වන දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2015 ෙනොවැම්බර්  21 වන  ෙසනසුරාදා  පූ .භා. 9.30 
වන ෙතක්  කල්ගිෙය්ය.  

 
பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம்,  அதன  2015 நவம்பர் 

06ஆந்திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 நவம்பர் 21, சனிக்கிழைம 
.ப. 9.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 

Adjourned at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Saturday, 21st November, 
2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 06th November, 
2015. 

451 452 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 



 

240 වන කාණ්ඩය - 2වන කලාපය  
ெதாகுதி 240 - இல. 2 
Volume 240 -  No. 2 

පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 

2015 ෙනොවැම්බර් 21වන ෙසනසුරාදා 
2015  நவம்பர் 21 சனிக்கிழைம 

Saturday, 21st November, 2015 





 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

නිෙව්දන: 

2016 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙතෝරාගත් 
අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන 
විෙශේෂ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් නම් කිරීම  

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව  : සාමාජිකයන් නම් කිරීම  

ෙපොදු  ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් නම් කිරීම   

මහජන  ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් නම් කිරීම    

 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 [පළමුවැනි ෙවන් කළ දිනය] :  

 ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදි.  

2016 වර්ෂෙය් අය වැය ඇසත්ෙම්න්තුවලින් ෙතෝරාගත් 
අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම                     
සඳහා වන විෙශේෂ කාරක   සභාව 

அறிவிப் கள்: 
 

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

தைலப் க்கள் பற்றிக் கலந் ைரயா வதற்கான 
ெதாிகு  : உ ப்பினர்கள் நியமனம் 

 அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் நியமனம் 
 அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 

நியமனம் 

 ெபா  ம க்கள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் நியமனம் 
 

 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

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

2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட மதிப்பீ களி ந்  
ெதாி ெசய்யப்பட்ட அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கள் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                               
2015 ෙනොවැම්බර් 21වන ෙසනසුරාදා 

2015 நவம்பர் 21 சனிக்கிழைம 
Saturday, 21st November, 2015 

 

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. 
 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

2016 වර්ෂෙය් අය වැය ඇසත්ෙම්න්තුෙවන් 
ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 

සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව : 
සාමාජිකයන් නම් කිරීම  

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

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

நியமனம் 
SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 

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

MEMBERS  
 

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

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

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

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

 

II 
 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් 
නම් කිරීම 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 

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

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

 

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

 
III 

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් 
නම් කිරීම 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  : 
உ ப்பினர்கள் நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 

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

නිෙව්දනයට අමතරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 126වැනි ස්ථාවර 

453 454 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

 

 
 IV 

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව : 
සාමාජිකයන් නම් කිරීම 

ெபா  ம க்கள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS: NOMINATION OF 

MEMBERS 
 

 

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

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

 

 

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

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 

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) 
Hon. Speaker, I present: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

455 456 

[ගරු කථානායකතුමා ] 



2015 ෙනොවැම්බර් 21 

 

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

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

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

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

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

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

  

 
 

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

 
 

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

 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

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

අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් සහ ගරු 
ඇමතිතුමන්ලාෙගන්  මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

ெகாள்வன  :விபரம் 
PURCHASE OF CARROM BOARDS AND DRAUGHTS BOARDS: 

DETAILS  
 

12/'15 

1.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
    (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
      (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2014 වර්ෂය තුළ කීඩා අමාත්යාංශය විසින් 
රු.39,061,290.12 ක වටිනාකමකින් යුත් කැරම් 
ෙබෝඩ් 14,000ක් සහ දාම් ෙබෝඩ් 14,000ක් 
ෙබදාදීම කීඩා අමාත්යාංශෙය් 2014 වර්ෂයට අදාළ 
කියාකාරී සැලැසම් තුළ අන්තර්ගත වී තිබුෙණ්ද;  

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

 (iii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

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

 (ii) අමාත්යාංශෙය් ගබඩාවලට භාර ෙගන ෙනොමැති 
නම්, එම භාණ්ඩ භාර ගත් නිලධාරින් සහ ආයතන 
කවෙර්ද; සහ 

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

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

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

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් වගකිවයුත්තන් කවුරුන්ද; සහ 

      (iii)  ඊට අදාළව ෙගන ඇති අධිකරණ කියා මාර්ග 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ  නම්, ඒ මන්ද? 

 
 விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 4ஆம் ஆண் ல் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சினால் . 39,061,290.12 ெப மதியான 
14000 கரம் பலைககைள ம் 14000 ச ரங்கப் 
பலைககைள ம் பகிர்ந்தளித்தல் விைள 
யாட் த் ைற அைமச்சின் 2014ஆம் ஆண் க் 
குாிய ெசயற்பாட் த் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப் 
பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (ii) பாரா மன்றத்தினால் 2014ஆம் ஆண் க்கான 
வர ெசல த் திட்ட மதிப்பீட் ன்கீழ் ேமற்ப  
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கரம் பலைககைள ம் ச ரங்கப் பலைக 
கைள ம் ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சிற்கு நிதி 
ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

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

ைறயாக ைகேயற்கப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

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

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

அவர் குறிப்பி வாரா? 

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

லனாய் ப் பிாிவினால் நடத்தப்ப கின்ற 
லனாய் களின் ன்ேனற்றம் யாெதன்ப 

ைத ம்; 

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

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

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sports: 

 

Will he inform this House- 

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

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

 

(c) Will he state- 

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

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

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

(d) Will he also inform this House- 

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

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

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

(e) If not, why? 
 

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

(අ) (i)   නැත. 

 (ii) නැත. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

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

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

 (iii) ෙනොදනී.  

  නමුත් පසුව ෙකොටුව මෙහේසත්ාත් අධිකරණෙය් ම/
උ බී 884/15 දරන නඩු අංක යටෙත් කරන ලද 
දැන්වීම පරිදි, වරාය අධිකාරිෙය් ගබඩාවක තිබී 
අත් අඩංගුවට ෙගන තිබූ කැරම් ෙබෝඩ් 215ක් හා 
දාම් ෙබෝඩ් 620ක්ද සෙතොස ආයතනෙය් 
ෙසේවකයකු විසින් නිවසක තබා තිබියදී කැරම් 
ෙබෝඩ් 60ක්ද අත් අඩංගුවට ෙගන අධිකරණය 
මඟින් කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
බාර දී ඇත. 
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(ඇ) (i) කැරම් ෙබෝඩ් හා දාම් ෙබෝඩ් මිලදී ගැනීම පිළිබඳව 
කිසිම විධිමත් පසම්පාදන කියාවලියක් කීඩා 
අමාත්යාංශය ෙහෝ කීඩා සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කර ෙනොමැති අතර 
එවැනි ඉල්ලීමක්/ අවශ්යතාවක් පිළිබඳව කිසිදු 
පගති සමාෙලෝචන ෙහෝ ෙවනත් රැසව්ීම්වලදීද 
එවකට සිටි අමාත්යවරයා විසින් සාකච්ඡා වී 
ෙනොමැත. නමුත් හිටපු අමාත්යවරයාෙග් 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්ෙග් අංක MS/MOS/3403 
හා 2014.11.07 ලිපියට අනුව ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
උපෙදස ්පරිදි යයි සඳහන් කරමින්, තීරු බදු රහිතව 
කැරම් ෙබෝඩ් සහ දාම් ෙබෝඩ් 14,000ක් සෙතොස 
ආයතනය මඟින් ආනයනය කිරීමට ලිපියක් සකස ්
කරන ෙලස අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයාට කරන ලද 
දැනුම් දීම පරිදි අමාත්යාංශ ෙල්කම් විසින් උසස ්
පමිතිෙයන් යුක්ත කැරම් හා දාම් ෙබෝඩ් 14,000ක් 
තීරු බදු රහිතව ආනයනය කරන ෙලස 
2014.11.07 දින සෙතොස ආයතනයට දන්වා ඇත. 

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

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

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

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

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

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

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

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

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇත්ත වශෙයන්ම පළමුෙවන්ම මන්තීතුමාට පකාශ කරන්න 

ඕනෑ, ඒ කීඩා අමාත්යාංශෙය් මුදල් කියලා කියන්න බැරි බව. 
ෙමොකද, අපි ශත පහක්වත් ෙගවලා නැහැ. සෙතොස ආයතනය 
තමයි එම භාණ්ඩ ආනයනය කරලා තිෙබන්ෙන්ත්, මුදල් ෙගවීම 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන්ෙන්ත්. ඒ සම්බන්ධව අෙප් අමාත්යාංශය 
කිසිම වගකීමකට බැඳිලා නැහැ. 

 ෙදෙවනි කාරණය ෙමයයි. ෙම් සම්බන්ධව කළ විගණන 
පරීක්ෂණවලින් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් සම්බන්ධව ෙතොරතුරු 
දීලා තිෙබනවා, ෙමය මූල්ය අපරාධයක් සම්බන්ධ කාරණයක් 
ෙලස සලකා වහාම අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියලා.  
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය විගණකාධිපති 
අඹන්ෙවල මහත්මයා 2015 අෙපේල් 10 දින, සංචාරක හා කීඩා 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ඒ සම්බන්ධව දන්වා එවා තිෙබනවා. 
එතැනින් පසුව තමයි ෙම් සියල්ල සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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. 

 
 

විමධ්යගත පතිපාදන : ලබා ෙනොදීම 
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதி ஏற்பா கள் : 

வழங்கப்படாைம 
DECENTRALIZED BUDGETARY ALLOCATION : NON-

PROVISION  
 

22/’15 
3. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

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

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්න- (2): 

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

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

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

(ඇ) ෙනො එ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

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

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

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

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

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

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

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

(b)  Will he state-  

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

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

(c)   If not, why?  
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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, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)   ඔව්. 

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

 (ii) නැත. 

  2015 ජනවාරි මස ජනාධිපතිවරණෙයන් පසු සිදු වූ 
අමාත්ය මණ්ඩල සංෙශෝධනෙයන් පසු ෙමම 
වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. 
එෙහත් 2015 මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට 
නියමිත බැවින් එම මැතිවරණෙයන් පසු පත් වන 
නව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහාද විමධ්යගත 
පතිපාදන ලබා  දීම සිදු කළ යුතු බැවින් එකම 
වසරක් තුළ අවසථ්ා ෙදකකදි පතිපාදන ලබා  දීම 
හැකියාවක් ෙනොමැත. එෙමන්ම 2015.07.23 
දිනැති මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ෙග් ලිපිය මඟින් 
මහ මැතිවරණය අවසන් වනතුරු නව ව්යාපෘති 
ආරම්භ කිරීම අත්හිටුවන ලදි. 

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

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

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

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

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

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

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

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

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

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

කිව්වා, ෙම් වසෙර්දී මැතිවරණ ෙදකක් පැවැත්වූවා කියලා. ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

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

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

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

ගනිමු.  

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

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

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

 

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

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

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

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා පිළිතුර ෙදන්න. 

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

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

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

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

ෙන්.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
කබීර් හාෂීම් අමාත්යතුමා කියපු කාරණය සම්බන්ධෙයන් 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මට අවශ්යයි.    
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කියන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් කියන්න යන කාරණය 

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

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

කරන්ෙන්. ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා සහතිකයක් ෙදනවා, ඒවා ඉතා 
ඉක්මනින් නිකුත් කරන බවට. ගරු මන්තීතුමා, දැන් තුන්වන 
අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

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

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

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

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

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

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -29/'15-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නය අහන්න කලින් අෙප් ෙම්ස 

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

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

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

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

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

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

 
විදුලි වැට ව්යාපෘති : විසත්ර 
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5. ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
තිරසර  සංවර්ධන  හා   වනජීවි  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

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

 (ii) අවිධිමත්ව හා සැලසුමකින් ෙතොරව විදුලි වැටවල් 
ඉදි කිරීම තුළින් වන අලින්ෙගන් ගම්මාන 
ආරක්ෂා වීම ෙවනුවට අසාධාරණ ෙලස තමන්ෙග් 
ඉඩකඩම් හා ෙග්ෙදොර අහිමි වීෙමන් ගම්මානවල 
ජීවත් වන ජනතාව අසරණ භාවයට පත්වී ඇති 
බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පසු ගිය කාලෙය්දී ඉදි කළ හා ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත 
විදුලි වැට ව්යාපෘති ගණන ෙකොපමණද; 

 (ii) විදුලි වැට ඉදි කර ඇති දිසත්ික්ක සහ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් බල පෙද්ශ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙම් වන විට අකියව ඇති විදුලි වැටවල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; සහ 

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

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

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

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

 அவர் அறிவாரா? 

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

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

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

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

ைறப்பா கைள ஏற் க்ெகாள்வதற்கும் உாிய 
ைறைமெயான்  அைமச்சில் நி வப் 

பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

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

Wildlife: 

(a) Is he aware that- 

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

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

(b)  Will he inform this House- 

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

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

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

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

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

(අ) (i) ඔව්. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ අලින්ෙග් හැටි. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, හැටි එෙහම තමයි. අලි එෙහම තමයි. [බාධා කිරීමක්] 

ඒකෙන්, දැන් වැඩ ෙපන්වන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුර ෙදන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, දර කපන්න, කැළෑ කපන්න අෙප් 

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

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

 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොෙළොන්නරුව කලාපෙය් මුතුගල 

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

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

ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න.   
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙම් විදුලි වැට නඩත්තුවට සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් 1,500ක් 

අපි දැන් අනුයුක්ත කරෙගන ඉන්නවා.  තව 1,500ක් අපි ගන්නවා.  
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙම් මායිම්  ආරක්ෂා කරන්න.  මම කියන්න 
ඕනෑ,- [බාධා කිරීමක්]අෙන්! ඉතින් ඔබතුමාෙග් වැඩ.  අලි වැටට 
වඩා  ඔබතුමාට ෙවන වැඩ තිෙබනවා ෙන්.  ඔබතුමා හරි 
වැඩකාරයා.[බාධා කිරීමක්] 
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———————————— 
*පිළිතුර අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
* பதில் உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
*  Answer Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

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

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

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

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

ගරු ඇමතිතුමා පශ්නයට උත්තර ෙදන්න. 

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

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

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

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

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

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

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

(ආ) (iii) ෙම් වන විට ඉදි කරන ලද විදුලි වැටවල් 04ක් 
අකිය තත්ත්වෙය් පවතී. ඒවා නම්, 

 
 (iv) අලි සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණ ජාතික 

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

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

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

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
නිදිකුම්බා? 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ, නිදිකුම්බා නම්,- [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපට ඒ ගැන අය වැය විවාදෙය්දී කථා 

කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

  විදුලි වැට යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට  ගන්නා 
පියවර 
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ෙපොෙළොන්නරුව 
කලාපය 

  

මුතුගල 
ෙබෝධිෙගොඩආරුව 
කි.මී. 7 

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

දමෙන්ෙවල නුවරගල 
සිට පහලයක්කුෙර් 
කි.මී. 28 

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

02 
  

දකුණ කලාපය   

කුඩා ඉඳිවැව 
මලලආර කි.මී. 10 

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

ඌව කලාපය   

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

වැට පුනරුත්ථාපනය කර සිවිල් 
ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නඩත්තු 
කටයුතු සිදු කිරීම භාර දීමට 
අෙප්ක්ෂිතය. 

03 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මී මැසි ෙපට්ටි හදනවා. ෙදහි, හණ  ආදී 

ෙද්වල්  වවනවා. 
 

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

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

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

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

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා ෙගදර ඇරියා. ඒක හරි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක්. වනජීවි  සංරක්ෂණ 

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

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

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

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙමොනවාද වවනවා කිව්ෙව්? 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
අලි ඉන්න කැළෑවල, අලින්ට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් ශාක 

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

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

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

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

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

එපායැ. කකුල් ෙදෙක් අලි තමයි ෙම්  විනාශය කරන්ෙන්. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම 

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

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

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

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

දිසා ෙල්කම්වරුන්ට පවරා තිෙබනවා, මන්තීතුමන්ලා සමඟත්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල සමඟත්, ජනතාව සමඟත් ෙම් පශ්නය 
පිළිබඳව කථා කරන්න. මට ෙම් අලි මිනිස් ගැටුම ඉවරයක් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ජාතික උද්යාන තුළ හරක් ඉන්නවා. 
උඩවලව ජාතික උද්යානෙය්  හරක් 10,000ක් විතර ඉන්නවා. 
අම්පාෙර් ඉන්නවා හරක් 40,000ක් විතර. ෙජෝන් කීල්ස්ලා ෙග්, 
කාගිල්ස්ලාෙග්. මම දිස්තික්ක මට්ටමින් දිසා ෙල්කම්ට බලය දීලා 
තිෙබනවා, අෙප් නිලධාරින් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න.  ෙම් මායිම් ඉවත් කරනවා නම් අපි සාධාරණ විධියට 
බලන්නම්. පාෙද්ශීය ෙල්කම් පදිංචි කරපු අය ඉවත් කරලා අපි ඒ 
අයට ෙවනත් ඉඩම් ෙදනවා. ෙම් හරක් පශන්ය හරි පශ්නයක් ගරු 
කථානායකතුමනි. 

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

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

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

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

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එන්ෙන් නැත්නම් ෙබල්ෙලන් අල්ලා ගන්න. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒකට කමක් නැද්ද? ඔබතුමා අවසර ෙදනවා ද? [බාධා කිරීම්] 

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

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

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

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

පශ්නය - (1) : 
 

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

දිසත්ික්කය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 

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

මඩකලපුව ෙකෝරෙළේපත්තුව දකුණ 

ෙපොෙළොන්න
රුව 

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

මාතෙල් විල්ගමුව, නාවුල, ලග්ගල, ගෙල්ෙවල 

තිකුණාමලය කන්තෙල්, ෙසේරුවිල, නගර හා කඩවත්, ෙමොරවැව 

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

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

පුත්තලම නවගත්ෙත්ගම, කරුවලගස්වැව, වනාතවිල්ලුව, 
පුත්තලම 

මහනුවර මිනිෙප් 

නුවරඑළිය හඟුරන්ෙකත, වලපෙන් 

හම්බන්ෙතොට තිස්සමහාරාමය, හම්බන්ෙතොට, සූරිය වැව 

ෙමොනරාගල කතරගම, තණමල්විල, බුත්තල, වැල්ලවාය, 
ෙසවනගල 

රත්නපුරය ඇඹිලිපිටිය, වැලිෙගෙපොල 

වන්නිය වන්නි 

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

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

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

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

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
  

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

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනක සිටද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்ேசைவ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

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

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

 அவர் அறிவாரா? 

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

திகள் மற் ம் தி இலக்கங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்;  

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

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Is he aware that - 

 (i) a proper transport service had been 
provided to the passengers of the 
Udunuwara area through the operation of a 
regular bus service throughout Udunuwara 
Electorate by the Yatinuwara Depot for a 
long period of time since 1977; and 

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

(b) Will he inform this House - 

 (i) the names and numbers of the routes in 
which busses were operated during the 
period mentioned in (i) above; 

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

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

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether actions will be taken to 
recommence bus services in the routes in 
which buses had been operated by the 
Yatinuwara Depot and have been stopped 
at present; and 

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

(d) If not, why? 
 

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

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) යටිනුවර ඩිෙපෝව මඟින් උඩුනුවර ආසනෙය් ඉහත 
කාල වකවානුව තුළ බස ් රථ ධාවනය වූ මාර්ග 
පිළිබඳ ලැයිසත්ුවක් තිෙබනවා. එම ලැයිසත්ුව මා 
සභාගත* කරනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

(ඇ) (i) ඔව්. 

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

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

  

රියැදුරන් 123න් 
 

අනුචිත ෙසේවෙය්  02 

සැහැල්ලු ෙසේවෙය්  06 

ෙසේවය තහනම් හා අත්හිටවූ  06 

එකතුව  14 

ඒ අනුව ඵලදායී රියැදුරු සංඛ්යාව               109කි. 

ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් 122න් 

අනුචිත ෙසේවෙය්  07 

සැහැල්ලු ෙසේවෙය්  01 

ෙසේවය තහනම් වූ හා අත්හිටවූ  11 

එකතුව  19 

  ඒ අනුව ඵලදායී ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් සංඛ්යාව 
103කි. 

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

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

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

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

 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

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

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

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

483 484 

[ගරු  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 

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

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

ඉක්මනින්ම විසඳා ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා. 

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

අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මහනුවර දිස්තික්කය පමණක් ෙනොෙවයි මාතර දිස්තික්කයටත් 

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

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

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

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

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

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

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

මහතා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr.) A.R.A. Hafeez) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා 

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

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විද්යා,  තාක්ෂණ  හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) :  

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

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

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

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

 (ii) 2014 වර්ෂෙය්දී ඉදිරිපත් වූ නව නිපැයුම් කවෙර්ද; 

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

 (iv) ඔවුන්ට ලබා දුන් අනුගහයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        
(ඇ) (i) පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙවන් 

කරන මුදල වැඩි කර ගැනීමට  කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

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

 (iii) එම මුදල වැය කිරීමට ඇති සැලසුම කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

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

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2 0 1 4ஆம் ஆண் ல் ஆராய்ச்சி மற் ம் 

அபிவி த்திப் பணிக க்காக ஒ க்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

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

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

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) த்தாக்குநர்கைள ஊக்குவிப்பதற்காக அப்ேபா 

தி ந்த ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி 
அைமச்சு ேமற்ெகாண்ட பணிகள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2014ஆம் ஆண் ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட  த்தாக் 
கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  த்தாக்கங்கைள சமர்ப்பித்தவர்கள் 
யாவெரன்பைத ம்; 

 (iv) இவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட அ சரைணகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

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

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

 (iii) அப்பணத்ெதாைகைய ெசலவி வதற்காக ள்ள 
திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Science, Technology and  

Research: 

(a) Will he inform this House-  

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

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

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

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

(b) Will he state- 

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

 (ii)  inventions submitted in the year 2014;  

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

 (iv)  the support extended to them?  
 

(c) Will he also inform this House-  

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

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

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

(d) If not, why?  

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

(අ) (i) රුපියල් මිලියන 2,497කි.  

 (ii) සියයට 0.03 (දළ වශෙයන්)   

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

  1. බහු කාර්ය ගැමා පෘතුක්කාරක ව්යාපෘතිය 

  2. නැෙනෝ තාක්ෂණය සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ 

  3. ආහාර හා ඖෂධ සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ 

  4. ෛජව තාක්ෂණය සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ 

  5. ජාතික ඉංජිෙන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ 
 පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන වැඩසටහන් 

  6. නව නිපැයුම් ආශිත සංවර්ධන වැඩසටහන් 

  7. මූලික අධ්යයන සංවර්ධන වැඩසටහන් 

  8. ගහෙලෝකාගාරය සඳහා නව පක්ෙෂේපණ 
 යන්තයක් ලබා ගැනීෙම් ව්යාපෘතිය 

  9. විදුලි සන්ෙද්ශ හා  ඉෙලක්ෙටොනික භාවිතය 
 සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ 

  10.කර්මාන්ත අංශ සඳහා අවශ්ය පමිතීන් හඳුන්වා 
 දීෙම් වැඩසටහන් 

487 488 

[ගරු  බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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  11.විද්යාව පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන් 

  12.විද්යාත්මක පුහුණුවීම් වැඩසටහන් 

  13.විදාතා වැඩසටහන යටෙත් බිම් මට්ටෙම් පුහුණු 
 හා සංවර්ධන වැඩසටහන් 

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

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

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

  4. ලාභදායී ෙගොඩනැඟිලි තාක්ෂණය හඳුන්වා 
 දීමට හැකි වීම. 

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

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

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

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

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

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

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

  5. නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් අරමුදල මඟින් නව 
 නිපැයුම් වාණිජකරණය සඳහා මූල්ය ආධාර 
 ලබා  දීම. 

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

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

 (ii) 2014 වසෙර්දී පහත අංශ යටෙත් නව නිපැයුම් 
174ක් ඉදිරිපත් වී ඇත. 
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  මින් ජාත්යන්තර සම්මානලාභී නව නිපැයුම් පහත 
පරිදි ෙව්. 

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

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

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

  4. පහසු විදුලි පංකා පාලකය (ෙලෝකඩ 
පදක්කම) 

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

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

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

  3. මෙනෝජ් ගල්ගමුව මහතා සහ ආචාර්ය රිෂාඩ් 
 ෙමොෙහොමඩ් මහතා  

  4. එම්. අයිමන් ෆිෙරෝස ්මහතා 

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

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

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

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

  4. ෙතෝරා ගත් නව නිපැයුම් ෙපෞද්ගලික 
 අෙයෝජකයින් මඟින් වාණිජකරණය කිරීම. 

   

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

6. රූපවාහිනී වැඩසටහන් මඟින් නව නිපැයුම් 
සඳහා පචාරය ලබා දීම තුළින් නව 
නිපැයුම්කරුවන් දිරි ගැන්වීම හා හඳුන්වා 
දීමට අවසථ්ාවක් ලබා  දීම. 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) රුපියල් මිලියන 1,700යි. 

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

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

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

  3. ජාතික විදාතා මධ්යසථ්ානයක් ෙගොඩනැඟීම. 

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

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

  6. අභ්යවකාශ නිරීක්ෂණාගාරයක් 
 (Exploratorium) සථ්ාපනය කිරීම. 

  7. පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ආෙයෝජන රාමුව 
 කියාත්මක කිරීම. 

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

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.  

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

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

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

කථානායකතුමනි, ඊෙය් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය කථාෙව් 
අවස්ථා කිහිපයකදීම නව නිපැයුම් පිළිබඳව සහ නව උත්පාදන 

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

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

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

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

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

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

අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් අහන්ෙන් මෙග් ෙදවැනි 
අතුරු පශ්නයයි. ඊට අමතරව තවත් අතුරු පශ්න අහන්ෙන් නැහැ. 
එච්චරයි. ගරු ඇමතිතුමා මට කියනවා, අය වැය විවාදෙය් දී ෙම් 
පිළිබඳව කථා කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දීත්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්  එකතු  
ෙවලා ඔබතුමාත් ෙම් සටන ෙදන්න  කියලා මා ඔබතුමාට 
කියනවා. රට පුරා නව නිර්මාණකරුවන් ඉන්නවා. ඔවුන් යම් 
නිර්මාණයක් සිදු කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට අදාළ 
අමාත්යාංශයට ගියාම ඔවුන්ට අමිහිරි සිද්ධීන්වලට මුහුණ ෙදන්න 
සිදු ෙවනවා. විවිධ තැන්වලට ගියාම දුක්ඛ ෙදෝමනස්සයන්ට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වනවා. පුවත් පත් මඟින් සහ මාධ්යය මඟින් 
ෙමවැනි අයව උපස්තම්භනයට ලක් කරලා, ඒ අයව ෙගන්වලා, 
අමාත්යාංශය හරහා ඒ අයව සෘජුව සම්බන්ධ කර ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සහ විදාතා 
මධ්යස්ථානවල නිලධාරින් හරහා සිදු කිරීෙම් කාර්යට 
මුලපුරන්නට   අමාත්යාංශයට  බැරි ඇයි? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, අමාත්යාංශය සඳහා අවුරුදු පහක 

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

 

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

 
විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාව :  රාජ්ය 

මුදල් සාවද්ය පරිහරණය 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் ஒ ங்கு ைறயாக்கல் 

ஆைணக்கு : ைறேகடான அரச நிதிப் பயன்பா  
TELECOMMUNICATIONS REGULATORY COMMISSION: 

MISAPPROPRIATION OF STATE FUNDS   
 

13/’15 
10.ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

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

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i)   2015 ජනාධිපතිවරණය පාදක කර ගනිමින් සිල් 
ෙරදි ඇතුළු විවිධ දව්ය ඡන්ද දායකයාට ෙබදා දීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 600ක රාජ්ය මුදල් සාවද්ය 
පරිහරණය සම්බන්ධෙයන් විදුලි සංෙද්ශ නියාමන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් එවකට සභාපති වූ, හිටපු 
ජනාධිපති ෙල්කම් ලලිත් වීරතුංග මහතා සහ 
එවකට අධ්යක්ෂ ජනරාල් අනූෂ පැල්පිට යන අයට 
එෙරහිව ෙගන ඇති ආයතනික කියා මාර්ග 
කවෙර්ද;  

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

 (iii)  මහා පරිමාණ මූල්ය අපරාධයන් සම්බන්ධෙයන් 
කියා මාර්ග ගැනීමට අදාළ වගකිවයුතු බලධාරින් 
මැළි වන්ෙන් නම්, ඔවුන්ට එෙරහිව ගන්නා කියා 
මාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)   රජයට අහිමි වූ රුපියල් මිලියන 600ක මුදල අය 
කර ගැනීම සඳහා විෂය භාර අමාත්යවරයා 
වශෙයන් ගනු ලබන කියා මාර්ග කවෙර්ද;  

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

 (iii)   ඊට එෙරහිව ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

 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) (i) 2015 சனாதிபதித் ேதர்தைல ைமயமாகக் 
ெகாண்  சீல அ ஷ்டானத் க்கான 

ைடைவகள் உட்பட பல்ேவ  ெபா ட்கைள 
வாக்காளர்க க்குப் பகிர்ந்தளிப்பதற்காக பா 
600 மில் யன் அரச நிதி ைறேகடாகப் பயன் 
ப த்தப்பட்டைம ெதாடர்பாக அப்ேபாைதய 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் ஒ ங்கு ைறயாக்கல் 
ஆைணக்கு வின் தவிசாள ம் ன்னாள் 
சனாதிபதியின் ெசயலாள மான தி . ல த் 

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

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

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

ைறேகடாகப் பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட ஏைனய சம்பவங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the action taken at institution level against 
the former Secretary to the President Mr. 
Lalith Weerathunga who was the then 
Chairman of the Telecommunications 
Regulatory Commission (TRC) and Mr. 
Anusha Pelpita who was the then Director-
General of the TRC regarding the 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

misappropriation of Rs. 600 million of 
public funds for the purpose of distributing 
various items including Sil robes among 
voters targeting the 2015 Presidential 
Election; 

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

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

(b) Will he also inform this House - 

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

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

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

(c)  If not, why? 
 

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

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

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

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

            (iii)     විමර්ශනවල  නිර්ෙද්ශ අනුව කියා මාර්ග ගනු ඇත.  

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

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

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

(ඇ)       අදාළ ෙනොෙව්.   

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

ෙකොටසින් අසා තිෙබන්ෙන්, "සිල්ෙරදි ෙබදාදීම හැරුණු ෙකොට 
2015 ජනාධිපතිවරණයට අදාළව සිදු කරන ලද  අෙනකුත්  රාජ්ය 
මූල්ය  අවභාවිතයන්   කවෙර්ද?" කියායි.  

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

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

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

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

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

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

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

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

බැරි නම් කල් ගන්න පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මම එතුමාට පසුව  දැනුම් ෙදන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාට පසුව දැනුම් 

ෙදන්න.  

495 496 

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

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

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

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

තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
 
 

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

කරන්නට. 
 
 
 

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

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

 
 

වි ෙද්ශ රටවල අත් අඩංගුෙව් පසු වන ශී ලාංකික 
ධීවරයන් : විසත්ර 

ெவளிநா களில் சிைறபி க்கப்பட்ட இலங்ைக 
மீனவர்கள் : விபரம் 

SRI LANKAN FISHERMEN IN CUSTODY OVERSEAS: DETAILS 
 

31/’15 
11. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

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

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) අද වන විට වි ෙද්ශ රටවල අත් අඩංගුෙව් පසු වන 
ශීලාංකික ධීවරයින් සංඛ්යාව  ෙකොපමණද; සහ 

 (ii) ඔවුන් අත් අඩංගුෙව් පසු වන රටවල් හා එක් එක් 
රෙට් සිටින ධීවරයින් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

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

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

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

 (iv) එෙසේ නම්,ඒ ෙකෙසේද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

 (ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

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

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

படாத  ஏெனன்பைத ம்; 

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

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

 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

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

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

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

(c) Will he state- 

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

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

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

 (iv) if so, how? 

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

අමාත්යවරයා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

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

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

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

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

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

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

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

  “ධීවර සයුර” ගුවන් විදුලිය මඟින් ෛදනිකව 
දැනුවත් කිරීම. 

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

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 

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

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

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

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

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

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

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

වන්දි ලබා දීලා නැහැ. දැන් ගිය සතිෙය් මාවැල්ෙල් ධීවරෙයක් 
සැතපුම් 500ක් විතර එහාට මුහුදු ගිහිල්ලා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. 
දවස් 5ක් විතර ගියා එම මරණය ෙගොඩට ෙග්න්න. ෙබෝට්ටුවක් 
රක්ෂණය කරන ෙකොට ෙබෝට්ටු හිමියා ෙබෝට්ටුෙව් යන 
ගැනිෙයෝත්  එක්ක තමයි රක්ෂණය කරන්ෙන්. නමුත්, ශී ලංකා 
රක්ෂණ සමාගම ඒ වන්දි මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙබෝට්ටුවට 
වන්දි මුදල් ලබා ෙදන්න ඕනෑ නම්, ෙබෝට්ටුව විනාශයට පත් 
ෙවන්න ඕනෑ; දැල්වලට වන්දි මුදල් ලබා ෙදන්න නම්, දැල් 
විනාශයට පත් ෙවන්න ඕනෑ; ගැනිෙයකුට වන්දි මුදල් ලබා 
ෙදනවා නම්, ඔහු  මුහුෙද් දී මරණයට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ඔන්න 

499 500 

[ගරු  බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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ඕක තමයි ශී ලංකා රක්ෂණ සමාගෙම් පතිපත්තිය. ඉදිරිෙය් දී ධීවර 
ඇමතිතුමාත්, මමත් සාකච්ඡා කරනවා ෙම් ධීවර රක්ෂණ කමය 
ෙවන වැඩ පිළිෙවළකට කියාත්මක කරන්න. එම නිසා මාවැල්ෙල්  
මැරුණු පුද්ගලයාටත් වන්දි මුදල ලැබුෙණ් නැහැ, මළකඳ ෙගොඩට 
ෙගනාවත්. මුහුෙද් හැළුණා නම් රක්ෂණෙයන් වන්දි ලැෙබනවා.  

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

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

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

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

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

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

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

අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ දැන් උතුරු නැ ෙඟනහිර යුද්ධය අවසන් 
වී තිෙබනවා. දැන් උතුරු නැ ෙඟනහිර නැව් ෙතොටු ෙපොළවල් 
හදන්න ඕනෑ; වරායවල් හදන්න ඕනෑ; ධීවරයන්ට සහන ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ; ධීවර ගම්මාන හදන්න ඕනෑ. ඒ සියල්ලක්ම හදන්න 
විෙද්ශීය රටවලින් ෙහෝ සම්බන්ධ රටවලින් මුදල් ආධාර ලබා 

ෙගන කටයුතු කරන අතෙර්, අෙනක් පෙද්ශවල ධීවරයින්ටත්, 
දකුෙණ් ධීවරයින්ටත් ඒ සහන ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න මෙග් ෙලොකු අදහසක් තිෙබනවා. 

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

 
පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම : පදිංචිය සනාථ 

කිරීම 
தலாம் ஆண் க்குப் பிள்ைளகள் ேசர்ப்  : 

வசிப்பிடத்ைத நி பித்தல் 
ADMISSION OF STUDENTS TO GRADE ONE : PROOF OF 

RESIDENCY 
93/’15 

6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara)   
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

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

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

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

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

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

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  பாடசாைலக க்கு தலாம் ஆண் க்கு 
பிள்ைளகைளச் ேசர்க்கும்ேபா  தம  
வசிப்பிடத்திற்கான உாிைமைய நி பிக்கின்ற 
உ தி இன்ைமயின் காரணமாக மாத்திரம் 
ேநர் கப் பாீட்ைசக்குக்கூட அைழக்கப்படாத 
சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii )  கடந்த அரசாங்க காலத்தில் உ திகள் 
இன்ைமயின் காரணத்தினால் மாத்திரம் 
பாடசாைலக க்குச் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படாத 
பிள்ைளகள் சம்பந்தமாக தனியானெதா  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேமன் ைறயீட் க் கு ெவான்  நியமிக்கப் 
பட்டெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

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

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

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Is he aware that- 

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

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

(b) Will he inform this House- 

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

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

 (iii) whether steps can be taken to  solve this 
problem  in a fair manner if the residency 
can be  proved without considering the  
existence  or non existence of a deed; 

(c) If not, why? 
 

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

කරනවා. 

 

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

 

(අ) (i) අදාළ ෙනොෙව්.  

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

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

(ආ) (i)  නැත.  

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

   ඔප්පුවට ලකුණු 10ක්ද 

  ෙදමාපියන්ෙග් නමට තිෙබ් නම් ලකුණු 06ක් ද 

  ලියා පදිංචි බදු ඔප්පුව/රජෙය් නිල නිවාස ෙල්ඛනය/
නීත්යනුකූලව පිළිගත හැකි අයිතිය තහවුරු කරන ෙවනත් 
ෙල්ඛන සඳහා ලකුණු 04 ක් ද 

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

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

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

 (ii)  එෙසේ සංඛ්යාවක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ෙනොමැත. 
පාෙයෝගිකව ෙම් සඳහා දිගු කාලයක් ගත වන බැවින් එෙසේ 
නිශ්චිත සංඛ්යාවක් ලබා  දීමට හැකියාවක් ෙනොමැත. 

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

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

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

"That the proceedings on Item No. 2 of Public Business appearing 
on the Order Paper be exempted at this day's sitting from the 
provisions of the Standing Order No. 23 of the Parliament." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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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, 
2016 ෙදවනවර කියවීෙම් විවාදය. පළමුවැනි ෙවන් කළ දිනය. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශන්ය [ ෙනොවැම්බර් 20] 
"පනත් ෙ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 20 ] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 

ப மாக"    [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 
November] 

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

Question again proposed. 

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

 
[10.38 a.m.] 

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

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

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

When one listened to the Proposals, it seemed that 
there was a  deviation in the economic policy, a 
significant deviation. Even some of the measures 

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

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

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

 
 

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

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

the import duties. On the other hand, attempts have been 
made to ensure that the work of the local producer is also  
profitable. For example, take the case of canned fish. 
Now, we have reduced the prices; but we are giving a 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

subsidy of Rs. 15 to the local manufacturer so that he will 
not go out of business. So, both sides have to be looked 
into. You are quite right, but in fact, all these reductions 
in prices of potatoes et cetera, come through a reduction 
of the import duty and these are fluctuating.  As you 
know,  right along every government has intervened 
depending on weather conditions, local productions  and 
things like that. So, while your argument is -
[Interruption.] These are not price controls. It has been 
done by reducing the import tax.  

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

of the Debate.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

take the Chair.     
 

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

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

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, please continue.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Deputy Speaker. 

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

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

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

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

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

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

seems to know the rate of bribes that the officials take. I 
am clueless on these and thank you for elucidating. So, if 
he says it is 35 per cent of that 100 per cent, 35 per cent is 
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what the State loses as revenue. It is well and good to 
have all of these targets. But, unless the Government 
policy with regard to bribery and corruption is clearly 
spelt out and demonstrated that there is zero tolerance for 
bribery, we will not be able to achieve any of  these 
targets. And talking of policy, I am glad that the Hon. 
Minister of Finance ended  his Speech by hoping that this 
country will become a "Rainbow nation" where the 
happiness index will be high and so on.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
We do not accept it. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, you do not accept it. I am glad that the Hon. 

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

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

be repealed. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

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

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

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

[Interruption.]  

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

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

within that time I have to say this important issue.  

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

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

Thank you very much.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is, the Hon. Kabir Hashim. You have 

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

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

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

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

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

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

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

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

අය වැය ෙල්ඛනය කියන්ෙන් රට යන දිශාව තීරණය කරන 
සාධකයක්. ඒෙකන් විෙශේෂෙයන්ම සම්පත් ෙබදා හැරීම තීරණය 
ෙවනවා. ඒ දවසව්ල සම්පත් ෙබදා හැරුෙණ් පවුලට සියයට 60ක් 
වන විධියට. ඒ සියලු අය වැය ෙල්ඛනවලින්  ඔක්ෙකෝම මුදල් 
ෙවන් වුෙණ් පවුෙල් අයට. ජනාධිපතිතුමාට, ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමාට, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ගිහිල්ලා ඉතිරි ටික 
තමයි අර කටු ටික ෙබදනවා වාෙග් අෙනක් අයට දුන්ෙන්.  ෙමවර 
සම්පත් ෙබදා හැරීම යන්ෙන් ෙපොදු ජනයාටයි. ජනාධිපතිටයි, 
පවුෙල් අයටයි ෙනොව ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට තමයි ඒ ටික යන්ෙන්.  

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ගැන මම  කියන්නම්.   
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව "basket of goods" කියන එෙක් 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ජීවත් වන සමාජය 
කුමක්ද කියන එක හඳුනාගන්න ඕනෑ. අය වැයක් හදන්ෙන් අන්න 
එය ඉලක්ක කරෙගනයි. අප දකින සමාජය ෙමොකක්ද? මම පුංචි 
උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙමය වැදගත්. ඒ පුංචි උදාහරණය 
ෙම්කයි. ඉංගීසි සාහිත්යකරුෙවක් -ෙපොත් ලියන්ෙනක්- සිටියා, 
Thomas Hardy කියලා. එතුමා ලිව්වා "Jude the Obscure" කියන 
ෙපොත. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ෙපොෙත් ඇතුළත් 
කථාෙව් තිෙබනවා කම්කරුවකුෙග් ජීවිතය ගැන. ඒ කම්කරුවාට 
ළමයි තුන්ෙදෙනක් සිටියා; එක් පුතකු සහ දූලා ෙදෙදනකු 
වශෙයන්. ඔහු ඉතාම දුප්පත් කම්කරුෙවක්. ඔහු උෙද් ගියාම රෑ 
වන කල් වැඩ කරනවා. ඔහුට ඔහුෙග් දරුවන්ට හරියට කන්න 
ෙදන්න බැහැ. එක දවසක් ඔහු ෙගදර ඇවිත් බලන ෙකොට පුතා 
ලියුම් කෑල්ලක් ලියලා තාත්තාට කියා තිෙබනවා, "We are too 
many"; "අපි සිටින පමාණය වැඩියි"  කියා. එෙහම කියා ඒ පුතා 
දූලා ෙදෙදනාත් සමඟ -තුන්ෙදනාම, ළමයින් තුන්ෙදනාම- 
ෙබල්ෙල් වැල ලාෙගන සිය දිවි නසාෙගන.  ෙහේතුව, ඒ 
කම්කරුවාට ඒ දරුවන්ට අවශ්ය පමාණයට සලකන්න බැරි වන 
නිසායි. ඒ කතාව ෙපොතක ලියපු කථාවක්. එහි භයානක ෙද් තමයි, 
අද ෙලෝක සමාජය තුළ එය සැබෑවක් වීම. 2015 ජූනිවල චීනෙය් 
Guangzhou කියන පාන්තෙය් - Guangzhou කියන්ෙන්, 
industrial area එකක්- Beiji කියන ගෙම් අර කථාෙව් සඳහන් 
වනවා වාෙග්ම දුප්පත් පවුලක් හිටියා. ඒ පවුෙල් තාත්තායි, 
අම්මායි ඒ ගම්වල රස්සා නැති නිසා වීසා අරෙගන නගරයට යනවා 
රස්සාවක් කරන්න. වීසා නැතිව internal migration කරන්න 
බැහැ. දූලා ෙදෙදනායි, පුතායි තමන්ෙග් ඥාතින් ළඟ තියලා ඒ 
තාත්තයි අම්මයි රස්සාව කරන්න යනවා. ඒ පුතයි, දූලා ෙදෙදනායි 
ෙමොකද කරන්ෙන්? තමන් ව බලාගන්න කවුරුත් නැහැ. ආහාර 
ෙදන්න කවුරුත් නැහැ. තුන්ෙදනාම වස කුප්පියක් අරෙගන බීලා 
සිය දිවි නසා ගන්නවා.  කථාව ලිව්ෙව් අවුරුදු 40කට විතර කලින්. 
නමුත්, ඇත්තටම ෙම්ක චීනෙය් ෙගොන්ෂූ පෙද්ශෙය් සිදු වුණ 
ෙදයක්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රජෙය් ඉදිරි ගමන් මඟ 
ගැන අප කථා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අගමැතිතුමා ජාතික 
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් ගැන කථා කළා; එය ඉදිරිපත් කළා. 
කලාතුරකින් තමයි, ආණ්ඩුවක එෙහම සිදු ෙවන්ෙන්. නමුත් 

එතුමා ඇවිත් "ෙමන්න ෙම්ක තමයි, අපි කරන්න බලන්ෙන්." 
කියා ඒ සම්බන්ධව ෙම් මුළු ගරු සභාවත්, රටත් දැනුවත් කළා. 
සමහර අය හැම ෙව්ලාෙව්ම වැරදි ෙකෝණයකින් බලා ඉන්නවා, 
යූඇන්පීය පසු ගිය කාලෙය් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න තිබුණු 
ඒවා ඔක්ෙකෝම ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න යනවා කියා. අපට 
ඒවා ෙකොෙළේ වහලා කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම්දී අපට එෙහම වුවමනාවක් නැහැ. අද 
අෙප් පතිපත්ති ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අවශ්ය ෙව්ලාවට අෙප් 
පතිපත්ති ෙවනස් කරන්න හයියක් තිෙබන පක්ෂයක්, අෙප් 
පක්ෂය. අෙප් පක්ෂය 1977 බලයට පැමිණි ෙව්ලාෙව්, ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් සිදු කර තිබුෙණ් නැති විවෘත ආර්ථික කමය  
ලංකාවට හඳුන්වා දුන්නා. අපි ඒක හරියට කළා. "77 දරුෙවෝ" 
කියන පිරිසක් අපි බිහි කළා.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

කථානායකතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

කරන්න විනාඩි 55ක කාලයක් තිෙබනවා. අපි දිවා ආහාරය සඳහා 
12.30ට ගරු සභාෙව් කටයුතු නවත්වනවා. නැවත පස් වරු 1.00ට 
ඔබතුමාෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. 
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[අ.භා. 12.10] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

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

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

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

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

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

ජපානෙය් ආර්ථිකය ගැන බලන්න. ජපානෙය් ආර්ථිකයට 
ජාතික ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. ඒ ආර්ථිකෙය් ජාතික සීමාවක් 
තිෙබනවා. ඉන්දියාවට ඉන්දියාෙව් ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. අපි 
කථා කරන ස්වාසිලන්තයටත් ස්වාසිලන්තෙය් ආර්ථිකයක් 

තිෙබනවා. නවසීලන්තයට නවසීලන්තෙය් ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. 
හැබැයි, අෙප් ආර්ථිකෙය් ජාතික පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගත්ෙත් 
නැත්නම් අපට අනන්යතාවක් නැහැ.  

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

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

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

ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අවස්ථාවක  
එතුමාෙග් සමාජ  ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය ගැනත්,  ඊෙය් ඉදිරිපත් 
වුණු අය වැය ගැනත් කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් මූලික අංග රකින ලද 
අය වැයක් ෙනොෙවයි,  ඊෙය් ඉදිරිපත් වුෙණ් ගරු අගමැතිතුමනි. 
මම එෙහම කියන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා. කල්පනා කරලා 
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බලන්න. ෙම් අය වැය තුළින් නිෙයෝජනය වන්ෙන් ජනතා 
මිතශීලීත්වය රැෙකන ආර්ථිකයක් ද?   විෙද්ශ විනිමය ලංකාවට 
ෙගන ඒෙම්දී  ෙමෙතක් තිබුණු ආරක්ෂාවත්,  රැකවරණයත් 
ඔබතුමන්ලා ඊෙය් දවෙසේ බිඳ දැමුවා.  විනිමය පාලන පනත 
අෙහෝසි කරලා තිෙබනවා. 1953  ඇන්.ඇම්.ෙපෙර්රා 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් ඉඳලා විනිමය පාලන පනත වරින් වර 
සංෙශෝධනය ෙවමින් ෙම් දක්වා ඇවිත් තිෙබනවා.  ඔබතුමන්ලා 
1977දී   විවෘත ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ හඳුන්වා ෙදන විට,  එම 
විවෘත ආර්ථිකයට ගැළෙපන විධියට ඒක ෙවනස් වුණා. නමුත් අද 
ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? විෙද්ශ විනිමය විශාල පංගුවක් 
රට ඇතුළට එයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. නමුත් ඒෙක් අෙනක් පැත්ත සිදු ෙවන්නත් පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රෙට් සල්ලි  පිටතට යාමටත් සම්පූර්ණෙයන් 
ෙදොර ඇරලා තිෙබනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා මත්තල airport  එෙකනුත් 
ෙකෝටි ගණනක් සල්ලි එළියට ෙගන යන්න හදන ෙකොට 
නැවැත්තුවා අපි දැක්කා. ඒ ආකාරයට  විනිමය පාලන පනත 
අෙහෝසි කිරීමත් එක්ක රෙටන් එළියට යන මුදල් නතර කරන්න, 
ඒක පාලනය කර ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන සැලැස්ම 
ෙමොකක්ද කියලා අපි අහනවා.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩි නිවැරැදි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 

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

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

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

ෙදන්නෙකෝ. 

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

[බාධා කිරීම්] Mike එක ෙදන්න කියන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමතුමාෙග් කථාවට ඇහුම් කන් ෙදන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
සාමාන්යෙයන් අය වැය විවාදෙය්දී සම්පදායක් හැටියට මුදල් 

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

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

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

කාරණය එතුමාෙග් ඔළුෙව් තිෙබන අදහස ෙවන්න පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

තීන්දුවක් ලබා ෙදන්න. 
 

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

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

 
 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා, ඔබතුමාෙග් අදහස තමයි ෙම් 

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

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

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

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

වරු 1.00 දක්වා අත් හිටුවනවා. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බල්ෙලක් පාර 
පැන්ෙනොත් ෙකොෙහොමද  ෙමම ගාස්තුව අය කරන්ෙන්? 

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

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

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

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

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

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

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

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

ඊළඟට, වාහන බලපත සම්බන්ධ කාරණය. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට වාහන බලපත ලබා  දීම නතර කිරීම ඇත්තටම 
ෙහොඳයි. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තු 

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

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

ඊළඟට, විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් 
කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අගමැතිතුමා ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්න කලින් සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී රජෙය් 
ෙසේවකයින්ට දුන් ෙපො ෙරොන්දුව ෙමොකක්ද? වැටුප් වැඩි කරනවා 
කිව්වා. කලින් දීමනාවක් වශෙයන් රුපියල් දසදහසක් දුන්නා.  

ඊට පස්ෙසේ ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, "සැප්තැම්බර් මාසය වන 
විට වැඩි කරන ලද අතුරු දීමනා සියල්ල මූලික වැටුපට එකතු 
කරනු ලැෙබ්" කියලා. රජෙය් ෙසේවකයින්ට තමුන්නාන්ෙසේලා 
එවැනි ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නාද, නැද්ද? සැප්තැම්බර් මාසය 
එනකල් ෙනොවැම්බර් මාසය ෙවනකල් රජෙය් ෙසේවකයන් බලා 
ෙගන හිටියා. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් සැප්තැම්බර් මාසය 
එනකල් ෙනොවැම්බර් මාසය ෙවනකල් බලා ෙගන හිටියා. 
ෙනොවැම්බරෙය්ත් සැප්තැම්බර් මාසය ආෙව් නැහැ. ෙමොකක්ද, අද 
ඒ ෙපොෙරොන්දුවට ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් ෙසේවකයන්ට දුන් ෙපොෙරොන්දු කඩ 
කරලා ෙන් තිෙබන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැති කල් 
තැබීෙම් විවාදයකදී තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. "අය 
වැෙයන් ෙදනවා" කියලා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. ඊෙය් ඉදිරිපත් කෙළේ 
"අය වැය" ෙනොෙවයිද? ඊෙය් ඉදිරිපත් කෙළේ "අය වැය." 
"සැප්තැම්බර් මාසය වන විට රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් මූලික වැටුපට 
සියලු දීමනා එකතු කරනු ලැෙබ්" කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණු 
ආණ්ඩුවක් ෙම්. ලජ්ජයි. [බාධා කිරීමක්] තවත් අය වැයක් 
එනවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අමතක කරලා යනවා. ඒක 
අමතක කරලා හරි උජාරුෙවන්, ෙබොෙහොම ගරු ගම්භීර විධියට 
කියනවා, "ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්ට රුපියල් 2,500ක් 
ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා" කියලා. ඊළඟට, ඒක 
ෙදකට ෙබදනවා. 2015 වර්ෂෙය්දී රුපියල් 1,500ක් සහ 2016 
වර්ෂෙය්දී රුපියල් 1,000ක් වශෙයන්. ඒක අමුතු එකක්ද? ඒක 
කිව්ෙව් 2015 වසෙර්දී. ඒක පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය්දී කියපු 
කථාව. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ආපසු ෙදකට ෙබදුවා, 2016 වර්ෂය 
ෙවනකල්. හාම්පුතාලා සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයින්ට රුපියල් 2,500ක් ලබා  දීමට මැදිහත් ෙවනවා, කියා 
කරනවා කියලා කිව්ෙව් පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය්දී. යහ පාලන 
ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැෙයන් තමයි එෙහම කිව්ෙව්. 

541 542 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒක දැන් කියාත්මක ෙවන්නයි තිෙබන්ෙන්. එක වර කියාත්මක 
ෙවන්න තිබුණු එක දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදකට ෙබදනවා, 2016 
වර්ෂෙය්දී රුපියල් 1,000ක් ලබා ෙදන විධියට.  

කල්පනා කරලා බලන්න, එය සාධාරණද කියලා. ෙකෝ, 
මිතශීලී අය වැය? ෙකෝ, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ පදනම් කර ගත් අය 
වැය? ෙකෝ, පහළ තීරුවලට පතිලාභ ගලා ෙගන යන අය වැය? 
කල්පනා කරලා බලන්න. එෙහම නම් හාම්පුතාලාට අදාළ වන 
විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරලා 
සම්මත කර ගන්න ඕනෑ. රුපියල් 2,500 එක වර ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අත් හැරියා. හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා අලුත් ෙදයක් කිව්වා. ඒ ෙමොකක්ද? ඒ අලුත්ම 
කාරණය ෙමොකක්ද? 2016 වසෙර් ඉඳලා රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් 
විශාම වැටුප "දායක විශාම වැටුපක්" බවට පත් කරනවා කියලා. 
ෙමොකක්ද, ෙම් කියන්ෙන්? 2016 වසෙර් ඉඳලා රාජ්ය ෙසේවයට 
ඇතුළු වන අය විශාම යන විට විශාම වැටුපක් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්න එපා කියන එක. රජෙයන් විශාම වැටුපක් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්න එපා, තමුන් දායක ෙවලා හදා ගන්නා විශාම වැටුපක් 
ෙදන්නම් කියන එක තමයි ෙම් කියන්ෙන්. ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගනාෙව් 2001දී. මතක් කර ගන්න. ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේලාට 
අලුත් එකක් ෙනොෙවයි. 2001දී තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනා 
ෙයෝජනාව තමයි ෙම් දායක විශාම අරමුදල. ඒක තමයි යළි 
කියාත්මක කරන්න හදන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙමොකක්ද 
කරන්න යන්ෙන්? රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කරන එකද? රාජ්ය 
ෙසේවයට ඇතුළත් වන අයට විශ්වාසය හදනවාද?  

අපි දන්නවා, රාජ්ය අංශෙය්ත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් පඩි අතර 
බරපතළ පරතරයක් තිෙබන බව. රාජ්ය ෙසේවෙය් පඩි ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් පඩිවලට වඩා අඩුයි. හැබැයි, එෙහම වුණත් රාජ්ය ෙසේවයට 
එන්න මිනිස්සුන්ෙග් කැමැත්තක් තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවයට එන්න 
කැමැත්ත තිෙබන්ෙන් ඇයි?  ඉහළ සුදුසුකම් තිෙබන, උපාධි 
තිෙබන, ඩිප්ෙලෝමා තිෙබන විවිධ තැන්වලින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
රැකියාවලට යන්න පුළුවන්කම තිෙබන අය ෙපෞද්ගලික අංශය 
අතහැරලා අඩු පඩියට  රාජ්ය අංශයට එනවා, විශාම වැටුෙපන්  
අනාගත සුරක්ෂිතභාවයක් තිෙබන නිසා. හැබැයි, දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද? එන එක්ෙකනාට 
ඒක පවරනවා. එතෙකොට ඒ අය තීරණය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
රාජ්ය අංශයට යනවාට වඩා ෙහොඳයි ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ම ඉන්න 
එක කියලා තීරණය කරනවා. ඒක විසින් රාජ්ය අංශය විනාශ 
කරනවා. කෘතිමව සහ  ස්වභාවිකව කියන ෙම් ෙදයාකාරයටම 
රාජ්ය අංශය මරණයට පත් වීමට ඉඩ හරින එකයි ෙම් කරන්ෙන්. 
ඒක තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන ෙයෝජනාව. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට එවැනි වුවමනාවක් තිෙබන බව ඉතා 
පැහැදිලියි. ෙම්ක ඉතා විශාල අය වැය කථාවක් ෙන්. ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් විශාම වැටුප් අරමුදල් පිළිබඳ ෙකොටෙසේ පූර්විකාවක් 
තිෙබනවා. ඒ පූර්විකාෙව් කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කම්කරු 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා යටෙත් හරියට නියාමනයක් ෙවන්ෙන් 
නැහැලු. ඒ නිසා සාමා ජිකයන්ෙග් අරමුදල්වල ඉතිරි කිරීම් 
අවදානමකට ලක් ෙවනවාලු. ඒ නිසා අලුතින් නියාමනයක් අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවාලු. ෙසොයා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද?  

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

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

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

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

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

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்ட  
வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා දිගින් දිගට ෙම් ගැන අහන නිසා 

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

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔව් කියන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

[අ.භා. 1.35] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද වැදගත් දිනයක්. 

මක්නිසාද යත්, අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් දීර්ඝ කාලයක් 
ෙල්කම් ධුරය දරපු ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

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

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

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

මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලා ඕනෑ ෙකෙනකුෙගන් 
අහනවා, ෙම් වාෙග් අභිෙයෝග පහක් සහිතව රටක් භාරගත් රාජ්ය 
නායකෙයක් ලංකා ඉතිහාසෙය් ඉඳලා තිෙබනවාද කියලා. 

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

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

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

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

ඊළඟට, මුදල් අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාෙව් ෙදවැනි 
පිටුෙව් සඳහන් ෙවනවා, "2014 වර්ෂෙය් සියයට 3.3ක් ෙලස 
වාර්තා වූ වාර්ෂික සාමාන්ය උද්ධමනය  2009 වර්ෂෙය් සිට වසර 
හයක කාලයක් තුළ තනි මැද අගයක් පවත්වා ෙගන යන ලදී." 
කියලා.  රෙට් ජීවන වියදම, බඩු මිල වැඩිවීෙම් ෙව්ගය, උද්ධමනය,  
තනි ඉලක්කෙම් සංඛ්යාවක් - single digit - ෙලස අඛණ්ඩව 
පවත්වා ෙගන ගිය බව රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීලා තිෙබනවා.  

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

ඊළඟට, රවි කරුණානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ  වාර්ෂික 
වාර්තාෙව් ජාත්යන්තර තරගකාරි ෙගෝලීය ආර්ථිකය ගැන සඳහන් 
කරනවා.  "ෙම් අතර වැඩි වූ යටිතල පහසුකම් අන්තර්ජාතික 
ෙවළඳ ෙපොළ තුළ තරග කිරීමට ශී ලංකාවට ඇති හැකියාව 

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

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

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

දැන් බලන්න ජපානය අද Global Economic Indicatorsවල 
ජපානෙය් රාජ්ය ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් ෙලස  196යි. ආර්ථිකය වැෙඩන්ෙන් සියයට 1.6කින්.  
ඉතාලිෙය් රාජ්ය ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් ෙලස  126යි.  ආර්ථිකය වැඩුෙණ් සියයට 0.6ක ඍණ 
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අගයකින්.  අයර්ලන්තෙය් රාජ්ය ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 112යි.  ආර්ථිකය වැෙඩන්ෙන් 
සියයට 1.1කින්.  පෘතුගාලෙය් රාජ්ය ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 122යි.  සියයට 1.5කින් ආර්ථිකය 
වැෙඩන්ෙන්.  හැම ෙවලාෙව්ම කථා කරන සිංගප්පූරුෙව් රාජ්ය 
ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස  110යි. 
හැබැයි, ආර්ථිකය වැෙඩනවා සියයට 6.3කින්.  129 ෙදෙනකුට 
තස්තවාදී පහාර එල්ල වුණ පංශෙය් රාජ්ය ණය අනුපාතය  100යි.  
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 1.2 යි.  එක්සත් රාජධානිෙය් රාජ්ය ණය 
අනුපාතය දළ  ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 97යි.  
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 1.4 යි.  ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
රාජ්ය ණය අනුපාතය දළ  ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 
94යි. ආර්ථික  වර්ධන ෙව්ගය 2.1යි.  ශී ලංකාෙව් රාජ්ය ණය 
අනුපාතය දළ  ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 79යි. 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 7.4යි.  එතෙකොට ෙලෝකෙය් ජපානෙය්, 
පංශෙය්, එංගලන්තෙය් ෙම් හැම රෙට්ම ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට වඩා 
රාජ්ය ණය පමාණය වැඩියි.  ළිංමැඬි මානසිකත්වය තිෙබන අය 
ඒක ෙගනැල්ලා පතුරුගහනවා ණය උගුලකට මහින්ද රාජපක්ෂ 
ෙම් රට ෙගනිච්චා කියලා.  එෙහම ෙවන ්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ණය 
වාරික හා ෙපොලී ෙගවන්න ණය ෙසේවාකරණය සඳහා ආදායම 
පමාණවත් නැහැ.  2009ත් එෙහමයි. ණයයි වාරිකයි තිෙබනවා 
පතිශතයක් ෙලස 118ක්.  රජෙය් ආදායම 100ක් නම් ණයයි 
වාරිකයි 118ක් තිෙබනවා.  2010දී ණයයි වාරිකයි  පතිශතයක් 
ෙලස 100ක් තිෙබනවා.  2011දී ණයයි වාරිකයි  පතිශතයක් ෙලස 
92.5යි.  2012දී ණයයි වාරිකයි  පතිශතයක් ෙලස 96.8යි.  2013දී 
ණයයි වාරිකයි  පතිශතයක් ෙලස 102.2 යි.  2014දී ණයයි 
වාරිකයි  පතිශතයක් ෙලස 90 යි.  රජෙය් ආදායෙමන් ණය වාරික 
සහ ෙපොලී ෙගවන්න.  ෙම්ක සාමාන්ය තත්ත්වයක්.  ෙම් බිල්ෙලක් 
තමයි මවලා තිෙබන්ෙන්.  ඒක නිසා දැන් තමයි ණය ගැනීමට බය 
ෙවන්න ඕනෑ.    

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

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

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

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

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

දීලා තිෙබන්ෙන්.   විනාඩි 15ක්.   

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

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියයට 9 ගණෙන් ණය ගත්ෙත්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියයට 18ට, 20ට ණය අරෙගන තිෙබනවා. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

553 554 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙමෝටර් වාහන බලපත ගාස්තු වැඩි කරන 

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

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

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

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

දළුවලට රුපියල් පනස්හතයි හම්බ ෙවන්ෙන්.   
 

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

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

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

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

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

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

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

ஐந்  minutes. 
 

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

ஐந்  minutes.  

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

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

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

[අ.භා. 2.12] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Order?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, according to the 

Standing Orders, Members who are not speaking cannot 
read papers in Parliament while another Member is 
making his speech. - [Interruption.] Yes, that is a rule.  - 
[Interruption.] Why not?  I will show you the Standing 
Orders.   

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

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ඇති කළ ආර්ථික 

විප්ලවය අභිභවා පසු ගිය දශකය තුළ දුප්පත් ෙගොඩට එකතු වුණු 
මධ්යම පාන්තිකයන්ෙග් ආර්ථිකය නැවත වර්ධනය කර, ශක්තිමත් 
හා පුළුල් මධ්යම පන්තියක් බිහි කිරීමට අපව ෙයොමු කරන අෙප් 
අගමැතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවය හා පණාමය පුද කර සිටිනවා. 
පරිණත ෙද්ශපාලන අත් දැකීම්වලින් ෙපොෙහොසත්, අෙප් ජනාධිපති 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත් ම ෙග් ෙගෞරවය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. ජනවාරි 8වැනි දා අප සමඟ එකතු වී ෙම් 
රට පපාතයට ෙගන ගිය රාජපක්ෂ පාලනය ෙපරළා දැමූ, අෙගෝස්තු 
17වැනි දා අෙප් රජය පත් කරන්නට අපට උදවු කළ, රෙට් 
ජනතාවට පළමුෙවන්ම අෙප් පණාමය පුද කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප ආර්ථික 
සන්දර්ශනයක් මවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව ආර්ථික සන්දර්ශනයක් මවලා ෙපන්නුවා. දැන් ඒක ඔප්පු 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ආර්ථික වර්ධනය 2013දී සියයට 
3.4යි, 2014දී සියයට 4.5යි. දින සියෙය් ආණ්ඩුව දුන් සහන තුළින් 
අප ආර්ථිකයට විශාල අඩිතාලමක් දැමුවා. 2015දී අපට නැවත 
සියයට 6ක ආර්ථික වර්ධනයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්. 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස ගත්ෙතොත්, 2014 
වසෙර් අවසානය වන විට අෙප් අපනයන ආදායම සියයට  36 සිට 
14 දක්වා පහළ බැහැලා තිබුණා. කවුරු ෙමොනවා කථා කළත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොයි තරම් පුරසාරම්  ෙදඩුවත්, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ ගන්න විශාල වැඩ පිළිෙවළක් අප සකස් කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් අය වැෙයන් අප ඒකට අඩිතාලමක් දමා තිෙබනවා.  

කලින් කථා කළ බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙලොකු 
බිල්ෙලක් මවා පෑවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මම විෙශේෂෙයන් 
කියන්න ඕනෑ, රැකියා දසලක්ෂයක් ඇති කරන්න ෙම් වන විට අප 
කර්මාන්තපුර, කෘෂි කර්මාන්තපුර 23ක්, ඒ වාෙග්ම මත්ස්ය කලාප 
10ක් ඇති කරන්න සැලසුම් සකස් කර තිෙබන බව. ෙම් වන විට 
අෙප් කෘෂි අපනයනවලින් -කුළුබඩුවලින්- අප ලබන්ෙන් 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 375ක ආදායමක් විතරයි. කෘෂි 
කාර්මික සංවර්ධනය තුළින් ඉදිරි අවුරුදු පහ ඇතුළත 
අනිවාර්යෙයන්ම මිලියන 1,000ක් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට එකතු 
කරන්න අප බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]  ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම අප කර ෙපන්වනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් ආර්ථික 
සන්දර්ශනයක් ෙපන්වන්න අප බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

එදා විමල් වීරවංශ මැතිතුමන්ලා අප රට තුළ ඇති කළ 
භීෂණෙය් තත්ත්වය ඔබතුමන්ලා දන්නවා. එදා අෙප් රෙට් සියයට 
12ක් පමණ වුණු දුප්පත්කම නැති කරන්න රණසිංහ ෙපේමදාස 

ජනාධිපතිතුමා ඇති කරපු ජන සවිය වැඩසටහන "සමෘද්ධිය" 
නමින් ෙවනස් කළා. අද අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 20ක් 
සමෘද්ධිය ලබන ඒ ෙගොඩට වැටිලා තිෙබනවා. ෙඩොලර් 2කට වඩා 
අඩු ආදායමක් ලබන සියයට 20ක ජනතාවක් අෙප් රෙට් සිටින 
බව මම තමුන්නාන්ෙසේලාට අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලුෙදනාම ෙම් ගැන දන්නවා. ඒ නිසා අපි 
ආර්ථිකය ෙගොඩ ගන්න අනිවාර්යෙයන්ම විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැය තුළින් අපි විශාල වශෙයන් අද 
ව්යවසායකයින්ට අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජය යටෙත් ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ඇඟලුම් කම්හල් ව්යාපෘතිය 
පටන් ගත් අවස්ථාෙව්දී "අෙප් කාන්තාෙවෝ සුද්දියන්ට ජංගි 
මහනවා" කියලා එදා විපක්ෂය අවලාද නැඟුවා මට මතකයි. 
ඔවුන්ෙග් මානසික තත්ත්වය ෙගොඩ නඟන්න වාෙග්ම ඒ 
රැකියාෙව් අභිමානය ෙගොඩ නඟන්න එදා ඇඟලුම් 
අපනයනකරුවන්ට විශාල මුදලක් ආෙයෝජනය කරන්නට සිද්ධ 
වුණා. ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය අෙප් 
අපනයන ආදායම සියයට 14ක් වන තුරු අඩු කළත්, එදා අපි 
පටන් ගත්ත ඇඟලුම් ව්යාපෘතිය තුළින් තමයි සියයට 41ක 
ආදායමක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. අද අපි ආණ්ඩුෙව් වියදම 
පියවන්න ණය ගන්නට ඕනෑ. බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු 
ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට අනිවාර්යෙයන්ම ණය ගන්ෙන් නැතිව 
ආර්ථිකය දුවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. රජෙය් වියදමට වඩා අපි 
ආදායමක් ලබන්න ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව අෙප් 
ජනතාවෙග් ෙබල්ල මිරිකලා, බඩ මිරිකලා බදු ගත්ත විධියට 
ෙනොෙවයි අපි ආදායම එකතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා කල්පනා කරන්ෙන් අෙප් රට 
තුළ රැකියා උත්පාදනය කරලා, අෙප් රෙට් ආදායම වැඩි 
කරන්නයි. රෙට් ආදායම වැඩි කරන්ෙන් නැතිව කවදාවත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට අෙප් තරුණ පරම්පරාවෙග් 
අනාගතය සකස් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි 
ෙදෙගොල්ලන්ටම ෙබොරුවට තර්ක විතර්ක කරන්න පුළුවන්. රෙට් 
ඇත්ත තත්ත්වය තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකොම දන්නවා. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අමුතුෙවන් ඒවා කියන්න වුවමනාවක් නැහැ. 
ෙබොරු බිල්ෙලක් මවා පාන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ජනතාව අපව 
විශ්වාස කරලා අපට බලය ලබා දුන්නා. අපි රජෙය් ෙසේවකයින්ට 
රුපියල් 10,000ක් වැටුප් වැඩි කරනවාය කියලා කිව්වා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ කටයුත්ත අපි කළා. දීමනාවක් හැටියට අපි දීපු ඒ මුදල් 
පමාණය පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය 
කථාෙව්ත් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අෙප් රෙට් ආදායම 
වැඩි කරලා, එම මුදල රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුපට එකතු 
කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් රෙට් ආර්ථිකය තුළ ඇති කරන්න 
අප බලාෙපො ෙරොත්තු වනවාය කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම මම  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා 
වාෙග් අපට ෙබොරු කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එදා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙලොක්කා -හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ- ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "අෙන් හාමුදුරුවෙන්, ජනරාල් 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා දන්ෙන් යුද්ධ කරන්න විතරයි. එතුමා රුපියල් 
10,000කින් වැටුප් වැඩි කරනවාය කියලා කිව්වාට මට  එෙහම 
ෙබොරු කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මම රුපියල් 2,500ක් වැඩි 
කරන්නම්" කියලා එදා  කිව්ව ආකාරය මට ෙහොඳට මතකයි. 
නමුත් ඒ මුදලවත් දුන්ෙන් නැහැ, මිතවරුනි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කැබිනට් ඇමතිවරු හැටියට එදා කැබිනට්ටුෙව් ඉඳලා එයට අත 
එසවූවා. නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙමොනවා අනුමත කළාද 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු වැරැදි නිවැරැදි කරමින් අෙප් රට වැටිලා 
තිබුණු අගාධෙයන් අද අපි ෙගොඩ අරෙගන අවසානයි. 

559 560 
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තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රටට තිබුණු  GSP Plus සහනය  නැති 
කළා. [බාධා කිරීම්] අෙප් රෙට් මත්ස්ය ව්යාපාරෙය් නියැලී  සිටින  
අෙප් ධීවරයන්ට යුෙරෝපයට මාළු අපනයනය කරන්නට තිබුණු 
අවස්ථාව සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කළා. GSP Plus සහනය  තුළින් 
භාණ්ඩ ෙදදහස් ගණනක්  යුෙරෝපයට යවන්නට තිබුණු අවස්ථාව 
නැති කළා. මිලියන 550ක ෙවෙළඳ ෙපොළක් අපට අහිමි කළා. අද 
ෙවනෙකොට යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළට නැවත මත්ස්ය නිෂ්පාදන 
අපනයනය කරන්නට අවස්ථාව උදා කර ෙදන්නට ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  GSP Plus  
සහනය  2016 ජූනි මාසය ෙවනෙකොට  අපට ලැෙබනෙකොට අෙප් 
අපනයනකරුවන් අෙප් නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ ෙපොළ මිලියන 
550කින් වැඩි කරනවා. [බාධා කිරීම්]   

තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා 
කළා. එදා ඩී.එස්. ෙසේනානායක අගමැතිතුමා ගල්ඔය ව්යාපාරය 
පටන් ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්  මහවැලි ව්යාපාරය පටන් ගත්තා. ඒත් එදා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් හිටපු තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් උදවිය, 
"අවුරුදු තිහකින් ඉවර කරන්නට නියමිත ව්යාපාරය අවුරුදු 
පහකින් ඉවර කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද" කියා  ඇහුවා.  නමුත් 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමාට 
කිව්ෙව්,  එම ව්යාපාරය අවුරුදු පහකින් ඉවර කරන්නට කියලායි.  
මහවැලි වතුර  මහවැලි  "සී" කලාපයට අරෙගන යන්න අපට 
පුළුවන් වුණා. අෙප් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න අපට 
පුළුවන් වුණා.   

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න උදවියම ෙනොෙයක් අවස්ථාවලදී 
කිව්වා මට මතකයි, "රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට නියර දිෙග් 
යන්න බැහැ"යි කියා. නමුත් එතුමා 2002 වර්ෂෙය්දී ඍණ 
ආර්ථිකයක් තිබුණු අෙප් රෙට් ආර්ථිකය භාර ගන්න අවස්ථාෙව්දී, 
බන්දුල ගුණවර්ධන  මන්තීතුමා ඇතුඵ  ඔක්ෙකොම ෙම් පැත්තට 
ඇවිත් එදා කිව්ෙව්, "ඔබතුමා  භාර අරෙගන ෙම්ක ෙකොෙහොම  හරි 
කරන්න "කියලායි. එදා තිබුණු ඍණ ආර්ථිකය ධන ආර්ථිකයක් 
බවට පත් කරලා  පරාකමබාහු රජ්ජුරුවන්ෙගන් පස්ෙසේ  ෙම් 
රෙටන් සහල් පිටරට යවන්නට එතුමාට පුළුවන් වුණා.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, when an Hon. Member refers to other Hon. 

Members of the House, there is a way of making 
reference. I hope the Hon. Minister will do that properly 
without saying "ෙම් මැතිතුමා", "ඒ මැතිතුමා". එෙසේ කියන්ෙන් 
නැතිව "ගරු මන්තීතුමා" කියා සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ. ඒ ගැන 
ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනෑ. Thank you.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරකසභාපතිතුමනි, ගරු ෛමතීපාල 

සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඉදිරි අවුරුදු  තුන ඇතුළත ෙද්ශීය 

නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න රුපියල් බිලියන 16ක  වැඩසටහනක් 
ඉදිරිපත් කරනෙකොට අද ෙවනෙකොට අෙප් රටට ආනයනය කරන 
රුපියල් බිලියන 600ක  විෙද්ශ විනිමය අපට ඉතිරි කරන්නට  
පුළුවන් තත්ත්වයක් අපි ඇති කරනවා.  ඒ වාෙග්ම  ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා මටත්, ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමාටත් කිව්වා, වර්ෂ  2020 ෙවනෙකො ට අෙප් අපනයන 
ආදායම  ෙඩොලර් බිලියන 25ක් -රුපියල් මිලියන 3540ක්-  
කරන්න  එතුමාට  අවශ්යයි කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තායිලන්තයට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ඔවුන්ෙග් අපනයනය 
ෙදගුණයක් කරන්නට. බංග්ලාෙද්ශයට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා 
අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ඔවුන්ෙග් අපනයනය ෙදගුණයක් කරන්නට. 
වියට්නාමයට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා ඔවුන්ෙග් අපනයනය 
ෙදගුණයක් කරන්නට. නමුත්, අවාසනාවක මහත! අපට, අවුරුදු 
15ක් ගිහින් තිෙබනවා අෙප් රෙට් අපනයනය ෙදගුණයක් 
කරන්නට. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය අපට අවශ්ය කරනවා ෙම් රට දියුණු කරන්නට. රටක් 
හැටියට අපි ෙමතැනදී ගහ ගන්න එක ෙනොෙවයි කරන්නට ඕනෑ.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශවල ඉන්න ජනතාව ඡන්දය දීලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා 
තිෙබන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය නිකරුෙණ් නාස්ති 
කරන්නට ෙනොෙවයි, අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන්. ඒ 
නිසා වැදගත් විධියට උපකල්පනය කරලා, අෙප් අය වැය 
වාර්තාෙව් වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් එය ෙපන්වා ෙදන්න. අෙප් 
ආර්ථිකයට වැදගත් යමක් එකතු කරන්නට පුළුවන් වන විධිෙය් 
අදහස්  තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබනවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පුළුවන් ඒ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නට. අපි අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
අදහස් එකතු කරලා අෙප් රෙට් සංවර්ධනය ඇති කරන්නට 
දායකත්වයක් ලබා ගන්නවාය කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

අගමැතිතුමා කල්පනා කරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම 
ඉන්න හැම මන්තීවරයකුටම වගකීමක් දීලා වැඩ කටයුතු ඉදිරියට 
කරෙගන ගිහින්, අගාධයකට වැටිලා තිෙබන අෙප් රට එයින් 
ෙගොඩ ගන්නයි. ඒ වාෙග්ම, ණය උගුලක පැටලිලා තිෙබන අෙප් 
රට ෙම් ණය උගුෙලන් ෙබ්රා ෙගන, අෙප් ආදායම් වැඩි කරලා 
තරුණයන්ට රැකියා උත්පාදනය කරන වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කරන්නයි. ඒ  ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට උපකල්පනය 
කරලා බලන්න. මම හිතන හැටියට අවුරුදු 20කට පස්ෙසේ ෙහොඳම 
අය වැයක් තමයි අපි ෙම්  ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් තුළින් 
අනිවාර්යෙයන්ම ව්යවසායකයන්ට විශාල අවස්ථා පමාණයක් 
ලැෙබනවා.  "තාරුණ්යයට ෙහටක්" කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කළ 
ඒ ෙබොරු සංදර්ශනය ෙවනුවට,   "තාරුණ්යයට අනාගතයක්" ලබා 
ෙදන අඩිතාලමක් තමයි අද අපි ෙම් දමලා තිෙබන්ෙන් කියන 
කාරණය විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ෙබොරු ෙද්වල්, බිල්ෙලෝ 
මවාපාලා ෙපන්වන්නට හැදුවාට, අපි ෙම් වැඩ  පිළිෙවළ යටෙත්  
ගම් 14,022ක් සම්බන්ධ කරෙගන අපනයනයට අවශ්ය කරන 
කෘෂි නිෂ්පාදනවලට මූලික තැනක් දීලා වැඩ කටයුතු කරන විට, 
ඒ හරහා අෙප් රැකියා උත්පාදනය ඇති වන විට  ෙම් රෙට් ජනතාව 
අනිවාර්යෙයන්ම දැනගන්නවා ෙම් අය වැෙයන් ඔවුන්ට ලැෙබන 
සහන ෙමොනවාද කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  2016 ඉවර ෙවන්න 
ඉස්සරෙවලා  රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණු 
රැකියා දසලක්ෂෙයන් රැකියා ලක්ෂ  ෙදකක් උත්පාදනය කරන 
බව තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධාරණය කරනවා. 
අෙප් ජනතාවට ෙම් අය වැෙය් පතිඵල ලැෙබන තත්ත්වයක් ඇති 
කරන්නට තමුන්නාන්ෙසේලාත් එකතු ෙවලා සහෙයෝගය ෙදන්නය 
කියන ඉල්ලීම කරන අතර, තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටම 
ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
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[අ.භා. 2.35] 
 
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) 

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති වුණාට පස්ෙසේ, 
එතුමා සහ අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එතුමන්ලාෙග් 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් පළමුවන අය වැය ඊෙය් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් 
අය වැය පිළිබඳව කථා කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. 
ෙපොදුෙව් ගත් කල ෙම් අය වැය යහපත් අය වැයක් හැටියට අපි 
දකිනවා.  

බැලූ බැල්මට ෙම් අය වැෙය් ආකර්ෂණීය සහන ෙනොමැති 
වුණත්, මධ්යම කාලීනව සහ දිගු කාලීනව රට ගමන් කරන දිශාව 
පිළිබඳව ෙහොඳ දැක්මක් ෙම් අය වැය තුළ තිෙබන බව සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම, මානව සම්පත සංවර්ධනය කිරීමට 
මුල් තැන ෙදන, මානව සම්පෙත් සංවර්ධනය ඉලක්ක සහගතව 
ඉෂ්ට කරන, ඒ තුළින් ආර්ථික සංවර්ධනය වාෙග්ම රෙට් 
සංවර්ධනයත් ඉදිරියට ෙගන යන අය වැයක් හැටියට තමයි මම 
ෙම් අය වැය දකින්ෙන්.  

පසු ගිය කාලය  තුළ  ජීවන වියදම පිළිබඳ ගැටලුවක් තිෙබන 
බවට හුඟක් ෙදෙනක් කථා කළා. මම හැම දාම බඩු මිල ගැන කථා 
කළ ෙකෙනක්. මම අෙප් රජය කාලෙය්දීත් අත්යවශ්ය ආහාර 
සහන මිලකට ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියන තැන  හිටපු ෙකෙනක්. 
රුපියෙල් අවපාතයත් එක්ක බඩු මිල ඉහළට ගියා. අත්යවශ්ය 
ආහාරවල මිල ඉහළට ගියා. පරිප්පු මිල රුපියල් 200ක ට ඉහළ  
ගියා.  සම්බා කිෙලෝවක මිල රුපියල් 105 දක්වා ඉහළට ගියා. ඒ 
විධියට බඩු මිල හුඟක් ඉහළ ගිය අවස්ථාවක අත්යවශ්ය ආහාර 
දව්යවල මිල යම්තාක් දුරට පාලනය කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන 
අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. රෙට් මානව සම්පත ෙහොඳට ෙපෝෂණය 
කෙළොත් තමයි අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට ඔවුන්ෙග් දායකත්වය 
ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම් බදු සහන ලබා  දීම තුළ පරිප්පු 
මිල යම් කිසි සථ්ාවර මට්ටමකට ෙගෙනන්න අද හැකියාව ලැබී 
තිෙබනවා. විෙද්ශීය රටවලින් ෙගෙනන හාල්මැස්සන් කිෙලෝ 
එකක් රුපියල් 700ටයි අෙළවි වුෙණ්. ලංකාෙව් හදන 
හාල්මැස්සන් කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 1,000ටත් වඩා වැඩියි. ඒ 
නිසා හාල්මැසස්න් කිෙලෝ එකකට  410ක් වාෙග් මිලකුත්, 
අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය වන අල,  ලූනු වැනි ෙද්ට ස්ථාවර මිලකුත් 
නියම කරලා තිෙබනවා.  ටින් මාලුවලට  රුපියල් 120ක මිලක් 
ලබා දීලා ඒ තුළින් රෙට් මානව සම්පතට අවශ්ය කරන ෙපෝටීන් 
ලබා  දීම අවශ්යතාව ඉෂ්ට කිරීමට  අද ෙම් රජය කැප ෙවලා 
තිෙබන බව අප මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියා දියුණු කරන්න ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදකයාට 
යම් කිසි සහනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. වැඩිහිටියන් භාවිත කරන 
ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන කිරි පිටිවල මිල අඩු කිරීමක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් මානව සම්පෙත් ෙපෝෂණය ඉහළ 
නංවන්න හැකියාව ලැෙබන බව අප සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. නමුත් ෛවද්යවරියක හැටියට ළදරු කිරිපිටි 
සම්බන්ධව මම එකඟ ෙනොවන කාරණයක් ෙමතැන තිෙබනවා. 
ළදරුවාට අත්යවශ්ය ෙවන්ෙන් මව් කිරි. මම හැම දාම ඒ ගැන කථා 
කරනවා. ළදරුවාෙග් මනස වර්ධනයට, ෙමොළෙය් වර්ධනයට 
වාෙග්ම කායික වර්ධනයට, ෙලඩ ෙරෝගවලින් ආරක්ෂා වීමට 
මවුකිරි  උපකාර වනවා. ඒ නිසා ළදරුෙවකුට අත්යවශ්ය වන්ෙන් 

මව්කිරි.  අපි ළදරු කිරි පිටි ලාභ කරන්න කරන්න මව් කිරි දීෙම් 
පවණතාෙවන් ඈත් ෙවලා ළදරුවාෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය අඩාල 
ෙවන්න පුළුවන් කියලා මම නැවත නැවතත් කියනවා. ෙම් වරද 
අෙප් රජෙයනුත් සිද්ධ වුණා. අපි එදාත් ඒ ගැන කථා කළා. ඒ 
නිසා ළදරු කිරි පිටි අත්යවශ්ය දරුවන් ඉන්නවා නම් 
ෛවද්යවරෙයකුෙග් නිර්ෙද්ශය මත ඒ අයට පමණක් සහන 
මිලකට ඒවා ලබා දුන්නාට කමක් නැහැ. ළදරු කිරි පිටි මිල අඩු 
කිරීම තුළින් යම් කිසි අවස්ථාවක මව්කිරි දීම අඩාල වුෙණොත් ඒක 
රෙට් දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණයට, රෙට් දරුවන්ෙග් සංවර්ධනයට, 
රෙට් දරුවන්ෙග් මානසික වර්ධනයට ඉතා අහිතකර ෙලස 
බලපාන්න පුළුවන්  කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

රෙට් ෙපෝටීන් අවශ්යතාව වැඩි කරන්න එදා අෙප් රජය 
කාල ෙය්ත් මිරිදිය මත්ස්ය වගාව දියුණු කරන්න කටයුතු කළා, අත
-හිත දුන්නා වාෙග්ම, අදත් මිරිදිය මත්ස්ය වගාව දියුණු කරන්න 
ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  අපි ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

මානව සම්පත දියුණු කරන්න පියවර ගන්නත් ෙමම අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මුල් ළමාවිය 
සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 7,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. ගැබ්ගත් අවස්ථාෙව් ඉඳලා  පළමු 
අවුරුදු පහ තුළ තමයි දරුවාෙග් බුද්ධි වර්ධනය ශීඝෙයන් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්.  ෙම් කාලය තුළ දරුවාට අවශ්ය පශස්ත රැකවරණය 
ලබා  දීම ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය කරන හැම ෙඩොලර් එකක්ම, ඒ 
දරුවා වැඩිහිටිෙයකු බවට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙඩොලර් දාහතක  
return එකක් බවට පත් ෙවනවා. 

ඒ නිසා මුල් ළමා විය සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙම් රජය ෙලොකු 
ආෙයෝජනයක් කර ති බීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. දරුවන්ෙග් 
ෙමොළය විද්යාත්මකව හැෙදන කාලෙය් ෙම් කරන ආෙයෝජනය 
ඉතාමත්  වටිනවාය කියන එකත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම අධ්යාපනය ගැන කථා කරනවා නම්,  මානව 
සම්පෙත් සංවර්ධනය  මුල් ළමා විය සංවර්ධනයත් එක්කම 
ආරම්භ වනවා වාෙග්ම,  හැෙමෝටම අධ්යාපනය ලබා ගැනීෙම් සම 
අයිතිවාසිකම ලබා ෙදමින්  නිදහස් අධ්යාපනය ශක්තිමත් කරන්න 
ෙම් අය වැෙයන්  විශාල වශෙයන් පතිපාදන ෙවන් ෙවලා තිබීම  
අපි  පශංසනීය ෙලස  දකිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එදා ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් ආරම්භ කළා.  ඒ ද්විතීයික 
පාසල් තවදුරටත් දියුණු කරන්න අවශ්ය කරන පතිපාදන ෙම් අය 
වැෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අපි ඉතාමත් පශංසනීය 
ෙලස දකිනවා. ෙමොකද,  ෙම් ද්විතීයික පාසල් විධියට දියුණු වුණු 
පාසල්වලට අද ඉල්ලුම වැඩියි. අද ඒ පාසල් තුළින්  දරුවන්ට 
තරගකාරී ෙලෝකයට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට  අධ්යාපන 
කටයුතු කරෙගන යාමට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.  

 පාසල් තුළ තිබුණු සනීපාරක්ෂක අඩු පාඩුකම්, පානීය ජල අඩු 
පාඩුකම්, විදුලිය අඩු පාඩුකම් නිවැරදි කරන්න එදා අෙප් රජය 
කටයුතු කළා.  නමුත් තවමත්  සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නැති, ජල 
පහසුකම් නැති පාසල් සියයට 15ක් විතර තිෙබනවා.  ඒ ගැන  
අවධානය ෙයොමු ෙවලා,  ෙම් අය වැෙයන්  ඒ  සඳහා පතිපාදන 
ෙවන් ෙවලා තිබීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වනවා.   ඒ වාෙග්ම පාසල් 
දන්ත ෙසෞඛ්ය  වැඩ පිළිෙවළ දරුවන්ෙග් දත් ආරක්ෂා කර ගැනීම 
සඳහා ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.  පාසල් තුළ  තමයි ෙම් දන්ත 
සායන පැවැත්ෙවන්ෙන්.  ෙම්  දන්ත සායන ෙකෙරහි ෙබොෙහෝ විට 
කාෙගවත් අවධානය ෙයොමු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුෙවනුත් 
ෙමවර අය වැෙයන් පතිපාදන ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  
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විෙශේෂෙයන්ම පාසල්වල පන්තියක සිටින ළමයින් සංඛ්යාව 
35කට සීමා කිරීම ගැනත් අපි  සන්ෙතෝෂ වනවා. දරුවාෙග් 
අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්න, දරුවා සහ ගුරුවරයා 
අතර බැඳීම ශක්තිමත් කරන්න ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම  වැදගත් 
වුණත් ඒක ඉක්මනින් කියාත්මක කිරීම පාෙයෝගික නැහැ. 
ෙමොකද, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ.  පන්තියක 
සිටිය යුතු ළමයින් සංඛ්යාව 35කට සීමා කළාම ගෙම් දරුවාට 
ගෙම් පාසල අහිමි ෙවනවා.  ෙමොකද, අපි පන්ති කාමර  සංඛ්යාව 
වැඩි කරලා නැහැ.  ඒ නිසා පන්ති කාමර සංඛ්යාව වාෙග්ම පාසෙල්  
ගුරුවරුන්  සංඛ්යාවත් අපි වැඩි කරන්නට ඕනෑ.  ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙහොඳයි. නමුත්  ඒ සඳහා  අවුරුදු 05ක වාෙග් කාලයක් ෙදන්න 
ඕනෑ. යටිතල පහසුකම් දියුණු වුණායින් පසුව ෙම් ෙයෝජනාව 
කියාත්මක කිරීම ඉතාමත් ෙහොඳයි.  

ගුරු පුහුණුව සඳහාත් ෙමම අය වැෙයන් පතිපාදන ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.  ෙපොත පෙත් 
දැනුමට පමණක්  ලකුණු ලබා ෙදනවාට වඩා ගුණාත්මක 
අධ්යාපනයක් ලබා  දීමට ෙම් ගුරු පුහුණුව ඉතා  වැදගත් වන බවත් 
අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. 

අද ලංකාෙව් ඉස්ෙකෝලවලින්  සීමිත දරුවන් ෙකොටසකුයි 
විශ්වවිද්යාලවලට  ඇතුළත් වන්ෙන්. ෙකොටසක් වෘත්තීය 
අධ්යාපනයට ඇතුළත්  වනවා.  තවත් ෙකොටසක්  පාසල් 
අධ්යාපනය  හැර යනවා.  O/Lවලට කලින් පාසල  හැර යන 
ෙකොටසක් සිටිනවා.  A/Lවලට කලින් තව ෙකොටසක් පාසල හැර 
යනවා.  ෙම් දරුවන්ව වෘත්තීය අධ්යාපනයට ෙයොමු කිරීම සඳහා 
විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් පාසල් පද්ධතිය තුළින්ම කියාත්මක 
වනවා නම් ඉතාමත්  ෙයෝග්යයි කියලා අපි කියනවා. ෙමොකද,  
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට  O/L, A/L විතරක් කරලා අද රක්ෂාවක් ලබා 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  නමුත් වෘත්තීය පුහුණුවක් 
තිබුෙණොත් O/L, A/L results  නැති වුණත් NVQ මට්ටමට 
ගිහිල්ලා උපාධිය ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව ඒ දරුවන්ට තිෙබනවා. 
ඒ නිසා පාෙයෝගිකව පාසල් පද්ධතිය හරහා ෙමොවුන්ව වෘත්තීය 
අධ්යාපනයට ෙයොමු කිරීෙම් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි 
කියන එකත් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

විශ්වවිද්යාලවලට ෙවන් කරන පතිපාදන සියයට  30කින් වැඩි 
කිරීම ගැනත් අපි සන්ෙතෝෂ වනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙන්වාසිකාගාර 
පහසුකම් වැඩි කිරීමටත්,  රජයත් එක්ක සහෙයෝගෙයන් අලුත් 
විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කරන්න ෙපෞද්ගලික අංශයටත්  අවස්ථාව 
ලබා  දීමටත් ෙයෝජනා  ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. එක ඉතාමත් 
ෙහොඳයි. ෙමොකද අ ද  ලංකාෙව් දරුවන්ෙගන් සීමිත පිරිසකට තමයි 
විශ්වවිද්යාලවලට යන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා සමහර 
දරුවන් විෙද්ශගත වනවා. රෙට් විෙද්ශ විනිමය අෙනකුත් රටවලට 
යාම නවත්වා ගැනීම සඳහා ලංකාව තුළ ෙම් විශ්වවිද්යාල ආරම්භ 
කිරීම ඉතාමත් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් හැටියට අපි දකිනවා.  

ඊළඟට, පළාත් පාලන ආයතනවල කාන්තා නිෙයෝජනය 
සියයට 25කින් වැඩි කිරීම සඳහා  ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබීම 
ගැන අපි  සන්ෙතෝෂ  වනවා.  මා විෙශේෂෙයන්ම  මතක් කරන්නට 
ඕනෑ,  ගරු අගමැතිතුමා කාන්තා සංසදය  සමඟ එම ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා කාන්තා සංසදෙය් එකඟතාව ලබා 
ගත් බව. සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකම මන්තී ධුර සංඛ්යාව 
සියයට 30කින් වැඩි කරලා, අදාළ පක්ෂවල ලැයිස්තුවකින් 
කාන්තා මන්තීතුමියන්ලා  පත් කර ගන්න සාකච්ඡා කළා. මා 
හිතන විධියට එය ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. අද හැම 
ක්ෙෂේතයකින්ම කාන්තාවන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිබුණාට 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලන කාන්තාවන් පමාණය 
ෙබොෙහොම අඩුයි. පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙය්ත් මන්තීවරියන් 
13ෙදනායි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්  සිටින්ෙන් මන්තීවරියන් 

13ෙදනායි. අපි දන්නා කාලෙය් ඉඳලා සියයට 4, 5 කියන 
පතිශතය තමයි ෙදෝලනය ෙවමින් පවතින්ෙන්. ඒ නිසා ෙමය 
ඉතාමත් ෙහොඳ පෙව්ශයක් හැටියට අපි දකිනවා. ෙම් රෙට් 
ජනගහනෙයන් සියයට 52ක් කාන්තාවන් සිටිනවා. එෙහම නම් ඒ 
කාන්තාවන් මුහුණ ෙදන පශ්න,  ඔවුන්ට සිදු වන අසාධාරණකම් 
පිළිබඳව ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය  වන්නට  
ඕනෑ. පළාත් පාලන ආයතනවල කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි 
කිරීමට ගන්නා ෙම් උත්සාහය ඒ සඳහා ඉතාම ෙහොඳ පෙව්ශයක් 
හැටියට මා දකිනවා.  

අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැනත් කථා 
කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දුන්නා. වී ෙගොවියන්ට රුපියල් 350කට 
ෙපොෙහොර ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෙත්, ෙපොල්, රබර් සඳහා 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා  දීම නිසා ඒ වන විට අත්හැරලා 
තිබුණු ෙත්, ෙපොල්, රබර් වගාව දියුණු කර ගන්න හුඟක් 
වගාකරුවන් උනන්දු වුණා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා  දීම තුළ 
සමහර විට ෙපොෙහොර අවභාවිතයට ලක් ෙවන්න ඇති. නමුත් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා  දීම නිසා නඩත්තු ෙනොවුණු වතු 
නඩත්තු වීම තුළින් අස්වැන්න ඉහළ ගියා. නමුත් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා  දීම වී ෙගොවියාට පමණක් සීමා කිරීම තුළ 
සමහර විට ෙත්, ෙපොල්, රබර් වගාවලට යම් කිසි අහිතකර 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොල් වගාව ගැනත් අපි යමක් කථා කරන්නට 
ඕනෑ.  ගරු මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින නිසා  ඒ ගැන කථා කිරීම ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. 
ෙපොල් ආනයනය කිරීමට ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් තුළින් 
ෙපොල් කර්මාන්තයට හානියක් සිදු ෙවන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපොල් ආශිත ෙද්ශීය කර්මාන්ත වන DC කර්මාන්තය, ෙතල් 
කර්මාන්තය අඩාළ ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම පිට රටින් 
ලංකාෙව් වගාවන්ට ෙනොෙයකුත් ෙරෝග ෙබෝවීම නිසා ෙපොල් 
වගාවට හානියක් සිදු ෙවන්නත් පුළුවන්.   

එදා මාතර පෙද්ශෙය් ෙපොල්ගස්වල හට ගත් ෙරෝගී  
තත්ත්වයක් නිසා  පෙද්ශෙය් සියලු ෙපොල් ගස් කපා විනාශ කරන 
ෙලස  උපෙදස් ෙදන්නට සිදු වුණා. ෙම් දක්වා කවදාවත් පිට රටින් 
ෙම් රටට ෙපොල් ෙගෙනන්නට සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා  පිටරටින් 
ෙපොල් ෙගන්වනවා  ෙවනුවට ලංකාෙව් තිෙබන මුඩු ඉඩම් - වගා 
ෙනොකරන ඉඩම් - ෙතෝරාෙගන,  ෙපොල් වගා කිරීම සඳහා උනන්දු 
වන අයට  යම් කිසි කමෙව්දයකට අනුව ඒ ඉඩම් ලබා දීලා, ඒ 
සඳහා  යම් දිරි ගැන්වීමක් සිදු කෙළොත් ලංකාව තුළ ෙපොල් වගාව 
ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ගැනත් අවධානය ෙයොමු කිරීම ඉතාමත් ෙහොඳයි කියලා 
මා හිතනවා.  

2016 වසෙර් රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ වාර්තාෙව් 24වැනි 
පිටුෙව් ෙමෝටර් රථ වාහන ආනයනය සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කර 
තිෙබනවා.  ඒ අනුව සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම 2014 වසෙර් 
සිට 2015 වසර දක්වා ෙමෝටර් රථ වාහන ආනයනය සියයට 55ක 
වැඩි වීමක් සිදු වී තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එක අතකින් ඒක 
ෙහොඳයි. ෙමොකද, වාහනයක් මිලදී ගන්ෙන් වාහනයක්  මිලදී 
ගන්න හැකියාවක් තිෙබන අයයි.  ඒ නිසා ජනතාව වැඩිපුර 
ෙමෝටර් රථ, තී ෙරෝද රථ, යතුරු පැදි මිලදී ෙගන තිෙබනවා. 
හැබැයි ෙම් මිලදී ගැනීමත් එක්ක මාර්ග පද්ධතිෙය් අවහිරතා 
ෙබොෙහොමයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද වාහන තදබදය වැඩියි. ඒ 
නිසා හුඟාක් අයට මහ මඟ කාලය ගත කරන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා වැඩිපුර ඉන්ධන පමාණයක් පාවිච්චි ෙවනවා. 
ෙම් සඳහා කමෙව්දයක් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
"park and ride" concept එක. මීට කලිනුත් ෙමොරටුව පෙද්ශෙය් 
ෙමම කමය ආරම්භ කළා. නමුත් ඒක අසාර්ථක වුණා. ඒ නිසා  
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ෙමය සංකල්පයකට පමණක් සීමා ෙනොකර ෙම්ක කියාත්මක 
කිරීමට අවශ්ය කරන මග ෙපන්වීම ලබා දුන්ෙනොත් ෙම්ක ඉතාමත් 
ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි දකිනවා, පාෙර්  ෙබොෙහෝ වාහන පමාණයක් ධාවනය 
වන බව.  ෙබොෙහෝ  විට එක වාහනයක එක්ෙකනයි ගමන් 
කරන්ෙන්. නමුත් නගරයට ඇතුළු වන වාහනයක අනිවාර්යෙයන් 
හතර ෙදෙනකුවත් සිටින්නට ඕනෑ කියලා ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබනවා.   ෙම්වා පාෙයෝගිකව  කිරීමට අපට සිදු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, please now wind up. 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
Just give me one more minute, Sir.  ඒ වාෙග්ම ෙපොදු 

පවාහන ෙසේවය දියුණු කිරීම කළ යුතුයි  කියන එකත් අපි මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. එය ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
පතිපාදන ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්  අපෙග් සතුට 
පකාශ කරන අතරම,  විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව  අෙප් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම තී ෙරෝද රථ විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා.  
ෙම් නිසා ඉන්ධන භාවිතය වැඩි ෙවනවා වාෙග්ම පරිසර දූෂණයත් 
සිදු ෙවනවා.  ඒ නිසා විදුලිෙයන් කියාත්මක වන රථ වාහන  
පිළිබඳව ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ සඳහා සහනදායී කමයට 
ණය ලබා  දීමට ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක් හැටියට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපන්වා ෙදන්න 
කැමැතියි.  

මා මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් රට දියුණු කිරීෙම්, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යාෙම් කියා 
මාර්ගවලට  මුල් තැන ෙදමින්,  අප සියලු ෙදනාම එකට  අත් වැල් 
බැඳ ෙගන කටයුතු කරමුයි කියන ආරාධනාව කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. 
 
 

[අ.භා. 2.50] 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු 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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 අය වැය විවාදයට 

සම්බන්ධ වීමට මටත් අවස්ථාවක් සැලසීම ගැන පථමෙයන්ම 
සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ආර්ථික පරිවර්තනයක් 
වාෙග්ම ඒ ආර්ථික පරිවර්තනය තුළින් අපෙග් ජනතාවට පතිලාභ 
ලබා ෙදන ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා 
ජාතික පතිපත්ති පකාශනයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ පතිපත්ති 
පකාශනය පදනම් කර ෙගන  ෙකටිකාලීන හා දීර්ඝකාලීන 
ඉලක්ක ඔස්ෙසේ ආර්ථිකය පුළුල් කරලා අපෙග් රට නැවතත්  ෙම් 
ෙලෝකෙය් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තිෙබන රටක් හැටියට 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න  ෙම් අවස්ථාෙව් අපි ෙහොඳ අඩිතාලමක් දමා 
තිෙබනවා.  

අපට මතකයි, ෙම් කලාපෙය් අෙනකුත් රටවල් ඒ ආර්ථික 
විවෘත කරන්න ඉස්සරෙවලා,  1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් 
ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා අ  ෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
විවෘත කළා. ඒ තුළින් එතුමා විශාල ඉදිරි ගමනක් සැලසුම් කරලා 
කියාත්මක කළා. එදා අෙප් රෙට් ශීඝ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති 
වුණා. අපනයනය පදනම් කර ෙගන විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙම් රටට 
ෙගන්වන්නට පුළුවන් වුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව් අපට යුද්ධයකට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා, ඒ ගමන අඩාළ ෙවලා, අෙනකුත් 
රටවල් සමඟ සන්සන්දනය කරන ෙකොට පසුබෑමකට ලක් 
වන්නටත් අපට සිද්ධ වුණා.  ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැවතත් ෙගෝලීය 
ආර්ථිකය සමඟ අපෙග් ආර්ථිකය බද්ධ කිරීම සඳහා පැහැදිලි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව අපි කියනවා. එයින් 
බලාෙපොරාත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉතාම සීමිත ජනගහනයක් 
තිෙබන ෙව ෙළඳෙපොළක් ෙලෝකෙය් ආර්ථික බලවතුන් වන 
ඉන්දියාව, චීනය, එක්සත් ජනපදය වැනි විශාල රටවල් සමඟ 
බද්ධ කරලා ඒ එන අභිෙයෝගවලට ඔෙරොත්තු දිය හැකි 
ආර්ථිකයක් තුළින් අෙප් රට සංවර්ධනය කිරීමටයි.  

විෙශේෂෙයන්ම රටක් හැටියට අපි අෙප් ආර්ථිකය තුළ 
කාර්යක්ෂම විය යුතුය කියලා  සියලු ෙදනාම පිළිගන්න ඕනෑ. අපි 
කාර්යක්ෂම වුෙණ් නැත්නම්, අෙප් රාජ්ය ෙසේවය අෙප් රටට බරක් 
ෙවනවා නම්, අෙප් ව්යාපාරිකයන් රටට බරක් ෙවනවා නම් ඒ 
පතිලාභ අෙප් ජනතාවට ෙදන්න බැරි බව  අප සියලු ෙදනාම 
පිළිගන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරනවා, නවීන 
තාක්ෂණය, තරුණ ජවය ඒ වාෙග්ම ෙගෝලීය පිහිටීම වැනි කරණා 
උපෙයෝගී කර ෙගන අෙප් රට දියුණු රටක් බවට පත් කිරීමට අද 
අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබන බව. එදා ෙවන් ෙවලා, ෙවනස් 
ෙද්ශපාලන මතවලට ෙකොටු ෙවලා, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට බැරිව ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගහ ගත් යුගය අවසන් 
කරලා, ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයකට ගිහිල්ලා,  අද සමස්ත 
ජාතියම එකම අරමුණකින් එකම ඉලක්කයකට යන තත්ත්වයට 
අෙප් රට පත් කර තිෙබනවා. ජනවාරි 08වැනිදා ගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඇති කළ විප්ලවය තුළින් ෙම් රට නව 
දිශාවකට ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා.   

ෙම් රෙට් ඉතිහාසය වාෙග්ම අනාගතයත් සැලකිල්ලට 
භාජනය කරලා පැහැදිලි ෙලස පතිපත්තියක් තුළ ඒ නව දිශාව 
ඔස්ෙසේ ගමන් කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් පධාන ජීවන 
උපායයන් වන කෘෂිකර්මය, ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවීමටත් 
වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඉදිරිපත් කළා. නවීන තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ 
කෘෂි කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ නිෂ්පාදන වැඩි කර ෙගොවි ජනතාව 
ශක්තිමත් කරන ගමන්ම, ෙමච්චර කල් අත පසු කර, ආෙයෝජනය 
කරන්ෙන් නැතිව, කඩා වැටී තිබුණු ධීවර කර්මාන්තය නැවත 
නඟා සිටුවීම සඳහා යටිතල පහසුකම් ඇතුළු අෙනකුත් පහසුකම් 
ඇති කර ධීවර ජනතාව ශක්තිමත් කිරීමටත්, ඒ මඟින් නව 
ආර්ථික පිම්මක් පැනීමටත් අපි සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර සංවර්ධනය සඳහා බදු 
සහන ලබා  දීම, නවීකරණය හා තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම, රැකියා 
උත්පාදනය මුල් කරෙගන විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කිරීමට ෙම් අය වැෙයන් අපි පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, අෙප් මූලික සැලැස්මක් හැටියට ගාමීය ආර්ථිකය දියුණු 
කිරීම සඳහා ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 14,022ක් මුල් කරෙගන 
ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500 වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම තුළින් 
ගාමීය ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය, ආර්ථික ශක්තිය වැඩි කිරීමට 
අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ ඒ ගම්වල පමුඛතා හඳුනාෙගන එක 
ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5ක් ෙවන් කිරීම මඟින් යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය සියලු ගම්වලට ෙබදී යන ආකාරෙය් 
වැඩසටහනක් අපි නිර්මාණය කර තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයට වැඩි පතිලාභ ලබාගැනීමට විෙශේෂෙයන් ජාත්යන්තර 
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ෙවළඳාමට යන්න අපට අවශ්යයි. ජාත්යන්තර ෙවළඳාමට යෑම 
සඳහා ෙවනම අමාත්යාංශයක් පිහිටුවා ඒ මඟින් අපනයනය පදනම් 
වූ ආර්ථික රටාවකට අෙප් රට නැවතත් ගමන් කරවන්න අපි 
සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ මඟින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
අපට දැඩි විශ්වාසයක් තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ ආෙයෝජන, 
ඒ වාෙග්ම නවීන තාක්ෂණය ෙම් රටට ෙගනැල්ලා ඒ මඟින් අෙප් 
තරුණ තරුණියන්ට අවශ්ය රැකී රක්ෂා නිර්මාණය කිරීම සඳහා 
කර්මාන්තශාලා, ෙසේවා සැපයුම් ආයතන අෙප් රෙට් බිහි කරන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියා. විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාව, චීනය, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය වැනි විශාල ජාත්යන්තර ෙවළඳ ෙපොළවල් සමඟ 
බද්ධ ෙවලා ජාත්යන්තර පමිතියකට අෙප් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා 
නිෂ්පාදනය කරලා ඒ මඟින් අෙප් රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් 
ආදායම ඉහළ නැංවීමට අපි කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය රජය අත් හැර 
දමා තිබුණු අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යය සඳහා  විශාල මුදලක් අපි 
ෙම් අය වැය මඟින් ෙවන් කළා. අපි ෙත්රුම් ගත්තා, ෙම් රෙට් 
සිටින ජනතාව උගත් හා නීෙරෝගි නැත්නම් අප පාර්ථනා කරන 
සමාජය බිහි කරන්න අපට බැහැ කියා. අපට උගතුන් බිහි 
කරගන්න ඕනෑ නම් ඒ සඳහා අධ්යාපනයට ෙවන් කරන මුදල වැඩි 
කිරීම, අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම, විෂය 
පතිසංවිධානය කිරීම වැනි ෙද්වල් ගැන ඉතා ඉක්මනින් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ ආකාරයට ෙහොඳ ශක්තිමත් අනාගත 
පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා අප ෙම් අය වැය මඟින් අඩි තාලම දමා 
තිෙබනවා.  ෙනොෙයකුත් කාරණා නිසා අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්ය  ෙසේවය පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ බිඳ වැටිලා තිබුණා.   
ෙලඩ ෙවලා මිය යන තත්ත්වයක හිටිය  ඒ ජනතාව ෙබ්රා ගැනීම 
සඳහා නැවතත් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විශාල 
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මෑතකදී ආපු වකුගඩු ආබාධ ඒ 
වාෙග්ම පිළිකා වැනි ෙරෝගවලට පතිකාර කිරීම සඳහා අලුෙතන් 
ෙරෝහල් පිහිටුවලා ඒ තුළින් අෙප් ජනතාව නැවත යථා තත්ත්වයට 
පත් කිරීම සඳහා වූ ඒ වගකීම අෙප් රජය අද භාරෙගන තිෙබනවා. 

අනාගතය ගැන හිතන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම අපි තරුණ පරපුර 
ගැන හිතන්න ඕනෑ. අෙප් තරුණ පරපුර ශක්තිමත් කරලා, තරුණ 
පරපුර තුළින් ආර්ථිකය ෙගොඩ නංවන වැඩ පිළිෙවළක් ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග්ත් අෙප් අමාත්යාංශෙය්ත් පධානත්වෙයන් 
කියාත්මක කරනවාය කියලා අපි රටටම පකාශ කරනවා. 'ෙයොවුන් 
ෙසේනාංක' සංකල්පය හරහා රැකියා පිළිබඳ උපෙදස්, නායකත්ව 
පුහුණුව වාෙග්ම විනය ගරුක තරුණ පිරිසක් බිහි කිරීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 3,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා ඒ තුළින් තරුණ 
ශක්තිය අෙප් රටට දායක කරගැනීම සඳහා මූලික අඩිතාලමක් අපි 
දමා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ තුළින් 
බිහිවන තරුණ තරුණියන් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවලට ෙයොමු 
කරලා ඒ තුළින් අෙප් රෙට් ෙහෝ විෙද්ශ රටකට ඒ තරුණ 
තරුණියන් යවලා ඒ අයෙග් අනාගතයට සරිලන රැකියාවක් ලබා 
ගැනීම සඳහාත්, විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත්යතුමා අදහස් කරන 
'රැකියා දසලක්ෂය' වැඩසටහන ඉස්සරහට ෙගන ඒම සඳහාත් ඒ 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, තරුණ ෙසේවා සභාව දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා අෙප් 
රෙට් තරුණ තරුණියන්ෙග් විනය, ඒ වාෙග්ම සංස්කෘතිය වැනි 
ෙද්වල් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා මහඟු දායකත්වයක් දුන්නු බව. 
පසු ගිය රජය නවතා තිබූ ජාතික තරුණ කීඩා උෙළල, තරුණ 
නාට්ය උෙළල අපි නැවතත් ෙම් අවුරුද්ෙද් සිට පටන් අරෙගන ඒ 
තුළින් අෙප් තරුණ තරුණියන්ෙග් දස්කම් විදහා පාමින් ජාතික 
තලයට පමණක් ෙනොව ජාත්යන්තර තලයට යාම සඳහා අපි 
නැවතත් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. පුද්ගලයන්ෙග් පතිරූප 
නංවනවාට වඩා අපි ෙම් ආයතන ස්වාධීන කරලා ඒ ස්වාධීනත්වය 
තුළින් ෙම් රෙට් ඉන්න සෑම තරුණ තරුණියකටම රජෙය් 

ආයතනවලට ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කුසලතා,  ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙපෞරුෂත්වය වර්ධනය කරන්නට හැකි 
වාතාවරණයක් අපි නැවතත් ඇති කරලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වැඩසටහන් සඳහා අපට ආදායම් අවශ්ය 
ෙවන නිසා අපි බදු පතිපත්තිය හා බදු පරිපාලනය ගැන විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. අපි බදු කමය සරල කරලා 
ඒ සරල බදු කමය තුළින් සියලු ෙදනාටම ෙත්රුම් ගත හැකි, සියලු 
ෙදනාටම විශ්වාස කළ හැකි තමන්ෙග් ආදායමට සරිලන 
සාධාරණ මුදලක් අෙප් රට ෙවනුෙවන් ෙගවීමට හැකිවන පරිදි 
ෙයෝජනා අපි ෙම් අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් අෙප් රටට හානි කරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර සඳහා 
අධි බදු අය කරන්නට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් කියා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බදු දිරි ගැන්වීම සඳහා ෙයෝජනා රාශියක් 
අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ බදු දිරිගැන්වීම තුළින් ඉදිරිෙය්දී 
සාධාරණ ෙලස ආර්ථිකය ෙගොඩ නැංවීමට අපට අවකාශය 
තිෙබනවා. වැඩිෙයන් ආදායම් ලබන අෙප් පුරවැසියන්ට ඔවුන්ෙග් 
බදු තුළින් අෙප් රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දායක ෙවන්න 
අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑය කියන සංකල්පය අෙප් රජෙය් 
තිෙබනවා. පැරණි රජය ෙමන් බදු සහන තමන්ෙග් ගජ මිතුරන්ට 
දීලා, අෙප් ආදායම අඩාළ කර ගන්න පතිපත්තියක් අෙප් නැති 
බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.  

අපි ෙර්ගු ගාස්තු පතිසංවිධානය කර තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 
ෙර්ගුව තුළින් ජාවාරම් විශාල ෙලස ෙම් රෙට් කියාත්මක කරලා, 
කූට ෙවෙළන්දන් ධනපතියන් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව. ඒ 
තුළින් අෙප් රටට විශාල මුදලක් අහිමි කරන්නට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
ෙපොළට යන මාර්ගය සරල කිරීෙමන් සියලුෙදනාටම පිළිගත හැකි 
කමෙව්දයකින් භාණ්ඩ අපනයනය සහ ආනයනය කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා.  

අෙප් රෙට් නාස්තිය හා දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය තුළින් අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමටත්, ෙගෝලීය ආර්ථිකය තුළ අෙනකුත් 
රටවල් සමඟ තරගකාරී ෙලස ඉස්සරහට යෑමටත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය පතිසංවිධානය ඉතාම 
ඉක්මනින් කියාත්මක කරලා ජනතාවට පතිලාභ ෙදන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට අපි සකස් කර ගන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරනවා, අෙප් රෙට් තිෙබන ඇති-
නැති පරතරය. ෙමොකද, ෙම් විවාදෙය්දී ෙබොෙහෝ මන්තීවරු කිව්වා, 
"අෙප් ඒකපුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් ෙමච්චරයි, අෙප් 
ෙමච්චර අපනයනයක් තිෙබනවා, ෙමච්චර දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයක් තිෙබනවා" කියලා. නමුත්, අපි මතක තබා ගන්න 
ඕනෑ, අෙප් රෙට් දුප්පත්කම විශාල වශෙයන් පැතිරී තිෙබන බව. 
ගාමීය පළාත්වල ඉතාම අඩු ආදායම් ලබන පවුල් විශාල 
සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. අපි සමෘද්ධිය කියාත්මක කළත් සමෘද්ධිය 
තුළින් සාර්ථක පතිඵල දීර්ඝ කාලයකට ගන්න බැරි බව 
අවධාරණය කරනවා. ඒ සඳහා සමාජය සවිබල ගන්වා, ඒ 
පවුල්වලට සාධාරණ ෙලස ආදායමක් උපයාගත හැකි මාර්ග 
සකස් කළ යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය වැනි පහසුකම් ඒ පවුල් 
ඒකකවලට ලබා දී ඒ පවුල් ඒකක ශක්තිමත් කිරීමට අපි කටයුතු 
කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ෙම් අය වැෙයන් විශාල මුදලක් අපි ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ජාතික රජයක් වශෙයන් රට තුළ අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් කියාත්මක කිරීමට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ශී ලංකාව ඉහළ ආර්ථික තලයකට ෙගන යන්න නම්, 
අෙප් රෙට් ඇතුළාන්තය දිහා බලබලා, අෙප් සීමිත ෙවෙළඳ ෙපොළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිහා බලබලා, අෙප් අකාර්යක්ෂම ව්යාපාර තවදුරටත් පවත්වාෙගන 
යමින් සිදු කළ ෙනොහැක. එෙසේ කරෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළින් 
අපට ඉස්සරහට යන්න බැහැ. ඒ ගැන අපි අලුෙතන් සිතිය යුතුයි. 
අෙනකුත් රටවල් ෙම් කාලවල අපිව පහු කරලා ෙකොෙහොමද 
ඉස්සරහාට ගිෙය්, ෙකොෙහොමද දියුණු වුෙණ් කියලා අපි ෙහොඳ 
අධ්යයනයක් කරලා තමයි ෙම් පතිසංවිධාන අෙප් රටට ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. නව ජාතික පතිපත්තියක් තුළින් ශක්තිමත් 
අනාගතයක් කරා යන අෙප් වැඩ පිළිෙවළ අපි දැන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙම් පතිසංවිධානය තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අෙප් 

ආර්ථිකය පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් සමාජයම පූර්ණ විප්ලවයකට 
භාජනය කරලා ෙලෝකෙය් විශිෂ්ට රටක් හැටියට ඉස්සරහට 
යන්නට. ඒ සඳහා අපි සියලු ෙදනාම එක් ෙවලා සහෙයෝගය ෙදමු 
කියලා පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Lucky Jayawardana to the Chair? 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.  
                                                                                                                                                                                                                        

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. 
அதன் பிறகு,  மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් වරුෙව් මම වාණිජ 

මණ්ඩලවල පැවැති රැස්වීමකට සහභාගි වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙය් නැහැ කියා පශ්නයක් මතු කර 
තිබුණා. මම අවසර ඇතිව, වාණිජ මණ්ඩලය, ඉන්දියාෙව් 
Chamber of Commerce එකයි සමඟ meetings තුනක් 
පැවැත්වූවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අවුරුදු 
එෙකොළහක කාලයකට මුදල් ඇමතිවරෙයක් සිටිෙය් නැහැ කියන 
කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්න කැමැතියි. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ඇවිත් අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පසුව, කවුරුවත් හිටිෙය් 
නැහැ පශ්න අහන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙහොඳයි. ඔබතුමා - [බාධා 

කිරීමක්]  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමනි, ඔබතුමාට සුබ 

උපන් දිනයක් ෙව්වා! කියා මම පාර්ථනා කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අද උෙද් වරුෙව්දී ඒ 
වාෙග් පශ්නයක් ඇසුෙව් ඇයි කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
සඳුදා උදය වරුෙව්ත් ඒ වාෙග් රැස්වීම් ෙදක, තුනක් තිෙබන බව 
මම කාරුණිකව කියනවා. පුළුවන් හැම ෙව්ලාෙව්ම මම ෙමෙහේ 
ඉන්නවා. කරුණාකර, අපටත් අවසර ෙදන්න. ෙමොකද, අය වැය 
ඉදිරිපත් කළාට පසුව, ඒක market කරන්නත් තිෙබනවා. අද උෙද් 
මම සිටිෙය් වාණිජ මණ්ඩල රැස්වීමකයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාට තිබුණාෙන්, රාජ්ය ඇමතිතුමාට එන්න කියන්න.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමාත් මා සමඟ තමයි සිටිෙය්. ෙමොකද, Valuation World 

Conference එකක් තිබුණා. එම සමුළුවට එතුමාටත්, මටත් 
සහභාගිවීමට සිදු වුණා. ඒකයි සිදු වුෙණ්. මම ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැති කාරණය මතු කළ ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් කුහකකමින් වැඩ කරන්න 
එපාය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. අවුරුදු එෙකොළහක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් මුදල් ඇමතිවරෙයකු සිටිෙය් නැහැ. සිටිෙය්, 
එවක සිටි ජනාධිපති වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා. එතෙකොට ෙම් 
වාෙග් පශ්න අහන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] 
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[අ.භා. 3.11] 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලබා  දීම සම්බන්ධව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාට මා කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය අවුරුදු 
දහය පුරා මුදල් ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැති වුණාට, 
රෙට් ආර්ථිකය නම් ඉතාම ශක්තිමත්ව, ෙහොඳින් ඉස්සරහට ගියපු 
බව. ඒ ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙබොෙහොම 
සතුටින් කියන්න කැමැතියි. ඒකට  සහතිකය තමයි - [බාධා කිරීම්] 
ඒකට ෙලෝකෙයන් ෙදන - [බාධා කිරීම්] 

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

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමනි, ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න.  

පසු ගිය කාලෙය් ආර්ථිකය ඉතා ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගිය බවට  
ෙලෝකෙයන් ෙදන සහතිකය තමයි, ෙලෝකෙය් සෑම රටකම 
ආර්ථිකමය කරුණු, අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, යටිතල පහසුකම් ඇතුළු 
සියලු අංශ සැලකිල්ලට අරෙගන සකස් කරන Global Prosperity 
Index 2015 කියන දර්ශකෙය් රටවල් 142කින් ලංකාව 60වන 
ස්ථානයට පත් වී තිබීම. මීට අවුරුදු දහයකට කලින් එම දර්ශකෙය් 
අෙප් රට තිබුෙණ්, 102වන ස්ථානෙය්. පසු ගිය අවුරුදු දහයක 
කාලය තුළ අෙප් රට ස්ථාන 40කින් ඉදිරියට ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා පසු ගිය අවුරුදු දහයක කාලය තුළ මුදල් අමාත්යාංශය මඟින් 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පරිපාලනය කරන්න, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
ආදායම ඉහළ නංවා ෙම් රට මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් 
කරන්න -අෙප් ආණ්ඩුෙවන් කරන්න- අවශ්ය වැඩ ෙකොටස 
ෙබොෙහොම ශක්තිමත්ව කර  තිෙබනවාය කියන කාරණය අපට 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කරන්න පුළුවන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

අවුරුදු විස්සක කාලයක් තුළ -අවුරුදු ෙදකක් හැර- 
ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් අපි ෙම් ර ට පාලනය කර තිෙබනවා කියා 
අප ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා. ජනතාව ෙවන පක්ෂයකට 
බලය ලබා දුන්නා. අපි කැමැතියි, බලා ඉන්න ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ෙහොඳ ෙවනසක් ෙවනවාද කියා. ෙහොඳ ෙවනසක් ෙවනවා නම් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපිත් සතුටු ෙවනවා. හැබැයි, 
ඒ දිශානතිය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව  දක්වන්නට, ඒ පැහැදිලි 
දර්ශනය ෙම් ර ටට ෙදන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැරි වුණා 
කියන මතය අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කියන්න අෙප් අකමැත්තක් නැහැ. පසු 
ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කර, සියයට 
98කට විදුලිබලය ලබා දීලා, නළ ජලය ලබා දීලා, අපි අෙප් ජීවිත 
කාලෙය් ෙනොදැකපු දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය වාෙග් අධිෙව්ගී 
මාර්ග පද්ධති හදලා, හදන්න බැරි වුණු වරායවල් හදලා ෙම් රට 
විශාල සංවර්ධන ගමනකට අරෙගන ගියා. ඒ වාෙග්ම යටිතල 
පහසුකම් අංශෙයන් රට ස්ථාවර කර ෙම් රට මැදි ආදායම් ලබන 
රටක් බවට පත් කළා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කියනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් baton එක ඉස්සරහට අරෙගන යන්න; 
එෙසේ ගිහින් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න 
කියා. එෙසේ කර ෙම් රෙට් ජනතාවට වඩාත් ෙහොඳ පහසුකම් 
සලසන්න පුළුවන් විධියට ෙම් රට ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් 
බවට පත් කරන්න කියා අප තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. එතැනදී 
අෙප් ෙද්ශපාලන කුහකභාවයක් නැහැ මිතවරුනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඊෙය් 
එතුමාෙග් අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ තුළින් අත්යවශ්ය 
ආහාර දව්ය කිහිපයක මිල අඩු කර තිෙබන බව අපි දැක්කා. අපි ඒ 
ගැන සතුටු ෙවනවා. කරවල මිල අඩු කළා. පරිප්පුවලට පාලන 
මිලක් නියම කළා. ගෑස්, භූමි ෙතල් ඇතුළු දව්ය කිහිපයක මිල අඩු 
කළා. ඒ ගැන අපට සතුටුයි. ඒත් එක්කම එතුමා සඳහන් කළා, කිරි 
පිටිවල මිල යම් මට්ටමකින් අඩු කරනවාය කියන කාරණය. අනික් 
දව්යවල මිල අඩු කිරීම ගැන සතුටු වුණාට, කිරි පිටිවල මිල අඩු 
කළ එක, ෛවද්යවරෙයක් හැටියට මා අනුමත කරන්ෙන් නැහැ 
කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ළමා කිරි පිටිවල මිල අඩු කෙළොත් මව් කිරි දීම 
ගැටලුවක් ෙවලා එය දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණයට අහිතකර ෙලස 
බලපානවා කියන කාරණය ළමා ෙරෝග පිළිබඳ ෛවද්යවරුන් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා  කිරි පිටිවල මිල 
අඩු කිරීම පිළිබඳව නම් අපි සතුටු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න සතුටුයි. ෙම් රට 2005දී මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා භාරගන්නෙකොට සුනාමි ව්යවසනයට 
සහ  ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ පා තිබුණා.  ෙලෝක ෙතල් 
මිල දැවැන්ත ඉහළයාමත් එක්ක එතුමා ඉතාම සාර්ථක සංවර්ධන 
ගමනක් ෙම් රටට අත් කරලා දීලා,  ඉතාම ෙහොඳ සමාජ 
සංවර්ධනයක් ෙම් රෙට් ඇති කළා.  ඇති වුණ තත්ත්වයත් එක්ක 
ෙම් රෙට් සෑම ෙගදරකටම විදුලි බලය ලැබුණා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් 
රෙට් ෙමෝටර් රථ සංඛ්යාව ලක්ෂ 60 දක්වා පසාරණය වුණා.  විදුලි 
සංෙද්ශ අංශෙයන් ෙම් රට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා, ෙකෝටි 
ෙදකහමාරක පමණ  දුරකථන භාවිත කරනවා.  ඒ වාෙග්ම  
අන්තර්ජාල පහසුකම  රෙට් විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවාෙවන් සියයට 
30කට වැඩි ජනතාවකට  ලබා ෙදන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. ඒ 
නිසා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ඉතාම ශක්තිමත්ව 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් අඩිතාලම ඇතිෙවලා, දකුණු ආසියානු 
කලාපෙය් වඩාත්ම ඉදිරිෙයන් සිටින මානව සම්පත් දර්ශකය 
සහිත රට බවට ශී ලංකාව පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය 
අපි ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් සිහිපත් කරනවා.   

අපි ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් සඳහන් කරනවා, මෑත ඉතිහාසෙය් 
එනම් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ෙම් රෙට් රැකියා 
ලක්ෂ ගණනක් ඇති වුණ බව.  ඉෙගන ගත් දරුවන්ට, 
උපාධිධාරින්ට ෙද්ශපාලන සුදුසුකම් බලන්ෙන් නැතුව ඔවුන් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ද, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ද කියා බලන්ෙන් නැතුව එක වතාවට ෙම් රෙට් 
75,000කට රජෙය් රැකියා දීපු යුගයක් තිබුණා;  ෙද්ශපාලනය 
බැලුෙව් නැහැ.  මම කථා කරන්නට  ෙපර කථා කරපු ගරු 
ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, "අෙප් ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරු ෙද්ශපාලනය 
බලා රැකියා දුන්නා" කියා.  හැබැයි,  අපි  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියනවා, "උපාධිධාරි දරුවන්ට ෙම් රෙට් රැකියා ෙදනෙකොට 

573 574 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකම දරුෙවකුෙග්වත් පක්ෂය, ෙද්ශපාලනය අපි ඇහුෙව් නැහැ" 
කියා.  සෑම දරුෙවකුටම රජෙය් රැකියාවක් ලබා ගන්න අවශ්ය  
පසුතලය සකස් කළා.  ඒ නිසා තමයි පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාලය 
ඇතුළත ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවය ලක්ෂ 14ට පසාරණය වුෙණ්.  ඒ 
රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත්ව  තවත් පසාරණය කරනවාද? එෙහම 
නැත්නම් රාජ්ය ෙසේවය පසාරණය කරන්ෙන් නැතුව ෙපෞද්ගලික 
අංශය ශක්තිමත් කරමින් ඉදිරියට යනවාද කියන කාරණය අද අප 
රට ඉදිරිෙය්  තිෙබන පධාන ගැටලුවක්.  රාජ්ය ෙසේවකයන් නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් පිහිෙටන්, නිදහස් අධ්යාපනය ලැබූ ෙම් රටට 
ආභරණයක් වුණ, ෙම් රටට බරක් ෙනොවී තමුන්ෙග් ජීවිකාව 
කරෙගන යන්න පුළුවන් අධ්යාපන මට්ටමක් තිෙබන පිරිසක් බව 
අපි විශ්වාස කරනවා.   

හිටපු ජනාධිපතිතුමා  2012දී උපාධිධාරි වැඩසටහන 
කියාත්මක කළා. ඊට පස්ෙසේ  ෙම් රෙට් උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා 
ෙදන වැඩසටහනක් තිබුෙණ් නැහැ. නැවත වතාවක්  අපි  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලනවා, 2013, 2014, 2015 
වර්ෂවලදී විශ්වවිද්යාලවලින් එළියට ආපු උපාධිධාරින් 40,000කට 
ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා;  ඔවුන්ටත් රැකියා ලබා  දීම වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරන්න කියා.  එෙහම කෙළොත් තමයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන්ෙග් ශමය ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට  දායකකරෙගන  අපට ෙම් ගමන ශක්තිමත්ව ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. සමහර අංශවලින් බිහිවුණු උපාධිධාරි 
දරුවන්ට ගැළෙපන ආකාරෙය් රැකියා අවස්ථා ෙම් රෙට් ෙනොමැති 
බව අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දන්නවා.  හැබැයි, අද ෙම් කථා 
කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් නව දර්ශනයත් එක්ක  
Public-Private Partnership කියන සංකල්පයත් එක්ක ඔවුන්ට 
කිසියම් වෘත්තීමය හැකියාවක් ලබා දීලා, ඔවුන්ව ඍජුව රජෙය් 
රැකියාවන්වලට බඳවා ගන්න බැරි නම් ෙපෞද්ගලික අංශය හා 
බැඳුණු ව්යවසායකත්වය දියුණු කරලා ඒ අවස්ථා ලබා  දීමට 
අවශ්ය පදනම සකස් කරන්න කියා අපි ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

අපි මෑත ඉතිහාසය තුළ වැදගත් කාරණයක් දැක්කා, පසු ගිය 
වර්ෂ කිහිපය ඇතුළත ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලි ෙවනසක් ඇති වුණ බව.  ඒ ෙවනස ඇතිවීමට පාදක 
වුණා, ෙම් රෙට් ෙගොවියාට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා  දීම.  එය 
තමයි පැහැදිලිවම ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ඇති වූ 
ඉතාම වැදගත් ඉදිරි පියවර වන්ෙන්.  ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
නිසා ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණනක් වූ අෙප් ෙගොවි මහතුන්ට තමන්ෙග් 
කුඹුර අස්වද්දාෙගන තමුන් යැෙපනවා වාෙග්ම යම්කිසි ලාභයක් 
තබාෙගන තමන්ෙග් වී ටික සහ අෙනකුත් කෘෂි ෙභෝග අෙළවි කර 
ගන්න හැකියාව ලැබුණා.   

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රට වී ෙගොවිතැනින් එනම්  සහලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත වුණ වකවානුවක්  තිබුණා.  වී ෙගොවිතැන වාෙග්ම  
බඩ ඉරිඟු  වැනි වගාවලින් ෙම් රටට අවශ්ය සියලු ඉල්ලුම සපයා 
ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වුණා.   ඒ වාෙග්ම  කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් දීප්තිමත්ම යුගය පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණා. රෙට් 
ෙත්, ෙපොල් හා රබර් ඇතුළු සියලු වගාවන් වැඩි දියුණු වූ බව 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා.  අද අපි ෙබොෙහොම  පැහැදිලිව කියන්න 
අවශ්යයි, වැවිලි ආර්ථිකයට අද තිෙබන තත්ත්වය ඉතාම අහිතකර 
ෙලස බලපා තිෙබන බව.  ෙම් රෙට් ජීවනාලිය බඳු ෙවච්ච, 
අනාදිමත් කාලයක සිට අෙප් රටට දැවැන්ත විෙද්ශ විනිමය 
පමාණයක් අරෙගන ආපු ෙත් වගාවට, රබර් වගාවට අද සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන ෙද් බැලුවාම අපට ෙබොෙහොම කනගාටුවක් ඇති 
ෙවනවා.   මුදල් ඇමතිතුමා අංශ ගණනාවක් පිළිබඳව දීර්ඝ ෙලස  
විවරණය කළා. හැබැයි, අවාසනාවකට වාෙග් අද වැවිලි 

ක්ෙෂේතෙය් දැවැන්තම අර්බුදයට -ෙත් කර්මාන්තය පිළිබඳ 
ගැටලුවට- අප මුහුණ ෙදනවා.  ෙම් රෙට් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් 
ලක්ෂ 5ක් ඉන්නවා.  ෙම් රෙට් ෙත් කර්මාන්තෙයන් ඍජුව 
යැෙපන ලක්ෂ 25කට ආසන්න පිරිසක්  ජීවත් ෙවනවා; 
රබර්වලින් ඍජුව යැෙපන ලක්ෂ 15කට ආසන්න පිරිසක් ජීවත් 
ෙවනවා. ෙත්, රබර් මිල පිළිබඳ ගැටලුවට කිසිම පතිකාරයක් ෙම් 
අය වැෙයන් ලබා ෙනොදුන් බව අපි ඉතාම කනගාටුෙවන් සිහිපත් 
කරනවා. දින 100 වැඩසටහන යටෙත් ජනතාවට ෙත් සඳහා 
රුපියල් 80ක සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න ෙම් රජය ෙපොෙරොන්දු 
වුණා; රබර්වලට රුපියල් 350ක සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු වුණා; වී සඳහා රුපියල් 50ක ස්ථාවර මිලක් ලබා 
ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. අපි කියනවා, අද ෙවන ෙකොට ෙත් 
දළුවල ගැණුම් මිල කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 50ට, 48ට වැටිලා 
තිෙබන බව. සමහර ස්ථානවල, උඩ රට පළාෙත් සමහර ෙත් 
කර්මාන්තශාලා ෙත් දළු කිෙලෝ එක ගන්ෙන් රුපියල් 35ටයි. ෙම් 
තත්ත්වය යටෙත් නිෂ්පාදන පිරිවැයවත් ලබා ගන්න කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන්ට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමියාටත් 
එෙහමයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනටමත් ලංකාෙව් ෙත් 
කර්මාන්තශාලා 20කට ආසන්න පමාණයක් වැසී ෙගොස් තිෙබන 
බව ඔබතුමාට සිහිපත් කරනවා. ෙත් දළු කිෙලෝ එකකට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු වුණු රුපියල් 80ක මුදල ෙදන්න 
අවශ්ය නැහැ. කරුණාකරලා රුපියල් 70කවත් මිලක් ෙත් දල්ලට 
ලබා ෙදන්න කියලා අපි කියනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙත් 
කර්මාන්තෙයන් යැෙපන ලක්ෂ 30කට ආසන්න පිරිසකෙග් 
ජීවෙනෝපාය, ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන් කඩාෙගන 
වැෙටන බව තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම තමයි අද ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමියන් දැවැන්ත 
අර්බුදයකට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට සහන 
සලසන්නට විෙශේෂිත, නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය හරහා 
මතු ෙනොවීම අඩුවක් හැටියට අපි දකිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම රබර් ගසට අද ඇති 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය බලන්න. අද රබර් ගස් ටික දරට 
ගලවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. හුඟාක් රබර් වතුවල කිරි 
කපන්ෙන් නැහැ. රබර් වතු හිමියන් ඉතාම දුෂ්කර අඩියකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අංශ ෙදකට සහන සැලසුෙව් නැත්නම්, 
ලක්ෂ 40කට ආසන්න පිරිසකෙග් ජීවෙනෝපාය සලසන ෙත් 
වගාවටත්, රබර් වගාවටත් සහන සැලසුෙව් නැත්නම් අෙප් රෙට් 
කෘෂි කර්මාන්තයට මරු පහරක් වදිනවාය කියන කාරණය 
සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් අපි ෙම් කාරණයත් දැනගන්න 
කැමැතියි. එතුමා ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව කථා කළා. පසු 
ගිය කාලෙය් වී ෙගොවියාට අවශ්ය ෙපොෙහොර රුපියල් 350 ගණෙන් 
ලබා දුන්නා. අෙනකුත් සියලු වගාවන් සඳහා රුපියල් 1,350 
ගණෙන් ෙපොෙහොර ටික ලබා දුන්නා. දැන් ෙයෝජනා කරන කමය 
යටෙත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය වාෙග්ම ෙහක්ෙටයාරයකට ලබා 
ෙදන රුපියල් 25,000ක මුදල කුඩා කුඹුරු ඉඩම් හිමියන්ට පමණයි 
ලබා ෙදන්ෙන් කියලා එතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා. වී 
ෙගොවියාට විතරද ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්ෙන්? වී 
ෙගොවියාට විතරද රුපියල් 25,000 මුදල ලබා ෙදන්ෙන්? වී 
ෙගොවියාට ඒ රුපියල් 25,000 ලබා ෙදන්ෙන් කන්න ෙදකකටද, 
තුනකටද? එතෙකොට ෙත් ෙගොවියාට, රබර් ෙගොවියාට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? ඔවුන්ට සාමාන්ය මිල යටෙත් රුපියල් 5,000ට, 
6,000ට ෙපොෙහොර ටික ලබා ගන්න ෙවනවාද කියන කාරණය 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අපි දැනගන්න අවශ්ය කාරණයක්.  

සාමාන්ය ෙත් ෙගොවියාට, කුඩා ෙත් වතු හිමියාට, කුඩා රබර් 
වතු හිමියාට, සුළු අපනයන ෙබෝග නිෂ්පාදනය සුළු වශෙයන් 
කරන ෙගොවියාට ෙපොෙහොර ටික රුපියල් 4,000ට, රුපියල් 

575 576 
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5,000ට ලබාගන්න වුෙණොත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් රෙට් 
වැවිලි ආර්ථිකෙය් දැවැන්ත අර්බුදයක් ඇති ෙවනවාය කියන 
කාරණය අපි සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා ඔවුන් ආරක්ෂා 
කරන්න ෙපොෙහොර සහනාධාරය අඛණ්ඩව ලබා ෙදන්න.  අෙප් 
රජය පසු ගිය වසර කිහිපය පුරාවටම රුපියල් බිලියන 50ක් පමණ 
වියදම් කරමින් අඛණ්ඩව වාර්ෂිකව පවත්වාෙගන ආ ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය සෑම ෙගොවිෙයකුටම ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළ අවසන් කරන්න එපා කියා ඉතාම කරුණාෙවන් මා මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 2ක 

කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අර්බුද කාල සීමාව මැද්ෙද් 
පසු ගිය කාල වකවානුව තුළත් අපි දුටු කාරණය තමයි කළු 
වලාෙව් රිදී ෙර්ඛාව වාෙග් ෙම් රටට අඛණ්ඩව මුදල් උපයා 
ෙදන්නට සංචාරක කර්මාන්තෙයන් විශාල පිටු බලයක් ලැබුණු 
බව. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ඇති වුණු නව නිදහසින් පසු -
2009න් පසු- සංචාරකයින් විශාල පිරිසක් ෙම් රටට ආවා. ගාලු 
දිස්තික්කය ඇතුළු දකුණු පළාත තුළ සංචාරක කර්මාන්තෙය් 
විශාල පිබිදීමක් තිෙබන බව අපි දැක්කා. හැබැයි, නැවත වතාවක් 
යුෙරෝපීය ආර්ථිකය අකර්මණ්යවීමත් එක්ක, රුසියාෙව් ඇති ෙවලා 
තිෙබන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක ෙම් අවුරුද්ෙද් සංචාරකයින්ෙග් 
පැමිණීම පසු ගිය වර්ෂ ෙදකට සාෙප්ක්ෂව අඩු වන තත්ත්වයක් අපි 
දකිනවා. ඒ එක්කම දකුණු පළාත පුරාම වාෙග්ම රට පුරාම ඇති 
වන ෙහෝටල් සහ අෙනකුත් villas ඇතුළු සංචාරක බංගලා විශාල 
පමාණයක් කිසිම පමිතියක් නැතුව, සැලසුම්සහගත ෙනොවී, 
අධීක්ෂණයකින් ෙතොරව ඇතිවීම නිසා ඒ හරහා සංචාරක 
කර්මාන්තයට විශාල පහාරයක් එල්ල ෙවනවාය කියන කාරණයත් 
මතක තබාගන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ 
ෙම් රටට ආපු සංචාරකයින් පමාණය සංඛ්යාෙවන් අඩු වුවත්, 
යුෙරෝපීය රටවලින් එන සංචාරකයින් ඉතාම ෙහොඳ, ඉහළ මට්ටෙම් 
මුදලක් ෙම් රටට රැෙගන ආවා. දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වයත් එක්ක යුෙරෝපෙයන් එන සංචාරකයින් පමාණය අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. අසල්වාසී රටවලින් එන සංචාරකයින්ටත් 
ගුණාත්මක ෙසේවාවක් සැපෙයන්ෙන් නැත්නම් අෙප් සංචාරක 
කර්මාන්තයට, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අපට ආදායම ලබාදුන් 
සංචාරක කර්මාන්තයට පබල පහරක් වදිනවාය කියන කාරණයත් 
සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. 

ඉදිරි කාලෙය්දී ඉන්දියාව හා චීනය හරහා දැවැන්ත ෙවළඳ 
ෙපොළක් ඇති ෙවනවා. මිලියන 200කට වැඩි ඉන්දියානු ජාතිකයන් 
අද ඉහළ ආදායම් ලබන ධනපති තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔවුන්ට ලංකාවට ඇවිල්ලා නිවාඩුව ගත කරලා යන එක ඉතා සුළු 
කාරණයක්. ඔවුන්ව ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට ෙගන්වා ගන්නවා 
වාෙග්ම ඉහළ මට්ටෙම් චීන සංචාරකයන් ලංකාවට ෙගන්වා  ෙගන 
ෙවළඳ ෙපොළ පසාරණය කරලා ලංකාෙව් සංචාරක කර්මාන්තය 
ආරක්ෂා කර ගන්න අවශ්ය කටයුතු ඉදිරි කාලෙය්දී කරනු ඇතැයි 
අපි විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉතා කනගාටුෙවන් වුවත් 
ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජයක් ආවාම ව්යාපාරවලට ෙහොඳයි, විෙද්ශිකයන් ඇවිත් ෙම් 

රෙට් ආෙයෝජනය කරයි කියලා පසු ගිය කාලෙය් ෙලොකුවට කථා 
කළා. හැබැයි, 2015 වර්ෂෙය් මුල් කාර්තු ෙදක තුළදී ෙමරටට 
පැමිණි විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණය පසු ගිය වසරට සාෙප්ක්ෂව 
සියයට 39කින් පහළ ෙගොස් තිෙබන බව ෙබොෙහෝම පැහැදිලිව 
මුදල් ඇමතිතුමාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා. ඒ අනුව බලන 
විට ෙම් රටට පැමිණි විෙද්ශ ආෙයෝජන අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
සංචාරක කර්මාන්තය අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනෙකොට, ෙත් 
කර්මාන්තය අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනෙකොට, වැවිලි කර්මාන්තය 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි ගැටලුවලට මුහුණ ෙදනෙකොට ෙම් අය වැය 
හරහා අෙප් රෙට් ආර්ථිකය හරි දිසානතියකට ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවාද කියන ගැටලුව අප ඉදිරිපිට මතු ෙවනවා.  

අද ෙම් ආණ්ඩුවට විශාල වාසියක් තිෙබනවා. ෙබොර ෙතල් මිල 
ෙලෝකෙය් මීට ෙපර කවදාවත් ෙනොතිබුණු අඩු මට්ටමකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙබොර ෙතල් බැරලයක මිල ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
48 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එයින් ලැෙබන සහනය 
අතිවිශාලයි. ඔබතුමන්ලා ගෑස් මිල අඩු කරපු එක ෙහොඳයි. 
භූමිෙතල් මිල අඩු කරපු එක ෙහොඳයි. ෙම් සහනය සමස්ත 
ජනතාවට ලබා ෙදන්න කියා අපි ර ජයට ෙයෝජනා කරනවා. ෙත් 
දළු කිෙලෝවකට ෙපොෙරොන්දු වුණ මිල ෙදන්න. වී ෙගොවියාට 
ෙපොෙරොන්දු වුණ මිල ෙදන්න. රබර් වගා කරන ෙගොවියාට සහතික 
මිල ලබා ෙදන්න. එෙහම කරලා ෙම් රෙට් ආර්ථික ස්ථාවරභාවය 
ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා ෙබොෙහෝම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගනයාම සඳහා 
අවශ්ය විෙද්ශ ආෙයෝජන ලබා ගන්න පසු ගිය කාලෙය් යම් යම් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. පසු ගිය අෙප් ආණ්ඩුෙවන් 
Colombo Port City ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන්න චීනයට ඉඩම 
දුන්නාම සමහර  මන්තීවරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කෑ ගහපු හැටි 
අපට මතකයි. අද අපට දැකගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, 
විෙද්ශිකයන්ට ෙම් රෙට් ඉඩම් අරගන්න සම්පූර්ණෙයන්ම බදු 
විරාම ඇති කරලා, බදු සහන ලබා දීලා, විෙද්ශිකයන්ට ෙම් රෙට් 
ඕනෑම ඉඩමක් බදු රහිතව ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ෙම් රට 
පරිවර්තනය කරලා තිෙබන බව. තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙදොස් 
කිව්වා, චීනෙයන් ණය අරෙගන ෙම් රට චීන ෙකොළනියක් බවට 
පත් කරලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපිට තිෙබන 
අභිෙයෝගය තමයි, චීනෙයන් සල්ලි ගන්ෙන් නැතිව ෙම් රට 
ඉදිරියට යන්න බැහැ කියන ෙබොෙහෝම පැහැදිලි පවණතාව. අෙප් 
ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියලා, බැණලා, ගරහලා, නවත්වපු Colombo 
Port City ව්යාපෘතිය ෙහට අනිද්දාට පටන් ගන්න ෙවනවා. ඒ 
ගැන සැකයක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට Colombo Port City 
ව්යාපෘතිය පටන් ගන්න ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට Colombo Port City එකත් නැහැ; චීන 
රජෙයන් ලැෙබන කිසිම ආෙයෝජනයක් නැවත ලැෙබන්ෙන්ත් 
නැහැ. එම නිසා නුවරට යන අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙපොතුහැර - 
කඩවත ෙකොටස වැනි ෙකොටස් නැවත කරන්න ලැෙබන්ෙන්ත් 
නැහැ කියන එක අපට විශ්වාසයි. ඒ නිසා චීනෙයන් ණය ගත්තා, 
චීන ෙකොළනියක් බවට පත් කළා කියලා ෙකොච්චර අපට අවලාද 
කළත් ෙම් ආණ්ඩුවට ෙවනත් ගමනක් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුවටත් 
චීනය ෙදසට හැෙරන්න සිදු ෙවනවා කියන කාරණය සිහිපත් 
කරමින් මට අවස්ථාව ලබා  දීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.28] 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 

අවස්ථාවක කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාමත් සතුටු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යහ පාලන රජෙය් 

577 578 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පළමු අය වැය සාකච්ඡාෙව්දී කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීමත් මම 
භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මනාප ඡන්ද 106,061ක් ලබා දී ෙදවැනි වතාවටත් මා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර එවන්න කටයුතු කරපු මා 
නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මාවතගම, හිරියාල, 
ෙදොඩන්ගස්ලන්ද ජනතාවට මෙග් ෙගෞරවය පුද කරන්න ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා 
අපි ෙම් රෙට් ඇති කරපු විප්ලවීය ජයගහණෙය්දී මා නිෙයෝජනය 
කරන මාවතගම ආසනය ජයගාහී ආසනයක් බවට පත් කිරීමට එම 
ජනතාවට අවස්ථාව ලැබීම මම භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා.  

ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, ෙම් රෙට් මානව අයිතිවාසිකම් 
නැවත සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා යහ පාලනයක් ආරම්භ කරන්න 
ජනවාරි මාසෙය් 08වන දා අවස්ථාව උදා වුණාය කියන එක මා 
ඉතාම සතුටින් මතක් කරන්න ඕනෑ.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අෙප් අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම මුදල් 
අමාත්ය රවි කරුණානායක මැතිතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා, 
එවැනි පසු බිමක් තුළ ජනතාවාදි අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. 
ඒ සඳහා දායකත්වය ලබා දුන්  මුදල් අමාත්යතුමා, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරින්ට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරවාන්විත ස්තුතියක් පුද කරන්න කැමැතියි. 

යහ පාලන රජයක් යටෙත් අටවන පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කළ පළමුවන අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
සහන ගණනාවක් ෙදන්න අපට අවස්ථාව උදා ෙවලා තිෙබනවා. 
ගෑම් 400 කිරි පිටි පැකට් එකක මිල රුපියල් 295 දක්වා අඩු 
කරන්න අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. අර්තාපල් කිෙලෝවක් සඳහා 
පනවා ඇති බද්ද රුපියල් 25කිනුත්, ෙලොකු ලූනු කිෙලෝවක් සඳහා 
පනවා ඇති රුපියල් 25කිනුත්, ළදරු කිරි පිටි කිෙලෝවක මිල 
රුපියල් 100කිනුත් අඩු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම භූමිෙතල් මිල 
අඩු කරලා තිෙබනවා. එදා පසු ගිය රජ ය කාලෙය්දී භූමිෙතල් මිල 
අඩු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටි අෙප් ධීවරයන්ට ඒ රජෙයන් 
ෙමොකක්ද කෙළේ කියා අපි දැක්කා. අෙප් වයඹ පළාෙත්, හලාවත 
පෙද්ශෙය් ඒ ධීවරයන් ඝාතනයට ලක් කළා.  පශ්න රාශියක් 
තිබුණත් යහ පාලන රජයක් තුළ අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, 
ජනතාවෙග් ජීවන බර අඩු කිරීම සඳහා අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම ගෑස ් සිලින්ඩරයක මිල 
රුපියල් 150කිනුත්, භූමිෙතල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කිනුත් අඩු 
කිරීම අපි ඉතා  අගය කරන්න ඕනෑ කාරණයක්ය කියන එක මා 
මතක් කරනවා. මීට අමතරව ජනවාරි මාසෙය් 8වන දා අපි යහ 
පාලනය ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ ෙපටල් ලීටරයක මිල රුපියල් 
34කින් අඩු කළාය කියන එකත්, ඩීසල් සහ භූමිෙතල් මිලත්  අඩු 
කළාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් කරන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් අධ්යාපනය 
සඳහා ෙම් අය වැය තුළින් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබන බව. 
ඒක අෙප් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන්, අෙප් දරු පරපුර ෙවනුෙවන් 
කළ ආෙයෝජනයක්.  විෙශේෂෙයන්ම   අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළ  අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඒ ෙවනස ඇති කරලා,  ෙම් රටට, නවීන 
ෙලෝකයට ගැළෙපන පරපුරක් අෙප් රෙට් බිහි කරන්න අවශ්ය 
තත්ත්වය අධ්යාපනය තුළින් ලබා ෙදන්න විශාල මුදලක් ෙවන් 
කරන්න ලැබීම මා භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා. ෙම් අය වැය 
තුළින් අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට වාෙග්ම ෙසෞඛ්යය, කෘෂි කර්මාන්තය 
යන ක්ෙෂේත ෙදකටත් ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණය විශාල 
වශෙයන් වැඩි කර තිෙබනවා. එය සතුටට කරුණක් හැටියට අපි 
සලකනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද ෙම් රෙට් නිවාස නැති විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, එදා රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් යුගෙය්දී නිවාස විශාල පමාණයක් ෙම් රෙට් ඇති 
වුණු බව. ඒ යුගය නැවත ඇති කරමින් ෙමම යහ පාලන රජය  
නිවාස නැති අයට නිවාස 5,000ක් ඇති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න ෙමම අය වැය තුළින් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි සතුටු වනවා, 
ගම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එක ගමකට රුපියල් ලක්ෂ 15 
බැගින් ලබා  දීමට කටයුතු කර තිබීම ගැන. අපි ඒ කාරණයත් 
ඇගැයීමට ලක් කරන්න ඕනෑ.  අද අෙප් පෙද්ශවල, දුෂ්කර 
ගම්මානවල පශ්න රාශියක් ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. ජනවාරි 
මාසෙය් 08වන දා අපි ආරම්භ කරපු යහ පාලනය තුළින් ගම 
සංවර්ධනය කරන්න රුපියල් ලක්ෂ 10ක් දුන්නා. අද ගෙම් 
ජනතාව තමන්ෙග් ෙයෝජනා අනුව, තමන්ෙග් අවශ්යතා අනුව ඒ 
වැඩ කටයුතු කියාත්මක කර ෙගන යනවා. එෙහම නම් එය තවත් 
ඉදිරියට ෙගන ගිහින් ඒ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 15 දක්වා වැඩි කිරීම 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලන රජෙය් මුදල් අමාත්යතුමාටත්, 
අෙප් අගාමාත්යතුමාටත් අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑය කියන 
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. දීර්ඝව කථා කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම යහ පාලන 
රජය තුළින් ෙමවැනි    ජනතාවාදී අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න  
ලැබීම  භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා. 

පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් රෙට් සම්පූර්ණ ධනය පාවිච්චි 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිබුෙණ් යම් සීමිත ෙකොට්ඨාසයකට 
පමණක් බව අපි දැක්කා. නමුත්,   අද ඒ තත්ත්වය ෙපොදු ජනතාව 
දක්වා රැෙගන යන අය වැයක් හැටියට ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරන්න අපට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය 
කාලය තුළ ෙම් රෙට් සියලු සම්පත් ෙකොන්තාත් කළ 
කණ්ඩායමකට, සීමිත කණ්ඩායමකට සූරා කන්න අවස්ථාව ලබා 
දීලා තිබුණා. අෙප් රෙට් ඉතා අඩු ආදායම් ලබන විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ සියලු ෙදනාට සහන ලබා ෙදන අය වැයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න ලැබීම අප සැමෙග්ම සතුටට  කරුණක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මට ෙම් 
ෙව්ලාව ලබා  දීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
අෙප් රට සංවර්ධිත රටක් හැටියට ඉදිරියට ෙගන යන්න  මූලික 
ආරම්භයක් කළ අය වැයක් ෙලස මා ෙම් අය වැය සලකනවා. 
ෙමම අවස්ථාව ලබා  දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පුද 
කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

[අ.භා. 3.36] 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Provincial Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප රජෙය් පථම අය වැය 

ෙල්ඛනය පිළිබඳ විවාදෙය් පළමු දවෙසේම ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට 
පථමෙයන්ම ස්තුති වන්ත ෙවනවා.  

ගරු රවි කරුණානායක අමාත්යතුමා ඊෙය් ෙම් මැති සබයට 
ඉදිරිපත් කළ අය වැය ඓතිහාසික අය වැයක්, වැදගත් අය වැයක් 
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[ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල  මහතා] 
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බව මා කියන්න කැමැතියි. අපි එෙහම පශංසා කළාට, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් විෙව්චනත් ඉදිරිපත් ෙවමින් තිෙබන බව 
අපි දැක්කා. අෙප් සුමන්තිරන් මන්තීතුමා උෙද් කථා කරලා 
කිව්ෙව්, ''ෙම් අය වැය ඉතාම ෙහොඳයි. ෙහොඳ ෙයෝජනා ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා, නමුත් ෙම්වා කියාත්මක කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට 
සල්ලි නැහැ, සල්ලි ෙසොයා ගන්න විධියක් නැහැ, ආදායම් උපදින 
කමයක් නැහැ'' කියලායි. එතුමාෙග් විෙව්චනය වුෙණ් එෙහමයි. 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පකාශ කෙළේ, ''අපි ජාතික ආර්ථික 
සීමාෙවන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා'' කියලායි.  

අද උෙද් පත්තරවල අපි දැක්කා හිටපු ජනාධිපතිතුමා -මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා- පකාශ කර තිබුණා, ''ෙම්ක ඉලක්කයක් නැති 
අය වැයක්'' කියලා. ඒ වාෙග්ම මම දැක්කා එතුමා ගැනත් ''රාවය'' 
පත්තෙර් ලියලා තිබුණා, ''එතුමා ඉලක්කයක් නැති නායකෙයක්'' 
කියලා. එෙහම විවිධ ෙචෝදනා, පශංසා ෙම් අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් එල්ල ෙවන ෙව්ලාෙව්, ෙමය ඓතිහාසික අය 
වැයක් කියන නිසා, එක්තරා ඓතිහාසික සන්දර්භයක තියලාම 
ෙම් ගැන කථා කරන්න මා කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ''ඓතිහාසික අය වැය'' කියන 
කථාෙව්දී මා කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. හාවඩ් 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෙජෝශප් ෂුම්පීටර් කියලා ෙබොෙහොම පසිද්ධ 
ආර්ථික විද්යාඥෙයක් සිටිනවා. එතුමා රටක අය වැය කියන එක 
මූල්ය ඉතිහාසයට - fiscal history  එකට- සම්බන්ධ කරලා 
ෙමෙහම කියනවා. 

''ජනතාවෙග් ආධ්යාත්මික ගුණය, සංස්කෘතික මට්ටම, සමාජ 
ව හය හා ඔවුන්ෙග් පතිපත්ති මතින් සැලසුම් කරනු ලබන 
කටයුතු ෙමන්ම, තවත් ෙබොෙහෝ දෑ ඔවුන්ෙග් මූල්ය ඉතිහාසෙය් 
ලියැවී ඇත, ඉන් කියැෙවන පණිවුඩයට සවන් දීමට දන්නා 
තැනැත්තා අන් කවර තැනැත්ෙතකුටත් වඩා ඒ තුළ ඉතිහාසෙය් 
රැව්-පිළිරැව් ෙදන ගිගුරුම, නැතිනම් නින්නාදය අවෙබෝධ කර 
ගනී.''   

ෙම් අය වැෙය්ත් එක්තරා ආකාරයක ඓතිහාසික ගිගුරුමක් 
තිෙබනවා. ඓතිහාසික නින්නාදයක් තිෙබනවා.  ඒ නින්නාදය, 
විපක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ අයට වටහා ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබන 
කාරණය තමයි, ආර්ථික සංවර්ධනය සමඟ යහ පාලනය එකට 
අත්යන්තෙයන්ම බැඳී තිෙබනවා, ඒ ෙදක අතර ඉතා සුහද 
සම්බන්ධයක් තිෙබනවාය කියන එක. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩි 
ෙදෙනක් දන්නා,  අපට ෙලෙහසිෙයන් අමතක කරන්නට බැරි 
උදාහරණයක් මුදල් අමාත්යතුමා තමන්ෙග් අය වැය කථාෙව්දී 
ඉදිරිපත් කළා. 

ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා සංචාරක ව්යාපාරය ගැන කථා 
කළා.  පසු ගිය රජය කාලෙය්ත් සංචාරක ව්යාපාරෙය්  විශාල 
වර්ධනයක් තිබුණාය කියා අය වැය කථාෙව්දී රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා පශංසා කටයුතු විධියට පකාශ කළා.  ඒ වර්ධනය එක 
රැයකින් වැෙටන්න ෙහේතුවක් තිබුණා. ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
ෙහෝටලයකට ගිහින් පිස්සු ෙකළලා, ඒ සිද්ධිෙයන් සංචාරකෙයක් 
මරුමුවට පත්වුණා.  ඒ සම්බන්ධෙයන් යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම පමාද 
වුණා.  එවැනි සිද්ධීන් සංචාරක ව්යාපාරය බිඳ වැෙටන්නට  
ෙහේතුවුණා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ නඩුව අවුරුද්ෙදන් ඇහුවා ෙන්. 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
පමාදයි. ෙකොෙහොම හරි ඒ සිද්ධියත්  එක්ක සංචාරක 

ව්යාපාරය කඩා වැටුණා  කියන එකයි මා  කියන්ෙන්.  ෙම් ෙදක 
අතර සම්බන්ධයක් තිෙබනවාය කියලා   අප කියන්න හදන්ෙන් 
ඒකයි.  පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා ඇති වුණු සමාජ පරිවර්තනයත් 
එක්ක ෙම් ෙදක එකට සම්බන්ධ ෙවනවාය කියන කාරණය මා 
ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. පසු ගිය රජය 
සම්බන්ධෙයන්,  එම රජෙය්  ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 
එක්තරා ආකාරයක විෙව්චනයක් අපට තිෙබන්ෙන් අන්න ඒ 
නිසායි. ඒ විෙව්චනෙය්දී අප ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නිකම්ම නිකම් 
සටන් පාඨ ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් අපට අත්පත් වූ උරුමය 
ෙදස අගති විරහිතව බලන්න අප සියලුෙදනාටම පුළුවන්කමක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක ආණ්ඩුවකින් විපක්ෂයට එල්ල කරන 
විෙව්චනයක් ෙහෝ පිටින් එන විෙව්චනයක් හැටියට භාර ගන්න 
අවශ්ය නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දරාගත ෙනොහැකි ණය බරක් 
අපට උරුම වුණා. අද ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා ණය ගැන 
සෑෙහන්න කථා කළා. ණය අවශ්යයි. අපි ඒක නැහැ කියලා 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත්  ඒ ණය ෙසේවාකරණෙයන් රජෙය් 
මූලධන වියදම් සීමා ෙවනවා නම්, පුනරාවර්තන වියදම් සීමා 
ෙවනවා නම්, ණය ෙසේවාවටම රාජ්ය ආදායම ෙයොමු ෙවනවා නම් 
ඒ ණයගැතිභාවෙය් තිෙබන පෙයෝජනය ෙමොකක්ද කියලයි අප 
අහන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම ඵලදායී ෙනොවන ආෙයෝජන රටට 
මහාවිශාල බරක් වුණා. රාජ්ය මූල්ය ව හය දුර්වල කරපු, 
අකාර්යක්ෂම රාජ්ය ව්යාපාර පද්ධතියක් නඩත්තු කරන්න අපට 
සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම  ෙලෝකයට ෙහොරයක් ෙනොෙවයි,  ඉතාම 
දූෂිත පසම්පාදන කියාවලියක බරක් අපට දරන්න සිද්ධ වුණු බව. 
මා යළිත් ණය ගැන කියනවා නම්,  අවිධිමත් ණය ගැනීම් විශාල 
පමාණයක් තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම  අවිධිමත් ෙකොන්තාත් 
පිරිනැමීම්, ගසා කෑම්, කාබාසිනියා කිරීම්, ඥාති සංගහය හා අසත්ය 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම් කර තිෙබනවා. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ගැන  කථා කරන විට මතක් ෙවනවා,    Joseph Schumpeter   
විසින් කර තිෙබන පකාශය  වාෙග්ම,   එංගලන්තෙය්  සිටි අගමැති 
ෙකෙනක් කළ  ෙලෝක පසිද්ධ පකාශයක් තිෙබනවා,  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  එතුමා කියා තිෙබනවා, 
ෙලෝකෙය් ෙබොරු වර්ග තුනක් තිෙබනවා කියලා.  ඒවා  තමයි 
ෙබොරු, පට්ටපල් ෙබොරු සහ සංඛ්යා ෙල්ඛන. රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ සංඛ්යා ෙල්ඛන ඇසුරින් බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා යම් යම් අර්ථ කථන ෙගොඩාක් ඉදිරිපත් 
කළා. - ෙහොඳ ෙවලාවට ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා දැන් 
ෙම් ගරු සභාවට ආවා. -  රුපියල් 2,500කින් ජීවත් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ඒ කාලෙය් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ඉතාම සාර්ථකව ඔප්පු කළා.  මම දන්ෙන් නැහැ,  ඒ ෙකොෙහොමද 
කියලා.  නමුත් එතුමා ඒක සාර්ථකව ඔප්පු කළා.   අප දන්නවා 
පාෙයෝගික ෙලෝකෙය් අපට එෙහම ජීවත් ෙවන්න බැරි බව. එදාත් 
බැහැ;  දැනුත් බැහැ.  

ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳව සංඛ්යා ෙල්ඛන තිෙබනවා.  
ආර්ථික වර්ධනය සාමාන්ය අගයක තිබුණා. එය පිළිගන්න පුළුවන් 
අගයක්. නමුත් ආර්ථික වර්ධනය එෙසේ වැඩි ෙවලා තිබුණු පමණින් 
අෙප් බදු ආදායම් වැඩි ෙවලා තිබුණාද? අෙප් ජීවන තත්ත්වය 
ඉහළ යාමක් සිදු ෙවලා තිබුණාද? එෙහම ගත්තාම ෙම්         
සංඛ්යා ෙල්ඛනවල තිෙබන සත්ය සහ පාෙයෝගික ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ඇත්ත යථාර්ථය අතර විශාල පරස්පරයක් තිෙබනවා. 
නරුමවාදී ෙනොවන විධියටයි අප ෙම්ක දකින්න ඕනෑ. ඔස්කාර් 
වයිල්ඩ් කියා තිෙබනවා, "නරුමෙයකුට තමයි මිල ෙපෙනන්ෙන්,  
නරුමයකු ෙනොවන මිනිෙහකුට අගය ෙපෙනනවා" කියලා. දැන් 

581 582 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අප ෙමන්න ෙම් අගය දිහායි බලන්න ඕනෑ. සංඛ්යා ෙල්ඛන, 
පස්තාර ආදී ෙම් සියලු ඉලක්කම් හරඹ පසුපස  තිෙබන්න ඕනෑ 
අගය ෙමොකක්ද කියලායි අප වටහාගන්න ඕනෑ. යහ පාලනය 
මූලික කර ගත් පජාතන්තවාදී රාජ්යයක් බලන්ෙන්  අන්න ඒ අගය 
දිහායි. සමාජයක් ඉදිරියට යන ආකාරෙය් සාර්ව ආර්ථික 
කළමනාකරණයක්  ඇතිකර ගැනීෙම්දී  මහ ජනතාවට ෙලන්ගතු 
රජයක් හැටියට ෙමන්න ෙම් කටයුත්තට ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් සහ ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාෙග් රජය 
වැඩි බරක් ෙයොදනවාය කියන කාරණය අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපරාතුව පසු ගිය 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 05වැනිදා ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට පකාශයක් කරමින් මධ්ය කාලීන ආර්ථික පතිපත්ති ගැන 
සඳහන් කළා.  ඒ පකාශනය ඉදිරිපත් කෙළේම අප සිදු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්නා වූ ආර්ථිකෙය් මහා ෙවනස පිළිබඳව 
සමාජ සංවාදයක් ඇති කරන්නයි. අපි ෙකොෙළේ වහලා කිසිම 
ගැහිල්ලක් කරන්න සූදානම් වන්ෙන් නැහැ. සමහර ක්ෙෂේතවල 
ඉතාම දැඩි, ඉතාම රැඩිකල් පතිසංස්කරණ කරන්නයි අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒවා හංගාෙගන, මහ ජනතාවට එකක් 
කියලා ෙහොෙරන් ෙවනත් ෙදයක් කරන පිළිෙවතකට යන්ෙන් 
නැතිව, ෙම් පිළිබඳව විශාල සමාජ සංවාදයකට යන්නටයි අපි ෙම් 
සූදානම් වන්ෙන්.  ජනපියවාදි රැල්ෙල් හඹා යන්ෙන් නැතිව, ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙබොෙහොම බැරෑරුම්ව බාර අරෙගන එය 
කළමනාකරණය කරන්නයි ෙම් සූදානම් වන්ෙන්. එම නිසා යම් 
යම් විවාදාත්මක ෙද්වල් අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. එක  
ෙයෝජනාවක් තමයි ජාතික විශාම පාරිෙතෝෂික අරමුදල බිහි කිරීම.  
ෙම් පකාශනය ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟම ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
05වැනිදා ඉඳලාම ෙම් පිළිබඳව වැරැදි පවෘත්ති, වැරැදි මත 
වපුරමින් සිටින බව අපි දන්නවා. නමුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වෘත්තීය සමිති සහ වෘත්තීය සමිති නායකයන් එක්ක ෙම් ෙවලාෙව් 
ඵලදායී සාකච්ඡාවක් කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ජාතික 
විශාම පාරිෙතෝෂික අරමුදල ඇතුළු මහජන අරමුදල් සියල්ෙල්ම 
අලුත් පරිපාලනයක් කරන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
අරමුදල් ඒක රාශී කරපු; රාශි භූත කරපු ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම 
ෙම් අලුත් කළමනාකරණවලට යමින් සිටින යුගයක, ඒවාෙය් 
පතිලාභ ජනතාවට අත් පත් කර දිය යුතු යුගයක, අලුත් පතිලාභ 
හඳුනා ගත යුතු යුගයක අපි පැරැණි ළි ෙඳේම හිර ෙවලා ඉන්න එෙක් 
ෙත්රුම ෙමොකක්ද? එම නිසා ඉතාම විවෘත කියාවලියක් ඔස්ෙසේ 
එය නවීකරණය කරන්නට ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය 
කියන කාරණය අපි සදහන් කරන්න කැමැතියි. එම නිසා ජාතික 
විශාම පාරිෙතෝෂික අරමුදල සකස් කිරීෙම්දී ආෙයත් හංගන්න 
අවශ්යතාවක්  නැහැ. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට වග 
කියන, ව්යවස්ථා  සභාෙව් පාලනයට යටත් වන එකක් හැටියටයි 
සකස් කරන්ෙන්. එෙහම නැතිව සමහරුන් ෙයෝජනා කරන 
ෙපෞද්ගලීකරණයක්, මහ ජනතාවට එහි සතු අයිතිය අහිමි කර 
දැමීමක්  වාෙග් හිතුවක්කාර වැඩ කරන්න රජය සූදානම් වන්ෙන් 
නැහැ කියන කාරණය ෙම් ෙවලාෙව්දී අපි සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. 

විශාල වශෙයන් පාඩු ලබන, ඉස්සරහට යන්න බැරි රාජ්ය 
ව්යවසායන් ගණනාවක් දැනටමත් රජය විසින් නඩත්තු කරමින් 
සිටිනවා. ෙම් රාජ්ය ව්යවසායන් නවීකරණයක් කරන්න ඕනෑ 
නැද්ද? ෙම්වා රජයට බරක් ෙනොවන ආකාරයට, මහ ජනයාට 
බරක් ෙනොවන ආකාරයට විශිෂ්ට ආයතන බවට පත් කරන්න ඕනෑ 
නැද්ද? ඈනුම් අරිමින් මහා බරවා කකුලක් ෙවමින් තිෙබන 
ආයතන හැටියට ෙම්වා පවතින්න ඕනෑද කියන පශ්නය රට කරන 
ආණ්ඩුවක් බරපතළ විධියට  බාර ගන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙම්වා 

සම්බන්ධෙයනුත් ෙබොෙහොම විවෘත, පතිව හගතකරණ සහ 
පතිසංස්කරණ කියාවලියක් ඇති කරන්න ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් අය වැෙයන් ගාමීය ආර්ථිකය නවීකරණය කිරීම සඳහා විශාල 
පමුඛතාවක් ලබා දීලා තිෙබන බව මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
කලින් කථා කළ ෙජ්.සී. අලවතුවල මන්තීතුමා පකාශ කළා වාෙග් 
අෙප් සෑම ගමකම  ෙපොදු පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විශාල 
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්මය, සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ කර්මාන්ත යනාදිය ෙගොඩනැංවීම සඳහාත්, ඒවාෙය් 
නිෂ්පාදන ෙද්ශීය සහ ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට එකතු කිරීම 
සඳහාත් ඉතාම සැලසුම්සහගත විධිමත් යන්තණයක් සකස් 
කරන්න අවශ්ය පතිපාදන ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් ගාමීය ආර්ථිකය නවීකරණය කරන්ෙන් නැතිව 
ඉදිරි සංවර්ධන ඉලක්ක කරා අපට යාමට ෙනොහැකියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එම නිසා ඒ  ෙවනුෙවන්   මූලික 
අවධානය ෙයොමු කිරීම සම්බන්ධෙයන්  මුදල් අමාත්යාංශයට අපි 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ආර්ථිකෙයන් ටිකක්  බැහැර 
ෙවලා වුවත් යමක් සඳහන් කරන්නට කැමතියි. තව එක 
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ.  පසු ගිය කාලෙය් ක්ෂුද මූල්ය  සමාගම්  
එක්ක  කළ ආර්ථික කටයුතුවලදී  අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල 
දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. කියන්න කනගාටුයි, පසු ගිය 
කාලෙය්දී- පසු ගිය රජෙය් අවසන් භාගෙය්දී-  ෙම්  ක්ෂුද මූල්ය  
ආයතනවල ආර්ථික කියාකාරීත්වයන්  චප්ප කර, විනාශ කර 
දැම්මා.  අප දැකපු ඒ වාෙග් එක ව්යාපාරයක් තමයි, ''ගැමි දිරිය'' 
වැඩ පිළිෙවළ.  එහි ෙදවන පියවර අවසානෙය්දී  ෙලෝක බැංකු 
ව්යාපෘතිය අවසන්වීමට  නියමිතව තිබුණත්, සෑම ගමකම වාෙග් 
ගැමි දිරිය වැඩ පිළිෙවළ තුළින්  විශාල මුදල් පමාණයක් ඒක රාශී 
කර, සංගම් පිහිටුවා  ඉතා ෙහොඳට වැඩ කටයුතු කර ෙගන ගියා. 
එක ෙල්කම් වරෙයක්  එක පෑන් පහෙරන්  ඒ  ව්යාපාරය අවසන් 
කර දැම්මා.  

ෙම් ව්යාපාරය නැවත පණ ගන්වන්නට  පුළුවන් සහභාගිත්ව 
සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන්  පුහුණු වුණු, වැඩ කරපු , ෙසොරකම් 
කරන්ෙන් නැතිව වැඩ කරන්නට දක්ෂ, හදපු ව්යාපෘතිවල 
භාරකාරත්වය දරන්නට  පුළුවන්  විශාල පිරිසක් ෙම් ගම්මානවල 
ඉන්නවා. එම නිසා එම ව්යාපාර දියුණු කරන්නට ෙම් සමඟම  
පියවර ගන්නටය කියා ගාමීය ආර්ථිකය භාර ඇමතිතුමාට සහ ගරු 
එස්.බී.දිසානායක අමාත්යතුමාට  අපි ෙයෝජනා කරනවා.  

අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන්  විවාදයකින් ෙතොරව සෑම 
ෙදනාෙග්ම පශංසාව හිමිෙවලා තිෙබනවා. විශාල මුදලක්  
අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා.  පසු ගිය 
කාලෙය් විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු, ශිෂ්යෙයෝ  පාරට බැහැලා කෑ 
ගහලා,  ෙපළපාළි ගිහින්, සම්මන්තණ තියලා රැස්වීම් තියලා 
ඉල්ලා සිටිෙය්  අධ්යාපනයට ෙවන් කරන මුදල - රාජ්ය පතිපාදන- 
වැඩි කරන්නටය කියන එකයි.  මා ළඟ හරියටම සංඛ්යාෙල්ඛන 
නැහැ. මට ෙපෙනන විධියට සියයට 5.5කට වඩා වැඩි  පමාණයක්  
ෙම් වසෙර්දී අධ්යාපනය  සම්බන්ධෙයන්  ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  
අෙප් පාසල් පද්ධතිය නවීකරණය කරන්නට, විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිය නවීකරණය කරන්නට, උගන්වන ගුරුවරුන්ෙග් 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්නට, සම්පත් ධාරිතාවය වැඩි 
කරන්නට  යනාදී ක්ෙෂේතවලට ෙම් මුදල් ෙයොමු  කර ගන්නට 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපනය  පුද්ගලීකරණයට 
ලක් කරනවාය කියන පශ්නය මතු ෙවනවා. ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා  ඒ පශ්නය මතු කළා. දැන් ෙම් 
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ෙවලාෙව්ත්  අපි ජනපියවාදයට යටවන්ෙන් නැතිව  ෙම් පශ්නය  
යථාර්ථයක් හැටියට  භාර ගන්නට  ඕනෑ. කන්නන්ගර යුගෙය් සිට  
අපි නිදහස් අධ්යාපනය ගැන කථා කළාට  ඇත්ත වශෙයන්ම අදත් 
අධ්යාපනය නිදහස්ද?  අද නිදහස් අධ්යාප න පද්ධතිෙය් ඉෙගන 
ගන්නා දරුවා  පථම වසෙර් සිට  විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය දක්වාම 
සවසට සල්ලි දීලා ඉෙගන ගන්නවා. නිදහස් අධ්යාපනෙයන් 
ඉෙගන  ගත් ගුරුවරු  නිදහස ්අධ්යාපනය ආරක්ෂා කරනවාද?  ඒ 
අය පුද්ගලික පන්ති දාලා උගන්වනවා.  නිදහස් අධ්යාපනෙය් 
පිහිෙටන් ෛවද්යවරු වුණ අය නිදහස් ෛවද්ය ෙසේවය ආරක්ෂා 
කරනවාද? එෙහම ෙවලා නැහැ. ෙම් කාලය ඇතුළත   මිනිසුන්ෙග් 
චින්තනෙය්, ෙම් වැඩ ෙකොටස් ෙකෙරන ආකාරෙය් ෙලොකු 
ෙවනසක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් අද නිදහස්  අධ්යාපනය 
රැක ගැනීෙම් සටන් පාඨය  අපි ෙවනත් තැනක ස්ථානගත 
කරන්නට  ඕනෑ. එදා තිබුණු ආකාරෙයන්ම ෙම්ක කරන්නට බැහැ. 
අෙප් රජය   ෙමොනම ආකාරයකටවත්  ෙම් නිදහස්  අධ්යාපන 
වරපසාදය අහිමි කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
තිෙබන විශ්වවිද්යාල එකක්වත් පුද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැතිවා 
පමණක් ෙනොෙවයි,   මහෙපොළ විශ්වවිද්යාලය යනුෙවන් නිදහස් 
අධ්යාපන පද්ධතියට  එකතු වන තවත්අලුත් විශ්වවිද්යාලයක්  
ආරම්භ කරන්න ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ මිස  
දැනට ෙම් තිෙබන නිදහස් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. නමුත් ඊට සමාන්තර වන  
යථාර්ථයක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා.  ඒක තමයි ෙම් රෙට් ෙම් තිෙබන  
උසස්  අධ්යාපන පද්ධතියට සමාන්තරව තවත්  ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතියක් දැනටත් ඇති ෙවලා තිබීම. ඒවා මුදාගත්, 
ෙනොගත් පෙද්ශ හැටියට ඔෙහේ තිෙබන්නට හරිනවාද, එෙසේ 
නැත්නම් ෙම්වා  නියාමනයකට ලක් කරලා ෙම්වා ඇතුෙළේ කිසියම් 
මට්ටමකට  නිදහස් අධ්යාපන පෙව්ශයක් සාදා ෙදනවාද  කියන 
එකයි අපි භාර ගන්නට ඕනෑ. අන්න එෙහමයි නිදහස් අධ්යාපනය 
ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් සටනක් තිෙබනවා නම්, අපට ඒක 
ඉස්සරහාට ෙගන යන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා 
මම හිතනවා, ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළ 
අධ්යාපනය නඟා සිටුවීෙම් ෙයෝජනා මාලාව ගැන අෙප් පැරණි 
සටන් පාඨ එෙහම්මම ඔසවලා ඒවාට එෙරහිව කථා කරනවාට 
වඩා ෙම් පතිපාදන ඵලදායී ෙලස භාවිත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන සංවාදයකට අපි යන්නට ඕනෑ කියලා.  

නිල ඇඳුම් ලබා  දීම පශ්නය වුණත් එෙහමයි. නිල ඇඳුම් ලබා  
දීම සම්බන්ධ කාරණාවත් -අර කිව්වා වාෙග්- කාෙග් ෙහෝ 
ෙචෝදනාවක් ෙහෝ කාට ෙහෝ එල්ල කරන අදහසක් හැටියට 
ෙනොෙවයි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිල ඇඳුම් ලබා  දීමන් 
අතරමැදිෙයෝ රුපියල් මිලියන 900කට වැඩි පමාණයක් උපයා 
ගන්නවා. ඒ රුපියල් මිලියන 900 ඉතිරි කර ගනිමින්, නිල ඇඳුමත් 
ලබා ගනිමින්, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්ටත් ඉඩ සලසා ෙදමින්, ඒ 
වාෙග්ම ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයාටත් ඉඩ සලසා ෙදමින් ඒ කියාවලිය 
නැවත පතිව හගත කිරීෙම් වැරැද්ද ෙමොකක්ද? ආරම්භෙය්දී යම් 
යම් අඩු පාඩුකම්වලට අපට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවයි. ඕනෑම 
අලුත් වැඩක් පටන් ගනිද්දී සියයට 100ක කාර්ය සාධනයකින්, 
සියයට 100ක නිවැරදි භාවයකින් ඒවා අපට ලබා ගන්නට බැරි 
ෙවයි. නමුත් අපි ෙම්ක හරියට කියාත්මක කෙළොත්, කම 
කමෙයන්, කම කමෙයන් අපට ෙපන්වන්නට පුළුවන් ෙවනවා ෙම් 
රෙට් ආර්ථික කළමනාකරණෙය්දී අපි ෙවනසක් ඇති කරනවා 
කියන එක. ඒක ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙවනසක්.  

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා දීර්ඝ අය වැය කථාවක් 
කළා. අවුරුදු 5කටම ගැළෙපන්නට තමයි එතුමා කථා කෙළේ. 
ෙමොකද ෙම්ක පදනම් අය වැයක්. පදනම් ලිය විල්ල අගාමාත්යතුමා 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන ෙගොඩක් විස්තර කරන්නට අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක කියවන්ෙන් නැතිව, අහෙගන ඉන්ෙන් නැතිව 
එළියට ගිහින්, "ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ" කිව්වාට හරියන්ෙන් 

නැහැ. අපි අදින් පටන් ගන්නා විවාදය ඉතාම සාර්ථක ෙලස ෙම් 
කරන්නට හදන සාර්ව ආර්ථික පතිසංස්කරණ දිහා ඉතාම සුබදායී 
ෙලස බලන්නත්, අගතිවිරහිත ෙලස විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන්නත් 
ෙයොදා ගනිමු. ඒ ඵලදායී විවාදය ඉතාම සාර්ථක කියාකාරි 
සැලැස්මක් හදා ගන්නට රජයට උදවු ෙවයි කියලා මම විශව්ාස 
කරනවා. මෙග් කථාව ෙමතැනින් අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අද උෙද් වරුෙව් 

අත්යවශ්ය ෙහේතුවක් නිසා මෙග් කථාව සඳහා සඳුදා දිනය කාලය 
ෙවන් කර ෙදන ෙලස ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. අද දින මට ෙවන් 
කර ඇති කාලය ෙවනත් මන්තීවරයකු ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න, 
මම සඳුදා දින කථා කරනවා. 
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ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2016ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட உைரமீ  
எனக்கும் உைரயாற்றக் கிைடத்தைமையயிட்  மைலயக 
மக்கள் சார்பாக உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ேநற்ைறய வர  ெசல த்திட்ட உைரயிேல 
இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத அபிவி த்தி ெசய்தல், 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த் தல் மற் ம் நாட் ேல 
இன்ேனாரன்ன மாற்றங்கைள ஏற்ப த் தல் சம்பந்தமாகக் 
குறிப்பிடப்பிடப்பட்ட . இவ்வாறான பல வர  ெசல த் 
திட்ட உைரகைள நாங்கள் ேகட் க்கின்ேறாம்; அறிந்தி க் 
கின்ேறாம். பல அரசாங்கங்கைள ம் மைலயக மக்கள் 
பார்த்தி க்கின்றார்கள். இந்த சந்தர்ப்பத்திேல மைலயக 
மக்க ைடய பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல ஒ  கவைலயான 
சம்பவத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு ஐம்பதாயிரம் கள் 
அைமத் க்ெகா ப்பதாக கடந்த அரசாங்கத்தின் வர  
ெசல த் திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்த ன்னாள் ஜனாதிபதி இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் ெதாிவித்தி ந்தார். அந்த ஐம்பதாயிரம் 

ட் த் திட்டத்திேல ஆயிரம் களாவ  மைலயக 
மக்க க்குக் கட் க்ெகா க்கப்பட்டதா? அவ்வாேற கடந்த 
அரசாங்கக் கால வர  ெசல த் திட்ட விவாதங்களின்ேபா  
மைலயக மக்க க்கு அைதத் த கிேறாம்; இைதத் த கிேறாம்; 

கைளக் கட் த்த கிேறாம் என்ெறல்லாம் ெபா ப் 
பானவர்கள் இந்த உயாிய சைபயிேல ெபா ப்பற்ற ைறயில் 
நைட ைறக்குச் சாத்தியப்படாத சில க த் க்கைளத் 
ெதாிவித்  மைலயக மக்கைள ஏமாற்றியைதயிட்  
என் ைடய வன்ைமயான கண்டனத்ைதத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ஆனால், இந்தத் ேதசிய அரசாங்கத்தின்மீ ம் 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள்மீ ம் மைலயக மக்கள் ைவத்தி க்கின்ற 
நம்பிக்ைகக்குப் பாத்திரமாக இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
அைமந்தி க்கின்ற . அ  எம  மைலயக மக்கைளத்  
தி ப்திப்ப த் ெமன்ற நம்பிக்ைக இ க்கின்ற .  
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மைலயகத்திேல திய கிராமங்களின் அபிவி த்திக்ெகனப் 
திதாக உ வாக்கப்பட் க்கின்ற அைமச்சுக்கு 1000 

மில் யன் பாய் நிதி ம் இந்த 2016ஆம் ஆண்  வர  
ெசல த் திட்டத்திேல ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அந்த நிதிைய 
ஒ க்கித்தந்த மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க க்கு 
மைலயக மக்கள் சார்பாக நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்வ டன், அதைன உடன யாக அ ல்ப த் வதன் 

லம் நாட் ல் சீரற்ற காலநிைல நில கின்ற இந்தக் 
காலகட்டத்திேல மைலயக மக்க ைடய 200 வ டகால 
லயத்  வாழ்க்ைகக்கு இந்த அரசாங்கம் ற் ப் ள்ளி 
ைவக்குெமன ம் நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். இந்த 
நாட் ைடய ெபா ளாதாரத்தின் ெக ம்பாகச் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற மைலயக மக்கள் கடந்த 200 
வ டங்க க்கும் ேமலாக லயன் காம்பராக்களிேல 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 2016ஆம் ஆண் க்கான 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல ஒ க்கப்பட் க்கின்ற 
நிதியின் லமாக அவர்க க்குாிய தனி கள் 
அைமத் க்ெகா க்கப்ப ெமன்ற நம்பிக்ைக எமக்கு இப்ேபா  
ஏற்பட் க்கின்ற .  

ஒ  ட் ல் பத்  வ டங்க க்கு ேமலாக 
வாழ்கின்றவர்க க்கு அந்த கள் ெசாந்தெமன்  இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்திேல  குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . 
ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்கேளா, 200 வ ட காலமாக - ஐந்  
பரம்பைரயாக - வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அவர்க க்குச் சட்ட ர்வமான ட் ாிைமைய இந்த 
அரசாங்கம் வழங்குெமன நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். ேம ம், 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர் ப் பிரச்சிைன, 
இைளஞர் - வதிக ைடய ெதாழில்வாய்ப் ப் பிரச்சிைன, 
கல்விப் பிரச்சிைன மற் ம் அவர்க ைடய இன்ேனாரன்ன 
வாழ்க்ைகப் பிரச்சிைனக க்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கும் வர  
ெசல த் திட்டமாக நான் இதைனப் பார்க்கின்ேறன்.  

ன்னாள் ஜனாதிபதி இந்த நாட் ன் நிதியைமச்சராக 
இ ந்த காலகட்டத்திேல எங்க ைடய மைலயக மக்க க்குக் 
கட் க்ெகா ப்பதாக உ தியளித்த 50,000 கள் இன்ன ம் 
கட்டப்படவில்ைல. ஆனால், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
அதற்காக நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதால் அவர்க க்கு ஒ  
நம்பிக்ைக ம் த் க்க ம் ஏற்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, 
தய கூர்ந்  அதைன நைட ைறயில் சாத்தியப்படக்கூ ய 
வைகயிேல ெசயற்ப த்த ேவண் ெமன்  இந்த அரசாங்கத் 
திட ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாிட ம் நாம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

ேம ம், மைலயக மக்களின் கல்விக்காக 250 மில் யன் 
பாய் நிதிைய ஒ க்கித்தந்த இந்த அரசாங்கத் க்கும் 

ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
அம்மக்கள் சார்பாக என  நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்நிதி விேசடமாக மைலயக மக்களின் 
கல்விக்ெகனப் றம்பாக ஒ க்கப்பட் ப்பதால் அதன் லம் 
ெப ந்ேதாட்டங்களிேல  காணப்ப கின்ற பாடசாைலகளின் 
தரங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வ டன், அங்கு விஞ்ஞான 
ஆய் கூடங்கள் மற் ம் ஏைனய உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள ம் ேமம்ப த்தி, க.ெபா.த. உயர்தரத்திேல கணிதம், 
விஞ்ஞானம், வர்த்தகம் ஆகிய பிாி கைள ஏற்ப த் வதன் 

லமாக சிறந்த பட்டதாாிகைள அப்பகுதியி ந்  
உ வாக்கக்கூ ய வாய்ப் ம் உண்டாகும். ஆகேவ, 
ெப ந்ேதாட்டங்களில் பின்தங்கிய பிரேதசங்களி ள்ள 
பாடசாைலகளில் க.ெபா.த. உயர்தர வகுப் கள் இடம்ெபறக் 

கூ ய விதத்தில் குைறந்த  ஒ  பாடசாைலையேய ம்  
உ வாக்குவ  சாலச்சிறந்ததாக இ க்குெமன நான் 
க கிேறன். அத் டன், ஆசிாியர்களின் பயிற்சிக்ெகனப் 

றம்பாக  நிதி ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, அங்குள்ள 
பாடசாைலகளி ள்ள ஆசிாியர்க க்கு ைறயான பயிற்சி 
கைள வழங்குவதன் லமாக எங்க ைடய மைலயகக் 
கல்வியிேல ஒ  ரட்சிைய ஏற்ப த்த ெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

ேதசிய அபிவி த்தி - இந்த நாட் ன் அபிவி த்தி 
ைமயாக இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல உள்வாங்கப் 

பட் க்கின்ற . ேதசிய அபிவி த்தி, திய ெதாழில் 
வாய்ப் கைள உ வாக்குதல் என்பவற்றின் லமாக இந்த 
நாட் ேல ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கு ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் இைணந்  
ெசயற்ப வ  எம்ேபான்ற சி பான்ைமயின மக்க க்கு  
நல்லெதா   எதிர்காலத்ைத   ஏற்ப த் ம். இ  சந்ேதாசமான 
ஒ  விடயமாகும். இதைனயிட்  இந்த அரசாங்கத் க்கு எம  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

ேம ம், ம பான வாிையக் கூட் யதற்கு எம  
சந்ேதாசத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்வ டன்,  மைலயகத்தில் 
காணப்ப கின்ற ேதைவயற்ற ம பானசாைலக க்கு 

விழா ைவப்பதற்கான ஏற்பா கைள ம் இந்த அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அம் 
மக்க க்கு இன்  ேதைவப்ப வ  கல்வியாகும். எனேவ, 
அங்கு பாடசாைலகைள ம் விஞ்ஞான ஆய் கூடங்கைள ம் 
நி ங்கள். ஆனால், அப்பிரேதசங்களில்  ம பானசாைல 
கைள ெமன்ேம ம் திறப்பதற்குாிய அ மதிப்பத்திரங்கைளத் 
தய ெசய்   வழங்காதீர்கெளன  நிதியைமச்சர் அவர்களிடம் 
தய டன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இந்த அரசாங்கம் மைலயக மக்க க்குத் தனி கைள 
அைமத் க்ெகா ப்பதற்ெகன ஓர் அைமச்ைச உ வாக்கி, 
அதற்ெகன நிதிெயா க்கி ள்ள . இந்தத் தனி கைள 
அைமக்கின்ற அேதசந்தர்ப்பத்தில், பாடசாைலக் கல்வி 
அபிவி த்தி மற் ம் ெப ந்ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகளின் 
சுகாதாரம் சம்பந்தமாக அங்கு காணப்ப ம் இன்ேனாரன்ன 
பிரச்சிைனகைள ம் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அத் டன், அரசாங்கத்தால் ெபா ப்ேபற்கப்பட்ட அங்கி க் 
கின்ற 61 ைவத்தியசாைலகளில் ைவத்தியர்களின் குைறபா ம் 
தமிழ் ேபசக்கூ ய தாதிமார் குைறபா ம்  காணப்ப கிற . 
ஆகேவ, அரசாங்கம் அங்கு நில ம் ெவற்றிடங்கைள  
நிரப் கின்றேபா , அந்தந்தப் பிரேதசங்கைளச் சார்ந்த 
மைலயக  இைளஞர், வதிக க்கு உகந்த ெதாழில்வாய்ப்  
வழங்குவைதக் கவனத்திெல க்க ேவண் ம்.  

இன்  சுற் லாத் ைறையப் பற்றிப் ேபசும்ேபா  இந்த 
நாட் ேல மைலயகத்ைத எவ ம் மறந் விட யா . இந்த 
நாட் ேல வெர யா, ப ைள ஆகிய  பிரேதசங்கைளப் 
ேபால ஒ  சுந்தரமான காட்சிையக் காணக்கூ ய, 
சுற் லாத் ைறைய அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ ய ேவ  
பிரேதசங்கள் கிைடக்காெதன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
"Small England" என்  கூறப்ப கின்ற வெர யாவி ம் 
ப ைளயி ம் இயற்ைகக் காட்சிகள் இ க்கின்றன. எனேவ, 
ஊவா மற் ம் மத்திய மாகாணங்கைள உள்ளடக்கிச் 
சுற் லாத் ைறைய ேமம்ப த் வதன் லம் அந்தப் 
பிரேதசத்தி ள்ள இைளஞர், வதிக க்கும் ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைள வழங்கி, இந்த நாட் க்கு அந்நியச் ெசலாவணி 
ைய ம்  ெபற் க்ெகாள்ள ம். சுற் லாத் ைறைய 
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அபிவி த்தி ெசய் ம்ெபா , ெப ந்ேதாட்டப் பிரேதசத்தி ம் 
தனியார் ைற ேஹாட்டல்கள், பயிற்சிப் பாடசாைலகள் 
ேபான்றவற்ைற உ வாக்குவதன் லமாக ம் அப்பிரேதசவாழ் 
இைளஞர்க ைடய ெதாழில்வாய்ப் ப் பிரச்சிைனகைள 
நிவர்த்தி ெசய்யக்கூ யதாக இ க்குெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

இன்  ெப ந்ேதாட்டத் ைற ழ்ச்சி கண் வ கின்ற . 
ேதயிைலயின் விைல ழ்ச்சி காரணமாக ேதாட்டத் ைற 
மக்கள் இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா த் க் 
ெகாண்  இ க்கின்றார்கள். ஆங்காங்ேக ேதாட்டத் ெதாழிற் 
சாைலகள் டப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. இவற்ைறச் 
சுற் லாத் ைறப் பாடசாைலகளாக மாற்றிேயா அல்ல  
ேஹாட்டல்களாக மாற்றிேயா இைளஞர்க க்குத் 
ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா க்கலாம். அதற்குாிய 
ஏற்பா கைள ம் இந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். 
அவ்வா  ெசய் ம்ேபா  எங்க ைடய மக்களின் பிரச்சிைன 
கைளப் பாாிய அளவில் தீர்த் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக 
இ க்குெமன நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

கிராமிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் ம் 
ேநாக்கில், திய கிராமிய டைமப் த் திட்டங்கைள 
அ ல்ப த் ம் இந்த அரசாங்கமான , ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் வதி ம் 

ைமயான கவனத்ைதச் ெச த்தியி ப்பைத உ திப் 
ப த் ம் வைகயில் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் 
சமர்ப்பித்தி ப்பைதயிட்  நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். 
காணி அபிவி த்திக் கட்டைளச் சட்டம், சுவர்ண மி ேபான்ற 
ெசாந்தமாக ட்  உாிமப்பத்திரம் வழங்கும் திட்டம் 
ேபான்றைவ எம  ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கும் அறி கப் 
ப த்தப்படேவண் ம். அவர்க க்கும் அவற்ைறப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு  இந்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம்.  

இன்  எம  பிரேதசத்தி ள்ள பல பாடசாைலகளில் 
ஆய் கூடங்கள் இ ந்தா ம்கூட, சில வசதிக் குைறபா கள் 
காணப்ப கின்றன. இந்த அரசாங்கமான , நிரந்தர ஆய் கூட 
வசதிகளற்ற பாடசாைலகளில் விஞ்ஞானக் கல்விைய 
ேமம்ப த் வதற்காக 2016ஆம் ஆண் க்கு 450 மில் யன் 

பாைய ஒ க்கியி க்கின்ற . ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைல 
க க்குச் சுகாதார வசதிகள் மற் ம் உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள வழங்கி, உபகரணங்கைளப் னரைமப்பதற்கும் 
ேமம்ப த் வதற்குமாக 250 மில் யன் பாைய ஒ க்கித் 
தந்தி ப்ப  எமக்குச் சந்ேதாசமாக இ க்கின்ற .  

அேதேபான் , ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் ெதாழில் ட்பக் 
கல்வி சம்பந்தமாக ம் கூ தலான கவனம்ெச த்தப்பட் , 
அதற்காக 400 மில் யன் பாய்க்கு ேமற்பட்ட ெதாைக 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . நான் ன்  கூறிய ேபால 
ெதாழில் ட்பக் கல்விைய ேமம்ப த் ம் வைகயில், 
மைலயகத்திேல டப்பட் க்கின்ற ேதயிைலத் ெதாழிற் 
சாைலகைள ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயங்களாக மாற்ற ம். 
ேதாட்டக் கம்பனிகள் ெவ மேன ெப ந்ேதாட்டங்கைளப் 
பாரெம த் க்ெகாண் , வ மானம் தரக்கூ ய ேதாட்டத் 
ெதாழிற்சாைலகைள ைவத்தி க்கின்றன. இதற்குக் 
காரணம் ேகட்டால், அ  "silent factory" என்  
கூ கின்றார்கள். அதைன ஏற் க்ெகாள்ள யா . அந்தப் 
பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற இைளஞர், வதிக க்குப் 
பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கு - ெதாழில் ட்பக் கல்விைய 
வழங்குவதற்கு அவற்ைறத் ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயங்களாகச் 
ெசயற்ப த்த ெமன நான் இங்கு பிேராிக்கின்ேறன்.  

அேதேபான்  சுகாதாரத் ைறையப் ெபா த்தவைரயிேல 
ெப ந்ேதாட்டப்பகுதி ைவத்தியசாைலகள் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட்  வ கின்றன. அவற் க்கு "அம் லன்ஸ்" 
வண் கள் ேதைவயாக இ க்கின்றன; சில உபகரணங்கள் 
குைறவாக இ க்கின்றன. அவற்ைற ம் சுகாதார அைமச்சின் 

லமாகப் ெபற் க்ெகா ப்பற்கு உாிய ஏற்பா கைளச் 
ெசய்யேவண் ம். அதற்கும் ஏராளமான நிதி ஒ க்கப் 
பட் ப்பைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ெப ந்ேதாட்டப் பிரேதசங்களில் தபால் ேசைவயான  
இன்ன ம் சாியான ைறயில் ைம ெபறவில்ைல. 
அங்குள்ள ெப ந்ேதாட்ட இைளஞர்க க்கு தபால் 
ேசைவ டன் ெதாடர் ைடய நியமனங்கைள வழங்கி, அதைன 

ைமயாகச் ெசயற்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம்.  

இன்  மைலயகத்திேல காலநிைல மாற்றத்தின் 
காரணமாக அைனத் ப் பிரேதசங்களி ம் மண்சாி கள் 
ஏற்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. கடந்த வ டம் 
ெகாஸ்லாந்ைத - மீாியெபத்ைதயில் இடம்ெபற்ற மண்சாிவி 
னால் ஏற்பட்ட அவலநிைல காரணமாக இன்  நாங்கள் 
அரசியல் ாீதியாக ம் ச க ாீதியாக ம் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ேறாம். எனி ம், இதைனத் தனிப்பட்ட நபேரா, 
தனிப்பட்ட அைமச்ேசா சீர்ெசய்ய யா . ேநற் ம் ேநற்  

ன்தின ம் ெபய்த மைழயின் காரணமாக மீாியெபத்ைத 
பிரேதசம் ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . அந்தப் 
பிரேதசத்தில் மக்கள் வாழ மா? என்பேத ேகள்விக் 
குறியாக இ க்கின்ற . அவர்கைள அந்தப் பிரேதசத்தி ந்  

ற்றாக அகற்றி, ேவெறா  திய இடத்தில் கு யமர்த் வதற் 
குாிய நடவ க்ைககைள நாம் ெசய்யேவண் ம். அதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள இந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன். இவ்வாறான மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தி  
மைலயகத்ைதப் பாாிய அளவில் அபிவி த்தி ெசய்வதன் லம், 
ெபா ளாதாரத்தின் ெக ம்பாக இன் வைர 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற ெப ந்ேதாட்டத் ைற 
மக்கள், இந்த நாட் ன்மீ  ெமன்ேம ம் அன்  
ெச த் பவர்களாக இ ப்பார்கள் என்பைத நான் இங்கு 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් Budget 
එෙක්දී tourism ගැන කථා කරලා තිෙබනවා.  ෙම් tourism කියන 
එක කන්ද උඩ රට නුවරඑළිය සහ බදුල්ල වාෙග් පෙද්ශවලට වඩා 
දියුණු කරන්න පුළුවන් තවත් පෙද්ශ තිෙබනවා කියලා මට 
හිතන්න අමාරුයි. නුවරඑළියට "Small England" කියනවා. 
නුවරඑළිෙය් තමයි එදා සිටම tourism industry එක develop 
වුෙණ්. ෙම් tourism industry develop කරන ෙකොට වතුවල වසා 
දමා තිෙබන factories ටික ඔක්ෙකෝම hotel schools කරන්න 
පුළුවන්. අලුතින් hotels නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්න 
තරුණ තරුණියන්ට රැකිරක්ෂා ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ පෙද්ශ 
තවත් සංවර්ධනය කරන ෙකොට national economy එකත් 
develop ෙවනවා. ඒ වතුකරෙය්, ගෙම්  ජීවත් වන තරුණ 
තරුණියන්ට රැකිරක්ෂා ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවනවා.   

දැන්  සම්පූර්ණෙයන්ම, කන්ද උඩ රට වතු companiesවලට 
භාර දීලා.  ඒ companiesවලින් ඒවා පාලනය කරෙගන යනවා. 
සමහර factories වහලා. සමහර ෙත් වතු ඔක්ෙකෝම කැෙල් 
ෙවලා. දැන් ෙත් ගස්වල දළු ෙනොෙවයි කඩන්න තිෙබන්ෙන්. ෙත් 
වතුවල ඌරන් ඉන්නවා, ෙපො ළඟුන් ඉන්නවා. දැන් ෙකොටිත් 
ඉන්නවා.  ෙකොටි පැටවුනුත් ඉඳලා තිෙබනවා. වැස්ස කාලයට 
කූඩැල්ලන් නිසා ඒ ජනතාව දුක් විඳිනවා.  අව්ව කාලයට තවත් 
පශ්නවලට මුහුණ පානවා.  ඒ වාෙග්ම වැස්ස කාලයට  earth slips 
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සිදු වනවා.  ඒ ජනතාව ජීවත් වන්ෙන්  අවුරුදු 200ක් විතර පැරණි 
ලැයිම් කාමරවල. දැන් ඔක්ෙකෝම slip ෙවලා. පාසල් 
පවත්වාෙගන යන්නත් බැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන් තීතුමනි, මා හිතන විධියට  ෙම් Budget 
එක ෙහොඳයි. ෙම්ක ජාතිවාදය නැති ෙහොඳ ආණ්ඩුවක්. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන  ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමාත් හදාපු ෙම් අය වැය ෙකෙරහි වතුකරෙය් ජනතාව 
හැටියට අපට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් ඡන්ද නැතිව කිසිම ජනාධිපතිවරයකු ෙම් රෙට් පත් 
වුෙණ් නැහැ.  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලා ආර්. 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
ජනාධිපතිතුමිය, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කියන ෙම් හැම 
ජනාධිපතිවරයකුටම වතුකරෙය් ජනතාව ඡන්ද දීලා තිෙබනවා.  
වතුකරෙය් ජනතාව ෙම් රටට ආදරය කරන ජනතාවක්. හැමදාම ඒ 
අය දළු කඩනවා. ෙම් රටට ෙගෙනන්ෙන් නැති එකම ෙද් ෙත් 
ෙකොළ විතරයි. හැමදාම ෙත් ෙබොන අය  ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා 
නම් ඒ අය දන්නවා ඇති, ෙම් ගරු සභාෙව් අපට පැය ෙදක තුනක්  
වාඩි ෙවලා ඉන්න බැහැ, ෙත්  ෙබොන්න canteen එකට දුවලා 
යනවා. ඒ  ෙත් ෙකොළ හදන්ෙන්  වතුකරෙය් ජනතාව දුක් විඳලයි.  
කූඩැල්ලන් ෙල් ෙබොනවා. ඒ ජනතාවට ඉන්න ෙගවල් නැහැ. 
ෙගවල් ඔක්ෙකෝම slip ෙවලා. හැමදාම දුක් විඳිනවා. 
ෙකොස්ලන්ෙද් ජනතාව අවතැන් ෙවලා අවුරුද්දයි. ඒ අය තවමත් 
ෙගවල් නැතිව ඉන්නවා. එෙහේ යුද්ධය තිබුෙණ් නැහැ. උතුරු 
නැ ෙඟනහිර යුද්ධය ගැන කථා ෙකරුණා. නමුත් වතුකරෙය් 
යුද්ධය තිබුෙණ් නැහැ.   

එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙගවල් 50,000ක් හදලා ෙදන්නම් 
කියලා කිව්වා. නමුත් තවම අපට ෙගවල් 1,000ක්වත් හදලා 
දුන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් කියලා තිෙබනවා, 
සින්නක්කර ඔප්පු ෙදනවා කියා. අපට හරි සන්ෙතෝෂයි. ෙම් 
ආණ්ඩුව ගැන අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ, ෙම් 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් එකතු ෙවලා වතුකරෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙම් කටයුතු කිරීම ගැන.  ඒ ජනතාව ඒ නිවාසවල 
අවුරුදු 10ක් ජීවත් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඔප්පු ෙදනවා කියලා 
කිව්වා. ඒ අයෙග් පරම්පරා අවුරුදු 200ක් තිස්ෙසේ ජීවත් වනවා.  
එෙහම බැලුෙවොත් ඔප්පු 5ක්, 10ක් ෙදන්න ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ 
ඔප්පු ටික ෙදන්න ෙවනවා.  

මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් අෙප් 
හිටපු ඇමතිතුමාෙගන්. වෘත්තීය සමිති තිෙබනවා. ඒ අයත් එතුමාට 
සහෙයෝගය ෙදයි. වතුකරෙය් සහෙයෝගය එතුමාට තිෙබනවා. 
වතුකරෙය් ජනතාව අහිංසක ජනතාව. වතුකරෙය් ජනතාව ගැන 
කන්ද උඩ රට ඉන්න සියලු පාර්ලිෙම්න්තු  මන්තීතුමන්ලා  
දන්නවා. ගරු හිටපු ඇමතිතුමනි, අපි සියලු ෙදනාම  එකතු ෙවලා 
ෙම් ජනතාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  විෙශේෂ ගම්මාන 
බිහි කරලා,  වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ළමයින්ෙග් අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයනුත් විෙශේෂ අවධානයක් අපි ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
ෙකොම්පැනිකාරයින් ටික දැන් ෙම්වා අරෙගන අපිව විහිළුවට ලක් 
කරලා. වතු ඔක්ෙකෝම වහනවා. ෙම්වා ජාතික වස්තූන්. ආණ්ඩුෙව් 
ෙද්ෙපොළ. ෙම්වා rent එකට අරෙගන,  lease එකට අරෙගන  
වහලා දාලා විනාශ කරලායි තිෙබන්ෙන්. ගස් කපනවා, factories 
ටික ගලවලා විකුණනවා, ජනතාවෙග් වැඩ නවත්වා තිෙබනවා. 
ෙම් වැෙඩ් කරන්න ෙදන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම්කට ෙවනත් කමයක් 
හදන්න කියලා මා   Finance Ministry එකට ෙයෝජනා කරනවා. 
ඒ වැෙඩ් කරන්න ඕනෑ.  Golden shareholder හැටියට ඉන්ෙන්    
Secretary to the Treasury.   Secretary to the Treasury ෙගන් 
අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් වතුකරෙය් ඉන්න ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීතුමන්ලා අරෙගන team එකක් පත් කරන්න කියලා. විෙශේෂ 
Supervising Committee එකක් හදන්න කියලා. Committee 
එකක් හැදුවාට පස්ෙසේ අපි වාර්තා ෙදන්නම්. අපි පැය 24ම 
වතුකරෙය් ජනතාව එක්කයි ඉන්ෙන්. වතු companiesවලින් 
ආණ්ඩුව රවටනවා. ඒ නිසා තමයි අද ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   

ෙගවල් හදන්න ඉඩම් ඉල්ලන්න ගිෙයොත් ආණ්ඩුව සල්ලි 
ෙදනවා. ඉඩම් ෙවන් කරන්න කිව්වාම ෙකොම්පැනිකාරයින් ළඟට 
ගිහිල්ලා අපි වඳින්න ඕනෑ.   ෙදයිෙයෝ ඉඩ ෙදනවා, පූසාරිලා තමයි 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්. ආණ්ඩුව Budget එෙකන් සල්ලි ෙවන් 
කරනවා, ෙගවල් හදන්න. ෙකොම්පැනිකාරයින්ට ලියුම් ලියනවා. 
RPC එකට කියනවා. Golden shareholder ට කියනවා. 
Companies වලට කියනවා. ඊට පස්ෙසේ Plantation Industries 
Ministry එෙක් PMM Division  - Plantation Management 
Monitoring Division - එකට කියනවා. ෙම් හැෙමෝටම ලියුම් 
දීලා එනෙකොට බබා හම්බෙවලා අවසානයි. අවුරුද්දත් අවසානයි. 
ආණ්ඩුවත් භාර අරෙගන ෙම් පැත්ෙතන් සල්ලිත් දීලා. නමුත්, 
ෙගවල් නැහැ. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා Finance 
Minister  හැටියට ඇවිල්ලා කිව්වා, "වතුකරෙය් ෙගවල් 50,000ක් 
හදනවා" කියලා. ෙගවල් 50,000 ෙකොෙහේද හදලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙකෝ ෙගවල්? ෙගවල් 50,000ක් ෙනොෙවයි, ෙගවල් 1000ක්වත් 
හදලා තිෙබනවාද? අපට වතුකරයට යන්න බැහැ. වතුකරෙය් 
ජනතාව අපව විශ්වාස කරලා තමයි ඡන්දය ලබා දීලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එව්ෙව්. අපි ඒ ඡන්ද ලබා ෙගනයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. දැන් ඒ ජනතාව දුක් විඳිනවා.  

இன்  ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்கள் ன்பமைட 
கின்றார்கள். அவர்கள் 53,000, 100,000, 70,000 என்  
எங்க க்குப் ெப மளவில் வாக்குகைளக் ெகா த் , ெபாிய 
எதிர்பார்ப் க்க டன் பாரா மன்றத் க்கு அ ப்பினார்கள். 
அவர்க க்கு கைள அைமத் க் ெகா க்காவிட்டால், 
அங்குள்ள இைளஞர்க க்கு ெதாழில் வாய்ப் க்கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்காவிட்டால், நாங்கள் எவ்வா  அந்த 
மக்க க்கு கம்ெகா ப்ப ? எம  ச கத்ைத நாம் ஏமாற்ற 

யா . வடக்கு, கிழக்கிேல இடம்ெபற்ற த்தத்ைதப் பற்றிப்  
ேபசுகின்ேறாம். மைலயகத்திேல த்தம் இ க்கவில்ைல. 
ஜனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர், நிதி அைமச்சர் உட்பட 
அைனத்  அைமச்சர்க ம் நல்ல விடயங்கைளச் 
ெசய் ம்ெபா , அந்த அரசாங்கங்க க்கு மைலயக 
மக்களாகிய நாங்கள் என் ேம ைமயான ஆதரைவக் 
ெகா த்தி க்கின்ேறாம். ஆகேவ, மைலயக மக்க ைடய 
அன்றாட வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த் வதி ம் ெபா ளா 
தாரத்ைத உயர்த் வதி ம் அவர்க ைடய உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள ேமம்ப த் வதி ம் அரசாங்கத் க்கு 

ைமயான ெபா ப் ம் கடைம மி க்கின்ற .   

මම හිතන හැටියට ෙම් ආණ්ඩුවට පමණක් ෙනොව හිටපු 
ආණ්ඩුවටත් ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුවට ෙලොකු 
වගකීමක් සහ යුතුකමක් තිෙබනවා, වතුකරෙය් ජනතාව ගැන 
බලන්න. වතුකරයට ඇවිල්ලා බලන්න එහි ජනතාව ෙකොයි තරම් 
දුක් විඳිනවාද කියලා. ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ ටිකට ෙම් නීති දමන්න. 
ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ ටික ෙමහි ෙගන්වා ගන්න. ඒ agreement එක 
මාර්තු මාෙසේ 31ෙවනි දා අවසන් වුෙණ්. අද ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
21ෙවනි දා. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පඩි වැඩි කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් හාම්පුතාලාෙග් සංගම් ටික තවම එකඟතාවකට 
ආෙව් නැහැ. දවසකට රුපියල් 1,000ක පඩි ලබා ෙදන ෙලස 
ඉල්ලුවා. කූඩැල්ෙලෝ කාලා, ඌෙරෝ ගහලා, ෙදබරු කාලා 
කම්කරුෙවෝ ඉස්පිරිතාල ෙය් ඉන්නවා. ෙම් තරම් දුක් විඳින ෙම් 
ජනතාවට දවසකට රුපියල් 1,000ක පඩි ලබා  දීමක් කරන්න 

591 592 

[ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ්  මහතා] 
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තවමත් ෙම් ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ ආෙව් නැහැ; කථා කෙළේ නැහැ. 
සාකච්ඡා කළා, සාකච්ඡා කළා, මාර්තු මාසෙය් ඉඳලා ෙනොවැම්බර් 
මාසය ෙවනතුරු. තවමත් ෙත් දළුවලට මිල ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට ඒ ජනතාව හිතනවා ෙමතරම් කාලයක් යනවාද කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාව ගැන කථා 

කරනවා නම්, දවසක් කථා කළත් මදියි. වතුකරෙය් ජනතාවට ගරු 
අගාමාත්යතුමා ගැන සම්පූර්ණ විශ්වාසය තිෙබනවා. එපමණක් 
ෙනොව වතුකරෙය් ජනතාව ලක්ෂ ගණනක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට ඡන්දය ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අපට අයිතිය 
තිෙබනවා එතුමාෙගන් ෙම්වා අහන්න. එම නිසා ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා ගැනත්, ෙම් ආණ්ඩුව ගැනත් ෙම් 
වතුකරෙය් ජනතාව සම්පූර්ණ විශ්වාසය තබා ෙගන ඉන්නවා. පසු 
ගිය ආණ්ඩුව අපව රැවටුවා වාෙග්, ෙම් යහ පාලනෙය් ආණ්ඩුව 
කවදාවත් අෙප් ජනතාව රවටන්ෙන් නැහැ කියන විශ්වාසය අපට 
තිෙබනවා. එම නිසා වතුකරය නිෙයෝජනය කරන අපි මන්තීවරුන් 
හත්ෙදනාම ෙම් Budget එකටත් සම්පූර්ණ  සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් ආණ්ඩුවටත් දිගින් දිගටම සහෙයෝගය 
ලබා ෙදනවා. අෙප් වතුකරෙය් ජනතාව ගැන ෙසොයා බලන්න 
කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා. 
 
 

[අ.භා. 4.22] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට අතරමැදි යුගයක 

තිෙබන ෙවලාවක, ආර්ථික පතිසංස්කරණ අවශ්ය ෙවලාවක, පසු 
ගිය කාලෙය්දී ආර්ථික වශෙයන්; සාමාජීය වශෙයන්; 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ඉතාම අඳුරු යුගයක තිෙබන ෙවලාවක 
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මහෙල්කම්තුමා වශෙයන් සිටී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් 
එකතු වුෙණ්. ෙම් රෙට් අඳුරු යුගය නිමා කරමින් යහ පාලනය 
ෙගනැල්ලා, ආණ්ඩුෙව් පසු ගිය දින 100ෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ 
ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ ෙගනැල්ලා යහ පාලනෙයන් ෙම් රට 
සමාජ ගත කළා. ඉන් අනතුරුව එළෙඹන පථම අය වැය ෙකටි 
කාලීන, මැදි කාලීන හා දිගු කාලීන ඉලක්ක සහිතව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් මඟෙපන්වීම යටෙත් 
මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළා. 
එතුමාටත්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් සියලු ෙදනාටත් පථමෙයන්ම 
අෙප් පණාමය  පුද කරන්න ඕනෑ. ඊෙය් දිනෙය් අෙප් මුදල් 
අමාත්යතුමා ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී  සුළං කණ්ඩායෙම් 
විපක්ෂෙය් ඉන්න කිහිපෙදෙනක් නැඟිටලා ගියා ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙම් අය වැය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියා.   

ඇත්ත වශෙයන්ම ආර්ථිකය හසුරුවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
ආර්ථිකය ෙමෙහයවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ආර්ථිකය 
කළමනාකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධව ඒ 

ෙගොල්ලන්ට කිසි දැනුමක් ෙහෝ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා යැයි මා 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ෙහේතුව, පසු ගිය කාලෙය් අපි 
දැක්ක ආකාරයට ෙත් කඩයක් කරන විධියට, ගෙම් සිල්ලර 
කඩයක් කරන විධියට තමයි ඒ ෙගොල්ලන් අය වැය ෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත් කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන්ෙන් 
නැති ජනාධිපතිවරෙයක් තමයි එදා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කෙළේ. එෙහයිෙයෝ ටිකක් අත්පුඩි ගහලා, අත උස්සලා, ඒක 
අනුමත කළා. අත්තෙනෝමතික පාලනයක් තුළ කියාත්මක වුණු 
කළුකඩ ආර්ථිකයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ්. ඒ නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන යහ 
පාලන රජෙය් අය වැය ෙල්ඛනෙය් පැතිකඩ ගණනාවක් තිෙබන 
බව. විෙශේෂෙයන්ම බිම් මට්ටෙම් ජනතාවට, අඩු ආදායම් ලාභී 
ජනතාවට අතුරු අය වැෙයන් ලබා දුන්නාට අමතරව සහන විශාල 
පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා කියන එක අපි පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. ළදරු කිරි පිටි මිල, කිරි පිටි මිල, භූමිෙතල් මිල අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ගෑස් මිල රුපියල් 150කින් අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අල, ලූනුවලට සහතික මිලක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා 
සඳහන් කළා, ළදරු කිරි පිටි මිල අඩු කිරීම ෛවද්යවරෙයක් 
හැටියට එතුමා අනුමත කරන්ෙන් නැහැ කියලා. හැබැයි පසු ගිය 
කාලෙය් ෙහොරකමට, වංචාවට, දූෂණයට ඔඩු දුවන්න දීලා බාල 
ෙපොෙහොර ෙගනැල්ලා සිදු වුණු වකුගඩු ෙරෝග ව්යාප්තියට 
ෛවද්යවරෙයක් විධියට එතුමා එකඟද කියලා අපි පශ්න කරන්න 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව ජීවත් කරවීම සඳහා 
ෙම් අය වැය තුළ පියවර ගණනාවක් අර ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ජනතාවට නිවසක හිමිකම ලබා  දීම සඳහා සෑම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකටම අලුෙතන් නිවාස දහසක් නිර්මාණය 
කිරීම සඳහාත්, පදිංචි නිවසට වසර දහයක හිමිකම් තිෙබනවා නම් 
ඔප්පු ලබා  දීම සඳහාත් අර ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය අපි 
විෙශේෂෙයන්ම අගය කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙහේතුව, ගෙම් 
භාෂාෙවන් කියනවා නම් වැටිලා ඉන්න තමන්ෙග්ම තැනක් ලබා 
ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුව අවශ්ය කටයුතු සිදු කර තිෙබන නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ධීවර 
කර්මාන්තය ෙදස බලන විට ධීවර කාර්මිකයන්ට රුපියල් ලක්ෂ 
දහයක රක්ෂණාවරණයක් ලබා  දීම ධීවර කර්මාන්තෙය් දියුණුව 
සඳහා ෙගන ඇති ඉතාමත් ධනාත්මක පියවරක් කියලා අපි විශ්වස 
කරනවා.  

ගම නගා සිටුවීම සම්බන්ධෙයන් කියනවා නම්, පසු ගිය අය 
වැෙයන් ෙම් වසර සඳහා ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 
දහයක් තමයි ෙවන්  වුෙණ්. නමුත් 2016 වර්ෂය සඳහා අය වැෙයන් 
ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 15ක් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ආකාරෙයන් සියයට 50ක වර්ධනයක් ලබා  දීම 
ඉතාම පගතිශීලි පියවරක් කියා මා හිතනවා. 2020 වර්ෂය වන විට 
එක ගාම නිලධාරි වසමකට අඩු ගණෙන් රුපියල් ලක්ෂ පනහක 
මුදලක්වත් ෙවන් කරන්න ෙම් රජයට හැකියාව ලැෙබ්වා කියා අපි 
පාර්ථනා කරනවා.  

පසු ගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙපොෙහොර සහනාධාරය කියලා 
සහනාධාරයක් හඳුන්වා දුන්නා. ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
හඳුන්වා දුන්ෙන් ෙමොකටද? ඒ ආණ්ඩුව තුළ ආර්ථිකය තනිකරම 
හැසිෙරව්ෙව් සෑම ක්ෙෂේතයකම නිෙයෝජිතයන් මාර්ගෙයන්. ෙම් 
නිෙයෝජිතයන් ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙද්ශීය ව්යවසායකයින්ට 
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා කියලා ෙපොෙහොර ෙගන්වූවා. ෙපොෙහොර 
ෙගන්වූෙව් ෙකොෙහොමද? විශාල ෙකොමිස් මුදලකට ඉතාම බාල 
ෙපොෙහොර ෙගන්වූවා. ෙගන්වලා, ෙම්  රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යය, 
කෘෂිකර්මාන්තය විනාශ කළා. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
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කෘෂිකර්මාන්තෙයන් ලැෙබන අස්වැන්නත් සම්පූර්ණෙයන්ම 
අඩාළ කරලා ෙම් රට විනාශ මුඛයට ෙගන ගියා. ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙගොවීන්ට රුපියල් 25,000ක් ලබා  දීම හරහා ෙම් ෙහොරකම 
නවත්වන්නත්, වකුගඩු ෙරෝගය ව්යාප්ත වීම පාලනය කරන්නත්, 
ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් කර්මාන්තය සඳහා තමන්ට අවශ්ය පරිදි 
ගුණාත්මකභාවෙයන් පිරි ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරන්නත් අවස්ථාව 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි. පාවහන්, 
සළුපිළි ඇතුළු පධාන භාණ්ඩ දහයක මිල අඩු කිරීමත් ආර්ථික 
වශෙයන් ඉතාම දූරදර්ශි ඉලක්කයක් කියා මා හිතනවා. අද 
සංචාරකයන් විශාල පමාණයක් ලංකාවට එන බව අපි දන්නවා. ඒ 
එන පමාණයට සාෙප්ක්ෂව ලැෙබන ආදායම පමාණවත්ද කියන 
එක ගැනත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අය වැෙයන් අර 
ෙගන තිෙබන පියවර ධනාත්මකයි කියලායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. 
අෙප් රට තුළ සංචාරකෙයක් දිනකට ෙඩොලර් 200ක් වියදම් 
කරනවා නම් ෙම් හරහා ඔහුට ෙඩොලර් 400ක් වියදම් කිරීම සඳහා 
උත්ෙත්ජනයක් ලැෙබනවා යන්න මාෙග් විශ්වාසයයි. එෙසේ 
උත්ෙත්ජනයක් ලැෙබනවා නම් තවත් සංචාරකයින් විශාල 
පමාණයක් අෙප් රටට ආකර්ෂණය වීම හරහා ඍජු හා වක රැකියා 
අවස්ථා ඇති ෙවනවා වාෙග්ම තවත් සංචාරක ස්ථාන ආරම්භ 
කිරීෙම් හැකියාවක් ලැෙබනවා. ඒ හරහා අෙප් රෙට් ආදායම වැඩි 
කර ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් රට 
තුළ සිටින ඉහළ මධ්යම පාන්තිකයන් සිංගප්පූරුවට, 
මැෙල්සියාවට ගිහිල්ලා වියදම් කරන මුදල්වලින් සැලකිය යුතු 
ෙකොටසක් අෙප් රට තුළ රඳවා ෙගන ඒ මුදල් අෙප් රෙට් 
සංවර්ධනය සඳහා දායක කර ගැනීමටත් හැකියාව ලැෙබනවා 
කියා මම විශ්වාස කරනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රටට දියුණු ෙවන්න විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන්ෙග් ආෙයෝජන  අත්යවශ්යයි. රජෙය් රැකියා ලබා 
ෙදමින් රජෙය් මැදිහත්වීම මත පමණක් ෙලෝකයත් එක්ක තරග 
කරන්න පුළුවන්, එෙහම තරග කරලා ජයගහණය කරන්න 
පුළුවන් රටක් බවට අෙප් රට පත් කරන්න පුළුවන්ෙවයි කියලා 
අපට හිතන්න අමාරුයි.  පසු ගිය කාලෙය් සියයට 10, සියයට 15 
සිට සියයට 50 සියයට 100 දක්වා ෙකොමිස් ගහන්න ෙගනා නීති 
ලිහිල් කරලා ආෙයෝජකයන් දිරිමත් කරමින් චීනයට පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලට විෙශේෂෙයන්ම යුෙරෝ පය 
ඇෙමරිකාව වැනි රටවලට ලංකාව තුළ ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා 
දිරිමත් කරන ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබීම අෙප් රෙට් අනාගතය 
සම්බන්ධව, අෙප් රෙට් කර්මාන්ත සංවර්ධනය සම්බන්ධව, 
ආෙයෝජන වර්ධනය කිරීම සම්බන්ධව  සුබවාදී බලාෙපොෙරොත්තු 
ඇති කර ගන්න පුළුවන් කාරණයක් හැටියටයි මා විශ්වාස 
කරන්ෙන්.  

එපමණක් ෙනොෙවයි ජනතාවට තුන්ෙව්ල කාලා ඉන්න පුළුවන් 
වාතාවරණය හදනවා වාෙග්ම; ජීවත් වන්න ෙගයක හිමිකමක් 
ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, ආෙයෝජන දියුණු කරනවා වාෙග්ම, 
දීර්ඝකාලීන ඉලක්කයන් සහිතව අ  ෙප් රට තුළ අධ්යාපනෙයන් 
පිරිපුන් සමාජයක් බිහි කරලා ෙලෝකෙය් උගත්කමින් බුද්ධිෙයන් 
ඉහළ සමාජ මට්ටමක් නිර්මාණය කරලා ඒ හරහා ශී ලංකාව දියුණු 
රටක් බවට පත් කිරීම සඳහා අධ්යාපනයට රුපියල් බිලියන 90ක් 
පමණ අය වැෙයන් ෙවන් කළ ආණ්ඩුවක් මෑත කාලෙය් තිබුණාය 
කියලා මා විශව්ාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ හරහා කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් විධියට රුපියල් බිලියන 90ක් ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? පාසල් නඟාසිටුවන්න පමණක් ෙනොෙවයි, 
ගුරුවරුන්ට අඛණ්ඩ පුහුණුව ලබා ෙදන්න, ඒ වාෙග්ම ෙභෞතික 
සම්පත් සංවර්ධනය වැඩි කරලා ගුණාත්මක සංවර්ධනය අෙප්ක්ෂා 

කිරීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට ෙමයින් හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වි ෙශේෂෙයන්ම ගරු අධ්යාපන 
අමාත්යතුමාෙග්  "ළඟම පාසල ෙහොඳම පසල" කියන සංකල්පය 
අපි අගය කළ යුතුයි.  අද හැම ෙදමවුපියකුම උත්සාහ කරන්ෙන් 
තමන්ෙග් දරුවා ජනපිය පාසලකට දමන්නයි.  ඒ තදබදය නිසාම 
අද ජනපිය පාසල්වලට විශාල පතිපාදන පමාණයක් ලැෙබන 
කමයකුත් ජනපිය නැති පාසල්වලට පතිපාදන ෙනොලැෙබන 
කමයකුත් තිෙබන බව අපට ෙපෙනන්නට තිබුණා. මෙග් 
ෙකොෙලොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය ගත්තාම අපට 
තිෙබන්ෙන් එකම ජනපිය පාසලයි. ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් වන හැම 
ෙදමවුපියකුම උත්සාහ කරන්ෙන් ඒ ජනපිය පාසලට දරුවා 
දමන්නයි. අෙනක් පාසල් 19ටම දරුවන් දැමීම සඳහා 
ෙදමවුපියන්ෙග් උනන්දුවක් නැහැ. ජනපිය පාසලක එක 
පන්තියකට දරුවන් 35 ෙදනකුට සීමා කරලා, අෙනක් පැත්ෙතන් 
අවට තිෙබන පාසල් දියුණු කිරීම හරහා ඊළඟ අවුරුදු පහ ඇතුළත 
හැ ම ෙදනාටම සමානව ෙබදී යන අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය 
වර්ධනය වන වැඩ පිළිෙවළක් බිහි ෙවයි කියලා අපට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්න පුළුවන්.  ඒ සඳහා  තිෙබන ෙහොඳම 
උදාහරණය ෙමයයි.  ඒ කාලෙය් රාජකීය විද්යාලයට තිෙබන 
තදබදය වැඩිකම නිසා තමයි එවකට පැවැති ආණ්ඩුව ෙභෞතික 
සම්පත් සංවර්ධනයක් සහිතව ගුණාත්මකභාවෙයන්  ඉතා ඉහළ 
පතිඵල අෙප්ක්ෂාෙවන්  ඩී.එස්. ෙසේනානායක විද්යාලය ආරම්භ 
කෙළේ. අද රාජකීය විද්යාලයත් එක්ක බලන ෙකොට ඒ විධියට 
ආරම්භ කළ ඩී.එස්. ෙසේනානායක විද්යාලය විශාල දියුණුවක් ලබා 
තිෙබනවා. අන්න ඒ විධියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා  ෙම් 
රුපියල් බිලියන 90ක පතිපාදන මුදලින් ගුණාත්මක පතිඵල 
අෙප්ක්ෂා කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය කරන්න. 
ඒ අනුව  "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" කියන වැඩසටහන හරහා 
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම පාසල් දියුණු කරලා, 
රෙට් අධ්යාපනය දියුණු කරලා  දරුවන්  ජනපිය පාසල්වලට 
දමන්න ෙද්ශපාලනඥයන් පසුපස යන යුගය නිමා කිරීමට ගත් 
උත්සාහය සම්බන්ධව ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ.  

අද මන්තීවරයකුෙග් මහජන දවසට පැමිෙණන අයෙගන් 
සියයට 25ක් 30ක් පමණ එන්ෙන් තමන්ෙග් දරුවා ජනපිය 
පාසලකට ඇතුළත් කර ගන්නයි. ෙම්ක පශ්නයක්.  නවක 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා.  රෙට් අධ්යාපන කමය හරියට තිෙබනවා නම් 
තමන්ෙග් දරුවන් ජනපිය පාසල්වලට දමන්න ලියුම් ගන්න 
මන්තීවරු පසුපස යන්න ඕනෑද? එෙහම ලියුම් ගන්න යනවා නම් 
රෙට් අධ්යාපනෙය් විෂමතාවක් තිෙබනවාය කියන එක ඉතා 
පැහැදිලියි. ඒ නිසා ෙම් විෂමතාව නැති කරලා ෙමොන පෙද්ශෙය් 
පදිංචි වුණත් හැම දරුවකුටම ඉතා ඉහළ ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා ෙම් රජය කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව  ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාටත්, ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාටත් විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
අගමැතිතුමාටත් අෙප් පණාමය පුද කරන්න ඕනෑ. 

ෙම් දවස්වල තව කථා බහක් තිෙබනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජය පසු ගිය කාලෙය් ආරම්භ කළ ෙනොමිලෙය් නිල ඇඳුම් ලබා  
දීම වැඩසටහන ගැන. අපි දන්නවා, එදා ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා 
ෙනොමිලෙය් නිල ඇඳුම ලබා  දීමට අමතරව ඒ දරුවන්ට 
ෙනොමිලෙය් දිවා ආහාරය ලබා  දීම වැඩ සටහනකුත් ආරම්භ කළ 
බව. ෙමවැනි ධනාත්මක පියවරයන් ගත්ෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජයයි. හැබැයි අපි දැක්කා, පසු ගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ඒ නිල ඇඳුම් ලබා  දීමත් ඒජන්තලා මාර්ගෙයන් ජාවාරම් කරන 
ව්යාපාරයක් බවට පත් කරගන්න උත්සාහ කළ හැටි. ඒ අය ඉස්සර 
ෙවලා චීනෙයන් නිල ඇඳුම් ෙගනාවා. ඊට පස්ෙසේ   ෙද්ශීය 
ව්යවසායකයන් දිරිමත් කරන්න කියලා විශාල ෙකොමිස් කුට්ටි 
ලබා ගන්නා ව්යාපාරයක් බවට එය පත් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
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මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය් හිටපු ඇමතිවරුන් ඍජුව ෙම් ව්යාපාරයට 
මැදිහත් වුණා නම්, ෙකොමිස් මුදල රුපියල් මිලියන 1,000යි. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් බිලියනයයි. තවත් ෙකෙනකු දමලා 
වකාකාරෙයන් මැදිහත් වුණා නම් ෙකොමිස් මුදල රුපියල් මිලියන 
500යි. ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය දියුණු කරන්න ෙවන් 
කරපු මුදල් සූරා කන කමය නතර කරන්න තමයි නිල ඇඳුම් 
ෙවනුවට, නිල ඇඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා වවුචර් ලබා  දීම කමය ෙම් 
රජය ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය රජය ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළින් ෙකොයි තරම් වවාෙගන කාලා තිෙබනවාද කියනවා 
නම්, පාසල් ළමුන් ලක්ෂ 43 සඳහා නිල ඇඳුම් ලබා  දීමදී නිල 
ඇඳුම් පැකට් කළ පැකට් එකකට රුපියල් 8ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 34.4ක් නිල 
ඇඳුම් පැකට් කිරීම සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වා ෙග්ම, 
පරිපාලන වියදම් කියලා එක දරුවකු ෙවනුෙවන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා, රුපියල් 16ක්. ඒ අනුව, දරුවන් ලක්ෂ 43 සඳහා 
රුපියල් මිලියන 68.8ක්. එෙහම නම් ෙම් රුපියල් මිලියන 103.2ම 
ෙම් නව වැඩ පිළිෙවළ හරහා අධ්යාපනෙය් දියුණුව ෙවනුෙවන් 
ඉතිරි කරන්න පුළුවන් ෙවනවාය කියන එක අප කිව යුතුයි. මම 
හිතන හැටියට ෙමන්න ෙමය තමයි ධනාත්මක පියවර. ඒ නිසා 
අෙප් ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට නැවත වතාවක් අෙප් පශංසාව 
පුද කරනවා, ෙම් නිල ඇඳුම්වලින් ෙකොමිස් ගහන්න, පගා ගහන්න 
ෙයොමු වන්ෙන් නැතිව ඒ මුදල් අධ්යාපනෙය් දියුණුව ෙවනුෙවන් 
ඉතිරි කිරීම සඳහා එතුමා ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට රාජ්ය ෙසේවය ගනිමු. 
දරුවන් පාසලකට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා ෙදමව්පියන් 
මන්තීවරුන් පස්ෙසේ යනවා වාෙග්ම තමයි මන්තීවරුන් ළඟට 
ගිහින් ආණ්ඩුෙව් රස්සා ඉල්ලන්ෙන්ත්. එය අද විශාල trend එකක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
අතීතෙය් ඉඳලා අෙප් රෙට් මතයක් තිෙබනවා, ගැහැනු ළමෙයකු 
කසාද බන්දලා ෙදන්න ඕනෑ ආණ්ඩුෙව් රස්සාවක් තිෙබන 
ෙකෙනකුට  කියලා. ඒ ෙමොකද? Pension එකක් හම්බ ෙවන නිසා. 
ඒ කාලෙය් තිබුණු මතය තවමත් සමාජෙය් බිම් මට්ටෙම් පැල් 
බැඳෙගන තිෙබනවා. නමුත් අද ෙලෝකය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා; 
සමාජය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා; system එක ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වසර ගණනාවක් ෙසේවය 
කරපු, අධ්යක්ෂවරයකු වශෙයන් කටයුතු කරපු මම ඉතාම ෙහොඳින් 
දන්නවා, ෙපෞද්ගලික අංශය ෙකොතරම් දියුණුද, ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙග් ජීවිත ෙකොයි තරම් ෙවනස්ද, 
ඔවුන් ජීවිතය ෙමොන තරම් විඳිනවාද කියන එක. ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් සමහර සමාගම් වාර්ෂික වැටුප් වැඩි වීම් ලබා ෙනොදුන්නාට  
ෙබොෙහෝ සමාගම් වාර්ෂික වැටුප් වැඩි වීම් ලබා ෙදනවා; අතිකාල 
දීමනා ලබා ෙදනවා; ETF, EPF ලබා ෙදනවා; annual increments 
ලබා ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙසේවෙයන් ඉවත් ෙවලා යන 
ෙකොට විශාල මුදලක් පාරිෙතෝෂික - gratuity - හැටියටත්  
ලැෙබනවා. ඒ නිසා විශාම වැටුපක් ලබා දීලා හැම දාම රජෙයන් 
ජීවත් වන සමාජයක් නිර්මාණය කරනවා ෙවනුවට, ෙසේවෙයන් 
සමුගන්න ෙකොට ETF එක, EPF එක සහ gratuity එක හරහා 
විශාල මුදලක්   ලබාෙගන, ඒ මුදල් ආෙයෝජනය කරලා කාටවත් 
අත ෙනොපා, ආණ්ඩුවට යටත්ව ජීවත් ෙනොවී ස්වාධීන පුද්ගලයකු 
හැටියට ජීවත් වන්න පුළුවන් කමයක් හැදීම ෙහොඳයි. එවැනි රාජ්ය 
ෙසේවයක් බිහි කිරීම අත්යවශ්යයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙලෝකය දිනන සමාජයක් ඉදිරි කාලෙය්දී 
නිර්මාණය කරන්න නම් අපි ෙලෝකය යන මාවත ෙත්රුම් ගත 
යුතුයි. ළිං මැඩියන් බවට පත් ෙවලා, දූපත් මානසිකත්වෙයන් 
සිටින, මුසාෙවන්, මුළාෙවන් ෙමෝහනය කරපු සමාජයක් එක්ක 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අමාරුයි. ෙලෝකය දිනන්න 

නම් දූපත් මානසිකත්වෙයන් ඔබ්බට ඇවිල්ලා ෙලෝකය යන දිශාව 
සම්බන්ධව පැහැදිලි, ඍජු අවෙබෝධයක් ලබාෙගන ෙම් ගමන යා 
යුතුයි. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක තරග කරන්න පුළුවන් 
රාජ්ය ෙසේවයක් බිහි කිරීම අත්යවශ්යයි.  අතර මැදි යුගයක තිෙබන 
ෙම් රට ඊළඟ දිශාවට ෙගන යන්න නම් යහ පාලන රජය ෙමවැනි 
දැඩි තීන්දු ගත යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙපෞද්ගලික 
අංශයත් එක්ක තරග කරන්න පුළුවන් රාජ්ය ෙසේවයක් බිහි 
කරනවාය  කියන එක, ''රජෙය් සියලු ෙද්වල් ෙපෞද්ගලීකරණය 
කළ යුතුයි.'' කියලා වැරැදි අර්ථ කථනයක් ෙදන්න ෙකෙනකුට 
පුළුවන්. එෙසේ ෙනොව, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කළමනාකරණ 
හැකියාව  උපෙයෝගි කරෙගන එවැනි ෙමොඩලයක් රාජ්ය ෙසේවයට 
හඳුන්වා දීලා, රාජ්ය ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරලා, එහි 
ගුණාත්මක පතිඵල රාජ්ය ෙසේවය හරහා රටට, සමාජයට ලබා 
දීලා, රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් ජීවිතය දියුණු මට්ටමට ෙගන එන්න 
පුළුවන් කමෙව්දයක් නිර්මාණය කිරීෙම් මූලික පියවර ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉදිරි අවුරුද්ද ඇතුළත ගනීවි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා.       

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. යහ පාලනය බිහි කරන්න ආපු ෙම් 
ආණ්ඩුව, සමාජය තුළ ඔඩු දුවා තිබුණු අවනීතිය, අසාධාරණබව, 
අශිෂ්ටබව නැති කරලා යහපත් ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ ෙගනාවා 
වාෙග්  නීතිය, යුක්තිය, සාධාරණය රජයන සමාජයක් නිර්මාණය 
කරන්න, නීතිය කාටත් සමව කියාත්මක වන පරිසරයක් 
නිර්මාණය කරන්න මූලික පියවර ගණනාවක් අරෙගන තිෙබනවා. 
අපි දන්නවා. "ෙහොරු අල්ලන්ෙන් නැහැ, ෙහොරු අල්ලන්ෙන් 
නැහැ" කියලා ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව අපටත් 
ගැටලුවක් තිෙබනවා, ''ඇයි ෙම්වා පමාද, ෙම්වා පමාද ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?" කියලා.  අපි මැතිවරණ සමෙය් කියපු විධියට ෙම් 
ෙද්වල් ඉතාම ඉක්මනින් කරයි කියලා ජනතාව  බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. නමුත් අපි එක ෙදයක් ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  පසු ගිය 
කාලවල වාෙග් රජතුමාෙග් කැමැත්ත මත ඕනෑම ෙවලාවක නඩු 
අහලා අල්ලලා හිෙර් දාන්නත්, රජතුමා කැමැති නම් "අෙප් එකා" 
කියලා ෙබ්රන්නත් පුළුවන් කමයක් හදන්ෙන් නැතුව, නිසි 
පරීක්ෂණ, නිරීක්ෂණ තුළින් නිගමනවලට ඇවිල්ලා නීතිය කාටත් 
සමානව කියාත්මක ෙවන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරි කාලය තුළ 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. එෙහම කමයක් ඉදිරිෙය්දී ඇති ෙව්වි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
වගකීමක්. ඒ වගකීම ආණ්ඩුව හරියට කියාත්මක කරයි කියලා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම නැතුව ''ඩීල්'' දමන යුගයක් 
ආෙවොත්, ඒ ඩීල් දමපු අයට ෙදයියන්ෙග්ම පිහිටයි කියන එක 
තමයි අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්.  

අද ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඕනෑ තරම් අවස්ථා තිෙබනවා, තරුණ 
තරුණියන්ට රැකියාවලට ෙයොමු ෙවන්න. නමුත් අෙප් අධ්යාපන 
කමය නිසා විශ්වවිද්යාලෙයන් පිටවන දරුවන්ට ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් රැකියවලට ෙකළින්ම -සෘජුව- යා හැකිද කියන ගැටලුව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉලක්ක කරෙගන, 
ෙලෝකෙය් තිෙබන අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා, ඒ 
තාක්ෂණය විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයට ලබා දීලා, ''රජෙය් 
ෙසේවයටම යා යුතුයි'' කියන මානසිකත්වෙයන් දරුවන් එළියට 
අරෙගන ෙපෞද්ගලික අංශය හරහා  ඒ දරුවන්ට රැකියා  ලබා 
ෙදන්න උනන්දු කර තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් 
කර්මාන්ත සංවර්ධනයටත් ඔවුන්  දායක කරෙගන ආර්ථිකය 
දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්  සඳහා මූලික පියවර අරෙගන 
තිබීම සම්බන්ධවත් අපට විෙශේෂෙයන් සතුටු ෙවන්න පුළුවන්.  

ඊළඟට, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, 
"ෙඩොලරෙය් අගය තව වැඩි ෙවනවා, ෙඩොලරෙය් අගය වැඩි ෙවන 
ෙකොට කෘෂි කර්මාන්තයට පාවිච්චි කරන යන්ත සූතවල මිල 
ගණන් වැඩි ෙවනවා" කියලා. එතුමා ෙකොෙහොමත් ඒ වාෙග් කථා 
කියලා ෙම් ගරු සභාව, ෙම් සමාජය අන්දවන්න හරි දක්ෂයි. 
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ෙවලාවකට කියනවා, රුපියල් 2,500කින් පවුලක් නඩත්තු 
කරන්න පුළුවන් කියලා. තව ෙවලාවක කියනවා, 7,500කින් 
පවුලක් නඩත්තු කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් කියනවා, 
ෙඩොලරෙය් අගය වැඩි වුණාම කෘෂි ආම්පන්නවල මිල වැඩි 
ෙවනවා  කියලා. එතුමා කිෙයව්වාද දන්ෙන් නැහැ, අය වැය 
වාර්තාව. ඊෙය් මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු අය වැය වාර්තාවට 
අනුව සියලු කෘෂි කාර්මික ආම්පන්නවල බදු ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ඒවාෙය් මිල අඩු ෙවනවා මිසක් මිල වැඩි 
ෙවන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ.  

ෙම් අය වැය තුළ තිෙබන ධනාත්මක ෙද්වල් රටට, සමාජයට 
පැහැදිලි කරන්ෙන් නැතුව  පසු ගිය කාලෙය් වාෙග්ම කුහක 
ෙද්ශපාලනය තුළ හිරෙවලා මුසාෙවන්, මුලාෙවන් ෙම් රට, ෙම් 
සමාජය ෙමෝහනය කරන්න  එතුමන්ලා නැවත ගන්නා වූ 
උත්සාහය ගැන අපට තිෙබන්ෙන් දැඩි පිළිකුලක්. එතුමන්ලාට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, තව අවුරුදු පහකට ෙම් රෙට් ඡන්ද නැහැ 
කියලා. ෙම් ආර්ථික පතිසංස්කරණ 2016දී පටන් ගත්තාම 2020 
මැතිවරණය ෙවන අවුරුද්ද ෙවද්දී ෙම්වාෙය් පතිලාභ සමාජෙය් 
හැම තැනකටම ෙබදිලා යනවා. ඒ පතිලාභ භුක්ති විඳින තරුණ 
පරම්පරාවක් එනෙකොට, ෙලෝකය සම්බන්ධව update ෙවච්ච 
සමාජයක් එක්ක එන මැතිවරණයකදී 2020දී ෙම් මන්තීවරුන්ට 
එතුමන්ලා ඉන්න තැනවත් ෙහොයා ගන්න බැරි ෙවනවා කියන 
එකයි මෙග් විශ්වාසය. ඒ නිසා  පසුගාමී මානසිකත්වෙයන්, කුහක 
මානෙයන් ෙම් සියලු ෙද්වල් දිහා බලන්ෙන් නැතුව, ෙම් අය වැය 
තුළ යම් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒ අඩු පාඩු ෙපන්වලා දීලා, 
මැතිවරණයක් ෙනොමැති කාලයක එන අය වැය තුළින් සමාජයට  
උපරිම පතිලාභ ලබා  දීමට ෙම් විපක්ෂයට නැණස පෑෙද්වා කියලා 
මා පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

Order, please!  

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

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු එඩ්වඩ් 

ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

[අ.භා. 4.42] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි,  2016 වර්ෂය සඳහා 

ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව විවාදෙය් දී 
මටත්  අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා  දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මා 
පථම ෙකොටම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
නාවලපිටිය ආසනෙය් ෙද්ශපාලන කටයුතු පිළිබඳව  යමක් කථා 
කරන්නට  මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය පුරා නාවලපිටිය ආසනය තුළ ෙද්ශපාලන 
ඒකාධිකාරියක් පවත්වා ෙගන ගියා.  නාවලපිටිය ආසනෙයන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කෙළේ නැහැ; 
පාෙද්ශීය සභාව නිෙයෝජනය කෙළේ නැහැ. ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා නාවලපිටිය ආසනෙය් සංවිධායක ධුරය මට ලබා  දීමන් 
පසුව ජයගහණය කරන්න බැරිය කියපු නාවලපිටිය ආසනය 
අවුරුද්දකටත් අඩු ෙකටි කාලයක් තුළ ඡන්ද 12,000කින් 
ජයගහණය කරවලා, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීමට මට 
වරම් දුන් එම ජනතාව මා ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරනවා. 

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, නාවලපිටිය ආසනය 
තරම් දූෂණයට ලක් වුණු කිසිම ආසනයක් නැහැ. ඒක ඡන්දය 
ෙදපාරක් පවත්වපු ආසනයක්. නාවලපිටිය ආසනෙය් මධ්ය මහා 
විද්යාලය පිළිබඳව මා වචනයක් කථා කළ යුතුව තිෙබනවා. 
නාවලපිටිය මධ්ය මහා විද්යාලෙය් භූමි පමාණය අක්කර 11යි. ෙම් 
විද්යාලය හදලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු රාජ්ය 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයකු වූ චන්දා කරුණාරත්න  මැතිතුමායි. එම 
විද්යාල භූමිෙය් අක්කර 11න් 10ක් ෙම් රෙට් හිටපු කීඩා 
ඇමතිවරයකුෙග් උපෙදස් පරිදි ෙබදා දී තිෙබනවා. පාසෙල් 
ළමයින් ෙසල්ලම් කරපු අක්කර 1 1/2ක කීඩාංගණෙය් තමයි ගුරු 
ගම්මානය ඉදි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගුරු ගම්මානෙය් පදිංචිය 
සඳහා ඉඩම් දීලා තිෙබන්ෙන්, ගම්ෙපොළ, නාවලපිටිය දැන් සිටින 
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂතුමාට, නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂතුමාට, හිටපු 
අධ්යක්ෂතුමාට, විදුහල්පතිවරුන් 25කට හා ගුරුවරුන් 
60ෙදෙදෙනකුටයි. "මහා විද්යාලෙය් ඉඩම් මංෙකොල්ලය." [බාධා 
කිරීමක්] මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ජාතික 
අපරාධයක්. ෙම්වා ඉස්ෙකෝෙල් ගිය මිනිසුන් කරන වැඩ 
ෙනොෙවයි.  ෙම් ගැන මා ගරු අගමැතිතුමාව දැනුවත් කර 
තිෙබනවා. ඒක මිහිපිට අපරාධයක්. ළමයින් අත්සන් කරලා 
ලිපියක් දීලා තිෙබනවා, "ෙම් විද්යාල භූමිය ආරක්ෂා කර ෙදන්න" 
කියලා. ඒක පළාත් සභාවට අයිති ඉස්ෙකෝලයක්. මුලාසනය 
ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු කීඩා අමාත්යවරයා නාවලපිටිය 
ආසනෙය් ඉස්ෙකෝල 8ක් වසා තිෙබනවා. මම ඇත්ත කියන්ෙන්. 
මම පරම්පරාව ආරක්ෂා කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. මා නිෙයෝජනය කරන ජනතාව ආරක්ෂා කර ගන්නයි 
මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  එම  භූමිෙය් තිෙබන 
ඉස්ෙකෝල ෙගොඩනැඟිල්ල දැන් කඩා වැෙටමින් පවතිනවා. ඒ 
ඉඩම්  ලබා දුන් ගුරුවරුන් එක් ෙකෙනකුවත් දැන් එහි පදිංචි 
නැහැ. ඒ ඉඩම  ආර්ථික වශෙයන් ඉතා වටිනා ඉඩමක්. 
නාවලපිටිය නගර මධ්යෙය් තිෙබන, පර්චස් එකක් රුපියල් ලක්ෂ 
3කට වඩා වටිනා ඉඩමක්. ළමයින් ෙසල්ලම් කළ කීඩා පිටිෙය් 
දැන් ෙගොඩනැඟිලි 4ක් හදලා තිෙබනවා. කීඩා අමාත්යවරයා ඉඩම 
ෙබදලා ඒ ගුරුවරුන්ට දුන්නාට පසුව ගුරුවරු ෙමොනවාද කෙළේ? 
පර්චස් එකක් රුපියල් ලක්ෂ 3 ගණෙන් ඉඩම් කෑලි 31ක් අමල් 
කියන මුදලාලි ෙකෙනකුට විකුණා තිෙබනවා. ඒ ඉඩම් කෑලි 
31හිම ෙගොඩනැඟිලි හදාෙගන යනවා. ෙඩෝසර් ෙයොදලා ඒ විද්යාල 
භූමිය අයුතු ෙලස පරිහරණය කරනවා. ඒ නිසා ළමයින් ඉෙගන 
ගත්ත ඉස්ෙකෝලය ගරා වැෙටමින් පවතිනවා.   

599 600 

[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර්  මහතා] 
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මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා 
මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගිය දවෙසේම මෙග් ෙගදරට ගිනි 
තැබුවා. නාවලපිටිය ආසනය නිෙයෝජනය කරන්න එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු හිටපු නැති නිසා, කිසිම මන්තීවරයකු හිටපු 
නැති නිසා එතුමා පාළු අම්බලෙම් වළන් බින්දා. එතුමා කියන්ෙන් 
පට්ටපල් ෙබොරු. එතුමාෙග් පරම්පරාවට අක්කර දහස් ගණනක් 
තිබුණා ලු. එතුමාෙග් අත්තාට ඉඩම් අක්කර ගණන් තිබුණා නම්, 
මටත් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම්වා පල් ෙබොරු. මුලසුන ෙහොබවන ගරු 
මන්තීතුමනි,  මහින්දානන්දට එම පරපුෙරන් අක්කර 5ක් හම්බ 
ෙවලා තිෙබනවා නම් මම ෙහට උෙද්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා 
අස් ෙවනවා. ෙම්වා පට්ටපල් ෙබොරු. එතුමා කියනවා, එතුමාෙග් 
තාත්තාට ගල්පෙහේ tea factory  එකක් තිබුණා ලු. එතුමා 
ෙහොරකම් කළ සල්ලි ෙකොෙහන්ද කියලා අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව අහන ෙකොට කිව්ෙව්, 
"තාත්තාට tea factory  එකක් තිබුණා" ලු. එතුමාෙග් තාත්තා 
ෙගෞරවයක් ඇතිව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරපු 
මන්තීවරෙයක්. හැබැයි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා 
එතුමාෙග් පුතා වුණත්, ඒ විධියට එතුමාෙග් පියාණන්ෙග් සහ 
මෑණියන්ෙග් නම කැත කරනවාට "අලුත්ගමෙග්" පරම්පරාවට  
ජාතක වුණු ෙකෙනකු හැටියට මම විරුද්ධයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, හැකි පමණ විෂයට අදාළව කථා කෙළොත් 

තමයි ෙහොඳ.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසත්ය පකාශ කරමින්, - [බාධා කිරීම්] මාධ්යයට 
අසත්ය පකාශ කරමින්, ඒ කරපු විනාශය නිවැරදි කිරීෙම් වගකීම 
මන්තීවරයකු හැටියට, මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට මට 
තිෙබනවා. මා ඒ අවස්ථාව පෙයෝජනයට ගන්නවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. එතුමා පසු ගිය දිනක "ලංකාදීප"  පත්තරයට 
කියා තිබුණා, එතුමාට එනසාල් අක්කර සියයක්, tea factory 
ෙදකක්  තිබුණා ලු. Tea factory එකක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. 
එතුමාට උලපෙන් tea factory තිබුණා ලු. එතුමාෙග් පියාට 
තිබුෙණ්ත් නැහැ; එතුමාට තිබුෙණ්ත් නැහැ. ෙම්වා ඔප්පු කර 
ෙපන්වූෙවොත් මම ඉල්ලා අස් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. උලපෙන් tea factory තිබුෙණ් හමීඩ් ෙලබ්ෙබ් කියන 
මුස්ලිම් මුදලාලි ෙකෙනකුට. ඒ වාෙග්ම - [බාධා කිරීම්] - 
ගල්පාෙය් tea factory එක තිබුෙණ් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගල්පාෙය් tea factory එක තිබුෙණ් නජීම් හාජියාර් කියන 

ෙකනාට.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Sir, I rise to a point of Order. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙම්ක පවුල් පශ්නයක්. 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
එතුමාට එනසාල් අක්කර සියයක් තිබුෙණ් ෙකොෙහේද? [බාධා 

කිරීම්] එනසාල් ෙගනාෙව් කෙඩන්. [බාධා කිරීම්] එනසාල් 
අක්කර සියයක් තිබුෙණ් නැහැ. එනසාල් අක්කර සියයක් තිබුණා 
නම් මම ඉල්ලා අස් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
පට්ටපල් ෙබොරු,  පට්ටපල් ෙබොරු. [බාධා කිරීම්] එෙසේ අසත්ය 
පකාශ කරලා ෙම් ගරු සභාව සහ ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව මුළා 
කරපු ඒ මහජන නිෙයෝජිතයන්ට මම දැඩි ෙසේ විෙරෝධතාව පකාශ 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්] 

මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගිය දවෙසේ මෙග් ෙගදරට ගිනි 
තිබ්බා; මෙග් වාහනය එළවපු රියැදුරු මහතාෙග් ෙගදර ළිඳට වස 
දැම්මා. එල්ටීටීඊ එෙකන්වත් කවදාවත් ළිඳකට වස මිශ කරලා 
නැහැ. හැබැයි, නාවලපිටිෙය් ෙද්ශපාලන බලධාරිෙයෝ වස මිශ 
කළා, මෙග් වාහනය එළවපු රියැදුරාෙග් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, හැකි පමණ විෂයට අදාළව කථා කරන්න. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
විෂයට අදාළව තමයි කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] විෂයට 

අදාළව තමයි කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මම අධ්යාපනය ගැන 
කථා කරන්ෙන්. ෙම් කර තිෙබන අසාධාරණය ගැනයි මා කථා 
කරන්ෙන්. මම අසත්යයක් පකාශ කරනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා 
සාක්ෂි දරන්න. මම පකාශ කරන්ෙන් අසත්යයක් නම් ඇවිල්ලා 
ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න. මට ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කිරීමට ලබා 
දී තිෙබන කාල ෙව්ලාෙවන් භාගයක් ඒ සඳහා මා ලබා ෙදන්නම්. 
ෙම්වා ඔප්පු කරන්න. එෙහම වුෙණොත්, මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස් ෙවනවා.[බාධා කිරීම්]  
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකෝම ෙබොරුෙවන්, ෙහොරකෙමන්, 
වංචාෙවන් හැමදාම ෙම් ගරු සභාව මුළා කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්වා ඇත්ත කථාවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ  
වාෙග්ම  - 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තව ඉඩම් පශ්නයක්ද? 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාවලපිටිය ආසනෙය්, ඒ 

වාෙග්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව මට 
ෙහොඳ අත් දැකීමක් තිෙබනවා. මම ෙපොෙළොෙව් වවලා තමයි මෙග් 
ළමයින් රක්ෂා කරන්ෙන්. අපි කෘෂිකාර්මික පරපුරකින් පැමිණිලා, 
ඉතා ෙගෞරවනීය ෙද්ශපාලනයක් කරපු මිනිසුන්. අෙප් පවුෙලන් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි හතරවැනි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා 
මමයි. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් ඔය මිනිසුන් කරපු එක 
අපරාධයක්වත්  අෙප් පවුෙල් ජාතකයක් තිෙබන කිසි ෙකෙනකු 
ඊට ෙපර කර තිබුෙණ් නැහැ. තමන් කරපු වංචාවන් වසා ගන්න 
ෆැක්ටරි ගැන, එනසාල් වතු ගැන කියනවා. ෙම්වා තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙම්වා ෙබොරු කථා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂිකාර්මික පරපුරකින් 
පැවෙතන, ඉතා වගකීෙමන් කටයුතු කරන අය හැටියට අප 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ෙද්ශපාලන ජීවිතයක් සහ ෙපෞද්ගලික 
ජීවිතයක් ෙගවන මිනිසුන් බව මා කියන්න කැමැතියි.  තමන්ෙග් 
දරුවන්ට, බිරිඳට, තමන්ට උදවු කරපු මිනිසුන්ට  අපි ආදරය 
කරනවා.   තමන්ට සලකපු මිනිසුන්ට අපි පති උපකාර කරනවා.  
නමුත් අද සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා 
කට තිෙබන පළියට කියවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තාත්තාෙග් වගකීම පුතාට 
මඟුලක් කර ෙදන එකයි.  දැන් තාත්තා ඇන්ටි ෙකෙනක් 
ෙගෙනනෙකොට පුතාට එන්න ෙවනවා, මඟුල් ෙගදරට. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන හිටපු ඇමතිවරුන්ෙග් සිරිත් 
ෙම්වාද? මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් ෙගෞරවය - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔය ගැන නාවලපිටිෙය් - [බාධා කිරීම්] හිටපු ඇමතිතුමාට 

ගිහින් කියන්න. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ඕනෑ නම් තමුන්නාන්ෙසේ ගැනත්  මම කියන්නම්. [බාධා 

කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ 
ඒ මාතෘකාවට මම පැමිෙණනවා. නාවලපිටිය ආසනෙය් ඒ 
වාෙග්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් කෘෂිකර්ම 
ගම්මානයක් හදන්න මම දැනටමත් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන්  
තිෙබන ඒ අත්දැකීම් ෙයොදා ෙගන කෘෂිකර්ම ගම්මානයක් පිහිටුවා, 
කාබනික ෙපොෙහොරවලින් පමණක් පලතුරු ටික සහ එළවලු ටික 
නිෂ්පාදනය කර ඒවා  දඹුල්ල ආර්ථික මධ්යස්ථානයට යැවීම තුළ 
විශාල ආදායමක් නාවලපිටිය ආසනෙය් සහ මහනුවර දිස්තිකෙය් 
ජනතාවට ගන්න පුළුවන් ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ස්ථාපිත 
කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අද ෙම් රෙට් කාර්මික විද්යාල ඕනෑ තරම් තිෙබනවා.  ෙවනත් 
අධ්යාපන කටයුතු කිරීම සඳහා විද්යාල තිෙබනවා. ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළ ගරු අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්  අයවැය 
ශීර්ෂයට අදාළව ඉතා ඉක්මනින් කෘෂිකර්ම විද්යාලයක් 
නාවලපිටිය ආසනෙය් ස්ථාපිත කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, කෘෂිකර්මය 
සම්බන්ධෙයන් නාවලපිටිය ආසනෙය් ඕනෑතරම් සම්පත් 
තිෙබනවා.  මහවැලි ගඟ ගලන්ෙන් අෙප් ආසනය මැදින්.  ඒ 
වාෙග්ම   ෙම් රෙට් වැෙවන ඕනෑම කෘෂි බීජයක්, පලතුරක් , 
එළවලුවක් වැෙවන වාසනාවන්ත පෙද්ශයක් තමයි අෙප් 
ෙකොට්ඨාසය.  ඒක නිසා කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන්  ඉතා 
වැදගත් කාර්යයක් සිද්ධ කිරීම සඳහා මට හැකියාව ලැෙබයි  
කියන විශ්වාසය තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා සිට ෙම් දක්වා රෙට් 
සමස්ත ආදායෙමන් සියයට 90ක් ෙහොයලා තිෙබන්ෙන් කෘෂි 
කර්මාන්ෙයන්. අවුරුදු 30ක් පැවතුණු යුද්ධෙය්දී, යුද්ධ කරපු  යුද 
හමුදා ෙසබළු ටික නඩත්තු කෙළේ කෘෂිකර්මය කරන  ජනතාවයි.  
කෘෂි කර්මාන්තය කළ අෙප් මුතුන් මිත්ෙතෝ සහ 

කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින අෙප් ෙගොවිෙයෝ තමයි  පසුබිෙම් 
ඉඳෙගන යුද්ධ කළ ඒ  තිවිධ හමුදාෙව් ෙසබළු සියලු ෙදනාෙග් 
බඩකට පිෙරව්ෙව්.  ඔවුන්ට ඒ ශක්තිය දුන්ෙන් අෙප් කෘෂි 
කර්මාන්තය කරන ෙගොවිෙයෝ ටිකයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් වැදගත් නායකයන් 
යම්කිසි කටයුත්තකදී  අදත් අපි සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම යුද 
විරුවන් අපි සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම කෘෂි කර්මාන්තය කරපු, 
අෙප් බඩකට පුරවපු කෘෂිකර්මෙයන් රටට කැපවීම් කරපු ඒ සියලු 
ෙදනා සිහිපත් කිරීමත් අෙප් යුතුකමක් සහ වගකීමක් ෙවනවා. මම 
පළාත් සභාවක මන්තීවරෙයක් හැටියටත්, පළාත් පාලන 
ආයතනයක  සභාපතිවරෙයක් හැටියටත් සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරෙයක් හැටියටත් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන අධිකාරි තුනම 
නිෙයෝජනය කළ අෙයකු වනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
හැටියට, ජනතාව මා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවීම පිළිබඳව අද මම 
ඉතාම සතුටු ෙවනවා. මම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරමින් දීර්ඝ කාලයක් මහනුවර දිස්තික්කෙය් පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයක් හැටියට කටයුතු කළා. සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්ට 
අපි ෙද්ශපාලනෙයන් ඉස්සරහට එ යි කියන ඒ පාපතර අදහස 
ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපව පැත්තකට දැම්මා. ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි 
කරපු කැපකිරීම් ඒ වාෙග්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාවත් 
එක්ක තිබුණ බැඳීම් අතිමහත්. ෙවන ෙමොනවත් ඕනෑ නැහැ, ගෙම් 
කවුරුහරි මරණයට පත්ෙවලා තිබුණා නම්, මෙග් වාහනෙයන් මම 
ඒ ෙගදරට මිනිය ෙගනිහින් දීපු ෙකෙනක්. ඒ නිසා කවුද 
ෙද්ශපාලනඥයා කියා ජනතාව තීන්දු කළා. පරද්දන්න බැහැ කිව්ව 
නාවලපිටිය ආසනය මට ෙදනෙකොට ඡන්ද 22900කින්  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය  දිනලා තිබුෙණ්.  මම මාස 4න් ඡන්ද 12000කින් 
ඒ ආසනය  එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අරන් දී තිෙබනවා.  මිනිස්සු 
මා ගැන විශ්වාසය තබා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි කරපු ෙගෞරවනීය 
ෙද්ශපාලනය නිසා මහනුවර දිසත්ික්කෙය් ඒ සියලු ජනතාව මා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ද කියා බැලුෙව් 
නැහැ. මනුස්සයා ගැනයි ජනතාව බැලුෙව්. මම ඒ ජනතාවට 
අෙන්කවාරයක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  මම ෙගෞරවනීය 
ෙද්ශපාලනයක් කළා. පාෙද්ශීය සභාෙව් ඒ වාෙග්ම පළාත් 
සභාෙව් ඉඳෙගන කවදාවත් අපි වංචා කරලා නැහැ; ෙකොන්තාත් 
කරලා නැහැ; පගා ගහලා නැහැ. ෙවන ෙමොනවත් වැරදි වැඩ 
කරන්න ගිහිල්ලා නැහැ. ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න 
ගිහිල්ලා අපි ඇති ෙවන්න හිෙර් ඉඳලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඔය මත 
දරන ෙද්ශපාලනඥෙයෝ, ඔය වංචාකාරෙයෝ එක දවසක්වත් 
කූඩුෙව් ඉඳලා ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ කැප කිරීම කරලා නැහැ. 
කවුරු හරි පාවා දීලා, බිල්ලට දීලා තමන්ෙග් බඩ පුරවා ගත්තා 
මිසක් ෙවන කරපු ෙදයක් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව දීර්ඝව කරන්න 
මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. මට ලැබී තිෙබන කාලය 
අවසාන ෙවමින් යන නිසා. 2005 ජනාධිපතිවරණය මම මතක් 
කරනවා. 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී "රාජපක්ෂ පරදිනවා, අපට 
යමක් කරගන්න නම් අනුර බණ්ඩාරනායක බලයට ෙග්න්න ඕනෑ, 
අපි චන්දිකාට වැඩ කරන්න ඕනෑ" කියපු මිනිස්සු තමයි රජ 
මාලිගාෙව් අන්දෙර් වෙග් ෙක්ළාම් කියාෙගන, චන්දිකා මැතිනිය 
ළඟට ගිය මිනිස්සු නැති කරන්න රාජපක්ෂ ළඟ හිටපු ෙහොඳ 
මිනිස්සු නැති කරන්න කටයුතු කෙළේ. රාජපක්ෂ පරදිනවා කියන 
ෙකොට 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී මම තමයි නාවලපිටිය ආසනය 
රාජපක්ෂට ෙකළින් කරලා දුන්ෙන්. අද ඒ මිනිස්සු ළංෙවලා, අපි 
ඈත් කරලා. ෙහොරු කණ්ඩායමක් තමයි අද රාජපක්ෂ වෙට් එකතු 
ෙවලා ඉන්ෙන්. හැම ෙකනාම කියනවා වෙග් ජනතාවෙග් හිත සුව 
පිණිස ෙම් ෙහොරු ටික අල්ලා දීලා යම්කිසි ෙදයක් ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කරයි කියා අපි දැඩි විශ්වාසෙයන් බලාෙගන 

603 604 

[ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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ඉන්නවා. ඒ විශ්වාසය ගරු ජනාධිපතිතුමා ගැනත්, අගමැතිතුමා 
ගැනත් අපට තිෙබනවා. 

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

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 ෙම් අය වැය ඉතාමත් සාර්ථක අය වැයක්. ෙම් අය වැය තුළින් 

ෙම් රෙට් සමසත් ජනතාවට යමක් සිද්ධ ෙවයි කියන විශ්වාසය 
අපට තිෙබනවා. එය එෙලසින්ම ඉෂ්ට ෙව්වා! දළදා 
හාමුදුරුවන්ෙග් පිහිෙටන් ඒ කාර්යයන් ඉෂ්ට කිරීෙමන් ෙම් රෙට් 
සමස්ත ජනතාවටම ෙසතක් ෙව්වා! යැයි පාර්ථනා කරමින්, 
තමුන්නාන්ෙසේටත් ස්තුති කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

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

මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.59] 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා  දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු බවට පත් ෙවලා විපක්ෂය හැටියට අෙප් 
හඬ අවදි කරන්න අපට අපට දීර්ඝ කාලයක් බලාෙගන ඉන්න 
වුණා ඒ සඳහා ඉඩකඩ ෙනොලැබුණු නිසා. ඒ නිසා ෙම් අය වැය 
විවාදය ෙවලාෙව්දී මට කථා කරන්න අවසථ්ාව සලසා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරනවා. 

මම එදා ෙබොෙහොම පුංචි තැනකින් පටන් අරෙගන, පාෙද්ශීය 
සභාෙව් මන්තීවරෙයක් හැටියට ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කරලා, 
පාෙද්ශීය සභාෙව් විපක්ෂ නායකවරෙයක් ෙවලා, පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයක් සහ අමාත්යවරෙයකු හැටියට ෙදවතාවක් වයඹ 
පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කරලා අත් දැකීම් සම්භාරයක් එක්ක 
පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කළ අෙප්ක්ෂකෙයකු හැටියට ඉදිරිපත්ව ජයගහණය 
කර අද පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීමට හැකි වීම පිළිබඳව මා 
හදවතින්ම සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී 
පක්ෂ විපක්ෂ සියලු අෙප්ක්ෂකයින් අභිභවමින් දිස්තික්කෙය් 
පළමුවැනියා හැටියට මනාප ඡන්ද 68,240ක් වෙග් දැවැන්ත 
පමාණයක් පුත්තලම වෙග් පුංචිම පුංචි දිස්තික්කයකින් ලබා දුන් 
මෙග් ආදරණීය ජනතාවට මම හදවතින්ම සත්ුතියි කියලා කියන්න 
ෙමය අවස්ථාවක් කරගන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නවක මන්තීවරෙයකු හැටියට 
ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව්දී මට දැවැන්ත 
ෙව්දනාවක් ඇති වුණා. එදා ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්නට, 
ගෙම් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය සරි කරන්නට අමාත්යාංශ ගණනාවක 
දායකත්වය ලබා දීලා ගෙම් ධීවරයා සමඟ, ෙගොවියා සමඟ, කිරි 
ෙගොවියා සමඟ වැඩ කරලා, ඒ අහිංසක කම්කරුවා සමඟ වැඩ 
කරලා, ඒ අයෙග් අදහස් උදහස්, ඒ අයෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
පිළිබඳව මට දැවැන්ත අත් දැකීමක් තිෙබනවා කියලයි මා 

කල්පනා කරන්ෙන්. එක්වරකදී වයඹ පළාත් සභාෙව් මාර්ග 
සංවර්ධන, විදුලිබල, නිවාස හා ඉදි කිරීම සහ ධීවර කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යවරයා හැටියටත්, අෙනක්වර වයඹ පළාත් සභාෙව් 
කෘෂිකර්ම, ධීවර, සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන, ෙගොවිජන 
සංවර්ධන සහ සුළු වාරිමාර්ග අමාත්යවරයා හැටියටත් කටයුතු කළ 
කාල වකවානුවල ලද ඒ අත් දැකීම් එක්ක ෙම් අය වැයත්, ඒ 
ආදරණීය ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් සහ බලාෙපොෙරොත්තුත් 
සන්සන්දනය කර බලද්දී මම දකින්ෙන් ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව, 
යහපාලන ආණ්ඩුව අලුත් අය වැය තුළින් ණයක් ෙබ්රුවා කියායි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ කියන ඒ පතාක ෙයෝධයා පරාජය කර 
ගන්න බැරි ෙවද්දී, බටහිර අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් ශක්තිය, ෛධර්යය, 
ආශීර්වාදය අරෙගන, ඒ වාෙග්ම අෙප් අල්ලපු ර ට වුණ ඉන්දියාෙව් 
ශක්තිය, ෛධර්යය, ආශීර්වාදය අරෙගන ඒ අයට ණය ෙබ්රන්න 
ෙගනාපු අය වැයක් කියලායි මම ෙම් අය වැය දකින්ෙන්. ෙම් අය 
වැය රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් පටන් ගෙම් අහිංසක ධීවරයාට, 
ෙගොවියාට, කිරි ෙගොවියාට, අහිංසක කම්කරුවාට -ෙම් 
සියලුෙදනාට- හානියක් ෙවන අය වැයක් කියලායි අපි දකින්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ෙසේවකයා ගත්තාම, ෙම් රාජ්ය 
නිලධාරියා සිහින දකිනවා, ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ලබා, විභාග සමත් 
ෙවලා, ඉහළ ධුරයන් දරන්න. ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්න, 
ඉංජිෙන්රුවරෙයක් ෙවන්න ඒ සිහින දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ 
වැටුපක් ලබා ගන්න, ෙහොඳ යාන වාහනයක් පදවාෙගන යන්න 
ඔවුන් සැලසුම් කරනවා. හැබැයි, ෙම් අය වැය තුළදී ඒ අහිංසක 
ෛවද්යවරයාෙග්, අහිංසක ඉංජිෙන්රුවරයාෙග්, රාජ්ය 
නිලධාරියාෙග් -ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් කැපෙවන ඒ 
ආදරණීය රාජ්ය නිලධාරියාෙග්- වාහන බලපතය පවා අවලංගු 
කරන බවක් තමයි අපට දකින්නට තිෙබන්ෙන්. හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව කථා කරනවා නම්, අපට සැලසුම් කරන්න ෙවයි, අෙප් 
ආදරණීය රාජ්ය නිලධාරින් ෙම් රට තුළ ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඉතිහාසය පුරාවටම අපි දැක්කා, ෙම් 
නිලධාරින් ෙවනත් රටවලට ගිහිල්ලා ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ඒ රටවලට 
ලබා ෙදනවා. ඒ ෙවන කිසිවක් නිසා ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් 
ලැෙබන වැටුපත් එක්ක, අෙප් රෙට් ලැෙබන පහසුකම් එක්ක 
ගත්තාම ඒ අයට ෙවනත් රටවලින් ෙහොඳින් සලකන නිසා.   ඒ 
නිසා ඒ අය ෙම් රට අතහැරලා යන බවක් අපි දැක්කා.  

ෙමවැනි තීරුබදු රහිත වාහන බලපත අවලංගු කිරීම තුළින්, 
යමක් කමක් තිෙබන මිනිහා ෙහොඳ වාහනයක යද්දී, යමක් කමක් 
තිෙබන මිනිහා ෙහොඳට සැප පහසුකම් ගනිද්දී, අෙප් 
ෛවද්යවරයාට, ඉංජිෙන්රුවරයාට, එෙහමත් නැත්නම් රජෙය් 
විධායක ෙශේණිෙය් නිලධාරියාට සිද්ධ ෙවයි නවැත වතාවක් පාෙර් 
බස් එෙක් යන්න. ඒ පිළිබඳවත් ෙම් අය වැය විවාදය ෙව්ලාෙව්දී 
අපි මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම තවත් 
පැත්තකින් දැක්කා, ෙම් අය වැය තුළදී අෙප් ආදරණීය මාතෘභූමිය 
පරෙද්සක්කාර සුද්දන්ට විකුණන්න සැලසුම් කරන ආකාරයක්. 
දූපතක් හැටිය ට තිෙබන අෙප් රෙට් පධාන ස්ථාන ටික, එෙහමත් 
නැත්නම් සංචාරක කලාප හැටියට තිෙබන ස්ථාන ටික සඳහා  
සහන ලබලා දීලා, කිසිදු බද්දක් නැතිව භුක්ති විඳින්න සුද්දන්ට 
ෙබදලා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක්  ෙම් අය වැය තුළ තිෙබනවා මම 
දැක්කා. ඒ නිසා අෙප් අවධානය ඒ පිළිබඳවත් ෙයොමු කරන්න 
ෙවයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා.  

රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් තීරු බදු රහිත වාහන බලපතය අවලංගු 
කරන ගමන්, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙහොෙරන් ලංකාවට ෙගන්වපු 
වාහන, එෙහම නැත්නම් වාහන ෙකොටස් කෑලි කෑලි ෙගනැත් 
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එකතු කරලා, බට් කරලා හදා ගත්ත වාහනය නීත්යනුකූල 
කරන්න, ෙම් අය වැය හරහා ෙහොරුන්ට, මං ෙකොල්ලකාරයන්ට 
අවස්ථාවක් දීලා තිෙබනවා කියලායි මම දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
අය වැය තුළින් එක පැත්තකින් රාජ්ය නිලධාරියාට පහර ෙදන 
ගමන්, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙහොරුන්, මං ෙකොල්ලකරුවන් ආරක්ෂා 
කරන්න යනවා කියලායි මම දකින්ෙන්.  

අපි කෘෂිකර්මය කියන විෂය ගැන බලමු. මම වයඹ පළාත් 
සභාෙව් හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි පුටු රත් කරපු ඇමතිවරු ෙනොෙවයි. අපි 
ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරපු මන්තීවරු. අපි එදා ගාමීය ආර්ථිකය 
නඟා සිටුවන්න, ෙගොවියා නඟා සිටුවන්න, ඒ අයෙග් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරන්න දැවැන්ත වැඩ ෙකොටසක් ගම තුළ කළා. අද අපි 
දකිනවා, ආනයනය කරන ලූනු ෙගඩියට, අල ෙගඩියට බදු සහන 
ලබා දීලා ඒ තුළින් අෙප් අහිංසක ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදනවලට 
මිලක් නැති වන තත්ත්වයක්. ෙහට අනිද්දා ෙවද්දී අෙප් අල 
ෙගොවියා පාරට බහීවි; බී ලූනු ෙගොවියා පාරට බහීවි. ඒ අයෙග් 
නිෂ්පාදනවලට මිලක් නැති ෙවද්දී පිට රටවලින් ආනයනය කරලා 
අෙප් රෙට් මිනිස්සුන්ට කන්න ෙදන්න හදන උත්සාහය ෙම් අය 
වැය තුළින් අපි දකිනවා.  

අපි ධීවර විෂය ගැන සලකා බලමු. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් රට වෙට්ටම මහ මුහුද තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
මහා දැවැන්ත වැව් පමාණයක් තිෙබනවා. මම ජීවත් ෙවන වයඹ 
පළාතට 'වැව් බැඳි රාජ්යය' කියලායි කියන්ෙන්. වයඹ පළාෙත් 
විතරක් වැව් 7,000ක් තිෙබනවා. ෙම් වැව්වල විශාල මත්ස්ය 
නිෂ්පාදනයක් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රට 
වෙට්ටම මහ මුහුෙද් තිෙබන මත්ස්ය සම්පතින් ඉතා සීමිත 
පමාණයක් තමයි අපි ෙනළා ගන්ෙන්. රටක් හැටියට, රාජ්යයක් 
හැටියට, ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි කරන්න ඕනෑ, ධීවරයාෙග් 
තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කරලා, දැනුම, අවෙබෝධය වැඩි කර දීලා, ඒ 
අයට අවශ්ය කරන යාතා මිල දී ගන්න ණය පහසුකම් ලබා දීලා, 
නවීන තාක්ෂණය තුළින් මත්ස්ය අස්වැන්න ෙනළා ගන්න 
කමෙව්දයක් නිර්මාණය කිරීමයි.  

අපි දකින ෙදයක් තමයි, වලාෙල් කාලයට අෙප් ප ෙද්ශවල 
මහා දැවැන්ත මත්ස්ය නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ වුණත් ෙම් නිෂ්පාදනය 
රට තුළ ෙබදා හැරීෙම් කමෙව්දෙය් මහා දැවැන්ත කඩා වැටීමක් 
තිෙබන බව. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කර විවිධ කියා මාර්ග ගත්තා. 
හැබැයි එතැනින් එහාට යන තවත් කියා මාර්ග ගන්න සිද්ධ ෙවයි.  

උදාහරණයක් විධියට, අෙප් පෙද්ශෙය් සාලයා, සූඩයා, 
හුරුල්ලා වැනි මාළු අහුවුණාම අෙප් ගම තුළ ඒ මාළු කිෙලෝගෑම් 
එක රුපියල් 10කටවත්, රුපියල් 20කටවත් විකුණා ගන්න බැරුව 
ෙපොල් ගහ වෙට්ට වළක් කපලා ෙපොෙහොර ෙවනුවට ඒ මාළු 
වළලද්දී, රට අභ්යන්තරෙය් මාළු කිෙලෝගෑම් එකක මිල රුපියල් 
300ක්, රුපියල් 400ක් දක්වා වැඩිෙවලා මිනිසුන්ට මාළු කන්න 
බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙබදා හැරීෙම් 
කමෙව්දය -distribution system එක- අපි ශක්තිමත් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ ෙවනුවට අය වැෙයන් ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? 
රුපියල් 250ට තිබුණු ගෑම් 425 සැමන් ටින් එක අද රුපියල් 125 
දක්වා මිල අඩු කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා බදු සහන ලබා  දීම තුළින් 
කරන්ෙන් බටහිර අධිරාජ්යවාදින්ට ණය ෙගවන එකයි කියලායි මා 
කල්පනා කරන්ෙන්. ෙම් තුළින්, අෙප් ආදරණීය ධීවරයා තමන්ෙග් 
ජීවිතයත්, මරණයත් අතර සටනක් කර ෙනළා ෙගන එන මත්ස්ය 
අස්වැන්නට මිලක් නැති ෙවනවා. එක පැත්තකින්,  රුපියල් 125ට 

සැමන් තිෙබන නිසා අෙප් ෙනෝනා මහත්වරු ෙබොෙහොම 
කැමැත්ෙතන් සැමන් ටින් එක ෙගනැවිත් 'කිරීස්' ගාලා කඩලා ඒක 
ෙහොද්දට හළා ෙගන කන්න පටන් ගනියි.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, ෙම් තුළින් රුපියෙල් මහා දැවැන්ත 
කඩා වැටීමක් සිද්ධ වීම. අපට මතකයි, වසර 10කට ආසන්න 
කාලයක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය රුපියල් 130කට ආසන්න 
පමාණෙය් තබා ෙගන සිටි බව. අද ෙම් වන ෙකොට ෙඩොලරය අහස 
උසට ඉහළ යනවා. අපි ෙම් විධියට පිට රටින් ෙගනැවිත් කන්න 
පටන් ගත්ෙතොත් ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 160ක්, රුපියල් 170ක් 
වන කාලය එච්චර දුර නැහැයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා වයඹ පළාත් සභාෙව් හිටපු 
සත්ව නිෂ්පාදන අමාත්යවරයායි. ලංකාෙව් කිරි නිෂ්පාදනය 
ගත්තාම වැඩිම කිරි නිෂ්පාදනයක් තිෙබන්ෙන් මධ්යම පළාෙත්යි. 
මධ්යම පළාෙත් ෛදනික නිෂ්පාදනය කිරි ලීටර් 2,07,000යි. 
ෙදවන ස්ථානයට සිටිෙය් වයඹ පළාෙත් අපියි. අෙප් ෛදනික කිරි 
නිෂ්පාදනය කිරි ලීටර් 1,79,000යි. අපි ෙම් පමාණය ෙව්ගෙයන් 
වැඩි කර ෙගන ආවා. එදා කිරි ෙගොවියාට ලීටරයකට රුපියල් 
15ක්, රුපියල් 20ක්, රුපියල් 30ක්  ලැබුණු එක රුපියල් 40ක්, 
රුපියල් 50ක් දක්වා වැඩි කරලා, අවසාන වශෙයන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අය වැය තුළින් කිරි ලීටරයකට රුපියල් 60ක් 
ෙදනවාය කියා ෙයෝජනා කළා. යහ පාලන ආණ්ඩුව එදා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා, කිරි ලීටරයකට රුපියල් 70ක් ෙදනවාය කියලා. 
හැබැයි ඒ ෙවනුවට අද ගම තුළ කිරි ලීටරයකට ලැෙබන්ෙන් 
 රුපියල් 70ක් ෙනොෙවයි, රුපියල් 48යි, රුපියල් 49යි. අද ෙම් අය 
වැෙයන් ගෑම් 400ක කිරි පිටි පැකට් එකක් රුපියල් 295ක් වැනි 
ඉතාමත් පුංචි මුදලකට ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබන බව අපි 
දැක්කා. ෙම් අය වැය තුළින් එවැනි බදු සහන ලබා ෙදන්ෙන් 
බටහිර අධිරාජ්යවාදින්ට ණය ෙගවන්න මිසක් අෙප් අහිංසක කිරි 
ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න ෙනොෙවයි කියන කාරණය මා  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැය තුළ තිෙබන තවත් මරු 
පහරක් මා දැක්කා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් රෙට් 
හරියටම සමෘද්ධි බැංකු 1,000ක් තිෙබනවා. දැන් වසර 20කට 
ආසන්න කාලයක ඉඳලා, එනම් 1994 අග භාගෙය් ඉඳලා ෙම් වන 
කල් සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ මඟින් අහිංසක, දුප්පත් ජනතාවට 
සමෘද්ධි මුද්දරය දීලා, අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් කියලා මුදලක් කපා 
ෙගන, ඒ අයෙග් ගිණුම් තුළ මුදල් වර්ධනය වන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළා. ඒ වාෙග්ම අෙන්යෝන්ය ඇප පදනම මත ණය 
ලබා ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් සමෘද්ධි බැංකු සංගමය 
තුළ තිබුණා.  මා දැක්කා, ෙම් අය වැය තුළින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට -NSB එකට- ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන බව. අහිංසක, දුප්පත් ජනතාවෙග් බැංකුව මඟින් කියාත්මක 
වූ ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙම් අය වැය තුළින් රජයට පවරා දීලා අහිංසක 
මිනිසුන්ට ණය ලබා ගන්න තිෙබන පහසුව නැති කරන්නයි 
කටයුතු කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ණයක් ගන්න ගියාම 
අෙප් කළමනාකාරවරු ඉස්ෙසල්ලාම ඉඩම් ඔප්පුව ඉල්ලනවාය 
කියලා. ඊට පසේසේ ඉල්ලනවා, වීථි ෙර්ඛා සහතිකය ෙදන්න, 
ෙනොපවරා ගැනීෙම් සහතිකය ෙදන්න, business registration එක 
ෙදන්න, තමන්ෙග් ගිණුම් ටික ෙදන්න කියලා. ඉල්ලන්ෙන් 
නැත්ෙත් DNA වාර්තාව විතරයි.  DNA වාර්තාව විතරයි සමහර 
bank managersලා ඉල්ලන්ෙන් නැත්ෙත්. ෙම් කමෙව්දයට 
සමෘද්ධි බැංකු පද්ධතියත් ෙම් අය වැය තුළ ෙදන්න අද සැලසුම් 
කර තිෙබනවා.  

මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගාමීය ආර්ථිකය විනාශ 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ෙම් වන විට අපට තිෙබන පධාන ගැටලුවක්. 

607 608 

[ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 21 

එක එක finance companies ගමට ඇවිල්ලා, microfinance 
companies ගම්වලට ඇවිල්ලා ඒ අහිංසක මිනිසුන්ට අතට සල්ලි 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් අද නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ඔබ දකිනවා 
ටයි දමා ෙගන මහත්වරු ෙදන්ෙනක් motorcycle එකක එනවා. 
ඇවිල්ලා කාන්තාවන් පස්ෙදෙනක් සහිත කුඩා සමිතියක් හදලා ඒ 
පස් ෙදනාට රුපියල් ලක්ෂ පහක් දීලා යනවා. ෙම් විධියට රුපියල් 
ලක්ෂ පහක මුදල ගන්න පහසු නිසා සෑම ෙකනාම රුපියල් 
ලක්ෂය, ලක්ෂය ගණෙන් පස්ෙදනා ෙබදා ගන්නවා. හැබැයි, 
ෙමතැනදී ඒ අය කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ -ෙම් අහිංසක ජනතාව- 
ඒ අයට කීයක් ෙපොලිය හැටියට වැෙටනවාද කියා. සියයට 
තිස්ගණන්, හතළිස්ගණන් ෙපොලිය වැටිලා තමයි ඒ අයට ෙම් මුදල 
ලැෙබන්ෙන්. සති අන්තෙය් සල්ලි එක්කාසු කරනවා. ෙම් ණය 
ෙගවා ගන්න බැරිව අෙප් පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් අහිංසක 
කාන්තාවන් වහ බීලා මැරුණා.  

අපට භය ෙවන්න ෙදයක් නැහැ, අපි කාටවත් යටත් ෙවලා 
නැහැ. ඒ නිසා නම් වශෙයන් කියනවා නම්, අද ෙම් වන විට 
Ceylinco Grameen Credit Company Limited කියයි,  Kanrich 
Finance Limited කියයි,  Commercial Credit and Finance PLC 
කියයි. විවිධ ආයතන ගමට බැහැලා ගිනි ෙපොලියට සල්ලි ෙබදන 
වැඩ පිළිෙවළක් රට තුළ නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. සමෘද්ධි 
බැංකුෙවන් තමයි අහිංසක ජනතාවට ණයක් ගන්න පුළුවන් 
කමෙව්දය නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්. සමෘද්ධි බැංකුව අත් පත් 
කර ගත්ෙත් ඒකට රුකුලක් ෙදන්න කියායි මා හිතන්ෙන්. ඒක 
තමයි ෙම් මරා දමන්න සැලසුම් කරන්ෙන් කියායි අපි කල්පනා 
කරන්ෙන්.  

මා එදා වයඹ පළාත් සභාෙව් අමාත්යවරෙයක් හැටියට ඉන්න 
කාලෙය් රාජ්ය බැංකු ටික ෙගන්වා ගත්තා මට මතකයි. රාජ්ය 
බැංකුත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කළා. පළාත භාරව ඉන්න පධාන 
කළමනාකරුෙග් ඉඳලා සභාපතිවරයාට එනතුරු කථා කරලා අපි 
කිව්වා, ''ෙම් ෙවන ෙකොට ෙමන්න ගාමීය ආර්ථිකය විනාශ කරන 
වැඩ පිළිෙවළකට ෙම්  finance companyකාරයන් බැහැලා  
තිෙබනවා, ඒ නිසා ෙමය නිවැරැදි කරන්න ඔබලා ඔය 
සඳලුතෙලන් පහළට බැහැලා අහිංසක මිනිසුන්ට පහසුෙවන් ණය 
ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් හදන්න'' කියා. ඒ අය කිව්ව ෙදයක් 
තමයි, ''අෙන් සර්, අපිත් අසරණයි, ෙම් බැංකු නීතිය ඉදිරිපිට අපි 
අසරණයි, ඒ නිසා අපට කරන්න පුළුවන් ෙදයක් නැහැ, 
ඔබතුමන්ලා ෙමොනවා  හරි වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න'' කියා.  

එදා අපට මහින්ද රාජපක්ෂ කියා, මහ ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා 
සිටි නායකෙයක් ෙම් රෙට් ජනාධිපති පුටුෙව් හිටියා. අපි එදා 
එතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. සාකච්ඡා කරලා මෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් සමිති ෙදසියහැත්තෑ ගණනක් අපි හැදුවා මට 
මතකයි. එක සමිතියක අවමය 50යි. උපරිම වශෙයන් කාන්තාවන් 
ෙදතුන්සියය ඉන්නවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හදලා ඒ අයට 
අමාත්යාංශය හරහා පුහුණුවක් ලබා දුන්නා. පුහුණුව ලබලා දීලා 
ෙකළින්ම බැංකු පද්ධතිය හරහා ණය ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
අපි කියාත්මක කළා. සමිතිෙය් කාන්තාවන් 50ක් ඉන්නවා නම්, 
එක කාන්තාවකට රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් ලක්ෂ 50ක් ෙදනවා. 
වාර්ෂික ෙපොලිය සියයට 7ට, 8ට අපි දුන්ෙන්. අර finance 
company කාරයින් සියයට 40ට, 50ට දීලා ෙම් අයෙග් ආර්ථිකය 
විනාශ කරද්දී, ඒ ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්න වැඩ පිළිෙවළ අපි 
සූදානම් කළා. මෙග් පෙද්ශෙය් කාන්තාවන් 15,000කට වැඩි 
පමාණයක් අපිත් එක්ක එක්කාසු ෙවලා ඒ සමිතිත් එක්ක වැඩ 
කළා. නමුත්, ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, දිළිඳු මිනිසුන් 
නැඟිට්ටවන්න යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය තුළ කිසිම 
තැනක මා දැක්ෙක් නැහැ. ඒ නිසා අපට සාකච්ඡා කර යම් කිසි 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න පුළුවන් ෙවයි. 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන අෙප් ජනාධිපතිතුමා ගමක 
ෙගොවිෙයකුෙග් දරුෙවක්. එතුමා ෙගොවියාත් එක්ක ගනුෙදනු කළ 
ෙකෙනක්. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී එතුමා නිහඬව ඉන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා අපට හිතා ගන්න බැහැ. ෙම් අහිංසක ධීවරයා, 
ෙගොවියා, කිරි ෙගොවියා, කම්කරුවා හානියට පත් කරන අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙව්ලාෙව්දී, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙකොෙහොමද ෙම්ක ඉවසා දරා ෙගන ඉන්ෙන් කියලා අපට හිතා 
ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු එස්.බී. දිසානායක  ඇමතිතුමා ඉතාමත්ම දක්ෂ 
නායකෙයක්. එතුමා සමෘද්ධි ව්යාපාරය භාර අමාත්යවරයා හැටියට 
අමාත්යාංශය භාර ෙගන සැලසුම් කරනවා. එතුමා තමයි එදා 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියත් එක්ක ෙම් 
සමෘද්ධි ව්යාපාරය නිර්මාණය කෙළේ. එතුමා අද යම් කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරියට ෙගන යන්න හදන විට ගාමීය ආර්ථිකය 
විනාශ කරන්න, අෙප් අහිංසක ජනතාවට ණය මුදලක් ගන්න 
පුළුවන් සමෘද්ධි අමාත්යාංශය යටෙත් තිබුණු ඒ බැංකු පද්ධතිය 
එකවරම මුදල් අමාත්යාංශෙයන් සූරා ගන්නවා. ෙම් ෙව්ලාෙව්දී 
තමන්ට ආදෙර් කරන එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන බැංකු පද්ධතිය ඉවත් කර ගන්නා 
විට, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමය ෙකොෙහොමද ඉවසාෙගන 
ඉන්ෙන් කියා මට හිතා ගන්න බැහැ.  ඒ නිසා ෙම් අය වැය අවසන් 
ෙවන්න ඉස්සරෙවලා ෙහෝ එතුමාත් මැදිහත් ෙවලා, ෙම් බැංකු 
පද්ධතිය ආරක්ෂා කරන්න, අහිංසක ජනතාවෙග් සල්ලි ටික 
ආරක්ෂා කරන්න, අෙප් රට ෙවනුෙවන් යම්කිසි තීන්දුවක් ගනීවි 
කියා අප හිතනවා. අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ ඇදෙගන ආපු අෙප් බැංකු 
පද්ධතිෙය් ෙම් මුදල් ටික අද ෙවනත් තැනකට යන්න යන 
ෙවලාෙව්දී ඒ ෙවනුෙවන් එතුමා යම්කිසි මැදිහත්වීමක් කරයි කියා 
අප තරෙය් විශ්වාසය තබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා  දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් 
හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරමින්, මා නිහඬ ෙවනවා.  

 

 
[අ.භා. 5.18] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අනාගතය දියුණු 

ආර්ථිකයක් සහ ගුණවත් ජන සමාජයක් නැමැති සුන්දර මනරම් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් නම්, එම ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කරනු ලබන 
අඩිතාලම ෙම් රෙට් අධ්යාපනයයි. අෙප් රෙට් අනාගත පරපුර 
උගත්කමින් පමණක් ෙනොව, ගුණවත්කමින් යුතු පිරිසක් බවට 
පත් කිරීම සඳහා ෙමන්ම ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ඔවුනට උදා කර 
දීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 20වැනි 
මුදල් ඇමතිවරයා ලංකාෙව් 69වැනි අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් 
ඉතා ශක්තිමත් පියවරක්, පෙව්ශයක් තබා තිෙබන බව මා මුලින්ම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  ෙම් වන විට ෙබොෙහෝ රටවල 
ආර්ථිකය කඩා වැෙටමින් පවතින තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. අප 
රටද විවිධ ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ ෙදන්න වුණු  වකවානුවක 
වුණත් යම්කිසි දුරකට එම තත්ත්වයන් සමනය කර ගනිමින්, 
සුන්දර, ළඟ ෙපෙනන, ජනපිය කියාවලීන්ෙගන් බැහැරව රෙට් 
අනාගතය ගැන හිතලා, ෙමවැනි අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද 
කරනවා.  

ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් අධ්යාපනය නංවාලීම සඳහා පධාන කුලුනු 
තුනක් මත සිය ස්ථාවරය ෙගොඩනඟන්න පියවර ෙගන තිෙබනවා. 
ඉන් පළමුවැන්න, ඉගැන්වීෙම් ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම. 
ෙදවැන්න, පාසල් යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම. තුන්වැනි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පියවර, ශිෂ්යයන්ෙග් සහ පාසල් විෂයමාලා සංවර්ධනය කිරීම. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් කියැවුණු විධියට 
අඛණ්ඩ ගුරු පුහුණුවක් ලබා  දීමට මුදල් පතිපාදන ෙවන් කර 
තිෙබනවා. එය විශාල මුදලක්. අපත් ෙබොෙහොම දුෂ්කර ගම්වල 
ජීවත් වන මිනිස්සු. දුෂ්කර පෙද්ශවල තිෙබන පාසල්වල කාලයක් 
තිස්ෙසේ පවතින බරපතළ ගැටලුවක් තමයි, ඉංගීසි ගුරුවරු, 
ගණිතය ගුරුවරු, විද්යාව ගුරුවරු, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය වැනි 
විෂයයන් සඳහා ගුරුවරු ෙනොමැතිකම. ඒ ගුරුවරු ගම්වලට 
යැව්වත් ඒ අය ෙබොෙහෝ කාලයක් ඒ ස්ථානවල ෙසේවය කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ගැටලුවට පිළියමක් වශෙයන් ගුරු නිවාස සහ ගුරු 
විෙව්කාගාර ලබා  දීමට රුපියල් මිලියන 2,000ක පමණ මුදලක් 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. එය ඉතා ෙහොඳ පියවරක් 
හැටියට අප අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල්වලට ජල පහසුකම් 
හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා  දීමටත් රුපියල් මිලියන 4,000ක 
පමණ මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. විදුලිය ෙනොමැති පාසල් සඳහා 
විදුලිය ලබා  දීමට රුපියල් මිලියන 2,000ක පමණ මුදලක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. නිදහසින් පසුව අය වැයකින් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ විශාලතම මුදල ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් 
කර තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. ෙම්ක ෙබොෙහෝ ෙද ෙනක් අගය 
ෙනොකරපු පැත්තක්. ෙම් කාරණය ෙකෙරහි විපක්ෂෙය් සමහර 
මන්තීවරුන්ෙග් ඇස ෙනොගැසුණාය කියා මා විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. එතුමන්ලාෙග් ඇස ගැසුණත්, ඒක හිතාමතාම අමතක කළ 
කාර ණයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා.  

මධ්යකාලීන හා කියාකාරී සැලැස්මක් යටෙත් පාථමික පාසල් 
3,577ක් වැඩිදියුණු කරන්න ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් 
මිලියන10,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් 
සඳහා කියාකාරකම්  කාමර, විද්යාගාර, බහුමාධ්ය කාමර ඇතුළු 
ඉෙලක්ෙටොනික කියැවීම් පහසුකම් සහිත පුස්තකාල ආදී පහසුකම් 
ලබා  දීමට තවත් රුපියල් මිලියන 15,000ක් ලබා  දීමට ෙයෝජනා 
කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආදී වශෙයන් රෙට් 
වැදගත්ම අංශයක් වන අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට විශාල මුදලක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. අපි කවුරුත් හැම තැනකදීම සඳහන් කරනවා, 
"ෙහොඳම ෙද් දරුවන්ට" කියලා. "ෙහොඳම ෙද් දරුවන්ට" කියලා 
කථා කරන ගමන් දළ ජාතික ආදායමින් සියයට හයක් 
අධ්යාපනයට ෙවන් කරන්න කියලා රෙට් විශ්වවිද්යාල ආචාර්ය 
මහාචාර්යවරුන්ට, අධ්යාපනය ගැන උනන්දුවක් දක්වන අයට පා 
ගමන් යන්න, උද්ෙඝෝෂණ කරන්න සිද්ධ වුණු වකවානුවක් පසු 
ගිය කාලෙය් තිබුණා. හැබැයි, අද ෙපර පාසල් දරුවාෙග් ඉඳලා 
පාසල් දරුවන්, විශ්වවිද්යාලවල ඉෙගන ගන්නා දරුවන් දක්වා 
හැම අංශයක්ම ආවරණය වන විධියට අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් 
උන්නතිය ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් වියදම් කරන්න ෙම් රජය 
සමත් ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුවැනි 
වතාවට බඩු මිල වැඩි කරන්න කියලා කියපු විපක්ෂයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටීම ගැන මම පුදුම ෙවනවා.  

රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා කථා කරන ෙවලාෙව් මම එම 
කථාව අහ ෙගන සිටියා. එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ළදරු කිරි 
පිටිවල මිල අඩු කරපු එකට ෛවද්යවරෙයකු හැටියට එකඟ 
වන්ෙන් නැහැයි කියලා එතුමා කිව්වා. එෙහම නම් එතුමා 
කියන්ෙන් ළදරු කිරි පිටිවල මිල වැඩි කරන්න කියලායි. මට ෙපර 
කථා කරපු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? "සැමන් ටින් එෙක් මිල අඩු කරපු එකට කැමැති නැහැ, 
ඒකට එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක ධීවරයාට ගහපු මරු පහරක්" 
කියලා එතුමා කිව්වා. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් මත්ස්ය 
නිෂ්පාදනවලට වැදුණු බරපතළම පහර යුෙරෝපයට අෙප් මත්ස්ය 

නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්න අවස්ථාව ෙනොලැබීම කියන 
කාරණය එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු හැටියට සිටියදී 
අමතක වීම පිළිබඳව මම කනගාටු වනවා. ඒක වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියලා එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය ෙහොඳටම දන්නවා. එතුමා අද ෙම් 
ගරු සභාෙව් සඳහන් කළා, ටින් මාළුවල මිල අඩු කරපු එකට 
එතුමා අකැමැතියි කියලා. ටින් මාළුවල මිල අඩු කරපු එකට 
එතුමා විරුද්ධ නම් එතුමා අනික් පැත්ෙතන් කියන්ෙන්  ටින් 
මාළුවල මිල වැඩි කරන්න කියලායි. ෙම්ක හරි හතර බිහිරි 
කථාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද එතුමා  කරපු කථාව මම 
ඇහුවා. ලූනු ෙගොවීන්ට ලූනු ආනයනය කිරීෙම්දී පනවා තිෙබන 
බද්ද ඉවත් කරපු එකට එතුමා විරුද්ධයි. ඒ වාෙග්ම අල ආනයනය 
කිරීෙම්දී පනවන බද්ද ඉවත් කරන එකට එතුමා විරුද්ධයි. හැබැයි, 
අලවල මිල ඉහළ යනෙකොට, ලූනුවල මිල ඉහළ යනෙකොට, 
සැමන් ටින් එෙක් මිල ඉහළ යනෙකොට ෙබෝඩ් උස්සාෙගන පාරට 
බැහැලා උපවාස කරන්න, සත්යගහ කරන්න ඉදිරිපත් වන්ෙන්ත් 
අද ෙම්වාට විරුද්ධව කෑ ගහන උදවියමයි. ඒ නිසා ලූනු ෙගොවියා 
ආරක්ෂා කරන්නත්, අල ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්නත්, ධීවරයා 
ආරක්ෂා කරන්නත් ෙම් රජයට වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ එක්කම 
ෙම් රෙට් ජනතාවට තුන් ෙව්ල කාලා ඇඳලා ඉන්න පුළුවන් බඩු 
මිලක් පවත්වාෙගන යන්නත් ෙම් ආණ්ඩුවට වගකීමක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් හැම පැත්තම ආරක්ෂා වන විධියට තමයි ෙම් අය 
වැෙය්දී තීන්දු තීරණ අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මන්තීතුමාෙග් ෙගදරට යන 
පාර හදා ගත්ෙතොත් "අනික් පාරවල් ඔක්ෙකොම තිෙබද්දි 
මන්තීතුමා නම් තමන්ෙග් ෙගදරට යන පාර හදා ගත්තා" කියා 
ගෙම් කට්ටිය කියනවාය කියලා මන්තීවරෙයකු කිව්වා මට 
මතකයි. මන්තීතුමාෙග් ෙගදරට යන පාර හැදුෙව් නැත්නම් "ෙම් 
මනුස්සයා ෙවන පාරවල්  හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, තමන්ෙග් 
ෙගදරට යන පාරවත් හදා ගන්න බැරිව" කියලා කියනවාය කිව්වා. 
ෙම් විධිෙය් කථාවක් තමයි අද අපි විපක්ෂෙයන්  කිව්ෙව්. ටින් මාළු 
මිල වැඩි වුෙණොත් කියනවා, "කන්න බැහැ" කියලා. අල මිල වැඩි 
වුෙණොත් කියනවා, "මිනිසුන්ට තුන් ෙව්ල කන්න බැහැ" කියලා. 
ලූනු මිල වැඩි වුෙණොත් කෑ ගහනවා, "බඩු මිල වැඩියි" කියලා. 
ෙම්වා අඩු කරන්න කියා මාර්ගයක් ගත්ෙතොත් කියනවා, "ෙමන්න 
ෙද්ශීය ෙගොවියාට පහර දුන්නා, ධීවරයාට පහර දුන්නා"ය කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විපක්ෂයට සටන් පාඨ 
නැති ෙවලා තිෙබනවාය කියලා මට හිෙතනවා. ෙම් අය වැය 
ඉදිරිපත් කිරීමත් එක්ක සටන් පාඨ නිර්මාණය කර ගන්න 
විපක්ෂය බලාෙගන හිටියා. ෙම් අය වැයට විතරක් ෙනොෙවයි, මම 
නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්ෙවලා ඇවිල්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් 
වාඩි වුණු දවෙසේ ඉඳලාම දැක්ෙක් විපක්ෂය සටන් පාඨ ෙහොයන 
ආකාරයයි. පසු ගිය කාලෙය් සමහර ෙවලාවට අඳුෙර් අත පත 
ගාමින් එෙහන් ෙමෙහන් ෙමොකක් ෙහෝ අල්ලා ගන්න බැලුවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකවරයා පත් කරපු ෙවලාෙව්ත් 
ජාතිවාදය අවුස්සන කථා රට පුරා පතුරුවා හැරියා.  

මට මතකයි, අෙප් අගමැතිතුමා පත්ෙවලා පළමුවැනි සංචාරය 
හැ ටියට ඉන්දියාවට ගියා. එතුමා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා CEPA 
ගිවිසුම අත්සන් කරනවාය කියලා මහා ෙඝෝෂාවක් නැඟුවා. 
ෙමතැන ඉන්න සමහර මන්තීවරු එක්සත් ජාතීන්ෙග් කාර්යාලය 
ඉස්සරහ උපවාස කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. "වීෙරෝදාර" කියලා 
කියා ගන්නා -අපි නම් එෙහම දකින්ෙන් නැහැ- මන්තීවරයා 
"CEPA එපා" කියලා ෙබෝඩ් අල්ලාෙගන ෙකොළඹ පිටෙකොටුෙව් 
ෙපළපාළි ගියා. "ඇමතිවරු වැඩියි" කියලා කෑ ගැහුවා. අපි ජිනීවා 
මහා සටන ජයගහණය කළාම ඒකත් පාවිච්චි කරලා "මහින්දත් 
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එක්ක නැඟිටිමු" කියන ෙබෝඩ් එක පැත්තකට දාලා,  ජිනීවා එක්ක 
නැඟිටින්න හැදුවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙකොෙහන් ෙහෝ  ෙමොකක් ෙහෝ සටන් පාඨයක් අද විපක්ෂයට  
ඕනෑ කර තිෙබනවා. ෙමොකක් ෙහෝ සටන් පාඨයක් ෙසොයමින් 
ඉන්නවා.   ෙම් අය වැයත් සටන් පාඨයක් බවට පත් කර ගන්නට 
පුළුවන්ද කියා බැලුවා. එල්ෙලන්න වැල් නැතිව, හතර ගාතෙයන් 
වැටිලා  ඉන්න විපක්ෂයට ෙමොකක් ෙහෝ විධියකින් නැගිටින්න අය 
වැය පාවිච්චි කර ගන්නට පුළුවන්ද කියා බැලුවා. එෙහම බැරි වුණු 
තැන,  කියන්න ෙමොකුත්  නැති නිසා "ධීවරෙයෝ ගැන දුකයි, අල 
ෙගොවිෙයෝ ගැන දුකයි, ලූනු ෙගොවිෙයෝ ගන දුකයි, කිරිපිටි මිල වැඩි 
ෙවනෙකොට දුකයි" කියලා අද කියන්ෙන්. ඒක අපට ෙහොඳටම  
පැහැදිලියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල්  ඇමතිතුමා ෙම් 
ෙවලාෙව් ගරු සභාෙව් ෙනොසිටියත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මා ෙම් ෙයෝජනාව කරනවා. ෙම් එක්කම 
අපි එකතු කළ යුතු කාරණා රාශියක් තිෙබනවා. එතුමා ඉතා ෙහොඳ 
පකාශයක් ෙමහි කර තිෙබනවා. ඒ තමයි  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ළමා ආරක්ෂණය ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කළ යුතුය කියා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ළමා 
ආරක්ෂණ අධිකාරියට විශාල මුදලක් ෙවන් කළ යුතුය කියා එතුමා 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එතුමාෙග් ෙම් දුර දක්නා පියවරත් එක්ක 
මා තවත් කාරණයක් එකතු කරන්නට කැමැතියි. ඒ තමයි, ආගමික 
අධ්යාපනය වැඩිදියුණු කරන්නට, දහම් පාසල් අධ්යාපනය  
වැඩිදියුණු කරන්නට අපි  අවධානය ෙයොමු  කළ යුතුයි කියන 
කාරණය.    කිස්තියානි ධර්මය ඉෙගන ගන්නා දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය වැඩිදියුණු කරන්න, ෙවනත් ඒ ඒ ආගම්වල ආගමික 
අධ්යාපනය වැඩිදියුණු කරන්න අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එක්තරා ආයතනයක් 
එක්ක එකතුෙවලා සමීක්ෂණයක් කරනෙකොට එක කාරණයක් 
පැහැදිලි වුණා. ඒ තමයි, අපරාධවලට ෙයොමු වුණ අපරාධකරුවන්  
සියයක් අරෙගන බැලුෙවොත්  ඒ සියෙයන් අසූහතක්ම ආගමික 
අධ්යාපනය හදාරපු නැති අයයි කියන එක.  එනම්, ආගමික 
අධ්යාපනයට ෙයොමු ෙනොවුණු අය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
දරුවන් පැහැර ෙගන යෑම්, දරුවන් දුෂණය කිරීම්, දරුවන් මරා 
දැමීම් වාෙග් ෙඛ්දනීය  පුවත් අපට දවසින් දවස අහන්නට 
ලැෙබනවා.  එම නිසා අෙප්  දහම් අධ්යාපනයට වැඩි වැඩිෙයන් සිසු 
පරපුර ෙයොමු කරන්න වටපිටාව හදන එක අෙප් වගකීමක්; 
යුතුකමක්.  දකුණු පළාත් සභාෙව් මන්තීවරෙයකු හැටියට 
ඉන්දැද්දී මම ෙයෝජනා කළා, අඩුම තරමින් ඉරිදා දිනෙය් උ දය 
කාලෙය්ත්,  ෙපොෙහොය දිනෙය්ත් පුළුවන් නම් පුද්ගලික පන්ති 
කිසියම් විධියක  නියාමනයකට -කිසියම් විධිෙය් නතර කිරීමකට -  
ලක්  කර  ෙහෝ ඒ පැය කිහිපය  පුද්ගලික පන්තිවලින් බැහැරව 
දරුවන්ට ආගමික අධ්යාපනය සඳහා දහම් පාසල්වලට ෙයොමු 
වන්නට තිෙබන ඉඩකඩ ඇති කරන්නට  අවශ්ය සාකච්ඡාවක්, 
කතිකාවක් ආරම්භ කරන්න කියා.  ඒ වාෙග්ම එම ෙයෝජනාව මා  
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් කරන්නට කැමැතියි. දහම් පාසල් 
අධ්යාපනයට ෙයොමුවුණු දරුවන්ට විශ්වවිද්යාල පෙව්ශෙය්දී, 
රැකියාවකට යාෙම්දී  දහම් පාසල් අවසාන ෙශේණි විභාගය සමත් 
වුණු  සහතිකයට යම්කිසි ලකුණු පමාණයක් එකතු කරන්න  කියා 
කරන්නය කියා මම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා  කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම  තරුණ,  දක්ෂ 
අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක් අද අපට ඉන්නවා.  එතුමා ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙකෙරහි  අවධානය ෙයොමු කරනු ඇතැයි මා විශ්වාස 
කරනවා. ෙම් දහම් අධ්යාපනය ලබා ෙදන ගුරුවරු -විෙශේෂෙයන්ම  
දහම් පාසල් ගුරුවරු-  ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙසේවෙය් ෙයෙදන  පිරිසක්. 

ඒ අය අවුරුදු දහය, පහෙළොව, විස්ස, තිහ ඒ දහම් පාසල්වල 
ගුරුවරුන් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ අයට දීමනාවක් ෙහෝ 
වැටුපක්  ලබා ෙදන්නය කියා මා කිසිෙසේත්ම ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
නැහැ.  නමුත් ඒ අයෙග් ෙසේවය අගය කිරීම  සඳහා කිසියම් 
කාෙලෝචිත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා.  එෙහම 
සකස් කෙළොත් පමණයි ඒ අය දහම් පාසල් ගුරුවරුන් හැටියට 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්, නිස්සරණාධ්යාසෙයන් ෙසේවය කරන්නට ඒ  
සථානවලට පැමිෙණන්ෙන්. 

මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට ෙම් ස්ථානවලට ගියාම අපට 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා, දහම් පාසල්වල ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ 
කරන්නට පැමිෙණන ගුරුවරුන්ෙග් හිඟයක් පවතින බව. නමුත් 
උපාධිධාරින් ඕනෑ තරම් විරැකියාෙවන්  ඉන්නවා.  අෙපොස  උසස් 
ෙපළ සමත් අය ඉන්නවා.  සාමාන්ය ෙපළ සමත් අය  ඉන්නවා. ඒ 
අය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙම් ස්ථානවලට පැමිෙණන්ෙන් නැහැ. 
එෙසේනම්, ෙම් ෙසේවාවට යම්කිසි වටිනාකමක් ලබා දිය යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා  විධිමත් කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා  ෙයොමු ෙවන්නය කියා මා ෙම් ෙවලාෙව් 
ෙයෝජනා කරන්නට කැමැතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
දැක්මත් එක්ක ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් පරිසර සංරක්ෂණ වැඩ 
පිළිෙවළකට ෙයොමු වන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා අපි දැක්කා. 
ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවාය කියලා සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක ඉතා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් හැටියට අපි අගය 
කරනවා.  

මම ගිං ගඟ ගැන ෙපෞද්ගලික අත් දැකීම්  තිෙබන ෙකෙනක් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, මම ඉන්ෙන් ගිං ගඟ 
මිටියාවෙත්. මම කුඩා කාලෙය් දැකපු ගිං ගඟ ෙනොෙවයි අද 
දකින්ෙන්. කුඩා කාලෙය්, ළමා කාලෙය් මම ගිං ග ෙඟ් වැලි 
තලාෙව් ෙසල්ලම් කළා. සම වයෙසේ අයත් එක්ක ග ෙඟ් නෑවා. අද 
එෙහම ගඟක් ෙනොෙවයි අපි දකින්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය අද ලංකාෙව් 
තිෙබන සෑම ගංගාවකටම, ඇළ - ෙදොළකටම ෙපොදුයි. ඒ නිසා මම 
ෙයෝජනා කරනවා, ජල මූලාශ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඇළ - 
ෙදොළ, ගංඟාවල ෙදපස  -ඉවුරුවල-   සහ ඇළ ෙදොළ ගංගා පිහිටි 
පෙද්ශවල කඳු මුදුන්වල ගස් වැවීම සඳහා ජනතාව ෙයොමු කරන්න  
කියලා. ෙම් පරිසර සංරක්ෂණ වැඩ පිළිෙවෙළේදී  විෙශේෂෙයන්  
රජෙය් ඉඩම්වල, රක්ෂිත ඉඩම්වල ගස් වැවීම සඳහා අවශ්ය  
පියවර ගන්න අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා  මම ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී ෙයෝජනා කරන්නට කැමැතියි. මම ෙපෞද්ගලිකව ගිං ගඟ 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. 
ඒක අතිශයින් සාර්ථකයි. පාසල් දරුෙවෝ, දහම් පාසල් දරුෙවෝ ෙම් 
සම්බන්ධව දැනුවත් කළ හැකියි. ගඟ පිරිසිදුව තබා ගැනීෙම් 
වැදගත්කම සහ ගඟ අපවිත කිරීෙම් විපාක ගැන ඒ දරුවන්ට 
අවෙබෝධක් ලබා ෙදන්න කිසියම් විධියක වැඩ පිළිෙවළක් අපට 
පහසුෙවන්ම කියාත්මක කළ හැකියි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ සඳහා අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලාත් මම ෙම් 
ෙවලාෙව් ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්  කියැවුණා 
රජෙය් ෙසේවකයා ගැන. ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන්, ෙබොෙහොම 
කැක්කුමකින් සමහර මන්තීවරුන් කථා කළා ඒ අයට වාහන 
බලපතය ලබා ෙනොදීම ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
වාහන බලපතය රජෙය් ෙසේවකයන්ට පමණක් ෙනොෙවයි,  
ෙමොනම වාහනයක් නැති ෙම් කථා කරන මටත්, මූලාසනෙය් 
ඉන්න ඔබතුමාටත්, ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න අපි කාටත් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුටවත් ඒක 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
ෙවන්ෙන්. නමුත් ඒ එක්කම රජෙය් ෙසේවකයාට වාහනයක් ලබා 
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ගැනීම සඳහා අවශ්ය කරන මූල්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්නට ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයා ෙගෞරවාන්විතව, වැදගත් විධියට  
ෙසේවයට පැමිණිය යුතුයි ෙමන්ම සමාජෙය් පිළිගැනීමක් ඇති ෙවන 
ආකාරෙයන් ජීවත් විය යුතුයි, ගමන් බිමන් යා යුතුයි කියන එකට  
මම එකඟ ෙවනවා.  

අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක් ෙවනවා, 
අද රෙට් පවතින වාහන පමාණය පිළිබඳව. ෙකොළඹට යන එන 
ෙකෙනකුට, ෙකොළඹ නගරයට ඇතුළු ෙවන ෙකෙනකුට, ෙවනත් 
නගරවලට යන එන ෙකෙනකුට පාෙයෝගිකව පැහැදිලියි රෙට් 
තිෙබන වාහන පමාණය රටට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන පමාණයක් 
කියලා. ඒ නිසා කිසියම් ෙහෝ කමයකින්, කිසියම් ෙහෝ වැඩ 
පිළිෙවළක් යටෙත්, ෙකටි කාලීන සහ  දිගු කාලීන සැලැස්මක් 
ඇතිව රටට ගැළෙපන, රෙට් මාර්ගවලට ඔබින වාහන පමාණයක් 
අෙප් රටට අවශ්යයි. ඒ හා සමගාමීව ෙපොදු පවාහන පහසුකම් 
දියුණු විය යුතුයි කියලා අපි රජයක් හැටියට විශ්වාස කරනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙම් කියා මාර්ගවලින් ෙනොනැවතී ෙම් රෙට් ෙපොදු 
පවාහන පද්ධතිය දියුණු කරන්නට, විෙශේෂෙයන් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය යම්කිසි 
විධියක- 

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

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනයට 

පැමිණීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.   

රජයක් හැටියට අපට බලන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා  අපි 
ෙකොෙහොමද ෙම් තිෙබන අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්ෙන් කියලා. ඒ 
නිසා ෙපොදු පවාහන ව්යාපාර දියුණු කරන්න, මාර්ග පද්ධතිය දියුණු 
කරන්න රජයක් හැටියට අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන අතෙර්, ෙම් 
රටට සීමාවක් නැතිව,  ඉවක්බවක් නැතිව  මහා වාහන පමාණයක් 
එකතු ෙවමින් තිෙබනවා. ඒවා සීමා කරන්නත් රජයක් හැටියට 
අපට යුතුකමක් හා වගකීමක් තිෙබනවා කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  

ෙම් අය වැෙය් සාධනීය ලක්ෂණ ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි ගම ඉලක්ක කරෙගන කියාත්මක වීම. ගාම නිලධාරි වසම් 
14,022ක් ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500ක් ෙලසට සංවර්ධනය 
කරන්නට ෙම් අය වැය අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා; ඒ 
සඳහා පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ලබන වසෙර් රුපියල් මිලියන 
1.5ක් ගාම නිලධාරි වසමකට ලබා  දීමට තීරණය කරලා 

තිෙබනවා. ෙම් වසෙර් රුපියල් මිලියනයක් ලබා දුන්නා සෑම ගාම 
නිලධාරි වසමකටම. ඒ මුදලින් ඉතාම සාර්ථක විධිෙය් ව්යාපෘති 
ෙම් වන විටත් නිම කරලා තිෙබනවා කියලා මම හිතනවා ඒ සෑම 
ගාම නිලධාරි වසකම. රජයක් හැටියට අපි දින 100 කාල සීමාෙව්දී 
සාර්ථක පියවරක් ඉස්සරහට තිබ්බා. ඒ පියවෙර් තව තවත් 
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා    ෙකොයි තරම් අමාරුකම්, දුෂ්කරකම් තිබුණත් 
ලබන වසෙර්දීත්   රුපියල් ලක්ෂ 15ක වාෙග් මුදලක් සෑම ගාම 
නිලධාරි වසමකට ලබා ෙදන්නට තීරණය කරලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දක්ෂිණ සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අමාත්යාංශයක් අද පිහිටුවලා තිෙබනවා. 
තරුණ, දක්ෂ ඇමතිවරෙයකුට ඒ අමාත්යාංශය භාර දීලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දක්ෂිණ සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 1,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන ගමන්, වරාය 
සංවර්ධනය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ මඟී භාණ්ඩ පවාහන ෙසේවා 
ආදිය දියුණු කරන්නත් අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම ගාමීය සංවර්ධනය සඳහාත් අවධානය ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා 
ඇති අද වන විට දකුෙණ් ජනතාවට දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය 
කිසියම් විධියක සහනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව. හැබැයි, 
දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගයට සමගාමීව ෙම් රටට ආෙයෝජකයන් ආ 
යුතුව තිෙබනවා; කර්මාන්ත නිර්මාණය විය යුතුව තිෙබනවා; 
නිෂ්පාදනය වැඩි විය යුතුව තිෙබනවා; දකුෙණන් රටට ලැෙබන 
ආර්ථික පතිලාභයන් මීට වඩා ඉහළ යා යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
අවශ්ය සැලසුම් පසු ගිය යුගෙය්දී නිර්මාණය වුෙණ් නැහැ. නමුත් 
අෙප් රජය ෙම් සඳහා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. එම 
නිසා සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ෙදද්දූෙවන් පටන් අරෙගන ෙබන්තර ෙවරළ තීරයත් 
එක්ක සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්නත්, ධීවර කර්මාන්තය 
දියුණු කර දකුණු පළාත සංවර්ධනය කිරීම සඳහාත් අවශ්ය පියවර 
ගන්නට ගරු අගමැතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා. අප එතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිය හා ෙගෞරවය 
පුද කර සිටිනවා. ෙහට දවෙසේත් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් ගාල්ල ෙකොග්ගලදී විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් 
පවත්වන්න තීරණය කරලා තිෙබනවා. 

අෙප් සංචාරක සංවර්ධන අමාත්ය ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමාත් පසු ගිය දිනවල ගාල්ල දිස්තික්කෙය් සංචාරය කළා. 
එතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙයොමු කළා. අප 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙමම  අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශයට විශාල 
මුදලක් ෙවන් කිරීම තුළින් දකුණු පළාතට විෙශේෂ අවස්ථාවක්  
ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි එය අගය කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ජූලි වර්ජකයන් ගැන 
ෙම් රජය විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ජූලි 
වර්ජකයකු  ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දහසක මුදලක් 
ෙගවන්න ෙම් අය වැෙය්දී ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ජූලි වර්ජකයන්ෙග් කරපිටින් බලයට ආපු, ජූලි වර්ජකයන් 
ඉස්සරහට දමාෙගන මැයි දින ෙපළපාළි ගිය, ෙවනත් ෙවනත් 
සටන් ව්යාපාරවලට ඒ අයව පාවිච්චි කරපු ෙද්ශපාලනඥෙයෝ පසු 
ගිය යුගෙය් දී ජූලි වර්ජකයන් දිහා බැලුෙව් නැහැ. ඒ අයෙග් දරු 
පරම්පරාව දිහා බැලුෙව් නැහැ. ඒ අය මුහුණ දීපු අවදානම් 
තත්ත්වයන් ගැන, ඒ අයෙග් අනාගතය ගැන බැලුෙව් නැහැ. අද 
අෙප් රජය ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කිරීම 
ගැන අප සතුටට පත් ෙවන අතරම  අප ඒ ෙවනුෙවන් රජයට 
ස්තුති කරන්න කැමැතියි.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විශ්ව විද්යාල ශිෂ්යයන්ට 
laptop පරිගණක මිලදී ගැනීම සඳහා ෙපොලී රහිත ණයක් ලබා  
දීමට රුපියල් මිලියන 300ක මුදලක් ෙවන් කිරීමට  ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මාෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. අපව මුණගැෙසන්නට එන විශ්ව විද්යාල ශිෂ්යයන්  
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අපට කියන්ෙන්, අපට ෙකොෙහොම හරි laptop 
පරිගණකයක් ලබා ෙදන්න කියලායි.  එය ලබා ගන්න ෙකොෙහොම 
හරි උදවු කරන්න කියලා තමයි ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අෙපන් 
ඉල්ලන්ෙන්.  එම ශිෂ්යයන්ට සහනදායී කමයකට ෙපොලී රහිතව 
ණය මුදලක් ලබා ෙදන්න ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා.  මම හිතන විධියට ෙපොලී රහිතව එවැනි ණය මුදලක් 
ලබා ෙදන ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි අවස්ථාව ෙමයයි. එම නිසා  
විශ්ව විද්යාල ශිෂ්යයන්ට එය  විශාල සහනයක් බවට පත්ෙවයි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

 සෑම දරුවකුම වසර 13ක් අධ්යාපනය ලැබිය යුතුයි කියලා 
තීන්දුවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පාසල් අධ්යාපනය ෙහෝ වෘත්තීය 
පුහුණු අධ්යාපනය ෙහෝ ලැබිය යුතුයි කියන තීන්දුවට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් තීන්දුවක්. ඒක ඉතාම වටිනා 
තීන්දුවක් හැටියට මා විශ්වාස කරනවා. සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙය් දී 
අසමත් වන දරුවන්ට ෙකොන් ෙවලා, පැත්තකට ෙවන්න සිදු 
ෙවනවා.  ඒ දරුවන්  අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත් ෙවනවා. ඒ 
දරුවන් ෙම් සමාජෙය් එක්තරා ෙකොටසක් බවට පත් කරන්ෙන් 
නැතිව, වසර 13ක් තිස්ෙසේ දරුවන්ට අධ්යාපනය  තුළින්  සම 
අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න ගත් තීන්දුව රට නව මාවතකට 
හැරවීමක් හැටියට මා විශ්වාස කරනවා. එම නිසා එක්තරා 
විධියකට බලනවා නම් ෙමම අය වැය 1977 වසෙර් නව ආර්ථික 
ෙපරළියක් ඇති කරමින් ෙම් රෙට් ඉදිරිපත් කරපු අය වැය හා 
සමානයි. එදා ඒ අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දි අපි ෙබොෙහොම ලාබාල 
අය හැටියට අපට යම්  මතකයක් තිෙබනවා.  මෑත කාලයක් වන 
තුරුම විවෘත ආර්ථිකය මහා විෙව්චනයකට ලක් වුණා; 
පහරදීමකට ලක් වුණා. සමහර කාලවලදී විවෘත ආර්ථිකය සටන් 
පාඨයක් කර ගත්  සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්  විවෘත ආර්ථිකයට 
මානුෂික මුහුණුවරක් ෙදනවා  කියලා තමයි බලයට ආෙව්.   නමුත්  
එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. විධායක ජනාධිපති කමය 
ෙම් රෙට් ඇති කරනෙකොට සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් ඒක සටන් 
පාඨයක් කරෙගන විරුද්ධ වුණා. ඒකට පහර දුන්නා. හැබැයි 
බලයට ආවාට පසුව ඒ බලතල වැඩි කරෙගන විධායක ජනාධිපති 
කමෙය් අනුහස පැතිරුවා මිෙසක එක  අඩියක්වත් පස්සට තබන්න 
ෙම් අය කියා කෙළේ නැහැ. විවෘත ආර්ථිකයට ලබා දීපු මානුෂික 
මුහුණුවර ෙමොකක්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කවුරු ෙකොෙහොම දැක්කත් 
අද ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් රජය විශ්වාස කරන බව මම කියන්න 
කැමැතියි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව විශ්වාස කරනවා; ගරු 
අගමැතිතුමාව විශ්වාස කරනවා ; ෙම් ඇමති මණ්ඩලය විශ්වාස 
කරනවා; ෙම් ආණ්ඩුව විශ්වාස කරනවා. එම විශ්වාසය මත  ඉදිරි 
වසර 5ක කාලය තුළ ෙලෝකෙය් - විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කලාපෙය් -  
තිෙබන දියුණුම ආර්ථිකය සහිත රට බවට අෙප් රට පත් කරන්න 
ෙම් අය වැය  මුල් අඩිතාලමක් බවට පත් ෙවන බව නියතයි කියන 
විශ්වාසය පළ කරමින්,  ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැෙබ්වා! යි කියා 
පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
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ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, பல ஆண்  

க க்குப் பிறகு  ேநற்  இந்தச் சைபயிேல ன்ைவக்கப்பட்ட 
வர  ெசல த் திட்டம்தான், மக்க க்குச் சுைமயில்லாத, 

அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைல குைறக்கப்பட்ட, 
ெதாழிற்ேபட்ைடகைள உ வாக்கக்கூ ய, ெவளிநாட்  

தலீ கைள ஊக்குவிக்கின்ற, மற் ம் அைனவரா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பல அ கூலங்கைளக் ெகாண்ட 
திட்டமாக உள்ள . வர  ெசல த் திட்டம் ன்ைவக்கப் 
ப வதற்கு ன்னர் வாிச்சுைம அதிகாிக்கப்ப ேமா, 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைலகள் அதிகாிக்கப் 
ப ேமா, ேபாக்குவரத் ச் ெசலவினங்கள் அதிகாிக்கப்ப ேமா 
என்ற ஓர் அச்சம் சாதாரண மக்கள் மனதிேல இ ந்த . 
ஆனால், இந்த வர  ெசல த் திட்டமான  சைபயிேல ேநற்  
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்  அவர்கள் ஒ  நிம்மதிப் ெப ச்ைச 
வி வதற்கான  வழிைய அ  ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . 
ஏெனனில்,  பத்  இலட்சம் இைளஞர், வதிக க்கான 
ேவைலவாய்ப் , வ மான மட்டங்கைள வி த்தி ெசய்தல், 
கிராமியப் ெபா ளாதாரங்கைள அபிவி த்தி ெசய்தல், 
கிராமிய மற் ம் ேதாட்டத் ைறகளில் ந த்தர வகுப்ைபச் 
சார்ந்தவர்களின ம் அரசாங்க ஊழியர்களின ம் ஆதன 
உாிைமைய உ திப்ப த்தல், பரந்த மற் ம் உ தி வாய்ந்த 
ந த்தர வகுப்பினைர உ வாக்குதல் ேபான்ற விடயங்கள் 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் க ப்ெபா ளாக 
இ க்கின்றன.  

கடந்த காலங்களிேல எம  பிைழயான ெவளிநாட் க் 
ெகாள்ைகயின் காரணமாக நாங்கள் தனிைமப்ப த்தப் 
பட் ந்ேதாம்; ஏைனய நா களினால்  ஓரங்கட்டப் 
பட் ந்ேதாம். ஏைனய நா கள் எம்ைமச் சீண்டத்தகாத 
நாடாகப் பார்த்த ஒ  நிைலைம இ ந்த . அதனால் நாம் 
எமக்குப் ெபா த்தமில்லாத நா க க்குப் பின்னால் 
ேபாகேவண் ய ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைமக்குத் 
தள்ளப்பட் ந்ேதாம். ஆனால், இன்  இந்த நாட் ேல ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின் வழிகாட்ட ம் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்களின் ஒத் ைழப்ேபா ம்  ஒ  நல்லாட்சிைய 
நாங்கள் ஏற்ப த்தக்கூ யதாக இ ந்ததால், நான் ஏற்ெகனேவ 
கூறிய அந்த நிைலைமக்கு இப்ெபா  ற் ப் ள்ளி 
ைவக்கப்பட் க்கின்ற . இைத நாங்கள் நல்லேதார் 
அம்சமாகப் பார்க்க ேவண் ம். இந்த நாட் க்கு  வளம்மிக்க 
ஓர் எதிர்காலம் அைமவதற்கான ஒ  நல்ல நிைலைம 
உ வாகியி க்கின்ற  என்பைத நாங்கள் ாிந் ெகாண்  
ெசயற்பட ேவண் ம். ெசல்வந்தர்கள் ெசல்வந்தர்களாகேவ 
உயர்ந் ெகாண்  ேபாகின்றார்கள்; வறியவர்கள் 
வறியவர்களாகேவ தாழ்ந் ெகாண்  ேபாகின்றார்கள். இந்த 
நிைலைமைய நாங்கள் ெபா வாகேவ பார்த்தி க்கின்ேறாம். 
இதைன மாற்றினால் மாத்திரேம ஒ  நா   சுபிட்சமான 
இலக்ைக ேநாக்கிப் ேபாக ம். ஆகேவ, இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தி டாக ஒ  நல்ல  இலக்ைக ேநாக்கிச் 
ெசல்வதற்கு  நாங்கள் அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்பட்டால்  
அதைன அைடய ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தி டாக 
ந த்தரத் ெதாழில் யற்சிகள் ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் ம்; 
சிறிய சுயெதாழில் ேமற்ெகாள்பவர்கைள நாங்கள் ஊக்குவிக்க 
ேவண் ம். அத டாக அவர்கைள எதிர்காலத்திேல  நல்ல 
வ மானமீ்ட் ம் ஒ  வர்த்தகக் கூட்டமாக மாற்ற ம். 
அதற்கு ஆக்க ர்வமான ஒத் ைழப்ைப வழங்க ேவண் ம்.  

இந்த நா  ஒ  விவசாய நா . நாங்கள் விவசாயத்திேலேய 
தங்கியி க்கின்ேறாம். ெசல்வம் ெகாழிக்கின்ற இந்த நாட் ேல 
எந்தக் குைற மில்ைல. மைழ ேபாதியள  கிைடக்கின்ற ; 
அதற்கு நிகராக ெவய்யில் அ க்கின்ற . விவசாயத்திற்ேகற்ற 
காலநிைல சாத்தியங்கள் இந்த நாட் ேல இ க்கின்றன. 
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ஆகேவ, எல்லா வளங்கைள ம் ெகாண்ட ஒ  விவசாய 
நாடான இந்த நாட் ல் எம்ைம உயர்த்திக்ெகாள்வதற்கு 
நாங்கள் விவசாயத் ைறைய ஊக்குவிக்க ேவண் ம். நாங்கள் 
எவ்வா  ஏைனய ைறக க்கு ஆக்க ர்வமான ஊக்கு 
விப்ைப ேமற்ெகாள்கின்ேறாேமா, அதற்கு நிகராக விவசாயத் 

ைறைய ம் ஊக்குவிக்க ேவண் ம். அவ்வா  
ெசய்வத டாக உண  உற்பத்தியிேல எம  சுயேதைவையப் 

ர்த்திெசய்வ  மாத்திரமன்றி, ெவளிநா க க்குக்கூட 
உண ப் ெபா ட்கைள ஏற் மதி ெசய்கின்ற இலக்ைக  
அைடய ம். நாங்கள் இந்த நாட் ந்  ேதயிைலைய 
ெவளிநா க க்கு ஏற் மதி ெசய்ய ெமன்றால், 
இறப்பைர உற்பத்தி ெசய்  ெவளிநா க க்கு ஏற் மதி 
ெசய்ய ெமன்றால், ஏைனய விவசாயப் ெபா ட்கைள ம் 
ெவளிநா க க்கு ஏன், ஏற் மதி ெசய்ய யா ? நாங்கள் 
எம  உண க்குத் ேதைவயான ெபா ட்கைள ெவளி 
நா களி ந்  ஏன் த விக்க ேவண் ம்? இந்த நிைலைய 
நாங்கள் சிறி  சிறிதாக இல்லாெதாழித் , எம  ேதைவைய 
இந்த நாட் க்குள்ேளேய ர்த்தி ெசய் ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  
நல்ல நிைலைமைய உ வாக்க ேவண் ம்.  

இன்  ஒ  கணிப்பீட் ப் ள்ளிவிபரம் ெசால்கின்ற , 
இந்த நாட் ேல ெதாழில்வாய்ப்  இல்லாத, கல்வி கற்ற 
இைளஞர்கள் சுமார் 21 தத் க்கும் அதிகமானவர்கள் 
இ க்கின்றார்கள் என் . இதைன ஒ  நல்ல நிைலைமயாக 
நான் பார்க்கவில்ைல. ப த்த இைளஞர், வதிகள் 
ெதாழில்வாய்ப்பின்றி இ ப்ப , அவர்கள் பல்ேவ  விதமான 
ெகட்ட வழிகளி ம் ஈ ப வதற்கான நிைலைமைய 
ஏற்ப த் ம். ஆகேவ, அவர்கள் சாியான வழியிேல 
ெசல்வதற்கு அவர்க க்கான ேவைலவாய்ப் க்கைள நாங்கள் 
உ வாக்கிக்ெகா க்க ேவண் ம். அதைன நான் எம  
தார்மீகக் கடைமயாக, ஓர் அரசாங்கத்தின் தார்மீகக் 
கடைமயாகப் பார்க்கின்ேறன். ஆகேவ, இந்த இைளஞர், 

வதிக க்கு ேவைலவாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக்ெகா க்க நாங்கள் 
ெவவ்ேவ  யற்சிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதாவ , 
ெதாழிற்ேபட்ைடகைள உ வாக்க ேவண் ம்; திய திய 
ெதாழில்கைள உ வாக்க ேவண் ம். அவ்வா  
உ வாக்குவத டாகேவ இைளஞர் வதிகளின் 
ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனையத் தீர்த் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக 
இ க்கும்.  

மைலயகத்தில் ப த்த இைளஞர், வதிக க்குத் 
ெதாழில்வாய்ப்  என்ப  குதிைரக் ெகாம்பாக இ க்கின்ற  
என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல பல ைற 
எ த் க்கூறியி க்கின்ேறன். நான் இந்தச் சைபயில் அங்கம் 
வகிப்பதற்கு ன்பதாக ஊவா மாகாண சைபயிேல பத்  
வ டங்க க்கு ேமலாகத் ெதாடர்ச்சியாக மாகாண சைப 
உ ப்பினராக இ ந்தி க்கின்ேறன். அந்தக் காலகட்டத்தி ம் 
கூட மைலயக இைளஞர், வதிக க்கான ெதாழில் 
வாய்ப்ைபப் பற்றி ம் நாட் ன் ேமம்பாட்ைடப் பற்றி ம் 
அந்தச் சைபயிேல பல ைற எ த் க்கூறி, என  
பங்களிப்ைபச் ெசய்தி க்கின்ேறன். ஆகேவ, நாங்கள் இந்த 
இைளஞர் வதிகளின் ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனைய மிக 
நாசுக்காகத் தீர்க்கேவண் ய ஒ  காலகட்டத்தில் 
இ க்கின்ேறாம். அேதேநரம், இந்த நாட் ேல ஒ  கசப்பான 
வரலா  பதிக்கப்பட் க்கின்ற . அதாவ , சுமார் 30 
வ டங்க க்கு ேமலாக இடம்ெபற்ற த்தத்தினால் இந்த நா  
பல்ேவ  சிக்கல்க க்கும் பிரச்சிைனக க்கும் கம்ெகா த்  
வந்தைத நாங்கள் பார்த்ேதாம். இன்  இந்த நாட் ேல த்தம் 

இல்ைல; ஒ  சு கமான நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . 
ஆகேவ, எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம் நாங்கள் அவ்வாறான 
ஒ  நிைலைம மீண் ம் ஏற்ப வதற்கு இடமளிக்க யா ; 
இடமளிக்கக்கூடா . ஆகேவ, எம  இைளஞர், வதிகைளப் 
ெபா த்தளவிேல நாங்கள் அவர்கைளச் சாியான ைறயில் 
வழிநடத்த ேவண் ய ஒ  ேதைவ ஏற்பட் க்கின்ற .  

நான் பிரநிதித் வப்ப த் ம் ேதாட்டப் பிரேதசங்கைளச் 
ேசர்ந்த ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தளவிேல 
அவர்கள் பல தசாப்தங்களாக ஓரங்கட்டப்பட்ட ஒ  மக்கள் 
கூட்டமாக  அைடயாளம் காணப்ப கிறார்கள். அதாவ , 
பிாித்தானியர்களின் ஆட்சிக் காலத்தி ந்ேத அவர்கள் 
ஓரங்கட்டப்பட்ட அல்ல  அடக்கு ைறக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட 
ஒ  மக்கள் கூட்டமாக  வாழ்கிறார்கள். ஆகேவ, அவர்கைள 
அந்த நிைலைமயி ந்  மாற்றேவண் ய ேதைவ எங்க க்கு 
இ க்கின்ற . ேதாட்டப் றத்திேல வா ம் மக்க க்குச் 
சுதந்திரக் காற்ைறச் சுவாசிக்கும் சந்தர்ப்பத்ைத நாங்கள் 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம். ேதாட்டப் ற மக்கைள ம் 
ேதசிய நீேராட்டத்திேல இைணத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஏெனனில், அவர்கள் இந்த நாட் ன் ெக ம்  
ேபான்றவர்கள். அந்நியச்ெசலாவணிைய இந்த நாட் ற்கு 
ஈட் த்த கின்ற ஒ  ெப ம் மக்கள் கூட்டமாக மைலயக 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
அவர்கைள ம் சாியான வழியிேல நடத்தேவண் ய தார்மீகக் 
கடைம ம் ெபா ப் ம் எமக்கும் இ க்கின்ற ; இந்த 
அரசாங்கத்திற்கும் இ க்கின்ற . அேதேநரத்திேல மைலயக 
மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் அவர்கள் பல தசாப்தங்களாக 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்கு வஞ்சகமில்லாமல் வாக்களித்  
வந் ள்ளார்கள். தம  சின்னம் யாைனதான் என்ற 
நிைலப்பாட் ல் இ ந் ெகாண்  அவர்கள் வாக்களித்  
வந்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்களின் நலன்களிேல 
அதிக அக்கைற ெச த்தேவண் ய ஒ  தார்மீகக் கடைம 
அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற .  அதைன அரசாங்கம் ெசய் ம் 
என்பதிேல எனக்கு எவ்வித சந்ேதக மில்ைல.   

சில வ டங்க க்கு ன்  ILO அைமப்பின் - International 
Labour Organization - வ டாந்த நிகழ்விேல 
கலந் ெகாள்வதற்காக ெஜனீவா ெசல்லக்கூ ய வாய்ப்  
எனக்குக் கிைடத்த . அந்தேநரத்தில் அங்ேக நடந்த ஒ  
சம்பவத்ைத நான் இந்த இடத்திேல கூறலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.   

A few years back, I had the opportunity of attending 
the International Labour Conference of ILO in Geneva. 
During the tea break, I had an argument with the then 
Minister of Labour from Lebanon over migrant workers. 
That topic came up during the tea break and I said, "the 
migrant workers from Sri Lanka are coming to your 
country; they are being treated in a very low manner; they 
are not treated properly; they are not recognized properly; 
they are not paid  their salaries properly. You all must 
realize that it is a service-oriented matter. It is a win-win 
matter. My service is for you and your salary is for me. 
So, you all must not think that you have only to pay the 
migrant workers, but they should also be treated 
properly". Then, that Minister of Labour got annoyed 
over my statement and he asked me in a very sarcastic 
manner, “Are you from the 'housemaid country'?”. Sir, 
just see as to how we are classified; how we are 
recognized. He asked me whether I am from the 
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"housemaid country". He was having a cup of tea in his 
hand.   Then, I replied, “Look here! I am not from the 
'housemaid country'. I am from the country which 
produces the best tea in the world. That is 'Ceylon Tea' 
which you are having now. Please mind your business 
and do not utter unnecessary words."  Sir, I told him that I 
am not from a "housemaid country", but I am from the 
best tea-making country in the world. He shut his mouth 
as he never expected me to reply in that manner. He may 
be the Minister of Labour in Lebanon, but I am not 
concerned about that. I replied in such a manner so that he 
realized that I did not like his reference that I am from the 
"housemaid country". Just see how they recognize us. Sir, 
if other countries can buy our tea, blend and sell, why do 
we also not import tea from other countries to blend it 
here, to add value and to re-export to other countries so 
that we can make a lot of money? We can make profit out 
of that. I really welcome the suggestion made by the Hon. 
Minister of Finance to import tea, blend it and  add  value 

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தவைரயில் 
அவர்கள  சம்பளம் கூட்  ஒப்பந்தத்தின் அ ப்பைடயிேல 
இரண்  வ டங்க க்ெகா ைற ப்பிக்கப்ப கின்ற . 
என  சக உ ப்பினர் மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ் 
அவர்களின் ேபச்சின்ேபா  ெசான்னார், "மார்ச் மாதம் 31ஆம் 
திகதி கூட்  ஒப்பந்தம் காலாவதியாகியி க்கின்ற ; ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் மீளாய்  ெசய்யப்பட் ப் திய 
உடன்ப க்ைக ஏற்ப த்தப்பட் க்க ேவண் ம்" என் . 
ஆனால், இன்  எட்  மாதங்கள் கடந் ம் அந்தக் கூட்  
ஒப்பந்தம் மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல. ேதாட்டக் கம்பனிகள் 
ஏேதேதா சாக்குப்ேபாக்குக் காரணத்ைதச் ெசால்  அதைன 
இ த்த த் க்ெகாண்  வ கின்றன. அைத நாங்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ள யா .  எவ்வா  ஏைனய ஊழியர் க்குச் 
சம்பளம் வழங்கப்ப கின்றேதா, அதற்கு நிகராகத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கும் சம்பளம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் இந்த இடத்திேல 
ஒ  விடயத்ைதச் ெசால்லலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
அதாவ , ஏைனய அரச ஊழியர்க க்குச் சம்பள நிர்ணய 
சைபயி டாகேவ சம்பளம் வழங்கப்ப கின்ற . சம்பள 
நிர்ணய சைபதான் சம்பளத்ைதத் தீர்மானிக்கின்ற . ஆகேவ, 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் சம்பள நிர்ணய சைப லம் 
சம்பளத்ைத வழங்கேவண் ம்.  அேதேவைள தனியார் 

ைறயின க்கு அதிகாிக்கப்பட் க்கின்ற 2,500 பாய்  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

மைலயகக் கல்விக்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி சாியாக ம் 
ைறயாக ம் பயன்ப த்தப்படல் ேவண் ம். மைலநாட்  
திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 

அபிவி த்தி அைமச்சுக்கு மைலயக மண்வாசைனையப் 
ாிந் ெகாண்டவ ம் ச க உணர் ெகாண்டவ மான 

மாண் மிகு திகாம்பரம் அவர்கள் அைமச்சராக நியமிக்கப் 
பட் ள்ளார். அவர் அந்த அைமச்சுக்கு நியமிக்கப்பட் ப்ப  
காலத்தின் ேதைவக்குப் ெபா த்தமானெதன நான் நிைனக் 
கின்ேறன். ஆகேவ, மைலயகத் க்கு ஒ  வி காலம் 
வ ெமன்றால் அ  மிைகயாகா .   

அ மாத்திரமல்ல, ேதாட்டப் றங்களிேல ெதாடர்ச்சியாகப் 
பத்  வ டங்கள் வாழ்ந் வ பவர்க க்கு அவர்கள  

கு யி ப் க்கள் ெசாந்தமாக்கப்ப ம் என்ற விடய ம் வர  
ெசல த் திட்ட உைரயிேல ெசால்லப்பட்ட . இ  பாராட்டப் 
படேவண் ய ஒ  விடயமாகும். ஏெனனில், 200 வ டங்களாக 

ட் ாிைம, காணி ாிைம ேபான்ற எந்த உாிைம ம் 
இல்லாமல் எம  மக்கள் இ ந்தி க்கிறார்கள். ெதாடர்ச்சியாக 
பத்  வ டங்கள் வாழ்ந்தால் அவர்க ைடய ட் க்கான 
உாிைம வழங்கப்ப ெமன்ற அந்த திட்டம் உண்ைமயிேலேய 
பாராட்டப்படக்கூ யதாகும். அ  விைர ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன்  நான் இந்தச் சைபயிேல ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், ேதாட்டப் றங்களிேல கல்வித் ைறக்குப் 
பல்ேவ  ச ைககள் வழங்கப்பட் க்கின்றன; நிதி 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அ  சாியாக ம், ைறயாக ம் 
பயன்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்  நான் இந்த இடத்திேல 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ன்  மாணவர்க க்கு 
ேநர யாகச் சீ ைட வழங்கப்பட்ட . இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் லம் அதற்குப் பதிலாக வ ச்சர் ைற 
அறி கப்ப த்தப்பட இ க்கின்ற . உண்ைமயில் அ  
பாராட்டப்பட ேவண் யதாகும். ஏெனனில், ெபற்ேறாைரப் 
ெபா த்தளவிேல இத டாக அவர்க ைடய பிள்ைள 
க க்குத் தரமான சீ ைடகைளப் ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய 
நிைலைம ஏற்ப ெமன்பதில் எவ்வித சந்ேதக மில்ைல.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Give me a few more minutes, Sir. 

மைலயக இைளஞர், வதிகள் விைளயாட் த் ைறயிேல 
மிக ம் திறைமயானவர்கள்.  அவர்கைள நாங்கள் ஊக்குவிக்க 
ேவண் ம். அதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு எ க்க ேவண் ெமன ம் நான் 
இந்த இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம்,  
ேதாட்டப் றங்களிேல சீர்ெகட்ட நிைலயில் இ க்கின்ற 
பாைதகள் தி த்தப்பட ேவண் ம். அேதேநரத்திேல சுத்தமான 
கு நீர் வசதி இல்லாத ஒ  நிைலைம ம் அங்கு 
காணப்ப கின்ற . அதைன நிவர்த்தி ெசய் ம்வைகயில் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கள் ேதாட்டப் றங்க க்குச் 
சுத்தமான கு நீைரப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான வழிவைக 
கைளச் ெசய் ெகா க்க ேவண் ெமன நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

கைடசியாக ஒ  விடயத்ைதக் கூறி என  உைரைய 
க்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். மைலயகத்திேல 

ஆசிாியர் பற்றாக்குைற இ ப்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
அைத நிவர்த்தி ெசய்யேவண் ெமன்பதற்காக சுமார் 2200 
ேப க்கு ஆசிாிய உதவியாளர் - teacher assistant - நியமனம் 
வழங்கப்பட்ட . ரதி ஷ்டவசமாக அவர்க க்கு மாத 
ெமான் க்கு 6,000 பாய் மாத்திரேம allowance ஆக 
வழங்கப்ப கின்ற . ெதாடர்ச்சியாக ஐந்  வ டங்க க்கு 
அந்த allowance வழங்கப்படவி க்கின்ற . நிரந்தர 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு பல்ேவ  நிபந்தைனகள் 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன. அந்த நிபந்தைனகள் 
எல்லாவற்ைற ம் ர்த்திெசய்தால் மாத்திரேம அவர்கள் 
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to that. ஆகேவ, இைத நாங்கள் ெசய்வத டாக எம  
ேதயிைல லம் கிைடக்கும் வ மானத்ைத நாங்கள் 
உயர்த்திக்ெகாள்ள ம். 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆசிாிய ேசைவயில் உள்வாங்கப்ப வார்கள். இ ந்த 
ேபாதி ம், ஆசிாியர்க க்கு நிகரான ேசைவயாற் ம் 
அவர்க க்கு மாதெமான் க்கு 6,000 பாய் மாத்திரம் 
வழங்கப்ப வ  ஒ  பாாிய வஞ்சைனயாகும். ஆகேவ, இந்த 
விடயத்தில் அவர்க க்கு நல்லெதா  தீர்ைவப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , சந்தர்ப்பமளித்த 
உங்க க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  
 
 

[අ.භා. 6.04] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වසර හැටනවයක ශී ලංකා 

පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය තුළ ඉදිරිපත් ෙකරුණු අය වැය ෙල්ඛන 
අතරින් විසිවන මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් රජෙය් වත්මන් 
මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා  ඊෙය් ෙම් ගරු 
සභාව හමුෙව් ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳ විවාදයට 
සම්බන්ධ ෙවන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ඉතාමත්ම සතුටු 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වසර 2500ක ඈත අතීතෙය් 
ශී විභූතිය ගැන අපි කථා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය කෘෂි කර්මාන්තය හා ගාමීය කර්මාන්ත රටාවක් මත 
පැවතුණා. ස්වභාව ෙසෞන්දර්ය එක්කම ස්වභාවධර්මයට ආෙව්නික 
විධියට ඉතිහාසෙය් ෙම් රෙට් ස්වයංෙපෝෂිත රාජ්යයන් තිබුණා. අද 
කවුරු ෙකොෙහොම කථා කළත් ඇත්ත වශෙයන්ම මම ෙම් ගරු 
සභාව හමුෙව් කියන්න කැමැතියි, වසර විස්සක ඉතිහාසෙය් විවිධ 
අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ සමඟි ෙපරමුණු ආණ්ඩුව, ෙපොදු 
ෙපරමුණු ආණ්ඩුව, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය කියන විවිධ 
රජයන් යටෙත් ෙම් රට ෙසෞභාග්යවත් කරන්න කියලා අය වැය 
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ බව.  

මම කනගාටු ෙවනවා, අපටත් ගුරුහරුකම් කියපු ආර්ථික 
විද්යාව පිළිබඳ ෙකළ පැමිණි අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාව තුළ ෙනොසිටීම ගැන. 
ෙමොකද, එතුමන්ලා රටට පකාශ කරන්ෙන් අමුතු ෙදයක්. ෙම් රෙට් 
මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්නට 
කියලා කටයුතු කළ අය, විවිධ රජයන් යටෙත් ජනතාව රවට්ටපු 
ආකාරය අද අපට ෙපෙනනවා. බරපතළ අර්බුදයකට පත් වුණු 
ආණ්ඩුවක් ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට පත් කිරීම නිසා  අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්යතුමාටත් 
අද ෙම් කාර්යය භාර ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමොන තරම් ෙබොරු 
ෙපොෙරොන්දු දීලා ෙම් රට කාබාසිනියා කරලා 'මහින්ද චින්තන', 
'මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම' කියලා මහ ෙලොකුවට ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ ඒ කඩදාසි අද පට්ටපල් අසත්ය ඒවා බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් කියන්ෙන්, "ෙම් මාස ෙදකට රට 
විනාශ කළා" කියලායි. ජනවාරි 8වැනිදා ෙම් රෙට් ජනතාව තීන්දුව  
ෙගන තව මාස 10යි ගත වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම අෙගෝස්තු 17වැනිදා 
සිට මාස තුනක් තුළ අපි කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක මම එතුමන්ලාට මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.   

දරුෙවකු ෙමෙලොවට බිහි ෙවන්න කලලයක් හැටියට මවෙග් 
කුස තුළ පිළිසිඳ ගන්නවා. ඉන් පසු දස මසක් කුස දරා ෙගන ඉඳලා 
මව දරුවා වදනවා. නමුත් මාස තුනකින් ශල්යකර්මයක් කරලා ඒ 
දරුවා එළියට අරෙගන ෙනොෙම්රු දරුවකු ෙදනවා වාෙග් ෙදයක් 

ෙම් රටට ෙදන්න ෙනොෙවයි අපි සූදානම් වන්ෙන්. ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසය පිළිබඳව කියවලා ඉතිහාසෙය් සිදු වුණු අඩු පාඩුකම් 
පිළිබඳව ෙහොඳින් ෙසොයා බලා ඒ පිළිබඳව පශ්චාත් පරීක්ෂණ 
පවත්වලා ඒවාට දිය හැකි පිළියම් සූදානම් කරන්න තමයි අපට 
සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා අපට සිද්ධ ෙවනවා, ඉදිරි කාලය තුළ අප 
කටයුතු කළ යුත්ෙත් ෙමොන ආකාරයටද කියන එක බලන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කථාවක් තිෙබනවා,  
"මිනිස්සු කසාද බඳින්ෙන් තමන්ට අවශ්ය ෙද් ලබා ගන්නය, නමුත් 
කසාද බැන්දාට පස්ෙසේ තමන්ට අවශ්ය ෙද් හඳුනා ගන්න බැරි 
ෙවනවා" කියලා. ඒක තමයි අද විපක්ෂයට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය හරියට කරන්න බැහැ. තමන්ට විපක්ෂ 
නායකෙයක් ෙතෝරා ගන්න බැරිව නන්නත්තාර වුණු ෙවලාවක් 
තිබුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අද විපක්ෂය කියන 
එක අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියනවා, විපක්ෂ 
නායකතුමා අතැන ඉන්නවා. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් පත් ෙවලා ඉන්නවා. අද අංජබජල් 
ෙවලා විපක්ෂයට කර කියා ගන්න ෙදයක් නැතිව නන්නත්තාර 
ෙවලා, ෙම් ගරු සභාව තුළ පැයක් ෙදකක් ෙජෝගි නටලා, ටීටර් 
එකක් ෙපන්වලා, මාධ්ය තුළින් රටට කියනවා, තමන් තමයි 
ෙකරුෙමෝ කියලා. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් තමන් යමක් විෙව්චනය 
කරනවා නම් ඒවා අහ ෙගන ඉඳලා නැවත උත්තර ෙදන්න ඕනෑ 
කියන එකයි. මම කනගාටු ෙවනවා, ෙම් ගරු සභාව තුළ එෙහම 
ෙදයක් කරන්න පුළුවන් ආත්ම ශක්තියක්, ෙකොන්දක් ඔවුන්ට 
නැති එක ගැන. ඒ නිසා උත්තර ෙදන ෙකොට පලා යනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, අවුරුදු 15කට 
පස්ෙසේ 2015 තමයි යූඑන්පී එක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙකොටසකුත් එක්ක එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හැටියට පත් වී තිෙබන්ෙන් කියන එක. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
1977දී ෙම් රෙට් පාලනය භාරගන්නා විට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව බිහි 
කරපු, ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල හදපු ශීමත් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා විවෘත ෙවළඳ පතිපත්තිය ෙම් රෙට් නිර්මාණය කරපු 
ෙවලාෙව්, නිදහස් ආර්ථික පතිපත්තිය ෙම් රටට ෙගන ආ 
ෙවලාෙව් ෙබොෙහෝ වාමාංශික ව්යාපාර, වාමාංශික නායකෙයෝ 
ෙබරිහන් දුන්නා, "ෙම් රට ඉවරයි, ෙම් රට විනාශයි, ෙම් රට 
කාබාසිනියා කරනවා" කියා. නමුත් අද වන විට අවුරුදු 38ක් 
ගිහින් තිෙබනවා. විවිධ ආණ්ඩු පැවතුණා. අදත් ෙගන යන්ෙන් ඒ 
කමයමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මන්තීවරුන් 
හතරපස්ෙදෙනකු එකතු කරෙගන, හරියට ජනතා බලෙව්ගයක් 
නැතිව සිටින ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අදත් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? එතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳලා ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් අද මම කනගාටු ෙවනවා එෙසේ ෙනොවීම 
ගැන. එතුමන්ලා අද මහා ෙලොකුවට කථා කළා, "ෙම් අය වැෙයන් 
පසුව ෙම් රට ඉවරයි, ෙම් රට අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් 
ෙවනවා" කියා. නමුත් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
නිර්මාණය කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රජය මඟින් ෙම් රෙට් 
යමක් කළා. ඍජුව ජනතාවට බලපාන වැඩ පිළිෙවළක් එදා කළා. 
එතුමන්ලාෙගන් ආෙව්ණික උරුමය ලබපු දරුවනුයි අද ෙම් රට 
පාලනය කරන්ෙන්. මහවැලි ගඟ ෙපොල්ෙගොල්ෙලන් රජ රටට 
හරවලා, උතුරු මැද පළාතට -අනුරාධපුරයට, ෙපොෙළොන්නරුවට- 
වතුර ෙගන යන විට, විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන විට, ගාමීය 
ආර්ථිකය නඟා සිටුවන විට, පුංචි පුංචි කර්මාන්ත ගම්වල ව්යාප්ත 
කරන විට, ෙම් රෙට් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා ෙකොග්ගල ආදි 
ෙනොෙයක් පෙද්ශවල, ලංකාෙව් හතර දිග් කිරීම නිසා - ෙම් රෙට් 
දහස් ගණන්, ලක්ෂ ගණන් අහිංසක ෙකල්ලන්ට ෙකොල්ලන්ට 

623 624 

[ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර්  මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 21 

අතට මාසයකට කීයක් ෙහෝ ලබාගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක වුණා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අද නැවතත් ඒ 
උරුමක්කාරයන්ෙග් නායකත්වෙයන්, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙලෝකෙය් කවදාවත් ෙනොතිබුණු 
සංකල්පයක් ෙලස ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට එකට එකතු ෙවලා  
කරන්න අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව අපි විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අධ්යාපනය ගනිමු. 
ෙමොන ෙද් කළත් නිදහස් අධ්යාපනය අර්ථ පූර්ණ කෙළේ, නිදහස ්
අධ්යාපනය අර්ථවත් කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුයි. 
නිල ඇඳුම් ටික දීලා, දිවා ආහාරය දීලා, මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය දීලා, 
විෙශේෂෙයන් ෙපොත් පත් ටික දීලා ඇති කරපු ඒ වැඩ පිළිෙවළම, ඒ 
කමයම පසු ගිය අවුරුදු 20ක් තුළ එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයත් ඉදිරියට ෙගන ගියා මිස අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළාද කියා මම අහනවා. ඔවුන් එවැන්නක් කියාත්මක 
කෙළේ නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අනාගත සංවර්ධනය 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න ඕනෑ. අපි අනාගත 
ආෙයෝජනයක් ගැන කථා කරනවා. ඒ තමයි අධ්යාපනය. නියම 
ආකාරයට මිනිසකු නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් අහස 
උසට ෙගොඩනැඟිලි හැදුවත්, අධිෙව්ගි මාර්ග හැදුවත්, ෙමොන තරම් 
වැව් අමුණු හැදුවත්, ෙමොනවා හැදුවත් වැඩක් නැහැ, ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් හරියට නිර්මාණය කරන්ෙන් නැතිව. යහ ගුණ දන්නා, 
රටට ආදරය කරන දරුවන් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අද 
අෙප් ෙම් රජය ඉතාම පැහැදිලිව ඉතිහාසෙය් වූ අඩු පාඩුකම් 
සියල්ල පැත්තකට දමලා, ඒවා නිවැරැදි කරෙගන තමන්ට ලැබුණු 
ජන වරම අනුව, වර්තමානෙය් කටයුතු කරෙගන යනවා. අෙප් 
රජය, අෙප් ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් රෙට් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරෙගන යනවා. ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා 
ඇතුළු අපි දැක්කා එදා අධ්යාපනයට කළ ෙද්. ෙම් රෙට් 
විශ්වවිද්යාලවල ශිෂ්යයන්, ආචාර්යවරුන් වාෙග්ම ෙනොෙයක් 
විද්වතුන් ඇතුළු අපි අවු රශ්මිය ෙනොබලා කකුල් පැළි පැළී මහ 
පාෙර් පා ගමන් ගිහින් කිව්වා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
6ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරන්න කියා. මමත් ගාල්ෙල් ඉඳලා 
අලුත්ගම දක්වා පා ගමෙන් ගියා. පා ගමෙන් යමින් අපි එදා කිව්වා, 
"අධ්යාපනය සඳහා එකී ෙවන් කිරීම කරන්න, අෙප් ආණ්ඩුවක් 
ආෙවොත් එය කරනවා." කියා.  

අෙප් ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි අය වැෙයහි අපි ඉතාම පැහැදිලිව 
කියනවා, එදා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන්  සියයට 1.89ක, සියයට 
2කට අඩු පමාණයක තිබුණු, අධ්යාපනය සඳහා වූ ෙවන් කිරීම 
සියයට 6 දක්වා අද වැඩි කර තිෙබන බව. ෙම් අනුව ලබන 
අවුරුද්දට රුපියල් මිලියන 77,750ක් ෙවන් කර පාථමික 
අධ්යාපනය, ද්විතීයික අධ්යාපනය, විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය 
ඇතුළුව ෙම් රෙට් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් හැම ක්ෙෂේතයකටම ඒ 
මුදල් ලබා ෙදන්න පුළුවන් පසු බිමක් නිර්මාණය කර තිබීම ගැන 
මම සතුටු ෙවනවා. අධ්යාපනයට මුදල් වැය කරන ෙකොට එය මනා 
කළමනාකරිත්වෙයන් යුතුව කරන්න අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. මුදල් වැය කරන ෙකොට විනිවිදභාවයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. මනා කළමනාකාරිත්වයක් අද අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. 
"ෙකොළඹට කිරි - ගමට කැකිරි" කියා අපි ෙබරිහන් දුන්නා. එදාත් 
එෙහම කිව්වා. පසු ගිය කාලෙය්ත් කිව්වා. හැබැයි, එය අනාගතයට 
භාර ෙදන්න අපට බැහැ. ඒ නිසා සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකින්ම ෙතෝරාගත් පාසල් 2ක්, 3ක්, 4ක් දියුණු කිරීෙම් 
කටයුත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල අලුත් ව්යාපෘතියක් 
හැටියට අපි කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

අද, ගුරුවරුන්ට නියම පුහුණුවක් නැහැ. ඒ සඳහා නියම 
විධියට මුදල් පතිපාදන ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ගුරුවරුන්ට හරි පුහුණුවක් ෙදන්න ඕනෑ. අඩු තරමින් වසර 05කට 
වරක්වත් නිවාඩු කාලය තුළ ෙන්වාසික පුහුණුවක්  ලබා දීලා 
ඔවුන්ට ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වයක් උදා කරන්න ඕනෑ.  

අද, සම්පත් ෙබදී යාෙම් අසමතුලිත තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 
ගුරු ෙශේණි කමය විධිමත් නැහැ. විදුහල්පති ෙශේණි කමය විධිමත් 
නැහැ.  අද විදුහල්පතිවරයකුට පාසල පරිපාලනය කරන්න පුළුවන් 
දැනුමක්, අවෙබෝධයක් නැහැ. උපාධිය තිබුණාට වැඩක් නැහැ. 
ෙසේවා කාලය වැඩි වුණාට වැඩක් නැහැ. නිවැරදිව පරිපාලනය -
management- කරන්න පුළුවන් විදුහල්පතිවරයකු නිර්මාණය 
කරන්න ඕනෑ. මා  ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, 
අනාගතයට වැඩ කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් තිෙබන මනා පුහුණු 
විදුහල්පති සංචිතයක් සෑම දිස්තික්කයකම ඇති කරන්නය කියා.  

ඔවුන්ට ජාතික හා ජනපිය පාසල්වල පාෙයෝගික අත් දැකීම් 
ලබා ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අද කවුරු ෙමොන 
විධියට කථා කළත්, ෙම් ආණ්ඩුව ගුරුවරු ඇතුළු රජෙය් 
ෙසේවකයා ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙමෙතක් 
කාලයක් ගුරුවරුන්ෙග් හිඟ වැටුප් ටික නිවැරදිව හදා ගන්න බැරි 
වුණා. හිග වැටුප ලබා  දීම හරියට "බාලගිරි" ෙදෝෂය වාෙගයි. ඒ 
නිසා මා ඉල්ලීමක් කරනවා ෙම් ලබා ෙදන වැඩි මුදලින් 
කරුණාකර ෙම් අහිංසක ගුරුවරුන්ෙග් හිඟ වැටුප් ටික හරියට 
හදලා ඒවා නියමාකාරෙයන් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියා. 
ඒකත් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් කරන ඉතා වැදගත් ෙදයක්. 
ඒ වාෙග්ම ගුරුවරුන්ෙග් සාක්ෂරතාව පිළිබඳ පශ්න අද තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් හැකියාවන් පිළිබඳ අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඔවුන්ට විධිමත් පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න අවශ්ය කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ.  

 අද පාසල්වල ගුරුවරයාට  අනවශ්ය විධියට ෙපෝරම පුරවන්න  
තිෙබනවා.  ඒ නිසා ඔවුන් දැඩි අසීරුතාවට  පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහරු  ෙම් අවුරුද්ෙද් ලියන එක තමයි ලබන අවුරුද්ෙද්ත් ඒ 
ෙපෝරමවල ලියන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් වැඩකට නැති කඩදාසි 
ගුරුවරුන්ට දීම තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන ෙනොවිධිමත් තත්ත්වය 
නැති කරන්න අපි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න ඕනෑ. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමා ෙවන්න, මෙග් 
කථාව අවසන් කරන්න තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.   

අද "ෙනොවිධිමත් අධ්යාපනය" කියා ෙපර පාසල් සහ ආබාධිත 
දරුවන් ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඒ ෙනොවිධිමත් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් අපි සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙපර 
පාසල් අධ්යාපනය ගැන අපි අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
කටයුතුත් නිසියාකාරව ඉටු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

අපට අද කථා කරන්න තවත් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. 
මහාමාර්ග ගරු අමාත්යතුමාත් අද ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. හිටපු 
ඇමති ගරු කබීර් හාෂිම් මැතිතුමාත් මා ෙම් ෙවලාෙව් සිහිපත් 
කරනවා. සමහර අය කියනවා, මහාමාර්ගවල සමහර වැඩ කටයුතු 
අතරමඟ නතර ෙවලා තිෙබනවා කියා. උදාහරණයක් හැටියට, 
ගාල්ෙල් අක්මීමනට ඇවිල්ලා බලන්න. වැඩ පිළිෙවළවල් ඇන 
හිටලා තිෙබනවා කියලා සමහරු කිව්වාට ජනවාරි 08වැනිදායින් 
පස්ෙසේ රුපියල් මිලියන 600ක් -රුපියල් ලක්ෂ 6,000ක්-  අපි 
වියදම් කර තිෙබනවා මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කරන්න. ඒ 
ෙවනුෙවන් මෙග් ෙගෞරවය ගරු මහාමාර්ග ඇමතිතුමා ෙවත පුද 
කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයත් එෙහමයි. "ෙහල්මුට් ෙකෝල්" පදනෙම් 
ආධාර මත ඉදි කිරීම් ආරම්භ කර, අතරමඟ වැඩ  නවත්වා අවුරුදු 
නවයහමාරක් තිස්ෙසේ තිබුණු ෙරෝහෙල් වැඩ කටයුතු අද නැවත 
ආරම්භ කර තිෙබනවා.  ඇඳන් හයසියයකින් යුතුව මහල් හයකින්  
ගාල්ෙල් කරාපිටිෙය් ඉදි ෙවන ෙමම ෙරෝහල දකින්න එන්නය 
කියා ෙම් කථා කරන ගරු මන්තීවරුන්ට මා ආරාධනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් 
වුණු අලුත් මන්තීවරයකු හැටියට ෙම් ගරු සභාෙව් ඇතැම් ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් ආසන දිහා බලද්දී එක අතකින්  කනගාටුවක් ඇති 
ෙවනවා. අවුරුදු 16ක් පළාත් සභාව තුළ කටයුතු කරපු, ෙනොෙයක් 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ දීපු, අහිංසක දුක් විඳින මිනිස්සුන්ෙග් 
හදවෙත් රිද්මය, ගැස්ම හඳුනන මිනිස්සු හැටියට අප අද අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.   අවුරුදු පහකට ෙම් රෙට් 
ජනතාව අපට රට භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ කාර්ය භාරය අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත් ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලයත් 
එක්ක ඉස්සරහට ෙගන යන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමතැන යම් යම් 
ෙකොෙලොප්පම් කරලා ෙම් කටයුතුවලට බාධා කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
"බල්ලන් බිරුවාට තවලම ඉදිරියටම ඇෙදනවා" කියා කථාවක් 
තිෙබන බව විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙමොන 
තරම් ෙනොසංඩාල ෙද්වල් කිව්වත්, ෙමොන විධියට කථා කළත් 
තවලම යනවා වාෙග් ෙම් ආණ්ඩුවත් ඉදිරි අවුරුදු පහ තුළ 
ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යනවා. ගිහිල්ලා අපි කියනවා, කථා කරන්න 
කියා. තව අවුරුදු ෙදකකින්, තුනකින් අපි බැණුම් අහන්න 
ලැහැස්තියි. හැබැයි, අපි ඒ අභිෙයෝගය භාර ෙගන ෙම් කටයුත්ත 
සාර්ථකව ඉෂ්ට කර, ෙම් අය වැෙයන් ලැෙබන පතිලාභය ෙම් රෙට් 
දරුවන්, තරුණයින් ඇතුළු ෙදෙකෝටි දහඅටලක්ෂයක් අහිංසක, දුක් 
විඳින ජනතාවට ලබා ෙදනවා කියන කාරණයත් මතක් කරමින්, ඒ 
අවස්ථාව උදා කර ගන්න සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්න කියා ආරාධනා කරමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විනාඩි කිහිපයක් වැඩිපුරත් ලබා  
දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී. 
එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙනොවැම්බර් මස 23 වන සඳුදා පවත්වනු 

ලැෙබ්. 

அதன்ப  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  
விவாதம் 2015  நவம்பர் 23, திங்கட்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும்.  

The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Monday, 23rd  November, 2015. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 2, ගරු සභානායකතුමා. 

2016 වර්ෂෙය් අයවැය ඇසත්ෙම්න්තුෙවන් 
ෙතෝරාගත් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වූ  විෙශේෂ 

කාරක සභාව 
2016ஆம் ஆண் க்கான வர  

ெசல த்திட்ட மதிப்பீ களி ந்  
ெதாி ெசய்யப்பட்ட அைமச்சுக்களின் 

ெசல த் தைலப் க்கள் பற்றிக் 
கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு  

SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 
EXPENDITURE OF THE MINISTRIES SELECTED 

FROM THE BUDGET ESTIMATES 
OF THE YEAR 2016 

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

"That this Parliament resolves that the Annexure of the Motion  on 
the "Select Committee of Parliament to discuss the Heads of  
Expenditure of the Ministries selected from the Budget Estimates of 
the year 2016" approved by the Parliament on October 23rd, 2015, 
be amended omitting, "(xiv) Ministry of Southern Development" in 
the Annexure with substitution of, "(xiv) Ministry of Special 
Assignment"thereto.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

  

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

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

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.6.20ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

මස 06 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 23 වන 
සඳුදා පු.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.20 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 06ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 நவம்பர் 23, 
திங்கட்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.20 p.m. until 9.30 a.m. on Monday, 
23rd November, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 06th 
November, 2015. 
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[ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා] 



 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතාෙග් ෙපෞද්ගලික  කරුණු පැහැදිලි කිරීම 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම් පත, 2016 ‐ [ෙදවන ෙවන් කළ දිනය]: 
      ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදී. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. KUMARA WELGAMA 
 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Second Allotted Day] 
    Second Reading - Debate Adjourned 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
மாண் மிகு குமார ெவல்கமவின  ெசாந்த விளக்கம் 
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட இரண்டாம் நாள்]: 
 இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  





පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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—————————–—— 

 
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]   
මූලාසනාරූඪ විය. 

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

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

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

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
සංෙශෝධිත අය වැය ඇස්තෙම්න්තු.- [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

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

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
දිවි නැගුම අරමුදල : අවභාවිතය 

வாழ்வின் எ ச்சி நிதியம் : ைறேகடான பயன்பா  
 DIVINEGUMA FUND : MISUSE 
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1. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ)  2015 ජනාධිපතිවරණය පාදක කර ගනිමින්  හිටපු 
විෂයභාර අමාත්යවරයාෙග් උපෙදස ් මත දිවි නැගුම 
අරමුදල් උපෙයෝගී කර ගනිමින් රුපියල් 20,132,277ක 
(මිලියන 20.1) GI පයිප්ප බට (ෙකොඩිකණු) මිලදී ෙගන 
ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) දිවි නැගුම අරමුදෙල් අරමුණු අනුව පාෙද්ශීය සභා 
සඳහා GI පයිප්ප බට මිලදී ෙගන ෙබදා දීමට 
හැකියාවක් තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, දිවි නැගුම පනෙත් කවර වගන්තියක් 
යටෙත්ද;  

    (iii) ඒ සඳහා  අනුමතිය ලබා දී ඇති බලධාරියා කවුද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) (i) ෙමෙසේ මූල්ය අවභාවිතය තුළින් අහිමි වූ රුපියල් 
මිලියන 20ක මුදල අයකර ගැනීම සඳහා 
වර්තමාන  අමාත්යවරයා ෙගන ඇති කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් සම්බන්ධ මුල්ය අපරාධ විමර්ශනයක් සිදු 
වන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම විමර්ශනෙයහි පගතිය කවෙර්ද;  

 (iv) ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරිපාලනමය වශෙයන් ෙගන 
ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) 2015 சனாதிபதித் ேதர்தைல ைமயமாகக் ெகாண்  
ன்னாள் விடயப்ெபா ப்  அைமச்சாின் 

ஆேலாசைனயின் ேபாில் வாழ்வின் எ ச்சி 
நிதியத்ைதப் பயன்ப த்தி பா 20,132,277/- இற்கு 
(20.1 மில் யன்) GI குழாய்கள் (ெகா க் கம்பங்கள்) 
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட் ள்ளைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) வாழ்வின் எ ச்சி நிதியத்தின் ேநாக்கங்க க்கு 
அைமய பிரேதச சைபகளால் GI குழாய்கைளக் 
ெகாள்வன  ெசய்  விநிேயாகிப்பதற்கான 
இய ைம காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  வாழ்வின் எ ச்சி சட்டத்தின் 
எப்பிாிவின் கீழ் என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கி ள்ள அதிகாாி யார் 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) இவ்வா  நிதிைய ைறேகடாகப் பயன்ப த் 

தியைம காரணமாக இழக்கப்பட் ள்ள பா 20 
மில் யன் ெதாைகைய அறவி வதற்காக 
தற்ேபாைதய அைமச்சர் ேமற்ெகாண் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பாக நிதிசார் குற்றப் 
லனாய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா 

என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  லனாய்வின் ன்ேனற்றம் 

யா  என்பைத ம்; 
 (iv) இ  ெதாடர்பில் நி வாக ாீதியாக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare: 

(a) Is he aware that GI pipes (flag posts) worth                   
Rs. 20,132,277 (Rs. 20.1 million) have been 
purchased utilizing the monies of the Divineguma 
Fund in connection with the Presidential Election 
2015, on the instructions of the then subject 
Minister? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(b) Will he inform this House- 
 (i) whether there is any possibility of 

purchasing GI pipes and distributing them 
among Pradeshiya Sabhas in terms of the 
objectives of the Divineguma Fund; 

 (ii) if so, the Section of the Divineguma Act, 
under which such purchases can be made; 
and 

 (iii) the name of the person in authority who had 
given the approval for the aforesaid 
purchase? 

(c) Will he also inform this House- 
 (i) the measures that have been taken by the 

present Minister to recover the amount of 
Rs. 20 million lost due to the misuse of 
monies of the Fund; 

 (ii) whether an investigation of financial crimes 
is being carried out at present with regard to 
the aforesaid incident; 

 (iii) if so, the progress of the aforesaid 
investigation; and 

 (iv) the administrative measures that have been 
taken with regard to the aforesaid incident? 

(d) If not, why? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) අදාළ GI පයිප්ප බට මිලදී ගැනීම සඳහා දිවි නැගුම 
අරමුදෙල් මුදල් භාවිතා කර ෙනොමැති අතර ඒ සඳහා 2014 
වර්ෂෙය් දිවි නැගුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙවන්කර තිබූ 
පාග්ධන පතිපාදන උපෙයෝගී ෙකොටෙගන ඇති බව 
ෙපෙන්.  

 දිවි නැගුම පනෙත් පර්මාර්ථ හා අරමුණු පුළුල් අර්ථෙයන් 
ගත්කළ දිවි නැගුම පතිලාභින්, දිවි නැගුම පජාමූල 
සංවිධාන, දිවි නැගුම පතිලාභි සාමාජිකත්වය දරන ගම් 
මට්ටෙම් කියාත්මක ෙවනත් පජා සංවිධාන සමඟ 
සම්බන්ධීකරණෙයන් ජනතාවෙග් සමාජ ආර්ථික 
තත්ත්වය නංවාලීම අරමුණු කර ඇත.  

(ආ) (i) පළාත් පාලන ආයතන විසින් තම බල පෙද්ශෙය් 
පජා සංවිධාන හා ජනතාවෙග් ෙපොදු සමාජ 
අවශ්යතාවන්ට ෙයොදා ගැනීම පිණිස GI බට 
ලබාෙදන ෙලස එවකට විෂය භාර අමාත්යවරයා 
ෙවත කර තිබූ ඉල්ලීම සැලකිල්ලට ෙගන පළාත් 
පාලන ආයතන සඳහා GI බට ලබා දී ඇත. එම GI 
බට දිවි නැගුම පතිලාභින් සම්බන්ධව වන 
උත්සවවලට ෙකොඩි කණු වශෙයන් ෙයොදා 
ගැනීමට අමතරව මරණාධාර සමිති වැනි පජා 
සංවිධානවල තාවකාලික කූඩාරම් සකස ් කිරීම, 
අවුරුදු ෙපොළ, ගාමීය හා පාෙද්ශීය මට්ටෙම් අෙළවි 
පදර්ශන හා වැඩසටහන් පැවැත්වීෙම්දී දිවි නැගුම 
පතිලාභින්ෙග් භාණ්ඩ අෙළවි ෙපොළවල්වල 
තාවකාලික අෙළවි මඩු ඉදිකිරීම ආදිය සඳහා 
භාවිත ෙකෙර්. 

 (ii) දිවි නැගුම පනෙත් පහත වගන්ති අනුව කියාත්මක 
කර ඇත. (අදාළ වගන්ති අමුණා ඇත.) ඇමුණම 
සභාගත* කරමි.  

  4වන වගන්තිය - ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පරමාර්ථ. 

  4-(ඈ) වගන්තිය 

  ජාතික සංවර්ධනය ෙව්ගවත් කිරීම සඳහා ජනතාව 
ඒක රාශී කිරීම හා සවිබල ගැන්වීම. 

  4-(ඊ) වගන්තිය 

  ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා 
අවශ්ය විය හැකි ෙභෞතික සහ සමාජ යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම. 

  5වන වගන්තිය - සව්කීය කාර්ය ඉටු කිරීෙම්දී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පහත සඳහන් බලතල තිබිය 
යුතුය. 

  5-(එ) වගන්තිය 

  රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල, රාජ්ය ආයතනවල, 
පළාත් පාලන ආයතනවල, රාජ්ය සංසථ්ාවල, 
පළාත් මට්ටෙම් අධිකාරි ආයතනවල සහ ෙවනත් 
ෙපෞද්ගලික ෙහෝ රාජ්ය මණ්ඩලවල, සව්ාභාවික 
ෙහෝ ෛනතික පුද්ගලයන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා 
ගැනීම. 

  5-(ඔ) වගන්තිය 

  ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ආර්ථික වශෙයන් සහ 
සමාජීය වශෙයන් ඉහළ නංවනු ලබන වැඩසටහන් 
කියාත්මක කිරීම සහ පවත්වාෙගන යාම හා 
යටිතල පහසුකම්  සංවර්ධනය කිරීම. 

  5-(ග) වගන්තිය 

  දිවි නැගුම පතිලාභීන්හට සව්කීය නිෂ්පාදන ජාතික 
සහ ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙවත හඳුන්වා 
දීමට සහ එම ෙවෙළඳ ෙපොළවලදී එම නිෂ්පාදන 
අෙළවි කිරීමට හැකියාව ලැෙබන පරිදි 
අෙළවිකරණ මධ්යසථ්ාන සථ්ාපිත කිරීම ඇතුළුව 
අෙළවිකරණ පහසුකම් සැපයීම සහ ඒ මධ්යසථ්ාන 
පවත්වාෙගන යාම, පරීක්ෂා කිරීම සහ අධීක්ෂණය 
කිරීම. 

  5-(ච) වගන්තිය 

  රාජ්ය හා රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන සමඟ 
සම්බන්ධීකරණය පවත්වාෙගන යාම. 

 (iii) දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බලතල 
හා කාර්යය කියාත්මක කිරීමට පත්කර ඇති 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා. 

(ඇ) (i) පළාත් පාලන ආයතනවලට GI බට මිලදී ගැනීම 
තුළින් එම වියදම් වූ මුදල ෙහේතුෙවන් මූල්ය 
අවභාවිතයක් සිදු වී ෙනොමැති අතර මිලදී ගත් 
සියලුම GI බට නියමිත පරිදි පළාත් පාලන 
ආයතන ෙවනුෙවන් සභාපතිවරයා, ෙල්කම්වරයා 
ෙහෝ ෙවනත් වග කිව යුතු නිලධාරිෙයකු විසින් 
විධිමත්ව භාරෙගන ඇති ෙහයින් සහ ෙපොදුජන 
අවශ්යතාව සඳහා ෙමම බට ෙයොදා ගන්නා ෙහයින් 
ෙමය මූල්ය අවභාවිතයක් ෙහෝ අහිමි වීමක් 
ෙනොෙව්. 

 (ii) ඔව්. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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 (iii) ෙමහි පගතිය මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
ෙවතින් විමසිය යුත්තකි. 

 (iv) ෙම් සම්බන්ධව පරිපාලන වශෙයන් පියවර ගැනීම 
ඉහත කරුණු අනුව අවශ්ය ෙනොෙව්. 

(ඈ) ඉහත කරුණු අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 
 

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

ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ෙම් විධියට උත්තරය ෙදන්ෙන් 
එතුමාත් කලින් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයකුව සිටි නිසා ෙවන්න 
පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, දිවි නැගුම අරමුදෙලන් ගත්ත බට 
පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන්, ඔබතුමා කිව්ව විධියට ජාතික 
සංවර්ධන කර්තව්යයන්ට ෙහෝ ජනතාවෙග් ජීවිත නඟා සිටුවීමට 
ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය් පචාරක 
රැස්වීම් සඳහා ෙකොඩි කණු වශෙයනුයි ඒවා පාවිච්චි කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ බට පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා කියපු 
ආකාරෙය් කටයුතු සඳහා ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ බට 
පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන් දිවි නැගුම අරමුදෙල් වගන්තිවලට අනුව 
ජනතාවෙග් ජීවිත නඟා සිටුවන්න ෙනොෙවයි නම්, ඔබතුමා ඒ 
සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරනවාද? 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් බට භාර දීලා තිෙබන්ෙන්, 

පාෙද්ශීය සභාවලට හා නගර සභාවලට. ඒ නිසා ඒ පශ්නය එම 
ආයතනවලින් ඇසිය යුතු පශ්නයක්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ආයතනවලින් ඇසිය යුතු පශ්නය 

අපි අසන්ෙන්, අදාළ විෂය භාර ඇමතිවරයාෙගන්. ඒ ආයතන ෙම් 
ගරු සභාවට ෙගන්වා එම පශ්නය අහන්න බැහැ ෙන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, අප 
ඔබතුමාෙගන් ඒ ගැන අහන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් වාඩි 
ෙවලා සිටින්ෙන් විෂය භාර ඇමතිවරයා නිසායි.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෂය භාර ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ඇමතිවරයාට ෙම් විෂය පවරලා ද තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ෙම් සම්බන්ධෙයන් නැවත පශ්නයක් අහන්න 

ෙවයි. එෙහමද? 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැවත පශ්නයක් අහන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමා කියනවා නම් එතුමාට එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා 

ෙදන්න බැහැ, ඒ විෂය භාර ඇමතිවරයා - 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාම නීත්යනුකූල විධියට පාෙද්ශීය 

සභා, නගර සභාවලට ෙම් බට භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ අය භාර 
ෙගන තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා මළ ෙගවල්වලට ෙම් 
බට පාවිච්චි කරනවා. ඒ අයෙග් උත්සව කටයුතුවලට පාවිච්චි 
කරනවා. පාෙද්ශීය සභාව විසින් සකස් කරන ෙපොළවල්වලට 
ෙම්වා පාවිච්චි කරනවා. 

දිවි නැගුම ව්යාපාරය යටෙත් සිදු කරන නිෂ්පාදනවල පදර්ශන 
සඳහා ෙම්වා පාවිච්චි කරනවා. ජනාධිපතිවරණයටත් පාවිච්චි 
කරන්න ඇති. [බාධා කිරීමක්] පාෙද්ශීය සභා. ෙම්වා 
ජනාධිපතිවරණයටත්, ෙවන ෙවන ෙද්වල්වලටත් පාවිච්චි 
කරන්න ඇති. හැබැයි, ඒ පශ්නය අපට අදාළ නැහැ. ෙමොකද, අපි 
ෙම්වා නීත්යනුකූලව පාෙද්ශීය සභාවලට, නගර සභාවලට භාර 
දීලා තිෙබන නිසා.  

 
ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය : මූල්ය 

විෂමාචාර    
இலங்ைக ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் 

பணியகம் : நிதிசார் ஷ்பிரேயாகம் 
SRI LANKA FOREIGN EMPLOYMENT BUREAU : FINANCIAL 

MISCONDUCT 
20/’15 

2.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින ශී ලංකා 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් මූල්ය සම්පත් 
අවභාවිත කිරීම පිළිබඳව විගණකාධිපති විසින් 2015 ජුනි 
මස 10 වන දින අංක IS/INV/PC/GDE/2015/04 දරන 
විගණන විමසුම මගින් අනාවරණය කරෙගන ඇති බව 
එතුමිය දන්ෙනහිද?    

(ආ) (i)  ඉහත (අ) හි සඳහන් වන මූල්ය විෂමාචාර  
කවෙර්ද; 

 (ii)  එම විෂමාචාරවල වටිනාකම් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii)  විගණන විමසුෙමන් ෙහළිදරව් කර ඇති එම මූල්ය 
විෂමාචාරවලට අදාළව අමාත්යාංශය මගින් 
විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිෙබ්ද;  

 (iv)  එෙසේ නම්, එහි වත්මන් පගතිය කවෙර්ද;  

 (v)  ෙහළිදරව් කර ඇති මූල්ය අපරාධ සම්බන්ධව 
ෙපොලිස ් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
විසින් ආරම්භ කර ඇති විමර්ශනෙය් වර්තමාන 
තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  அைமச்சின் கீழ் 
காணப்பட்ட இலங்ைக ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் 

ப் பணியகத்தில் இடம்ெபற் ள்ள நிதி வளங்களின் 
ஷ்பிரேயாகம் பற்றிக் கணக்காய்வாளர் தைலைம 

அதிபதி 2015 ஜூன் மாதம் 10 ஆம் திகதி, IS/INV/PC/
GDE/2015/04 ஆம் இலக்க கணக்காய்  மீள்ேநாக்கின் 

லம் ெவளிப்ப த்தி ள்ளார் என்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல (அ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நிதிசார் 
ஷ்பிரேயாகங்கள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  ஷ்பிரேயாகங்களின் ெப மதி 
ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) கணக்காய்  மீள்ேநாக்கில் ெவளிப்ப த்தப் 
பட் ள்ள ேமற்ப  நிதிசார் ஷ்பிரேயாகங்கள் 
ெதாடர்பில் அைமச்சு லனாய்ெவான்ைற 
ஆரம்பித் ள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில், அதன் தற்ேபாைதய  ன்ேனற்றம் 
யா ; 

 (v) ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள நிதிசார் குற்றங்கள் 
ெதாடர்பில் ெபா ஸ் நிதிசார் குற்றப் 

லனாய் ப் பிாிவினால் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள 
லனாய் களின் தற்ேபாைதய நிைலைம யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
Asked the Minister of Foreign Employment: 

(a) Is she aware that misappropriation of financial 
resources of the Sri Lanka Foreign Employment 
Bureau which was under the purview of the 
Ministry of Foreign Employment has been 
uncovered by the Auditor General through audit 
query No. IS/INV/PC/GDE/2015/04 dated 10th 
June 2015?  

(b) Will she state-  

 (i) the instances of financial misconduct 
indicated in (a) above; 

 (ii) separately, the value of the said instances of 
misconduct; 

 (iii) whether the Ministry has initiated a probe 
regarding the said instances of financial 
misconduct uncovered by the audit query; 

 (iv) if so, its current progress; and 

 (v) the current status of the inquiry conducted 
by the Police Financial Crimes 
Investigation Division in respect of the 
uncovered financial crimes?   

(c) If not, why?  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) සහ (ii) පශන් ෙදකටම එකවර පිළිතුරු ලබා ෙදනවා.  

01.  විෙද්ශ රැකියා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් පා ගමන - 
ගම්පහ, ෙකොළඹ හා හම්බන්ෙතොට පැවැත්වූ බවට 
රුපියල් 9,119,909.00ක් ෙගවීම. 

 විෙද්ශ රැකියා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් පා ගමන. - 
(ගම්පහ,  ෙකොළඹ) සඳහා ආහාර සැපයීම (රාවණා 
ඇල්ල ෆුඩ් ඇන්ඩ් ෙක්ටර්ස ්ආයතනය ෙවත රුපියල් 
2,854,000යි. 

 පා ගමන සඳහා ටී ෂර්ට් හා ෙතොප්පි මිලදී ගත් බවට 
රුපියල් 3,627,000ක් ටාටා ෙට්ලරින් ආයතනයට 
ෙගවීම. 

 පා ගමන් සඳහා බැනර් හා බැලුන් මිලදී ගත් බවට 
සැලසිෙන් ආයතනය ෙවත රුපියල් 925,309.40ක් 
ෙගවීම. 

 විෙද්ශ රැකියා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් පා ගමනක් 
හම්බන්ෙතොට පැවැත්වීෙම් පචාරක දව්ය ෙවනුෙවන් 
රුපියල් 1,713,600ක මුදලක් සැලසිෙන් ආයතනය 
ෙවත ෙගවීම. 

02. කූට ෙල්ඛන පිළිෙයල කර රුපියල් 1,693,600ක 
මුදලක් වංචනිකව ලබා ෙගන රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධානයකට පිරිනැමීම. (ISSP රක්ෂණ කමය 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනක් පැවැත්වීම 
ෙවනුෙවන් ආහාර සැපයූ බවට රාවණා ඇල්ල ෆුඩ් 
ඇන්ඩ් ෙක්ටර්ස ්ආයතනය ෙවත රුපියල් 1,693,600ක 
මුදලක් ෙගවීම) 

03. රටවිරු පවුල්වල සාමාජිකයන්ෙග් පධානත්වෙයන් 
පින්කම් මාලාවක් පැවැත්වීම ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 3.5ක් ෙගවීම. 

 2013 මැයි මස හාලිඇල මහජන කීඩාංගනෙය්දී 
පැවැත්වීමට සංවිධානය කරන ලද දානමය පිංකම 
සඳහා වැඩම කරවන මහා සංඝරත්නයට හා 
පිරිෙවන්වලට මූල්යමය ආධාර පිරිනැමීම - රුපියල් 
2,000,000යි. 

 කිරි අම්මාවරුන්ට පිරිකර පූජා කිරීම - රුපියල් 
1,500,000යි.  

04. 2014 ෙදසැම්බර් මස ඇති වූ නාය යෑම් ෙහේතුෙවන් 
බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් හාලිඇල පෙද්ශෙය් අවතැන් වූ 
රටවිරු පවුල්වලට සහන සැලසීම - රුපියල් 
3,962,410යි. 

05. හාලිඇල විගමණික සම්පත් මධ්යසථ්ානය ඉදිකිරීම 
ආරම්භ කිරීෙම් මුල්ගල තැබීෙම් උත්සවයට වියදම් 
දැරීම - රුපියල් 9,157,060යි. 

06. රටවිරු සංවිධාන සවිබල ගැන්වීමට කටයුතු කරන 
බවට හඟවා ෙද්ශපාලන කටයුතු සඳහා කාර්ය 
මණ්ඩල හා කුලී වාහන ලබා දී වැටුප්, දීමනා හා කුලී 
වාහන ගාසත්ු ෙගවීෙමන් මුදල් අවභාවිත කිරීම - 
රුපියල් 9,559,884යි. 

07.  Employment Permit System -EPS-  යටෙත් දකුණු 
ෙකොරියාවට විගමනය වූ ශී ලාංකිකයන්ෙග් 
සුබසාධනය හා පවර්ධන කටයුතු සඳහා Boohoon 
Trust Co. Ltd. ආයතනයට ෙගවීම - රුපියල් 
17,524,910යි. 

635 636 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 
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08. ඉඩම් බදු ගැනීම සඳහා අත්තිකාරම් ෙගවීෙමන් සිදුකළ 
අලාභය - රුපියල් 20,000,000යි. (බදුල්ල 
දිසත්ික්කෙය් හපුතෙල්, දියතලාව කහෙගොල්ෙල් පිහිටි 
එරික්වත්ත, කහෙගොල්ල වැඩපළ නමැති ඉඩම හා එහි 
පිහිටි ෙගොඩනැඟිලි 99 අවුරුදු බදු පදනම යටෙත් 
රජෙය් තක්ෙසේරු වටිනාකම එකවර ෙගවා 
නීත්යනුකූලව පවරා ගැනීම සඳහා රුපියල් 
20,000,000ක අත්තිකාරම් මුදලක් සී/ස රාජ්ය සම්පත් 
කළමනාකරණ සංසථ්ාවට ෙගවීම.) 

09. පාසල් ෙපොත් හා උපකරණ කට්ටල ෙබදා දීෙම් ආධාර 
වැඩසටහන 2014 - රුපියල් 9,543,552යි. 

10. නාය යෑම නිසා විපතට පත් මීරියබැද්ද ෙකොසල්න්ද 
පෙද්ශෙය් රටවිරු පවුල්වලට සහන සැලසීම - රුපියල් 
ලක්ෂ 1,000,000යි. 

11. “රටවිරු පියස” පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන 
සඳහා රුපියල් 553,750ක මුදලක් ආහාර පාන ලබා 
ගැනීෙම් වියදම් හා ශාලා ගාසත්ු ෙලස බදුල්ල Capital 
City නම් ආයතනය ෙවත ෙගවා තිබීම. 

12.   රටවිරුවන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනට ආහාරපාන 
ලබා ගැනීම සඳහා රුපියල් 661,500.00ක මුදලක් 
සිරිෙකොඩි ෙට්සට්් ෆුඩ් ෙසන්ටර් ආයතනය ෙවත 
ෙගවීම. 

13.   අරමුණු/ පරමාර්ථවලට පටහැනිව කරන ලද ෙගවීම්- 
රුපියල් 14,202,350යි. 

             කටයුතු හා කියාකාරකම්     වැය කළ මුදල 

   (අ)    ෙර්ඛීය අමාත්යවරයා ඉටු කළ ෙසේවය ඇගයීම   
         ෙවනුෙවන් බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් පචාරණ  
  කටයුතු (කටවුට්,බැනර් පදර්ශනය)  රු.     2,265,000/= 

  (ආ)   2014 අෙපේල් 19දින බදුල්ල බක්මහ උෙළල හා 
         2014 අෙපේල් 7 දින සිට 12දින දක්වා උපහාර  
  උෙළල සඳහා පචාරණ කටයුතු  
  (කටවුට්, බැනර්, ෙකොඩි පදර්ශනය)  රු.     2,448,400/= 
 

  (ඇ)   2014 අෙපේල් 19 දින බදුල්ල බක්මහ  
  උෙළල රූපවාහිනී   විකාශය -  
  (ශී ටීවී නාලිකාව)      රු.   1,568,000/= 
 

  (ඈ)   ජනාධිපතිවරයා 2014 ජුනි 23දින බදුල්ලට  
  පැමිණීම ෙවනුෙවන් පිළිගැනීම් උත්සව  
  පචාරක කටයුතු      රු.    1,035,000/= 
 

  (ඉ)    දිවි නැඟුම වැඩසටහෙන් 2014  
  ජුනි 6 දින පචාරණ කටයුතු     රු.    1,035,000/=    
 

  (ඊ)    ජාත්යන්තර කම්කරු දින ෙපළපාලි,  
  රැසව්ීම් සඳහා ෙකොඩි, පදර්ශන  
  පුවරු,  බැනර්      රු.      615,000/= 
 

  (උ)   2014 ෙනොවැම්බර් 08 දින අරලිය ගහ  
  මන්දිරෙය්දී ජනාධිපතිතුමාෙග්  
  පධානත්වෙයන් පැවති රැසව්ීම ෙවනුෙවන්  
  ආහාර, නවාතැන්,  පවාහන වියදම් රු. 3,860,694.00 

  (ඌ)  "ඩිලාන් ෙපෙර්රා පදනම" සංවිධානය කළ  
  බදුල්ල ෙපොෙසොන් කලාප වැඩසටහන  
  ෙවනුෙවන් වියදම්  රු.      1,015,256.00 

                         එකතුව         රු. 14,202,350.00           
          ============  

14.  රූපවාහිනි වැඩසටහන් හා පචාරක  

 දැන්වීම් විකාශනය ෙවනුෙවන්  

 කළ වියදම් -           රු. 139,399,128.00 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමියෙග් පිළිතුර ගැන අෙප් කිසිම විෙරෝධයක් 

නැහැ. වි ෙශේෂ ෙයෝජනාවකින් හැර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරයකුෙග් නම සඳහන් කිරීම කළ ෙනොහැකි බව ස්ථාවර 
නිෙයෝගවල ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා. මීට පථම ගරු 
කථානායකතුමාද ෙම් පිළිබඳව  පකාශ කර තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුෙග් නම සඳහන් කරනවා නම් ස්ථාවර 
නිෙයෝග අනුව කටයුතු කරන්න. එෙහම නැත්නම් ස්ථාවර 
නිෙයෝග අනුව ඒ නම ඉවත් කරන්න කියලා අපි ගරු 
කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ෙමතැන තිෙබන්ෙන් මන්තීවරයාෙග් නම ෙනොෙවයි. 

ෙමතැන තිෙබන්ෙන් පදනෙම් නමයි. ඒ තමයි, "ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
පදනම". දැන් "මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලය" කියලා පාසල් 
තිෙබනවා. එතෙකොට අපට ඒ පාසල සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් 
අහන්න බැරිද? එතෙකොට කියයි, මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලය ගැන 
පශ්නයක් අහන්න බැහැයි කියලා. දැන් "මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ" තිෙබනවා. එතෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ගැන අපට පශ්නයක් අහන්න බැරිද? ඒවාට එක එක 
අයෙග් නම් දමා ෙගන තිෙබන නිසා තමයි  ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. පදනම් සඳහා 
මන්තීවරුන්ෙග් නම් ෙයොදා ෙගන තිෙබන නිසා ඒ පදනම් 
පිළිබඳව පශ්න ඇසිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය කිසිෙසේත්ම 
මන්තීවරයා අපහසුතාවට පත් කිරීමක් ෙහෝ ස්ථාවර නිෙයෝග 
උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙනොෙවයි. එම පදනෙම් නම තමයි ''ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා පදනම''.  අප එය දැන ගත යුතුව තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් අදහස ගැන තවත් පැහැදිලි 

කිරීමක් මා කළ යුතුයි.  

ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා කියන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකුෙග් නම ෙවනත් ආයතනයක සඳහන් ෙවනවා නම් 
ෙම් රීතිය බලපාන්ෙන් නැහැ කියලායි.  ඉතිහාසය පුරා ගරු 
කථානායකතුමන්ලා ලබා දුන් තීන්දුවලට පටහැනි මතයක් තමයි 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ. [බාධා කිරීමක්]  හරි, 
මම කාරණය ගරු කථානායකතුමාට කියන්නම්. ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  අනුගමනය කළ යුතු පිළිෙවත ෙමොකක්ද කියලා 
කථානායකතුමා තීරණයක් ලබා ෙදන්න.  

ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා සඳහන් කරන  ෙදවන 
කාරණය වන්ෙන්,  අදාළ පශ්නෙය් ෙම් නම සඳහන් වන බවයි.  
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා  ඉදිරිෙය් ෙදවැනි පශ්නය හැටියට 
ෙමය තිෙබනවා. ෙම් කිසිම නමක් එහි සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. So, 
you have to either expunge or request the Hon. Minister 
not to mention a name of a fellow Member of Parliament 
while we are discussing any issue in Parliament. That is 
what the Standing Orders say.  
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Hon. Speaker, I did not mention any name. - 

[Interruption.] That is a name of a foundation, not his 
name.  It can be  some other Dilan Perera. - 
[Interruption.]  But what can I do? I have to say that. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Then, can I say, "දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන පදනම" instead of - 
[Interruption.]  But, then, I have to answer this question.  
This is not my personal problem.   I have to answer this 
question. There is nothing personal.  I do not want to - 
[Interruption.] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවා. ෙපෞද්ගලිකව 

නමක් සඳහන් කිරීම වැරැදියි. නමුත්  යම් කිසි පදනමක නමක් 
සඳහන් කිරීමට බාධාවක් නැහැ.  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එෙහම ෙපෞද්ගලික පදනම් දමන්න ෙදන්නත් එපා.  

 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කවදාවත් කිසි ෙකෙනකුට 

ෙපෞද්ගලිකව මඩ ගහන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, ෙම් අහලා තිෙබන පශ්නවලට උත්තර ෙදන ෙකොට 
කාෙග්වත් නම කියෙවනවා නම් මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. 
ෙමතැනට ''දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන පදනම'' කියා කිව්වත් කරන්න 
ෙදයක් නැහැ.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමියෙග් සෙහෝදරයා වන ගාමිණී අතුෙකෝරල මැතිතුමා 

හදිසිෙය් මිය ගියා. ඒවා ගැන අප කථා කරන්ෙන් නැහැ. අප 
එ තුමාට ෙගෞරව කරනවා.  

ගරු ක ථානායකතුමනි, අෙප් නමින් කිසිම පදනමක් නැහැ.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. අෙපත් පදනම් නැහැ.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය දැන් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
15. විෙද්ශ රැකියා පිළිබඳව මාතර දිස්තික්කෙය් තරුණ 

තරුණියන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කිරීම සඳහා "සැලසිෙන්" ආයතනය ෙවනුෙවන් රුපියල් 
5,709,463.00ක මුදලක් ෙගවීම.  

16. රටවිරු ජාතික පුවත් පත මුදණය කිරීම සඳහා රුපියල් 
3,200,000ක මුදලක් ෙෆන්ඩ්ලි කිෙය්ෂන් ආයතනයට 
ෙගවීම.  

17. පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහයට පටහැනිව 
කාර්යාංශෙය් ආහාර සැපයීෙම් ෙකොන්තාත්තුව අවිධිමත් 
ෙලස සිරිෙකොඩිය ෙට්ස්ට් ෆුඩ් ෙසන්ටර් ආයතනය සහ 
රාවණා ඇල්ල ෆුඩ් ඇන්ඩ් ෙක්ටරස් ආයතනය ෙවත 
පදානය කිරීම -  රුපියල් 84,300/= 

 (ඉහත සංඛ්යා ෙල්ඛන විගණකාධිපති 
ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විෙශේෂ 
විමර්ශන වාර්තාෙව් සඳහන් කර ඇති පරිදිම සඳහන් 
කර ඇත.)   

 

   විගණන වාර්තාෙව් අඩංගු ෙවනත් විමසුම්  

 1. අධ්යක්ෂක (පරිපාලන) සුසිල් රණසිංහ මයා - 
  කාර්යාංශෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතු කියාත්මක 
  කිරීම. 

 2. අෙළවි විධායක එක්සිත් හපන්ගම මයා -  
  ෙසේවය හැර යාම. 

 3. අරුණි රණසිංහ ෙමය  -  ෙසේවය අත් හැර යාම. 
  

 (iii)  විගණන විමසුෙමන් ෙහළිදරව් කර ඇති මූල්ය 
විෂමාචාරයන්ට අදාළව කාර්යාංශෙය් අභ්යන්තර 
විගණන අංශය මඟින් ආරම්භ කර ඇති 
විමර්ශනයන් හා වත්මන් පගතිය පහත පරිදි ෙව්. 

 (iv) 

639 640 

මූල්ය අකමිකතාව වර්තමාන තත්ත්වය 

1.  විෙද්ශ රැකියා 
පිළිබඳ දැනුවත්       
කිරිෙම් පා ගමන  
ගම්පහ / ෙකොළඹ 

මූලික විමර්ශනයක් පැවැත්වීම සඳහා 
කටයුතු සූදානම් කර ඇත. 

1.1 කැප් හා ටී ෂර්ට් 
මිලදී ගැනීම 

වංචා විමර්ශන අංශය ෙවතද පැමිණිල්ල 
ෙයොමු කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

1.2  ආහාර පාන 
සැපයීම 

විමර්ශන වාර්තාව සභාපතිතුමා ෙවත 
ඉදිරිපත් කර ඇති අතර සභාපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි අදාළ නිලධාරින් ෙවත 
නිදහසට කරුණු විමසීෙම් ලිපි ෙයොමු කර 
ඇත. වංචා විමර්ශන අංශය ෙවතද 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙයොමු කර 
ඇත. 

2.  2014 ෙද සැම්බර් 
මස ඇති වූ නාය        
යෑම ෙහේතුෙවන් 
බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය්          
හාලිඇල 
පෙද්ශෙය් 
අවතැන් වූ       
රටවිරු 
පවුල්වලට සහන 
සැලසීම. 

කාර්යාංශ සභාපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි 
ඌව පළාත් වැඩබලන සහකාර 
කළමනාකරු සුෙර්ෂ් කුමාර් මයා ෙවත 
ෙචෝදනා පත නිකුත් කිරීමට කටයුතු කර 
ඇති අතර, අෙනකුත් නිලධාරින්ෙගන් 
නිදහසට කරුණු විමසීමට කටයුතු කර ඇත. 

3.  රටවිරු ජාතික 
පුවත් පත මුදණය 

විමර්ශන කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර 
විගණන වාර්තාව පිළිෙයල කරමින් පවතී. 

4.  ISSP රක්ෂණ 
කමය පිළිබඳව 
දැනුවත්       
කිරීෙම් 
වැඩසටහන 

නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරි (අභ්යන්තර 
විගණන) විසින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර 
විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

5.  පාසල් ෙපොත් හා 
උපකරණ 
කට්ටල      ෙබදා 
දීෙම් ආධාර 
වැඩසටහන 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් මූලික විමර්ශනයක් ෙම් 
වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර එකී 
විමර්ශනෙය් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

[ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය] 
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 (v) ෙහළිදරවු කර ඇති මූල්ය අපරාධ සම්බන්ධව 
ෙපොලිස ්මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඒ පිළිබඳව 
විමර්ශන ෙම් වන විටත් සිදු ෙවමින් පවතී. 
විමර්ශනය සඳහා අවශ්ය ෙල්ඛන අවශ්යතාව පරිදි 
ෙපොලිස ්මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත 
ලබා ගනිමින් පවතී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

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

ෙම් පිළිතුර අනුව  නම් ෙත්ෙරන්ෙන් විෙද්ශගත කරන්නන් 
විෙද්ශගත කිරීම ෙකෙසේ ෙවතත් රාවණා ඇල්ල ෙහෝටලයයි, තව 
ආයතන කීපයකුයි, හිටපු ඇමතිවරයාෙග් පදනමයි ෙපොෙහොසත් 
කිරීම පමණක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බවයි. ෙම් මුදල් ෙයදවීමට 
අදාළව පාවිච්චි කරපු අරමුදල ෙමොකක්ද, ඒ අරමුද ෙල් තිෙබන 
අරමුණුවලට ෙම්ක එකඟද නැද්ද කියලායි මට දැනගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක එකඟ නැති විත්තිය  ඔබතුමා 

දන්නවාෙන්.  ෙම්  අරමුදල් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් 
අරමුදල්. ඔබතුමා ෙම් පශ්නය අහනෙකොටම  ඔබතුමා ඒක ෙත්රුම්  
ගත්තාෙන්.  

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

මන්තීතුමා.  

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

ෙම් හුඟක් ෙද්වල් එකම ආයතනයකින් තමයි ඇනවුම් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ගම්පහ තිෙබන පා ගමනටත් 
රාවනාඇල්ල   ෆුඩ් ඇන්ඩ් ෙක්ටරස් එෙකන් තමයි  කෑම ෙගනැවිත් 
තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට තිෙබන පා ගමනටත් රාවනාඇල්ල  
 ෆුඩ් ඇන්ඩ් ෙක්ටරස් එෙකන්  කෑම ෙගනැවිත් ෙකොෙහොම කෑවාද 
කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් මිලදී ගැනීම් සම්බන්ධෙයන්  
අදාළ ෙටන්ඩර් පටිපාටීන් අනුගමනය කර තිෙබනවාද කියා  
දැනගන්නට කැමැතියි. ෙවනත් ආයතනවලින් ඇනවුම් කර 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිතුෙරහි සඳහන් වූ සුසිල් 

රණසිංහ කියන  පුද්ගලයාෙග් විෙශේෂිත සම්බන්ධකමක් තිබිලා 
තිෙයනවා. ඒ අනුව දැන් සියලුම  පරීක්ෂණ  කටයුතු සිදු කරමින් 
පවතිනවා.  අපිත් ෙසොයාෙගන තිෙබන කරුණු අනුව ෙම් “ෙචක්” 
ඒ අයෙග් නමට ලිව්වාම  එතැනින් මාරු කර ෙදන  එකක් තමයි 
කරලා තිෙයන්ෙන්.   

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මුදල්  මාරු කිරීමක් හැර  ආහාර සැපයීමක් ෙමතැන සිද්ධ 

ෙවලා නැහැ කියලාද  ඇමතිතුමියෙග් පිළිතුෙර් තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පැත්ත ට  ඇහුම්කන් ෙදන්න.  ඒක තමයි 

මා කිව්ව උත්තෙර්. ආහාර වාෙග්ම  සමහර ෙවලාවට අෙනක් 
අයට මුදල්වලින් ෙගවන්න  මුදල් මාරු කර ෙගන තිෙබනවා කියා 
අපට ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබනවා.   

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

අරමුදල හැදිලා තිෙබන්ෙන් රටවිරුවන්ෙග්, -විෙද්ශගත                        
ශී ලාංකිකයන්ෙග්- සුබ සාධනයට. එෙහම නැතිව ඇමතිවරයාෙග් 
ෙහෝ ඇමතිවරයාෙග් හිතවතුන්ෙග් සුබ සාධනයට ෙනොෙවයි. 
 පැහැදිලි ෙලසම ෙම් අරමුදෙල් අරමුණුවලට පටහැනි ෙලස කියා 
මාර්ගයක් ෙගන තිෙබන නිසා ෙම් ගැන මූල්ය අපරාධ සම්බන්ධ 
පරීක්ෂණයක් සිද්ධ ෙවනවාද කියලා දැන ගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් එතුමිය  කිව්වා ෙන් පරීක්ෂණයක් කරනවා කියලා ගරු 

මන්තීතුමා. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙම් සම්බන්ධව විගණකාධිපතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 

සම්පූර්ණ වාර්තාවක් සකස් කරලා, ෙම් වන විට ඒ වාර්තාව මූල්ය 
අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට භාර දීලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව 
ෙමතැනින් එහාට වැඩ කිරීම විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් 
ෙහෝ විෂය භාර ඇමතිවරිය හැටියට මෙග් ෙහෝ වගකීමක් 
ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමා. ඒක ෙකෙරන්නට ඕනෑ මූල්ය අපරාධ 
ෙකොට්ඨාසෙයන්. 

 
දකුණු පළාත් සභාවට අයත් පාරවල්: කාපට් ඇතිරීම 
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காபட் இடல் 

 ROADS COMING UNDER SOUTHERN PROVINCIAL COUNCIL:  
CARPETING 

     24/’15 

3. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පළාත්  සභා  හා  පළාත්  පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) දකුණු පළාත් සභාවට අයත් කාපට් ඇතිරීම සඳහා 
මූලික සූදානම් කිරීම් කළ මහාමාර්ග 18ක වැඩ 
2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් සිට අතරමග 
නවතා දමා ඇති බවත්;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii)  කැකණදුර සිට ෙව්හැල්ල හරහා දික්වැල්ල දක්වා 
වූ මාර්ගය පවාහනයට තබා ඇවිද යාමට පවා 
අපහසු අයුරින් අබලන්ව ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i)හි සඳහන් අලුත්වැඩියා කටයුතු 
අතරමග නවතා දමා ඇති මාර්ග 18 කවෙර්ද;   

 (ii) ඉහත (අ) (ii)හි සඳහන් මාර්ගෙයහි කාපට් ඇතිරීම 
සිදු කරන දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ෙමම මහාමාර්ග සඳහා 
ෙවන්ෙකොට ඇති ෙහෝ ෙවන්කරන බවට 
ෙපොෙරොන්දු වී ඇති මුදල ෙකොපමණද;  

 (iv) ඒ අනුව, ෙමම මහා මාර්ගයන්හි කාපට් ඇතිරීම 
සඳහා වූ ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

ேகட்ட வினா: 
(அ) (I) ெதன் மாகாண சைபக்குாிய, காபட் இட்  

ெசப்பனி ம் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 18 
ெந ஞ்சாைலகளின் பணிகள் 2015ஆம் ஆண்  
சனவாி மாதத்தி ந்  இைடநி த்தப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) ெகக்கண ரவி ந்  ேவஹல்ல ஊடாக 
திக்வல்ல வைரயான தி வாகனப் 
ேபாக்குவரத் க்கு அன்றி நடந் ெசல்வதற்குக் 
கூட யாதவா  ேசதமைடந் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ) (i)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள தி த்தப் 

பணிகள் இைடநி த்தப்பட்ட 18 திக ம் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  (அ)(i i )இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
தியில் காபட் இ ம் நடவ க்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ெபா த் திைறேசாியினால் ேமற்ப  திக க்கு 

ஒ க்கப்பட்ட அல்ல  ஒ க்கப்ப ெமன 
வாக்கு தியளிக்கப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iv) அதன் பிரகாரம், ேமற்ப  ெந ஞ்சாைலகளின் 
காபட் இட்  ெசப்பனி ம் பணிக க்கு 
ஏற் ைடயதான எதிர்கால ேவைலத்திட்டம் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the  Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Is he aware that-  
 (i) the carpeting of 18 roads belonging to the 

Southern Provincial Council of which, work 
had been commenced previously has been 
suspended midway from January 2015; and 

(ii) the road leading from Kekunadura to 
Dickwella via Wehella is in such a 
bad state that even walking let alone 
transporting has become laborious?  

(b) Will he inform this House-  

 (i) the 18 roads indicated in (a) (i) above of 
which renovation activities have been 
abandoned midway;                                                                

 (ii) the date on which laying of carpet in the 
road indicated in (a) (ii) above will be 
started;  

 (iii) the amount allocated or pledged to be 
allocated by the General Treasury for these 
roads; and 

 (iv) accordingly, the future programme of work 
for carpeting of these roads separately?  

(c) If not, why?   

ගරු ඇමතිතුමා මට ෙපොෙරොන්දු වුණා, ෙම් පශන්යට අදාළ 
කාරණය ඉටු කර ෙදන බවට. එම නිසා එතුමා පිළිතුර සභාගත 
කරන බව පැවසූවා. මා ඒ සඳහා එකඟ ෙවනවා. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

සඳහන් කළ ආකාරයට අප සතුව දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙබනවා. පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යවරයා ෙවනුෙවන් මා එම පිළිතුර 
සභාගත* කරන්නට ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

(අ) (i) නැත. 

  දකුණු පළාත් මාර්ග කාපට් කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 2014 වර්ෂෙය් 
අෙගෝස්තු මාසෙය්දී 2015 දැයට කිරුළ වැඩසටහන යටෙත් 
ආරම්භ කරන ලද අතර, ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 2,614ක 
මුදලක් වැය වන බවට දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
විසින් ඇස්තෙම්න්තුගත කර ඇත. එම ඇස්තෙම්න්තුගත මුදලින් 
රුපියල් මිලියන 1,000ක මුදලක් 2014 වර්ෂෙය්දී ලබා ෙදන 
ෙලසට දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විදුලි සංෙද්ශ 
හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යාංශෙයන් කරන ලද ඉල්ලීම එම 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්ෙග් අංක MTIT/DK/2015/02 හා 
2014.09.11 දිනැති ලිපිෙයන් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශ 
ෙල්කම් ෙවත ෙයොමු කර ඇත. PL/3/2දැ.කි/2015 හා 
2014.10.30 දිනැති  මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් අමතන ලද පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්ෙග් ලිපිය මගින් ද උක්ත රුපියල් මිලියන 1,000ක 
පතිපාදන 2014 වර්ෂෙය්දී ෙමම අමාත්යාංශයීය දැයට කිරුළ 
වැය ශීර්ෂය යටෙත් ෙවන් කර ෙදන ෙලස දන්වා ඇත. 2015 
වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය්දී දැයට කිරුළ වැඩසටහන නතර 
කරන ලද අතර ෙමම වර්ෂෙය් අතුරු සම්මත ගිණුම යටෙත් 
දකුණු පළාත් සභාවට මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා මහා 
භාණ්ඩාගාරය රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කර ඇත. එම 
පතිපාදනවලින් 2014 අෙගෝස්තු මාසෙය් සිට ෙදසැම්බර් මාසය 
දක්වා සිදු කරන ලද මාර්ග සංවර්ධන කටයුතුවල හිඟ මුදල් 
ෙගවීමටද පාවිච්චි කර ඇත. ඉන් ෙපනී යන්ෙන් 2014දී ආරම්භ 
කළ දැයට කිරුළ වැඩසටහන යටෙත් කිසිදු පතිපාදනයක් දකුණු 

643 644 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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පළාත් සභාවට ලැබී ෙනොමැති බවයි. එබැවින් 2014 වියදම්ද 
ආවරණය කර ගනිමින් 2015 එම මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු 
කියාත්මක කර ඇති බවය. 

   ඒ අනුව අප අමාත්යාංශෙය් කිසිදු මැදිහත් වීමක් ෙනොමැතිව 
එවකට විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යාංශෙය් 
ඍජු මැදිහත් වීම මත, දැයට කිරුළ වැඩසටහන අරමුණු 
කරෙගන ආරම්භ කර ඇති ව්යාපෘතියක් බව තවදුරටත් දන්වා  
සිටිමි. 

 (ii) නැත. 

  කැකණදුර සිට ෙව්හැල්ල හරහා දික්වැල්ල දක්වා වූ මාර්ගය 
2015 වසෙර් ලද රුපියල් මිලියන 300ක පතිපාදන මත රුපියල් 
මිලියන 76,997,654.87 වියදමක් දරා  මීටර් 250 පමාණයක් 
කාපට් කිරීම, කිෙලෝමීටර් 5.5ක් පමණ ඒබීසී සහ  අවශ්ය 
ස්ථානවල C1 අතුරා මාර්ගය පුළුල් කිරීම් සිදුකර ඇත. 

   එෙසේ වුවද මාතර සිට කතරගම දක්වා ඉදි කරමින් පවතින දුම්රිය 
මාර්ගෙය් ෙකොන්තාත් කටයුතු ඉටු කරන ආයතනෙය් අධි බරැති 
ඉදිකිරීම් වාහන දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
ඉල්ලීම්ද ෙනොතකා අනවසරෙයන් ධාවනය කිරීම නිසා 
සංවර්ධනය කළ එකී මාර්ගෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතුවලට බාධා 
පැමිණ ඇති බව දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වාර්තා 
කර ඇත. 

(ආ) (i) විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යාංශයීය ෙල්කම්ෙග් 
MTIT/DK/2015/02 හා 2014.09.11 දිනැති ලිපියට අනුව දකුණු 
පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත මාර්ග 11ක් සංවර්ධනය 
කිරීෙම් වගකීම පවරා ඇත. ඉතිරි මාර්ග 07 සංවර්ධනය කිරීෙම් 
වගකීම පවරා ඇත්ෙත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවතය. 

 

දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත  සංවර්ධන කටයුතු පැවරූ මාර්ග: 

 
 
 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත සංවර්ධන කටයුතු පැවරූ මාර්ග: 

අනු 
අංකය 

       මාර්ගෙය් නම 

01. කැකණදුර රත්මෙල් දික්වැල්ල පාර (කිෙලෝමීටර් 13.2) ද්විත්ව 
මංතීරු 

02. රස්සන්ෙදනිය පාර (කිෙලෝමීටර් 1.7) ද්විත්ව මංතීරු 

03. වැලිහිඳ මාලිම්බඩ පාර(කිෙලෝමීටර් 7.5) ද්විත්ව මංතීරු 

04. ඕගස්ෙප නාදුගල පාර(කිෙලෝමීටර් 6.3) ද්විත්ව මංතීරු 

05. සුල්තානාෙගොඩ වරකපිටිය පාර (කිෙලෝමීටර් 2.9) ද්විත්ව 
මංතීරු 

06. කලටියාවල අතගහපුහන්දිය පාර (කිෙලෝමීටර් 3.7) ද්විත්ව 
මංතීරු 

07. මිරිස්ස ෙහේන්වල පාර (කිෙලෝමීටර්3.3) ද්විත්ව මංතීරු 

08. අතගහපුහන්දිය සිට රාහුල හන්දිය දක්වා පාර (කිෙලෝමීටර් 
1.9) ද්විත්ව මංතීරු 

09. ලැබීම ෙහේන්වල පාර (කිෙලෝමීටර් 4.9) ද්විත්ව මංතීරු 

10. ෙකොටවල වරකපිටිය පාර (කිෙලෝමීටර් 3.5) ද්විත්ව මංතීරු 

11. මෙහෝකන්ද මගල්ලෙගොඩ පාර (කිෙලෝමීර් 2) ද්විත්ව මංතීරු 

 (ii) 2015 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 76ක පතිපාදන මත ෙමම 
මාර්ගෙය් ඉදි කිරීම් සිදු කර ඇති අතර, 2014 දැයට කිරුළ සඳහා 
දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඉල්ලා සිටි පතිපාදන 
ලබා ෙනොදීම නිසා එම වර්ෂෙය් බිල්පත්ද ෙම් වසෙර් ෙවන් කළ 
මුදලින් ෙගවීමට සිදු විය. එනිසා ෙම් වසෙර් ෙවන් කළ 
පතිපාදන පමාණය ලබා දුන්නද වැඩ අවසන් කිරීමට 
ෙනොහැකිවී ඇත. 

 (iii) 2015 අතුරු සම්මත ගිණුම යටෙත් රුපියල් මිලියන 300ක 
පතිපාදන මහා භාණ්ඩාගාරය ඍජුවම දකුණු පළාත් සභාවට 
ලබාදී ඇති අතර, 2016 සඳහා රුපියල් මිලියන 1,500ක 
පතිපාදන ඉල්ලා ඇත. 

 (iv) දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ෙමම මහා මාර්ග 
කාපට් ඇතිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ 
ඇමුණුම* "ඒ" මඟින් දක්වා ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 
 
 

මඩකළපුව දිසත්ික්කෙය් සිංහල ජනතාව:        
මූලික පහසුකම්  

மட்டக்களப்  மாவட்ட சிங்கள மக்கள்:      
அ ப்பைட வசதிகள் 

 SINHALA PEOPLE IN BATTICALOA DISTICT:                     
BASIC FACILITIES 

   
  33/'15 

  
4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
බන්ධනාගාර  පතිසංස්කරණ,  පුනරුත්ථාපන,  නැවත  පදිංචි 

කිරීම  හා  හින්දු  ආගමික  කටයුතු  අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත් කි්කය තුළ සිටින සිංහල 
ජනගහනය ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ජනතාව පදිංචිව සිටින ගම්මාන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මඩකලපුව දිසත් කි්කෙය්, සිංහල ගම්මානයන්හි 
ෙවෙසන ජනතාවට නිවාස, ජලය ඇතුළු මූලික 
පහසුකම් ප මාණවත් පරිදි ෙනොලැෙබන බවත්; 

 (ii) එම ජනතාවෙගන් බහුතරයකට රජෙය් ෙසේවාවන් 
නිසි පරිදි ෙනොලැෙබන බවත්;  

 (iii) එම ජනතාව තම ගම්වලින් ඉවත් කිරීමට 
සමහරුන් කටයුතු කරමින් සිටින බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් ෙවෙසන සිංහල 
ජනතාවට අවශ්ය නිවාස, ජලය ඇතුළු මූලික 
පහසුකම් ලබාදීමට  ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) එම ජනතාවට තම ගම්බිම්හි අයිතිය තහවුරු කර 
දීමට ගන්නා පියවර කවෙර්ද;  
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අනු 
අංකය 

මාර්ගෙය් නම 

 01. කඹුරුගමුව ලැබීම පාර (කිෙලෝමීටර් 2.3) මංතීරු හතර 

02. ලැබීම ගල්ලිඳ හන්දිය දක්වා පාර (කිෙලෝමීටර් 2.5) මංතීරු හතර 

03. ගල්ලිඳ හන්දිය  ෙගොඩගම පාර (කිෙලෝමීටර් 7.75) මංතීරු හතර 

04. ගල්ලිඳ හන්දිය සිට අකුරුෙගොඩ හතරමන් හන්දිය දක්වා පාර 
(කිෙලෝමීටර් 2.25) මංතීරු හතර 

05. අකුරුෙගොඩ හතරමන් හන්දිය සිට කිරිමැටිමුල්ල පාර 
(කිෙලෝමීටර් 2.4) 

06. මාගල්ලෙගොඩ ෙවෙල්වත්ත පාර (කිෙලෝමීටර් 4) ද්විත්ව මංතීරු 

07. බණ්ඩත්තර මෙහෝකන්ද පාර (කිෙලෝමීටර් 0.4) ද්විත්ව මංතීරු 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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 (iii) යුද්ධය නිසා මඩකලපුෙව් ගම්බිම් අතහැර ෙවනත් 
ප ෙද්ශවලට සංක මණය වූ සිංහල ජනතාව නැවත 
ඔවුන්ෙග් පැරණි ගම්බිම් ෙවත ෙගන ඒමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள சிங்கள மக்கள் 
சனத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மக்கள் வசிக்கின்ற கிராமங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில், சிங்களக் 
கிராமங்களில் வசிக்கின்ற மக்க க்கு , நீர் 
உள்ளிட்ட அ ப்பைட வசதிகள் ேபாதியளவில் 
கிைடப்பதில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மக்களில் ெப ம்பாலாேனா க்கு 
அரசாங்க ேசைவகள் ைறயாகக் கிைடப்ப 
தில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மக்கைள தம  கிராமங்களி ந்  
ெவளிேயற்ற ஒ  சிலர் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் வசிக்கின்ற சிங்கள 
மக்க க்குத் ேதைவயான , நீர் உள்ளிட்ட 
அ ப்பைட வசதிகைளப் ெபற் க் ெகா க்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மக்க க்கு தம  கிராமங்களின் 
உாிைமைய உ திெசய் ெகா க்க ேமற்ெகாள் 
ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) த்தத்தின் காரணமாக மட்டக்களப்பி ந்  
கிராமங்கைளவிட்  ேவ  பிரேதசங்க க்குப் 

லம்ெபயர்ந் ள்ள சிங்கள மக்கைள மீண் ம் 
அவர்களின் பைழய கிராமங்க க்கு அைழத் 

வ வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he inform this  House-  

 (i) the Sinhalese population in the Batticaloa 
District; and 

 (ii) the  villages in  which the aforesaid people 
reside? 

(b) Is he aware that - 
 (i) the  people living in the Sinhalese villages 

in  Batticaloa District do not get the basic 
facilities  including  houses and water 
sufficiently; 

 (ii) a  majority of the aforesaid  people do not 
duly  receive  the services of the 
Government; and 

 (iii) some  are  taking action to evict these 
people from their villages? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) the  steps taken to provide basic  facilities 
including houses, water to the Sinhalese 
people  living in  the Batticaloa District; 

 (ii) the steps taken to confirm  the right of  the  
aforesaid people to their villages; 

 (iii) whether steps will be taken to bring the 
Sinhalese people who had migrated to other 
areas  leaving their villages in Batticaloa  
due to the war, to their original villages 
again; and 

 (iv)  if  so, how it will be done? 

(d) If not, why? 
 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

Sir, I answer Question No. 4. 

(a) (i) Total population of the Batticaloa District is 
582,323 of which 3,306 population in 
Sinhala community (Source: District 
Secretariat, Batticaloa) 

 (ii) With regard to displaced and resettled 
Sinhala families and villages where they are 
living in the Batticaloa District is given 
below: 
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(b) (i)Yes, this is similar to other districts and communities as well. Details are as follows: 

 

 S. No.  DS Division  GN Division  Resettled               Basic facilities given 

      Families Population Permanent 
Houses 

Toilets Water 
Supply 

Dry 
Ration 

 01 Manmunai South West  Keviliyamadu  290  891  146  146  6  296 

02 Porathivupattu Sinnawaththi 74 74 11 11   74 

 03  Koralaipattu  Kalkudah  65  103  7  8  65  33 

 04  Kopavely  15  30  15  15  15  15 

  Gemunupura  87 391  80 80  60  87 

 05  Koralaipattu North  Punanai East  5  13  3  3  3  5 

                                        Total  536  1502  262  263  149  510 

 Eravurpattu   

 (ii) The Government services are provided to 
all communities without discrimination. 

 (iii) No. Action is generally taken only against 
illegal encroachers. This is done without 
any discrimination. 

(c)  (i)  Yes. War damaged house assessment had 
been done and a database is maintained in 
each Divisional Secretariat and District 
Secretariat in Batticaloa. 

 (ii) Yes. Displaced Sinhala families who came 
for voluntary resettlement have been 
resettled at their place of origin. Basic 
facilities are being given step by step 
according to the Government policy and 
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 S. No. 
DS Division GN Division 

Displaced Resettled 

Families Population Families Population 

01 Manmunai South West  Keviliyamadu  290  891  290  891 

02 Porathivupattu Sinnawaththi 74 333 74 333 

03  Manmunai North  Jeyanthipura 81 369 - - 

04 Eravur Town Eravur  9  19 - - 

05  Koralaipattu  Kalkudah  110  310 65  103 

06  Eravur Pattu 

Poriyapullumalai 183 454 183 457 

Kopavely 15 30 15 30 

Thalawai 66 297 - - 

Eravur 4&5 22 101 - - 

 Gemunupura 87 391 87 391 

07 Koralaipattu North Punanai East 5 13 5 13 

08 Koralaipattu Central Thiyavedduwan 19 80 - - 

Total 961 3288 719 2218 

available resources without any 
discrimination. 

 (iii) A newspaper advertisement had been called 
by the Land Commissioner on 15.11.2013. 
Action is being taken to solve the land 
issues of displaced people and their 
voluntary resettlement is facilitated.  

 (iv) Displaced families are informed to express 
their interest to resettle in their place of 
origin and register with the relevant DS 
Office to facilitate the resettlement process. 
Those resettled families are given 
resettlement allowance and other facilities in 
line with the Government policy. 

(d)      Does not arise. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමාට අවශ්ය නම් ෙදන්න පුළුවන් මඩකලපුව 
මංගලාරාමාධිපති අංපිටිෙය් සුමනරතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ කරපු 
පකාශය සහ ෙකවිලියාමඩුෙව් ආර්.ඒ. චන්දානි මහත්මිය කරපු 
පකාශයට අදාළ පිටපත් ෙදකක්.  විෙශේෂෙයන්  ෙකවිලියාමඩුව 
සහ ෙකොස්ෙගොල්ල කියන ගම්මාන ෙදක අදාළවයි ෙම් බරපතළ 
පශ්න මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජාතික හැඳුනුම්පත හදා ගන්න 
විධියක් නැහැ. විෙශේෂෙයන් ගාම නිලධාරි සහතිකයක් ගන්න 
විධියක් නැහැ. ෙම්වාෙය්දී ගාම නිලධාරිවරුන්ෙගන් යම් යම් 
බලපෑම් සහ අසාධාරණකම් සිදු වනවාය කියලා කියනවා.  ගරු 
ඇමතිතුමා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න සූදානම් ද? විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් ෙකවිලියාමඩුව සහ ෙකොස්ෙගොල්ල කියන ගම්මාන ෙදක ගැන 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා ෙහොයා බලන්න කැමැති ද 
කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, I am willing to do that, but that is not really within 

my ambit. Gramasevakas are not acting within their 
rights. Sir, anyway, I will look into that.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි,  මා විශව්ාස කරන විධියට නැවත 

පදිංචි කිරීමට ෙම්   ගාම නිලධාරි පශ්න අදාළ ෙනොෙවන්න පුළුවන් 
බව.  නමුත්  සිංහල ෙව්වා, දමිළ ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා, අපි යම් කිසි 
පිරිසක් ෙගන ගිහිල්ලා යළි පදිංචි කරවනවා නම් ඒ අයෙග් මූලික 
අවශ්යතා ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම සිංහල අය එවාපු ෙම් 
ලියුම වාෙග්ම අනන්තවත් ෙම් පශ්නය ඇති, ෙදමළ ජනතාවටත්, 
මුස්ලිම් ජනතාවටත්. ඒෙක් තර්කයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන් මා 
දන්නවා, අෙප් පෙද්ශවලත් වතු ආශිත ෙදමළ ජනතාවට ජාතික 
හැඳුනුම්පත ගන්න ගියාම, උප්පැන්න සහතිකය ගන්න ගියාම 
අෙන්කවිධ පශ්න එනවා, සමහර ගාම නිලධාරිවරුන්ෙගන්. 

යළි පදිංචි කරවීෙම්දී සිංහල ද, ෙදමළ ද, මුස්ලිම් ද කියන 
කාරණාව ෙනොව ඒ අයට අවශ්ය මූලික පහසුකම් වාෙග්ම ඒ අයට 
අදාළ ලියකියවිලි හදන කටයුත්තට අමාත්යාංශය සමඟ 
සම්බන්ධීකරණ වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි කියා ඔබතුමා 
හිතනවාද?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Yes, certainly. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

මඩකලපුව නගරෙය් තිෙබන එකම ෙබෞද්ධ විහාරස්ථානය 
මඩකලපුව මංගලාරාමයයි. පසු ගිය වකවානුෙව් පවිතා වන්නි 
ආරච්චි මැතිනිය විදුලිබල ක්ෙෂේතය භාර අමාත්යවරිය වශෙයන් 

සිටිද්දී අම්පිටිෙය් සුමනරතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේට ෙබොෙහෝ ගැටලු 
ඇති වුණා,   සිතා මතා යම් යම් පළිගැනීම් සිද්ධ වුණා. ඒ ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේ තමයි ඒ පෙද්ශවල සිංහල ජනතාව වාෙග්ම ෙදමළ 
ජනතාව ෙවනුෙවනුත් යම්කිසි වැඩ ෙකොටසක් කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
නැවත පදිංචි කරවීෙම් කටයුත්ෙත් දී ඒ ස්වාමීන් වහන්ෙසේත් 
අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ කර ෙගන යම් වැඩ පිළිෙවළකට  
ගිෙයොත් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඒ සඳහා ඔබතුමා ඒ ස්වාමීන් වහන්ෙසේත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය 
ෙවලා වැඩ කටයුතු කරන්න කැමැතිද කියා මා දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker, certainly I am willing to do that.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 80/'15 - (2), ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, 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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 164/'15 -(1), ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

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

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

651 652 
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පු/කල්/පුලංච්ෙච්න මුසල්ිම් මහ විදුහල: ෙගොඩනැඟිලි 
පහසුකම් 

/கல்/ லஞ்ேசைன ஸ் ம் மகா வித்தியாலயம் : 
கட் ட வசதிகள்  

PU/KAL/PULANCHCHENA MUSLIM MAHA VIDYALAYA : 
BUILDING FACILITIES  

 

179/’15 

9. ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr.) A.R.A. Hafeez) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) ශිෂ්යයන් 600කට ආසන්න සංඛ්යාවක් ඉෙගනුම ලබන, 
පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් පු/කල්/පුලංච්ෙච්න මුසල්ිම් මහ 
විදුහෙල් ඉඩ කඩ පමාණවත් ෙනොවීම හා ෙගොඩනැඟිලි 
පහසුකම් ෙනොමැති වීම අධ්යාපන කටයුතු පවත්වාෙගන 
යෑමට බාධාවක් වී තිෙබන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම පාසැෙල් ඉෙගනුම ලබන ශිෂ්යයන්ෙග් පහසුව පිණිස 
60’x25' පමාණෙය් ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කර දීම 
සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) அண்ணளவாக 600 மாணவர்கள் கல்வி கற்கும் 
த்தளம் மாவட்டத்தின் /கல்/ லஞ்ேசைன ஸ் ம் 

மகா வித்தியாலயத்தில் இடவசதி ேபாதாைம மற் ம் 
கட் ட வசதிகள் பற்றாக்குைற என்பன கல்வி 
நடவ க்ைககைளப் ேபணிவ வதற்குத் தைடயாக 
அைமந் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  பாடசாைலயில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களின் 
வசதி க தி 60'x25' அளவிலான இரண்  மா க் 
கட் டெமான்ைற நிர்மாணித் க்ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Is  he aware that lack of adequate space and 
building facilities in  Pu/Kal/ Pulanchchena 
Muslim MahaVidyalaya in the Puttalam  District, 
in  which  approximately 600 students learn, has 
become an obstacle in carrying out educational 
activities there? 

(b) Will he inform this House whether action will be 
taken to construct a two-storeyed building of the 
size of 60’x 25’ for the facility of the children who 
study in the aforesaid school?  

(c) If not, why?  

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

(අ) බාධාවක් වී ෙනොමැත. 

(ආ) නව ෙගොඩනැඟිල්ලක අවශ්යතාවක් ෙනොමැත.  

(ඇ) ෙමම පාසලට ෙගොඩනැඟිලි හිඟයක් ෙනොමැත. අදාළ 
විසත්ර සහිත ඇමුණුම ඉදිරිපත් කරමි. ඇමුණුම සභාගත* 
කරමි. 

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled:      

පාසෙල් පවත්නා ෙගොඩනැඟිලි පිළිබඳ ෙතොරතුරු. 

 

පාසලක එක් ශිෂ්යෙයකු සඳහා තිබිය යුතු ඉඩකඩ පමාණය වර්ග අඩි 
10කි. ෙමම පාසෙල් මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව 585කි. ඒ අනුව මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව 
සඳහා වර්ග අඩි 5,850ක් අවශ්ය ෙව්. දැනට පාසෙල් සිසුන් සඳහා වර්ග අඩි 
8,000ක ඉඩකඩ පමාණයක් පවතී. 

ඉහත ෙතොරතුරු අනුව පු/පුලච්ෙච්න මුස්ලිම් විදුහෙල් ශිෂ්ය පමාණයට 
සරිලන ෙගොඩනැගිලි පහසුකම් ඇති බව කාරුණිකව දන්වමි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr.) A.R.A. Hafeez) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අතුරු පශ්නයක් අහනවා. අඩු 

පාඩුවක් ෙනොමැති බව පිළිගන්න අමාරුයි. ගරු අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධව තවදුරටත් ෙසොයා බලා අවශ්ය කටයුතු 
කරන්ෙන්ද කියා මම අහනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, පාසලක එක් ශිෂ්යයකු සඳහා තිබිය යුතු 

ඉඩකඩ පමාණය වර්ග අඩි 10ක් විධියට තමයි සාමාන්යෙයන් 
සලකන්ෙන්. එම පාසෙල් මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව 585ක් ෙවනවා. ඒ 
අනුව මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව සඳහා වර්ග අඩි 5,850ක් අවශ්ය ෙවනවා. 
පාසෙල් සිසුන් සඳහා වර්ග අඩි 8,000ක ඉඩකඩ පමාණයක් දැනට 
තිෙබනවා. ඉහත කරුණු අනුව ෙම් තිෙබන පහසුකම් ඇති කියන 
එක තමයි කියන්ෙන්. ෙමොකද ෙම් ෙගොඩනැඟිලි හැදූ පමණින් 
අධ්යාපනය දියුණු ෙවන්ෙන් නැහැ. ගුණාත්මක අධ්යාපනය 
ෙකෙරහි අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් ගුරු පුහුණුව ෙවනුෙවන් විශාල මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සැෙර් වැඩිෙයන් මුදල් 
ලැෙබනවා. නමුත් අපි අවශ්යතාව අනුව තමයි ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
මුදල් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළ යුත්ෙත්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr.) A.R.A. Hafeez) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

අ.අ. ෙගොඩනැගිල්
ෙල් පමාණය 
(ව.අ.) 

පන්ති 
සංඛ්යාව 

සංඛ්යා
ව 

වර්ග අඩි 
පමාණය 

01 100X20 5 01 2,000 

02 120 X20 6 01 2,400 

03   60 X20 6 03 3,600 

    17 05 8,000 

653 654 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුව : ප තිසංසක්රණ 
කටයුතු 
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10.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඛනිජ  ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ         

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2014 වර්ෂය තුළ දී සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුෙව් 
ප තිසංසක්රණ කටයුතු සඳහා වැය කළ මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප තිසංසක්රණ කටයුතු සිදු කළ සමාගම 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම සමාගම ෙවත අදාළ ප තිසංසක්රණ කටයුතු 
ලබා දීෙම්දී ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කෙළේද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම සමාගම ඉදිරිපත් කළ ෙටන්ඩරෙය් 
වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ අෙනකුත් සමාගම් 
කවෙර්ද;  

 (vi) එම සමාගම්වල නම්, ලිපින, දුරකථන අංක, අයත් 
රට හා ෙටන්ඩර් වටිනාකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත සමාගම සඳහා ෙටන්ඩරය ලබා දීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද;  

 (ii) එම සමාගම සමඟ කටයුතු කිරීෙමන් රජයට 
අලාභයක් සිදුවී ඇති බව එතුමා දන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா,-  

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் ச கஸ்கந்த எண்ெணய் 
சுத்திகாிப்  நிைலயத்தின் னரைமப்  
நடவ க்ைகக க்குச் ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  னரைமப்  நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாண்ட கம்பனி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனத் க்கு ஏற் ைடய னரைமப்  
நடவ க்ைககைள வழங்கும்ேபா  ேகள்விப் 
பத்திரம் ேகாரல் நைடெபற்றதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்நி வனம் சமர்ப்பித்தி ந்த 
ேகள்விப்பத்திரத்தின் ெப மதி எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (v) ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்தி ந்த 
ஏைனய நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  நி வனங்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், 
ெதாைலேபசி, இலக்கங்கள் உாித்தான நா கள் 
மற் ம் ேகள்விப் பத்திரங்களின் ெப மதி 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நி வனத்திற்குக் ேகள்விப்பத்திரம் 
வழங்கப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனத் டன் ேசர்ந்  
ெசயலாற்றியதன் லம் அரசாங்கத் க்கு இழப்  
ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Petroleum Resources 

Development: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the amount of money that was spent on the 

reconstruction of Sapugaskanda Oil 

Refinery in the year 2014; 
 (ii) the name of the company which carried out 

the aforesaid reconstruction work; 
 (iii) whether tenders had been called before the 

aforesaid reconstruction work was awarded 
to that company; 

 (iv) if so, the value of the tender that had been 
submitted by that company; 

 (v) the names of the other companies that had 
submitted tenders for the aforesaid 
construction work; and 

 (vi) separately, the names, addresses and the 
telephone numbers of those companies, the 
names of the countries to which those 
companies belong and the value of each of 
those tenders? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the reasons for awarding that tender to the 
aforesaid company; and 

 (ii) whether he is aware of the fact that the 
Government had to incur a loss by dealing 
with that company? 

(c) If not, why? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 2014 වර්ෂය තුළ සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුෙව් 
පතිසංසක්රණයක් සිදු ෙකොට ෙනොමැත. 
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 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

 (v) පැන ෙනොනඟී. 

 (vi) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) පැන ෙනොනඟී. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට කියා ගන්නත් බැහැ. 

පටලැෙවනවාද, ලටපැෙවනවාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමා අහන්ෙන්ම  පැන නඟින්ෙන් නැති ෙද්වල්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුෙව් 

නවීකරණයක් සිදු කළ යුතුව තිෙබනවාද? ඒ සඳහා දැනට යම් කිසි 
වැඩ පිළිෙවළක් අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් ආරම්භ කර තිෙබනවාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
පැහැදිලිවම, පතිසංස්කරණයක් සිදු කිරීම අවශ්ය ෙවලා 

තිෙබනවා. එය සිදු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම 
සඳහා කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ කමිටුව ගත්ත තීරණයන් 
පිළිබඳව අවසාන තීරණයකට එළඹිලා මුදල් අමාත්යාංශයත් සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳව ඉදිරි පියවර ගැනීමට තීරණය කරලා 
තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි.   

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

දැන ගන්න කැමැතියි, ෙකොළඹ වරාය සහ ෙතල් පිරිපහදුව අතර 
ෙතල් නළ පද්ධතිය ගැන. සාමාන්යෙයන් මාස ගණනකට සැරයක් 
නැත්නම් අවුරුද්දකට කිහිප සැරයක් නළවලින් එළියට ඒ ෙතල් 
වහනය වීම එක පැත්තකින් පරිසර පශ්නයක්; අෙනක් පැත්ෙතන් 
ජාතික අපරාධයක්. තුන්වැනි කාරණය ඒ පදිංචිකරුවන්ෙග් සමහර 
කියා කලාප නිසා ෙතල් නළවලට හානි වීමත්, දුර්වල නළ පද්ධති 
නිසා සිදුවන හානියත් කියන කාරණා ෙදකත් තිෙබනවා. කාලයක් 
තිස්ෙසේ නඩත්තු ෙනොකිරීම නිසා නළවලට හානි සිදු ෙවනවා. ෙම් 
පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශයට තිෙබන දැක්ම, ෙතල් 
පිරිපහදු ෙව් පතිසංස්කරණ එක්කමද බැ ෙඳන්ෙන්? එෙහම 
නැත්නම් ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් විධියටද යන්ෙන්? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඔබතුමා නළවලින් ෙතල් වහනය 

වීම ගැන සැලකිලිමත් වීම ගැන. ගරු කථානායකතුමනි, එතැන 

නළ තුනක් තිෙබනවා. ඒ නළ තුනම දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ භාවිත 
කරපු ඒවා. ඒ නළ තුෙනන් අඟල් 12 නළය ෙද්ශීය 
ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් දායකත්වෙයන් පතිසංස්කරණය කිරීම ආරම්භ 
කර  තිෙබනවා. නමුත්, පාෙයෝගික අපහසුතා පැන නැඟිලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය සතිෙයත් නළවල කාන්දු වීමක් සිද්ධ වුණා. 
පාර හරහා තිෙබන තැන් 12ක නළ නැවත පතිස්ථාපනය කිරීෙම්දී 
පාෙයෝගිකව පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ සම්බන්ධව 
කටයුතු කරෙගන යනවා. අදත් මට ෙමතැනින් නික්ම යන්නට 
තිෙබන්ෙන් CPSTL ආයතනෙය් සාකච්ඡාවකට. ෙම් නළ 
පද්ධතිය කඩිනමින් පතිසංස්කරණය කරලා, අභිනවෙයන් නළ 
එලීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට කටයුතු 
කරනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය විධියට මා 

ඔබතුමාෙගන් කාරණා ෙදකක් දැනගන්න කැමැතියි. එකක් නළ 
පද්ධතිෙය් පතිසංස්කරණ කටයුත්ත ගැන. ෙදවැනි එක ෙතල් 
පිරිපහදුව වර්තමානයට ගැළෙපන පරිදි යාවත් කාලීන කිරීම ගැන. 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් ෙදක නිමා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන 
වකවානුව පිළිබඳව අමාත්යාංශයට නිශ්චිත කාල රාමුවක් 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔව්. ගරු මන්තීතුමා, අමාත්යාංශයට නම් අවශ්ය ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් ඒ කටයුතු ඉතා කඩිනමින් කරන්නයි. නමුත්, ෙම් 
සඳහා විෙශේෂඥයන්ෙග් සහෙයෝගය, ඒ වාෙග්ම රෙට් පවතින 
චකෙල්ඛ හා මූල්ය උපාය මාර්ග භාවිතයට ගැනීමට අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඉතා ඉකිමනින් නළ මාර්ගය 
අලුෙතන් සකස් කිරීමටත්, ෙතල් පිරිපහදුව පතිසංස්කරණය 
කිරීෙම් කටයුත්ත සඳහාත් කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළ අමාත්යාංශය 
විසින් කියාත්මක කරනවා කියන එක ෙම් ගරු සභාවට දන්වන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11 - 87/'15 - (1), ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 

මහතා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, කල් දීමට එකඟයි. නමුත්, මම ඉතාම 

ෙගෞරවෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. රක්නා ආරක්ෂණ 
ලංකා සමාගම රාජ්ය සමාගමක්. එහි සියයට සියයක්ම ෙසේවය 
කරන්ෙන් තිවිධ හමුදාෙව්, සන්නද්ධ හමුදාවල  සාමාජිකෙයෝයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මට දැනට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරුවල හැටියට ආයතන 13ක 
ආරක්ෂක ෙසේවා ෙම් සමාගෙමන් ඉවත් කරෙගන යනවා. ෙම්ක 
සමාගෙම් ෙසේවකයන්ට බලපාන පශ්නයක්. ඒ නිසා මම විශ්වාස 
කරනවා ෙම් වැදගත් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කර සතියක් වැනි කාල සීමාවක් තුළදී පිළිතුරු 
ෙදයි කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සඳහා ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12– 36/’15-(1) ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Anura Dissanayake.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 12වන පශ්නය පිළිබඳව මා 

ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 12වන පශ්නෙයන් 
අහන්ෙන්, 2014 වර්ෂය තුළදී ගුරුවරුන්ෙග් පහර දීම් ඇතුළු 
හිංසනයන් ෙමන්ම, අපචාර නිසා පීඩාවට ලක් වූ පාසල් ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද? 

ඒක ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. ඊළඟට අහනවා, එම 
ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් පිළිබඳව. [බාධා කිරීමක්] 
ඊළඟට අහනවා, එම ගුරුවරුන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, මම නම් කියන්ෙන් ෙම්වා න්යාය පතයටවත් 
දමන්න එපාය කියායි. 

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපචාරයන්ට ලක් වුණු ළමයින්ෙග් 

නම් අහනවා. එම සිදුවීම්වලට සම්බන්ධ ගුරුවරුන්ෙග් නම් 
අහනවා. ෙම්වාද, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අහන පශ්න? ලිපිනයත් 
අහනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නෙයන් නම, ලිපිනය හා 

ඉෙගනුම ලබන පාසල අහනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු 

කරන්නය කියා මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැනදී මූලික පශ්නයක් මතු 

ෙවනවා. පීඩාවට ලක් වුණු දරු දැරියන්ෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳව වූ පශ්නයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි. අපි එය අයින් කරනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
This is inhuman and degrading treatment of victims.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We would not take it up. 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය පීඩාවට ලක් වුණු ඒ දරු 

දැරියන්ෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව පශ්නයක්. ඒ අයෙග් 
නම් සහ ලිපිනයන් පසිද්ධ කරලා -  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමාත් ඒවාට එෙහම පිළිතුරු ෙදන්ෙන් 

නැහැ. 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
This is inhuman treatment - this is inhuman and 

degrading treatment of victims of a crime. -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අද පිළිතුරු ෙදනවාද? [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට නම් සහ ලිපිනයන් 

ගැන අසා තිෙබන ෙකොටස් ටික හැර ඉතුරු ටිකට පිළිතුරු ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, ළමයින්ෙග් පශ්නයක් නිසා - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන කිව්වා. It would not be taken up. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ ෙකොටස් ටික හැර ඉතුරු ටිකට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම සති ෙදකක් කල් ඉල්ලලා 

තිෙබන්ෙන්. 

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

පුළුවන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ෙම් විධියට අහන්න එපා. 

ෙම් පශ්නය හදලා ෙවනම දමන්න. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, අපි ෙවනම දමමු. Since it is confusing, අපි ඒක revert 

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

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

 
රජ ෙය් සහතික මිලට වී මිලදී ගැනීම : කමෙව්දය 
அரசின் உத்தரவாத விைலக்கு ெநல் ெகாள்வன  : 

ைறைம 
PURCHASE OF PADDY AT GOVERNMENT GUARANTEED 

PRICE : MECHANISM 
160/’15 

6. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු තාරක බාලසූරිය 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு  தாரக 
பாலசூாிய சார்பாக) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the 
Hon.Tharaka Balasuriya) 
ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) රජ ෙය් සහතික මිලට වී මිලදී ගන්නා දිසත්ික්ක 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

  (ii) එම දිසත්ික්ක කවෙර්ද; 

 (iii) අනිකුත් දිසත්ික්කවල ෙගොවීන්ට තම නිෂ්පාදන 
රජෙය් සහතික මිලට අෙළවි කර ගැනීමට 
කමෙව්දයක් ඇතිකර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම කමෙව්දය කවෙර්ද;  

 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) රජෙය් සහතික මිලට වී මිලදී ගන්නා දිසත්ික්කයක් ෙලස 
අනුමත කර ෙනොමැති දිසත්ික්කවල අවම වශෙයන් 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යසථ්ානයන්ට වී මිලදී ගැනීෙම් 
නිෙයෝජිත ධූරයක් ලබා දීමට කටයුතු කළ හැකිද යන්නත් 
එතුමා ෙමම සභාවට  දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அரசாங்க உத்தரவாத விைலக்கு ெநல் 
ெகாள்வன  ெசய்யப்ப கின்ற மாவட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மாவட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஏைனய மாவட்டங்களில் விவசாயிகள் தம  
உற்பத்திகைள அரசாங்கத்தின் உத்தரவாத 
விைலயில் விற்பைன ெசய் ெகாள்வதற்கான 

ைறைமெயான்  உ வாக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 
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 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  ைறைம யா  
என்பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) அரசாங்க உத்தரவாத விைலக்கு ெநல் ெகாள்வன  

ெசய்யப்ப கின்ற மாவட்டமாக அங்கீகாிக்கப் 
படா ள்ள மாவட்டங்களில் ஆகக் குைறந்த  கமநல 
ேசைவ நிைலயங்க க்கு ெநல் ெகாள்வன  ெசய் ம் 

கவர் பதவிெயான்ைறப் ெபற் க்ெகா க்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள மா என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Rural Economic Affairs : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of districts in which paddy is 
purchased at the Government guaranteed 
price;  

 (ii) what the aforesaid districts are; 

 (iii) whether a mechanism has been set up, 
enabling the farmers of other districts to sell 
their produce at Government guaranteed 
prices;  

 (iv) if so, what the aforesaid mechanism is; and 

 (v) if not, why? 

(b) Will he also inform this House whether at least the 
Agrarian Services Centres situated in districts 
which have not been approved as districts that 
purchase paddy at Government guaranteed price, 
could be allowed to act as an agent purchasing  
paddy? 

(c) If not, why? 
 
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) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යතුමා 

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

 

(අ) (i) දැනට දිස්තික්ක ගණන 19යි. 

 (ii) ෙපොෙළොන්නරුව, අම්පාර, මාතෙල්, කුරුණෑගල, පුත්තලම, 
මහනුවර, බදුල්ල, අනුරාධපුර, මාතර, හම්බන්ෙතොට, 
ෙමොණරාගල, රත්නපුර, කිලිෙනොච්චිය, මුලතිවු, වව්නියාව, 
මන්නාරම, යාපනය, මඩකලපුව, තිකුණාමලය. 

 (iii) තිෙබ්. 

 (iv) දිස්තික් ෙල්කම් මඟින් අතිරික්ත වී ෙතොග මිලදී ගත යුතු 
බවට ඉල්ලීම් ලැෙබන අවස්ථාවල මිලදී ගැනීම් සිදු කරනු 
ලැෙබ්. 

 (v) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානයන්ට වී මිලදී ගැනීෙම් නිෙයෝජිත 
ධුරයන් ලබා දීෙම් අවශ්යතාව පැන ෙනොනඟී. දැනටමත් සමහර 
දිස්තික්කවල ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානවල ජංගම ෙසේවා මඟින්  වී 
මිලදී ෙගන වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් ගබඩා ෙවත පවාහනය කිරීමට 
කටයුතු ෙයොදා තිෙබ්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ෙසේනපුර ගම්මානෙයන් ඉවත් වූ පවුල්: පදිංචිය 

සඳහා ඉඩම් කට්ටි 
ேசன ர கிராமத்தி ந்  இடம்ெபயர்ந்த 

கு ம்பங்கள் : கு யி ப் க் காணிகள் 
DISPLACED FAMILIES FROM SENAPURA VILLAGE:  

RESIDENTIAL LAND PLOTS 
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8. ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. 
සල්මාන් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ் - மாண் மிகு 
எம்.எச்.எம். சல்மான் சார்பாக) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වර්ෂ 1986 දී අකුරණ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචිකරුවන් අතරින් මහවැලි "බී" 
කලාපෙය්, ෙසේනපුර ගම්මානෙය් පදිංචි කරන ලද 
පවුල් 38ක් පමණ, 1992.04.14 දින 
අලිංචිෙපොතාන පෙද්ශයට ෙකොටි තසත්වාදීන් 
විසින් පහාර එල්ල කිරීම නිසා ජීවිත ආරක්ෂාව 
පිණිස පෙද්ශෙයන් ඉවත් වූ බවත්;   

 (ii) ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටෙත් සංවර්ධනය 
ෙනොකරන ලද ඉඩම් අවලංගු කිරීෙම්දී එම ඉඩම් 
ඔවුන්ට අහිමි වූ අතර පදිංචිය සඳහා පමණක් 
 ෙගොඩ ඉඩම් ලබාදීම ෙවනුෙවන් 2013.08.02 දින 
පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලද බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) උක්ත පරීක්ෂණ කටයුතුවල පගතිය කවෙර්ද;  

 (ii) ෙම් වනවිට පදිංචිය සඳහා ඉඩම් කට්ටි ලබාදීමට 
ෙතෝරාෙගන ඇති පුද්ගලයින් ෙග් නම් සහ 
ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

 (ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

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

(அ) (i) 1986ஆம் ஆண் ல் அக்குறைண பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவின் கு யி ப்பாளர்களில் 
மகாவ  "பி" வலயத்தின் ேசன ர கிராமத்தில் 
கு யமர்த்தப்பட்ட சுமார் 38 கு ம்பங்கள், 
1992.04.14ஆம் திகதியன்  அழிஞ்சிப் 
ெபாத்தான பிரேதசத் க்கு எல்.ாீ.ாீ.ஈ. 
பயங்கரவாதிகளால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தாக்குதல் காரணமாக உயிர் பா காப் க் க தி 
பிரேதசத்ைதவிட்  ெவளிேயறினர் 
என்பைத ம்; 

 (ii )  காணி அபிவி த்திக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 
கீழ் அபிவி த்தி ெசய்யப்படாத காணிகைள 
இரத் ச் ெசய்கின்றேபா  ேமற்ப  
காணிகைள இவர்கள் இழந்த அேதேவைள, 
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கு யி ப் க்கு மாத்திரம் ேமட் நிலக் 
காணிகைள வழங்கும்ெபா ட்  
2013.08.02ஆம் திகதியன்  விசாரைண 
நடத்தப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  விசாரைண நடவ க்ைககளின் 
ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii )  இன்றளவில் கு யி ப் க்காக 
காணித் ண் கைள வழங்குவதற்கு ெதாி  
ெசய்யப்பட் ள்ள ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs : 

(a) Is he aware that- 

 (i) about 38 families of the Akurana Divisional 
Secretary's Division settled in Senapura 
village in the Mahaweli “B” Zone in the 
year 1986 vacated the area fearing the 
safety of their lives consequent to attacks of 
Tiger Terrorists on Alinchipothana area on 
14.04.1992; and 

 (ii) they were dispossessed of the ownership of 
the said lands when the lands that were not 
developed under the Land Development 
Ordinance were cancelled and that an 
inquiry was held on 02.08.2013 for 
allocating dry lands to them only for 
residence? 

(b) Will he state- 

 (i) the progress of the above inquiry; and 

 (ii) the names and addresses of persons selected 
as of now for granting plots of lands for 
residence? 

(c)  If not, why?  

 
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, 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. 

 (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) එම ඉඩම් පරීක්ෂණය සඳහා (ආ) (ii)හි සඳහන් 38 ෙදනා 
ඇතුළුව හාරිස්පත්තුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් 51 
ෙදෙනකු ෙවත පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වන ෙලස දැනුම් 
ෙදනු ලැබුවත්, 21 ෙදෙනකු පමණක් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වී 
ඇත. 

 (ii) ඇමුණුම* මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම. ගරු කුමාර 

ෙවල්ගම මහතා. 
 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතාෙග් ෙපෞද්ගලික 

කරුණු පැහැදිලි කිරීම 
மாண் மிகு குமார ெவல்கமவின  ெசாந்த 

விளக்கம்  
PERSONAL EXPLANATION BY HON. KUMARA 

WELGAMA   

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 84.

(vii) සහ (viii) උල්ලංඝනය කරමින් ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්තීවරයා විසින් මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොසිටි අවස්ථාවක මා 
සම්බන්ධෙයන් කරන ලද පදනම් විරහිත, අසත්ය ෙචෝදනා 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලසත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් එකී 
මන්තීවරයාට උපෙදස් ෙදන  ෙලසත් ෙමම ගරු සභාෙවන් 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ගරු කථානායකතුමනි, 2015 
ෙනොවැම්බර් මස 04වන බදාදා ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා 
විසින් ෙමම උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිදු කළ පකා ශෙය් 
ලිඛිත සටහන කියවා බැලූ කළ එවකට පවාහන අමාත්යවරයාව 
සිටි මා විසින් පිළිතුරු සැපයිය යුතු කාරණා කිහිපයක් ද එහි 
තිෙබන බව මා දුටුවා. එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 277වන තීරුෙව් 
සඳහන් වන පරිදි එතුමා විසින් කියා තිබුණු සමාගම් ෙදක 
ලංගමයට අමතර ෙකොටස් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධව කිසිම 
වගකීමක් දරන්ෙන් නැති බව මා ඍජුවම පකාශ කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම අමතර ෙකොටස් ෙවෙළඳුන් කිහිප ෙදෙනකු විසින් ෙර්ගු 
නිලධාරින් ෙවත අල්ලසක් වශෙයන් විශාල මුදලක් ෙදමින් සිටියදී 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිෙයෝජිතයින් විසින් එම අල්ලස් ලබා ගත් ෙර්ගු නිලධාරින් අත් 
අඩංගුවට ගත් බව පකාශ කර තිබුණා. ෙමම සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව මඟින් ඉදිරි කටයුතු කර ෙගන යන නිසා ඒ ගැන මම මීට 
වඩා යමක් කීම සුදුසු නැති බවයි මාෙග් හැඟීම වන්ෙන්. ගරු 
රහුමාන් මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී පකාශ කර තිබුණු විධියට 
ලංගමය ෙවනුෙවන් තීරු බදු රහිතව අමතර ෙකොටස් ආනයනය 
කිරීෙම් කිසිම සමාගමක් මාෙග් සෙහෝදරයන් සතුව ෙනොවන බවද 
මා වග කීෙමන් කියා සිටිනවා. මා පවාහන අමාත්යවරයා වශෙයන් 
සිටි කාලෙය්දී රහුමාන් මන්තීතුමා කියන ආකාරයට ලංගමය ෙවත 
අමතර ෙකොටස් ෙගන්වා නැහැ. ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් 

665 666 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පවතින ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව අනුමත මිල ගණන් යටෙත් 
ඉන්දියානු සමාගමක් මඟින් සම්පූර්ණ මූල ධනය ෙයොදා ලංගමයට 
අමතර ෙකොටස් ෙගන්වන අනුමත වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. මම 
ඉතාමත් වග කීෙමන් කියනවා, එම සමාගම මඟින් ණය සහන 
පදනම මත ලංගමයට එවන අමතර ෙකොටස් ෙයොදා ෙගන බස් රථ 
අලුත්වැඩියා කර, පසුව ලැෙබන ආදායෙමන් එම මුදල් නිරවුල් 
කළා මිස පවාහන අමාත්යාංශය ෙහෝ ලංකා ගමනා ගමන 
මණ්ඩලය මඟින් ඒ ෙවනුෙවන් කිසිදු මුදලක් ෙයොදවා ෙනොමැති 
බව. ගරු රහුමාන් මන්තීතුමා විසින් නඟන ෙචෝදනා මා ඉඳුරාම 
පති ක්ෙෂේප කරනවා වාෙග්ම එම කාරණා සම්බන්ධෙයන් දැනට 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් 
ෙමන්ම ෙවනත් ආයතන මඟින්ද සිදු කරන විමර්ශන මඟින් 
ෙනොපමාව එහි යථාර්ථය කුමක්දැයි ෙහළිදරව් වනු ඇතැයි මා 
අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ෙනොවැම්බර් මස 04වන දින 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 278වන තීරුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා: 

"කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමාෙග් සෙහෝදරයා වන නිමල් ෙවල්ගම මහතා 
ඉන්නවා. එතුමාෙග් පුත රත්නය ඉන්නවා." 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව පමණක් කරන්න. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගැන පැහැදිලි කළ යුතුයි. 

ෙමය වැරදි පකාශයක්. මම ඒ ගැන කියන්න ඕනෑ ෙන්. නිමල් 
ෙවල්ගම කියන මාෙග් සෙහෝදරයාට පුෙතක් නැහැ. එතුමාට 
ඉන්ෙන් දුෙවක්. මෙග් අයියාට තවත් ෙකොෙහේ හරි ළමෙයක් 
ඉන්නවාද කියලා රහුමාන් මන්තීතුමා දන්නවාද කියන්න මම 
දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙචෝදනාව මට කළා නම් මම 
පිළිගන්නවා. ඒක වැරැදි පකාශයක්. ඒ නිසා ඒ පකාශය ඉවත් 
කරන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට, අද දින අෙප් ෙම්සය 

මතට අය වැය කථාව නමින් තවත් මුදණයක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එදා අය වැය කථාෙව්දී ගරු 
අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙපොතට රටත්, මන්තීවරුත් අවධානය 
ෙයොමුෙකොට, අධ්යනය කරලා ෙද්ශීය සහ ජාත්යන්තරව විෙව්චන 
පවා ඉදිරිපත් වී තිෙබනවා. එදා ඉදිරිපත් කළ ෙපොත සහ අද දින 
ඉදිරිපත් කර ඇති ෙපොත අතර  පවතින ෙවනස ෙමොකක්ද කියා 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට දැනුම්දීම යුතුකමක්. ගරු 
කථානායකතුමනි, අය වැය ෙවනස් කරනවා නම්, අය වැය 
සංෙශෝධනය කරනවා නම්, ඒ කළ යුතු පිළිෙවත  ඉතා පැහැදිලිව 
තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පිළිබඳව ගරු සභානායකතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. 
 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කාරණාව කියන්න ෙදන්න.  

ෙමොකද, ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්.  අය වැය ෙවනස් කරනවා නම් 
එය පැහැදිලිව කරන ආකාරය ස්ථාවර නිෙයෝගවල සහ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු මහෙල්කම්තුමිය වන පියාණි විෙජ්ෙසේකර 
මහත්මියෙග් “Parliamentary Practice in Sri Lanka” කියන 
ෙපොෙත් පිටු ගණනාවක් පුරා  උපෙදස් හා පැහැදිලි කිරීම් කර 
තිෙබනවා.  දැන් ඔබතුමන්ලා කරන්න හදන්ෙන් කුමක්ද කියන 
කාරණය අපි දැන ගන්න කැමතියි.  අය වැය කථාව ඇතුළත් 
ෙපොත් ෙදකක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භයට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා.   

 
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, එතුමා කියන විධියට අය වැය කථා 

ෙදකක් නැහැ. එදා රවි කරුණානායක මැතිතුමා අය වැය 
කියැවීෙම්දී යම් යම් ෙකොටස් උපුටා ගත්තා. යම් යම් ෙකොටස් 
බාරදුන්නා හැන්සාඩ්ගත කරන්න කියලා. එය දඩමීමා කරෙගන 
තමයි දැන් ෙමතුමා ෙම් පකාශය කරන්ෙන්. අය වැය කථා ෙදකක් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] අය වැය ෙදකක් නැහැ.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එදා රවි කරුණානායක අමාත්යවරයා 

අය වැය කථාව කියවද්දී ඒ ෙපොෙත් තිෙබන සමහර ෙද් 
කියවන්ෙන් නැතුව ඒවා හැන්සාඩ් ගත කරන්න කියා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටියා. එතුමාෙග් කථාෙව්දී අමතර 
වචනයක් ෙදකක් කියන්න ඇති. නමුත් ඒ සියල්ල  ඒ ෙපොතට 
අදාළ ෙද්. ඒ ෙපොත තමයි  අය වැය කියවන අවස්ථාෙව්දී අප අතට 
ලබා දුන්ෙන්. එතුමා කිෙයව්ෙව්ත් ඒ ෙපොත. එතෙකොට අද ලබා දී 
තිෙබන ෙපොතයි, කලින් ෙපොතයි අතර ෙවනස්කම් තිෙබනවාද? 
ඒක අපි දැනගන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අය වැය 
විවාදය පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, එෙහම නම් ෙසොයා බලා පිළිතුරක් 

ෙදනවාද? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අය වැය විවාදය පටන් ෙගන තිෙබනවා. අපි දැන් ඒ ගැන 

විවාද කරලා තිෙබනවා, කරුණු ෙපන්වා දී තිෙබනවා. නමුත් දැන් 
ෙවන අය වැය කථාවක් සහිත ෙපොතක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
එෙහම නම් ආපහු පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවලා නැවත විවාදය පටන් 
ගන්න ඕනෑ. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක අය වැය කථාවයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් අ ෙනක් ෙපොෙත් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අය වැය කථාව. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙමතැන පශ්නයක් මතු ෙවනවාෙන්. එකම කථාව නම් ඇයි 

තව ෙපොතක්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි,   ඒ ගැන ෙහොයලා ඔබතුමා පකාශයක් 

කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කිසිම වැඩක් නැති තර්ක ඉදිරිපත් කරලා හැම දාම ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වටිනා කාලය නාස්ති කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මුදල් ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා ෙම් පිළිබඳව පකාශයක් කරයි. මම 

මුදල් ඇමතිතුමාට කියන්නම් ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි පකාශයක් 
කරන්න කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා කියන විධියට අය වැය 

කථා ෙදකක් නැහැ. ඒක ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් මනඃකල්පිත 
සංකල්පයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොත් ෙදකක්  තිෙබනවා. මුදල් අමාත්යතුමාට ඒ ගැන 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම අය වැය කථා ෙදකක් නැහැ. There is only one 

Budget Speech. 

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

ෙම්ක නිකම් කඩාකප්පල් කථාවක් ෙනොෙවයි. දැන් අපි සතුව 
ෙපොත් ෙදකක් තිෙබනවා. අඩුම තරමින් ෙම් විවාදය පටන් ගන්න 
කලින් අපි අදම දැනගන්න කැමැතියි ෙම් ෙපොත්  එකක්ද, ෙදකක්ද 
කියන එක. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Hon. Leader of the House, do you maintain that there 

is only one Budget Speech?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එක අය වැය කථාවයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් ෙපොත් ෙදක එකක්ද? ෙම් ෙපොත් ෙදෙක් තිෙබන්ෙන් එකම 

කරුණුද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
If there is any clarification, the Hon. Finance Minister 

will do that. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් ෙපොත් ෙදෙක් එකම කරුණුද තිෙබන්ෙන්? ෙම් ෙපොත් 

ෙදෙක් එකම ෙද් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම් ෙපොත් ෙදෙක් තිෙබන්ෙන් එකම කරුණුද? එකම ෙපොතද ෙම්? 
අපට අතිෙර්ක ෙපොතක් දුන්නාද? නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
ෙපොතට අමතරව ෙවනස් කරුණු ෙහෝ ඇතුළත් වන ෙපොතක් තමයි 
අපට ෙබදා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කියන්න ඕනෑ, අය වැය කථාව ෙලස-   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා ෙපොඩි ළමයි ඉදිරිපත් කරන 

තර්ක. එක අය වැයයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, ඒ ගැන  පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
So let me explain. - [Interruption.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩි ළමයි වාෙග් තමයි අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ. අපි 

දැක්කාෙන් අය වැය කථාව කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. ෙපොඩි 
ළමයි කවුද කියලා බලාගන්න පුළුවන්. ෙපොඩි ළමයි 
ඔයෙගොල්ෙලෝ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරයි. අදම පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න කියලා මම කියන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට පැහැදිලි කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, පැහැදිලි කරන්න, ගරු සභානායකතුමා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමාට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න ෙකෝ. [බාධා 

කිරීමක්] ෙමතුමා පැහැදිලි කළාට පසුව ඔබතුමාට කථා කරන්න 
අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. ෙමොකක්ද ගරු සභානායකතුමා? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එක අය වැයයි තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමන්ලා කියන විධියට 

ෙවනස්කම් තිෙබනවා නම් මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න කරන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙමොකටද ෙපොත් ෙදකක් තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි, ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
So, you can question  the Finance Minister.  That is 

your right. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම මුදල් ඇමතිතුමාට කියන්නම් ෙම් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න කියලා. අපි දැන් විවාදය ආරම්භ කරමු. 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මුදල් ඇමතිතුමා ගරු සභාවට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම මුදල් ඇමතිතුමාට කියන්නම් අද දවස ඇතුළත ඒ පිළිබඳව 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා. එෙහම නැත්නම් එතුමා 
ෙවනුෙවන් කවුරුන් ෙහෝ පැහැදිලි කරයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාවක් ෙදන්න මම පැහැදිලි 

කරන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා, මම දැන් කිව්වා ෙම් 

ගැන පැහැදිලි කිරීමක් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා සිදු කරයි කියලා.   
කරුණාකරලා ඒක පිළිෙගන අපි  විවාදයට යමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරී තිෙබන 

කාර්ය භාරය  අතර වැදගත්ම කාර්ය භාරය තමයි අය වැය 
ඉදිරිපත් ෙකොට සම්මත කර ගැනීම. එය තමයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන මූලික කාර්ය භාරය.  ඒ සඳහා අපට 
ලබාදීලා තිෙබනවා එක පකාශනයක්. දැන් තවත් පකාශනයක් 
ලබාදීලා තිෙබනවා. අපි ෙම් පශ්නය මතු කරන ෙකොට ගරු 
සභානායකතුමා කියනවා, "අපි පුංචි ළමයි වාෙග්" කියලා. 
ඇත්තටම ගරු කථානායකතුමනි, ඒක වැරදියි. ෙමතැනදී 
සාධාරණ පශ්නයක් අපි මතු කරන්ෙන්. පුංචි ළමයි කවුද කියලා 
අපි දැනගත්තා. ෙමොන්ටිෙසෝරි ළමෙයකුට හත්වැනි වසෙර් 
ෙපොතක් කියවන්න දුන්නා වාෙග් තමයි ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අය 
වැය ෙල්ඛනය කිෙයව්ෙව්. ඒ අපහසුතාව අපි දැක්කා. ඒ නිසා 
ළමයි කවුද කියලා අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ළමයි 
කවුද කියලා අපට ඇඟිල්ල දික් කරන්න එපා. ළමයි කවුද කියලා 
අපි ෙහොඳට දැනෙගන තිෙයන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, ෙම් 

සභාෙව් ඉන්න ඕනෑ. ඒත් එතුමා නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙගන් අහන්න කැමතියි,  

ෙම් ෙපොත්වල තිෙබන ෙවනස්කම් ෙමොනවාද කියලා? ෙමොනවාද 
ෙවනස්කම්? [බාධා කිරීම්]  ඒක කියන්න බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොත් ෙදකක් තිෙබනවා නම් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්යයි. 

ෙපොත් ෙදකක් ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා 
පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්යයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්න ඕනෑ පශ්නය එතුමා 

මෙගන් අහනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙවනස්කමක් තිෙබනවා නම්  ඒ ගැන ගරු සභාවට පැහැදිලි 

කිරීමක් කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Let me explain. -[Interruption.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  Let the Hon. Leader of the House 

reply, please.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Let me explain. -[Interruption.] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
So you explain. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා කියනවා ෙම් ෙපොත් 

ෙදෙක් ෙවනසක් තිෙබනවා කියලා. මම අහන්න කැමතියි, 
ෙමොකක්ද ඒ ෙවනස කියලා. [බාධා කිරීම්] - ෙමොකක්ද? -
[Interruption.] He is shouting. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, අලුත් ෙපොතක් ෙදන්න ෙහේතුව පැහැදිලි 

කළා නම් ෙම් පශ්නය ඉවරයිෙන්. ඒක ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් 
අහලා ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න. [බාධා කිරීම්] - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ෙපොත් ෙදෙක් ෙවනසක් නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන් ෙම් ෙපොත් ෙදකම එකයි ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඔබතුමාට මුල සිටම කිව්වා එක අය වැයයි තිෙබන්ෙන් 

කියලා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, ඒ ෙපොත්වල ෙවනසක් හරි, වරදක් හරි 

තිෙබනවා ද? ෙහේතුවක් තිෙබන්න ඕනෑෙන්. There must be a 
reason for  distributing a second book.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 ෙවනස්කමක් තිෙබනවා නම්, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලි 

කරයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ඒක තමයි කියන්ෙන්. So,  can you not give a 

clarification within the next ten minutes, Hon. Leader of the 
House?  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
If there is a difference, the Hon. Finance Minister will 

reply tomorrow.  -[Interruption.]  There is no difference. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 I think they have a right to know as to why two books 

have been produced.   So, it is a matter of time.  You can 
find it out from the Hon. Minister of Finance and explain 
it to them. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
What are the two documents?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින ෙම් වැදගත් විවාදය පටන් 

ගන්න අවස්ථාෙව්දී ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ගරු සභාෙව් ඉන්න 
ඕනෑ. ෙම් විවාදය පටන් ගන්න අවස්ථාෙව්දී එතුමා ෙම් සභාෙව්  
නැහැ. පසු ගිය දවස්වල විවාදය පවත්වන අවස්ථාෙව්දීත් එතුමා 
සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ. ෙමය වැදගත් විවාදයක්. මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරී තිෙබන පධාන කාර්යක් 
සම්බන්ධෙයන් වන විවාදය පැවැත්ෙවන ෙවලාෙව්දී අදාළ 
අමාත්යවරයා ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. නිෙයෝජ්ය මුදල් 
අමාත්යවරයාවත් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. ෙම් ගැන 
සභානායකතුමාට කියන්න බැරි නම් අඩුම තරමින් එතුමන්ලාවත් 
ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් කියන්න ඕනෑ, සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා ෙම් විවාදය කර ෙගන යන්න. තව පැය භාගයක්  

ඇතුළත ෙහේතු පැහැදිලි කරලා ෙදන්නම්. ඊට පස්ෙසේ කථා කරන්න 
පුළුවන්. If you want to disturb the House,  that is a different 
matter. -[Interruption.] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, point of Order  එකක් තිෙබනවා. 

[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සභානායකතුමා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
But, we have to explain as to why two documents 

have been given.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
There is only one Budget Speech. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, but there are two documents given.  So, we have 

to give the reason. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
What are the documents? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is what they are asking. -[Interruption.]  No, no. 

There are two documents -[Interruption.] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
There are two documents on your table. There are two 

documents.  -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Two documents have been presented. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
That is what they are saying. -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
No, there are two documents that have been 

presented. They have already been presented. The 
documents have been distributed-[Interruption.]   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Two documents have been presented. Hon. Leader of 

the House, you must accept that you are wrong. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Today, another document has been presented in 

Parliament. So, the Hon. Members of the Opposition 
have a right to know what the other document is. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද උෙද් ෙම් ෙපොත ගරු සභාවට  

ෙබදා දීලා තිෙබනවා. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් තමයි ෙම් ෙපොත 
එවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක හරි.  ඒක පිළිගන්නවා. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම නැතුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාට ෙපොතක් 

අච්චු ගහන්න බැහැ. මහ ෙල්කම්වරු එෙහම කරන්ෙන්ත් නැහැ. 
සභානායකතුමා දැන ගන්න ඕනෑ, අද දින මුදල් අමාත්යාංශෙයන් 
ෙම් ෙපොත ෙබදා තිෙබනවාය කියලා. ෙමය අලුත් ෙපොතක්.  පසු 
ගිය දවෙසේ ලබා දුන්නු ෙපොත ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම් පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමා - [බාධා කිරීම්] අපි ෙකොෙහොමද 
විවාදයක් කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]  නැහැ, නැහැ. You do not 
know what you are saying. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, සභාෙව් documents ෙදකක් ෙබදුවාම 

සභාවට අයිතියක් තිෙබනවා, ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා දැන 
ගන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කරුණාකරලා ඔබතුමා මා කියන එකත් ෙපොඩ්ඩක් අහන්න 

ෙකෝ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොත් ෙදකම එකයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් අද ෙබදුෙව් ඇයි? අද ෙබදන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා මා කියන එකත් අහන්න 

ෙකෝ.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කියන එක අහනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කළ 

දවෙසේ සීමිත ෙපොත් ගණනක් ෙගනාෙව්. [බාධා කිරීම්]  Why not? 
So, this is the same one. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාෙව් වැඩ කටයුතු මිනිත්තු 10කට 

අත්හිටුවනවා. 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, පූ.භා. 
11.02ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் ,  .ப. 11.02 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till 11.02 a.m.and then resumed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! උෙද් සිදු වුණු සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් කරුණු 

පැහැදිලි කරන ෙලස ගරු සභානායකතුමාෙගන් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, උෙද් ෙම් පශ්නය මතු වුණු 

අවස්ථාෙව්දී මම පැහැදිලිව කිව්ව ෙදයක් තමයි, එක අය වැය 
කථාවයි තිෙබන්ෙන් කියා.There is only one Budget Speech. 

 

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

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා එදා අය වැය කථාව ඉදිරිපත් 

කරන විට සියලු පරිච්ෙඡ්ද අය වැය කථාවට ඇතුළත් කර තිබුණා. 
ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, අපි විවාද කරන්ෙන් අය වැය 
කථාව හා ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයනුයි. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him explain. [බාධා කිරීමක්] ගරු සභානායකතුමා, 

පැහැදිලි කරන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉංගීසිෙයන් සහ දවිඩ භාෂාෙවන් ෙමය මුදණය කළා. අය වැය 

කථාෙව් පරිච්ෙඡ්ද සියල්ලම ඉංගීසි මුදණෙය්ත්, දවිඩ මුදණෙය්ත් 
තිෙබනවා. නමුත් රවි කරුණානායක මැතිතුමා කියවපු පරිච්ෙඡ්ද 
පහක් සිංහල මුදණෙය් ඇතුළත් කර නැහැ. අය වැය කථාෙව් 
කියවපු පරිච්ෙඡ්ද පහක් සිංහල - 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එදා මුදණෙය් ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එදා ඇතුළත් කර නැති බව මා පිළි ගන්නවා. නමුත් අද එය 

නිවැරැදි කර ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

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

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ගැන ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න ඕනෑ. ඒක සිදු ෙවලා තිබුෙණ්, ෙම් ෙපොත උෙද් 
එෙකොළහමාර ෙවන කල් ඒ අය print කර ෙගන ගියා. උෙද් පහට 
මැෂිමක් කැඩිලා ඒෙක් පිටු තුනක් පැටලිලා තිබුණා. 
සාමාන්යෙයන් පුරුදු පරිදි හැම වචනයක්ම කියවන්න ඕනෑ.  ඒ 
ෙපොත එන විට අෙප් ෙල්කම්තුමාත් දැනුවත් ෙවලා තිබුණා ෙපොත් 
පනහක විතර පිටු තුනක ෙවනසක් තිබුණා කියා. මෙගන් ඇහුවා, 
''අලුත් ෙපොතක් අපි ගහලා ෙදමුද'' කියා. මම කිව්වා, 
''කරුණාකරලා කරන්න.'' කියා. ඒ ෙපොෙත් අපැහැදිලිකම තමයි 
අද වුෙණ්. එහි පරිච්ෙඡ්ද 116 සිට 121හි තිබුණු පශ්නය නිසා එයට 
පැහැදිලි කිරීමක් වශෙයනුයි අලුත් ෙපොතක් ෙගනාෙව්. එෙහම 
නැතිව, ෙමොනවත් අලුතින් අඩංගු කර නැහැ. ඒ පශ්නය වුෙණ් 
සිංහල ෙපොෙත් පමණයි. ඉංගීසි සහ ෙදමළ ෙපොෙත් ඒ පරිච්ෙඡ්ද 
තිබුණා. ඒ ගැන මෙග් කනගාටුව පකාශ කරනවා.   

එදා ෙම්  පශ්නය අහලා තිබුණා. අපි ඕනෑම ෙව්ලාවක ෙමතැන 
ඉන්නවා. නමුත් අද Inland Revenue Department එෙකන්, Ernst 
& Young එෙකන් මීට සති හතරකට විතර ඉස්සර ෙවලා, 
''කරුණාකර එතැන ඉන්න'' කියා ඉල්ලීමක් කර තිබුණා. 
අනිවාර්යෙයන්ම අපි සෑම දවසකම ෙමතැන ඉන්නවා. ඒ වාෙග් 
පශ්න තිෙබනවා නම් අපි ඉන්න ෙව්ලාෙව් අහන්න. සමහර ඒවා 
උෙද් දහයහමාර, එෙකොළහ විතර ෙවනතුරු තිෙබනවා. මම ෙහට 
ඉඳන් ඒවා නවත්වන්නම්. කරුණාකර ෙහට වනතුරු මට ෙම් 
අවස්ථාව ෙදන්න. ෙමොකද, ඒවාට සහභාගි විය යුත්ෙත් රජෙය් 
පතිපත්ති ගැන Inland Revenue Department එක, Excise 
Department එක, audit companies දැනුවත් කරන්න තිෙබන 
නිසායි. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කාරුණිකව ඉල්ලන්ෙන්, ෙදයක් 
තිෙබනවා නම් ෙමතැනට ආවාට පසුව ඒ පශ්නය මතු කරන්න 
කියායි.  ෙම් ගැන කනගාටුයි, ෙම්ක මුදල් අමාත්යාංශෙයන් වුණු 
වැරැද්දක් මිසක්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහෝ Chief Government 
Whipෙග් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාට අංගසම්පූර්ණ 
ෙපොතක් දීෙම් අදහසින් මිසක්, ෙවනත් කාරණයක් නිසා ෙනොෙවයි 
එෙහම වුෙණ්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මුදල් අමාත්යතුමා දැන් ඔබතුමන්ලාට කරුණු පැහැදිලි කළා.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමාට අප ස්තුතිවන්ත 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි. ගරු 

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙගන් පසුව ඔබතුමාට අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් මට තව පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර 

ගන්න  තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙම් අය වැය විවාදය 
පවත්වා ෙගන යන්ෙන් අපට ලබාෙදන අය වැය කථාවට 
අතිෙර්කව, රජෙය් මුදල් ෙවන් කිරීම් පිළිබඳව තිෙබන ෙම් 
ඇස්තෙම්න්තු අනුවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ෙම් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 

කරන පශ්නයක්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
වියදම් වර්ග ෙදකකට ෙබදලා තමයි ෙම් අය වැය 

ඇස්තෙම්න්තු සකස් කර තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට පුනරාවර්තන 
වියදම් හා පාග්ධන වියදම් වශෙයන් තමයි ෙම් සෑම 
අමාත්යාංශයකම මුදල් ෙබදන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, 
යම්කිසි වර්ෂයක එදිෙනදා පවත්වා ෙගන යාෙම් කටයුතුවලදී 
දරන වියදෙම් පතිඵලය වියදම දරන කාලෙයන් එහාට පැතිර 
යන්ෙන් නැති, නැවත නැවතත් දැරිය යුතු ස්වරූපෙය් වියදම් තමයි 
පුනරාවර්තන වියදම් ෙලස ෙමහි දක්වන්ෙන්. ඒ පුනරාවර්තන 
වියදම්වල පාග්ධන වියදම් තමයි ඒ අංශෙය්, අමාත්යාංශෙය් 
සංවර්ධනය කරන්න දරන වියදම්. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට තමයි, ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසි දිනකත් 
ෙනොවුණු, සංවර්ධනය සඳහා වූ විශාලතම මුදල ෙවන් කෙළේ 
කියන කාරණය පසු ගිය දින ෙදක තුන තුළම අප කවුරුත් 
පිළිෙගන, ඒ ගැන කිව්වා. නමුත්, ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. ඉතාම 
විශාල ෙලස, ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක ෙනොකළ 
සංඛ්යාත්මක විකෘති කිරීමක් කර තිෙබනවා. එය ෙමෙහමයි කර 
තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීමක් විතරක් කර ගන්න, ගරු 

මන්තීතුමනි. අනික් ඒවා අය වැය පිළිබඳව කථා කරනෙකොට 
කියන්න පුළුවන් ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ, නැහැ කථා ෙව්දී ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is what I am saying. එතුමා ඒක පැහැදිලි කරයි. [බාධා 

කිරීමක්] 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අපට කථා කරන්න බැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

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

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

අමාත්යාංශෙය් පාග්ධන වියදම රුපියල් බිලියන 17යි. ෙම් වර්ෂෙය් 
එය රුපියල් බිලියන 18යි. පාග්ධන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
බිලියන එකකින් ; සියයට 5.8කින්. අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
එදිෙනදා පවත්වා ෙගන යාෙම් වියදම රුපියල් බිලියන 44යි. එය 
රුපියල් බිලියන 147කට -සියයට 278කින්- එක්වරම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙවන කිසිම අමාත්යාංශයක ෙමෙහම පුනරාවර්තන 
වියදම වැඩි ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා මම ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන විස්තර පසුව කියන්න පුළුවන්. ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ටික කියන්න ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. ඔබතුමාට කථා කරන්න 

අවස්ථාවක් තිෙබනවාෙන්.  ඔක්ෙකොටම විවාදෙය්දී කථා කරන්න 
අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට ෙම් ගැන කියන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශෙය් පුනරාවර්තන 

වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 11.2කින්. ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් පුනරාවර්තන වියදම වැඩිෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 
0.7කින්. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් පුනරාවර්තන වියදම සියයට 
26කින් තමයි වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
පවත්වාෙගන යාෙම් වියදම් සියයට 278කින් වැඩි කරලා, රුපියල් 
බිලියන 121ක් වර්තන ගිණුෙම් "ෙසේවා" කියන කෑල්ෙල් ෙවනම 
දාලා තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, "ෙසේවා" කියන කෑල්ෙල් ගිය 
අවුරුද්ෙද් තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන  2,994යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
එය රුපියල් මිලියන 124,883යි.  සියයට 4,071කින් ඒ 
 පුනරාවර්තන වියදෙම් "ෙසේවා" කියන කෑල්ල වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. රුපියල් බිලියන 121ක් අධ්යාපනයට ෙවන්  කළාය 
කියන එක තමයි  ඔබතුමන්ලා රටට කිව්ෙව්. රුපියල් බිලියන 

121ක්  කුමක් සඳහා, ෙකොෙහොම වියදම් කරනවාද කියන එක 
පිළිබඳව කිසිම ඇස්තෙම්න්තුවක පැහැදිලි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා සම්පූර්ණෙයන් විකෘති සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් තමයි ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම උත්තර ෙදන්න අවශ්යද? 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක අදාළ වන්ෙන් අධ්යාපනයට 

විතරයි කියලා එතුමා කිව්වා. එය ෙසෞඛ්ය අංශෙය්ත් තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද, කරලා තිෙබන්ෙන්? අපි Appropriation Bill එක 
ඉදිරිපත් කළාට පසුව අය වැය -Budget  එක- තුළින් පාග්ධන 
වියදම් ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 90ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
එතැන ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙමෙතක් කල් 
ඉස්ෙකෝලයක් තිබුෙණොත් ෙහෝ යම් පාග්ධන වියදමක් ෙයොමු 
කරලා තිෙබන ෙගොඩනැගිල්ලක් තිබුෙණොත් ඒක accountsවලට 
estimate කරලා නැහැ. ADB, IMF, World Bank කියන ෙම් 
ඔක්ෙකොමවල තිෙබන ඒවා තුළින් realistic accounting එෙක් 
apportionment එක තමයි ඔතැනට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඕක 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙසෞඛ්යයටයි, අධ්යාපනයටයි. ඒක 
ෙබොෙහොම සෘජුව Appropriation Account එෙක් දාලා තිෙබනවා. 
අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙගොඩනැඟිල්ල 
තිෙබනවා. එතැනට අපි බැරි ෙවලාවත් rent එකක් ෙගව්ෙවොත් 
ඒක ෙම් ඇස්තෙම්න්තුවලට ඇතුළත් වනවා. හැබැයි, මුකුත් 
ෙගව්ෙව් නැත්නම් ඒක accountsවලට ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග් පාසල් 11,000ක් තිෙබනවා. තඹ සතයක පාග්ධන වියදමක් 
පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒකයි apportionment එෙක් අපි ෙපන්වලා 
තිෙබන්ෙන්  ෙසෞඛ්ය අංශෙය් වටිනාකම ෙම්කයි, අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් සියලුම ෙගොඩනැගිලිවල සහ ඉඩම්වල  වටිනාකම 
ෙම්කයි කියලා. ඒ ෙදක අපි ෙපන්වලා තිෙබන්ෙන්,  
Appropriation  Account එෙකන්. ඒ තුළින් ඊට පස්ෙසේ  
අධ්යාපනයට තව රුපියල් බිලියන 90ක් ෙවන්  කර තිෙබනවා. 
ෙබොෙහොම ඍජුව ෙම් Budget Proposalsවලින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, වැය ශීර්ෂය  එනෙකොට අපි ඒ ගැන වාද 

කරමු. නැත්නම් ෙම්කට අද දවසම - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම්  වාෙග්   ඒවා  අය වැය  Debate  එක තුළින් ගන්නවා 

මිසක්- 

681 682 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වැය ශීර්ෂෙය්දී කථා කරන්නට පුළුවන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වැය ශීර්ෂෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි. ෙබොෙහොම ඍජුව ෙම්වා -

[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න. ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න 

බැඳී සිටිනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් ඔය ඔක්ෙකොම තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි තව කථා කරමු. අනුර කුමාර දිසානායක 

මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු   කථානායකතුමනි, මට කියන්න තිබුෙණ් ෙම්කයි.  ඒක 

හරි අපූරු ගණනය කිරීමක්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, අපි අමාත්යාංශයකට 
මුදල් ෙවන් කරනවා, පාග්ධන වියදම්, පුනරාවර්තන වියදම් 
කියලා. හැබැයි අපි අමාත්යාංශෙය් buildings ගණනය කරලා, ඒ 
buildingsවල වටිනාකමත් දාලා කියනවා, ෙමන්න අධ්යාපනෙය් 
වියදම් කියලා; අධ්යාපනයට මුදල් වැඩි කළාය කියා. ඒක හරි 
අපූරු ගණනය කිරීමක්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වියදම් හදන්නත් 
පුළුවන්, ෙම් ෙගොඩනැඟිලි වියදම් දාලා. ඒකත් එකතු කරලා, ඒ 
අවුරුද්ෙද් ක්ෂයවීම දාලා ෙම්කත් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරන ලද 
වියදම් කියලා ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්. ඒක ෙහොඳ එකක් 
ෙනොෙවයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තක්ෙසේරුවක් තිෙබනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි වැය ශීර්ෂෙය්දී ඒ ගැන කථා කරන්නට ගනිමු. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි.  

ඊළඟට පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී -[බාධා කිරීම්] 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මතු කළ කාරණය  ගැන ගරු 

අමාත්යතුමා පැහැදිලි කළත් ෙම් ගැටලුව හරිහැටි පැහැදිලි 
කිරීමකට ලක් කර නැහැ. අද සවස විෙශේෂ විවාදයක් තිෙබනවා, 

විසර්ජන  පනත් ෙකටුම්පෙත් සංෙශෝධනයන් ගැන. පක්ෂ නායක 
රැස්වීමක් තියලා ෙම් කාරණය හරියට නිරාකරණය කර ගන්ෙන් 
නැත්නම් blank cheque එකකට ඒ විවාදය -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, පටලවන්න -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, no. පටලවනවා ෙනොෙවයි. We are going on the 

principle. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ. ෙම් කටයුතු කර ෙගන 
යන්න, අපි හුඟක් ෙද්වලට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් පක්ෂ 
නායක රැස්වීමක් තියලා, ෙම් කාරණය  මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරි එක්ක අපට විසඳා ෙදනවා නම් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පක්ෂ නායක රැස්වීමක් තියලා තීරණයක් ගත්තා ෙම් 

විවාදයට. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැෙන්. දැන් ඔබතුමාට මතු කළ පශ්නය ගැනයි කියන්ෙන් 

ගරු කථානායකතුමනි. එදා එෙහම  එකක් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලි  කරන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔය කියන විවාදය තිෙබන්ෙන්, 2015 වර්ෂයට. 2015 වර්ෂෙය් 

අමාත්යාංශවලට ෙදවතාවක් මුදල් ෙවන් කර තිෙබන නිසා. එම 
නිසා ඒක ෙම්කත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධකමක් නැහැ. ෙම් කථා 
කරන්ෙන් 2016 ගැන.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2016 ගැන  කථා කරමු. 2015 ගැනෙන් කථා කරන්ෙන්. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2015 අය වැය විවාදයයි 2016 අය වැය -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් අය වැය  ඇස්තෙම්න්තුවල පැහැදිලිව  ෙමවැනි අර්බුදයක් 

තබාෙගන, ඒ සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීමක් ෙනොකර ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට සහ පක්ෂ නායකයන් හැටියට අපට අද සවස 

683 684 
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සඳහා එකඟ වුණු කරුණු එෙලස කියාත්මක කරන්න බැ ෙඳන්ෙන් 
නැහැ කියන කාරණය ඔබතුමා සැලකිල්ලට ෙගන, හැකි 
ඉක්මනින් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා හා 
එතුමාෙග් නිලධාරින් කැඳවා ෙම් කාරණය පැහැදිලි කර ෙදනවා 
නම් ෙහොඳයි. එෙහම නැත්නම්  පක්ෂ නායක කමිටුෙව් ෙම් 
වාර්තාෙව් තිෙබන ෙදයට එකඟතාෙවන් අපට හවසට කටයුතු 
කරන්න  බැරි ෙවනවා.  

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි,  සාමාන්යෙයන් රටක දළ ෙද්ශීය 

නිෂ්පාදනය සහ අෙනකුත් කරුණු ගැනීෙම්දී ඒ පාග්ධන සංචිතෙය් 
පමාණය ගණන් හදනවා. ඒ අනුව තමයි පාග්ධනෙයන් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට ෙකොපමණ දායකත්වයක් වුණාද, ශමෙයන් 
ෙකොපමණ දායකත්වයක් වුණාද කියලා දැන ගන්ෙන්. අපි ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් කිව්ෙවොත් capital stock එක. ඒක අෙප් රෙට් ආණ්ඩුව 
ෙමතුවක් කාලයක් ගණන් හැදුෙව් නැහැ. පළමුෙවනි වතාවට දැන් 
මුදල් අමාත්යතුමා අධ්යාපනය හා ෙසෞඛ්යය සඳහා ඒ කටයුත්ත 
කරලා තිෙබනවා. වාණිජ ආයතනවල අපි ෙම්  ගණන් හදනවා. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පාග්ධන සංචිතෙය් පමාණය අපි 
දන්නවා. ඊට අනුරූපව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ක්ෂය වීම ෙශේෂ 
පතයට යනවා. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් පාග්ධන සංචිතය 
ෙකොපමණද කියා අපි දන්නවා. ඒ අනුව ඒ ක්ෂය වීම ෙශේෂ පතයට 
යනවා. නමුත් රටක් හැටියට රජය සතු ෙගොඩනැඟිලි, රජය සතු 
ඉඩම්, ෙපෞද්ගලික අංශය සතු ඉඩම් සම්බන්ධ පාග්ධන සංචිතය 
ලංකාෙව් ගණන් කරලා නැහැ. ඇත්තටම දියුණු රටවල් හැම 
එකක්ම කරන කියාදාමයක් ඒක. එය අත්හදා බැලීමක් තමයි මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් ෙමවර කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ  ෙමොකුත් 
වැඩිවීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන දැන් වාදයක් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැෙන්. ඒ ගැන 

සාකච්ඡා කරලා මම තීරණයක්  ෙදන්නම්. අපි පක්ෂ නායක 
රැස්වීමක් තියලා සාකච්ඡා කරලා තීරණයක්  ෙදන්නම්. [බාධා 
කිරීම්] ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, අපි ඒ ගැන කථා 
කරමු. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඒ ගණනය කිරීම අලුත් ෙදයක්. ඒක 

හරි.  රජය සතු පාග්ධනය ෙකොපමණද කියලා ගණනය කළාට 
කමක් නැහැ. ඒක කර ගත්තාට කමක් නැහැෙන්. නමුත් ඒ 
ගණනය කිරීම ඇතුළු කරන්න එපා, 2016 අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් 
කරන ලද මුදල් සංචිතයට. ඒ නිසායි ෙම් පශ්නය පැන නඟින්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන කථා කරමු ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නිදහස් අධ්යාපනය ආරම්භ කළ  දවෙසේ  සිට තිෙබන 

ගෙඩොලුයි, වැලියි,-[බාධා කිරීම්] 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු චම්පික රණවක ඇමතිතුමා 

ඉදිරිපත් කළ න්යායාත්මක කරුණ මම පිළිගන්නවා. නමුත් 
තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. අධ්යාපනය සඳහා රුපියල් බිලියන 121ක් 
වැඩිෙයන් වියදම් කළා කියන මතය තමයි ෙගනිච්ෙච්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන කථා කරලා තීරණයක් ගනිමු කියලා අපි එකඟ 

වුණාෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අෙනක් කාරණය ෙසෞඛ්ය සඳහා- [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. 

ෙවන් කරලා නැහැ ඒක ෙබොරු. එෙහම නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
ඉන්නෙකෝ. අධ්යාපනයට එෙහම ෙවන් කරලා නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ කරුණ ගැන ඇති ෙවන්න කථා කලාෙන්. ගරු මුදල් 

අමාත්යතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීෙමන් පසුව අපි, පධාන කටයුතුවටල 
යනවා. 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් කථා කරන්ෙන් TVවලට. අනිවාර්යෙයන්ම වියදම් 

කරන්න රුපියල් බිලියන 121ක මුදල් තිෙබනවා. අධ්යාපනයට 
වැඩිෙයන්ම මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
 
 

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

දහවල් 12.00ට  පවත්වන්න පුළුවන්. කරුණාකර එයට සහභාගි 
වන්න.    

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  
"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
06.11.2015, the hours of sitting this day shall be 9.30 a.m. to 12.30 
p.m. and 1.00 p.m. to 7.00 p.m. At 7.00 p.m. Mr. Speaker shall  
adjourn the Parliament without question put." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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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, 2016 - ෙදවනවර කියවීෙම් විවාදය. ෙදවන ෙවන් කළ 
දිනය. 

 
 

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

APPROPRIATION BILL, 2016 
 
 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශන්ය [ෙනොවැම්බර් 20] 
"පනත් ෙ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 20 ] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 

ப மாக"    [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 

 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 

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

Karunanayake] 

Question again proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 

සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා  
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
"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 කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

[පූ.භා. 11.20] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 වසෙර් අය වැය 

විවාදෙය්දී කථාවක් කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ආණ්ඩුවක 
ආර්ථික පතිපත්තිය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනෙකොට ඒ සඳහා 
ලබා ෙදන ලියැවිල්ල අතිශයින්ම නිවැරැදි ෙවන්න ඕනෑ.  දැන් අපි 
ඊට අදාළ  කරුණක් මතු කළා. ඒ වාෙග්ම, අය වැය කථාව කියවා 
ෙගන යෑෙම්දී නිවැරැදි කර ගත යුතු බරපතළ අඩු පාඩු 
ගණනාවකුත් තිෙබනවා. අපි ඇත්තටම ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට අයිති ෙද්පළ සියල්ලක්ම ගණනය 
කරලා ඒක අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙවන් කළ මුදලක් විධියට 
දමනවා නම්, ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් තිෙබන multi-barrel,  
තුවක්කු, bullets යන ඒවා ඔක්ෙකෝෙග්ම වටිනාකම ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශයට ෙවන් කළ මුදලක් විධියට දැම්ෙමොත් ෙමොනවාෙග්  
මුදලක් එන්න පුළුවන් ද කියලා ඔබතුමා කල්පනා කරලා 
බලන්න. ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට අයිති ෙගොඩනැඟිලි 
ටිෙක්, ඉඩම් ටිෙක්, සත්ව ෙගොවිෙපොළවල් ටිෙක් වටිනාකම 
දැම්ෙමොත් එෙහම කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය සඳහා ෙකොපමණ  
මුදලක් ෙවන් කළාද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ෙමෙහම අය වැය 
ගැන පසු ගිය කාලෙය්දීත් අපට අහන්න ලැබුණා.  

ෙකොෙහොම වුණත්, 1948න් පස්ෙසේ අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් 69 
ෙවනි අය වැය ගැන. පසු ගිය අවුරුදු 68ක කාලය තුළ මුදල් 
ඇමතිවරු 19 ෙදෙනක්  අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.                     
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කළ මුදල් ඇමතිවරු 9 
ෙදෙනක්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කළ මුදල් 
ඇමතිවරු 9 ෙදෙනක් අය වැය ඉදිරිපත් කළා.  1977 වසෙර් විවෘත 
ආර්ථිකය හඳුන්වා දුන්නාට පස්ෙසේ ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
39වැනි අය වැය. ඒ කාලය ඇතුළත මුදල් ඇමතිවරු 8 ෙදෙනක් 
ෙම් අය වැය වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  ෙකෙසේ ෙවතත්, 
ෙම් අය වැෙය් අපි දකින එක්තරා විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා. 
එක්තරා ෙවලාවක කථානායකතුමා කිව්වා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
රැස් ෙවන්න එක දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 46ක මුදලක් වියදම් 
කරනවා කියලා. අපි පසු ගිය කාලෙය් ඒ රුපියල් ලක්ෂ 46ක 
මුදලක් වියදම් කරෙගන  අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිබූ ෙපොලීසිෙය් හා 
හමුදා පවුල්වල ඉපෙදන තුන්වන දරුවා ෙවනුෙවන් රුපියල් 
ලක්ෂයක මුදලක් ෙදනවාද නැද්ද කියලා විවාද කරනවාට වඩා,  
පතිපත්තිමය ලියවිල්ලක් විධියට අය වැය ගැන සාකච්ඡා කරන 
එක වටිනවා. අපි ඒ පැත්ෙතන් ෙහොඳක් දකිනවා.   

ෙම් අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, 
ජනවාරි 8ෙවනි දා සහ අෙගෝස්තු 17ෙවනි දා අෙප් රෙට් සිදු වුණ 
මහා බරපතළ ෙවනසක් ගැන. අපි දැන් එය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ජනතාව ජනවාරි 8ෙවනි දා 
ඡන්දය දුන්ෙන් දූෂිත ඒකාධිපති පවුල් පාලනය පරාජය කරන්නයි. 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙමොකක්ද? ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි 
කරන්නයි. ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය යළි ශක්තිමත් කරලා ස්ථාපිත කරන්නයි. ඒ 
වාෙග්ම, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හඳුනා ගත්ත ෙහොරුන්ට, දූෂිතයන්ට 
දඬුවම් කරන්නයි. ඒ හැර, ජනවාරි 08වන දා ජනාධිපතිවරයා 
ෙවනස් කරන්න ෙහෝ අෙගෝස්තු 17වන දා ආණ්ඩුව ෙවනස් 
කරන්න සබුද්ධිකව දායක වුණ පුද්ගලයන්ට, ෙද්ශපාලන 
බලෙව්ගවලට, ෙම් ආණ්ඩුව ෙහෝ ෙම් ජනාධිපතිවරයා ආර්ථිකෙය් 
මහා බරපතළ ෙවනසක්, විපර්යාසයක්, විප්ලවයක් කරයි කියලා 
මෙනෝ මූලික අදහසක් තිබුණාය කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එෙහම කියන්න ෙහේතු 
වුෙණ්  මුදල් අමාත්යවරයා අය වැය කථාෙව්දී ෙමන්න ෙමෙහම 
ෙදයක් කියපු නිසා.  

"ඉතාම විනාශකාරී ගජ මිතුරු ධෙන්ෂ්වර ජාලය  නැවත 
ස්ථාපනය වීමට ෙනොහැකි ෙලස සදහටම පරාජය කර ඇති 
අතර..." යනුෙවන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය පරාජය කිරීම  එතුමා හඳුන්වන්ෙන්, 
"ගජ මිතුරු ධෙන්ෂ්වර ජාලය  නැවත ස්ථාපනය වීමට ෙනොහැකි 
ෙලස සදහටම පරාජය කළා" කියලා. අපි හිතන හැටියට ෙම් 
කරුණ නිවැරැදි ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ පරාජය කෙළේ ඒ 
ධෙන්ෂ්වර ජාලය ෙනොෙවයි. ධෙන්ෂ්වර පවුල්වාදී පාලනය පරාජය 
කරලා ඒ ෙවනුවට ධෙන්ෂ්වර ගජමිතුරු කල්ලියක් බලයට පත් 
වුණා කියලා එතුමා කිව්වා නම්, ඒක හරි.  නමුත් එතුමා කියන්න 
උත්සාහ කරන විධිෙය් ආර්ථිකෙය් මහා පරිවර්තනයක්  ඒ ෙවනස 
කරන්න  සහභාගි වුණු පුද්ගලයන්වත්, සිවිල් සංවිධානවත් 
ඇත්තටම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ.    

අපි ෙම් කාරණය බැරෑරුම්ව සලකන්න ඕනෑ ඇයි? ෙම්ක තමයි 
ආණ්ඩුෙව් ඉදිරි ආර්ථික පතිපත්තිය. ආණ්ඩුෙව්  economic policy 
එක දැක්ෙවන ලියැවිල්ල.  ෙම් අය වැය වෙට් ඔතලා තිෙබන 
සරුවපිත්තල දවටන ටික එෙහම නැත්නම් අයිසිං ටික අයින් 
කරලා ගත්ෙතොත්,  මාධ්යවල වාර්තා කරලා තිෙබන විධියට  
භාණ්ඩ 11ක මිල අඩු වීම විතරක් කියන කාරණය  පැත්තක 
තියලා ෙම් අය වැෙය්  හරය ගත්ෙතොත්,  ඇත්තටම ෙමොකක්ද ෙම් 
අය වැය ලියැවිල්ෙල් තිෙබන්ෙන්?  අය වැය කථාෙව් අංක 19 
යටෙත්,  මුදල් ඇමතිතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"1948 වර්ෂෙය්දී නිදහස ලැබූ දා සිට අද දක්වා ශී ලංකාෙව් ආර්ථික 
පතිපත්තීන් ධනවාදී, සමාජවාදී හා සුභසාධක ආර්ථික මූලධර්ම මත 
ෙදෝලනය වුණා. ෙවන් ෙවන් පාලන සමයන්  තුළ ෙමම ආර්ථික පතිපත්ති 
සෘජුව, වකව ෙහෝ මිශව කියාත්මක වූ බව අප දන්නා කරුණක්."   

එතුමා කියන්න හදනවා, අෙප් රෙට්  ධනවාදී, සමාජවාදී,  
සුබසාධන අර්ථික මූලධර්ම මත තමයි ෙම් 69වැනි අය වැය   දියත් 
වුෙණ් කියලා. ෙම් අය වැය ෙපොෙත් මුදණ ෙදෝෂ තිෙයන්න 
පුළුවන්. අය වැය කථාව වරද්ද වරද්දා කියවන්න පුළුවන්. නමුත් 
ෙද්ශපාලනෙය්දී ෙම් වාග් මාලාව, ෙද්ශපාලන පාරිභාෂික ශබ්ද 
ෙකෝෂය  හිතූ හිතූ ආකාරයට ෙවනස් කරන්න අපට අයිතියක් 
නැහැ.  

අෙප් රෙට් විවිධ ආණ්ඩු තිබුණා. 1947 ඉඳන් 1977 දක්වා 
සුබසාධනය මුල් වුණු ආණ්ඩු තිබුණා. හැබැයි, ඒ සමාජවාදී ආණ්ඩු 
ෙනොෙවයි. මා දැක්කා අය වැය කථාෙව් සඳහන් කරලා තිබුණා,  
1970 -1977 කාලෙය් සමාජවාදී මූලධර්ම මත පදනම් වුණු ආණ්ඩු 
තිබුණා කියලා. නැහැ, 1947 ඉඳලා අපි ගිෙය් එකම පාරක. ඒ 
තමයි ෙම් ධනවාදී ආර්ථිකය.  1977දී නව චින්තනය ගැන කියන 
ෙකොට එතුමා කියන්ෙන් ඒකයි.  "...ශී ලංකාෙවහි පැවති සමාජවාදී 
සීමා මායිම් සහිත සංවෘත ආර්ථික කමෙව්දයන්ෙගන්  ඉවත්ව 
දැවැන්ත ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා ගැනීමට ෙහේතු වුණා" කියලා. ඒ 
නිසා අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, ෙම් අය වැය පතිපත්තිමය 
ලියවිල්ලක් හැටියට සාකච්ඡා කරනවා නම්, අපි ගමන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1947 ඉඳලා ගත වුණු අවුරුදු 
හැටඅෙට්ම අපි ගමන් කරලා තිෙබන්ෙන් එකම පාරක.                           
ශී ලංකාෙව් ආර්ථකය නමැති දුම්රිය එකම ධෙන්ෂ්වර පීල්ලක 
තමයි ගමන් කරලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ දුම්රිෙය් රියැදුරුවරු විටින් විට 
මාරු වුණා. ඒක ඇත්ත. ජනතාවට ෙවනසක් දැෙනන විධියට 

රියැදුරුවරු මාරු වුණා ෙවන්න පුළුවන්. නායක, නායිකාෙවෝ 
ආවා ෙවන්න පුළුවන්. උඩරට අය ෙවනුවට පහත රටින් ආවා 
ෙවන්න පුළුවන්. බුෂ් ෙකෝට් අඳින අය ෙවනුවට ජාතික ඇඳුම අඳින 
අය ආවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ''සාටකය'' නැති අය, ඇති 
අය ආවා ෙවන්න පුළුවන්.  

සාටකෙය් පාට නිල් පාටද, කුරහන් පාටද කියලා ෙවනස් වුණා 
ෙවන්න පුළුවන්. දුම්රිෙය් රියදුරා ෙවනස් වුණා මිසක් පීල්ල මාරු 
ෙවලා නැහැ. හැබැයි, එක ෙවනසක් වුණා. ෙමොකක්ද?  එකම 
පීල්ෙල් ගමන් කළ  ශී ලංකෙව් ආර්ථිකය නැමති දුම්රියට 1977දී 
අලුත් එන්ජින් එකක් සවි කළා. ඒ එන්ජින් එක මාරු කරලා 
අෙනක් එන්ජින් එක සවි කරන ෙකොට  මහා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙගොන්නක් රට හමුෙව් තැබුවා. එන්ජින් එක මාරු කරලා දැන් 
අවුරුදු 38ක් ෙවනවා. එන්ජින් එක මාරු කරලා අය වැය ෙල්ඛන 
39ක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එන්ජින් එක මාරු කරලා මුදල් 
ඇමතිවරුන් 8 ෙදෙනක් ෙම් ගරු සභාව තුළ අය වැය ෙල්ඛන 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එන්ජින් එක මාරු කරලා ජනාධිපතිවරුන් 
6 ෙදෙනක් රට පාලනය කරලා තිෙබනවා. එන්ජින් එක මාරු 
කරලා ආණ්ඩු 7ක් බලයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමා 
කිව්වා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා ආරම්භ කළ, 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිවරයා ෙදවැනි පරම්පරාව නිෙයෝජනය කළ, 
තුන්වැනි පරම්පරා  ෙව් පතිසංස්කරණ තමයි එතුමා කරන්න 
යන්ෙන් කියලා. එකම පීල්ෙල්, එකම දුම්රිෙය්,  1977 මාරු කළ 
එන්ජින් එකත් එක්ක තමයි ෙම් යන්ෙන්. එතුමා  කියනවා, 

"සම්පදායික චින්තනයන්ෙගන් ෙහෝ කමෙව්දයන්ෙගන් 
තවදුරටත් ෙම් ගමන ඉදිරියට යා ෙනොහැකිය, ඒ වාෙග්ම 
පැලැස්තර විසඳුම් දමමින් ණය බරින් රට පීඩනයට පත් කරමින් 
ෙම් ගමන යා ෙනොහැකියි, ෙම් ඉදිරි ගමන සඳහා අපට ලැෙබන 
අන්තිම අවස්ථාවයි,"  කියලා.  ඔව්, අගමැතිතුමා, ආණ්ඩුව ෙම්ක 
ෙත්රුම් ගත් එක ෙහොඳයි. ෙම්ක තමයි ඒ ගමනට ලැෙබන අන්තිම 
අවස්ථාව. ඒ නිසා ෙම්ක අන්තිම අවස්ථාව නම්,  ඒ අන්තිම 
අවස්ථාව නිසා තමයි   නිදහසින් පසු පළමුවැනි වතාවට අෙප් රෙට් 
හවුල් ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කර ගන්න බල කෙළේ.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය කියවා ෙගන යන ෙකොට වැඩිම 
පහාරයට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනයයි.  
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය කියලා 
කියන්ෙන්, හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තු                     
මන්තී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ෙහෝ බැසිල් රාජපක්ෂ, ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මහත්වරුන් විතරක් ෙනොෙවයි. රාජපක්ෂ පාලනෙය් 
ආර්ථික පතිපත්ති කියාත්මක කළ  ඒ ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායමයි.  
හැබැයි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් එම පාලනයට වැඩිම 
පහාරයක් එල්ල කරමින්, "ෙදෝෂ සහගත ආර්ථික පතිපත්ති සහ  
අකමවත් ආර්ථික කළමනාකරණ පරිචයන් පසු ගිය රාජපක්ෂ 
පාලන සමෙය් දක්නට ලැබුණා"  කියලා කියනවා.  බලන්න, ෙදෝෂ 
සහගත ආර්ථික පතිපත්ති, අකමවත් ආර්ථික කළමනාකරණ 
පරිචයන් පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් තිබුණා කියලා කියන 
ෙකොට,  ඒ වාෙග්ම "2005 - 2014 කාල පරිච්ෙඡ්දය ඉතිහාසගත 
වන්ෙන් ජනතාවෙග් අහස උසට දිස් වූ බලාෙපොෙරොත්තු 
සමුදායකට  නිසි පිළිතුරු ලබා ෙනොදුන් යුගයක් ෙලසයි." කියලා 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කියන ෙකොට,  ඒ රාජපක්ෂ පාලනයට 
හවුල් වුණු කැබිනට් ඇමතිවරුන්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන්,  
මන්තීවරුන්  ෙම්කට අත ඔසවන්න බලා ෙගන ඉන්නවා.  

ෙම් සභා ගර්භෙය් ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පළමුවැනි ෙප්ළිය 
ගත්ෙතොත්, එම ෙප්ළිෙය් ආසන 20න් 08ක දැනුත් වාඩි ෙවලා 
ඉන්ෙන් පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලනයට හවුල් වූ අයයි. ෙදවන 
ෙප්ළිය ගත්ෙතොත්, එහි ආසන 20න් 14ක වාඩි ෙවලා සිටින්ෙන් 
පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලනයට හවුල් වූ අයයි. පළමුවැනි ෙප්ළි 
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ෙදෙක් ආසන 40න්  22ක්ම  නිෙයෝජනය කරන්ෙන් පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් හිටපු අයයි. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඒ ආණ්ඩුවට 
ගරහන ෙකොට, එහි ෙදෝෂ කියන ෙකොට ඒ ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය 
කරපු අය ඇස් පියාෙගන කට වසාෙගන සිටින තත්ත්වයට 
පත්ෙවලා සිටිනවා. "ෙම්ක තමයි අන්තිම අවස්ථාව" කියලා 
සඳහන් කර තිෙබනවා.  ඇයි ෙම් බල කරලා තිෙබන්ෙන්? ගත වූ 
අවුරුදු 38දී ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය යටෙත් රට හදන්න බැරි වූ 
නිසා එය දැන් ෙවනස් නමකින් ඉදිරිපත් කරනවා.  අපි කවුරුත් 
දන්නවා,  1977දී  විවෘත ආර්ථිකය හඳුන්වා දුන් බව. ෙම් අය වැය 
ලියවිල්ල තුළ, ෙම් සංවාදය තුළ කියන්න උත්සාහ කරනවා, සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් -Social Market Economy එකක්- 
හඳුන්වා ෙදන්නයි යන්ෙන් කියලා. අපි ෙමය සාකච්ඡාවට ගන්න 
ඕනෑ. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය තවදුරටත් ඉස්සරහට 
අරෙගන යනවා නම් ෙම් ෙවලාෙව් අපි කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? 
අගමැතිතුමා කියනවා, තුන්වැනි පරම්පරාව පටන්ගන්නයි යන්ෙන් 
කියලා. තුන්වැනි පරම්පරාව පටන්ගන්න නම් යන්ෙන්, පළමුවැනි 
පරම්පරා ෙදක අෙප් රටට ෙගනැවිත් දුන්ෙන් ෙමොනවාද කියා 
සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය විවාදය 
ෙයොමු වන්න ඕනෑ එතැනටයි. ගතවූ අවුරුදු 38 ඇතුළතදී ඒ 
ආර්ථික කමෙයන් රෙට් ජනතාවට සුගතියක් වුණා නම්, සමාජ 
සාධාරණත්වය ඇති වුණා නම් අපට ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරින් 
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙමය ඉදිරිපත් 
කරන්නම්.  විවෘත ආර්ථිකය ෙගනාපු කාලෙය් 1978දී  අය වැය 
කථාව ඉදිරිපත් කරමින් ෙරොනී ද මැල් මුදල් ඇමතිතුමා සභාවට 
කියා සිටිෙය් ෙමොකක්ද?  එතුමා කියා තිෙබනවා, "ආර්ථික 
පරිහානිෙය් ඝන අන්ධකාරයක මඩ වගුරක් තුළ සදාකාලිකව ගත 
කිරීමට අපට පුළුවන්කමක් නැහැ, ජාත්යන්තර හිඟන්නන් වාෙග් 
සදාකාලිකවම ෙලෝකය වටා හිඟමෙන් යන්න අපට බැහැ, ෙද්ශීය 
හා විෙද්ශීය වශෙයන් මහ ෙමර උසට ණය තුරුස් ඉහළ යද්දී 
එකම තැන පල් ෙවවී ඇති දුප්පත්කෙම් විසම කවය තුළින් අප 
වහා ඉවතට පැනිය යුතුයි, ෙම් ගරු සභාවටත්, ෙම් රෙට් මහ ජනයා 
ෙවතත් ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම් අරමුණ එයයි" කියලා. 
අවුරුදු 38කට කලින් අලුත් එන්ජිමක් ෙගනල්ලා,  මැතිනියෙග් 
ආණ්ඩුව පරාජය කරලා,  අලුත් ආර්ථික ගමනක් යනවාය කියලා 
මහා පම්ෙපෝරි ගහලා පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්  මුදල් ඇමතිවරයා කිව්ෙව්, ජාත්යන්තර 
හිඟන්නන් වාෙග් සදාකාලිකවම ෙලෝකය වටා හිඟමන් යන්න 
අපට බැහැ කියලායි.  අවුරුදු 38කට පසුව දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
කරමින් සිටින්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා අපි අහනවා. ජාත්යන්තර 
හිඟන්නන් වාෙග් ජපානයට, ඉන්දියාවට, චීනයට, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදයට, යුෙරෝපා සංගමයට යන එක ෙනොෙවයිද? 
"ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් මහ ෙමර උසට ණය තුරුස ්ඉහළ 
යද්දී එකම තැන පල් ෙවවී ඇති දුප්පත්කෙම් විසම කවය තුළින් 
අප වහා ඉවතට පැනිය යුතුයි" කියලා එදා කිව්වා. නමුත් දැන් 
ෙමොකක්ද  සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එෙසේ ඉවතට පැනලාද?  

අවුරුදු 38කට පසුවත් ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්ද? 
බැහැ. ඒ ගිය ගමන අසාර්ථකයි කියලා අගමැතිතුමා පිළිගත්තා 
ෙන්, එතුමාෙග් "මධ්ය කාලීන ආර්ථික පතිපත්ති" පිළිබඳ 
කථාෙව්දී. එතුමා කිව්වා, "ජනතාව තමන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය 
පිළිබඳව සැලකිලිමත් ෙවනවා. ආදායම වැඩි කර ගැනීමට 
පුළුවන්ද, දරුවන්ට ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ෙදන්න පුළුවන්ද, 
අධ්යාපනය අවසන් වූ පසු රැකියාවක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන්ද? 
ෙමෙතක් අපට ඒ පශ්නවලට සාර්ථක පිළිතුරු ලබා දීමට ෙනොහැකි 
වී තිෙබනවා, අපි අසාර්ථකයි" කියලා. කවුද ෙම් කියන්ෙන්? ෙම්ක 
කියන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සුදුසුම පුද්ගලයා තමයි 

රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා. ඇයි? ඒ අවුරුදු 38 තුළම එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා.  ඒ අවුරුදු 38න් අවුරුදු 19ක්  
එතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිකම් දැරුවා. ඒ අවුරුදු 19න් වාර 
හතරක් එතුමා අගමැතිකම් කළා.  එතුමා කියනවා, "අපි 
අසාර්ථකයි" කියලා. ඒ අසාර්ථකකම තවදුරටත් ඉදිරියට අරෙගන 
යන්න  ෙම් අය වැය ලියවිල්ලට අත ඔසවන්න කියලා එතුමා අපට 
කියනවා. 

"අසාර්ථකයි" කියන එක පිළිෙගන, ඒෙකන් ෙම් රට තව 
අඟලක්වත් ඉස්සරහට ෙගන යන්න බැහැ කියන එක පිළිෙගන,  
අවුරුදු 38කට පසුවත් නැවත කියනවා, "ෙම් ගමනම යමු" කියලා. 
ඒකයි මම කිව්ෙව් ෙම් ලියවිල්ල පිළිබඳව බරපතළ විධියට 
සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑය කියලා. "අසාර්ථකත්වයට ෙහේතු 
දැක්වීම්, නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් හා සටන් පාඨ 
කඩතුරාවලින් කර තිෙබන්ෙන් පශ්නෙය් සැබෑ ස්වරූපය තව 
තවත් වසන් කර තැබීමයි. නමුත් තව දුරටත් ඒ අයුරින් ඉදිරියට 
යන්න බැහැ. ජනතාව ෙහම්බත්  ෙවලා ඉන්ෙන්. ඔවුන්ට ෙවනසක් 
අවශ්යයි." කියලා එතුමා කියා තිෙබනවා. අපි ෙනොෙවයි 
කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් අගමැතිතුමායි කියන්ෙන්. 
"අසාර්ථකයි" කියලා එතුමා කියනවා. "අන්තිම අවස්ථාව" කියලා 
කියනවා. "ජනතාව ෙහම්බත් ෙවලා ඉන්ෙන්" කියලා කියනවා. 
"ෙමතැනින් එහාට යන්න බැහැ, දැන් ෙවනසක් ඕනෑ" කියලා 
කියනවා.  ඒ ෙවනස ෙමොකක්ද කියන එකයි අපි අහන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරන ෙවනසද ෙම්? විවෘත 
ආර්ථිකෙය් නම ෙවනුවට සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමයක් 
කියලා නම ෙවනස් කිරීමද ෙම් ෙවනස? නැහැ. ෙවනසට යන්න 
කලින් අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, අවුරුදු 38ක් තුළ අපි අත්පත් 
කරගත් අස්වැන්න ෙමොනවාද කියලා. ඒ ගමෙන්දී ෙම් රෙට් 
ජනතාවට අපි අත්පත් කර දීලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ඔය කියන 
විවෘත ආර්ථිකෙයන් රට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබනවාද? රට 
හදලා තිෙබනවාද? ජනතාවෙග් අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, නිවාස 
පහසුකම් දියුණු කරලා තිෙබනවාද? එදා ෙරොනී ද මැල් මුදල් 
ඇමතිවරයා කිව්ෙව්, "ජාත්යන්තර හිඟන්ෙනෝ වාෙග් සදාකල් 
ෙලෝක ය වටා හිඟමෙන් යන්න බැහැ, ෙලෝකයට ණය තුරුස් 
ෙවන්න බැහැ" කියලායි. 1980දී අෙප් රෙට් ණය පමාණය රුපියල් 
බිලියන 51යි. 2014 ෙවන ෙකොට අෙප් රෙට් ණය පමාණය 
රුපියල් බිලියන 7,390යි.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ණය 
150 ගුණයකින් වැඩි කරෙගන තිෙබනවා කියන එකයි ඒ 
කියන්ෙන්. අවුරුදු 38ක් යන ෙකොට රුපියල් බිලියන 51ක්,  
රුපියල් බිලියන 7,390ක් දක්වා වැඩි කරෙගන තිෙබනවා. 150 
ගුණයකින් ණය වැඩි කරෙගන  ජනතාව මත බර පටවලා 
තිෙබනවා. එදා කිව්ෙව්, "ජාත්යන්තර හිඟන්ෙනෝ වාෙග් සදාකල් 
ෙලෝකය වටා හිඟමෙන්  යන්න බැහැ" කියලායි. දැන් කවුද 
හිඟමෙන් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්? මුදල් ඇමතිවරුන් අටෙදෙනක්, 
ජනාධිපතිවරුන් හයෙදෙනක්, ආණ්ඩු හතක් කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ 
වැෙඩ්ම ෙන්ද?  

විවෘත ආර්ථිකය කියාත්මක කරන්න පටන් අරෙගන අවුරුදු 
ෙදකක් යන ෙකොට, 1980දී  ඒක පුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 
3,500යි.  2014 ෙවන ෙකොට ඒක රුපියල් 350,000යි. සිය 
ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් 3,500ක් වුණු ඒක 
පුද්ගල ණය පමාණය අවුරුදු 38ක් යන ෙකොට රුපියල් ලක්ෂ 
තුනහමාරක් කරලා තිෙබනවා. ෙමන්න අපට අත් කරලා දීලා 
තිෙබන අස්වැන්න. ණය පතිශතයක් විධියට ගත්ෙතොත් 1980දී 
අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් අෙප් ණය පමාණය සියයට 
77යි. අද සියයට 78යි. ෙමොකක්ද ෙවනස? එම පතිඵලයම ෙන්. 
අවුරුදු 38ක් ගිහිල්ලාත් එම පතිඵලයමයි. විවෘත ආර්ථිකය 
ෙගනැල්ලා, නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, සමාජ සාධාරණත්වය 
හදනවා කිව්වා. හදලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද?  
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1979දී අෙප් රෙට් ආදායම් ෙබදීෙම් විෂමතාව ඉහළම පවුල් 
සියයට 20 අෙප් රෙට් ආදායෙමන් සියයට 54.1ක් භුක්ති විඳලා 
තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය්ත් රෙට් ඉහළම ආදායම් ලබන පවුල් 
සියයට 20 රෙට් ආදායෙමන් සියයට 54ක් භුක්ති විඳිනවා. 
ෙවනසක් ෙවලා නැහැ.  1979දී රෙට් පහළම පවුල් සියයට 20 
භුක්ති විඳලා තිෙබන්ෙන් රෙට් ආදායෙමන් සියයට 3.8යි. අද 
සියයට  3.6යි. ඉලක්කම්වලවත් ෙවනසක් ෙවලා නැහැ. ඒ පාෙර් 
ගිහිල්ලා, නායකෙයෝ මාරු කරෙගන ගිහිල්ලා, ගැහැණු පිරිමි, 
උඩරට පහත රට, සාටකය ඇති නැති, සාටකෙය් පාට, ඒ සියල්ලම 
මාරු කරෙගන ගියත් අවසානෙය්දී ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි. අගමැතිතුමාත් කියනවා, රෙට් හැෙමෝමත් දන්නවා, 
අවුරුදු 38කට පසුව අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 43ක 
ෛදනික ආදායම ෙඩොලර් ෙදකකට වඩා අඩුයි; රුපියල් 280ට වඩා 
අඩුයි කියලා.  

ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අෙප් අපනයන පංගුවත් වට්ටා ෙගන 
තිෙබනවා. 1977දී ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අෙප් පංගුව 
නිෙයෝජනය කළා සියයට දශම 5ක්. ආර්ථිකය විවෘත කළා; 
අෙයෝජකෙයෝ ආවා කියලා මහා පම්ෙපෝරි ගැහුවා. 2014වන 
ෙකොට අපනයන සියයට 0.05ට පල්ලම් බැහැලා. එදා සියයට දශම 
5ක් අත්පත් කරෙගන හිටපු අපි, අද සියයට 0.05ට පල්ලම් 
බැහැලා. ඔන්න විවෘත ආර්ථිකෙයන් අවුරුදු 37කට පස්ෙසේ ලැබුණු  
අස්වැන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 1980වන ෙකොට අපි ෙඩොලර් 
එකකට රුපියල් 6.53යි ෙගව්ෙව්. අද ෙගවනවා ෙඩොලර් එකකට 
රුපියල් 140ක්. ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ආර්ථික දත්ත 
වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. ආර්ථිකෙය් ඇත්ත දත්ත ෙම්වා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ආර්ථිකයත් එක්ක ගැට ගැහුණු සමාජ අර්බුදත් 
නිර්මාණය කර තිෙබනවා.  

විවෘත ආර්ථිකය අවුරුදු 37ක් වන ෙකොට අපි ෙලෝකෙය් සිය 
දිවි නසා ගැනීම්වලින්  හතරවැනි ස්ථානයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙලෝකෙය් රටවල් 172කින් සිය දිවි නසාගැනීම්වලින් 4වන තැන. 
ලක්ෂයට 28.8ක් සිය දිවි නසා ගන්නවා. අපට උරුම කරලා 
තිෙබන්ෙන් එෙහම රටක් ෙන්. මන්ද ෙපෝෂණය සියයට 23යි. 
තරුණ විරැකියාව, -ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාම ඒක කිව්වා.- 
සියයට 21යි. දැන් අපට කියනවා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න උදවු කරන්න කියලා. ෙම්ක අවුරුදු 37ක් 
අසාර්ථක වුණු පතිපත්තියක්; ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක්. ආර්ථිකය 
හදලාත් නැහැ. ඒ මත පදනම් වුණු සමාජ දර්ශක දියුණු ෙවලාත් 
නැත්නම් තව ෙමොකටද ෙම්ක කර තබා ෙගන යන්ෙන්? 
අගමැතිතුමා කියන එක හරි. "අසමත්", "අන්තිම අවස්ථාව". අර 
පහන් දැල්ලක් නිෙවන්න යන ෙකොට වැඩි එළියක් ෙදන්නා වාෙග් 
හවුල් ආණ්ඩුවකුත් හදාෙගන ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න හදන, 
"අන්තිම අවස්ථාව."  

දැන් ෙම් අය වැෙයන් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමා 
කල්පනා කර බලන්න. අෙප් ෙම් ආර්ථික ගමන් මඟ ගත්ෙතොත් 
1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා විවෘත කළා; භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා ගිණුම විවෘත කළා. හැබැයි, පාග්ධන ගිණුම විවෘත කෙළේ 
සීමා සහිතව. දැන් ෙම් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? විවෘත 
කරන්න පුළුවන් ඔක්ෙකෝම විවෘත කරලා. 77දී ආර්ථිකය විවෘත 
කළාට ඒෙක් ජාතික පංගුවක්, යම්කිසි පමාණයක ඉතුරුවක් 
තිබුණා. නමුත්, ෙම් වන ෙකොට ඒ ජාතික පංගුවත් විනාශ කරෙගන 
යන ගමනට අත තබා තිෙබනවා. හරියට කිව්ෙවොත්, දැන් ෙගයක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙගදර පවුලක් ජීවත් වනවා. මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් තාප්ප ගහෙගන, ෙග්ට්ටු දමාෙගන, ෙග් ඇතුෙළ තිෙබන 
ටිෙකන් කමින්-ෙබොමින්, ෙගදර ෙදොරවල් වහෙගන හිටියා.  

ඒ විධියට යන්න බැහැ කියලා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා 
ඇවිල්ලා ආර්ථිකය විවෘත කළා. ෙහෝස් ගාලා ෙදොරවල් ඇරියා. 

එන්න කිව්වා කට්ටියට. චන්දිකා ෙනෝනාත් ඒකම කළා. ඔබතුමාට 
මතක ඇති චන්දිකා ෙනෝනා ආපු ෙවලාෙව් කිව්වා, අපි Fortune 
500 සමාගම් ෙගන්වනවා කියලා. කවුද ආෙව්? Fortune 500  
සමාගම් එකක්වත් ආවාද? එකක්වත් ආෙව් නැහැ. තවක්කාල් 
වාෙග් ෙහොරු ඇවිල්ලා අෙපන් අරෙගන ගියා. ඔය කිව්වාට එෙහම 
තමයි. අපට කියනවා ෙන්, "විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයෝ දැන් එයි" 
කියලා. විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයෝ දිනා ගන්න කියලා රෙට් තිෙබන 
ඔක්ෙකෝම ටික දැන් ෙලෝෙකට විවෘත කරන්නෙන් යන්ෙන්. 
හරියට කිව්ෙවොත්, ෙගදර බඩු මුට්ටු විකුණලා, වංෙගඩියත් 
විකුණලා, මිරිස් ගලත් විකුණලා, "ටීවී" එකත් විකුණලා. දැන් 
විකුණන්න ෙදයක් නැහැ. ළි ෙඳේ වතුර ටික තිෙබනවා, දැන් ඒක 
විකුණනවා. ඉඩම තිෙබනවා, විකුණනවා. තව ෙමොනවා ෙහෝ 
තිෙබනවා නම්, ඒකත් විකුණනවා. දැන් ඒකට තමයි ෙම් අත තබා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඒක ෙන්. විෙද්ශීකයන්ට ඉඩම් බදු දීෙම්දී අය 
කරපු බද්ද ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක අලුත් ෙයෝජනාවක් 
ෙනොෙවයි. 2001 ෙමතුමන්ලා බලයට එන ෙකොට "යළි පුබුදමු                 
ශී ලංකා" වැඩ පිළිෙවෙළේ තිබුණු පධාන ෙයෝජනාවක් ෙම්ක. ඉඩම් 
විකුණන්න තිෙබන බාධා ඉවත් කර ගන්න එක.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මන්තීතුමා, ඔය කියන්ෙන් ෙකොෙහේ තිෙබන එකක්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඉන්න මම කියන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අනුකල්පිත අය වැයක් ගැනද ඔය කියන්ෙන්? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා ලියලා තිෙබන ඒවා ෙම් කියන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය් ෙම් ෙද්වල් මුකුත් නැහැ. ඔබතුමා 

ෙවන සුන්දර- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඉන්න මම කියන්නම්. සංචාරකයන්ට- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
1988 කරපු ඒවා ෙම් කියන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙහමනම් ෙමොනවාද මෙගන් අහන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම කියලා ඉවරවන තුරු ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ.  

ඔබතුමන්ලා ඉඩම් විෙද්ශිකයන්ට බදු ෙදන ෙකොට තිබුණු නීති 
ටික ලිහිල් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පරාකම සමුදය ඇතුළු 
වැව් ටික- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා අය වැෙය් කියලා නැද්ද, 
"පරාකම සමුදය ඇතුළු වැව් ටික සංචාරක ව්යාපාරයට නිදහස් 
කරන්න" කියලා.  ෙගොවියාට වතුර ටික නිදහස් කරගන්න තිෙබන 
ඒ අයිතියත් නැති කරලා. ෙම්ක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් 
ආණ්ඩුවත් කළා. ඒ කාලෙය් ෙම්වා ෙග්න ෙකොට ඔබතුමන්ලාත් 
අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා ඒවාට විරුද්ධ වුණා. දැන් ඒ ෙයෝජනා 
එෙලසම ෙග්නවා ෙම් අය වැෙයන්. එෙහම ෙනොෙවයිද? ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් අඩුතර ෙම් අෙප් රෙට් නළු නිළියන් 
ඇතුළු කලාකරුවන්ට, එෙහම නැත්නම් කැමරා ශිල්පීන්ට- 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු මන්තීතුමා, අර පරාකම සමුදය ගැන කියපු ටික අය වැය 

ෙල්ඛනෙය් ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමා බලන්න - 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
බලන්න බැහැ ෙන්. ෙපොත් ෙදක, ෙදක ආවා ෙන්. එෙහම ෙන්ද 

දයාසිරි ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ෙමොකක්ද? 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාට නම් බලන්නවත් බැහැ. ෙමොකද - 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක තමයි මම බැලුෙව්. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එදා එකක්; අද එකක්. ඇත්ත. ඇත්ත. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමම අය වැය ෙල්ඛනෙය් 476 

වැනි ෙඡ්දය බලන්න. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක ෙපොඩ්ඩක් කියවන්න ඕනෑ.  ඒකයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි එය ෙදන්නම්. ලියා ගන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අපි ෙම් කියන්ෙන් ෙමම ෙල්ඛනෙය් තිෙබන ෙද්වල්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු දයාසිරි මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් විශ්වවිද්යාලෙයන් රවි 

කරුණානායක ඇමතිතුමාට සම්මානයක් ෙදන්න යනවා. ඔබතුමා 
ඒ ගැන දන්නවාද? ෙමවර අය වැය, සිංහල භාෂාවට වැඩිම වචන 
පමාණයක් එකතු කරපු අය වැයක්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
බලන්න, ඔය උඩින් යම්තම් ගහලා තිෙබන එක. 476 වැනි 

ෙඡ්දෙය් "සංචාරකයින්ට විවිධත්වයකින් යුතු අතිෙර්ක ෙසේවාවන් 
සැපයීෙම් අවශ්යතාවය සපුරා..." කියා පටන් අරෙගන, "...පරාකම 
සමුදය වැනි වැව් ආශිතවත් සුදුසු පරිදි කියාත්මක කළ හැකිය." 
යනුෙවන් සඳහන් කර තිෙබනවා. දැන් ජනතාව ඉල්ලන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අපි ෙම් කියන්ෙන් අපට දීපු පළමුවැනි ෙපොෙත් 
තිෙබන ඒවා. ෙම් විධියටම තමයි පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලනෙය්දීත් 
ෙම්වා ෙගෙනන්න හැදුෙව්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියවා නැහැ. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියමින් සිටිෙය් අෙප් රෙට් 

කලාකරුවන් සම්බන්ධවයි. ඔවුන් පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් 
ෙවළඳ දැන්වීම් හදලා, ෙටලි නාට්ය හදලා යම් ආදායමක් උපදවා 
ගනිමින් සිටියා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
විකල්ප - 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අහගන්න, අහගන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අහගන්න. ඔෙහොම තමයි ෙගනාෙව්. හරිද?  
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දැන් ඉංගීසි ෙටලි නාට්යවලට සහ ෙවළඳ දැන්වීම්වලට තිෙබන 
බදු සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් එම ක්ෙෂේතෙය් සිටින ශිල්පීන්ට අෙප් 
රෙට් ෙවළඳ දැන්වීම් කලාෙව් නිරත ෙවලා අඩු තරමින් යම් 
ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන් වුණු මාර්ගයක් තිබුණා. දැන් ෙම් 
කර තිෙබන ෙදයින් ෙවන්ෙන් ඔවුන්ට මරු පහරක් වදින එකයි. 
ෙම් විවෘත කර ගැනීම ෙකෙසේ ද කියනවා නම්, ඉඩම් ද, ජලාශ ද, 
කලාකරුවන්ට තිෙබන අයිතිය ද කියන ෙම් සියල්ල විවෘත කර 
ගනිමින් යන්ෙන්. මම ඒකයි කිව්ෙව්. ඒ සියල්ල විවෘත කර 
ගනිමින් යන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වාට අත තබා තිෙබන්ෙන්, ෙමෙහම 
කරන්න පුළුවන් නිසා ද? අවුරුදු 38ක් තිස්ෙසේ fail වුණු එක දැන් 
කරන්න පුළුවන් ද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
මතක ඇති, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි ටිකට කරන්න හැදුෙව් ෙමොකක්ද 
කියා. දැන් ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියා ඕනෑ විධියකට 
විගහ කර ගන්න පුළුවන්. "ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
තවත් ආෙයෝජකයින් සමඟ සමාගමක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු 
කරන අතර එමඟින් තිකුණාමලෙය් පිහිටි දැනට ඌන උපෙයෝජිත 
ෙතල්  ටැංකි කළමනාකරණය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්...." 
යනුෙවන් ෙමම ෙල්ඛනෙය් 395 වැනි ෙඡ්දෙය් සඳහන් ෙවනවා. 
එෙහම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා කරනෙකොට තමයි, දැන 
ගන්න ෙවන්ෙන්.  

මට කියන්න වුවමනා වුෙණ් ෙම්කයි. ෙමය පතිපත්තිමය 
ලියවිල්ලක් විධියට සලකනවා නම්, ඔබතුමන්ලා අර අසමත් කියා 
අගමැතිතුමාම පිළිගන්න, last chance එක කියා කියන ඒ වැෙඩ්ම 
ඉතුරු බිතුරු ටිකත් විවෘත කර ෙගනයි යන්ෙන්. ඒ විවෘත 
ආර්ථිකය ඇතුෙළේ ෙමොකක් හරි ජාතික පංගුවක් ඉතුරු ෙවලා 
තිබුණා නම්, ආර්ථිකෙය් ජාතික ෙකොටසක් ඉතුරු ෙවලා තිබුණා 
නම් ඒකත් නැති කර ෙගන යන්ෙන්. අවුරුදු 38කට කරන්න බැරි 
වුණු වැෙඩ් දැන් ෙම් අය වැෙයන් ආෙයත් කරන්න බැහැ. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්තයාට ඔය තරම් විවෘත කරලා කරන්න බැරි වුණු 
වැෙඩ් ඔබතුමන්ලා ට ෙම්ෙකන් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඔන්න ඔය 
පදනමින් තමයි, අපි ෙම් අය වැය ලියවිල්ලට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක පැත්තකින් ගත්ෙතොත්, 
ෙමම අය වැය ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් කරපු, ෙම් 
ජනාධිපතිවරයා බලයට පත් කරපු ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
සුන් කළ අය වැයක්. විෙශේෂෙයන් මැද  පන්තිෙය් ජනතාවෙග් 
අෙප්ක්ෂාවන් සුනු විසුනු කළ අය වැයක්. ෙම් දැන් මෙග් අෙත් 
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මාස හැටකින් "අලුත් රටක් 
හදන පංචවිධ කියාවලිය" සම්බන්ධව නිකුත් කළ ෙපොත. ෙම් 
ෙපොෙත් රාජ්ය ෙසේවය ගැන කියා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? පිටු 
අංකය 8. මම හිතන්ෙන් ෙමය මුදණය කළ original ෙපොත 
ෙවන්න ඕනෑ. මම ෙම් ගැන කිව්වායට පසුව "ෙපොත් ෙදකක් 
තිෙබනවා" කියා නම් කියන්න එපා. "රාජ්ය ෙසේවය - කරුණ 02 - 
වැඩි කළ දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කරනු ඇත." ෙම්ක තමයි 
ඉදිරිපත් කෙළේ. "වැඩි කළ දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කරනු 
ඇත."  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
එකතු කරනවා. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එකතු කරනවාද? 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් 21 

වැනි දා අෙප් පක්ෂය ෙවනුෙවන් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ, අෙප් 
රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් මූලික වැටුෙප් පශ්නයක් තිෙබන 
නිසායි. අෙප් රෙට් අවම මූලික වැටුප රුපියල් 11,700යි. අෙප් 
දරුවන්ට උගන්වන ගුරුවරෙයකුෙග් මූලික වැටුප රුපියල් 
13,410යි, 15,540යි අතර තිෙබන්ෙන්. විදුහල්පතිවරෙයකුෙග් 
මූලික වැටුප රුපියල් 17,060යි, 22,415යි අතර තිෙබන්ෙන්. අපට 
ෙසේවය සපයන ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් මූලික වැටුප 
තිෙබන්ෙන්, රුපියල් 14,280යි, 15,850යි අතරයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවකෙයකුෙග් මූලික වැටුප රුපියල් 12,340යි. ඒ 
නිසා මම ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 21 වැනි දා, එම කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනෙකොට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු පරිශෙය් සිටි 
ෙසේවකයන් සහ ෙපොලිස් නිලධාරින් අෙප්ක්ෂා සහගතව බලා 
සිටියා, මුදල් ඇමතිවරයා සුභවාදී පිළිතුරක් ෙදයි කියා. එතුමා 
කිව්වා. ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එතුමා ෙබොෙහොම ෙපොඩි පිළිතුරක් 
දුන්ෙන්. විනාඩියක්, ෙදකක් තමයි ගත්ෙත්. එතුමා කිව්ෙව්, "අප 
ආර්ථිකය හදා ෙගන යන ගමනක් තමයි ෙම් යමින් සිටින්ෙන්, 
අෙප් අගමැතිතුමා යමක් කිව්ෙවොත් ඒවා ෙලෙහසිෙයන් ෙනොකර 
ඉන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමන්ලාට එතුමාෙග් පකාශෙයනුත්, අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් අය වැය පකාශනය තුළිනුත් එය බලා ගන්න පුළුවන්" 
කියායි. කවුද, ෙම් අෙප් අගමැතිතුමා? රවි කරුණානායක 
මහත්මයාට ෙවන පකාශයක් කරන්න තිෙබනවාද? ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු එක තමයි මම ෙම් 
කිව්ෙව්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාවකදී ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ 

ෙයෝජනාවට මම දීපු උත්තරය සම්බන්ධෙයන් අෙප් අය වැය 
පකාශනයට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. මතුගමදී අෙප් 
අගමැතිතුමා පකාශ කළා, විශාම වැටුප සම්බන්ධෙයනුත් අපි ඒ 
ආකාරෙයන් කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒ ගැන කිසිම මූල්ය පශ්නයක් 
නැහැ. ලැෙබන්න තිෙබන සල්ලි ටික ලැෙබනවා. ඒ මුදල pension 
එකට එකතු කරනවා කියලා අපි කියලා තිෙබනවා. දැන් ඒකත් 
කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙමොකක්ද, තිෙබන පාඩුව? ඔබතුමා 
කියන්න, ශතයක්වත් අඩු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. ෙමහි 
අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන් එල්ලලා තිෙබන මුදල pension එකට 
එකතු කිරීම. මම ෙම් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශ කළා. අෙප් 
අගමැතිතුමා කියපු පරිදි, මම ඔබතුමාට දීපු උත්තරය අනුව ෙම් 
එල්ලලා තිෙබන මුදල pension එකට එකතු කරනවා කියලා මම 
පකාශ කළා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමා ෙම් කියලා තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇයි නැත්ෙත්? මම එතැනදී කිව්ෙව්, අගමැතිතුමා කියපු ෙද් 

අපි අය වැෙයන් කරනවා කියලා. ෙම් තුළින් අලුත් මුදල් 
පමාණයක් එනවා නම් ඒක හරි. නමුත් එන්ෙන් නැහැ. ඒ කියපු 
ගණන මුදලින් අද ෙකොෙහොමත් හම්බ ෙවනවා. Pension එෙක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. Pension එකට ඒක එකතු කරනවා 
කියලා අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරමින් පකාශ කළා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හැබැයි ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් පතිපත්ති පකාශනෙය් කිසිම 

තැනක නැහැ, - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා සිහින ෙලෝකයක ඉඳ ෙගන ජනතාව ෙනොමඟ 

යවන පකාශ කරන්න එපා. අපි කිව්ෙවොත් ඒක කරනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් print කරලා තිෙබන පකාශනය අනුවයි මම කියන්ෙන්. 

ෙම් print කරලා තිෙබන ෙපොෙත් තිෙබනවා, "වැඩි කළ දීමනා 
මූලික වැටුපට එකතු කරනු ඇත" කියලා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Print කළ පකාශනෙයත් තිෙබනවා, අපි එය pension එකට 

ෙදනවා කියන එක.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමා පිළිතුරු කථාෙව්දී කියන්න. මම අහන්ෙන්, ෙම්ක 

අහෙගන හිටපු රජෙය් ෙසේවකයන්ට දැන් ෙමොකක්ද හිෙතන්ෙන් 
කියලායි. එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ මාස හැෙටන් රට හදන පංචවිධ 
කියාවලිය කිෙයව්වාට පස්ෙසේ ඔවුන්ට ඡන්දය දීපු අයට දැන් 
දැෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්ෙකන් කියන්ෙන් ඒ දීමනාව pension 
එකට විතරක් එකතු කරනවා කියලාද? නැහැ. මූලික වැටුපට 
දීමනා එකතු කරනවා කියලායි කියන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. Pension එකත් එකක් තමයි. ෙම්ක pension එකට 
එහා ගිය වැඩක්. ඒක ෙන් ෙම් එක වාක්යයකින් කියලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම විශ්වාසයක් තිබුණු නිසා ෙන් කිව්ෙව්, "අෙප් 
අගමැතිතුමා යමක් කිව්ෙවොත් ඒක ෙලෙහසිෙයන් ෙනොකර 
ඉන්ෙන් නැහැ, අය වැෙයන් බලා ගන්න පුළුවන්" කියලා. රජෙය් 
ෙසේවකෙයෝ දැන් අය වැෙයන් බලා ගත්තාද කියලායි මා අහන්ෙන්. 
ෙකොෙහේද, වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්? වැඩි කරලා නැහැ ෙන්. ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ වට්ටලායි 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් මධ්යම පාන්තිකයන්ට 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. ඔබතුමන්ලා කිව්වා, වැස්ෙසේ ෙතමි 
ෙතමී ෙමෝටර් සයිකලෙය් යන ෙකනාට වාහනයක් ගන්න පුළුවන් 
ආර්ථිකයක් හදනවා කියලා. දැන් ෙමොකක්ද, ෙවලා තිබන්ෙන්? 
අය වැෙයන්ම වාහන මිල වැඩි කරලා නැද්ද? මරුටි කාර් එකක් 
ලක්ෂ ෙදකහමාරකින් වැඩි වුෙණ් නැද්ද? තීවීල් එකක් ලක්ෂ 
එකහමාරකින් වැඩි වුෙණ් නැද්ද? Minicab එකක් ලක්ෂ දහයකින් 
විතර වැඩි ෙවලා නැද්ද? Hiace van එකක් ලක්ෂ විසිපහකින් 

විතර වැඩි ෙවලා නැද්ද? ෙකෝ, දැන් ඒ ෙමෝටර් සයිකලෙය් යන 
ෙකනාට වාහනයක් ගන්න පුළුවන් වන විධියට හදපු ආර්ථිකය? 
ෙම්කද හදලා තිෙබන්ෙන්? 

ඒ විතරක්ද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අය වැය ෙයෝජනාෙව් 
තිෙබනවා, පරිසර හිතකාමී වාහන සඳහා බදු සහන ලබා ෙදනවා 
කියලා. ෙහොඳයි, පරිසර හිතකාමී වාහනවලට බදු සහන ලබා 
ෙදනවා. දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමනි, අය වැය කථාෙව් 557 
වැනි ෙඡ්දෙය්යි එෙසේ තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙම් electric car එෙකන් 
සිදු වන පරිසර හානිය ෙමොකක්ද? Electric car එක පරිසර 
හිතකාමියි. ඉන්ධන පරිෙභෝජනය අඩුයි; ෙහොඳයි. එෙහම එකටත් 
රුපියල් ලක්ෂ 25ක බද්දක් අය කරනවා. Hybrid එකට රුපියල් 
ලක්ෂ 4ක බද්දක්. Electric cars ෙදදහසක් විතර ෙම් රෙට් 
තිෙබනවා. Hybrid වාහනවලට රුපියල් ලක්ෂ 4ක බද්දක් අය 
කරනවා. ෙමොකක්ද, ඒ පරිසර හිතකාමී බද්ද? අපි ෙම්ක ෙත්රුම් 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, ඕනෑ නම් 
ෙමෙහම. දැන් කැසිෙනෝවලට බද්ද වැඩි කරනවා, රුජිෙනෝවලට 
හැර. අධ්යාපනය ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා, ෛවද්ය අධ්යාපනය 
හැර. ඒක නම් කමක් නැහැ කියන්න ෙකෝ. ෛවද්ය අධ්යාපනය 
විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු අධ්යාපනයම ෙපෞද්ගලීකරණය කරන එක 
නරකයි. දැන් රුජිෙනෝවලට බදු අය කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද? 
රුජිෙනෝ රැජිනක් ඉන්නවාද, ආරක්ෂා කරන්න? රුජිෙනෝ විතරක් 
ෙබ්රා ගන්ෙන් ඇයි? රුජිෙනෝ කියන්ෙන් කැසිෙනෝ වාෙග් එකක් 
ෙනොෙවයිද? එවැනි ෙයෝජනා ෙන් ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්. Electric 
car එකට බද්ද අය කරනවා. අපි නතර කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? 
සාමාන්ය මිනිස්සුන් කැසිෙනෝ ගහන එකයි. රුජිෙනෝවලට බදු අය 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne)  
අධ්යාපනය ෙපෞද්ගලිකරණය කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම කියලා 

නැහැ ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෛවද්ය අධ්යාපනය හැර. [බාධා කිරීමක්] ෙමොන ෙපොෙත්ද? 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
නිදහස් අධ්යාපනයට වැඩි වැඩිෙයන් ආෙයෝජනය කරනවා. 

උසස් අධ්යාපනයට සියයට 30කින් පතිපාදන වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. අධ්යාපනයට වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපන ආයතන දැනටමත් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඒක අද ඊෙය් 
ඇති වුණු එකක් ෙනොෙවයි. නමුත් අපි නිදහස් අධ්යාපනය කප්පාදු 
කරන්ෙන් නැහැ. අෙනක් රජයන්වලට වඩා අපි නිදහස් 
අධ්යාපනයට පතිපාදන වැඩිෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න ඇමතිතුමනි, ඒක ෙත්රුම් ගන්න හරි 

අමාරුයි. ෙමොකද දන්නවාද? නිදහස් අධ්යාපනය ආරක්ෂා කරන 
ගමන් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල පවත්වාෙගන යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ෙත්රුම් ගැනීම, රුජිෙනෝවලට බදු සහන 
දීලා කැසිෙනෝවලට බදු අය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ඒක 
ෙත්රුම් ගන්නවා වාෙග් වැඩක් තමයි.  

ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 2016 අය වැය කථාෙව් 333 වන 
ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ තිෙබනවා: 

699 700 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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"ෙම් සම්බන්ධව පසුගිය රජය විසින් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ආරම්භ 
කිරීම සඳහා අවසර දීමට ගනු ලැබූ තීරණය නිවැරදි දිශාවට ෙයොමු වූවක්.  
එෙසේම ෛවද්ය අංශය හැර අෙනකුත් විෂයන් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලවලට ඉඩ ලබා දිය යුතු බව අප රජෙය්ද අදහසයි."   

ඔෙහොම ෙන් තිෙයන්ෙන්. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අලුත් විශ්වවිද්යාලයක් විවෘත කිරීෙම්දී. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමා බලන්න දැන් අය වැයත් 

එක්කම පශ්නයක් ඇවිත් තිෙබනවා, "ෙමොකක්ද, ෙම් දුම් 
සහතිකෙය් ගණන?" කියලා.  එය රුපියල් පන්දහසක් කරලා 
තිෙබනවා.   දුම් සහතිකය රුපියල් පන්දහසක් කරලා, රුපියල් 
මිලියන 18,000ක් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
රුපියල් මිලියන 18,000ක්!  රෙට් තිෙබන්ෙන් වාහන ලක්ෂ 
හැටයි.  -ලක්ෂ 60ට  ෙපොඩ්ඩක් අඩුයි.-  රුපියල් මිලියන 18,000ක් 
ෙසොයන්න වාහන  ලක්ෂ 36ක් දුම් සහතික ගන්න ඕනෑ. ෙමෝටර් 
සයිකල් ලක්ෂ 30ක්, කාර් ලක්ෂ 5ක් විතර, තීවීලර් ලක්ෂ 9ක් 
විතර දුම් සහතික ගන්න ඕනෑ.  ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දීපු, මුදල් 
ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය කරන ආසනෙයත් තීවීලර් රථ රියැදුරන්, 
ෙමෝටර් සයිකල් පදින අය රුපියල් පන්දහසක් දීලා දුම් සහතිකය 
ගන්න ඕනෑ.  පසු ගිය කාලෙය් ෙත් සහනාධාරය,  අමු ෙත් දළු 
කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක් ෙදන්න, රබර් කිෙලෝවකට රුපියල් 
300ක් ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවන් කෙළේ රුපියල් මිලියන 
11,000යි;  වියදම් කෙළේ රුපියල් මිලියන 7,000යි. රුපියල් 
මිලියන 7,000ක් දීලා ෙම් පැත්ෙතන් රුපියල් මිලියන 18,000ක් 
ගන්නවා.  පරිසරය ආරක්ෂා කරන්නද, රුපියල් පන්දහසක් දුම් 
සහතිකයට වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්?  ෙම් ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  දුම් සහතිකය ඒ ගණනට වැඩි කරලා තිෙබනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම කිව්වා, ෙම් අය වැය මධ්යම 
පාන්තිකයන්ෙග් සිහින ෙබොඳ කරන අය වැයක් කියලා.  
ඔබතුමන්ලා වාහන permit එක කැන්සල් කළා. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් වාහන permit එක කැන්සල් කළාට කමක් නැහැ. 
හැබැයි, ෙම් වාහන  permit එක කැන්සල්  කරන්න ෙමොකක්ද 
ෙයොදා ගත් ෙහේතුව? පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී permits ලබා දීම 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවා. දයාසිරි ජයෙසේකර 
මන්තීතුමනි, ඒක ඇත්ත. ෙමොකද දන්නවාද?  පසු ගිය කාලෙය් 
ආණ්ඩුෙව් නායකයන් මඟුල් ෙගදරකට ගියාට පස්ෙසේ  තෑග්ගට 
දුන්ෙන්  වාහන permit  එක. එෙහමත් දුන්නා.  ඒ  permit  එක 
ෙබදුවා ෙහෝ ගාලා. ෙද්ශපාලනීකරණය කළා.  ඇත්ත.  ඒක නතර 
කරන්න ඕනෑ.  ඒක නතර කරන්න පුළුවන්.  ඇමතිතුමා කියනවා, 
රුපියල් බිලියන 40ක් පාඩුයි කියලා.  ඒ මුදල ආරක්ෂා කර ගන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, රාජ්ය ව්යවසාය, SriLankan Airlines වාෙග් ඒවා, 
මිහින් ලංකා වාෙග් ඒවා ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් මුදන්න 
Temasek Holdings වාෙග් ආයතන ෙයෝජනා කරන 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරිද, වාහන permit  එක ෙද්ශපාලනීකරණය 
ෙවන එක නතර කර ගන්න?  ඕක මහ ෙලොකු ෙදයක් ෙනොෙවයි.    

අෙප් රෙට් ළමයි පාසල්වලට ගිහින් අවුරුදු 13ක් ඉෙගන 
ගන්නවා;  විශ්වවිද්යාලට ගිහින් අවුරුදු 4ක් ඉෙගන ෙගන උපාධිය 
ගන්නවා.  එවැනි අය රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළු වුණාට පසුව 
ෛවද්යවරුන්ට එෙහම නැත්නම් පරිපාලන නිලධාරින්ට, 
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ට ඔවුන්ෙග් ෙසේවාව ෙවනුෙවන් ලැබුණු 
ෙදයක් තමයි ෙම් වාහන permit එක.  ඒක අෙහෝසි කරන එක 

වැරැදියි. ඔවුන්ෙග් සිහින සම්පූර්ණෙයන් බිඳ වට්ටලායි  
තිෙබන්ෙන්. මන්තීවරුන්ට ඒක ෙනොදුන්නාට කමක් නැහැ. 
හැබැයි, ඒ රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙම් වාහන permit  එක ෙදන්න 
ඕනෑ.  තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  2001 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ "යළි පුබුදමු                       
ශී ලංකා" ආපු ෙවලාෙව්  රාජ්ය ෙසේවය දුර්වල කරන්න ඕනෑකම 
තිබුණා.  දැන් ෙම් ෙවන විධියකින් කරන්ෙනත් ඒක ෙන්. රජෙය් 
ෙසේවයට අෙප් රෙට් දැන උගත්, බුද්ධිමත් ෙකෙනකුට ඇතුළුවීමට 
ආශාවක් හදනවාද? Pension එක නතර කරලා, වාහන permit 
එක කැන්සල් කරලා, මූලික වැටුපට දීමනා ටික එකතු කරන්ෙන් 
නැතුව ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  රජෙය් ෙසේවයට දැන උගත් 
මිනිෙහකුට එන්න තිෙබන අවස්ථාව ෙවන විධියකට අෛධර්යවත් 
කරන එක ෙන් ෙම් කරන්ෙන්. ඒක ෙන් ෙම් කරමින් ඉන්ෙන්.  
රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කර ගන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් 
විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට එන ඒ දැන උගත්, බුද්ධිමත් 
උපාධිධාරියා රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ. දැනුත් 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  රාජ්ය ෙසේවයට ගන්න බැහැ, එන්ෙන් නැහැ, 
පඩි මදි නිසා.  හැබැයි, ෙම්වායින් කරන්ෙන් ඒකටත් තිෙබන 
අවස්ථාව අහිමි කරන එකයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැෙය් 
තිෙබන පරස්පරතාවන් මම කියන්න කැමැතියි. මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙයෝජනා කරනවා, පුවක්-කරුංකා- සම්බන්ධෙයන්,  අෙප් රෙට් 
පුවක් අපනයනය වැඩි කිරීම සඳහා පුවක් අපනයන කලාප හදනවා 
කියලා. අෙප් රෙට් කරුංකාවලට විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙව් 
ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒවාෙය් ගුණාත්මකභාවය ෙහොඳයි. 
හැබැයි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් අෙප් කරුංකාවල ගුණාත්මකභාවය 
අඩු කරන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් පසු ගිය කාලෙය් ඉඳලා 
කියාත්මක ෙවනවා.  ෙමොකක්ද ඒ? ඉන්දුනීසියාෙවන් කරුංකා 
ෙගනැල්ලා අෙප් ෙල්බල් එක යටෙත් පති අපනයනය කරනවා. 
ඒෙකන් ඒ ෙවළඳාෙම් ෙයෙදන අයට ෙලොකු සහනයක් 
ලැෙබනවා; ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අෙප් රෙට් පුවක් 
කර්මාන්තය දියුණු කරනවා නම්, කරුංකා business එක වැඩි 
කරනවා නම් ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ.  අෙප් පුවක් වගාකරුවන් 
ආරක්ෂා කරගන්න නීති විෙරෝධී පතිඅපනයනය නතර කරන්න 
ඕනෑ. නමුත්, පසු ගිය කාලෙය් නීති විෙරෝධී business එක තහනම් 
කරනවා ෙවනුවට 2015 මැයි මස 1වැනිදා සිට කිෙලෝවකට 
රුපියල් 26ක licence fee එකක් ගහලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙම් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් පශ්නය ගැන කථා කිරීම මම අගය කරනවා. දන්නවාද, 

අවුරුදු 10කට තඹ සතයක් රටට එන්ෙන් නැතුව වකශීලී විධියට 
රජෙය් නිලධාරින් තුළින් ෙම්ක කියාත්මක කළ නිසා අපට 
අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 2,000ක් අහිමි වුණ බව. අපි බලයට 
ආපු අවස්ථාෙව් එහි වටිනාකම දැනෙගන ඒ රුපියල් මිලියන 
2,000 රෙට් භාණ්ඩාගාරයට ලබාගත් එකයි අපි කෙළේ. ඒෙකන් 
වුෙණ් කලින් කළ ෙහොරකම් සියල්ල යටපත් වීමයි. නමුත් 
ෙමොනවාද වුෙණ්? රජෙය් නිලධාරින් අල්ලාගත්තා, උසාවිය 
අල්ලාගත්තා, අපි ෙගව්ව එකත් refund කළා. දැන් කා අෙත්ද වරද 
තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අෙප් රෙට් නිෙරෝධායන පනත අනුව -Quarantine Act එක 

අනුව- එෙහම ෙගෙනන්න පුළුවන්ද? තාල වර්ගෙය් ඒවා 
ෙගෙනන්න බැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඕනෑම එකක් value add කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම රටකින් 

ෙගනැල්ලා අපනයනය කරනවා නම් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
තාල වර්ගෙය් ඒවා? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
TIEP scheme එක යටෙත් ඇවිල්ලා නිල අගයක් එකතු 

කෙළොත් කිසි පශ්නයක් නැහැ; ඒෙකන් අෙප් රටට අපනයන 
ආදායමක් එනවා නම්,- ෙම්වා තමයි සිංගප්පූරුව, ෙහොංෙකොං 
කෙළේ,  ෙම්වා රට ඇතුළට දමන්ෙන් නැහැ, ෙම් වාෙග් ඒවා 
අපනයනය කරන්න හදන ෙකොට,- ඒවා කරපු අයට අපි salute 
කරනවා. නමුත් රජයටත් ආදායෙමන් ෙකොටසක් ෙගව්වා නම් 
පශ්නයක් නැහැ. ඔක්ෙකෝම රටින් පිටට යන එකයි වුෙණ්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
රටට ආදායමක් අහිමි වීම විතරක් ෙනොෙවයි ඇති වන පශ්නය 

මුදල් ඇමතිතුමනි. ෙකොෙහොමද ඒවා පතිඅපනයනය ෙවන්ෙන්? 
අෙප් නම යටෙත්යි. ෙම්වා බාල බඩු. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, බාල බඩු කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? පුවක් පිට 

රටින් ෙගෙනනවා, ෙමෙහේ තිෙබන පුවක් එක්ක ෙවෙළඳාම් 
කරනවා. ඒක නීත්යනුකූලව පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් කර 
තිබුණා. හැබැයි, ෙමෙහේ නම පාවිච්චි කළත් තඹ සතයක්වත් ෙම් 
රටට දුන්ෙන් නැති එකයි එතැනදී වුෙණ්. අපි කෙළේ රුපියල් 
මිලියන 2,000ක් ෙම් රටට ෙසොයා ගන්න එකයි. ඒෙක් ෙමොකක්ද 
තිෙබන වරද? රටට අදායම ෙහොයන්න අපි ෙම්ක ෙගනාෙව් 
නැත්නම් ඔබතුමන්ලා ෙම්ක ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ආදායම 
ලැබුණු නිසා තමයි කැක්කුම තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ආදායම ලැබීම කැක්කුමක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙහොරුන් ෙදෙදෙනක්, තුන්ෙදෙනක් තමයි ෙම්ක කෙළේ. ඕනෑ 

නම් මම ඒ අයෙග් නම් කියන්නම්. යහ පාලනය නිසා අපි රුපියල් 
මිලියන 2,000ක් රටට ෙගන්වා ගත්තා. ඔය Quarantine 
Regulations ඔක්ෙකෝම ඒ ආකාරෙයන්ම තිෙබනවා. කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ෙම් නිසා රටට කිසිම අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමෙතක් කල් ෙහොෙරන් කළ ෙද් අපි නිල 
වශෙයන් කළ නිසා රටට රුපියල් මිලියන 2,000ක් ලැබුණා. මම 
ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, අපි ඒ මුදල් ෙසොයා 
ගනිමු කියලා. අෙප් රටින් පිටට යන්න ෙනොදී ෙම් රට ඇතුෙළේ තබා 
ගනිමු. ඒක තමයි අපි ෙම්  ෙතොරතුරු විවෘත කර තිෙබන්ෙන්. 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් තර්කය වුෙණ් ඒක 

ෙනොෙවයි. ෙහොර පාෙරන් යන එකට කීයක ෙහෝ දඩයක් ගහලා 
රටට ආදායම ෙහොයන  එක ෙනොෙවයි. අපි අෙප් රෙට් පුවක් 
කර්මාන්තය දියුණු කරනවා නම්, පුවක් කලාප, පුවක් අපනයන 
කලාප හදනවා නම් අෙප් නම ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ. 
ඉන්දියාවට යවන අෙප් brand එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ. 
ඉන්දුනීසි යාෙවන් පුවක් ෙගෙනන නිසා ඒකට හානියක් ෙවනවා. 
අෙප් ෙයෝජනාව ෙවන්ෙන් ෙගෙනන එක ෙනොෙවයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙත් අපනයනෙය්දීත් එෙහම වුණා. ඒ ගැන 

කථා කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒකත් ඒ වාෙග් තමයි. ඒකත් පශ්නයක් තමයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එංගලන්තයට, ෙකන්යාවට, ඩුබායි වාෙග් රටවලට ෙත් 

අපනයනය දැන් සම්පූර්ණෙයන් නතර ෙවලා තිෙබනවා. 
ඩුබායිවල ෙත් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ෙත් 
කර්මාන්තය පිළිබඳව දන්න උදවියෙග් අදහස් ගන්ෙන්. ෙමොකද, 
අපි ඒ සම්බන්ධව දන්ෙන් නැහැ. ඒ අය කියපු විධියට කටයුතු 
කරන්න තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ එක්කම රටට සම්පතක් වන 
අෙනක් සියලුම ෙද්වල්වලටත් අපි ඒක ආෙද්ශ කළා. අපි කජු 
ෙගෙනනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට තිෙබන පශ්නය තමයි 

ෙමතුමා කථා කෙළේ. ඒ කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ෙත් සහ රබර් 
නිෂ්පාදකයාට පශ්නයක් තිබුණා. ෙම් අය වැෙයන් යම් සහනයක් 
ලැෙබයි කියා ඔවුන් බලාෙගන සිටියා. ෙමොකක්ද ෙම් අය වැෙයන් 
ඔවුන්ට ලැබිලා තිෙබන සහනය කියායි අපි අහන්ෙන්. ෙත් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙලෝක  ආර්ථිකය 
කඩාෙගන වැටීම නිසා ෙත් පරිෙභෝජනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඊට අමතරව මූලික පශ්නයක් හැටියට තමයි අෙප් "Ceylon Tea" 
brand එක වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැෙයන් ෙමොකක්ද කර 
තිෙබන්ෙන්? ෙමච්චර කල් අෙප් රට ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් සමඟ 
වැවිලි ආර්ථිකය විශ්වාස කරපු රටක්. දැන් අෙප් රටට ෙත් 
ආනයනය කිරීම සඳහා ඉඩකඩ හදලා තිෙබනවා. ෙත් නිෂ්පාදනය 
කර ෙලෝෙකට ෙහොඳම ෙත් දීපු අපි පිට රටින් ෙත් ෙගනැල්ලා 
කලවම් කර අෙප් "Ceylon Tea" brand එක යටෙත් 
පතිඅපනයනය කරන්න අය වැෙයන් ඉඩකඩ හදලා තිෙබනවා. 

ඔය කරුංකා පශ්නයම තමයි ෙමතැනත් තිෙබන්ෙන්. කීයක් 
හරි ලැෙබනවාට, රෙට් නම ෙකෙලසන්න ෙදන්න බැහැ. දැන් 
ෙපොල් ආනයනය කරන්න ඉඩකඩ හදලා තිෙබනවා. ෙත් රබර් 
ෙගොවියාෙග් පශ්නයට උත්තරයක් ෙදනවා ෙවනුවට සරල සිල්ලර 
උත්තර ෙහොයන්න ලෑස්ති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසායි මම කිව්ෙව්, 
"මීට මාස 8කට කලින් ඡන්දය දීපු ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
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සුන් කරපු අය වැයක්" කියා. ඔවුන් ෙම් අය වැය පිළිබඳව 
සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවලා නැහැ. ආණ්ඩුව කියන ෙද් ෙනොෙවයි 
කරමින් ඉන්ෙන්. දැන් අපිට කියනවා, "ඍජු බදු වැඩි කරන්නත්, 
වක බදු අඩු කරන්නත් අදහසක් තිෙබනවා." කියා. හැබැයි, 2015 
අය වැෙය් ඍජු බදුවලට සියයට 19ක් එකතු කර තිෙබනවා. වක 
බදුවලට සියයට 81ක් එකතු කර තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරද්දි ඔවුන්ෙග් ඉලක්කය ෙමොකක්ද? සියයට 19ක තිෙබන ඍජු 
බද්ද සියයට 15 දක්වා අඩු කරන්නත්,  වක බද්ද සියයට 85 දක්වා 
වැඩි කරන්නත් සැලසුම් කරනවා. ඒ කියපු පාෙර් ෙනොෙවයි ෙන් 
ෙම් යමින් ඉන්ෙන්. එම නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
අය වැය සමස්තයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, එක පැත්තකින් අය වැය 
ෙයෝජනා සකස් කර තිෙබන ආර්ථික පතිපත්තිය වැරදියි. 
පතිපත්තිය වැරදියි කියා අවුරුදු 38ක් තිස්ෙසේ ඔප්පු කර තිෙබනවා. 
ගරු අගමැතිතුමා පිළිගන්නවා, අන්තිමයි; අසාර්ථකයි ; අසමත් 
කියා. Fail කියලා. Fail නම් ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? 
සාමාන්යෙයන් අසමත් ශිෂ්යෙයක් පන්තිෙය් පල්ෙලහායින් 
තියන්න ඕනෑ. දැන් අපට කියනවා, "ෙම් අසමත්කම තවත් 
ඉදිරියට අරෙගන යන්න අපට වරමක් ෙදන්න, ෙම්කට අත 
උස්සන්න" කියා.   

අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනයට අදහසක් ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට යම් විචාරයක්, පුළුල් ආර්ථික දැක්මකින් කරයි කියා. 
හැබැයි, එතුමන්ලාත් ෙම් අය වැය අනුමත කරමින් යන්ෙන්. 
එතුමන්ලාට තිබුණු පශ්නය ෙමොකක්ද? පසු ගිය පාලනයට 
බැණලා තිබුණු ටික තමයි පශන්ය. නැත්නම් ණය ගැනීම හරි 
කිව්වා. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහත් ණය ගන්නවා. ෙමෙහම තමයි 
යන්ෙන් කියායි කියන්ෙන්. අපි ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් ආර්ථික 
පතිපත්තිමය කාරණා මතයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දීපු ෙපොෙරොන්දු 
කඩ කිරීම මතයි. ජනතා විමුක්ති ෙප රමුෙණ් අපි ජාත්යන්තර 
ෙවළඳාමට විරුද්ධ නැහැ. විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට 
ෙගන්වනවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. ෙපෞද්ගලික අංශය අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න එකතු කර ගන්නවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. 
නමුත් අෙප් රෙට් ජාතික පංගුව සම්පූර්ණෙයන්ම සුනු විසුණු කර, 
එය විනාශ කර ෙම් රට විෙද්ශවලට එෙහම නැත්නම් 
ජාවාරම්කරුවන්ට ඇතුළු ෙවන්න ඉඩකඩ හදන එකට අපි 
විරුද්ධයි. එෙහම ගමනක් තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා "බැහැ" කියා 
ඔප්පු කර තිෙයද්දී, මම කියාපු සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙගොඩකින් සමාජ 
සාධාරණත්වය හදන්න බැහැ කියා ඔප්පු කර තිෙයද්දිත්, තව යන 
ගමනකින් ෙමතැනින් එහාට ආර්ථික වශෙයන් එක දශමයක් රට 
ඉදිරියට අරෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසායි අපි කියන්ෙන් ෙවනස්, 
විකල්ප ආර්ථික පතිපත්තියකට රට ගමන් කරන්න ඕනෑ කියා. 
අෙප් රට හදන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න 
පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා ෙවනුවට 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? කවුරු ෙහෝ ජාවාරම්කාර විෙද්ශිකයන්ට 
එන්න කියා රෙට් සල්ලි සංසරණය කරන්න හදලා එෙකන් රට 
ෙගොඩ නඟන්න ෙන් ෙම් හදන්ෙන්. එෙහම බැහැ. අපිත් එක්කම 
සමාන්තරව ෙලෝකෙය් ආර්ථිකය විවෘත කරපු රටවල් තිෙබනවා.  

1978දී තමයි චීනයත් ආර්ථිකය විවෘත කෙළේ. අද චීනය 
ෙකොතැනද ඉන්ෙන්, අපි ෙකොතැනද ඉන්ෙන්? චීනය ජාතික පංගුව 
තියාෙගනයි ආර්ථිකය විවෘත කෙළේ. සීමාවක් ඇතුවයි විවෘත 
කෙළේ. හැබැයි, අපි කල්පනා කළා,  විවෘත කිරීම් වැඩි ෙවන්න, 
වැඩි ෙවන්න ෙලෝකෙය් ඉන්න ආෙයෝජකයන් සියලු ෙදනාම එයි 
කියා. ඒ පිළිබඳව බලාෙපොෙරොත්තු තියාෙගන හිටියා. 
බලාෙපොෙරොත්තු ජනතාවට දුන්නා. ෙමොෙකක්වත් ආෙව් නැහැ.  

අෙප් බැංකුවලින් ණය අරෙගන ෙම් රෙට් කර්මාන්ත පටන් 
අරෙගන බැංකුවලට ෙපොලු තියලා ගිය ආෙයෝජකයන් තමයි අපට 
නැවතත් ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය අවුරුදු 40 පුරාවටම 

එෙහමයි. ඉතින් තවත් අපි කියනවා, "හරි අපි ෙම් බැංකුවලින් ණය 
ෙදන්නම්, ඉඩම් ෙදන්නම්, පුරවැසිකමත් ෙදන්නම්, PR එකත් 
ෙදන්නම්, එන්න" කියා. එයිද? කවුද එන්ෙන්? ෙවනසක් ඕනෑ. 
ජනතාව ෙවනසක් ඉල්ලුවා කියා අගමතිතුමාම කියනවා. 
ෙමතැනින් එහාට යන්න බැහැ කියනවා. දැන් ඒ ෙවනසට කාලය 
පැමිණ තිෙබනවාය කියා අපි හිතනවා. ඒ නිසා ෙවනස් ආර්ථික 
පතිපත්තියක් පිළිබඳව සාකච්ඡාවකට අපි යන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොම 
වුණත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමවර අය වැෙය්දී ෙබොරු 
සිල්ලර, සරුව පිත්තල, ආලවට්ටම් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ෙවනුවට 
ඇත්ත පතිපත්තිමය සාකච්ඡාවක් ෙමතැනට ආපු එක ගැන. අපි 
ලැහැස්තියි අෙප් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කරන්න. ෙම් රට හදන 
ආර්ථික දැක්ම අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් තවදුරටත් ෙම් රට -ගරු කබීර් 
හාෂීම් ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්- ධනවාදෙය් වැසිකිළියක් බවට 
පත් කරනවා. එතැනිනුත් එහාට යන අය වැය ෙල්ඛනයට අෙප් 
විෙරෝධතාව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 12.08] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් වූ රජය මඟින් ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඉතාම 
දුෂ්කර කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ මුදල් අමාත්යතුමා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය නිසි මඟට හරවා ගැනීම සඳහා අවශ්ය පසු බිම හා 
මධ්යම කාලීන, දීර්ඝ කාලීන උපායයන් සකස් කර ගනිමින් ඉතාම 
ඕනෑකමින් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
පිළිබඳව නිකම් එෙහන් ෙමෙහන් අදහස් පකාශ කරනවාට වඩා 
යම් විශ්ෙල්ෂණයක් කිරීම අත්යවශ්යයි. අය වැය කථාෙව් 114වන 
පිටුෙව් වගුවක් තිෙබනවා. ඒ යටෙත් අෙප් මුළු බදු ආදායම සහ 
පදාන 2012දී රුපියල් බිලියන 1,118යි; 2013දී රුපියල් බිලියන 
1,204යි; 2014දී රුපියල් බිලියන 1,264යි; 2015දී රුපියල් බිලියන 
1,478යි. පූර්ව කථනය අනුව 2016දී බදු ආදායම සහ පදාන 
රුපියල් බිලියන 2,047ක් බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙමයින් අපට 
ගම්ය වන කාරණය ෙමොකක්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? 
අෙප් සමස්ත ආර්ථිකය තුළ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
රජය කාලෙය්ත්, දැනුත් සාමාන්යෙයන් රුපියල් බිලියන 1,200ක 
පමණ threshold එකක් පමණයි අපට බදුවලින් එකතු කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
අදහස ෙමොකක්ද? අපට වැඩි ආෙයෝජනයක් සඳහා ෙම් රුපියල් 
බිලියන 1,200ක බදු පමාණය ෙකොෙහන්ද ලබා ගන්න ඕනෑ? හැම 
එකටම සහනය දීලා දීලා ඒක කරන්න පුළුවන්ද? අෙප් 
ආෙයෝජනය සඳහා, වැඩිෙයන් සහන ලබා දීම සඳහා සෑම රජයක් 
මඟින්ම රුපියල් බිලියන 1,200ක මුදල වැඩි කර ගන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට මුළු වියදම බලන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
මුළු වියදම 2012දී රුපියල් බිලියන 1,607යි; 2013දී රුපියල් 
බිලියන 1,720යි; 2014දී රුපියල් බිලියන 1,855යි; 2015දී 
2,153යි. පූර්ව කථනය අනුව 2016දී මුළු වියදම රුපියල් බිලියන 
2,787යි. හැම ෙවලාෙව්ම වියදම ආදායමට වඩා වැඩියි. එපමණක් 

705 706 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙවයි. ඒ අනුව අෙප් අය වැය අතිරික්තය 2012දී රුපියල් 
බිලියන ඍණ 5.6යි; 2013දී රුපියල් බිලියන ඍණ 5.4යි; 2014දී 
රුපියල් බිලියන ඍණ 5.7යි; 2015දී රුපියල් බිලියන ඍණ 6.0යි; 
2016දී රුපියල් බිලියන ඍණ 5.9යි. ෙම්ක තමයි ෙම් රෙට් 
ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබන ආර්ථිකෙය් සැබෑ ස්වභාවය. ෙම් ස්වභාවය 
අමතක කරලා ආර්ථිකය පිළිබඳව, අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව 
අපට කථා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් බලන්න, දළ විෙද්ශ ණය ගැනීම් 
පිළිබඳව. දළ විෙද්ශ ණය ගැනීම් 2012දී රුපියල් බිලියන 365යි; 
2013දී රුපියල් බිලියන 179යි; 2014දී රුපියල් බිලියන 329යි; 
2015දී රුපියල් බිලියන 453යි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
2016දී දළ විෙද්ශ ණය ගැනීම් රුපියල් බිලියන 519ක්. ඒ වාෙග්ම 
අපි පිළිගන්නට ඕනෑ, අෙප් ආර්ථිකෙය් විශාලත්වෙය් පමාණය, 
අපට ගණනය කරන්න පුළුවන් මුදල් පමාණය හා ඒ අනුව අපට 
කරන්නට පුළුවන් වැඩ කටයුතු පමාණය. ෙමන්න ෙම් කාරණා 
ටික නිසි ෙලස පරිපාලනය කරලා, සකස් කරලා, ෙම් තිෙබන 
තත්ත්වය තුළ වැඩිම ආර්ථික පතිලාභයක් ලබා ගැනීෙම් 
කෙමෝපායක් හා උපාය මාර්ගයක් තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළ තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉතාම 
විශිෂ්ට ගණෙය් අය වැය ෙල්ඛනයක්ය කියලා මා කියන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන විධියට සියලු 
සහනාධාර ලබා දීලා, සියලු පඩි වැඩි කිරීම් ලබා දීලා, සියලුම 
ෙද්වල් ලබා දීලා අය වැය ෙල්ඛනයක් සකස් කරන්න ෙලෝකෙය් 
කිසිම රටකට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, අය වැය ෙල්ඛනයක් 
සකස් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් රෙට් ආර්ථිකෙය් ස්වභාවය 
අනුවයි. අපි ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ, පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන් 
ෙද්වල් හා බැරි ෙද්වල් තිෙබනවාය කියලා. එෙහම නම් 
පාෙයෝගිකව කළ හැකි ෙද්වල් අතුරින් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක තමයි අපි බලන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යය 
සඳහා වූ පශ්නය පිළිබඳව අද ෙම් සභාෙව් සාකච්ඡා වුණා. ෙකෙසේ 
ෙවතත් අවසානෙය්දී ෙමවර අධ්යාපනය සඳහාත්, ෙසෞඛ්යය 
සඳහාත්, යටිතල පහසුකම් සඳහාත් වැඩි මුදලක් ෙවන් කර තිෙබන 
බව අපි පිළිගන්නට ඕනෑ.  විෙශේෂෙයන්ම අපි අධ්යාපනය, 
ෙසෞඛ්යය පිළිබඳව බැලුෙවොත් kidney dialysis centres දාහක් 
සඳහා රුපියල් මිලියන 6,500ක මුදලක්, වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 2,000ක මුදලක්, නල්ලූර්, මහනුවර, මාතර 
පිළිකා ෙරෝහල් තුනක්, stroke centre එකක් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 5,000ක්, ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල සංවර්ධනය සඳහා 
රුපියල් මිලියන 4,000ක් යනාදී වශෙයන් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට 
විශාල ආෙයෝජනයක් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපර කථා කළ අෙප් ගරු 
මන්තීතුමා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව කිව්වා. ආසියාෙව් ෙහොඳම 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාෙව්යි. ෙහොඳම දර්ශකයන් 
තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාෙව්යි. ෙම්වා දවසකින් ෙදකකින් පැමිණි 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. සෑම රජයක්ම ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය, නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ පියවරවල 
පතිඵල නිසා තමයි එෙහම වුෙණ්. ඒ පියවර වඩාත් ශක්තිමත්ව 
ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් කිරීමට 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පියවර ගැනීම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කර 
තිෙබන මුදල් ගැන කියනවා නම්,  ගුරු පුහුණුව සඳහා රුපියල් 

මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  ගාමීය ගුරු නිවාස තැනීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමන්න 
ෙම් ගුරු නිවාස ෙනොමැති පශ්නය නිසා තමයි ෙබොෙහෝවිට ඉතා 
දුෂ්කර ගාමීය පෙද්ශවලට ගුරුවරුන් යැවීමට බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පශ්නයට අපි විසඳුමක් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
අය වැෙයන් ගුරු නිවාස පශ්නයට විසඳුමක් ලබා දීම පිළිබඳව මා 
සතුටු වනවා. ඒ තුළින් දුෂ්කර පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් යැවීම අපට 
වඩාත් පහසු ෙවනවා; පාෙයෝගික ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, විදුලිය 
ෙනොමැති පාසල් සඳහා විදුලිය ලබා දීමට රුපියල් මිලියන 
2,000ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධාන රජය තිෙබන ෙව්ලාෙව් අපි ආණ්ඩුෙව් ඉන්න විට 
සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා හැමදාම පශ්න අහනවා.  ''ෙම් 
ඉස්ෙකෝෙල් විදුලිය නැහැ, ෙම් ඉස්ෙකෝෙල් වැසිකිළි පහසුකම් 
නැහැ, කැසිකිළි පහසුකම් නැහැ'' ඒ වාෙග් ෙකොපමණ පශ්න 
ඇහුවාද? ෙමන්න ඒවාට දැන් පිළිතුරු ලැබී තිෙබනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ඒ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීමට ෙම් අය 
වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අත් හැර දැමූ 
පාසල් ෙවනුෙවන් විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව උසස් අධ්යාපනය සඳහා ලැෙබන මුදල 
සියයට 30කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. මහෙපොල විශ්වවිද්යාලයක් 
අලුතින් පිහිටුවනවා. කිලිෙනොච්චිෙය් ඉංජිෙන්රු විද්යා පීඨයක්, 
වවුනියාෙව් කෘෂිකර්ම පීඨයක් පිහිටුවීමට ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.  එපමණක් ෙනොෙවයි, පාලි හා ෙබෞද්ධ පශ්චාත් උපාධි 
ආයතනය සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  

සෑම ක්ෙෂේතයක්ම ආවරණය වන පරිද්ෙදන් අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතයත්, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයත් ශක්තිමත් කිරීමට ෙම් අය 
වැෙයන් වැඩි මුදල් පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබන බව අපි 
අවිවාදෙයන් පිළි ගන්නට ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප් අනාගතය සඳහා 
කරනු ලබන ආෙයෝජනය, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි ඒ 
ගැන ඊර්ෂ්යා ෙවන්නට ෙහොඳ නැහැ. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවන්නට 
ඕනෑ. අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතය, අෙප් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාව කියන ෙම්වා වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙම් වැඩ 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සමාජ 
සුභසාධනය සඳහා කර තිෙබන වැඩ කටයුතු ගැන අපි කියන්නට 
ඕනෑ. ෙම් අය වැෙයන් සමාජ සුභසාධනය අමතක කරලා නැහැ. 
ජූලි වර්ජකයින් හැම දාම අපි ළඟට එනවා. ඒ අයෙගන් කවුරු 
ෙහෝ තව ඉතිරි ෙවලා ඉන්නවා. ෙපෞද්ගලික අංශය ඇතුළු තැන්වල 
ජූලි වර්ජකයින්ෙග් පශ්නය පූර්ණ වශෙයන් අපි විසඳලා නැහැ. 
මහජන නිෙයෝජිතයින් වශෙයන් දවසකට කී ෙදෙනක් අපි ළඟට 
එනවාද? එම පශ්නය පූර්ණ වශෙයන් විසඳීම සඳහා ජූලි 
වර්ජකයින්ට රුපියල් 250,000ක් ෙගවීමට ෙම් අය වැෙයන් අවශ්ය 
වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මුදල් ඇමතිතුමාට 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, EPF, ETF එකතු කිරීමට ගනු 
ලබන තීරණය වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඔවුන්ෙග් 
එකඟත්වය මත පමණක් සිදු කිරීමට වැඩ කටයුතු කිරීම ගැන අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමය ඉතා සංෙව්දී වූ පශ්නයක්. ෙම් 
සංෙව්දීතාව පිළිබඳව මනා හැඟීමකින් හා ගැඹුරු අවෙබෝධයකින් 
යුතුව ෙම් පශ්නෙය්දී කටයුතු කරන්න කියා මා රජෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දිවි නැගුම බැංකුව ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව හා ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ පශ්නය මීට වඩා 
ගැඹුරින් සිතා බැලිය යුතු පශ්නයක්. දිවි නැගුම බැංකුෙව්යි අෙප් 
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සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් මුදල් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඔවුන්ෙග් 
කැමැත්තත් ගන්නට සිදු ෙවයි. ෙමහිදී නීතිමය පශ්න ඇති ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය ගැන මීට වඩා පුළුල් ෙලස කල්පනා 
කර බලා, එම මුදල් ආරක්ෂා වන ආකාරයට කටයුතු කළ යුතුය 
කියන එකයි මාෙග් විශ්වාසය.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ඉඩම් පශ්නය පිළිබඳව මා කියන්න ඕනෑ. 
මම කාලයක් මහවැලි අමාත්යවරයා වශෙයන් වැඩ කටයුතු කළා. 
වසර දහයක් තිස්ෙසේ පදිංචිව සිටින අයට ඒ ඉඩම් ලබාදීම ඉතා 
ෙහොඳ ෙදයක්. දුම්රිය ඉඩම්වල, මහවැලි ඉඩම්වල, රජෙය් ඉඩම්වල 
අෙප් ජනතාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. නමුත්, 
ඔවුන්ට ඒ ඉඩම්වල තිරසාර අයිතියක් නැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම අපි 
ඔවුන්ට ඒ ඉඩම් අයිතිය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. කාලාන්තරයක් 
තිස්ෙසේ ෙගොඩගැසී තිෙබන ෙමවැනි පශ්නයක් විසඳීමට ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් තිරසාර මඟ ෙපන්වීමක් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඊට අවශ්ය 
නීති රීති ෙගනැත්, ෙම් රෙට් ඉඩමක හිමිකමක් ෙනොමැතිව 
"අනවසර" කියලා ජීවත් වන විශාල පිරිසකට ෙම් සහනය ලබා 
ෙදන්න  ඕනෑ. හුඟක් අයට ෙම්වා ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය සහ පාසල් නිල ඇඳුම්වලට කරන 
ආෙයෝජනෙය් ෙවනසක් නැහැ. අෙප් අධ්යාපන ඇමතිතුමාට, 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට මම දැන් ඒ ගැන කථා කළා. පසු ගිය 
රජෙයන් ලබා දුන්න මුදලින් සතයක්වත් අපි අඩු කර නැහැ. ඒ 
සහනාධාර ඒ ආකාරෙයන්ම ලබා ෙදනවා. නමුත්, කමෙව්දය 
පමණක් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. මා හිතන විධියට ඒ කමෙව්දය 
තුළිනුත් වඩා ෙහොඳ ආකාරයට ජනතාවෙග් අතට ෙම් මුදල් යයි. 
සෑම ෙදයක්ම කරන ෙකොට යම් යම් අඩු පාඩු ඇති වන්න පුළුවන්. 
විපක්ෂයට ෙම්වා විෙව්චනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්, අපි 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා ෙවන් කරන මුදල කප්පාදු කරලා 
තිෙබනවා නම්, නිල ඇඳුම් සහනාධාරය සඳහා දී තිෙබන මුදල 
කප්පාදු කර තිෙබනවා නම් පමණයි. නමුත් එෙහම කප්පාදු 
කිරීමක් කිසි ෙසේත්ම කරලා නැහැ.  

වයස අවුරුදු 65ට වැඩි අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා 
ෙනොමිෙල් පවාහන පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳව අෙප් ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා. ගමනාගමන ඇමතිවරයා වශෙයන් ඒ ගැන මා සතුටු 
ෙවනවා. එය ඉතා ඉක්මනින් අපි කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ 
සඳහා ෙපෞද්ගලික බස් හිමියන්ට, ශීලංගමට හා  දුම්රිය ෙසේවාවට 
ෙගවීම සඳහා භාණ්ඩාගාරෙයන් යම් මුදල් පමාණයක් අපට ලබා 
ෙදයි.  ඒ පිළිබඳව ෙහොඳ කමෙව්දයක් සකස් කරලා, ෙලෝකෙය් 
ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල ෙජ්යෂ්ඨ  පුරවැසියන් සඳහා ලැෙබන ඒ 
ආධාර අෙප් අයටත් ලබා දීමට ෙම් අය වැෙයන් කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙපොලිස් ෙසේවෙය් වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන්නත් ෙම් අය 
වැෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙපොලිස් නිලධාරින් මැසිවිලි නඟපු කාරණයක්. ඒ සඳහාත් 
රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙමවර අය වැෙයන් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
ක්ෙෂේතෙය් අයට යම් සහනයක් සලසා දීමට ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් 
ෙගන ඒම ගැනත් මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ගෑස් ඇතුළු අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය 11ක මිල අඩු කිරීමත් මා 
ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කළ යුතුයි. රුපියල් 10,000ක් ෙලස අපි 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට  ෙදන දීමනාව විශාම වැ ටුප් ගණනය කිරීමට 
සලකා බලනවාය කියා තිෙබනවා. සලකා බලනවා ෙනොෙවයි, 
විශාම වැටුප් ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්ය ආකාරයට එය 
අනිවාර්යෙයන්ම සකස් කරන්න කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 
එතෙකොට ජීවිතෙය් සැඳෑ සමෙය්දී අෙප් ජනතාවට එයින් නියම 
පතිලාභයක් ලැෙබයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව කාරණයක් කියන්න 
ඕනෑ. අපට අභිෙයෝග රාශියක් තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම ආනයනය 
සඳහා අපි එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 1,000ක් පමණ වැය 
කරනවා. අෙප් කෘෂිකර්ම ආර්ථිකය දියුණු කරලා, අෙප් කෘෂිකර්ම 
නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීම සඳහා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් යම් යම් 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ ෙපන්වා  දීලා තිෙබනවා.  ඒවා වඩාත් ශක්තිමත් 
කරන්න ඕනෑ. අර්තාපල් සහ බී ලූනු සඳහා ෙම් ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළ -පාරිෙභෝගිකයාට ලබා ෙදන සහනය- ෙවනුෙවන් යම් 
කමෙව්දයක් හැදිය යුතුයි. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයත් එක්කම 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා රැක ගැනීම සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කළ යුතුයි. ෙමවැනි ෙද්වල් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයාට ශක්තියක් ලබාෙදන ආකාරෙයන් අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු කළ යුතුයි.  

ෙත්, රබර් ආර්ථිකය ෙගොඩනැංවීමටත් අපි කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතල් මිල අඩු වීම 
නිසා සින්තටික් රබර් පිළිබඳ පශ්නය තිෙබනවා.  කෘතිම රබර් 
නිෂ්පාදනයට යන වියදම සාමාන්ය රබර් නිෂ්පාදනයට යන 
වියදමට වඩා අඩුයි. ඒ බලපෑම රබර් කර්මාන්තයට තිෙබනවා.  

මැදෙපරදිග තිෙබන අස්ථාවර තත්ත්වය, ඉරානෙය් ඇති වුණු 
අස්ථාවර තත්ත්වය, රුසියාෙව් ආර්ථිකය බිඳ වැටීම වැනි කාරණා 
රාශියක් නිසා අෙප් ෙත් මිල පහත වැටුණා. ඒ නිසා ෙත්වලට  
අගය එකතු කිරීෙම් - value addition - කියාවලියකට ෙයොමු 
ෙවලා, ඒ සඳහා  කැපවීම් කරලා, ඒ තුළින් අෙප් ෙත් සහ රබර් 
ආර්ථිකය අනිවාර්යෙයන්ම නංවාගන්න අෙප් රජය වැඩි 
ආයාසයක් ගන්න ඕනෑ. ඒ නිෂ්පාදන ඉහළට  ෙගන යන්නට ඕනෑ. 
ෙලෝක ආර්ථික රටාවත් එක්ක, ෙලෝකෙය් ඇති වන විවිධ පශ්න 
එක්ක, මැද ෙපරදිග ගැටුම් එක්ක, මැද ෙපරදිග සහ අනික් රටවල 
ඇති වී තිෙබන තස්තවාදයත් එක්ක - ෙම් පශ්නත් සමඟ - ඇති වන 
ජාත්යන්තර කියාවලීන්ෙගන් අපට හැෙදන උණක් තමයි ෙම් 
තත්ත්වය. අෙප් රෙට් අප විසින් ඇති කරනු ලබන පශ්නවලට වඩා 
ෙලෝක ආර්ථිකය තුළින් ඇති වන විවිධ පශ්න ගණනාවක් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අලි - මිනිස් ගැටුම අවම 
කිරීමට රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කිරීම 
ගැන සතුටු ෙවනවා. අෙප් රෙට් සමහර සංවර්ධන ව්යාපෘතිවලදී 
අපි ඒ ෙවනුෙවන් දැක්වූ අවධානය ඉතා මදි. ඒ නිසා අද දැඩි 
පශ්නයක් ගාමීය පෙද්ශවල ජනතාවට තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය 
විසඳීම සඳහා මුදල් ෙවන් කළා වාෙග්ම, අෙප් ගාමිණී ජයවිකම 
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙම්  මුදල්වලින් ඉතා ෙහොඳ වැඩසටහනක් 
ෙගනැල්ලා, ෙහොඳ පතිඵලදායී වැඩක් කරයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා 
නායකත්වය ෙදන ගමනාගමන හා සිවිල් ෙසේවා ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
ෙම් අය වැෙයන් මඟ ෙපන්වීම් රාශියක් කරලා තිෙබනවා. එයින් 
පළමුවැනි කාරණය ෙමයයි. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා සහ මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඵලදායී ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් බවට පත් කිරීම සඳහා දැනටමත් මා 
භාණ්ඩාගාරයත් සමඟ එකතු ෙවලා සුවිෙශේෂී වූ වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරෙගන යනවා. පියාසර ගුවන් යානා පුහුණු පාසල්, 
ගුවන් යානා අලුත්වැඩියා කිරීම, ගුවන් යානා නවතා තැබීම, ගුවන් 
බඩු ෙමෙහයුම් මධ්යස්ථානයක් වශෙයන් පාවිච්චි කිරීම වැනි 
කරුණු තුළින් ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ආෙයෝජකයන් 
ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය වැඩ කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් කාරණයත් කියන්න සතුටුයි. අෙප් 
ගරු පී. හැරිසන් ඇමතිතුමා මට කිව්වා, ෙපබරවාරි මාසය 
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වනෙකොට  ඒ ගබඩාවලින් වී ටික ඉවත් කරලා, මට ඒ ගබඩා  බාර 
ෙදනවා කියලා. එතෙකොට අපට  තවත් වැඩ කටයුතු රාශියක් 
කරන්න පුළුවන් ෙව්වි. බිලියන 2.5ක් පමණ වූ ඒ ණය මුදෙල් ණය 
වාරිකය අපි දැනට ෙගවනවා. එය අපි ෙගවන්ෙන් බණ්ඩාරනායක 
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් ලැෙබන ආදායෙමන්. ඒ නිසා 
අපට අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සඳහා 
කරන ලද ආෙයෝජනෙයන් පතිඵල ලබා ගැනීම  අවශ්ය වනවා. 
ෂැංගි-ලා ෙහෝටලෙය් කාමර 330ක් පමණ එන මාර්තු මාසය 
වනෙකොට හදලා ඉවර කළාම අපට, - 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ෙසේවකයන් 

මෑත අවස්ථා ෙදකකදී අප දැනුවත් කරලා තිෙබනවා, ඒ 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප්, ඔවුන්ට ලැෙබන පාරි ෙතෝෂික - bonus - අඩු 
කිරීමට අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් යම් ආකාරයක සූදානමක් 
තිෙබනවාය කියලා. අපි ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එෙහම ෙදයක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

භාණ්ඩාගාරය මඟින් නියම කරනවා, එක් එක් වර්ෂෙය්දී bonus 
ලබා දිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව. එහි අඩු කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ.   
පුළුවන් නම් එය වැඩි කරනවා මිසක් අඩු කරන ෙකෙනකු 
ෙනොෙවයි, මම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ පර්යන්තය - ගුවන් යානා ෙගොඩ බැස්සවීෙම් 
ෙකොටස - සෑදීමට දැන් ෙබොෙහෝ  කල් ගත ෙවලා තිෙබනවා. එය 
නැවත සකස් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්ය වැඩ කටයුතු අපි 
කරනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, දැනට අෙප් රටට එන මගී සංඛ්යාව 
අනුව  ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපො ෙළේ ඉඩකඩ මදි. ඒ නිසා ජපානෙයන් 
ලබා ගත්ත සහනදායී ණය කමය යටෙත් අපි එම ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ  second terminal එකත් හැදීම සඳහා දැන් වැඩ 
කටයුතු කරෙගන යනවා. එන සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී එය ආරම්භ 
කිරීමට පුළුවන් ෙව්වි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
සිවිල් ගුවන්  ෙසේවා අංශෙය් විශාල වැඩ ෙකොටසක් අපි කරෙගන 
යනවා. බදුල්ලට, දිගනට, පුත්තලමට ෙම් රෙට් අභ්යන්තර ගුවන් 
යානා බස්සන්ට පුළුවන් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සෑදීම සඳහා ෙමවර 
අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව මම අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

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

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
දැනට තිෙබන ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් වඩාත් වැඩිදියුණු කිරීෙම් 

කටයුත්තත් කිරීමට  අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විවෘත අහස් 
පතිපත්තියක් - Open Sky policy  එකක් තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
විවෘත අහස් පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීෙම්දී අප සියලුම 

පාර්ශ්වයන් සමඟ සාකච්ඡා කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම SriLankan 
Airlines සමඟ සාකච්ඡා කරලා රටට හිතකර Open Sky policy 
එකක්, විවෘත අහසක් පිළිබඳ වූ පතිපත්තියක් අපි සකස් කළ 
යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම  දුම්රිය ගමනාගමනය පිළිබඳවත්  කියන්නට 
ඕනෑ.  ඒ සඳහා විශාල මුදල් පමාණයක් අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ඉන්දියානු ණය සහනාධාර යටෙත් දුම්රිය මැදිරි ගැනීම, දුම්රිය 
එන්ජින් ගැනීම, ඒ වාෙග්ම දුම්රිය මාර්ග සවිමත් කිරීම අප සිදු 
කරනවා.   උඩ රට දුම්රිය මාර්ගය සඳහා අවශ්ය යුෙරෝපීය එන්ජින් 
කට්ටල ලබා ගැනීමට අපි දැන් ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට අපි 
ලබන වර්ෂෙය්දී ෙම් ක්ෙෂේතෙය් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් තිෙබන මූල්ය 
අර්බුදය විසඳන්නටත් කටයුතු කරනවා. අවුරුදු 6ක් තිස්ෙසේ 
ෙනොෙගවන ලද අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගවීම සඳහා කමෙව්දයක් 
මම දැන් භාණ්ඩාගාරයත්, මහ බැංකුවත් සමඟ සකස් කරෙගන 
යනවා. ඒක තමයි අපට තිෙබන වි ශාලම අභිෙයෝගය මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම අෙප් කල් පැන ගිය බස් රථ නැවත 
අලුත්වැඩියා කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියානු ණය සහනාධාර  
යටෙත්, ඒ වාෙග්ම භාණ්ඩාගාරය සහ ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් 
සමඟ -  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කාර්මිකයනුත් එකතු කරෙගන - එම 
වැඩ කටයුත්ත කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා මුදල් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් මෙග් ස්තුතිය පකාශ කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දිවා විෙව්කය සඳහා සභාෙව් කටයුතු අත්හිටුවනවා.  

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 

1.00 ට  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed,. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Deputy Secretary-General) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයකු ෙම් ගරු සභාෙව් 

මූලාසනය සඳහා මන්තීවරෙයකුෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු  ලකී ජයවර්ධන   මන්තීතුමා ගරු 

සභාෙව්   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 මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ப  மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தமர்ந்தார்கள். 
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the 

Chair. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා  කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 1.06] 
 

 ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගාල්ල 

දිස්තික්කෙය් ජනතාවට විෙශේෂ ස්තුතියක්  පිරිනමන්නට  ඕනෑ.  
විවිධ අවස්ථාවන්හිදී    හතර  වතාවක්  මන්තීවරයකු හැටියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කර, 2010 පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දී  පරාජයට පත් ෙවලා   2015  අෙගෝස්තු 17 වනදා  
විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඡන්ද දායකයින් මෙග්  
ෙද්ශපාලන ජිවිත ෙය්  වැඩිම  ඡන්ද සංඛ්යාවක් - ඡන්ද එක්ලක්ෂ 
හතළිස් ෙදදාහක්- මට ලබා ෙදමින් නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මහජන නිෙයෝජිතෙයකු හැටියට මා පත් කර  එවීම  ගැන  ඔවුන්ට 
මා  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අය වැය විවාද පහෙළොවක, දහසයක, දහහතකදී  කථා කළ  
මහජන නිෙයෝජිතෙයකු හැටියටයි මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා 
කරන්ෙන්.  විෙශේෂෙයන් අය වැෙය් සඳහන් වන කරුණුවලටත්, 
පත-ෙපොෙත්  සඳහන්වන   කරුණුවලටත්  අය වැය විවාදවලදී  අපි 
ඇහුම්කන් ෙදනවා. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන සියල්ලම ෙදස බැලුවාම, 
හැටනවවන අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් 
අවස්ථාෙව්  වටිනා  ෙයෝජනා  රාශියක්  ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව 
මා කියන්නට කැමැතියි.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාලනය කිරීම සහ විෙව්චනය 
කිරීම කියන්ෙන්,  කරුණු ෙදකක්.  පාලනය කරන්න  අපහසුයි; 
විෙව්චනය කරන්න ෙබොෙහොම පහසුයි. හැබැයි ෙම් කාරණා 
සියල්ලම ෙදස බලා අෙප් වර්තමාන අගාමාත්යතුමා  ෙනොවැම්බර්  
මාසෙය් 5 වන දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට රෙට් ආර්ථික සැලැස්ම 
පිළිබඳ පැහැදිලි පකාශයක්  කළා. ඉන් අනතුරුව     නැවත ඒ 
ආර්ථික දර්ශනය ෙදස බලා ඒ මුදල් පරිහරණය කරන ආකාරය 
පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමාත් අය වැය වාර්තාවක්  ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් වාර්තා ෙදක ගැන විවිධ විෙව්චන, විවිධ 
අදහස් හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි 
යථාර්ථයට මුහුණ දිය යුතුව තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සබා 
ගැෙබ් සිටින ෙද්ශපාලන පක්ෂ එකක්, ෙදකක් හැර අෙනක් සියලු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙම් රෙට් පාලන බලයට හවුල් වුණු ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ. ඒවා විවිධ වකවානුවල ෙකටි කාලීනව ෙහෝ දිගු කාලීනව 
ෙහෝ පාලන බලයට හවුල් ෙවලා, තමන්ෙග් මත වාද හා අදහස ්
ඉදිරිපත් කරලා ඒවා සංවර්ධනය කර ගැනීමට අෙපොෙහොසත් 
ෙවලා, එෙහම නැත්නම් ෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙකෙසේ 
ෙහෝ ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් ඉදිරි පිම්ම ඉදිරියට ෙගන යන්න 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන තමයි අගමැතිතුමාත් 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්, "අපි අසාර්ථක 
ව්යයාමයක නිරත ෙවලා තිෙබනවා" කියලා. වර්තමාන 
අගමැතිතුමා අෙප් රෙට් විධායකය හසුරවපු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. 
ඇත්තටම 1977න් පසුව ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විවෘත 
ආර්ථික කමය ෙම් රටට හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ විවෘත ආර්ථික කමය 
හඳුන්වලා ෙදන ෙකොට, ඒ කාලෙය් දී කටුනායක නිදහස් ෙවළඳ 
කලාපය ආරම්භ කළා; ෙකොළඹ කමය ආරම්භ කළා; ඒ වාෙග්ම 
බියගම නිදහස් ෙව ළඳ කලාපය ආරම්භ කළා.  

1991 වසර අවසාන භාගෙය් දකුණු පළාෙත් ෙකොග්ගල නිදහස් 
ෙව ළඳ කලාපය ආරම්භ කළා. දැන් ෙම් ආරම්භ කරපු පධාන 

නිදහස් ෙවළඳ කලාප තුන හැර ෙම් රෙට් 1994න් පසුව වසර 20ක් 
ෙම් රට පාලනය කරපු කණ්ඩායම්වලට අපහසුෙවලා තිෙබනවා, 
එවැනි නිදහස් ෙව ළඳ කලාපයක් ආරම්භ කරන්න. දැන් ෙම් 
නිදහස් ෙවළඳ කලාප තුනකට සමගාමීව මුළු මහත් රෙට්ම 
දැවැන්ත ආර්ථික ෙවනසක් ඇති කරන්න 1977 වසෙර් ඉඳලා 
1994 වසර ෙවනකන් එයට නායකත්වය සපයලා තිෙබනවා. 
1994න් පසුව ඒ වසර 20ක පමණ කාල සීමාව තුළ  කටුනායක 
නිදහස් ෙවළඳ කලාපය ෙවනු වට  අහවල් පළාෙත් අහවල් නිදහස් 
ෙවළඳ කලාපයක් අපි ආරම්භ කළා; දකුණු පළාෙත් නිදහස් ෙව ළඳ 
කලාපයක් ආරම්භ කළා; ඒ වාෙග්ම බියගම නිදහස් ෙවළඳ 
කලාපය ෙවනුවට ෙවනත් පළාතක නිදහස් ෙවළඳ කලාපයක් 
ආරම්භ කළා කියලා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න කාට හරි කියන්න 
පුළුවන්ද? පසු ගිය අවුරුදු 20ක කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ විවෘත 
ආර්ථිකෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඉලක්ක සම්පූර්ණ කර 
ගැනීමට අපි අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් ඒ 
නිසා තමයි ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලිව පකාශ කෙළේ, "අසාර්ථක 
වූ ෙදයක් නැවත සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අලුතින් කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ" කියා. මම දැක්කා අගමැතිතුමාෙග් අදහස් ගැන 
විවිධ විෙව්චන; විවිධ අදහස් පකාශ වුණා. ෙකොෙහොම හරි 
වර්තමානෙය් අගමැතිතුමා කියනවා, අවුරුදු 20කට පසුව නැවත 
අලුත් ආර්ථික දර්ශන ඉදිරිපත් කරලා, රැකියා දසලක්ෂයක් ආරම්භ 
කරනවා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බලන්න දකුණු පළාත 
වන මෙග් පළාෙත් ෙකොග්ගල  නිදහස් ෙවළඳ කලාපය අක්කර 
225යි. එහි ෙසේවකෙයෝ 12,500යි. එතෙකොට 1991 වසෙර් 
ෙකොග්ගල ෙවළඳ කළාපය ආරම්භ කළාට පසුව, අද ෙවනකන් 
ගාල්ල, මාතර හා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්ක තුෙන් එකම නිදහස් 
ෙව ළඳ කලාපයක්වත් ආරම්භ ෙවලා නැහැ. එකම 
කර්මාන්තයක්වත් ආරම්භ ෙවලා නැහැ. 1990 දශකෙය්දී ෙම් රෙට් 
කර්මාන්තශාලා 200ක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමට 
ෙගන යන්න වැඩ පිළිෙවළ  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කර්මාන්ත 
ඇමති වශෙයන් ඉන්න විට ආරම්භ කළා. දිවංගත රණසිංහ 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා එයට නායකත්වය දුන්නා. කල්පනා 
කරලා බලන්න, අවුරුදු 20ක් තුළ දී අෙප් රෙට් ආරම්භ කරපු 
කර්මාන්ත කලාපයක නමක් තිෙබනවාද කියලා. අපි ආසයි 
නිකමට හරි දැන ගන්න. එතෙකොට කියයිෙන් "නැහැ, නැහැ අපි 
අහවල් කර්මාන්ත පුරය පටන් ගත්තා" කියලා. ඒ නිසා තමයි 
අගමැතිතුමා ආර්ථික දර්ශනෙය් දී පැහැදිලිව කිව්ෙව්, දසලක්ෂයක් 
රැකියා ලබා ෙදන්න අපි අලුත් ආර්ථික ඉලක්කයට ගමන් කරනවා 
කියලා. දැන් ෙම්ෙක් පළමුවන පියවර හැටියට ආණ්ඩුෙව් දින 
100ෙය් වැඩ පිළිෙවළින් විශාල සහන රැසක් දුන්නා. ජනවාරි 
මාෙසේ 29 ෙවනිදා අතුරු අය වැයක් ෙගනැල්ලා ඒෙකනුත් සහන 
රාශියක් ලබා දුන්නා.  ඊට පසු මැතිවරණෙයන් පසුව ඊළඟ ඉලක්ක 
සම්පූර්ණ කරන්නත්, පත් ෙවන ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික දර්ශනය 
ඉදිරිපත් කරන්නත් කල්පනා කළා. ඒ ආර්ථික දර්ශනය අනුව 
තමයි විෙශේෂෙයන් කල්පනා කෙළේ ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය 
ඉහළට ෙගන යන්න; ගාමීය වතුකරෙය් සහ අෙනක් ෙකොටස්වල 
ජීවන තත්ත්වය ඉහළට ෙගන යන්න; ශක්තිමත් මධ්යම පන්තියක් 
අෙප් රෙට් ඇති කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පත් කරන්න. ඒ අනුව 
තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

දැන් ෙම් අය වැෙය් සඳහන් වන පධාන කාරණාවලින් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ගැන දැඩි විෙව්චනයක් තිෙබනවා මා උෙද් 
දැක්කා. ඇත්ත වශෙයන්ම අධ්යාපනයට ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 
ෙනොලැබුණු, කවදාවත් ෙයොමු ෙනොවුණු අවධානයක් ෙමවර ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා.  උදාහරණයක් හැටියට සනීපාරක්ෂක පහසුකම 
අෙප් රෙට්  පාසල්වල තිෙබන්ෙන් ඉතා පහළ මට්ටමකයි.  ෙකොළඹ 
පධාන පාසල් කිහිපයක එම පහසුකම් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් 
සමස්ත රෙට් පාසල්වල ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ගත්තාම ඉතාම දුර්වල 

713 714 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. බලන්න, ඒ සඳහා අය වැෙයන් රුපියල් 
මිලියන 4,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමොනවාට ද ෙම්? 
පාසල්වල ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඉහළ නංවන්න. එතෙකොට අෙප් 
රෙට් අනාගත පරම්පරාව ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැය ෙගොඩක් ඈත 
බලා තීන්දු තීරණ ෙගන  තිෙබනවා.  මට ෙපෙනනවා, හැබැයි ඒක 
ගැනත් විවිධ අය විවිධ ෙයෝජනා, අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. 
හැබැයි, රටක් හැටියට අපට කල්පනා කරන්න ෙව්වි, අෙප් 
ආර්ථිකය අපි ෙකොෙහොමද හසුරවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
කියලා.  

1977න් පස්ෙසේ 1994 වනතුරු ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙලොකු 
පිම්මක් පැනලා ෙලොකු ඉදිරි ගමනක් ගියා.  උදාහරණයක් හැටියට 
ගත්තාම අද වීවල අතිරික්තයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. බලන්න, 
එදා -1977- මහවැලිය පටන්ෙගන  වික්ෙටෝරියා හදලා, 
රන්ෙදනිගල  හදලා, රන්ටැෙඹ් හදලා, මාදුරු ඔය හදලා, 
ඉඟිනිමිටිය හදලා, මහවැලි ගඟ පස් ෙපොළකින් හරස් කරලා කුඹුරු 
අක්කර ලක්ෂ 10ක් නගුලට යට කරපු පාලනයකුයි එදා තිබුෙණ්.  
අද ඒ වී අතිරික්තය පාලනය කර ගන්න අෙපොෙහොසත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  පසු ගිය අවුරුදු 20ක වකවානුව තුළ එයට විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරෙගන නැහැ.  පසු ගිය අවුරුදු 20ක පාලන 
යන්තය, වී අතිරික්තයට ඕනෑ කරන තාක්ෂණ දැනුම, අවශ්ය 
පහසුකම ෙසොයා ෙගන නැහැ.  

වී අතිරික්තයක් තිෙබනවා කිව්වාම, ඒක පිට රටට විකුණන්න  
කියලා කිව්වාට එෙහම විකුණන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. ෙලෝකයට ඕනෑ කරන වී වර්ග 
ෙනොෙවයි අපි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්; ෙලෝකයට ඕනෑ කරන සහල් 
වර්ග ෙනොෙවයි අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අපි 
ආණ්ඩුවක් හැටියට කල්පනා කරනවා, වීවල පර්ෙය්ෂණ අංශය 
දියුණු කරලා   අනාගතෙය්දී ෙලෝකයට ඕනෑ කරන වී නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙලෝකයට ඕනෑ කරන සහල් නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන.  

ඒ අර්බුදයටම අද ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි මුහුණ ෙදනවා,  ෙත් 
කර්මාන්තෙය්දීත්. නිදහසින් පස්ෙසේ අවුරුදු 50ක්, අවුරුදු 60ක් 
තිස්ෙසේ ෙත් කර්මාන්තය සම්පදායානුකූලව පුරුදු විධිෙය් ෙත් 
නිෂ්පාදනෙය් ෙයදුණා මිසක් ෙලෝකයට ඕනෑ කරන ෙත් 
නිෂ්පාදනය කර ගන්න අවශ්ය කරන පර්ෙය්ෂණ තත්ත්වයන් 
නිර්මාණය කර ගන්න පාලන යන්ත අෙපොෙහොසත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා වී විතරක් ෙනොෙවයි, ෙත් විතරක් ෙනොෙවයි, 
රබර් ගත්තත් ෙලෝක ආර්ථිකයට ඕනෑ කරන රබර් නිෂ්පාදනය 
කර ගන්න අපි පාලක පක්ෂයක් හැටියට පසු ගිය අවුරුදු 20ක් තුළ 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා.  රබර් නිෂ්පාදනෙය්දී අපි  ජාතියක් 
හැටියට තවමත් උත්සාහ කරන්ෙන් පළමුෙවනි පන්තිෙය් රබර් 
නිෂ්පාදනය කරන්නයි; තවමත් අපි උත්සාහ කරන්ෙන් ෙදවැනි 
පන්තිෙය් රබර් නිෂ්පාදනය කරන්නයි. හැබැයි, ෙලෝකෙය් අද රබර් 
ඉල්ලුම පළමුවැනි පන්තිෙය් රබර්වත්, ෙදවැනි පන්තිෙය් රබර්වත් 
සඳහා ෙනොෙවයි. ඊට වඩා ෙගොඩක් පහළ මට්ටෙම් රබර් 
නිෂ්පාදනයක් ෙලෝකෙය් ඉල්ලන ෙකොට ඒකට අපි සූදානම් ෙවලා 
නැහැ.  රජයක් හැටියට  ඒකට අවශ්ය කරන සහෙයෝගය, ඒකට 
අවශ්ය කරන මඟ ෙපන්වීම, ඒකට අවශ්ය කරන තාක්ෂණය ලබා 
ෙදන්න අපි අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙනක් කර්මාන්තත් එෙහමයි.  මා දැක්කා, අය වැෙය් සඳහන් 
වනවා, කුරුඳු කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් කුරුඳු අධිකාරියක් ඇති 
කරනවා කියලා.  බලන්න, නිදහසින් පස්ෙසේ අවුරුදු 50ක්, 60ක්  
ජාතියක් හැටියට අපි කුරුඳු   නිෂ්පාදනය කරලා,  කුරුඳු ටික පිට 
රට යවලා,  ඒ කුරුඳුවලින් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ නැවත ගුවන් 

ෙතොටු ෙපොළින්, නැත්නම් වරාෙයන් ලංකාවට ෙගෙනන ආර්ථිකය  
තමයි   හසුරවන්ෙන්. දැන්  ගරු අගමැතිතුමාෙග් තීන්දුවක් අනුව 
විෙශේෂෙයන් දකුණු පළාෙත් ගාල්ල දිස්තික්කෙය්  අක්කර 200ක 
භූමි පමාණයක් ෙවන් කරලා -ෙලෝකෙය් ඒ සම්බන්ධ  නිෂ්පාදන 
කරන්න පුළුවන් අදාළ රටවල් කිහිපයක් සමඟ ෙම් 
සම්බන්ධෙයන්  දැනටමත් සාකච්ඡා කර අවසන් කර තිෙබනවා- 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට කුරුඳු 
නිෂ්පාදන 2016 අග භාගය වන විට ආරම්භ කරන්න. 

ගරු අගාමාත්යතුමා ඊෙය්ත් දකුණු පළාතට ඇවිල්ලා ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් පැවැත් වූවා. ඒකට අවශ්ය කරන ඉඩම් අපි 
ෙම් දිනවල  සකස් කර ෙගන යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිදහස් ආර්ථික ෙවෙළඳ 
පතිපත්තිය  ෙගනාවාට ඒ අනුව ඉතිරි වැඩකටයුතු කර ෙගන 
යන්න පසු ගිය කාලෙය් පැවැති සෑම ආණ්ඩුවක්ම අෙපොෙහොසත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 1994න් පස්ෙසේ අවුරුදු විස්සක් වැනි 
දීර්ඝ කාලයක්  තිස්ෙසේම, අපි ආරම්භ කළ නිදහස් ෙවෙළඳ 
කලාපවලට, අපි ආරම්භ කළ කර්මාන්තශාලාවලට අමතරව 
ආර්ථිකය හසුරුවන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිබිලා නැහැ.  ෙකොග්ගල  
නිදහස්  ෙවෙළඳ කලාපෙය් තව අක්කර 12ක් ඉතිරි ෙවලා තිබුණා. 
දින100 ආණ්ඩුව යටෙත්  බිතාන්යයට අයිති සමාගම් කිහිපයක් 
ෙගන්වලා නැවත වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න අපට පුළුවන් 
වුණා. එහි වැඩ කටයුතුත් අවසන් කරලා  2016 මැයි මාසය ෙවන 
ෙකොට තව තුන්හාරදහසක ශම බලකායකට රැකියා අවස්ථා ඇති 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා  ඒ ආර්ථිකය 
හැසිරවිය හැකි ෙයෝධ පිම්මක් පනින්න පුළුවන් මූල්ය පතිපත්ති 
පකාශයක් තමයි ගරු මුදල් අමාත්යතුමා  ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආර්ථික   දර්ශනය තුළ තමයි 
අපට රැකියා උත්පාදනය කර ගන්න, කර්මාන්තශාලා  ඇති 
කරන්න, අෙනකුත් අංශ දියුණු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි මතක් කරන්න කැමැතියි, එදා 
අෙප් පාලන යන්තය තුළ ආරම්භ කළ විවිධ වැඩ සටහන් ගැන. 
මහෙපොළ ගත්ෙතොත් මහෙපොළ හැමදාම පවතිනවා. ෙකොයි 
ආණ්ඩුව ආවත් මහෙපොළ වහන්ෙන් නැහැ. දැන් බලන්න, අපි 
2001- 2004 අවුරුදු ෙදකක් පැවති ආණ්ඩුෙවන් අපි ෙයොවුන් 
ෙසේනාංක  පටන් ගත්තා. අවුරුදු ෙදකක ආණ්ඩුෙවන් පටන් ගත් 
ෙයොවුන් ෙසේනාංකය කවුරුවත් වහන්ෙන් නැහැ. ෙයොවුන් 
ෙසේනාංකය ඉදිරියට ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ආරම්භ කළ 
දැවැන්ත කෘෂි කර්මාන්ත ව්යාපාරය  කවුරුවත් වහන්ෙන් නැහැ. 
ඒකත් ඉස්සරහට අර ෙගන යනවා.  අපි ආරම්භ කළ නිදහස් 
ෙවෙළඳ කලාප හැම ආණ්ඩුවක්ම ඉදිරියට අර ෙගන යනවා. 
හැබැයි, විෙව්චනය කරන කණ්ඩායම් ෙම් රෙට් හැම ආණ්ඩුවකම 
හිටියා; ෙම් රෙට් ඇමති තනතුරු දැරුවා. අවුරුද්දක්, අවුරුදු 
එකහමාරක් තනතුරු දරන ෙකොට රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා 
අමතක ෙනොවන වැඩක් ආරම්භ කරන්න  තමන්ට පුළුවන්කම 
තිෙයන්න ඇති. එෙහම නැත්නම් ඒ අයට පුළුවන්කම තිෙයන්න 
ඕනෑ,  ධීවර කර්මාන්තය තුළ  ඒ විධිෙය් අමතක ෙනොවන, ෙවනස් 
කළ ෙනොහැකි ව්යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න. එෙහම නැත්නම් 
සංස්කෘතියට ෙවනස් කළ ෙනොහැකි වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් 
කරන්න ඒ අයට පුළුවන්කම තිෙයන්න ඕනෑ. හැබැයි, එෙහම 
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. මම හිතන විධියට  ඒ අය විෙව්චනය කිරීම 
පමණයි සිද්ධ කරන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන 

අමාත්යතුමා කා ගැන හිතලාද මම දන්ෙන් නැහැ, කෘෂිකර්ම, 
සංස්කෘතික, ධීවර අමාත්යාංශ දරපු  අය ගැන කියන්ෙන්.   

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඔව්, ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බලන්න, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

අෙනක් ෙද්ශපාලන පක්ෂත් ඇමති ධුර දැරුවා ෙන්. ඔබතුමා 
කලින් නිෙයෝජනය කළ ෙද්ශපාලන පක්ෂය මම ඔය කියපු 
ඇමතිකම් දැරුවා. එතෙකොට ඔබතුමන්ලාට අමතක ෙනොවන 
තීන්දුවක් ගන්න තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙන්. ඔබතුමන්ලා 
එෙහම තීන්දු අර ෙගන නැහැ. හැබැයි, අපි ගන්න තීන්දු විෙව්චනය 
කිරීම තමයි ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසය පුරා සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒකට කමක් නැහැ. විෙව්චනය ෙහොඳයි. ඒ තුළින් 
අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
දකින්ෙන් ඉලක්කම්, සංඛ්යාෙල්ඛනවලට වඩා වැඩි ෙදයක් 
ෙලසට.  ඇත්ත වශෙයන්ම අවුරුදු 69ක් තිස්ෙසේ ඉදිරිපත් කළ අය 
වැය වාර්තාවලින් ෙකරුණ ෙද්වල් බැලුෙවොත් ෙපොතක් ගහන්න 
පුළුවන්. ෙනොෙක රුණු ඒවා බැලුෙවොත් තවත් ෙපොතක් ගහන්න 
පුළුවන්. අපි අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් රෙට් 
අනාගතය ගැන හිතලායි. එෙහම නම් ෙම් රෙට් අනාගතය ගැන 
හිතලා, ෙලොකු ඉදිරි පිම්මක් පනින බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්  තමයි 
ෙම් අය වැය  ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තවත් වැදගත් අලුත් සිද්ධාන්තයක් 
සඳහන් ෙවනවා.  ඒක තමයි අෙප් රෙට් සමෘද්ධිලාභී පවුල් 
සංඛ්යාව, සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව දැනට ලක්ෂ 14ක් ඉන්නවා. 
සමෘද්ධි සහනාධාර ෙනොලැෙබන, නමුත් ලැබිය යුතු පවුල් ලක්ෂ 
2ක් 3ක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. දුප්පත් පවුල් ලක්ෂ18ක් විතර අෙප් 
රෙට් ඉන්නවා. ෙම් ලක්ෂ 18ක් පමණ වන දුප්පත් පවුල් 
අනාගතෙය් අලුත් ඉලක්කයකට ෙගන යන්න ෙම් ව්යාපාර 
සියල්ෙලන්ම බැරි වුණු නිසා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඇතුෙළේ  ගාම 
රාජ්ය සංකල්පය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

ලංකාෙව් ගාම නිලධාරි වසම් 14,022න් සෑම ගාම නිලධාරි 
වසමකටම රුපියල් ලක්ෂ 15 බැගින් ෙවන් කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගාම නිලධාරි වසම් දහහතරදහස ්
ගණනත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල තුන්සිය ගණනත්, පාෙද්ශීය 
සභා, නගර සභා තුන්සිය ගණනත්, වර්තමානෙය් අලුතින් පළාත් 
පාලන ආයතන ෙවන් කිරීෙම්දී ෙකොටස්වලට ෙවන් කර තිෙබන 
ෙකොට්ඨාස පන්දහස් තුන්සිය ගණනත් ගැන සලකා බලා ගාම 
රාජ්ය 2,500ක් ඇති කර මුළු ලංකාෙව් සෑම ගමක්ම ඇතුළත් වන 
පරිදි ගාම නිලධාරි වසම් 5ක්, 6ක් එකට එකතු කර නිර්මාණය 
කරන ගාම රාජ්ය තුළ ඒ ගම්වල ඇති සියලු පශ්නවලට විසඳුම් 
ෙදන්න කියා ගරු අගමැතිතුමාෙග් ජාතික පතිපත්ති 
අමාත්යාංශෙයන් අපට කියා තිෙබනවා. එය සමෘද්ධි පශ්නයක් 
ෙවන්න පුළුවන්, සංවර්ධන පශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන්, පාසෙල් 
පශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන්, ෙසෞඛ්ය පශ්නයක් ෙවන්නත් පුළුවන්. 

ඒ සෑම පශ්නයකටම ගාම රාජ්ය තුළ විසඳුම් ලබා ෙදන්න ෙම් අය 
වැය මඟින් රුපියල් මිලියන 21,000ක මුදලක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා තවත් මාසයක් යන්න 
කලින් ඒ කියා දාමයට අදාළ නීතිරීති පනත් ෙකටුම්පත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉන් අනතුරුව ඒ සියල්ල 
තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අවුරුදු 20ක් ආපස්සට ඇද 
තිෙබන රට රැකියා උත්පාදනය කරන්න පුළුවන්; කර්මාන්ත ඇති 
කරන්න පුළුවන්; ධීවර ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයකට ෙගන එන්න. අපට මතක හිටින ඒ වාෙග් තීන්දු 
කීපයක් ෙගන ෙම් රෙට් ජනතාවට විශාල සහනයක් ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරනවා කියා පකාශ කරමින්, මට ෙම් ෙකටි කාලය ලබා 
දීම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා.  

 

[අ.භා. 1.25] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන 

අමාත්යතුමාෙග් කරුණු දැක්වීෙමන් පසුව ෙම් අය වැය විවාදයට 
සම්බන්ධ ෙවන්න ලැබීම ඉතා වැදගත් කියා මම හිතනවා. එතුමා 
රැකියා දසලක්ෂයක් නිර්මාණය කර දීම ගැන කථා කළා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් ෙකොටසක් ෙහොඳයි 
කියන, ෙකොටසක් නරකයි කියන ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම් මුහුදු 
ආරක්ෂණ ෙසේවාෙව් ව්යාපෘතිය විතරක් නතර කර 6,500කට 
විරැකියාවට ලක් ෙවන්න අද සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින්, අපට 
නම් ෙපෙනන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා බලය ගත් දවෙසේ ඉඳලා 
අලුතින් රැකියා උපදවනවා කියන එක ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් දැනට 
පවතින රැකියාවලටත් තට්ටු වන විධිෙය් තීරණ ගන්නා බවකුයි 
දවසින් දවස ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එක ගැන කථා කරන්න එතරම් කැමැති නැහැ 
කියා මම දන්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව් 

කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා 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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමායි අපියි බස්නාහිර 

පළාත් සභාෙව් එකට කටයුතු කළා. ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටිද්දී 
කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම වඩාත් සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව දින 100කට 
හදලා අතුරු සම්මත අය වැයක් ෙගන ආවා. ඒ අය වැෙයනුත් 
පධාන වශෙයන්ම කරපු ෙද් තමයි අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය 11ක 
ෙහෝ 13ක මිල අඩු කළා කියන පාඨය සමාජගත කිරීම. සමාජයට 
පබල ෙලස අෙළවි කෙළේ එයයි. එක පැත්තකින්, යම් යම් ව්යාපාර 
අංශ ෙතෝරලා විශාල වශෙයන් බදු පැනවීමක් කළා. අෙනක් 
පැත්ෙතන්, අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය -ෙකොත්තමල්ලි ද ඇතුළුව- වර්ග 
11ක ෙහෝ 13ක මිල අඩු කිරීමක් කළාය කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
plain tea එකටත් පාලන මිලක් දැම්මා; ආප්පයටත් පාලන මිලක් 
දැම්මා. ආප්පෙය් පාලන මිල ෙම් වන ෙකොට කියාත්මක වන්ෙන් 
නැහැ. Plain tea එක ගැන මා හරියටම දන්ෙන් නැහැ. ඒකත් 
එෙහම ෙවන්න ඇති. එදා දින 100 තුළ තමුන්නාන්ෙසේලා අඩු කළා 
කියන අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය -ෙකොත්තමල්ලි ද ඇතුළුව- මාස 
ෙදකතුන යන ෙකොට ආෙයත් විශාල මිලකට අෙළවි වන්න 
පටන්ගත්තා. අඩු කළා කියා පාරම් බාපු මිල වැඩි කාලයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. රුපියල වැෙටන ෙකොට -රුපියල වැෙටන 
ෙමොෙහොතක් පාසා- ඒ මිල ඉහළ නැංගා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙම් 
හැම ආහාර දව්යයක්ම පාෙහේ අපනයනය කරන ඒවායි. ඒ නිසා 
ෙම්වාෙය් මිල ඉහළ යන එක වළක්වන්න බැහැ. ෙමවර අය වැය 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දීපු මහ ජනතාව තබා තිෙබන 
අෙප්ක්ෂා ඉටු කර නැහැ. අපට ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
විරුද්ධව වැඩ කරපු අයෙග් අෙප්ක්ෂා ෙනොෙවයි, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරවරුන් දීපු චරිත සහතික විශ්වාස කර, චම්පික 
රණවක මහත්මයාලා දීපු චරිත සහතික විශ්වාස කර, මාදුළුවාෙව් 
ෙසෝභිත හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේ දීපු චරිත සහතික විශ්වාස කර, 
අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේ දීපු චරිත සහතික විශ්වාස 
කර, ඒ සියලුෙදනා දීපු චරිත සහතික විශ්වාස කර ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට ෙගෙනන්න හංසයාට කතිරය ගහපු ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂා 
ෙම් අය වැෙයන් ඉටු කර නැහැ. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමන්ලා 
අපි තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ෙගෙනන්න උදවු වුෙණ් නැහැ ෙන්.  
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ෙගෙනන්න කැප වූ බලෙව්ග 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැෙයන් කරාවි කියා බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් ෙමොනවාද?  

විෙශේෂෙයන්ම තැපැල් ඡන්දය දීපු රජෙය් ෙසේවකයා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, මූලික වැටුපට රුපියල් 10,000 එකතු 
කරාවි කියා. මූලික වැටුපට රුපියල් 10,000 එකතු කරන 
ෙපොෙරොන්දුව තමුන්නාන්ෙසේලා දීලා තිබුණා. පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, මහ මැතිවරණෙය්දීත් අගමැතිතුමා 
කිව්ෙව්, "මූලික වැටුපට එකතු කරනවා" කියා. නමුත්, ඒක කෙළේ 
නැහැ. ඒ ගැන වචනයක් සඳහන් කෙළේ නැහැ. මූලික වැටුප 
රුපියල් 10,000කින් ඉහළ යන ෙකොට විශාමික පජාව බලාෙගන 
හිටියා, ඒ අනුව තමන්ෙග් විශාම වැටුපත් ඉහළ යයි; විෂමතා 
අෙහෝසි ෙවයි; විෂමතා අෙහෝසි කරන්න අවශ්ය පතිපාදන ෙම් අය 
වැෙයන් ෙගෙනයි කියා. ඒ බලාෙපොෙරොත්තු  වැල්ෙල් තැනූ 
මාළිගා බවට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කාටද බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොදුන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය මැතිවරණ කාලෙය් දැන්වීමක් හැදුවා 
ෙමෝටර් සයිකල් එකක යන තරුණ යුවලක් දමා. ඒ යුවලට 
වාහනයක් ගන්න තිෙබන හීනය කිති කැව්වා. ෙමෝටර් සයිකල් 
එකක් තිෙබන ඕනෑම ෙකෙනකුට ඊළඟට තිෙබන හීනය තමයි, 
කාර් එකක් ගන්න එක. තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්ද කාලෙය් ඒ හීනය 

කිති කැව්වා. ෙහොඳට කිති කවලා ඒ හැඟීම තවතවත් උද්දීපනය 
කළා; දැන්වීම්වලින් උද්දීපනය කළා. දැන් ඒ දැන්වීෙම් ෙපනී 
සිටිය ගැහැනු ළමයාට පාෙර් බැහැලා යන්න බැරි තත්ත්වයක් 
තමුන්නාන්ෙසේලා උදා කර තිෙබනවා. යූඑන්පී ආණ්ඩුවක් ආවාම 
අඩු මිලට වාහනයක් ගන්න බලාෙගන ඉන්න බව පචාරය වුණු 
දැන්වීෙම් හිටපු නිරූපිකාවට දැන් පාෙර් බැහැලා යන්න බැහැ; 
ෙගයින් එළියට බහින්න බැහැ. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා මුළු වාහන ෙවෙළඳ ෙපොළම සමහර අයට වාසි 
ලැෙබන විධියට, තමන්ට අයිතිවාසිකම් තිෙබන සමාගම්වලට 
පෙයෝජන ලැෙබන විධියට, හරිත බලශක්තිය පෙයෝජනයට ගන්න 
වාහන පවා කීප ගුණයකින් මිල ඉහළ යන විධියට, තිෙරෝද 
රථයටත් රුපියල් ලක්ෂයක් ෙහෝ ෙදකක් වැඩි වන විධියට දුන්නා 
වැෙඩ්. ඊට අමතරව වාහනයක් ගත්තු මිනිහාට තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොන තරම් ගැහිල්ලක් ගැහුවාද? දුම් පරීක්ෂා කරන්න රුපියල් 
5,000යි. ඊට පස්ෙසේ බලපතය ගන්න රුපියල් 20,000යි. හැම 
අවුරුද්ෙද්ම රුපියල් 20,000 ගාෙන් ෙගවන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දීපු අයට දඬුවම් කරන යුගය දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආරම්භ  කර තිෙබනවා. ඇත්ත තමයි, දඬුවම් 
කරන යුගය ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා.  

තිෙරෝද රථ අයිතිකාරයා කියන්ෙන් ෙබොෙහොම අහිංසක 
මනුස්සෙයක්. දැන් ඉතින් හැම වාෙරකම ඒ මනුස්සයා යන්න 
ඕනෑ රුපියල් 5,000ක දුම් පරීක්ෂාවට. රුපියල් 5,000 ගාෙන් 
ෙදන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති ඒ කාලෙය් විවාහ 
ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තුව රුපියල් 5,000 කළාය කියා බුදු අම්ෙම් 
රතු අලි පැටවු එෙහන් ඇඬුවා; ෙකොළ අලි පැටවු ෙමෙහන් ඇඬුවා. 
ෙදවියෙන්, බඳින්ෙන් එක්ෙකෝ එක පාරයි. නැත්නම් ෙදපාරයි. දුම් 
සහතිකය එෙහමද? රුපියල් 5,000 ගාෙන් ෙගවලා දුම් සහතිකය 
ගන්න ගිහිල්ලා බැඳපු එකාට දික්කසාද ෙවන්න සිදු වනවා. ෙම් 
නිසා තිෙරෝද රථ රියැදුරා යාන්තම් අටවා ෙගන ඉන්න පවුල් 
ජීවිතය නැති වනවා. එදා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොදු ජනතාවෙග් දුක් 
ෙව්දනාව ගැන ෙමොන තරම් කඳුළු සැලුවාද? විවාහ වන අලුත් 
ෙජෝඩුවකට රුපියල් 5,000ක් ෙගවන්න වීෙමන් ඒ විවාහයට වන 
අගතිය ගැන ෙමොන තරම් ෙව්දනාත්මක පකාශ කළාද? එතෙකොට 
දැන් රුපියල් 5,000ක් ෙගව ෙගවා දුම් සහතිකයක් ගන්න එෙක් 
පශ්නයක් නැද්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන 
පැහැදිලිව තමුන්නාන්ෙසේලා ඔබට ඡන්දය දුන්නු ජනතාවෙග් 
අෙප්ක්ෂාවන්වලට පයින් ගහලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, බලන්න ෙපෞද්ගලික අංශය. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
වැටුප් වැඩි වීමකට ෙම්ෙකන් පදනම එයි, ෙපෞද්ගලික අංශයට 
යම්කිසි බලාෙපොෙරොත්තු සහගත වැටුප් වැඩි  වීමක් ලැෙබයි කියා 
ඒ අය බලාෙගන හිටියා. ඒ අතෙර් ෙගොවි ජනතාව හිතුවා, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය තව වැඩිෙවයි කියා. ගිය ආණ්ඩුෙවන් 
දුන්ෙන් වී ෙගොවියාට, කුඩා ෙත් වතු හිමියාට, පලතුරු 
වගාකරුවාට, එළවලු වගාකරුවාට, රබර් වගාකරුවාට. ඒ දීපු 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය තව ෙගොවිෙයෝ ෙම් රෙට් ඉන්නවාද කියා 
ෙහොයලා බලලා ඒ ෙගොවියන්ටත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන්න පටන් 
ගනීවි කියා තමයි හිතා ෙගන හිටිෙය්. ඒ ෙමොකද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා ෙන්, "බදු ගහනවා, ගහනවා. රාජපක්ෂ 
පවුල සැප විඳිනවා, රාජපක්ෂ පවුල සැප විඳින බදු ආදායම අඩු 
කළාම ඒ සල්ලි ෙපොදු ජනතාවට ෙදනවා" කියා. ඒක ෙන් සූතය. 
හරිම සරලයි ෙන්. දැන් සැප විඳින රාජපක්ෂ පවුලක් නැහැ ෙන්. 
දැන් මම දන්න හැටියට ෙමොකක්වත් පවුලක් නැහැ ෙන්. එෙහම 
පවුලක් නැත්නම්, අර කියපු එක ඇත්ත නම් ෙම් රෙට් ෙපොදු 
ජනතාව මත දැන් ෙමෙහම බර පටවන්න ෙහේතුවක් නැහැ ෙන්. 
නමුත්, පටවනවා  ෙන්. ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් 
කප්පාදුව තමයි ෙම් වවුචර් කමය. එක පැත්තකින් ෙහක්ෙටයා ර 
ගණන සීමා කරනවා. සහනාධාරය වී ෙගොවියාට පමණයි. අෙනක් 
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පැත්ෙතන් රබර්, කුඩා ෙත් වතු ඇතුළු ෙම් රෙට් අෙනක් ෙගොවි 
ජනතාවට දීපු ෙපොෙහොර සහනාධාරය නතර කරනවා. වී 
ෙගොවියාෙග්ත් එක්තරා භූමි පමාණයක් දක්වා සහනාධාරය 
ෙදනවා. අපි ෙකොෙහොමත් දන්නවා, ඔය වවුචරයට මාරු ෙවන්ෙන් 
වැෙඩ් ෙනොෙකෙරන්නයි කියලා. සාමාන්යෙයන් වවුචරයට මාරු 
වුණාම ඒක පමාද ෙවනවා. වගා කරලා අස්වැන්න එන කල් 
වවුචරය හම්බ ෙවන්ෙන් නැති ෙවනවා. ඔය වවුචර් කමයට දැන් 
පිං පඩියත් නැහැ. අහිංසක වයසක මිනිස්සු පිං පඩිය ගන්න ගියාම 
හැරිලා එනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය එක පාරට කපනවා 
ෙවනුවට වවුචරයක් හරහා ගමන් ෙකොට කපා දැමීම තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උපාය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඊළඟට, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙපොෙහොර සහනාධාරයට 
විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් අධ්යාපන ඇමතිතුමා කියන විධියට පාසල් 
නිල ඇඳුම් ෙරද්දටත් වවුචරයක් ෙදනවා. ඒ වවුචරයටත් ෙවන්ෙන් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් වවුචරයට  සිදුෙවන වැෙඩ්ම තමයි. 
වවචුරෙයන් තමයි කප්පාදුව පටන් ගන්ෙන්.  

ඊළඟට, ෙම් කාරණය ගැන බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා අය 
කරලා තිෙබන විශාල බදු පමාණය ෙහේතු ෙකොටෙගන, ඒ කියන 
බදු ෙගවීම ආරම්භ  කරපු ගමන් විදුලිය ගාස්තුව ඉහළ යාමට 
නියමිතව තිෙබනවා; දුරකථන ගාස්තු ඉහළ යනවා; ජල ගාස්තු 
ඉහළ යනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවක් 
හැදුෙව් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව නාස්ති කළා කියලා හිතලා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කියපු ෙද්වල් පිළිඅරෙගන. "ඒ නාස්ති කරපු 
සල්ලිවලින් අපට මීට වඩා සහන ෙදන්න තිබුණා,  ඒක දුන්ෙන් 
නැහැ" කියලා හිතලා තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්නා. නමුත් 
එෙහම හිතලා හදපු ආණ්ඩුව දැන් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙමෙතක් කල් ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවත්, ෙගොවි ජනතාවත්, 
ෙම් රෙට් මධ්යම පන්තියත් ඔවුන් ආරක්ෂා කර ගත්තු ජීවන 
රටාවක් තිෙබනවා නම් ඒ ජීවන රටාවත් කුඩු පට්ටම් ෙකෙරන 
ආකාරෙය් ආර්ථික පහාරයක් එල්ල කරපු අය වැයක් බවට ෙම් අය 
වැය පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙබොරු පුරසාරම් කථාවලින් ෙම්ෙක් ඇත්ත අනර්ථය වහන්න 
බැහැ. අෙප් ගරු විෙජ්දාස රාජපක්ෂ අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා හිතට එකඟව කථා කරන, මහත්මා 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. 
එතුමා කැමති නැතිෙවයි මෙගන් චරිත සහතික ගන්න. ෙමොකද, 
ඒක එතුමාට ෙලඩක්; තිෙබන යූඑන්පී ඡන්දත් අඩු ෙවන වැඩක්  
නිසා. නමුත් ඒක කියන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොම වුණත් කමක් නැහැ. 

විදුලිය ගාස්තුව ඉහළ යනවා. ෙම් කාලෙය් තමයි ෙලෝකෙය් 
අඩුම ෙතල් මිල තිෙබන්ෙන්; ෙලෝකෙය් අඩුම ගෑස ් මිල 
තිෙබන්ෙන්; ෙලෝකෙය් අඩුම ගල් අඟුරු මිල තිෙබන්ෙන්. ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල ෙකොච්චර අඩු වුණත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතල් මිල අඩු කෙළේ නැහැ. ඇයි, විදුලිය වැඩි 
ෙවන විධිෙය් පතිපත්ති, තීරණ ෙම් අය වැය තුළින් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්? 

අද ඕනෑ තරම් ජල විදුලිය පරිෙභෝජනය කරන්න තිෙබනවා. 
ඉන්ධන මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා නම් විදුලිය මිල වැඩි කරන්න 
ෙමොකක්ද තිෙබන ෙහේතුව? විදුලිය මිල වැඩි ෙවන විධියට ෙම් බදු 
ගැහීෙමන් ඒක ෙම් රෙට් කර්මාන්තකරුවාට බලපාන්ෙන් නැද්ද; 
ෙම් රෙට් මධ්යම පන්තියට බලපාන්ෙන් නැද්ද; නිෂ්පාදකයාට 
බලපාන්ෙන් නැද්ද? එතෙකොට ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්, ෙම්ක 
ආර්ථිකය පණ ගන්වන අය වැයක් කියලා. විදුලිය මිල වැඩි කිරීම 
සඳහා කිසිම සාධාරණ ෙහේතුවක් නැති තත්ත්වයක් තුළ -ගල් අඟුරු 
මිල අඩු ෙවච්ච ෙවලාෙව්, අෙනකුත් ඉන්ධන මිල අඩු ෙවච්ච 
ෙවලාෙව්, විදුලිය උත්පාදනයට බලපාන බලශක්ති මිල අඩු ෙවලා 
තිෙබන ෙවලාෙව්, වැස්ස ඕනෑවටත් වඩා වැහැලා තිෙබන 

ෙවලාෙව්, ජල විදුලිය ඕනෑවටත් වඩා ෙයොදා ගැනීෙම් හැකියාව 
තිෙබන ෙවලාෙව්- ෙම් අය වැෙයන් විදුලිය මිල වැඩි ෙවන විධිෙය් 
තීරණයකට, බදු පතිපත්තියකට මාරු වීම ඉතාම බරපතළ 
කාරණයක්. "ගෙහන් වැ ටිච්ච මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා" වාෙග් 
අය වැයක් බවට ෙම් අය වැය පත් ෙවලා තිෙබනවා. මිනිස්සු 
හිතාෙගන හිටිෙය් ගෙහන් වැ ටිච්ච මිනිහා නැගිට්ටවලා ෙකළින් 
කරලා එක්කෙගන යයි කියලා. විකමසිංහ මහත්තයායි, 
ෛමතීපාල ජනාධිපතිතුමායි ඇවිල්ලා අත්ෙදක ෙදපැත්ෙතන් 
අල්ලාෙගන එක්ක ෙගන යයි කියලා මිනිස්සු හිතුවා. දැන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙගොනා අනින අය වැයක් අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබන 
එකයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා එතැනින් නතර 
ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙය් බරපතළකම 
ෙපෙනන්ෙන්, විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට ඇරලා තිෙබන ෙදොෙර් 
පමාණය දිහා බැලුවාමයි. ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරනවා, 
ඔවුන්ට ලබා ෙදන ඉඩම්වලට ගහන බදු ටික සියයට 50කින් 
කපන්න. ඉඩම් ගැනීමට තිෙබන බාධා අයින් කරනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, අවුරුදු පහට, අවුරුදු අටට විශාල බදු සහන ෙදනවා. 
ෙම් අය වැය කථාෙව් අන්තර්ගත ෙනොවුණත් මා ෙම් කාරණය 
කියන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවන ෙකොට ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධාන 
ඇවිල්ලා වෘත්තීය සමිති එක්ක සාකච්ඡා පවත්වනවා. එකඟ 
ෙවන්න කියනවා, හාම්පුතාට සරිලන කම්කරු නීතියකට. දැනට 
තිෙබන නීතිය ඇතුෙළේ ෙසේවකයාට තිෙබන ආරක්ෂාව වැඩියි. ඒ 
වැඩි ආරක්ෂාව අයින් කරලා හාම්පුතාට ඕනෑ නම් අද තීන්දු කර 
ෙහට එළියට දාන්න පුළුවන් වි ධිෙය් කම්කරු නීති හදන්න 
වෘත්තීය සමිති එකඟ කරවා ගැනීෙම් සාකච්ඡා සභාවකුත් ෙම් 
ෙවන ෙකොට සමගාමීව යනවා.  

ෙම් අය වැෙයන් විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට අසීමාන්තික සහන 
ෙදනවා. විෙද්ශ සමාගමක් ෙකොටස් නිකුතුවක ආෙයෝජනය 
කෙළොත් ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා. නමුත් ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික ව්යවසායකයන්ට -ෙම් රෙට් ආෙයෝජකයන්ට- ඒ 
විධිෙය් සහන දිග හැරීමක් ෙම් අය වැය ඇතුෙළේ කරලා නැහැ. ෙම් 
රෙට් ආෙයෝජකයා ෙකෙරහි ධනාත්මක ආකල්පයක ඉඳලා බලලා 
නැහැ. ෙම් රෙට් ආෙයෝජකයාට අවශ්ය සහෙයෝගය දීෙම් උපාය 
මාර්ගයක් ෙම් අය වැෙයන් ෙපන්වලා නැහැ. ඒ ෙවනුවට අර 
"Regaining Sri Lanka" සැලැස්ෙම් තිබුණු ආකාරයට කටයුතු 
කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව දන්නා එකම කමය 
තමයි, විෙද්ශ ආෙයෝජකයාට ඉඩම් ගන්න ඕනෑ නම් ඉඩම් ගන්න 
පුළුවන් ෙවන විධියට නීති හදනවා. ලාභ ශමය ගන්න ඕනෑ නම් 
ගත්තා, පාවිච්චි කළා, විසි කළා විධියට ඒ නීති හදා ෙදනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට බදු සහන ෙදනවා, අවුරුදු පහට, අටට. එෙහම දීලා 
බලනවා, විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වා ෙගන ෙම් රෙට් ෙම් 
ෙපොෙළොව  ඔවුන්ට පාවිච්චි කරන්න ඉඩ දීලා ගණනක් ෙසොයා 
ගන්න පුළුවන් ද කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දන්නා විධියට ගරු මලික් 
සමරවිකම අමාත්යතුමා, -ෙම් කාරණය පුවත් පත්වලත් පළ වුණා- 
"ෙකොයිල්" කියන සිංහල තරුණ ව්යාපාරික සංගමෙය් උදෑසන 
ආහාර ෙව්ල සමඟ තිෙබන සාකච්ඡාවකට ගිහින්, එහිදී පැහැදිලිව 
කියා තිබුණා, " ලබන අවුරුද්ෙද් මාර්තු ෙවන ෙකොට අපි 
ඉන්දියාවත් එක්ක CEPA  ගිවිසුම ෙවනත් නමකින් අත්සන් 
කරනවා. ඒකට ඔය ෙගොල්ලන් දුක් ෙවන්න එපා. අපි රජෙය් 
වාණිජ ආයතන ෙගොඩක් ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා" කියා. 
පළමුෙවන්ම Lanka Hospitals, SriLankan Airlines, Mihin 
Lanka වාෙග්ම රක්ෂණ සංස්ථාව ආදී වශෙයන් නම් කිහිපයක් 
එතුමා කියා තිබුණා. "ඒවා මිලදී  ගන්න ලැහැස්ති ෙවන්න, අරවා 
ගැන කනගාටු ෙවන්න යන්න එපා" කියා එතුමා කියා තිෙබනවා. 
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ඒ කියන්ෙන් එක පැත්තකින් අෙප් ආර්ථිකය විෙද්ශීය 
සමාගම්වලට ෙමෙහම විවෘත කරනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් අය 
වැෙයහි ෙනොකියන කථාවක් මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා සිංහල 
ව්යාපාරික සංගමයට ගිහින් කියනවා. එතුමා කියනවා, ලබන 
අවුරුද්ෙද් මාර්තු ෙවන ෙකොට ෙම් රෙට් ෙසේවා ආර්ථිකය 
ඉන්දියානුවන්ටත් සම්පූර්ණෙයන් විවෘත කරන, ෙම් රටට වරක්, 
ෙදවරක් ෙගෙනන්න හදලා ෙම් රෙට් ව්යාපාරිකයන්ෙග් විෙරෝධය 
නිසා නතර කරපු -  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ගරු 

ඇමතිවරයකුෙග් නමක් සඳහන් කරනවා. ඒ නම් කිරීම වැරදියි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා ආධුනිකයි. තව ටිකක් train ෙවලා එන්න. සමහර 

ඒවාට ආධුනික නැහැ. නමුත් ෙම් වැෙඩ්ට ආධුනිකයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගරු මලික් සමරවිකම 
මැතිතුමාට ෙචෝදනාවක් කෙළේ නැහැ. මම එතුමා ගැන වැරැද්දක් 
කිව්ෙව්ත් නැහැ. මම පුවත් පතක දැක්ක කාරණයක් ගැනයි 
කිව්ෙව්. එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාවට එනවා. මම නම කිව්ව නිසා 
එතුමා එන ෙව්ගය බලන්න ෙකෝ. හරි සුන්දර ජවනිකාවක් ඒක. 
ගරු මලික් සමරවිකම මැතිතුමනි, ඔබතුමා ෙනොකියපු ෙදයක් මා 
කිව්වා නම් ඔබතුමාට දැන් ඒ ගැන කියන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු ෙදය මට පැහැදිලිව ඇසුෙණ් 

නැහැ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක ෙන්. අර ෙකොෙහේවත් ඉන්න ෙකෙනක් ඔළුව දැම්මා ෙන්. 

එෙහම කරදරයක් ෙවන ෙදයක් මම කිව්ෙව් නැහැ. 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔබතුමා මෙග් නම කියනවා ඇසුණා. ඒකයි, මම ආෙව්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තරුණ සිංහල ව්යවසායකයින්ෙග් 

සංගමයක් වන "ෙකොයිල්" එක සමඟ සාකච්ඡාවකට ගිහින් 
තිබුණා. එහිදී ඔබතුමා කථා කළාය කියා පුවත් පතක පළ වී 
තිබුණු වාර්තාවක් මා දැක්කා. මට මතක හැටියට එම පුවත් පත 
"දිවයින" ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාර්තාෙව් තිබුණා, ''ලබන අවුරුද්ෙද් 
මාර්තු පමණ වන විට ඉන්දියාව සමඟ ෙසේවා ආර්ථික ගිවිසුම 
අත්සන් කරනවාය, ඒ ගැන ඔයෙගොල්ලන් කනගාටු ෙවන්න 
එපාය, අපි යම් යම් රජෙය් වාණිජ කටයුතුවලින් අයින් ෙවනවාය, 
ෙමන්න ෙම් ආයතන අපි ෙපෞද්ගලිකරණය කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය, ඒවා ගැනීම සඳහා ඔයෙගොල්ලන් 
ලැහැස්ති ෙවන්න ය'' කියලා. ඔබතුමා එෙහම කිව්වාද, නැද්ද? මම 
පත්තෙර් තිෙබනවා දැක්ෙක් එෙහමයි. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මම එෙහම ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙකොෙහොමද කිව්ෙව්? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මම කිව්ෙව් ෙමෙහමයි. CEPA එක අපි අත්සන් කරන්ෙන් 

නැහැ. ඒ ෙවනුවට ඉන්දියාව සමඟ economic and technological 
co-operation agreement එකක් අත්සන් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම පශ්නයක් අහන්නද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඒක කරන්න ඉස්සර ෙවලා හැම එක්ෙකනා සමඟම අපි 

සාකච්ඡා කරනවා. සාකච්ඡා කරලා, අෙප් රටට වාසි වන විධියට 
තමයි අපි ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරන්ෙන්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම දන්නවා. CEPA නමින් ගිවිසුම අත්සන් කරනවා කියලා 

ඔබතුමා ෙකොතැනකදීවත් කිව්ෙව් නැහැ. මම අහන්ෙන්, ඒ   
තාක්ෂණික සහ ෙසේවා ගිවිසුම හරහා ලංකාෙව් ෙසේවා ආර්ථිකය 
ඉන්දියාවට විවෘත කිරීමත්, ඉන්දියාෙව් ෙසේවා ආර්ථිකය ලංකාවට 
විවෘත කිරීමත් සිදු ෙවනවාද කියලායි. 
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[ගරු විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඒවා ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන් කියලා ඒ agreement එක ගැන අපි 

තවම සාකච්ඡා කරලා නැහැ. හැම එක්ෙකනාෙග්ම අදහස් 
අරෙගන තමයි අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙහොඳයි. එතුමාෙග් කථාෙවනුත් පැහැදිලියි ෙන් මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි. CEPA නමින් ෙනොෙවයි, ෙවන නමකින් 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න ලැහැස්ති ෙවනවා කියලා එතුමා 
කියනවා. [බාධා කිරීමක්] මෙග් ෙවලාව ගත ෙවනවා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මම පසුව උත්තර ෙදන්නම්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා පසුව කියන්න. සීපා හරි ෙමොකක් හරි. මම 

දන්ෙන් නැහැ ෙමොකක්ද කියලා. සිපා බැරි නම් පාසි හරි, නම 
ෙමොකක් වුණත් කමක් නැහැ. මට දැන ගන්න ඕනෑ වුෙණ් ෙම්කයි. 
සීපා නමින් ෙහෝ ෙවනත් නමකින් ෙහෝ ඉන්දියාව සමඟ ෙවනත් 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවාද කියන එකයි. එතුමා ඒ බව 
පිළිගන්නවා. එතුමා කියනවා, ලංකාෙව් අයෙග් අදහස් අනුව ඒ 
ගැන සැලකිලිමත් ෙවනවාය කියලා. ඒ ගැන අපි එතුමාට ෙමොකුත් 
කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, එෙහම වුෙණොත් එතැන තිෙබන ඊළඟ 
පශ්නය ෙමොකක්ද?  එක පැත්තකින් සම්පූර්ණ විෙද්ශ 
ආෙයෝජනවලට ෙමෙහේ මුළුමහත් ඉඩම් ටික ෙදනවා. නීති හදලා 
ෙදනවා. බදු සහන ෙදනවා. රතු පාවාඩ එළනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, ඒ ගිවිසුම අත්සන් කෙළොත් ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? ඔබතුමා කියන විධියට රටට අවාසි ෙනොවන විධියට 
ෙකරුෙණොත් පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ෙම් රෙට් ෙසේවා 
ආර්ථිකයත් ඉන්දියාවට විවෘත වන විධියට ගිවිසුම අත්සන් 
කෙළොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඉන්දියාෙව් 26වන පාන්තය බවට 
ලංකාව පත් ෙවනවා. දනුස්ෙකොඩි ඉඳලා මන්නාරම දක්වා පාලම 
හදනවා. කිෙලෝමීටර 22යි තිෙබන්ෙන් එතැන ඉඳලා ලංකාවට 
එන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දකුණු ඉන්දියාෙව් 
ඉන්නවා, ෙකෝටි ගණනක් රස්සා නැති මිනිස්සු. ඔළුව කහ කහා 
පාෙර් මළ පහ කර කර යන මිනිස්සු  ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. ඒ 
මිනිස්සු ඒ කිෙලෝමීටර 22 පන්නා ෙගන ෙම් රට ඇතුළට රිංගා 
ගත්තාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ෙසේවා ආර්ථිකය විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
රෙට් මුළුමහත් ෙද්ශපාලන කියාදාමයම කනපිට හැෙරන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ අනතුර සිදු ෙනොවන 
විධියට ඒ කටයුතු කරනවා නම් ඒ ගැන අෙප් විරුද්ධත්වයක් 
නැහැ. 

ෙකොෙහොම වුණත්, දැන් මම කියා ෙගන ආෙව් ෙම්කයි. ෙම් 
විධියට විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට සහන ලබා දීම නිකම්ද ෙවන්ෙන්? 
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙමොකද වුෙණ්? මුදල් ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉඳ ෙගන 
අය වැය  ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළා. පහු වැනි දා පත්තරවල පළ 
වුණා, පරිප්පු අඩු කළා, අරක අඩු කළා, ෙම්ක අඩු කළා කියලා. 
ඔය අඩු කරපු ඒවා මාසයකට ෙදකකට වඩා ඔය මිලට තිෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒක අපායට ලැබුණු ෙපොඩි interval එකක්. මාස ෙදක 
තුනකින් ඔය මිල තිබුණාටත් වඩා ඉහළට යනවා. දින සියෙය් 

ආණ්ඩුෙව් අතුරු අය වැෙයන් අඩු කරපු ඒවාත් එෙහමයි. ඒ 
සන්දර්ශනය මාධ්යෙයන් ෙපන්වන ගමන් එදා රෑ ෙමොකක්ද 
කෙළේ?  ෙම් රටට අඩිය තියන්න තහනම් කරලා තිබුණු ෙකොටි 
සංවිධානයට සම්බන්ධ - හිතවාදී - සංවිධාන අටක  පුද්ගලයන් 
260කට වැඩි පමාණයක -269ක- නම් තහනම් නාම ෙල්ඛනෙයන් 
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා අයින් කළා. පුද්ගලයන් 269 ෙදෙනක්. ඒ 
269 ෙදනාට ෙම් රටට අඩිය තියන්න තහනම් කිරීමට ෙම් රෙට් 
බුද්ධි අංශ තීරණය කෙළේ ඉතාම ෙහොඳට කරුණු කාරණා 
අවෙබෝධ කර ෙගනයි. Father Emmanuelෙග් ෙගෝලීය ෙදමළ 
සංසදය ඇතුළු ආයතන අටකට ෙම් රටට අඩිය තියන්න තහනම් 
කළා. [බාධා කිරීමක්] ෙක්.පී. තමුන්නාන්ෙසේලා ළඟ ඉන්ෙන්. 
ඕනෑ හුරතලයක් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] කරුණාකරලා මෙග් 
ෙවලාෙව් මට කථා කරන්න ෙදන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙකොටි හිතවාදී සංවිධාන 
අටට තිබුණු තහනම ඉවත් කෙළේ ෙකොෙහොමද? පුද්ගලයන් 269 
ෙදෙනකුට තිබුණු තහනම ඉවත් කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙමොකක්ද, 
ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් සැලැස්ම? [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ෙම් සභාව සන්සුන් කරන්න. ෙම් 
ළමයි ටික තවම හික්මිලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එක ළමෙයක් නම් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් අය වැය කථාව 
කිෙයව්වා. ෙම් අෙනක් ළමයින්ට ෙමතැන හැසිෙරන විධිය ගැන 
අවෙබෝධයක් නැහැ. අර ළමයා නම් අමාරුෙවන් හරි අය වැය 
කථාව කළා. මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන් 
ෙපොඩ්ඩක් ධමනය කරලා ෙදන්න ෙකෝ. අෙප් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා.  

දැන් බලන්න, ෙකොටි සංවිධානයට සම්බන්ධ සංවිධාන අටක් 
නිදහස් කරලා තිෙබනවා. පුද්ගලයන් 269ක් නිදහස් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම නිදහස් කරලා ආෙයෝජකයන්ට එන්න 
රතු පාවාඩ එළනවා. කවුද එන්ෙන්? කවුද එන්ෙන්? ෙකොටින්ෙග් 
සල්ලි අරෙගන එන්න අවශ්ය කරන පාවාඩය තමයි ෙම් 
එළන්ෙන්. Father Emmanuelලා ෙවන්න පුළුවන්, සුෙර්න් 
සුෙර්න්දන්ලා ෙවන්න පුළුවන්, කුඩු ජාවාරම්වලින්, අවි 
ජාවාරම්වලින් ෙහොයපු ෙකොටින්ෙග් සල්ලි අරෙගන එන්න අද පාර 
විවෘත කරලා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ද්විත්ව රටවැසිභාවය ෙදනවා.  

ෙකොටි හිතවාදී ඩයස්ෙපෝරාෙව් මිනිසුන්ට ද්විත්ව 
රටවැසිභාවය ෙදනවා. ජනාධිපතිතුමා ඒ අය ෙපෝලිම් ගස්සවලා 
ද්විත්ව රටවැසිභාවය ෙදනවා. ද්විත්ව රටවැසිභාවය ෙදනවා.  
ආෙයෝජනයට එනවා නම් රතු පාවාඩ එළනවා. ඒ අයට ඉඩම් ටික 
ගන්න පුළුවන්. ඒ අයට ඕනෑම සහනයක් ෙදනවා. බදු සහන 
ෙදනවා. අර පැත්ෙතන් තහනම් නාම ෙල්ඛනෙය් තිෙබන නම් ටික 
ඉවත් ෙවනවා. එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් නීති විෙරෝධී මුදල් ෙම් රට 
ඇතුළට ෙපොම්ප කරවා ගැනීෙම් න්යාය පතයක් ඇතුවයි ෙම්  අය 
වැෙය් ෙම් පතිපත්තිය තීන්දු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක ඉතාම 
පැහැදිලියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා දැන් 
දවස් කිහිපයකට කලින් තිකුණාමලය නාවුක හමුදා කඳවුර 
ඇතුළට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් විෙද්ශීය නිලධාරින් 
කිහිප ෙදෙනක් ගියා කියලා. අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කළා, අෙප් හමුදාව 
නීතියට පිටින් මිනී මැරුවාද කියලා. නාවික හමුදා කඳවුර අතුෙළේ 
තිෙබන පරණ ෙගොඩනැගිලි පරීක්ෂා කළා. එළියට ආවාට පස්ෙසේ 
ඒ අය ෙමොකද කෙළේ? CID එකට කිව්වා, ඒ කඳවුෙර් පධාන 
නිලධාරින් තුන්ෙදෙනක් වැඩිදුර විභාගය සඳහා අත් අඩංගුවට 
ගන්න කියලා. ඒ අය අත් අඩංගුවට ගත්තා. ෙම් විෙද්ශික 
නිලධාරින් කඳවුර ඇතුළට ගිෙය් උසාවි නිෙයෝගයක් ඇතුවද? 
කඳවුර ඇතුළට යන්න අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව උසාවි 
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නිෙයෝගයක් ගත්තාද? කඳවුර ඇතුළට යන්න අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  උසාවි නිෙයෝගයක් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් නිලධාරින් තුන්ෙදෙනකුට  කඳවුර 
ඇතුළට යන්න එෙහම උසාවි නිෙයෝගයක් තිෙබන්න බැහැ. ෙමොන 
රෙට්ද හමුදාව වැරැදි කළාද කියලා ෙසොයන්න විෙද්ශිකයන්ට 
තමන්ෙග් කඳවුරු ඇතුළට රිංගන්න ෙදන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතික ආරක්ෂාව ගැන ෙම් අය වැෙයන් 
කියනවා.  ජාතික ආරක්ෂාව ගැන සලකනවාය කියනවා.  නමුත් 
අද තමුන්නාන්ෙසේලා පැහැදිලිවම ෙම් රෙට් නාවුක හමුදාව 
ෙමොනවාද කෙළේ කියා ෙසොයන්න එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
සුදු නිලධාරින් හමුදා කඳවුරු ඇතුළට රිංගා පරීක්ෂා කරන තැනට 
ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව බාල්දු කරලා තිෙබනවා; හෑල්ලු කරලා 
තිෙබනවා.[බාධා කිරීම්]   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, බුද්ධි අංශ නිලධාරින් අද ෙහෝමාගම 
අධිකරණයට ෙගනාවා.  බුද්ධි අංශ නිලධාරින් අද ෙහෝමාගම 
අධිකරණයට ෙගනැල්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්යි ඒ නිලධාරින් අත් අඩංගුවට අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් 
අත්අඩංගුවට ගත්ත ෙකොටි නිදහස් කරනවා.  නාවුක හමුදාෙව් අය 
ඒ පනත යටෙත් අත්අඩංගුවට ගන්නවා.  අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
ජාතික ආරක්ෂාව බිලි දීලා ඉවරයි.  ජාතික ආර්ථිකයත් 
විජාතිකයන්ට ඕනෑ කරන විධිෙය් පතිපත්ති මාලාවකට අද 
අරෙගන ඇවිල්ලා ඉවරයි.  ඒක තමයි ෙවන්ෙන්.   

තමුන්නාන්ෙසේලා වංචා දූෂණ ගැන කථා කළා. අපි දැන්ම කථා 
කරන්ෙන් නැහැ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒවා.  දැන් ඒවා එකතු 
කරෙගන තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් මැද ෙවනෙකොට ඒවා 
එළියට එනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙකොයි විධිෙය් රජ බඩු ටිකක් ද කියලා. කමක් නැහැ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔෙහොම කරෙගන යන්න. [බාධා කිරීම්] 
ෙකොෙහොම වුණත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 
අෙන්! ඇයි ඔච්චර කලබල? ඉතින් අහෙගන ඉන්නෙකෝ.  [බාධා 
කිරීම්] මම කාටවත් කෑ ගැහුෙව් නැහැ.  [බාධා කිරීම්] කරන්න 
එපා කිව්ෙව් නැහැ.  ඔබතුමාට නම් ඉතින් කර ගන්න ෙමොකුත් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඇමතිකමක් ෙනොලැබීෙම් දුකට ඒ කෑ 
ගහන්ෙන්. අෙන් මලික් ඇමතිතුමනි අරයාට ඇමතිකමක් අරෙගන 
ෙදන්න.  අර්ජුන ඇමතිතුමා හරි කමක් නැහැ, ළඟින් තියා ගන්න.   

 ෙම් අය වැෙයන් අද තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? මීළඟට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙහොරකම ගැන කථා 
කළා.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පාස්ෙපෝට්, පාස්ෙපෝට්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
දින 100 ආණ්ඩුවට එල්ල වුණ බරපතළම වංචා ෙචෝදනාව 

ෙමොකක්ද?  දින 100 ආණ්ඩුවට එල්ල වුණ බරපතළම වංචාව 
බැඳුම්කර වංචාව. ඒ බැඳුම්කර වංචාව ෙම් රෙට් මහජනතාවට 
ෙකෝටි ගණනක් අහිමි කළා.  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වැෙඩ්ට ෙම් 
අය වැෙයන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 
නිෂ්කාසන අංශයක් ෙවනම ස්වාධීනව පිහිටුවනවා. මහ බැංකුව 
යටෙත්, මහ බැංකුව විසින්ම ෙම් රෙට් බැඳුම්කර ණය ගනුෙදනු 
ෙමෙතක් කාලයක් කළා.  ඒක මහ බැංකුව විසින් සිදු කිරීම වරදක් 

කියලා කවුරුවත් කිව්ෙව් නැහැ. පළමුෙවනි වතාවට රෙට් 
බැඳුම්කර ෙහොරකමක්  එළියට ආවා. පසු ගිය දින 100 ආණ්ඩුව ඒ 
ෙහොරකම කළා.  ඒක එළියට ආවා.  මහ බැංකුෙව් නිලධාරින් 
COPE එකට ඇවිල්ලා ඇත්ත තත්ත්වය කිව්වා. වැෙඩ් අහුවුණා. 
දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්?  අහුෙනොෙවන්න බැඳුම්කර වංචාව 
කරන්න මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර නිෂ්කාසනය, ඒ කියන්ෙන් මහ 
බැංකුව යටෙත් තිෙබන වගකීම පිටට ගන්නවා.  ඒක ෙදනවා 
ෙවනම පුද්ගලික පාලක මණ්ඩලයකට. ඒක ෙවනම අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයකට ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] එෙහම දීෙමන් ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  මහ බැංකු නිලධාරින්ට ඒ පිළිබඳව සමීපව අධ්යනය 
කරන්න බැරි ෙවනවා.[බාධා කිරීම්] ෙමහි ෙබොරුවට කියනවා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් 
කියලා. ලංකා බැංකුව තිෙබන්ෙනත් මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය 
යටෙත් තමයි.  එෙහමයි කියලා ලංකා බැංකුව කරන හැම 
ගනුෙදනුවක්ම මහ බැංකුව දන්ෙන් නැහැ.  අධීක්ෂණය කියන්ෙන් 
එකක්. මහ බැංකුව යටෙත්ම කියාත්මකවීම තව එකක්.  මහ 
බැංකුව යටෙත් කියාත්මක ෙවන බැඳුම්කර නිෂ්කාසන ගනුෙදනු 
ඒෙකන් ගලවලා ෙවනම පාලක මණ්ඩලයක් සහිත ආයතනයක් 
ඒ සඳහා පිහිටුවනවා. ෙමොකටද එෙහම කරන්ෙන්? කවුද එෙහම 
කරන්න  කිව්ෙව්? බැඳුම්කර ෙහොරකම රහ වැටිලා, අහු 
ෙනොෙවන්න බැඳුම්කර මගඩිය දිගටම කරෙගන යන්න 
ෙනොෙවයිද මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර නිෂ්කාසන කියාවලිය ඉවත් 
කරලා ෙවනම පාලක මණ්ඩලයක් - ස්වාධීන ආයතනයක් - 
යටතට ඒ බැඳුම්කර කියාදාමය ගන්න යන්ෙන්? ඒක කරන්ෙන් 
ෙහොරකමට ෙනොෙවයිද? ඒක කරන්ෙන් පිංකමටද කියලා අපි 
අහනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් බලන්න තමුන්නාන්ෙසේලා EPF, 
ETF අරමුදල්වලට කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා.  ඒක තමයි 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්, සංස්ථා,  මණ්ඩලවල වැඩ කරන ලක්ෂ 
60කට වඩා වන ෙම් රෙට් ෙසේවක පජාව ඉතාම කැපවීෙමන්, 
දහඩිය මහන්සිෙයන් හම්බ කළ සල්ලිවලින් දකුණු ආසියාෙව් 
හැදුණු ෙලොකුම අරමුදල.  ටී.බී. ඉලංගරත්න ඇමතිතුමා සමඟි 
ෙපරමුණු ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මූලික වුණු 
ආණ්ඩුවල ඉඳෙගන තැබූ පධාන සහ ෙයෝධ පගතිශීලී පියවරක් 
ඒක. අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? EPF, ETF අරමුදල් මහ බැංකුෙව් ආධිපත්යෙයන් 
ගලවලා ෙවනම ස්වාධීන පාලක මණ්ඩලයක් යටතට 
ෙගෙනන්නයි.  එෙහම ෙගනැල්ලා ඒ සල්ලි ටික හිෙතන හිෙතන 
විධියට ආෙයෝජනය කරන්න තමයි ෙයෝජනා කරන්ෙන්. හිෙතන 
හිෙතන විධියට ආෙයෝජනය කළාම ඒ මුදල්වල අයිතිකරුවන්ට 
වග කියන්ෙන් කවුද? මහ බැංකුෙව් වගකීම යටෙත් තිෙබන 
ෙකොට ආරක්ෂාව වැඩියි. මහ බැංකුෙව් වග කීමක් තිෙබන ෙකොට 
ෙසේවකයාට තිෙබන විශ්වාසනීයත්වය වැඩියි. හැබැයි අද ෙවන්ෙන් 
ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් අරමුදල මහ බැංකුෙවන් ගලවලා ගන්ෙන්, 
තමන්ට අභිමත ආකාරෙය් ව්යාපෘති ෙවනුෙවන් පාවිච්චි කරලා 
තමන්ෙග් ගජ මිතුරු පැළැන්තිෙය් ආෙයෝජන වුවමනා වන් 
ෙවනුෙවන් රිසි පරිදි ෙයොදවා ගැනීෙම් ඉඩකඩ පාදාගන්නයි. ෙම්ක 
කරන්ෙන් ෙහොරකමට ෙනොෙවයිද? 

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

3ක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් තිබුණු ආණ්ඩුව 

ජනවාරි 8වැනිදා එෙළව්ෙව් ඊට වඩා ෙහොඳ ආණ්ඩුවක්    
හදාගන්න ෙන්. 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඇයි ෙහොඳ නැද්ද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමන්ලාට ෙහොඳයි. මම කිව්ෙව් නැහැ ඔබතුමන්ලාට 

නරකයි කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාට ෙහොඳයි. හැබැයි, 
රටට ෙහොඳ ෙවන්නත් එපායැ. රටට ෙහොඳ ෙවනවාද? [බාධා 
කිරීමක්] රටට, රටට. ෙම් අය වැෙයන් EPF, ETF අරමුදල් 
ෙකොල්ලකන ෙකොට, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයාෙග් අයිතිය 
නැති කරන ෙකොට, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිෂ්කාසන අංශය 
ෙවනම හදන ෙකොට, ෙහොරකම ස්වාධීන ආයතනයක් යටෙත් 
කරෙගන යනෙකොට,  ෙම් රෙට් ජනතාව 8වැනිදා ගහපු කතිරය  
සනීෙපට හිටීවිද කියලා තමයි මට අහන්න තිෙබන්ෙන් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  8වැනිදා හංසයා ෙවනුෙවන් කෙඩ් 
ගිය අයට ෙම් පාපකර්මෙය් වගකීෙමන් ගැලෙවන්න බැහැ. 
8වැනිදා හංසයා ෙවනුෙවන් කෙඩ් ගිය අය EPF, ETF අරමුදල් 
දංෙගඩියට දක්කන එකට වග කියන්න ඕනෑ. 8වැනිදා හංසයාට 
කෙඩ් ගිය අය ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන් ලිබරල්වාදී 
ආර්ථික උපාය මාර්ගයකට ඇදෙගන යන එක ගැන වග කියන්නට 
ඕනෑ. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය  විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට සම්පූර්ණෙයන් 
විවෘත කිරීම පිළිබඳව වග කියන්නට ඕනෑ.  අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
නැවතත් 2001-2004 කාලෙය් තිබුණු ආර්ථික පතිපත්තිය - 
"Regaining Sri Lanka" - යටෙත් අරෙගන යන ගමනට 8වැනිදා 
කරගහපු හැෙමෝම වග කියන්න ඕනෑ. "ෙමන්න ෙපොල්ල, අන්න 
සතා, මම සිල් ගත්තා" කිව්වාට වැඩක් නැහැ. ඒකට වග කියන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා අපි කවුරුත් ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව අරෙගන අෙප් ආණ්ඩුෙව් තිබුණු 
අඩු පාඩුත් හදාෙගන අෙප් රෙට් ආර්ථිකය  ඉදිරියට ෙගන යනවා 
නම් අපට කිසි තරහක් නැහැ. එෙහම නම් අපි කියනවා, 
"ෙබොෙහොම ෙහොඳයි" කියලා. හැබැයි අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව  
කියනවා,  ෙම් ආර්ථික දැක්ම සහ ආර්ථික මූෙලෝපායන් යන 
ෙදකම තමුන්නාන්ෙසේලා හදලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රට ඇතුෙළේ සිටින 
ෙද්ශීය ව්යවසායකයාට, ව්යාපාරිකයාට, ආෙයෝජකයාට අවශ්ය 
කරන ඉඩකඩ හදලා ෙදන්න ෙනොෙවයි කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙවනුවට විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ටයි, අර තහනම ඉවත් කරලා ෙගෙනන ෙකොටි 
සල්ලිවලට ෙම් රට ඇතුෙළේ බඩ පිණුම් ගහන්න ඉඩකඩ හදලා 
ෙදන්නයි හදන්ෙන්.  ජාතික ආරක්ෂාව දියකර හැරලා ජාතික 
ආර්ථිකය පාවා දීෙම් ෙමෙහයුමකටයි සූදානම් වන්ෙන්. ඒ 
පාවාදීෙම් ෙමෙහයුම ෙහොඳට කරළියට ෙගනාපු අය වැයක් තමයි 
ෙම් අය වැය. එතුමා ඉතාම මහන්සි ෙවලා අමාරුෙවන් කියවපු අය 
වැය; අමාරුෙවන්  අපි අහෙගන හිටපු අය වැය, අමාරුෙවන් හරි 
අහෙගන ඉඳලා අපි කියන්ෙන් ෙම් මාවතට  රට ඇදෙගන යන්න 
ෙදන්න එපා කියලයි. 

ෙම්ක යුද්ධයක් තිබුණු රටක්. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් අපි ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් 
ෙගවුණු අවුරුදු 10ක කාලය ඇතුළත  යුද්ධය අවසන් කරලා 
සියයට 7.5ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයකට ෙම් රට ෙගනාවා. අද 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 5.7ට බැහැලා. මහ බැංකු වාර්තා 
අනුවම අද ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 5.7ට බැහැලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ලබන අවුරුද්දත් ඒ මට්ටෙම් කියලා තමයි මහ බැංකුව 

කියන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් සැබෑ 
තත්ත්වය ෙත්රුම් අරෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නැවත නිසි 
පීල්ලට ගන්න, වැඩ කරන ජනතාව පමුඛ සැබෑ ෙද්ශමාමක, 
පගතිශීලි, වාමවාදී බලෙව්ග සූදානම්  බව අවධාරණය කරමින් මම 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. මට කාලය ලබා දුන්නාට 
 ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහෝම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. Patali 

Champika Ranawaka. 

 
[අ.භා. 1.57] 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව 

පිළිබඳව අපි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඒ ඒ අමාත්යාංශ, ඒ ඒ 
කාර්යාංශ පිළිබඳව විධිමත් සාකච්ඡාවක් කරන නිසා අය වැෙය් 
සමස්ත වටපිටාව, අය වැය මඟින් අපි අෙප්ක්ෂා කරන ඉලක්ක 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා. අද ෙමම අය වැය ඉදිරිපත් ෙවන අවසථ්ාෙව්දී 
ජාත්යන්තරෙය් වටපිටාව ෙමොකක්ද? අතීතෙයන් අප මත පැටවුණු 
බර කුමක්ද? අනාගතය නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා අප විසින් 
අනුමත කර ගත යුතු උපාය මාර්ගය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව 
අපි අවෙබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි. ජාත්යන්තර වාතාවරණය 
කල්පනා කරලා බැලුවාම විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මූල්ය ෙවළඳ 
ෙපොළට අභිෙයෝගයක් එල්ල ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක්. අපි 
කවුරුත් දන්නවා, 2008දී ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්  ඇති වුණු  
විශාල ආර්ථික අර්බුදය නිසා අෙප් වෙග් රටවලට ඉතා ලාභයට 
විෙද්ශීය මුදල්, විෙශේෂෙයන්ම ෙඩොලර් ආෙයෝජන ලැබුණු බව.  

අද ඇෙමරිකන් ආර්ථිකය ශක්තිමත්වීම නිසා, ඇමරිකාෙව් 
ෙපොලී අනුපාත වැඩිවීම නිසා අෙප් රෙටන් පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඉන්දියාෙවන්, ඒ වාෙග්ම චීනය ආශිත පෙද්ශවල තිබුණු 
ආෙයෝජනත් නැවත ඇෙමරිකාවට ගලා යාෙම් අභිෙයෝගයකට අද 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එදා ෙම් ඇෙමරිකන් 
විෙරෝධී හඬ නැඟුවාට අෙප් රෙට් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වැඩිම 
ආෙයෝජනය තිබුෙණ් ඇෙමරිකානු පුද්ගලයන්ට සහ 
සංවිධානවලටයි. ඒ නිසා අෙප් ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් 
කරන්න ඒ අයට හැකියාව ලැබුණා. එම නිසා ෙම් අභිෙයෝගය අද 
අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් මුදල් ආපසු යන්න තිෙබන 
ඉඩ කඩ මත රටට අලුත් ආෙයෝජන ෙසොයා ගන්න නම් අෙප් මූල්ය 
සංචිත ශක්තිමත් කර ගැනීෙම් අභිෙයෝගය අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා.  

ඊළඟට, චීනය බලාෙපො ෙරොත්තු වුණු ආර්ථික වර්ධනෙය් 
අඩුවීමක් අපට දැකගන්න ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම චීනය 
ආෙයෝජන කිරීමට වඩා තමන්ෙග් රට තුළම පරිෙභෝජනය කිරීම 
දක්වා තමන්ෙග් අරමුදල් සම්පාදනය කිරීෙම් කියාදාමයක 
නියැලිලා ඉන්නවා.  විෙශේෂෙයන්ම විශාල චීන ආෙයෝජන සිදු 
වුණ, චීන ෙව ළඳ ෙපොළ  ෙගොඩ නංවපු ආසියාෙව් සෑම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආර්ථිකයකටම ඉදිරි කාලෙය්දී ඉතාම බරපතළ විධියට එහි 
බලපෑම් සිදු ෙවයි.  ඒක දැන් සිදු ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම  
අත්ලන්තික් කලාපෙය් ඇති වුණ සහෙයෝගිතාව නිසා අපට 
ඉතාමත්ම බරපතළ පශ්නයක් පැන නඟිනවා.  විෙශේෂෙයන්ම 
අපත් සමඟ තරග කරන වියට්නාමය වැනි රටවලට  උතුරු 
ඇමරිකානු ෙවළඳ ෙපොළට භාණ්ඩ සැපයීම සම්බන්ධෙයන්  මින් 
ඉදිරියට විෙශේෂ ශක්තියක් ලැෙබනවා. අපි ෙබොරුවට ඇමරිකන් 
විෙරෝධී කථා පැවැත්වූවාට ෙමොකද, අෙප් අපනයනවලින් සියයට 
24ක් ඉලක්ක වුෙණ් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයටයි, උතුරු 
ඇෙමරිකාවටයි. යුෙරෝපයත් එක්ක ගත්තාම සියයට 60කට වැඩියි. 
ඒ නිසා ෙම් කලාපෙය්   ඉතාමත් බලගතු විධියට අෙප් අපනයන 
ඉදිරියට ෙගන යන්න අත්යවශයයි. නමුත් අපට වඩා තරගකාරී 
විධියට වියට්නාමය වැනි රටවලට අත්ලන්තික් සහෙයෝගිතාව මත  
ඒ ෙවළඳ ෙපොළ විනිවිද යන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරි 
කාලෙය්දී අෙප් අපනයනකරුවන්ට, අෙප් ව්යවසායකයන්ට දැඩි 
බලපෑමක් ෙම් තුළින් එල්ල ෙවන්න නියමිතයි. එෙහම නම්, ඒ 
ගැනත් අපට සැලකිල්ලට ගන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

 අෙප් සාම්පදායික අපනයන වන ෙත්, රබර්, සහ අෙනකුත් 
අපනයන ඉලක්ක කර ගත්ත රටවල්වල අද  අස්ථාවරභාවයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම යුක්ෙර්නෙය්, ඒ වාෙග්ම 
රුසියාෙව්, තුර්කිෙය් සහ උතුරු අරාබිකරෙය් ඉරානය ඇතුළු 
රටවල මතුෙවලා තිෙබන ෙම් යුදවාදී තත්ත්වය, ඒ වාෙග්ම 
යුෙරෝපෙය් තිෙබන ආර්ථික පසුබෑම ආදිය  අෙප් ෙත්, ර බර්, සහ 
අෙනකුත් අපනයන භාණ්ඩවලට  අභිෙයෝග එල්ල ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙමවැනි ජාත්යන්තර වටපිටාවක් තුළ ඉඳෙගන 
තමයි  අෙප් අපනයන ශක්තිය ඉදිරි කාලෙය්දී වැඩි කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ඒ වාෙග්ම රුපියල ශක්තිමත්ව පවත්වා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද,  ඒ වාෙග්ම ෙම් තත්ත්වය තුළ ආර්ථික වර්ධනයක් 
ළඟා කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපට සාකච්ඡා කරන්න 
තිෙබන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය වශෙයන් 
ගත්තාම අපට අතීතෙයන් සුවිශාල බරක් උරුම ෙවලා තිබුණා. 
ඒකත් එක්කයි අපට අනාගතය දකින්න සිද්ධ වුෙණ්.  අෙප් රෙට් 
ණය බර  ගැන කථා කරනවා නම්, විෙශේෂෙයන්ම 1950දී රාජ්ය 
ණය බර රෙට් දළ ජාතික ආදායෙමන් සියයට 16.9යි තිබුෙණ්. 
නමුත් වසර 2000වන ෙකොට රාජ්ය ණය බර ආසන්න වශෙයන් 
සියයට 100ක් වුණා. අපි කියනවා වර්තමානෙය් රාජ්ය ණය බර 
2015දී සියයට 70.5යි; 2016දී සියයට 68.4යි කියලා. ඇත්තටම 
රටක් සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යන්න නම් රාජ්ය ණය බර සියයට 
40 සීමාෙව් තිෙබන්න ඕනෑ. අෙප් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ අපි 
දැක්කා, සඟවා තිෙබන රාජ්ය ණය බරක් තිෙබනවාය කියලා. 
විෙශේෂෙයන්ම භාණ්ඩාගාර ආරක්ෂණ රාජ්ය ආයතනවල දළ 
ජාතික ආදායෙමන් සියයට 12ක් පමණ ණය බර සඟවලායි පකාශ 
කර තිබුෙණ්. ෙම් අනුව අදටත් ලංකාව තමන්ෙග් දළ ජාතික 
ආදායෙමන් සියයට 85ක් පමණ ණයයි. ෙම් ණය බර සැහැල්ලු 
කර ෙගන ඉදිරියට යන්න කවර පතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්න 
ඕනෑද කියා අපි බලන්න ඕනෑ. ෙම්වා ඔක්ෙකොම අතීතෙය් අපි 
කරපු වැරැදි ආෙයෝජන නිසා අපට ඇති වුණු බරක්.  

ඊළඟට, වැදගත්ම කාරණය ආණ්ඩුෙව් ආදායෙමන් ණය 
ෙගවීෙම් පතිශතයයි. දළ ජාතික ආදායමට වැදගත් වන්ෙන් ණය 
පමාණය ෙනොෙවයි. ජපානය ගත්තාම දළ ජාතික ආදායෙමන් 
සියයට 250ක් ණයයි. හැබැයි ඒ ණය ෙගවන එක ඒ රෙට් 
ආණ්ඩුවට පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ඉතාම අඩු ෙපොලී 
අනුපාත යටෙත් තමයි ඒ ණය ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. නමුත් අෙප් 
රෙට් රුපියෙල් අගය අවපමාණය වීමත් සමඟම ෙගවන්න තිෙබන 

සකීය ණය පතිශතය සියයට 8කට ආසන්නයි. ඒ අනුව පසු ගිය 
කාලෙය් අපට තිබුණු අත් දැකීම ෙමොකක්ද? පසු ගිය කාලෙය් 
අපට තිබුණු අත් දැකීම තමයි, ණයත්, ෙපොලියත් ෙගවන්න 
ආණ්ඩුෙව් ආදායමට වඩා වැඩි මුදලක් අවශ්ය වීම. ෙමන්න ෙම් 
භයානක අත් දැකීම 2012 සිට එක දිගටම අපට දැක ගන්න 
ලැබුණා. ණයයි, ෙපොලියයි ෙගවන්න ආණ්ඩුෙව් ආදායම මදියි. 
 නව අය වැය මඟින් ආණ්ඩුෙව් ආදායම රුපියල් බිලියන 2,032ක් 
හැටියට සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙපොලියත්, ණයත් ෙගවන්න 
අවශ්ය මුදල රුපියල් බිලියන 1,122ක් හැටියට ගණනය කර 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් ඉලක්ක සපුරා ගන්න සමත් 
වුෙණොත් ලබන අවුරුද්ෙද් අෙප් ආණ්ඩුෙව් ආදායෙමන් සියයට 
55යි වැය ෙවන්ෙන් ණයයි, ෙපොලියයි ෙගවන්න. ෙම්ක සාර්ථක 
කර ගත්ෙතොත් ෙම් රටට සුවිශාල ජයගහණයක් ෙවනවා, අෙප් 
රෙට් මූල්ය ස්ථාවරත්වය පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට.  

ආණ්ඩුෙව් ආදායම දිගින් දිගටම අඩු වුණා. අද ධනපතියන් 
ගැන  කථා කරනවා. ධනපතියන්ට ඉතාම බලගතු සහන ලැබුණා. 
ඒ නිසාම ආණ්ඩුෙව් ආදායම ඉතාම බරපතළ විධියට අඩු වුණා. 
1978දී ෙම් රෙට් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
28.9ක් වශෙයනුයි තිබුෙණ්. 2005වන ෙකොටත් එය සියයට 16කට 
ආසන්න පමාණයකයි තිබුෙණ්. නමුත් 2015වන ෙකොට ෙම් රෙට් 
ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10 දක්වා පහළට ඇද 
වැටුණා. ෙම් සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? සෑම ව්යාපාරයකටම එනම් 
කැසි ෙනෝ ව්යාපාරවලට පවා, සම්බාහන ව්යාපාරවලට පවා උපාය 
මාර්ගික තත්ත්වය ලබා ෙදමින් රටට ලැෙබන්න තිබුණු ආදායම 
අහිමි කර ගැනීම නිසායි ෙමවැනි වාතාවරණයක් ඇති වුෙණ්. ඒ 
නිසා අපි ඉලක්ක කර ෙගන  තිෙබනවා, ආදායම වැඩිදියුණු කර 
ගන්න; 2020දී නැවත වතාවක් අඩුම තරමින් සියයට 16 සීමාවට 
එන්න; 2015දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10.6ක් 
වශෙයන් තිබුණු ආදායම 2016 අය වැෙයන් සියයට 12.7ක් කරා 
ෙගෙනන්න. ෙම් ඉලක්කය සාර්ථක ගත්ෙතොත් අය වැය 
පරතරයත් කිසියම් ආකාරයකට සීමා කරමින් රෙට් මූල්ය 
ස්ථාවරත්වයක් ඇති කර ගන්න අපට හැකියාව ලැෙබයි.  

 රාජ්ය ආෙයෝජන ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුව විසින් 
කරන ආෙයෝජන මදියි කියන ෙචෝදනාව එල්ල ෙවලා තිබුණා. 
අෙප් රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 30ක්, සියයට 32ක් 
ආෙයෝජනය කරලා තමයි අපට සියයට 6ක, සියයට 7ක 
වර්ධනයක් ලඟා කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන්. 
ෙමොකද, අෙප් ඵලදායිතාව, පාග්ධන ඵලදායිතාව ඉතා අඩු 
මට්ටමක තිෙබන නිසායි. 2014දී, 2015දී රාජ්ය ආෙයෝජනය දළ 
ජාතික ආදායෙමන් සියයට 4.6ක් වශෙයනුයි තිබුෙණ්. රාජ්ය 
ආෙයෝජන සියයට 6.9 දක්වා, රුපියල් බිලියන 868 දක්වා වැඩි 
කර තිෙබනවා. රාජ්ය අංශය දුර්වල කරනවාය, ෙපෞද්ගලික අංශය 
ශක්තිමත් කරනවාය කිව්වාට පතිශතයක් හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම 
ගණනක් හැටියටත් රාජ්ය ආෙයෝජනය ඉතාම ශක්තිමත් කරන 
අය වැයක් හැටියට අපි ෙම් අය වැය දකිනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය කියන ෙසේවාවන් 
ෙදක පිළිබඳව විශාල විෙව්චන තිෙබනවා. සමස්තයක් හැටියට 
අධ්යාපනය හා ෙසෞඛ්යය සඳහා කළ පාග්ධන ආෙයෝජනය පසු 
ගිය කාලෙය්දී ඉතාම බරපතළ විධියට කඩා ෙගන වැටුණා. 
ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත් 2014වන ෙකොට පාග්ධන ආෙයෝජනය දශම 
7 දක්වා අඩු ෙවලායි තිබුෙණ්. දැන් අපි අධ්යාපනයටත්, 
ෙසෞඛ්යයටත් කරන පාග්ධන ආෙයෝජනය දළ ජාතික ආදායෙමන් 
සියයට 1.7 දක්වා සියයට 250කින් ඉහළ නංවා තිෙබනවා.  

අපට තිබුණු ෙලොකුම පශ්නයක් තමයි, ආණ්ඩුෙව් වර්තන 
වියදමයි, ආණ්ඩුෙව් ආදායමයි අතර තිබුණු පශ්නය. වර්තන 
වියදම කියන්ෙන් ෛදනික වියදමයි. ෙම් ෛදනික වියදමවත් 

731 732 
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ෙසොයා ගන්න බැරි තරමට ආණ්ඩුෙව් ආදායම පමාණවත් ෙවලා 
තිබුෙණ් නැහැ. 2014දී ආණ්ඩු ෙව් වර්තන වියදම රුපියල් බිලියන 
1,382යි. ආණ්ඩුෙව් ආදායම රුපියල් බිලියන 1,254යි. ආණ්ඩුෙව් 
ආදායම මදි වුණා ආණ්ඩුෙව් ෛදනික වියදම පියවා ගන්න. 2015දී 
ආණ්ඩුෙව් වියදම රුපියල් බිලියන 1,648යි. වර්තන වියදම. 
ආදායම 1,468යි. දැන් ෙම් අලුත් අය වැෙයන් ආණ්ඩුෙව් වියදම 
රුපියල් බිලියන 1,928ක් ෙවන ෙකොට, ආණ්ඩුෙව් ආදායම 
රුපියල් බිලියන 2,032ක් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා පථම 
වතාවට ලංකාෙව් ෙම් අය වැය සාර්ථකව කර ගත්ෙතොත් 
ආණ්ඩුෙව් වර්තන වියදම, ෛදනික වියදම ආණ්ඩුෙව් ආදායමින් 
පියවා ගැනීෙම් හැකියාව, ඒ මූල්ය ස්ථාවරත්වය ලැෙබනවා. ඒ 
වගකීම ආණ්ඩුෙව් ආදායම් එකතු කරන සෑම ආයතනයකම 
වගකීමක් බවට පරිවර්තනය ෙවනවා.  

  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ඒ තිබුණු පරාමිතීන් ෙම් රජය 
මඟින් ෙවනස් කළා. ෙමොකද, ඒ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදන 
වර්ධන ෙව්ගය අන්තර්ජාතික පමිතියට අනුව සකස් කළ යුතු 
නිසායි. ඒ අනුව පැරණි කමෙයන් පසු ගිය වසෙර් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය  සියයට 7.5ක් හැටියට තිබුණාට, ෙම් නව කමය අනුව 
සියයට 4.5යි. හැබැයි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය  රුපියල් බිලියන 
9,784 ඉඳලා රුපියල් බිලියන 10,292 දක්වා වැඩි වුණා. ෙම් නව 
කමය යටෙත්, ලබන වසෙර්දී සියයට 6කට ඔබ්ෙබන් ගිය ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයක් ළඟා කර ගන්න හැකි ෙවයි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව ෙපර අවුරුදුවල තිබුණු බිඳ 
වැටීෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කර, ෙම් නව කමය යටෙත් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය වර්ධනය කර ගැනීමට ගැනීමටයි අෙප් උත්සාහය 
තිෙබන්ෙන්. 

 ෙවනස් කර ගත යුතු තැන් ගණනාවක් අප ඉදිරිෙය් තිෙබන 
බව අවංකව අපි දකින්න ඕනෑ. එයින්  එකක් තමයි, අපනයන 
ආදායම වැඩි කර ගැනීම සහ ආනයනය වියදම පාලනය කිරීම. 
ෙත් මිල කඩා වැටීෙමන්, රබර් මිල කඩා වැටීෙමන්, ඒ වාෙග්ම 
අපනයන ෙලෝකෙය් අද ඇති ෙවලා තිෙබන අලුත් අන්තර්ජාතික 
තත්ත්වයන් එක්ක සාම්පදායික කමයට දැන් අෙප් අපනයන 
පවත්වා ෙගන යන්න බැරි බව අපට වැටහිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අෙප් අපනයන අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙසොයා ෙගන ගමන් 
කිරීෙම් අභිෙයෝගය අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
ආනයන වියදම පාලනය කරන්න- මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි-
[බාධා කිරීමක්] 

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

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ෙතල් මිල අඩුවීම නිසා ෙතල් මිෙල් ඇති වුණු පසුබෑම නිසා, ඒ 

වාෙග්ම ගල් අඟුරු මිෙල් ඇති වුණු පසුබෑම නිසා ආසන්නෙයන් 
ෙඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් අෙපන් 
ඉතිරි වුණත්, රථවාහන ෙගන්වීම සහ අෙනකුත් කාරණාවලට 
ෙඩොලර් බිලියන 1.6කට වැඩිෙයන් ෙම් වසෙර් වැය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ අෙප් ආනයනය සීමා කර ගැනීෙම්දී අපට 
බලගතු පශ්න මතු කර තිෙබනවා.අන්න ඒ නිසා පසු ගිය මාසෙය් 
පමණක් ෙපෞද්ගලික වාහන - motorcycles, three-wheelers ඒ 
වාෙග්ම ෙමෝටර් රථ- 60,000ක් පාරට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් 
නිසා අද දැඩි මාර්ග තදබදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

සාමාන්යෙයන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 5ක් පමණ 
තමයි පවාහනයට තිෙබන්ෙන්. නමුත් ලංකාෙව් ෙම් පතිශතය 

සියයට 12.5යි. ෙමය සියයට 20 ඉක්මවනවා කියන්ෙන්, ඒ 
ආර්ථිකය පවාහන පශ්නය මතම ඇද වැෙටන්නට නියමිතයි 
කියන එකයි. ඒ නිසා අපි වහාම ඒ පශ්නය පාලනය කිරීමට පියවර 
ගත යුතුයි. ඒවා ඉතාම කටුක ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් එය 
පාලනය කරලා, ෙපොදු පවාහනය ශක්තිමත් ෙවන තැනට කටයුතු 
කළ යුතුයි. ඒ අනුව අනිවාර්යෙයන්ම ෙපෞද්ගලික රථවාහන 
සම්බන්ධෙයන් යම් අෛධර්ය කිරීමක් කරලා, ෙපොදු පවාහනය 
ශක්තිමත් කිරීමට වැඩ සටහනක් කරන්න ඕනෑ. ඒක කටුක අත් 
දැකීමක් වුණත්, එය කළ යුතුයි. එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් මුළු 
ආර්ථිකයම ඒ මත කඩා වැෙටන්න නියමිත ෙවලා තිෙබනවා.  

 ඉතාම දුර්වල පැත්තක් වන, අෙප් ආනයන ආෙද්ශක රෙට් 
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තවලට මීට වඩා බලගතු 
ෙයොමුවක්, රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට මීට වඩා බලගතු ෙයොමුවක් 
මඟින් ෙම් ආනයන ආෙද්ශක ශක්තිමක් කරන්න අපි කටයුතු 
කරන්න ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ආහාර, ඖෂධ, බලශක්ති ක්ෙෂේතෙය් 
සුරක්ෂිතභාවය අපෙග් ස්වයංෙපෝෂිතභාවයට ඉතා අවශ්යයි. යම් 
පමාණයකට වී ෙගොවිතැෙනන් අපි ස්වයංෙපෝෂිතභාවයක් ළඟා 
කර ගත්තා. ඒ තත්ත්වය තුළ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග, වකුගඩු ෙරෝග 
වාෙග් ෙද්වල් ඒ එක්කම අපි වැඩි කර ගත්තා. ජනාධිපතිතුමා, 
එතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ආහාරවලින් සුරක්ෂිත රටක් 
හදන්න වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කර තිෙබනවා.  ඖෂධවලිනුත්, ඒ 
වාෙග්ම බලශක්තිෙයනුත් සුරක්ෂිතභාවයක් ඇති කර ගන්න අපි 
ඉලක්ක කර ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අෙප්ම බලශක්ති පභව 
වර්ධනය කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට ඉදිරිෙය්දී අප ගමන් කළ 
යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් 
සිදු වුණු සංවර්ධනෙය් නිශ්චිත පතිලාභ කුටුම්බයට ගලා ආෙව් 
නැහැ. ආර්ථික වර්ධනය සියයට 7ක් වුණාට, කුටුම්බයට ගමන් 
කෙළේ සියයට දශම 3යි. ෙමය තමයි පවුෙල් ආදායම අඩුවීමට 
තිබුණු පධානතම අභිෙයෝගය; රෙට් ආර්ථික වර්ධනය                    
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් තිබුණාට, පවුෙල් ආදායම වැඩි ෙනොවීම 
පිළිබඳ අර්බුදය. 1960 ගණන්වල තිබුණු ආර්ථික පතිපත්තීන් 
හැත්තෑ ගණන්වල තිබුණු ආර්ථික පතිපත්තීන්, අසූ ගණන්වල, 
අනූ ගණන්වල, ෙදදහස් ගණන්වල මුල තිබුණු ආර්ථික පතිපත්ති 
හැම එෙක්ම තිබුණු ගුණය තමයි, රෙට් ආර්ථික වර්ධනය යම්කිසි 
පතිශතයකින්  -සියයට හයකින්, පහකින්, හතකින්- ෙවනවාද, 
කුටුම්බෙය් ආදායමත් ඒ විධියටම වැඩි වීම. නමුත්, පසු ගිය 
කාලෙය් එය සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය් ආර්ථික වර්ධනය 
සියයට 7යි. හැබැයි, පවුෙල් ආදායම  වර්ධනය සියයට දශම 
තුනයි. ෙම් නිසා පවුෙල් ආදායම ශක්තිමත්ව වැඩි කරන 
කියාදාමයකට යන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පවුෙල් 
ආදායම වැඩි කරන්න වැටුප් වැඩි කළාම ඒ පවුෙල් ආදායම වැඩි 
වුණාට, ඒ පවුෙල් ආදායම වැඩි වන්ෙන් ඒක ඒ අය 
පරිෙභෝජනයට ෙයොමු කරනවා නම් විතරයි. එය නිෂ්පාදනය කරා 
ගමන් කරන්ෙන් නැත්නම් ඒක රටට බරක් ෙවනවා. ඒ නිසා 
නිශ්චිත ඉලක්ක මත පවුෙල් ආදායම වැඩි කරන අතෙර්, ඒ 
ආදායම නිෂ්පාදනයට සකස් කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපට 
අවශ්යයි. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, රැකියා උත්පාදනය. දසලක්ෂයකට 
එහායින් ගිය රැකියා ඇති කරන්න ඕනෑය කියා පධාන පක්ෂ 
ෙදකම පකාශ කළා. 1989දී ෙම් රෙට් සියයට 30කට 
ආසන්නෙයන් තිබුණු විරැකියා පතිශතය අද 4.7ට වැටිලා 
තිෙබනවා. නමුත්, ෙමය අප ආඩම්බර විය යුතු කාරණයක් 
ෙනොෙවයි. ඇයි? ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 15ක් පමණ අද 
විෙද්ශ රටවලයි ජීවත් වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ලංකාව තුළ පසු 
ගිය දශකෙය් බිහි වුණු වෘත්තියෙව්දින්ෙගන්  -ඉංජිෙන්රු, ෛවද්ය, 
ගණකාධිකාරී, වාස්තු විද්යාඥ, පමාණ සමීක්ෂණ ආදී 
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සියලුමෙදනාෙගන්- අඩක් -සියයට 50ක්- අද ඉන්ෙන් විෙද්ශ 
රටවලයි. ෙම්ක බලගතු පශ්නයක්. ඒ නිසා අප ෙම් අයට  ෙම් රට 
තුළ තමන්ෙග් ෙමෙහවර කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය වටපිටාව සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ අනුව අර රටින් ෙම් රටට ශමිකයන් එනවා, අර 
රටින් ෙම් රටට විෙශේෂඥයන් එනවා, විෙශේෂෙයන්ම පවීණයන් 
එනවා, වෘත්තීයෙව්දින් එනවා කියා අඬා වැළෙපන්න කලින්, ෙම් 
රට තුළ ඉන්න වෘත්තීයෙව්දින්ට ගමන් මඟක් සකසන්න, ඒ 
අයෙග් අනාගතය ෙම් රට ඇතුෙළේ ශක්තිමත් කරන්න ෙම් රැකියා 
උත්පාදනෙය්දී වැඩසටහනක්, වැඩ පිළිෙවළක් අපට අවශ්යයි. ඒ 
නිසා ෙම් රට ඇතුෙළේ සකිය රැකියා දසලක්ෂයක් ඇති කර ගැනීමට 
වැඩසටහනක් කරන්න ඕනෑ. පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අප 
සියලුෙදනාම ඒකට දායක ෙවන්න ඕනෑ.  

 විෙශේෂෙයන්ම වෘත්තීයෙව්දින් සහ නුපුහුණු ශමිකයන් 
විෙද්ශගත වීම පාලනය කරන්න අප කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අපට දිෙනන් දින ඇෙහන්ෙන් විෙද්ශ රටවලදී නුපුහුණු 
ශමිකයන්ෙග් හිස ගසා දැමීම්, ගල් ගසා මරා දැමීම්, අනාථ වීම් 
පිළිබඳ ඉතාම අනුෙව්දනීය කථා. වසරකට විෙද්ශ රටවලදී ෙම් 
නුපුහුණු ශමිකයන් 450ක් පමණ මිය යනවා නම්, ඒ අයට  ෙම් රට 
තුළ ඊට වැඩි ෙදයක් හරිහම්බ කර ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් 
තිෙබනවා නම් ඒ අවස්ථා ඇති කිරීමත්, ඒ සඳහා කටයුතු කිරීමත් 
අෙප් පරමාර්ථය විය යුතුයි. ඒ පැති ගැන අපි බලන්න ඕනෑ.  

රජෙය් ආදායම ගැන බැලුවාම, සෘජු බදු සහ වක බදු කියන ෙම් 
ෙදෙක් අනුපාතය අපි දැක්කා. සෘජු බදු සියයට 19යි, වක බදු 
සියයට 81යි වශෙයනුයි තිබුෙණ්. ආණ් ඩුෙව් මධ්යකාලීන ආර්ථික 
පතිපත්තියට අනුව අගාමාත්යතුමා පකාශ කළ අන්දමට ෙම් 
පමාණය සෘජු බදු සියයට 40ක්, වක බදු සියයට 60ක් වන විධියට 
වැඩි කරන්නයි කල්පනා කර තිෙබන්ෙන්. නමුත්, ෙම් අය වැෙයන් 
ඒෙක් යම්කිසි සෘණාත්මක පැත්තක් අපට ෙපෙනනවා. සෘජු බදු 
පමාණය තවදුරටත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මුදල් අමාත්යවරයා ඒ 
මඟින් ඇති කරන ඒ වටපිටාව තුළ ඊළඟ වසරවලදී සෘජු බදු 
පමාණය කම කමෙයන් ඉහළ නංවලා, වක බදු පමාණය අඩු 
කරලා, ජනතාවට ඒ තුළ සහන ලබා ෙදමින්, ඇති හැකි අයෙගන් 
ලබාෙගන, ඒ බදු පමාණය රෙට් සමාජ සුබසාධනයට ෙයොදවයි 
කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම් අය වැයක් ඉදිරිපත් විය 
යුත්ෙත් කිසියම් ආර්ථික උපාය මාර්ගයකට අනුවයි. 
අගාමාත්යතුමා එතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී 
පකාශ කළා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පැත්ෙතන් ෙම්ක තුන්වැනි 
පරම්පරාෙව් කියාවලියක් බව. අප දන්නවා, 1975දී ෆීලික්ස් ආර්. 
ඩයස් බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා කිසියම් ආකාරයකට ආර්ථිකය 
පුළුල් කළ බව; විවෘත කළ බව. නමුත්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වකවානුෙව් තමයි ආර්ථිකෙය් ඒ පුළුල් වීම 
සිද්ධ වුෙණ්. ඒක ෙම් දකුණු ආසියානු කලාපෙය්ම පළමුවැනි 
වතාවටයි සිද්ධ වුෙණ්. චීනය වැනි රටවල් පවා තම ආර්ථිකය 
පුළුල් කිරීෙම් කියාදාමයට අෙප් නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපවලින් 
තමයි ආදර්ශය ලබාගත්ෙත්. අෙප් ඒ පළමුවැනි පියවර අසාර්ථක 
වුෙණ් යුද්ධය, තස්තවාදය නිසායි කියා හුඟක් ෙදෙනක් කිව්වාට 
එය එක ෙහේතුවක් පමණයි. එම පුළුල් කිරීමටම ආෙව්ණික වුණු 
යම් යම් ගැටලු පැන නැඟීම්, සීමාකාරී තත්ත්වයන් නිසා තමයි 86-
87 කාලය තුළ ඒ ආර්ථිකය ඇන හිටිෙය්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති ෙවලාව දැන් හමාරයි. 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
අපට අලුත් යුගයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අලුත් යුගය 

තාක්ෂණික වශෙයන් ගත්තත්, ආර්ථික වශෙයන් ගත්තත් අපි 
හඳුනා ගන්ෙන් ෙලෝකෙය් නෙවෝත්පාදනෙය් යුගය හැටියටයි. 
වැටුප් වැඩි කිරීම මඟින්, බල ශක්ති මිල අඩු කිරීම මඟින්, පරිසර 
නීති ලිහිල් කිරීම මඟින් විෙද්ශ ආෙයෝජකයින් කැඳවා ගන්නවා 
ෙවනුවට නෙවෝත්පාදනය මඟින් ඉහළට යෑමයි අෙප් ඉලක්කය 
වන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අධ්යාපනයට, තාක්ෂණයට සහ ඒ සඳහා 
වුණු අවකාශ නිර්මාණයට යම් ආෙයෝජනයක් සිදු කර 
තිෙබන්ෙන්. යම් යම් පශ්න තිබුණත්, ෙම් අය වැය මඟින් ඒ 
ඉලක්ක සපුරා ගන්න හැකි වුෙණොත් ෙම් රජය අනුගමනය කරන, 
ෙම් රට අනාගතෙය් අනුගමනය කරන නෙවෝත්පාදනයට නව 
ශක්තියක් ලැබිලා, නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට මඟ පාදා ගන්න හැකි 
ෙවයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව පළ කරමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 2.18] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට එහි 

ආරම්භෙය් පටන්ම වාර්ෂික අය වැයක්  ඉදිරිපත් කරලා,  ලබන 
අවුරුද්දට මුදල් ෙයදවීම සහ පරිපාලනය සඳහා ෙම් ගරු සභාෙව් 
අනුමැතිය පතනවා. ඒ ඉදිරිපත් කරන අය වැය ෙල්ඛනය එක් එක් 
පක්ෂය තමන්ෙග් පතිපත්ති අනුව කියවීමකට ලක් කරනවා. 
වාමාංශික පක්ෂ තමන්ෙග් පතිපත්ති සමූදාය අනුව කියවීමක් 
කරනවා, දක්ෂිණාංශික පක්ෂ තමන්ට පුරුදු විධියට එය කියවීමක් 
කරනවා, ඒ වාෙග්ම මධ්යස්ථ පතිපත්ති තිෙබන පක්ෂත් තමන්ෙග් 
ස්ථාවරය අනුව එය කියවීමක් කරනවා. නමුත් ෙමොන කියවීමක් 
කළත් අර්ථ ශාස්තය අනුව මූලික සාධක අපට කල්පනාවට ගන්න 
සිද්ධ වනවා. ඒ අත්තිවාරම මත තමයි අපි ෙම් රෙට් සංවර්ධනය 
කියන ෙගොඩනැඟිල්ල ෙගොඩ නඟන්ෙන්. ඒ අත්තිවාරම 
සලකන්ෙන් නැතිව ෙමොන විධිෙය් දර්ශනීය ෙගොඩනැඟිල්ලක්, 
සත් මහල් පාසාදයක් ගැන කථා කළත් ඒක කියාත්මක කරන්න 
බැහැ. ෙමොකද, ඒ අත්තිවාරම තමයි ඒ රෙට් තිෙබන ආදායම්, 
වියදම් කියන මූලික කරුණු.  

අපි පාෙයෝගිකව, ලංකාෙව් තිෙබන ඒ මූලික කරුණු දිහා 
බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනන්ෙන් එක්තරා චිතයක්. ෙමොකක්ද, ඒ 
චිතය? ඒ චිතය තුළ අපට ෙපෙනනවා, අපට ලැෙබන ආදායම. ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකෙය් ස්වරූපය අනුව ඒ ආදායම රුපියල් බිලියන 
2,047යි. ඒ රුපියල් බිලියන 2,047 තුළ අපට බදු ආදායම   
හැටියට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 1,584යි. ඒක තමයි 2016 
වර්ෂ ය පිළිබඳව තිෙබන බලාෙපොෙරොත්තුව. නමුත් එය අෙප් 
වියදම් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා,               
ඒ ආදායම,-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු බිමල් 

රත්නායක මැතිතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

735 736 

[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා] 
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ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 

Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා 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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
 ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනයට පැමිණීම 

ගැන මා සතුටු වනවා. මම කියමින් හිටිෙය් අෙප් සම්පූර්ණ බදු 
ආදායම රුපියල් බිලියන 1,584ක් බව. අෙප්  පුනරාවර්තන වියදම් 
පමණක් රුපියල් බිලියන 1,928යි. අය වැය  ෙල්ඛනය දිහා 
බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ලැෙබන බදු ආදායම අෙප් 
පුනරාවර්තන කටයුතුවලට වුවත් මදි බව. එෙහනම් අපි කල්පනා 
කරලා බලන්න ඕනෑ, ෙම් සීමාව තුළ විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පාග්ධන 
ආෙයෝජනය ෙකොයි විධියට සකස් කර ගත යුතුද කියලා. ෙමොකද, 
සංඛ්යා ෙල්ඛන මහා ෙගොඩක් තිබුණාට එයින් අතිශයින්ම වැදගත් 
සංඛ්යා ෙල්ඛනය ෙවන්ෙන් පාග්ධන වියදම -Capital Expenditure
- බව අපි දන්නවා. 

සාමාන්යෙයන් අර්ථ ශාස්තය  අනුව අප කියනවා, එක්තරා 
පමාණයක් පාග්ධන  වියදම් කෙළොත්, එහි පතිඵලයක් හැටියට  දළ  
ජාතික  නිෂ්පාදනෙය් නැත්නම් GDP එෙක් යම්කිසි පතිශතයක් 
ඉහළ නඟියි කියා. එම නිසා දළ වශෙයන් ගත්ෙතොත් අෙප් 
පාග්ධන  ආෙයෝජන වැඩි   කරන්නට, වැඩි කරන්නට තමයි නියම 
වාතාවරණයක් ඇතුළත අපට දළ  ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් නැත්නම් 
GDP  එෙක්  වැඩි වීමක් දකින්නට පුළුවන් වන්ෙන්. ඒක තමයි 
ෙමවර අය වැය හැදීෙම්  මුලිකම තර්කය වන්ෙන්. අපි පසු ගිය 
රජය ෙහෝ ෙව්වා, ෙම් රජය  ෙහෝ ෙව්වා  අය වැය  හදන ෙකොට  
සකස් කරන්නට හදන්ෙන් හැකි තරම් ෙම් රෙට්  පාග්ධනය 
ආෙයෝජනය සඳහා ෙයොදා ගන්ෙන් ෙකෙසේද කියායි. පාග්ධන 
ආෙයෝජනය කුමක්ද? ෙම්ක තමයි ෙම් අය වැෙය් පධාන පශ්නය 
වන්ෙන්.   

දැන් අපි පාග්ධන  වියදම් -Capital Expenditure- බලමු.   ඒ 
වියදම ගත්ෙතොත් ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල්  බිලියන 868ක් පාග්ධන 
ආෙයෝජන - public investment-  හැටියට ෙම් අය වැෙය්  
සඳහන්ව තිෙබන බව ෙපෙනනවා. මිට ඉසස්ර අවුරුදු ෙදස 
බැලුවාම; පසු ගිය වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 517යි. ඊට 
ඉස්ෙසල්ලා අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 487යි. ඊට ඉස්ෙසල්ලා 
අවුරුද්ෙද් -2013- රුපියල් බිලියන  481යි.  එතෙකොට පාග්ධන 
ආෙයෝජන තුළ  සැලකිය යුතු වැඩි වීමක්  ෙපෙනනවා. එම නිසා, 
2016 වර්ෂෙය් රජෙය් ආදායම් වැඩිෙයන් ඒ ක්ෙෂේතයට මුල් 
කරලා, මුදල් ආෙයෝජනය තුළින් අෙප් අෙප්ක්ෂිත  

බලාෙපොෙරොත්තුවලට, අෙප් අෙප්ක්ෂිත වර්ධනයකට යන්නට 
පුළුවන් කියා අපට අනුමාන කරන්නට පුළුවන්; අපට  
බලාෙපොෙරොත්තු  වන්නට පුළුවන්. 

ෙමොනවාටද ෙම් මුදල් වැය කරන්ෙන් කියා අපි බලමු.  ඒකට 
කියන්ෙන් "historical high" කියා. ඉතිහාසය ගත්තාම, මුළු ලංකා 
ඉතිහාසෙය්ම  අය වැය ඉදිරිපත් කළ  පළමුවන දවෙසේ සිට  වැඩිම 
පාග්ධන ආෙයෝජනයක් -public investment එකක්- තිෙබන්ෙන්, 
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය්යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන  
868ක්.  ඒ ගැන තමයි අපි කථා කරන්නට  ඕනෑ. රුපියල්  බිලියන 
868 ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක ෙමොනවා සඳහාද ෙයොදන්ෙන්? 
ඒක අර්ථාන්විත  ආෙයෝජනයක්ද? ෙම් කරුණු අපි සාකච්ඡා 
කරන්නට  ඕනෑ. ෙමවර අය වැෙයන් ෙමොනවාටද ෙම් විධියට   
public investment   එකක් කරන්ෙන්   කියා අපි බලමු.  

අය වැය ෙදස බලනවිට රුපියල් මිලියන 1,000කට වැඩි 
ආෙයෝජන තිෙබනවා.   තව තව ආෙයෝජන තිෙබනවා. ෙමවර අය 
වැෙයන්  මිලියන 1,000කට  වඩා ආෙයෝජන ෙයොදවා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාටද කියා අපි සලකා  බලමු. එයින් එකක් තමයි, 
“Improving Seed Production” කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
කෘෂිකර්මයට අත්යාවශ්යව  තිෙබන කෘෂි කාර්මික බීජවල 
තත්ත්වය ඉහළට නැංවීම සඳහා  රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ෙවන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳට 
දන්නවා,  ඉස්සර ෙම් රෙට් බතලෙගොඩ  පර්ෙය්ෂණායතනය වැනි 
පර්ෙය්ෂණායතන තුළින් මුළු ආසියාෙව්ම විප්ලවයක් කර තිෙබන 
බව. ඒ දවස්වල වීවලට කිව්ෙව්, "බීජී30" නැත්නම්  "බීජී40" කියා. 
ඇයි ඒ? අෙප් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තිතුමා  ෙහොඳට 
දන්නවා. එතුමා තමයි ඒ  පෙද්ශෙය් මහ ඇමති හැටියට සිටිෙය්. 
බතලෙගොඩින් නිපදවපු වී වර්ග  මුළු ආසියාෙව්ම උසස් 
නිෂ්පාදනයක් ලබා ෙදන්නට  ෙහේතු භූත වුණා. ෙමොකද, ලබුදූව, 
තලවකැෙල් ෙත් පර්ෙය්ෂණාගාරය, අගලවත්ත රබර්  
පර්ෙය්ෂණාගාරය ඒ වාෙග්ම මහ ඉලුප්පල්ලම වැනි 
පර්ෙය්ෂණාගාර  ලංකාෙව් විතරක් ෙනොව මුළු ෙලෝකෙය්ම පසිද්ධ 
පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථාන බවට පත් වුණා.  නමුත්  ඒවා ට  සල්ලි 
ආෙයෝජනය කෙළේ නැහැ.  ඒවාට මුදල්  ආෙයෝජනය කර,  නැවත 
වරක් ඒ පර්ෙය්ෂණ අංශෙයන්, නිෂ්පාදන අංශෙයන්  අපට ෙහොඳ  
තැනකට යන්නට පුළුවන්ය  කියා අපි දැන් හිතනවා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම ෙම් හැම එකක් ගැනම 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. එකින් එක බලමු. ඊළඟට 
“Rehabilitating Small Tanks and Irrigation Canals”  සඳහා  
රුපියල් මිලියන 2000ක් ෙවන් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු  
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා වැව් සහ අමුණු  
පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා විශාල  මුදලක් වැය කරන්නට 
ඕනෑය කියා අපි  සමඟි ආණ්ඩුෙව් ඉන්න කාලෙය් අපි  තීරණය 
කළ බව. පසු ගිය රජයත් විශාල මුදලක් වැය කළා.  ෙම් රජයත් ඒ 
සදහා මුදල් වැය කරනවා.  ඒවා තමයි අපි කල්පනා කරන්නට  
ඕනෑ. ෙම් මුදල් හරියට  කියාත්මක ෙවනවාද කියන කාරණා ගැන 
කල්පනා කරන්නට  ඕනෑ. ඔබතුමාට ෙහොඳට මතක ඇති, ඒ 
කාලෙය් ෙචෝදනාවක් තිබුණ බව.  ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා තමයි ඒ කාලෙය් කෘෂිකර්ම ඇමති.  අපි ඔක්ෙකොම 
එකට වැඩ කළා. පළාත් සභාවල ඒ විෂය ෙවන ෙකෙනකුට භාරව 
තිෙබන  නිසා   එහිදී  පශ්න  ෙගොඩක් ඇති වුණා. නමුත් ෙම් රට 
ඉදිරියට ෙගනියන්න   ඕනෑ නම්, ඒ විධිෙය් ආෙයෝජන  ඇති 
කරන්නට  ඕනෑ.  

තව එකක් ෙදකක් මම කියන්නම්.  ඒ වාෙග්ම "2500 Cluster 
Villages Programme” බලන්න.  ඒ කියන්ෙන්  ඒකාබද්ධ කරපු 
ගම් 2500ක්. මම  හිතන විධියට ගාම  නිලධාරි වසම් 4ක් විතර 
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එක්කාසු කර,   එක වසමකට රුපියල් මිලියන එකහමාර ගණෙන්  
මුදල් ආෙයෝජනය කර  ඒවාෙය් සංවර්ධනය  වූ, අපනයනයට 
මුලික වූ,   ගාමීය ඒකක 2500ක්  හදන්නට සැලසුම් කර  ඒ සඳහා 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  මා හිතන විධියට අය වැෙය් 
සංවර්ධන අංශෙයන් වැය කරන විශාලම මුදල  ඒකටයි යන්ෙන්. 
ඔය කියන  cluster villages  වලට  රුපියල් මිලියන 21000ක් වැය 
කරනවා.  

ෙමහි තිෙබන තවත් කාරණා බලමු. ෙම්  කාරණය   ඉතාමත් 
අවශ්ය  ෙවනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි. ඔබතුමාත් එකඟ 
ෙවනවා ඇති, “Digitalization of the Economy” සම්බන්ධව. 
නවීන තාක්ෂණය ෙම් ආර්ථිකයට කාවැද්දීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 10,000ක් ෙම් අවුරුද්ෙද් වැය කරනවා. අෙප් හිතවත් ගරු 
චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් අපි අනාගතය දිහා 
බලලා අෙප් ශම හමුදාව සකස් කළ යුතුයි. අද අපට ෙලොකු 
අර්බුදයක් තිෙබනවා. අෙප් අධ්යාපන කමය තුළින් එළියට එන 
අයට, -ඒ අයෙග් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි, ඒ දරුවන්ෙග් වැරැද්දක් 
ෙනොෙවයි.-  ඉගැන්වීෙම් පරිසරය තුළින් අනාගතෙය් ඇති ෙවන 
ෙම් තාක්ෂණික ඇබෑර්තු සඳහා, තාක්ෂණික තනතුරු සඳහා නියම 
පුහුණුවක් අපි ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. 
ඒකට මුදල් වැය කරන්නට ඕනෑ. අපි හැමදාම ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
තාක්ෂණය ගැන කථා කරනවා; නවීකරණය ගැන කථා කරනවා. 
එෙහම ෙන්ද ගරු චම්පික රණවක ඇමතිතුමා? ඒ ගැන කථා 
කරනවා. නමුත් කථා කර වැඩක් නැහැ ඒ සඳහා මුදල් වැය කෙළේ 
නැත්නම්. මාලෙබ් නව තාක්ෂණික විශ්වවිද්යාලයක් හදන්නට 
සල්ලි ෙවන් කර තිෙබනවා. 

ඊළඟට, ගාමීය නිවාස -"Rural Housing"- සඳහා රුපියල් 
මිලියන 4,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ගරු චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමාෙග් "Megapolis and Western Province 
Development" සඳහා  ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 
10,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒවා ගැන තමයි අපි කල්පනා 
කරන්නට ඕනෑ. 

 "Sanitary Facilities for Schools" සඳහා මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි ෙහොඳට දන්නවා, ෙම් ගරු 
සභාෙව් මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාම දන්නවා, -පසු ගිය රජෙය්දීත් 
අපි ෙම් ගැන කටයුතු කළා.- අද අෙප් ගම්බද පාසල් විශාල 
පමාණයකට වැසිකිළියක් නැහැ, ගුරුවරුන්ටත් වැසිකිළි පහසුකම් 
නැහැ කියන එක. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉස්සර ඒ 
ගැන හුඟක් මහන්සි වුණා. ඒක අෙප්  අවධානයට ෙයොමු කළා. 
හුඟක් පාසල්වල වැසිකිළි නැහැ. ෙගොඩක් හැඳුවා. නමුත් ඒවා 
පමාණවත් නැහැ. ඒ වැඩසටහන දිගටම ෙගන යන්න ෙමවර අය 
වැෙයන් රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, "Providing 
Facilities to 1,000 Secondary Schools" සඳහා රුපියල් මිලියන 
15,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් 1,360ක් දියුණු 
කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 30,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් 
විධියට මහා ෙගොඩක් මුදල් ෙවන් කිරීම් තිෙබනවා. මට 
කියවන්නට පුළුවන්. විශ්වවිද්යාල සඳහා රුපියල් මිලියන 6,000ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. මහෙපොළ විශ්වවිද්යාලය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් සහ වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා රුපියල් මිලියන 
3,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ, තර්ක කරන්නට ඕනෑ. අය වැෙය් 
ෙහොඳ නරක විභාග කරන විට ෙකොපමණ මුදල් වැය කරනවාද 
කියන පශ්නයට අපි මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අපි ෙම් 

ගරු සභාෙව්දී ෙකොපමණ කථා කළත් - clean suit, empty 
pocket. දැන් ෙමතැනදී  සමහර විට අපි අතර ෙභ්දයක් ඇති 
ෙවන්නට පුළුවන්. ෙමොකද, හුඟ ෙදෙනකු හිතනවා -විෙශේෂෙයන් 
ෙම් රජය හැෙරන්නට- හුඟක් දුරට ෙම් සංවර්ධනය රාජ්ය 
ආෙයෝජනය තුළින්ම කරන්නට පුළුවන් කියා. නමුත් අපි දන්නවා 
ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන, මම දැන් කියපු සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව එෙහම 
බැරි බව. ඔය ලස්සන සිහින කියාත්මක කරන්නට ෙකොෙහන්ද 
සල්ලි ගන්ෙන්? ෙද්ශීය වශෙයන් අපට ඒ සල්ලි ගන්න බැහැ. 
එෙහම නම් එක්ෙකෝ අපි ආර්ථිකය ආපස්සට යවමින් ඔය කියන 
ස්ෛවරිභාවය රැක ගන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් සැලසුම් 
සහගත විධියට අපට විෙද්ශ ආෙයෝජන ගන්න ෙවනවා.  

අද අෙප් හිතවත් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමා කිව්වා, 
"බලන්න චීනය දිහා, බලන්න වියට්නාමය දිහා" කියා. ඇත්ත 
වශෙයන් එතුමා ෙනොෙවයි අපි තමයි ඒක කියන්නට ඕනෑ. 
කරුණාකරලා බලන්න චීනය දිහා. කරුණාකරලා බලන්න 
වියට්නාමය දිහා. ෙකොයි තරම් ඒ අයෙග් පතිපත්ති ෙවනස් කර 
තිෙබනවාද? ආෙයෝජනය පිළිබඳ පතිපත්ති අතින් liberalization 
ගැන, ඒ කියන්ෙන් ෙම්ක විවෘත කිරීම ගැන චීනයට වඩා ෙවන 
ෙකොයිම රටකින්වත් අපට ආදර්ශයක් ගන්නට බැහැ. වියට්නාමය 
හැෙරන්නට ෙවන ෙකොයිම රටකින්වත් අපට ආදර්ශයක් ගන්නට 
බැහැ. ඒක අපි ෙහොඳට දැන ගන්නට ඕනෑ. ඒ කරුණු ෙසොයා 
බැලුෙවොත් පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ෙමතැන ඉඳන් 
ෙකොපමණ කෑ ගැහුවත් වැඩක් නැහැෙන්. අභිෙයෝගයක් 
තිෙබනවා. කරුණාකර චීනෙය් නීතිරීති ෙගනැල්ලා අපට 
උගන්වන්න, ෙකොෙහොමද අෙප් ඒවාට අඩුෙවන් ඒ බලපෑම් 
කරන්ෙන් කියා. අෙප් හිටපු අමාත්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
උපාධි නිබන්ධනයක් ලියන්නට යන්ෙන් ඒ පශ්නය ගැන ෙන්. ඒ 
විධිය ඉතාම අවශ්යයි. විෙද්ශීය ආෙයෝජනය ෙනොෙගන අපට 
ෙවන විකල්පයක් නැහැ. හරියට Deng Xiaoping චීනෙය් 
පධානියා වුණාම එතුමාට ෙවන විකල්පයක් තිබුෙණ් නැහැ විෙද්ශ 
ආෙයෝජන හැෙරන්නට. නැත්නම්, අවුරුදු 30ක් 40ක් Long 
March එෙක් ඉඳන් පටන්ගත්ත Deng Xiaoping, ධනපතින්ෙග් 
හතුරා හැටියට හිටපු Deng Xiaoping විෙද්ශ ආෙයෝජනය සඳහා 
ෙලෝකයටම පළල් විවෘත කිරීමක් කරයිද? [බාධා කිරීමක්]  ඒක 
තමයි. Buckingham Palace එකට ගියා. ඒ ගිහිල්ලා නික්සන් හමු 
වුණා. ඒ නිසා අපි මතක තියා ගන්නට ඕනෑ, කැමැත්ෙතන් ෙහෝ 
අකැමැත්ෙතන් විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙනොෙගන ෙම් ආර්ථිකය 
ඉදිරියට ෙගන යන්න. එයට ෙවනත් විකල්පයක් කවුරු හරි 
කියන්න ඉන්නවා නම්, ඉදිරිපත් කරන්න කැමැති නම් ඒක අහ 
ගන්න පුළුවන්. නමුත්, ඉන්දියාව බලන්න. ඉන්දියාෙව් නව රජය 
ආෙයෝජනය පිළිබඳ තිෙබන නීතිරීති සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් 
කරලා තිෙබනවා. මම ෙපන්නුවා අද ෙම් ආෙයෝජනය නැතිව, 
රාජ්ය ආෙයෝජනවලින් -public investmentsවලින්- අපි උපරිමයට 
ගියත්, ඉහළටම ගියත් අෙප් තිෙබන පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන්න 
ඒත් මදියි කියලා. අෙප් දරුවන්ට රැකියා ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අෙප් 
දරුවන්ට ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒෙගොල්ලන්ට 
අවශ්ය ජීවන වියදම සකස් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. තාවකාලික 
වශෙයන් බඩු මිල අඩු කිරීම අවශ්යයි. නමුත් අෙප් ආර්ථිකෙය් 
දියුණුවීම තුළින්, අවසානෙය් ආෙයෝජනය තුළින් තමයි ෙහොඳ 
ජීවන තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන්.  

කල්පනා කරලා බලන්න, ෙම් ගරු සභාෙව් ෙබොෙහෝ විට 
අමතක ෙවන ෙදයක් තිෙබනවා. අපි ෙම් ගරු සභාෙව් ෙමොනවා 
කථා කළත් ෙම් ෙද්ශීය ආර්ථිකය ගැන විමල් වීරවංශ මැතිතුමා 
හුඟාක් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එතුමාෙග් ඇෙමරිකන් විෙරෝධය 
තිෙබනවා; යුෙරෝපා විෙරෝධය තිෙබනවා. නමුත්, මම හිතන 
හැටියට ෙහට-අනිද්දා ෙවනෙකොට එතුමා ෙද්ශනයක් කරන්නත් 
එෙහේ යනවා. අද අෙප් අපනයනවලින් සියයට 70ක් ඒ රටවලටයි 
යවන්ෙන්. මම කියන්ෙන් ඇෙමරිකාව පමණක් ෙනොෙවයි, 
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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ඇෙමරිකාව සහ යුෙරෝපා රටවල් ගැනයි. දැන් ෙමතැන 
පතිපත්තිවල පරස්පරතාවක් තිෙබනවා. පසුගිය රජය වුණත් ඔය 
පතිපත්ති ෙදෙක් ෙදෝලනය තුළ තමයි අමාරුෙව් වැටුෙණ්. එක 
පැත්තකින් අෙප් අපනයන, අෙප් ආධාර යන ෙම් හැමෙද්ම බටහිර 
ඇෙමරිකාව සහ බටහිර රටවලින් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ගමන්, අෙප් භාණ්ඩ ඒ රටවලට විකුණන්න මහන්සි වන ගමන් අපි 
කථා කරන්ෙන් ෙවන ෙදයක්. එතෙකොට ෙම් ෙදක තුළින් ෙලොකු 
පරස්පර තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. දැන් ඒක නැතිෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් භාණ්ඩ විකුණන රටවල් එක්ක, අෙප් භාණ්ඩ 
මිලදී ගන්න රටවල් එක්ක අෙප් ෙහොඳ හිත තියා ගන්න ඕනෑ.  
යුෙරෝපීය රටවල් එක්ක, ඇෙමරිකාව එක්ක තරහා ෙවලා අෙප් 
අපනයන ෙලෝකය ඇති කරන්න බැහැ. ඒ නිසා එක පැත්තකින් 
ආ ෙයෝජන, අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් භාණ්ඩ විකිණීම ගැන 
බලන්න ඕනෑ. කවුරු කැමැති වුණත් නැතත්, ෙම් ෙදක තුළින් 
අපට බටහිරත් එක්ක ගනු ෙදනුවක් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 3ක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙහොඳමයි. අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණය කියනවා. 

අනාගතෙය් ෙලොකු අභිෙයෝග එනවා. අෙප් පුංචි රෙට් ෙම් ශම 
හමුදාවට බැහැ, ඔය කියන විධිෙය් ෙලොකු විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ඇදලා ගන්න. ෙම් රෙට් අභ්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙබොෙහොම 
ෙපොඩියි. ඉන්දියාව සහ චීනය ඉහළ මට්ටමට ගිෙය් ඒෙගොල්ලන්ට 
විශාල අභ්යන්තර ෙව ෙළඳ ෙපොළක් තිබුණු නිසායි. එෙහම නම්, 
අපි ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ? අෙප් රටත් ඒ ෙලොකු ෙව ෙළඳ 
ෙපොළවල් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා වැඩ කටයුතු කර ගන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිනම්, අපි අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද පුංචි දූපතක 
මානසිකත්වයකට ගිහිල්ලා පුංචිම පුංචි දූපතක් බවට පත් ෙවනවා. 
එෙහම නැතිව අෙප් ජනතාවට සාධාරණ ජීවිතයක් ලබා ෙදන්න 
නම්, අනිවාර්යෙයන් ඒ අලුත් පවාහයට - Global Supply Chain 
එකට- යා යුතු ෙවනවා. Global Supply Chain එෙක් බඩු එක එක 
තැනින් ඇවිල්ලා තමයි නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා Global 
Supply Chain එකට අපි එක්කාසු ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව 
1950 - 1960 තිබුණු පරණ දර්ශන අනුව අපිට ෙලෝකය එපා, 
Global Supply Chain එක අපිට එපා, ඒෙගොල්ෙලෝ ඔක්ෙකොම 
ධනපතිෙයෝ, ඒෙගොල්ෙලෝ ඔක්ෙකෝම සිංහල ෙබෞද්ධයාට 
විරුද්ධයි කියලා එෙහම කරන්න බැහැ. කරන්න පුළුවන් නම් 
ෙහොඳ ඇති. නමුත් පාෙයෝගිකව කරන්න බැහැෙන්.   

ෙම් අය වැය තුළින් මම ඉසේසල්ලාම දකින්ෙන් නව 
පවිෂ්ටයක්. ජාත්යන්තර Supply Chain එකත්, ජාත්යන්තර 
ආර්ථිකයත් එක්ක බද්ධ ෙවලා අපි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. අපි 
පතිපත්තිමය වශෙයන්, "අපි කැමැති නැහැ, ෙම් අන්තර් ජාතික 
Supply Chain එකට සම්බන්ධ ෙවන්න" කියලා කියනවා නම්, 
එෙහම නම් දුප්පත් කෙම් අන්තිමටවත් යන්න ලැහැස්ති ෙවන්න 
ඕනෑ.  දුප්පත්කමින් එළියට යන්න ඕනෑ නම් අපි නිර්මාණශීලිව 
ජාත්යන්තර  නව ෙවෙළඳ ෙපොළ එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ. 
ඒෙකදී භාණ්ඩ  විතරක් ෙනොෙවයි, දැනුම පිළිබඳව ෙවන්නත් 
පුළුවන්.  අෙප් ර ෙට් ළමයින්ට  අපි ෙහොඳ අධ්යාපනයක් දීලා 
තිෙබනවා.  රාජ්ය මන්තණ සභාව - State Council එක - කාලෙය් 
ඉඳන් අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්ය සඳහා විශාල වශෙයන් මුදල් වැය 
කරපු රටක් හැටියට අපට අයිතියක් තිෙබනවා ඒ ළමයින්ට නව 
ෙලෝකය, නව තාක්ෂණය උගන්වා ෙහොඳ රැකියාවක් ලබා ෙදන 

ආර්ථිකයක් හදන්න. අන්න ඒකයි බලාෙපොෙරොත්තුව. ෙම් නව 
දර්ශනය තුළින් ෙම් අය වැය දමන ඒ අත්තිවාරම මත තමයි ෙම් 
නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ආකෘතිය අපට ලබා ෙදන්ෙන් කියන එක 
මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.    

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

මීළඟට ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
17ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.39] 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා 

මූලාසනෙය් ඉන්න අවස්ථාෙව්දි මට කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා 
සන්ෙතෝෂ වනවා. අද ෙම් විවාදෙය්දී ඉතාම සාරගර්භ කථා 
කිහිපයකට අපට ඇහුම්කන් ෙදන්න ලැබුණා. විෙශේෂෙයන් ගරු 
චම්පික රණවක ඇමතිතුමාත්,  ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳව ඉතා 
හසල දැනුමක් තිෙබන අෙප් ගරු ආචාර්ය සරත් අමුණුගම 
මැතිතුමාත් වැදගත් කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. අපි උෙද් 
ඉඳලාම ඒ විධිෙය් කථා ගණනාවකට ඇහුම්කන් දුන්නා. පක්ෂ, 
විපක්ෂ විධියට අප අතර විවිධ අදහස්, මතවාද, ෙයෝජනා, ෙචෝදනා 
තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී විවිධ 
පුද්ගලයන්ට බලපාන, එක එක සමාජ ෙකොට්ඨාසවලට බලපාන, 
එක එක ක්ෙෂේතවලට බලපාන විධිෙය් ෙයෝජනා තමයි ඒ තුළ 
ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්. සමහර ඒවා ගැන එක පැත්තකින් අපට ඉතා 
දැඩි ෙලස විෙව්චනය කරන්න පුළුවන් වුණත් අෙනක් පැත්ෙතන් 
බලපුවාම රටක් විධියට අෙප් දිශානතිය තීරණය කරන වැඩ 
පිළිෙවළකට තමයි අපි ෙම් ගමන් කරමින් ඉන්ෙන්.  

ෙම් රෙට් පැවැති යුද්ධය අවසන් වුණායින් පස්ෙසේ, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාල වකවානුෙව් 2005 සිට 2009 
දක්වා කාලය තුළ පටන් ගත්ත ඒ යුද අවසානෙයන් ආරම්භ වුණු 
කියාදාමය තුළ අවුරුදු 4ක්, 5ක් ඇතුළත රෙට් ආර්ථිකෙය් 
දැවැන්ත ෙවනස්කම් රා ශියක්  කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ කාලෙය් 
ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙල්ඛන අරෙගන බලපුවාම, ෙම් රෙට් 
අලුත් ආෙයෝජන අවස්ථා ඇති කරන, සංචාරක ව්යාපාරය වැඩි 
දියුණු කරන ඒ වාෙග්ම ගුවන් ෙසේවා වැඩි දියුණු කරන, 
විෙශේෂෙයන් ෙවෙළඳ පජාව ශක්තිමත් කරන, අෙනක් අතට 
රැකියා අවස්ථා සුලභ කරන වැඩ පිළිෙවළකට තමයි එතුමාත් 
ගමන් කරමින් සිටිෙය් කියන කාරණය අපට පැහැදිලි ෙවනවා. 

ඒ කාලෙය් මුදණය කළ ෙපොතක් ෙම් ළඟදී දවසක මට හම්බ 
වුණා. ඒ තමයි "ශී ලංකාව වසර අටක් තුළදී බලාෙපොෙරොත්තු 
රහිත වූ අතීතයක සිට පැහැබර අනාගතයක් කරා" කියන ෙපොත. 
හිඟන්නන්ට පවුඩර් ගෑවායි කියලා දැන් එක් එක් ෙකනා කථා 
කරනවා මා දැක්කා. ඒ ෙමොන කථා කිව්වත්, ෙම් ෙපොත  බලපුවාම 
ෙප්නවා, ෙම් ෙපොෙත් සඳහන් කර තිෙබන කියාදාමෙය්ම take-off 
එක තමයි ෙම් ආණ්ඩුව කර තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම්ක තමයි 
අත්යවශ්ය කාරණයක් බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්. අපට විශාල 
පශ්න ගණනාවක් තිබුණා. ඒ පශ්න ෙමොනවාද කියලා අපි එකින් 
එක කල්පනා කරලා බැලුෙවොත්, පළමුෙවන් රැකියා අවස්ථා 
ෙමොන තරම් පමාණයක් හදන්න ඕනෑද කියන එක ගැන විශාල 
අර්බුදයක් රට ඇතුෙළේ තිබුණා. රැකියා වියුක්තිය සියයට 4.3කට 

741 742 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැහැලා තිබුණත්, රෙට් තරුණ පරපුර අතෙර් දැවැන්ත රැකියා 
හිඟයක් උද්ගත ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා තමයි  රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා රැකියා දස ලක්ෂයක් ගැන කථා කරන ෙකොට අපි අෙප් 
පතිපත්ති පකාශනෙයන් රැකියා ලක්ෂ 15ක් ගැන කථා කෙළේ. 
අ ෙප් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාත්, ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමාත් රාජ්ය තන්තය දුර්වල කරන වැඩ පිළිෙවළක් ගැන 
කථා කරනවා මා දැක්කා. රාජ්ය තන්තය දුර්වල කරනවායි කියන 
එෙකන් අදහස් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? රාජ්ය තන්තෙය් 
කළමනාකාරිත්වය දුර්වල කිරීමයි. ඉන්න ඔළු ෙගඩි ගණන අඩු 
කිරීෙමන් රාජ්ය තන්තය දුර්වල ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔළු ෙගඩි ගණන 
අඩු කිරීම තුළ එක පැත්තකින් රාජ්ය තන්තය ශක්තිමත් ෙවනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් පරිපාලනයක් සිදු වනවා. ෙම් ලක්ෂ 14 
පමාණය ලක්ෂ 24 දක්වා වැඩි කරලා, ආණ්ඩුෙව් ඉන්න සියලු 
ෙදනාෙග් පමාණයට තරුණ තරුණියන් එතැනට ෙගනැල්ලා, 
නැත්නම් විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට එන අෙප් තරුණ තරුණියන් 
ටික අරෙගන ඇවිල්ලා පණස්අටදහසයි, ලක්ෂයයි, ෙදකයි කියලා 
ඇතුළට තල්ලු කරලා අෙප් පඩි පත වැඩි කරන වැඩ පිළිෙවළකට 
යාම තමයි ෙම්කට තිෙබන එකම විසඳුම කියලා අපි කල්පනා 
කරනවා නම්,   ඒෙකන් රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් වනවායි කියලා 
මා හිතන්ෙන් නැහැ. ඒක පිළිබඳව අපට යම් කිසි මත වාදයක් 
තිබිය යුතුයි.  

පසු ගිය දවසක ගරු අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ ආදායම් ඉහළ නැංවීම, රැකියා අවස්ථා දසලක්ෂයක් 
ස්ථාපිත කිරීම, ගාමීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම, ගාමීය සහ 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග්, මධ්යම පාන්තිකයන්ෙග්, රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් ෙද්ෙපොළ අයිතිය ශක්තිමත් කිරීම, ශක්තිමත් හා 
පුළුල් මධ්යම පන්තියක් බිහි කිරීම කියන ෙමන්න ෙම් කාරණා 
ටික තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ඒ 
සඳහා අවශ්ය කරන කියාදාමය  එකින් එක, එකින් එක  සිද්ධ  
කරන්ෙන්.   

ෙම් අය වැය පිළිබඳ ෙයෝජනා හා ෙචෝදනා ගණනාවක් තිබුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා - අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා 2016 අෙප් රෙට් 
වියදම රුපියල් බිලියන 2790ක් ෙවන ෙකොට  අෙප් පුනරාවර්තන 
වියදම රුපියල් බිලියන 1926ක් ෙවන බව. ෙම්  ඇති ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වයත් එක්ක රාජ්ය ආෙයෝජන රුපියල් බිලියන 
873කට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. කලිනුත් කිව්වා වාෙග් අෙප් 
ආදායමට වඩා වියදම දැවැන්ත ෙලස වැඩි ෙවන ෙකොට තමයි  ෙම් 
අය වැය හිඟය විශාල වශෙයන් වැඩි වන්ෙන්. අවුරුදු ගණනාවකට 
පස්ෙසේ ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට  රුපියල් බිලියන 1990ක 
ආදායමක්, එෙහම නැත්නම් වියදම ඉක්මවා යන ආදායමක් ලබා 
ගැනීම සඳහා වන විශාල අභිෙයෝගයකට තමයි දැන් අෙප් 
ආර්ථිකය මුහුණ දී ෙගන යන්ෙන්. ෙම් ගැන නිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරනවා නම්, විෙශේෂෙයන් ආෙයෝජන අවස්ථා ඇති කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක  කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගැන විශාල 
අර්බුද, පශ්න   තිෙබන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා - අපි දන්නවා, 
පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ ආෙයෝජන ෙගනාෙව් එක එක 
ව්යාපෘති විධියට බව. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්,  සංචාරක 
ව්යාපාරය වර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ඩී.ආර්. 
විෙජ්වර්ධන මාවෙත්   පිහිටුවන්නට ෙගනා කැසිෙනෝ ව්යාපාරය 
එෙහම පිටින්ම පුද්ගල සාධක මත, එෙහම නැත්නම් පුද්ගල  බද්ධ 
වුණු ව්යාපාරයක් ෙලසට තමයි ෙගනාෙව්.  ඒ නිසා ඒකට  ලබා 
දුන්  බදු සහන, ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආදී  සියල්ල තුළ විශාල පශ්න 
ගණනාවක් ඇති වුණා. එවැනි පශ්න ගණනාවක්  තුළ තමයි  ඒ 
ආෙයෝජන ටික කෙළේ. හැබැයි, ඒ ගැන රට ඇතුෙළේ විශාල 
අර්බුදයක් මැවුණා.  ආෙයෝජන කියාදාමය තුළ එක පුද්ගලයකු 
ෙවනුෙවන් ව්යාපාරයක් ඇති කරනවා ෙවනුවට,  ෙඩොලර් මිලියන 

50ට වඩා වැඩි ආෙයෝජනයක් ලංකාවට ෙගෙනන්න ෙකනකුට 
පුළුවන් නම්  ඒ සියලු ෙදනාට සමානව  යම් කිසි බදු සහනයක් 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  ආෙයෝජන සඳහා ඉඩම් ලබා දීෙම්දී තිබුණු 
පශ්න අවම කරලා, එක පුද්ගලයකු  ෙදෙදනකු  විතරක් 
ෙපෞද්ගලිකව ගනුෙදනු කර ගත් කියාදාමය අෙහෝසි කරලා, හැම 
ෙදනාටම අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් තුළ ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට 
යන්න අවශ්ය කරන  වාතාවරණය අද සකස් ෙවලා තිෙබනවා.  

රැකීරක්ෂා හිඟයට විසඳුමක් ෙදන්න කියලා අපි ෙකොයි තරම් 
කථා කළත් ෙමොකක්ද තිෙබන විසඳුම?  දහස ්ගණනක් අහිංසක  
අම්මලා තාත්තලාෙග් දරුවන් අපි ළඟට එනවා. ඔවුන් ඇවිල්ලා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඇවිල්ලා කියන්ෙන් ෙවන ෙදයක් 
ෙනොෙවයි, අතුගාන්න හරි රජ ෙය් රක්ෂාවක් ෙදන්න කියන එකයි. 
එච්චරයි ඉල්ලන්ෙන්. ෙකොෙහන්ද ඒ රක්ෂා ෙදන්ෙන්? කවුද 
ෙදන්ෙන්?  අවසාන වශෙයන් ඒ වගකීම භාර ගන්ෙන් කවුද? 
තරුණයන්ෙග් ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න  අපි සුදානම්ද?  ෙම්  
තරුණ තරුණියන් හැම එක්ෙකනාම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
 ඡන්දයක් ඉවර වුණාම  අයදුම් පත් අරෙගන ෙද්ශපාලනඥයකු 
ළඟට ගිහිල්ලා රක්ෂාවක් ඉල්ලන්න නම්,  රටක් පාලනය කරන්න 
ඇමතිවරු විධියට මන්තීවරු විධියට අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න ඕනෑ නැහැයි කියන එකයි මම විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
අලුත් වැඩ සටහන් ගණනාවක් හදන්න, ෙම් තරුණ දරුවන්ට 
අලුත් opportunity එකක් හදලා ෙදන්න  අපට වුවමනා කරලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි අද ෙම් අය වැය තුළින් අපි කල්පනා 
කරන්ෙන්.  

පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් 2016  වන විට 
මිලියන 2.5ක සංචාරකයන් පමාණයක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
තමයි හිටිෙය්. මම  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. මම  වයඹ පළාත් සභාෙව් පධාන අමාත්යවරයා විධියට 
ඉන්න ෙකොට ෙවනම සමීක්ෂණයක් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් පළාතට එක එක ආයතනවලින් හදපු ෙවනම 
වැඩ පිළිෙවළක්  තිෙබනවා. ඒ අනුව බලන විට සංචාරක ව්යාපාර 
යටෙත් හදන ෙහෝටල් කාමර 15,000ට පමණක්  ෙසේවකයන් 
ලක්ෂ පහක් ඕනෑ.  හැබැයි, ඒ සඳහා අවශ්ය කරන ශමය අපි ළඟ 
නැහැ. අපි ළඟ ඉන්ෙන් පුහුණු ශමිකයන් ලක්ෂයයි. ෙහෝටලෙය්  
Room Boyෙග් ඉඳලා  ඉහළට අපට ලක්ෂ පහක  ෙසේවකයන් 
වුවමනා ෙවනවා. නමුත් අපට ඒ  අවශ්ය කරන අය නැහැ. අපි 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අපි ළඟට එන ඒ  තරුණයන්ට  කියනවා,  
''රජෙය් රක්ෂාවක් ෙදන්නම්, එන්න අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න'' 
කියලා. නමුත්  ඒක ෙනොෙවයි අපි කළ යුත්ෙත්. ඒ සඳහා අද ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනය තුළ ෙබොෙහොම පැහැදිලි සැකැස්මක් හදලා 
තිෙබනවා.  රුපියල් 10,000ක්, රුපියල් 15,000ක් වැය කරලා 
ෙහෝටල් ක්ෙෂේතෙය් මාස තුනක හතරක වෘත්තීය පුහුණව ලබා 
ෙගන ආවාට පස්ෙසේ  ඔහුට රක්ෂාවක් ලැෙබන වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙම් තුළින් හදලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ෙම් රෙට් තරුණ තරුණ 
තරුණියන් ඉස්සරහට එන ෙකොට ෙද්ශපාලනඥයන් පිසුපස 
යන්ෙන් නැතිව රට ඇතුෙළේ රැකියා ලබා ගැනීමට හැකි,  අනාගත 
බලාෙපොෙරොත්තු සහිත වැඩ පිළිෙවළක්  ෙම් අය වැය තුළ සකස් 
කරලා තිෙබනවා. කවුරු හරි කියනවා නම්  ඒ කමෙය් වැරැද්දක් 
තිෙබනවා කියලා,   ඒකට තිෙබන විකල්පය ෙමොකක්ද කියලා 
කියන්න.  
  

විශ්වවිද්යාලෙය් ඉන්න ෙකොට අපිත්-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම හිතුවා ඔබතුමාෙග් කථාවට ෙපොඩි 

උදව්වක් කරන්න. මම හිතනවා, මූලාසනයට එවැනි සාධනීය 
මැදිහත්වීම් කරන්න පුළුවන් කියලා. තරුණ තරුණියන් 

743 744 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 
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ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවලට ෙයොමු ෙනොවී, රජෙය් රැකියාම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඇයි කියන කාරණයත් ඔබතුමා සඳහන් 
කරනවා නම් එය ෙම් ගරු සභාවට වඩා වැදගත් ෙව්වි කියලා මම 
හිතනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 

ස්තුත්වන්ත ෙවනවා. ෙමොනවාද, රජෙය් රැකියාම බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ෙහේතු? පළමුෙවනිම ෙහේතුව තමයි, විශාම වැටුප. මා දකින 
විධියට පළමුවැනි ෙහේතුව ඒක. රුපියල් 15,000 පඩියට ෙහෝ 
කමක් නැහැ රාජ්ය ෙසේවයට ගියාම මැෙරන තුරු විශාම වැටුපක් 
හම්බ ෙවනවා කියලා ඔවුන් පළමුව කල්පනා කරනවා. ෙදවනුව, 
ඔවුන් කල්පනා කරනවා, ආයතනය තුළ ''අයිස්'' ගහන්න. එෙහම 
නැතිව ආයතනය තුළ වැඩ කරන්න ෙනොෙවයි, අලුත් නිර්මාණ 
කරන්න ෙනොෙවයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. මම අෙප් 
තරුණයන්ට, අෙප් දරුවන්ට කියලා තිෙබනවා, කරුණාකර 
ඉෙගනගන්න කියලා. මම මා දන්නා දරුවකු කැඳවාෙගන ගිහින් 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට ෙයොමු කළා. මම කිව්වා, "කරන්න 
තිෙබන්ෙන් management course එකක්. ඔයා ඒක අවුරුදු ෙදකක් 
ඉෙගනගන්න. ෙපොඩි අමාරුවක් ඇති ෙව්වි. ෙපොඩි කටුවක් කන්න 
ෙව්වි. ඒ වුණත් මහන්සි ෙවන්න. අවුරුදු ෙදකක් මහන්සි ෙවලා 
ඉෙගනගත්ෙතොත්, ඔයාට ෙම් ආයතනෙය් තවත් ඉහළට යන්න 
පුළුවන්." කියලා. හැබැයි ඒ කාලය ඉවසන්න තරම් අෙප් තරුණයා 
සූදානම් නැහැ. ඔහුට ඕනෑ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් එතැනින් 
එහාට පැනලා තවත් ඊට එහා එකක් බදාගන්නයි. එෙහම තමයි ඒ 
අය කල්පනා කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
සියලුෙදනා එකට එකතු ෙවලා අෙප් තරුණ දරුවන්ට ෙම් 
කාරණය කියා ෙදන්න ඕනෑ. අෙනක් රටවල් දිහා බලන්න. 
මැෙල්සියාවට ගිහින් බලන්න. සිංගප්පූරුවට ගිහින් බලන්න. 
ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයකින් තමන්ෙග් වෘත්තීය පුහුණුව ශක්තිමත්ව 
ඉදිරියට ෙගන යන දරුවන් තමයි  එෙහේ ඉන්ෙන්. හැබැයි, අපි 
එතැනට ගිහින් තිෙබනවාද?  

"වැටුපට එල්ලපු දීමනාව විශාම වැටුපට එකතු කරලා නැහැ, 
ඒක විශාම වැටුපට එකතු කරන්න." කියලා සමහරුන් කියනවා 
මම අහෙගන සිටියා. අද අපි විශාම වැටුප අයින් කරලා නැහැ. 
වැටුපට එල්ලපු  දීමනාව විශාම වැටුපට එකතු කරලා තමයි 
අවසානෙය්දී විශාම වැටුප හදන්ෙන්. විශාම වැටුප සම්බන්ධෙයන් 
අවසානෙය්දී තිෙබන පශ්නය, ''අෙප් විශාම වැටුපට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්?'' කියන එක ෙන්. වැටුපට එකතු කළ රුපියල් 10,000 
දීමනාව පැහැදිලිවම අනාගතෙය්දී විශාම වැටුප ලැෙබන විට එකතු 
ෙවනවා නම් පශ්නයක් නැහැ ෙන්. එෙහම නම් දැන් ෙමොකක්ද 
තිෙබන පශ්නය?  

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කියපු කරුණට පිළිතුරක් විධියට  මා ෙම් කාරණය 
කියන්ෙන්. ලබන ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ලංකාෙව් රාජ්ය 
ආයතනයක රැකියාවකට ඇතුළු වන ෙකෙනකුටත් විශාම වැටුප 
ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් ආදායෙමන් යම් බරක් දරන්න  ෙවනවා. 
ඒකට රජයත් යම් බරක් දරනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
මට කනගාටුයි ගරු ඇමතිතුමාට බාධා කරන්න වීම ගැන. මා 

ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි කරගන්නවා විෙශේෂ කාරණාවක්  කීමට. 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට සහ මාධ්යයට වැරැදි මතයක් යවා තිෙබනවා, 
දුම් පරීක්ෂා කිරීෙම් ගාස්තුව සම්බන්ධෙයන්. ෙමය කිසිෙසේත්ම 

trishawsවලට සහ motor bicyclesවලට අදාළ නැහැ. ෙමය අදාළ 
ෙරෝද හතෙර් වාහනවලට විතරයි. මා ඒ කාරණය නිවැරැදි කිරීමක්  
කරන්ෙන්. ෙමය trishawsවලට සහ motor bicyclesවලට 
බලපාන්ෙන් නැහැ කියන එක මා ඉතාම වගකීමකින් ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. හුඟෙදෙනක් ෙම් ගැන කිව්වා.   ෙම් 
නිවැරැදි කිරීම කරන්ෙන්, වැරැදි අර්ථ කථනයක් දීලා තිෙබන 
නිසා. අපි කවදාවත් එවැන්නක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
නැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙම් ගැනත් කථා කරන්න තමයි සිටිෙය්. 

මම ඔබතුමාෙගන් ඒ ගැන ඇහුවාම ඔබතුමා මට ඒ කරුණු 
පැහැදිලි කර දුන්නා. ඒ ගැනත් කියන්න තමයි මම 
බලාෙපොෙරොත්තුව සිටිෙය්. ඕනෑ ෙකෙනකුට ඒ විධිෙය් ඒවා 
කියවන්න පුළුවන්. මම දන්නවා තවම සමහර අය ෙම් අය වැය 
කියවලාවත් නැහැ. ෙමහි තිෙබන කෑලි ෙදකතුනක් අල්ලාෙගන 
ඇවිත් කථා කරනවා. ෙම් දවස් ෙදකතුෙන් සාමාන්යෙයන් 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා අපි දන්නවා ෙන්. ෙම් අය වැය 
ඉදිරිපත් කරපු දවෙසේ ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා පැය 
හතරහමාරක් අය වැය ඉදිරිපත් කළා නම්, මම පැය තුනක්වත් ෙම් 
ගරු සභාව තුළ ඉඳෙගන සිටියා. ඉඳෙගන, විවිධ තැන් ලකුණු 
කරෙගන, ඒ තිෙබන කරුණු ඔළුවට අරෙගන, සමහර කාරණා 
එතුමාෙගනුත් අහෙගන තමයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. නමුත් 
සමහර අය ෙම් අය වැෙය්  එෙහන් ෙමෙහන් කෑල්ලක් 
අල්ලාෙගන කරුණු සියල්ලට පහර ගහනවා.  

උදාහරණයක් ගනිමු. එක ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකට 
රුපියල් ලක්ෂ 15 ගණෙන් ෙදනවාය කියන එක ගරු ඇමතිතුමාට 
කියැවුෙණ්, රුපියල් මිලියන 15,000ක් කියලා. නමුත් අපි බලන්න 
එපායැ ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ෙපොෙත් 
තිෙබන ෙද් බලන්ෙන් නැතිව එළියට ගිහින් කියනවා, "රුපියල් 
මිලියන 15,000 ගණෙන් ෙදන්න යනවා. හරිම පශ්නයක්. ෙෂෝක් 
වැඩක් කරන්න යන්ෙන්." කියලා. කල්පනා කරන්ෙන් නැතිව 
කරන ෙම් වාෙග් වැඩවලින් හානියට ලක් වන්ෙන් අෙප් මන්තී 
ධුරයයි කියන එකයි මා ෙමහිදී කල්පනා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙදන 
වාහන බල පතය පිළිබඳව විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි 
හඳුනන රාජ්ය  ෙසේවකෙයෝ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. බලපත 
තිෙබන අයෙගන් සියයට 95ක් තමන්ෙග් බල පතයට වාහනයක් 
ෙගන්වාගන්ෙන් නැහැ. මම ඒ ගැන දන්නවා. උදාහරණයක් ෙලස 
අෙප් ෛවද්යවරුන් ගන්න. බලන්න ඒ අය ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියලා. ඒ අය කාට ෙහෝ තමන්ෙග් බල පතය රුපියල් ලක්ෂ 
10කට විතර විකුණලා සල්ලි ටික අරෙගන ෙවන වාහනයක් 
ගන්නවා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. අපි  කරන්න 
හදන්ෙන් ෙමොකක්ද ? ෙම් තීරු බදු රහිත වාහන බලපත ලබා දීම 
තුළ අලුත් වාහන ෙගන්වන පමාණෙය් විශාල වැඩි වීමක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. කවුරු හරි කියනවා නම් ෙම් ඔක්ෙකෝටම 
වාහන ෙගන්වන්න අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ කියලා, එෙහම 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙම් මාර්ග තදබදයට විසඳුම් ෙහොයන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒකට තව කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි 
සියලුම තීරු බදු රහිත වාහන බලපත අෙහෝසි කරලා, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ඒ අදාළ ෛවද්යවරයාට ෙහෝ වාහන බලපතයක් හිමි 
අයට රුපියල් 15,000 ගණෙන් ඔහුෙග් වැටුපට එකතු කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුණාම තමන්ට  
ඕනෑ නම් ඒ මුදල එකතු කරෙගන අනාගතෙය්දී වාහනයක් ගන්න 
පුළුවන්. ෙම් වාෙග් කියාදාමයක් කෙළේ නැත්නම් කවදාවත් අපට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව විෙව්චනය කර කර ඉන්න එක ෙනොෙවයි, ෙම් පිළිබඳව  
සාධාරණව කල්පනා කරන එකයි අප කළ යුත්ෙත් කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි බලන්න ඕනෑ, අපට තිෙබන අර්බුදය 
ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් රට ඇතුෙළේ පධාන අර්බුද ගණනාවක් 
තිෙබනවා. එකක් තමයි අපට වුවමනා රැකියාවන් නැති පශ්නය. 
ෙදවැනි එක අපට ලැබිය යුතු ආෙයෝජන පමාණය. කුඩා 
ආෙයෝජන විශාල සංඛ්යාවක් අපි ලබා ගත යුතුයි. උදාහරණයක් 
විධියට ෙම් කාරණය බලන්න. අපි පසු ගිය කාලය පුරාම 
කෑගැහුවා, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ "සුදු අලිෙයක්" කියලා. 
සුජීව ෙසේනසිංහ  රාජ්ය ඇමතිතුමාටත් මතක ඇති මම ඒ කාලෙය් 
කිව්වා, කරුණාකරලා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ඇතුෙළේ තීරුබදු 
රහිත සාප්පු සංකීර්ණ ඇති කරන්න කියලා. අද ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඔළුව කල්පනා 
කරලා අලුත් නිර්මාණයක් විධියට රට තුළට රත්රන්  ෙගන්වන 
වැඩ පිළිෙවළක්,  අෙප්  මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය 
දියුණු කරන වැඩ පිළි ෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා.  

තීරු බදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණයක් ඇති කිරීම තුළ ලංකාෙව් 
අලුත් ආෙයෝජනවලට විශාල අවකාශයක් ලැෙබනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි ලංකාෙව් මැණික් කර්මාන්තය, ලංකාෙව් රත්රන් 
කර්මාන්තය දියුණු ෙවන අලුත් වැඩ පිළිෙවළක්, දැවැන්ත වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාවට එන  
ආෙයෝජන සංඛ්යාෙව් වැඩි වීමක් අපට දකින්නට ලැෙබ්වි. ඒ 
වාෙග්ම එයින් අපට  විෙද්ශ විනිමයකුත්  ලැෙබනවා.  පිට රටවල 
සිටින අය වතුර ටිකක් නැති සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා ඒ රෙට් 
business deals දමන්ෙන් ඇයි?  ආෙයෝජකයන් ඩුබායිවලට 
ගිහිල්ලා ආෙයෝජනයන් පිළිබඳව කථා කරලා එන්ෙන් ඇයි? ඒ රට 
ඇතුෙළේ තිෙබන ශක්තිමත් තත්ත්වය නිසයි.  

අද ලංකාෙව් යුද්ධයක් නැහැ. ෙම් රටට එන ඕනෑම මිනිෙහකුට 
පාර දිෙග් ගියාම සුන්දරත්වයක් දකින්න පුළුවන් රටක් තමයි අෙප් 
රට.  ආදරෙයන් මිනිස්සුන්ට කථා කරන, හිනාෙවන ජනතාවක් 
සිටින රටක්. ෙලෝකෙය් ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් රටට ඇවිල්ලා 
ෙහෝටලයකට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් business ගැන කථා කරගන්න, 
නැත්නම් leisure place එකක් විධියට ඉන්න පුළුවන් රටක්. 
කාරණා ෙදක, තුනක්ම තිෙබනවා. අෙප් සංචාරක කර්මාන්තය 
කරෙගන යා හැකි පරිදි ස්වාභාවිකවම සුන්දර පරිසරයක් පිහිටලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි සංචාරක කර්මාන්තය කමානුකූලව දියුණු 
කළ යුතුයි. එය ඉතාම ඉහළ තැනකට ෙගෙනන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් රෙට් තිෙබන දැනුම - 
අෙප් රෙට් දරුවන්ෙග් දැනුම, ඒ වාෙග්ම අෙප් සාක්ෂරතාව - වැනි 
කාරණා මත ආෙයෝජන කරන්න පුළුවන්. ෙම් රට  business-
friendly රටක් විධියට විශාල ආෙයෝජකයන් පමාණයකට 
ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ගැන නලින් ජයතිස්ස මන්තීතුමා 
කියනවා මට ඇහුණා. ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු තමන්ෙග් 
ඉඩම් උකස් තියලා තමන්ෙග් දරුවන් පිටරට යවනවා. ලංකාෙව් 
සල්ලි ටික තමයි පිට රටවලට යන්ෙන්. මමත් එදා ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලවලට විරුද්ධව කථා කරපු මනුෂ්යෙයක්. අදත් මම 
ඒක කියනවා. හැබැයි අපි ෙම් හදන වැඩ පිළිෙවළ තුළ රෙට් සිටින 
අහිංසක දුප්පත් අම්මා, තාත්තාෙග් දරුවන්ෙග් නිදහස ්
අධ්යාපනෙය් අයිතිය වළක්වන්ෙන් නැතුව ෙම්වා ශක්තිමත් 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි අපි කල්පනා 
කළ යුත්ෙත්. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසන්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපි ඒ සියලු ෙද්වල් කල්පනා කළ යුතු වන්ෙන් ෙම් රෙට් 

විශ්වවිද්යාල ක්ෙෂේතෙය් සිටින අෙප් ආදරණීය දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය  විනාශ කරන්න ෙනොෙවයි. ඔවුන්ටත් අනාගතෙය්දී 
ෙම් ගැන කල්පනා කරන්න ෙවයි. මම ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල 
ක්ෙෂේතෙය් සිටින මහාචාර්යවරුන්ට කියන්න කැමැතියි, 
අනාගතෙය්දී අෙප් රෙට් දරුවන්ට   රැකියා ලබා ගැනීම සඳහා 
අවශ්ය කරන පාඨමාලා ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල තුළට ෙගෙනන්න 
කියලා.  එෙහම ෙනොකෙළොත් අපි ෙම්වා තුළ තවදුරටත් හිරෙවන 
එකයි සිදු ෙවන්ෙන්.  

අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ඔළුව කල්පනා කරලා ඉතාම 
නිර්මාණශීලිව ෙම් අය වැය සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙම් රට 
ඉහළට ෙගන යන්න පුළුවන් ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කරන්න 
දැවැන්ත පසුබිමක් හදන අය වැයක් විධියට ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කිරීම ගැන මෙග් හදවතින්ම  එතුමාට සත්ුවන්ත ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට ලබා දුන් කාලය 
පිළිබඳවත් මෙග් හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 2.58] 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්යෙයන් අය වැය 

ෙල්ඛනයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා වන විට සෑම මන්තීවරයකුම 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් අය වැය ෙල්ඛනය දිහා 
බලන එක වළක්වන්නට බැහැ. ජනවාරි 8වැනි දා ඇති වූ ෙවනසට 
සහෙයෝගය දුන් සහ එයට සහභාගි වුණු වාමාංශිකයන් වන අපද 
අය වැය ෙල්ඛන ෙදස බලන්ෙන් අපෙග් ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටි 
ෙකෝණෙයනුයි.  

ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් ගත්ෙතොත්,   ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි 
දා අප කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ 
තමයි අධිකාරිවාදි පාලනය ඉවත් කිරිම, වඩා පජාතන්තවාදි 
ව්යවස්ථාවක් හදා ගැනීම, පජාතන්තවාදි රාමුව ශක්තිමත් කිරීම 
හා යහ පාලනය ස්ථාපිත කිරීම. සමාජ ආර්ථික කාරණා පිළිබඳව 
අපට මායාවන් තිබුෙණ් නැහැ. We had no illusions that the 
revolution is around the corner. අප දන්නවා, අද අප කටයුතු 
කරන්ෙන් ධනපති ආර්ථික කමයක් තුළ බව. විප්ලවය එහා 
වංගුෙව් නැහැ. එම නිසා වාමාංශිකයන් හැටියට සමාජ 
සාධාරණත්වය ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු වනවා.  සමාජ 
යටිතල පහසුකම්, විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, මහජන 
පවාහනය ආදී කාරණා පිළිබඳව ජනවාරි 8වැනිදා  සහ ඉන් පසුව 
කාලෙය්ත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කරලා, රෙට් ජනතාවටත් ඒ 
පිළිබඳව අෙප් අදහස් කියා සිටියා. 

Sir, as people from the Left,  we are internationalists. 
We take a world view of development in all spheres and 
we cannot turn our back to the realities of the world 
economy. In the global economy of today, the course of 
development is through the promotion of technology, 
rather than through the expansion of production facilities.  
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Further, not only capital but even the accumulation of 
capital is an international process. Foreign capital does 
not just respond to invitation. Prior integration in the 
global circuit alone can induce investment.  

The world Capitalist System has undergone 
tremendous change with globalization. National 
boundaries are collapsing permitting the free flow of 
capital, goods and services.  This is the challenge that the 
Small and Medium Enterprises - SMEs- in industry and 
agro-business are facing as they find it difficult to 
compete in the international markets.   

Among developing countries, such as ours, it is those 
countries that have encouraged and succeeded in getting 
foreign capital and the know-how alone who have 
succeeded in achieving economic growth. But, the price 
for this has been the widening gap between the rich and 
the poor. ෙම් පිළිබඳව ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් අෙප් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙම් සියල්ල සිදුවන අතර 
ෙපොෙහොසතුන් සහ දුප්පතුන් අතර තිෙබන gap එක වැඩි ෙවමින්, 
ඒ වාෙග්ම ජනතාවෙගන් විශාල ෙකොටස් ආන්තික ෙවමින් - 
marginalization of larger sections of the population- 
තිෙබනවා. In fact, this is also true of developed countries.  
The burden of bringing redistributive justice - නැවත 
සාධාරණ ෙලස ෙබදී යාමක් ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක අප 
ඉදිරිෙය් තිෙබන අභිෙයෝගයක්.   

Even, I want to say a few words about the State.  - 
රාජ්ය පිළිබඳව -  ධනපති රාජ්ය තමයි. නමුත් ඒ පිළිබඳව කියන 

එක වැදගත්.  Even in the era of globalization, the State 
has an important role to play. Even the World Bank in its 
1997 Report titled “The State in a Changing World” 
recognized that. It advocates a larger role for the State in 
protecting and correcting markets as a necessary partner - 
catalyst facilitator. It talked about the State; it  stated that 
development without an effective State is impossible. 
This means recognizing the positive role played by the 
State working in partnership with market to correct their 
failures.  The State’s unique strengths are its powers to 
tax, to prohibit, to punish and require participation. The 
State’s power to tax enables it to finance the provision of 
public goods. That is very important. Its power to prohibit 
and punish enables it to protect personal safety and 
property rights.    

Sustainable development has to be measured not only 
through achievements in GDP. Sir, for us in the Left,  
what is important is the equitable distribution. සංවර්ධනෙය් 
පතිලාභ සාධාරණ ෙලස ෙබදී යාම සහතික කිරීමත්, ඒ වාෙග්ම 
දුප්පත්කම තුරන්  කිරීමත්   වාමාංශිකයන්  හැටියට  අපට  වැදගත්. 
Employment creation is an essential part of poverty 
reduction and that is how we look at the Budget. එම දෘෂ්ටි 
ෙකෝණෙයන් ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය දිහා බලා මා යමක් 
කියන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම සමාජ යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව ක්ෙෂේත 
තුනක් ගැන මා අවධානය ෙයොමු කරවනවා. එකක්, අධ්යාපනය. 
අධ්යාපනයට ෙවන් කරන ලද අති විශාල මුදල් පමාණය පිළිබඳව 

අප සතුටට පත් වනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ 
යුතුයි, විශ්වවිද්යාල පජාව - FUTA - ගැන. පසු ගිය කාලෙය් 
ජාත්යන්තර පමිතිය පිළිබඳව සඳහන් කරමින් GDP එෙකන් 
සියයට 6ක් වැනි පමාණයක් -අති විශාල මුදලක්- ෙවන් කළ යුතුයි 
කියන කාරණය සමාජගත කිරීම පිළිබඳව අපි විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්ය පජාවට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. ෙමවර 
ගාමීය පාසල්වලට සහ වතු පාසල්වලට විශාල මුදලක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. මට ෙම් පිළිබඳව එක්තරා චකිතයක් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි, ෙම් විශාල මුදල හරි විධියට පාවිච්චි කිරීමට අෙප් මධ්යම 
රජය සහ පළාත් සභා සූදානම්ද කියලා. මම හිතන්ෙන් ඒ ගැන 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙම් සඳහා task force එකක් හදලා 
ෙම් විශාල මුදල් කන්දරාව හරි විධියට පාවිච්චි කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව විශාල අවධානයක් ෙයොමු කළ 
යුතුයි.  

School uniforms පිළිබඳව ෙම් වන විට යම් සාකච්ඡාවක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. පතිපත්තිමය වශෙයන් අප එයට විරුද්ධ නැහැ. 
නමුත්, ඒ පතිලාභ සිසුන්ට ලැබීම පිළිබඳව පරිපාලනමය වශෙයන් 
යම් නියාමනයක් ෙකෙරන්නට ඕනෑ. අවුරුදු කීපයකින් පසුව ඒ 
ගැන නැවත සමීක්ෂණයක් - review -  කළ හැකියි. එම නිසා ඒ 
පිළිබඳව අෙප් මූලික විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත්, වැදගත් 
වන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් සෑම ශිෂ්යයකුටම 
නවීන පන්ති කාමරයක් හැදීම. එය ලබා දිය යුත්ෙත් නගරවල 
පාසල්වල අයට පමණක් ෙනොෙවයි. මා විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය 
කරන්ෙන් එයයි. මම ඉතාමත් ෙනොදියුණු ගම්මානයක ඉපදිලා 
ඉෙගනෙගන ෙම් තත්ත්වයට ආපු ෙක ෙනක්. 

මම හිතන හැටියට මෙග් ගම ගැන කවුරුවත් අසා නැහැ. 
කුරුෙකොෙහොගම නමැති උඩ දුම්බර පිහිටි දැන් මැද දුම්බරට අයත් 
ගම්මානයක්. ඒ ගෙම් අපිට තිබුෙණ් ඉතාම අඩු මට්ටෙම් පහසුකම්. 
පසුව ඉෙගන ගන්න නගරයට ආවාම තමයි, අපට ඒ ෙවනස 
දැනුෙණ්. නමුත් අද ඒ ෙවනස ෙවනදාටත් වඩා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. අද නගරය සහ ගම අතර තිෙබන ෙවනස ඊටත් වඩා 
ෙවනස්. ඒ කාලෙය් විදුලිය තිබුෙණ් නැහැ. අද විදුලිය තිෙබනවා; 
ජලය තිෙබනවා; පාසල් බස් තිෙබනවා. නමුත් නගරය සහ ගම 
අතර තිෙබන ෙවනස දවසින් දවස වැඩි ෙවමින් පවතිනවා. එම 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම ගම්බද පාසල්වලට වියදම් කිරීම සඳහා 
ෙමතරම් මුදලක් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව පශංසා කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
එය හරියාකාරව නියාමනය කර, එම කටයුතු කරෙගන යෑමට 
පුළුවන් විධියට විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභාවලට ආධාර කිරීමත් 
ඉතාම වැදගත් ෙවනවා කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා 
සඳහන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විශ්වවිද්යාල අ ධ්යාපනය 
ගත්ෙතොත්, අපි කථා කරන්ෙන් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් ලක්ෂයක් 
පමණ ගැනයි. ඔබතුමාත් දන්නවා, 1978 වනකම් ෙම් රෙට් 
සියලුම විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට ෙන්වාසික පහසුකම් දුන්නා; 
සහනාධාර යටෙත් ආහාර දුන්නා කියන කාරණය. අපි ඒ 
තත්ත්වයට යන්නට ඕනෑ. සමාජ සාධාරණත්වය ෙදන්න නම් ෙම් 
සමාජය ෙම් බර දරන්නට ඕනෑ. විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට පහසුකම් 
ලබා දීම පිළිබඳව වූ ඒ බර සමාජය විසින් දැරීම අත්යවශ්යයි.  
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල පිළිබඳව අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් 
ෙවනවා, ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවලට කියනවාය කියා සාමාන්ය 
ශිෂ්යයන්ට සියයට දහයක scholarships ෙදන්නය කියලා. මම 
හිතන හැටියට එය පමාණවත් නැහැ. එම බර එම 
විශ්වවිද්යාලවලට දරන්න බැරි නම්, තව සියයට දහයක බර 
දරන්න පුළුවන්, රජයට. නමුත් ඉතාම වැදගත් ෙවන්ෙන්, ෙම් 
සියයට දහය ෙහෝ විස්ස ෙහෝ ෙව්වා merit list එක අනුව ගන්නා 
එකයි. ඒ සියයට දහය ෙහෝ විස්ස Z-score එෙක් අනුපිළිෙවළට 
අනුව  merit list එකට ගන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ අය වැය ෙල්ඛනයට 

සංෙශෝධනයක් ෙයෝජනා කරනවා ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ඔබතුමා මට කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ.  [බාධා කිරීමක්] මම 

කියා සිටිනවා - [බාධා කිරීමක්] සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව පශ්නයක් ෙනොෙවයි, මෙග් - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට 
අමාරුයි. මම ඒ ගැන දන්නවා. ඔබතුමා වෙම් තනි අයිතිකාරයා 
හැටියට ෙම් තරම් කාලයක් සිටි නිසා දැන් ෙවන ෙකෙනකු කථා 
කරනෙකොට ඔබතුමාට අමාරුයි. කරුණාකර, මට කථා කරන්න 
ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව කර ෙගන යන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම අවධානය 

ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, technological education පිළිබඳව. 
දැන් ඒ පිළිබඳව අවධානයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ශුද්ධ 
විද්යාව -Pure Science- පිළිබඳවත් අමතක ෙනොකළ යුතුයි. 
Technological education පිළිබඳව අෙප් ෙලොකු අවධානයක් 
තිෙබනවා. නමුත් Pure Science පිළිබඳව සහ උගතුන්, බුද්ධිමතුන් 
බිහි කිරීමට විශව්විද්යාලවලට තිෙබන යුතුකම පිළිබඳව ද අපි 
අමතක ෙනොකළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්යය පිළිබඳව කථා 
කරන ෙකොට, ඒ සඳහා ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණය වැඩි 
කිරීම ගැන මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා. සාමාන්ය ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්ය පහසුකම් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන ඉතාම පගතිශීලී 
ෛවද්ය වෘත්තිකයන් ගණනාවක් සිටිනවා. ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා 
කරනෙකොට, විෙශේෂෙයන්ම මූලික ෙරෝහල්, පාෙද්ශීය ෙරෝහල් 
සහ ගාමීය ෙරෝහලවලට තිෙබන ඉතාම අඩු පහසුකම් පිළිබඳව 
අපට දැන ගන්න ලැෙබනවා. ෛවද්යවරුන්ෙග් නිවාස පහසුකම් 
දියුණු කිරීම සඳහා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් විශාල මුදලක් ෙවන් 
කරනවා. ඒක ෙහොඳයි. නමුත් ඒත් එක්කම ෙරෝහල්වලට ලබා දිය 
යුතු පහසුකම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීමත් අවශ්ය ෙවනවා. 
ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව උනන්දුවක් තිෙබන 
ෛවද්යවරුන් අපට කියනවා, ෙම් කුඩා ෙරෝහල් අසල එළිෙය් කඩ 
හදා ෙගන ඉන්නා ෙල් මාපිලුන් ගැන. ඒ කියන්ෙන්                  
මුතා පරීක්ෂාවවත්, ෙල් පරීක්ෂාවවත් ඒ ෙරෝහල්වලින් කර 
ගන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. අද ෙකොළඹ ෙරෝහලට 
AutoAnalyzer පහසුකම හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව හැම 
පරීක්ෂාවක්ම එතැනින් කරන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට 
AutoAnalyzer පහසුකම අඩුම ගණෙන් base hospitalsවලට සහ 
පාෙද්ශීය ෙරෝහල්වලට - divisional hospitalsවලට- ලබා දීම 
ඉතාම වැදගත් කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය සහ 
ගාමීය ෙරෝහල්වලට විෙශේෂඥයින්ට - specialistsලාට - අඩු 
ගණෙන් visiting basis එකකට වුණත් යෑමට ඉඩ දීම මම 
හිතන්ෙන් අපට - 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

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

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනාරූඪ 

වන්නට ෙපර මා කථා කරමින් සිටිෙය් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳවයි.  

ඊළඟට මම කථා කරන්න කැමැතියි, ගමනා ගමනය -
transport- පිළිබඳව. මම නම් හිතන්ෙන් මහජන පවාහනය 
පිළිබඳව අපි මීට වඩා අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි කියලායි. 
Public transport must be recognized as a contributor to 
production. පවාහනය, නිෂ්පාදනෙය් වැදගත් ෙකොටසක් හැටියට, 
contributor ෙකෙනක් හැටියට සැලකිය යුතුයි. නිෂ්පාදනයට 
පමණක් ෙනොෙවයි, සමාජ ජීවිතයටත් පවාහනය අවශ්ය වනවා. 
අපි එහාට ෙමහාට යන්ෙන් රස්සාවකට පමණක් ෙනොෙවයි. 
සංස්කෘතික ජීවිතයට -cultural life එකට- අපට මහජන පවාහනය 
අවශ්යයි. අද අපට සවසට නාට්යයක් බලන්න යන්න, චිතපටයක් 
බලන්න යන්න අවශ්ය බස් රථයක් නැහැ. සවස හත, අට වන විට 
හුඟක් පාරවල්වල බස් ෙසේවාව නවතිනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල පැය 
ගණනක් ෙම් ෙරෝද මත අපි නාස්ති කරනවා,  පවාහනය 
ෙවනුෙවන්. මම හිතන විධියට ෙම් ගැන රජය මීට වඩා වග කීමක් 
ගත යුතුයි. දියුණු රටවල පවා නගරවල -municipalitiesවල-, සුළු 
නගරවල ඔවුන් ඔවුන්ෙග්ම බස් ෙසේවාව මඟින් පවාහන ෙසේවා -
transport services- මඟින් විශාල ෙසේවාවක් සිදු කරනවා. අද අෙප් 
රෙට් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මම හිතන විධියට 1980 
ගණන්වල ජාතික පවාහන ෙකොමිෂන් සභා පනත -National 
Transport Commission පනත- යටෙත් පළාත් සභාවලට සහ 
පළාත් පාලන ආයතනවලට මහජන පවාහන ෙසේවා -බස් ෙසේවා- 
පවත්වා ෙගන යාම තහනම් කරලා තිෙබනවා. ඒ නීතිමය 
තත්ත්වය ඉවත් කරලා මහජන පවාහන ෙසේවාවන් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඒ රාජ්ය ආයතන තව තවත් උනන්දු කළ යුතුයි. 
දියුණු රටවල long distance බස් රථ පමණයි හුඟක් තැන්වල 
privatize කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා පවා එක්තරා නියාමනයකට 
යටත් ෙවනවා. අෙප් රෙට් ඉතාම සුළු ආකාරෙයන් තමයි එවැනි 
නියාමනයක් සිදු වන්ෙන්.  

ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වැට් බද්ද 
පිළිබඳව යමක් කියන්න ඕනෑ. වැට් බද්ද ඉහළට දැමීෙමන් විදුලි 
බිල්පත්, ජල බිල්පත් සහ දුරකථන බිල් පත් වැනි utility 
paymentsවලටත් බලපෑමක් සිදු ෙවයි කියලා ජනතාවට බයක් 
තිෙබනවා. මා හිතන විධියට ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩුෙවන් පැහැදිලි 
පකාශයක් කරනවා නම් ෙහොඳයි.  
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ඊළඟට, ගාමීය ආර්ථිකය ගැන කියන්න ඕනෑ. It is important 
that we keep the rural economy functional at all times. The 
change effected on the provisions of supply of fertilizer to 
farmers is bound to have mixed reactions. The proposal to 
provide the existing fertilizer subsidy scheme for small-scale 
paddy farmers is most welcome. Coupon පිළිබඳව අපි නැවත 
පෙව්ශම් විය යුතුයි. ඒ පතිලාභ ෙගොවියාට ලැෙබනවාද කියන එක 
සහතික කර ගත යුතුයි. The measures proposed to revive the 
rural economy by allocating Rs. 1.5 million to each village 
would go a long way to rejuvenate this sector of our 
economy.  

While supporting the grant of land ownership to rural 
and estate sectors, we must ensure that adequate rural 
credit is made available to ensure that they are not sold or 
mortgaged to pay off the existing debts. ෙම් ඉඩම් ඔවුන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික අයිතියට ලබා ෙදන අතරම, ඒ තිෙබන ණය ෙගවා 
ගැනීමට ඔවුන් ඒ ඉඩම් විකුණලා දැම්ෙමොත් ඒ සම්පූර්ණ 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැති බවත් මතක තබා ගන්න 
ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ සමඟම පමාණවත් 
ගාමීය ණය පහසුකම් ලැබිය යුතුයි. මම හිතන විධියට ෙම් පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවක් සිදු කිරීම අවශ්යයි. ෙමොකද, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන අය අතර එක්තරා බයක් තිෙබනවා, 
ෙම් මඟින් ආහාර සුරක්ෂිතභාවයට යම් බාධාවක් ඇති ෙවයි, 
absentee landlordsලා ඇවිල්ලා ෙම් ඉඩම් සියල්ල මිලදී ගනියි 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, for national 
development, Sir, a dynamic and contended workforce is 
essential. To ensure this, the promised Rs. 2,500 salary 
increase to the  private sector must be granted by law. එයට 
නීතිමය පතිපාදන අවශ්යයි. ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබා දී තිෙබන 
ෙම් රුපියල් 2,500ක් ලබා  ගැනීම ඉල්ලීමක් කළ පමණින්  සිදු 
වන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් ගැන වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා, යම් නීතියක් මඟින් එය තහවුරු කරයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

The present statutory minimum wage fixing 
machinery does not function adequately as it depends on 
the type of establishment or trade. The urgent need is to 
design a national living wage. Such a minimum wage 
shall be a  minimum material entitlement to all workers 
irrespective of work, category or sector and shall be 
established as a fundamental right of all working people.  

ඒ වාෙග්ම 1980 ජූලි වැඩ වර්ජකයන් ගැන ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ රස්සාවල් අහිමි වූ  සෑම ෙසේවකෙයකුටම 
රුපියල් 2,50,000ක් ෙදන්නට අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහනක් 
තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශය පිළිබඳව විෙශේෂ සඳහනක් නැහැ.  ඒ 
පිළිබඳ වෘත්තීය සමිතිවල යම් කුකුසක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
ආණ්ඩුව පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් ෙහොඳයි. ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන් බිහිවී, අවාසනාවකට රැකියාව අහිමි වුණ 1980 ජූලි 
වර්ජකයන්ටත් ඒ රුපියල් 250,000 අදාළ කරන ෙලස මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  We welcome the proposal for a pension scheme for 
the private sector employees. We also welcome the 
announcement that this will be done with the concurrence of 
all parties concerned. The need is for an adequate monthly 
income related to recent earnings- 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have  only two more minutes. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
Okay, Sir.  

අපි විශ්වාස කරනවා, ෙමම EPF, ETF benefits පුළුල් 
කරන්නට ඕනෑ බව.  හදිසි අවස්ථාවලදී විෙශේෂෙයන්ම හදිසිෙය් 
රැකියා අහිමි වුණාම, හදිසි ආපදාවලට ලක්වුණාම, ආබාධවලට 
ලක්වුණාම, ඒ   පතිපාදන පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් ෙවන 
විධියට එය පුළුල් කළ යුතුයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  EPF, 
ETF පිළිබඳව යම් ෙවනසක් ඇති කරනවා නම්, වෘත්තීය සමිති 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා කරනවා නම් ෙහොඳයි.  ෙමොකද, අද 
ෙබොෙහෝ වෘත්තීය සමිති හිතනවා, Central Bank එෙක් තමයි ෙම් 
මුදල් ඉතාමත්ම ෙහොඳින් ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් කියා.  Central Bank  
එෙක් Governor කියනවා, එහි තිෙබනෙකොට තමයි ඒ මුදල්වලට 
සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව ලැෙබන්ෙන් කියා.  Finally, Sir, on the 
question of pensions for the elderly-   මම ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ෙම් රෙට් පිං පඩියක් ෙදන එක ගැන ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට විශාල ෙසේවයක් කරපු ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ෙවනත් 
ආකාරයකින් විශාම වැටුප් ෙනොලබන ඒ පුරවැසියන්ට යම්කිසි 
ආරක්ෂාවක් ලැබිය යුතුයි.  

With the advent of the National Consensual Government 
the employers have mounted a strong campaign for a 
flexible labour market. අද job security එක පිළිබඳව පශ්නයක් 
මතු ෙවමින් පවතිනවා. ෙමොකද, යම් බලපෑමක් තිෙබනවා, ෙම් 
hire and fireවලට. ඒ නිසා කුමක් ෙහෝ labour laws -කාර්මික 
අංශෙය් නීති- පතිසංස්කරණය කරනවා නම් එෙහම job security  
එකට බලපෑමක් වීමට ඉඩ තබන්ෙන් නැතුව, කම්කරු පන්තිය 
සමඟ ෙම් කාරණය සාකච්ඡා කරලා, වෘත්තීය සමිති සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ෙම් පිළිබඳව ෙවනස්කම් ඇති කරනවා නම් එය 
එෙසේ කිරීම ඉතාම වැදගත් ෙලස  අපි සලකනවා.  ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.   

 

[අ.භා. 3.19] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  මට ෙම් ෙමොෙහොෙත් 

කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

2016 අය වැය ගැන කථා කරද්දී  මම පළමුෙවන්ම ෙම් 
කාරණය මතක් කරන්නට කැමැතියි. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කළාට 
පසුව රෙට් සාමාන්ය මිනිස්සු අතර විශාල අර්බුදයක්  පැන 
නැගුණා;   අෙප් ෙම් ආණ්ඩුව මහා ෙදෝෂ දර්ශනයකට ලක් කළා. 
ඒ තමයි ෙමෝටර් සයිකල්, three-wheelers වලට අය කරන දුම් 
සහතික ගාස්තුව වැඩි කළා කියන කාරණය.  ඒ පිළිබඳ ගරු 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉදිරිපත් කරලා ගියා, ඒ ගාස්තුව 
ෙමෝටර් රථයකට තරම් අය කරන්ෙන් නැහැ කියා. ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මම ඒ කාරණය මතක් කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය 
රජෙය් ෙම් දුම් සහතික ගාස්තුව නිසා මිනිස්සු ෙලොකු 
අපහසුතාවකට පත් වුණ නිසා, ෙබොෙහොම ෙපොඩි තැන්වලින් ආපු, 
ෙපොඩි මිනිසුන් සමඟ ෙද්ශපාලනය කරන අය හැටියට අපි 

753 754 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉල්ලීමක් කළා, "හැකි නම්  ෙමෝටර් සයිකල් සහ three-wheelers  
සඳහා දුම් සහතික ගාස්තුවක් අය ෙනොකර ඉන්න" කියා. ඒ අනුව 
ගරු ඇමතිතුමා ෙහට ෙවද්දී නැවත ඒ ගැන පකාශ කරාවි. ෙමෝටර් 
සයිකල් සහ three-wheelers  සඳහා දුම් සහතික ගාස්තුව වැඩි 
කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය එතුමා අපට ෙපොෙරොන්දු 
ෙවලා ගියා.  ඒක ඉතාම වැදගත් ෙදයක්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව පත් වුණ 
හැටි ඔබතුමාත් දන්නවා. ෙම් ආණ්ඩුව පත් වුෙණ් ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිබුණ 
ෙමොෙහොතකදීයි. කිසිම පැත්තකින් ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට සතුටක් 
තිබුෙණ් නැහැ. යම් ෙකෙනක් සතුටින් හිනා වුණා නම් ඒක ෙබොරු 
හිනාවක්. ඔවුන්ෙග් හිත තුළ, ඔවුන්ෙග් ඇඟ තුළ, ඔවුන්ෙග් 
නිෙවස් තුළ තිබුෙණ් මහා භයානක තත්ත්වයක්. ඒකට ෙහේතුව ෙම් 
රට ඉතාම භයානක පාලකෙයෝ යටතට පත් ෙවලා තිබීමයි. පසු 
ගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනය කියන එක, අෙප් රෙට් 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ කියන මිනිස්සු නිකම් යක්කු, රාස්සෙයෝ වාෙග් 
දැකපු කාලයක් බවට පත් වුණා. ෙහොඳ ෙවලාවට ඒ අවුරුදු පෙහේ 
මම මන්තීධුරෙය් හිටිෙය් නැහැ. 2000 ඉඳලා 2010 දක්වා මම 
මන්තීධුරෙය් සිටියා. නැවත මම, ඒ වාෙග්ම ගරු ආනන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ඒ නරක කාලෙය් ෙනොසිට 2015න් පසුව 
නැවත ඉතාම ෙහොඳ කාලයක ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය ඇති 
වුෙණ් ජනවාරි 8වැනිදා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
බලය ගන්න, ෙම් ෙවනස කරන්න කටයුතු කෙළේ කවුද කියන එක 
ඔබතුමා දන්නවා. 

එදා ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා මතක් කළා වාෙග් ෙම් "අය 
වැය" කියන ෙපොත හැමදාම ෙපොතකට මුදණය කර අවුරුද්දක් 
පාසා එක ෙදයක් කථා කරපු ෙදයක් බවට පසු ගිය කාලෙය් පත් 
වුණා. මුළු අය  වැෙයන් සියයට 60ක් එක පවුලකට ෙවන් වුණා. 
ෙලොක්ෙකෝ අරලියගහ මන්දිරෙය් ඉඳලා ෙමෙහයවූවා, අනික් අය 
නිකම් ෙපනී සිටියා. රෙට් කරන කිසිම වැඩක් කිසිම 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් දර්ශනයක් අනුව වුණාය කියා ඔප්පු 
කරන්න ලැබුෙණ් නැහැ.  

මම නිදර්ශනයක් හැටියට කියනවා නම් එදා ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය 
දුන්නාම ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාට ඒෙක් ෙගෞරවය තිබුණා. 
ගම් උදාව හදපුවාම ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාට ඒ ෙගෞරවය 
තිබුණා. මැතිනිය අවුරුදු 30කින් කරනවාය කිව්ව මහවැලිය, 
අවුරුදු 5කින් හදනවා කියා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විසින් 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාට භාර දුන්නාම ඒෙක්  ගරුත්වය 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාට තිබුණා. නමුත් පසු ගිය අවුරුදු 5 
තුළ ෙකොෙහොමද තිබුෙණ්? කරපු ෙවනත් ෙකෙනක් නැහැ. මහින්ද 
චින්තනය කියා ෙපොතක් හදාෙගන ඒක තුළින් තමයි හැම ෙදයක්ම 
කෙළේ. ඒ නිසා ෙද්ශපාලනඥෙයෝ වශෙයන් කිසි ෙකෙනක් සහ 
ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයෝ හැටියට කිසි ෙකෙනක් සතු ටින් ජීවත් වුණු 
කාලයක් ෙනොෙවයි පසු ගිය අවුරුදු 5 තුළ තිබුෙණ්. 

මුදණය කළ ෙම් ෙපොත ගැන පමණක් ෙනොෙවයි අපි 
කියන්ෙන්. ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව්, ෙම් සමඟි ආණ්ඩුෙව් අය වැය 
හැටියට අපි ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන්ෙන් පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
මුළු මහත් රෙට් හැම ෙකෙනකුටම සතුටින් සාමෙයන් ෙපොෙළොෙව් 
පය ගහලා ආත්ම ගරුත්වයක් ඇතුව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් අය 
වැයක් හැටියටයි. ඒ විධියට ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරනවා. ඒ නිසා 
අපට ෙම් ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. 

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමා අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් අදහස් පකාශ කළා. ඒක ෙමොන තරම් 
වැදගත් කථාවක්ද? එවැනි කථාවක් එතුමා කළාම, ඇත්තටම 
ඊළඟට මෙග් කථාවට එන්න තව ටිකක් ෙවලාව තිබුණා නම් 
ෙහොඳයි කියා හිතුණා. ඒ තරම් වැදගත් කථාවක් එතුමා කළා. 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙම් මුදල ෙවන් කෙළේ එදා විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යෙයෝ, කථිකාචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු පාරට බැහැපු නිසා 
ෙනොෙවයි. එවැනි මතයක් ආවා. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ඇතුළු අෙනකුත් පක්ෂ සමඟිව ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව හදද්දී අෙප් 
නා යකෙයෝ, අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙද් ෙවනුෙවන් කැප 
ෙවලාම තමයි ෙමතැනට ආෙව්. ෙම් රෙට් අධ්යාපනය දියුණු 
ෙනොකර පසු ගිය අවුරුදු 5 තුළ මම ෙපන්වා දුන් ඉතාම වැරදිකාර 
ෙද්ශපාලන යුගය හමාර කරන්න අපට බැහැ. තව අවුරුදු 10කින්, 
15කින්  ෙහෝ කමක් නැහැ ෙම් රෙට් ෙම් වැදගත් උත්තරීතර 
ස්ථානෙය් පුටුවක මිනිෙහක් -ෙද්ශපාලනඥෙයක්- වාඩි ෙවනවා 
නම් වැදගතුන්, උගතුන්, බුද්ධිමතුන් සහ රටට ගැළෙපන, රට 
දියුණු කරන්න ගැළෙපන, ෙහොරු ෙනොෙවන, කුඩු ෙනොෙගන්වන, 
ෙම් රෙට් විවිධ අපචාර ෙනොකරන ෙද්ශපාලනඥෙයෝ බිහි ෙවන්න 
ඕනෑ. එවැනි උගතුන් ෙම් රටට බිහි කර, වැදගතුන් ෙම් රටට බිහි 
කර එවැනි සාධාරණ සමාජයක් ඇති රටක මිනිසුන්, පුරවැසිෙයෝ 
බිහි කරන්න තමයි අධ්යාපනයට ෙවන් වුණු ෙම් මුදල අපි 
දකින්ෙන්. ඒ නිසා 1වන වසෙර් සිට 13වන වසර දක්වා ෙම් රෙට් 
හැම දරුෙවක්ම ඉෙගන ගන්න ඕනෑය කියන එක ෙම් අය වැය 
පකාශනෙය් අන්තර්ගතය තුළ තිෙබනවා අපි දැක්කා. එදා අපි ෙම් 
පිළිබඳව දැනුම් දුන්නා. හැම දරුෙවකුම අවුරුදු 5 සිට අවුරුදු 18 
දක්වා වසර 13ක් බාධාවකින් ෙතොරව පාසලක ඉෙගන ගන්න 
ඕනෑ. 

ෙම් ෙවද්දී හැම දරුෙවකුම විතරක් ෙනොෙවයි ඉෙගන 
ගන්ෙන්. ෙගවල්වල ඉන්න ෙදමව්පිෙයෝත් ඉෙගන ගන්න 
තත්ත්වයට පත් වුණා. විභාග පශ්න පතයක පශ්න ටිකකට පුරුදු 
ෙවලා ගිහින් විභාගයට ලිව්වා. හැබැයි, බාහිර සදාචරයක් ගැන 
කිසි ෙකෙනක් හිතුෙව් නැහැ. ෙදමව්පිෙයෝ තමයි පෙහේ ශිෂ්යත්ව 
විභාගය pass කරන්ෙන්. GCE (O/L) විභාගය pass වුෙණොත් 
අධ්යාපනෙයන් ඉහළට pass වුණා, නැත්නම් fail වුණා. ඊට 
පස්ෙසේ දරුවාෙග් මහන්සිය හා උනන්දුව මත GCE (A/L) විභාගය 
pass වුණත්, එයින් එහාට ෙම් රට තුළ උගත්කමක් ගන්න තැනක් 
නැතුව ගියා. සහජ හැකියාවන් තිෙබන, දක්ෂකම් තිෙබන 
ෙකෙනකුට රට තුළ උගෙතක් හැටියට, බුද්ධිමෙතක් හැටියට 
ජීවත් ෙවන්න තිබුණු ඉඩකඩ නැතුව ගියා. ඒ නිසා තමයි අද 8 
pass වුණ දරුවා, GCE (O/L) fail වුණ දරුවා three-wheeler 
එකක් එළවන තැනට, එෙහම නැත්නම් සමාජෙය් ෙවන ෙකොෙහේ 
ෙහෝ තැනකට මුලු ෙවලා අපචාරවලට ෙයොමු වුෙණ්. 

අපි ෙබොෙහෝ විට දැක තිෙබනවා ෙපොලිස් වාර්තාවල ඕනෑ 
තරම් ඇති, කුඩු transport කර, කුඩු ෙගන්වලා, කුඩු අෙළවි කර, 
මත්පැන් විකුණලා, මිනී මරලා ෙපොලීසියට අහුෙවන අයෙගන් 
ෙබොෙහොමයක් ඉන්ෙන් ෙම් කියන කඩඉම් ෙදක අතර, ඒක පසු 
කර ගන්න බැරි වුණ අය බව. ඒ නිසා ඉතාම වැදගත් තීන්දුවක් අද 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් අරෙගන තිෙබනවා. 1වන වසෙර් සිට 
13වන වසර දක්වා දහතුන් වසරක් ෙම් රෙට් පාසලක 
ගුරුවරෙයකු යටෙත් ඉෙගන ෙගන වැදගත් හැදියාවක් ඇති, 
හැදිච්චකමක් තිෙබන දරුෙවකු, පුරවැසිෙයකු ෙම් රෙට් බිහි 
කරන්න ෙම් රෙට් ෙම් ආණ්ඩුෙව් අපිට අද තීරණයක් ගන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි රටක් ෙවනුෙවන් කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, රටක ෙද්ශපාලනය ෙමොන 
තරම් වැදගත්ද කියා. පසු ගිය අවුරුදු පහ තුළ මිනිස්සු රෙට් 

755 756 

[ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා] 
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ෙද්ශපාලනඥයන් දිහා මහා පහත් විධියට බැලුවාට ෙම් රට 
හැමදාම ෙගොඩ ගත්ෙත් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් වැදගත් කියාවලිය 
නිසායි. එදා ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙගොවි ජනපද බිහි කර, 
ජලාශ බිහි කෙළේ නැතිනම් අද අපි ෙකොෙහොමද බත් ටික කන්ෙන්? 
ඒකත් එදා අය වැයක්. ඒක එදා එතුමා දුර දිග බලලා කරපු ෙදයක්. 
ඊට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් විවිධ නායකයන් පත් ෙවලා, විවිධ කම විධි 
කරද්දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් රෙට් මහවැලි ව්යාපාරය 
නැවත ආරම්භ කරපු නිසා තමයි අද කිසිම ගැටලුවක් නැතිව ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ෙග් මූලික ආහාරය වන බත් ටික කන්න අපිට හම්බ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මහවැලිය සහ එදා ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමාෙග් ෙගොවි ජනපද ටික බිහි ෙනොවුණා නම්, අද රුපියල් 
80ට ගන්න සහල් කිෙලෝග්රෑම් එක රුපියල් 400ට වත් අපිට 
කන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ පිළිබඳව ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
කවදාකවත් තැකීමක් කරන්ෙන් නැහැ. ඒකයි අපිට තිෙබන 
කනගාටුව. බැරි ෙවලාවත් ඒ තිබුණු කුඹුරු, තිබුණු ජලාශවලින්ම 
ෙගොවිතැන් කරන්න ගත්තා නම්, අද අපිට ලැෙබන ෙම් අස්වැන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වැදගත්කම ෙම් 
රෙට් ජනතාවට කියා ෙදන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් අද අපිට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් ආණ්ඩුව නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවට 
යහපතක් ෙවන බව විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, ෙම් කටයුතු කරද්දී පසු ගිය අවුරුදු පහ තුළ ෙම් රෙට් 
ජාවාරම්කාර ෙද්ශපාලනඥයන් සහ ජාවාරම්කාර ව්යාපාරිකයන් 
බිහි වුණා. අද ඒෙක් බලපෑම ෙම් ෙවද්දීත් අපට තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් තිබුෙණ් දැහැමින්, ෙසමින් සෙතන් සෙත් එකතු කරන 
ආර්ථික කමයක්. ඒක විනාශ කර පසු ගිය කාලසීමාව තුළ 
බල්ෙලෝ මරලා හරි සල්ලි හම්බ කරන කමයක් ෙම් රෙට් ඇති 
වුණා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක ඔබතුමා 
දන්නවා. ඒකට වැඩිපුර ජාවාරම්කරුවන් බිහි ෙවද්දී  එහි පිටුපස 
ෙසවනැල්ලක් වාෙග් ෙද්ශපාලනඥයන් සිටියා. ඒ නිසා තමයි ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ෙද්ශපාලනඥයන් පිළිබඳව පිළිකුලක් ඇති වුෙණ්. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ඒ 
ජාවාරම්කාර ව්යාපාරිකයන් මැතිවරණයක් ෙවද්දී ඒ 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට සල්ලි ෙදන බව. ඕනෑම ෙකෙනකුට ඒ සල්ලි 
දිගු කරනවා. ඡන්දය දවසට ඒ මිනිස්සු ලංකාෙව් ඉන්ෙනත් නැහැ. 
නිවාඩු අරෙගන සිංගප්පූරුව ෙහෝ තායිලන්තය එෙහම නැත්නම් 
බාලි දූපතට ෙහෝ ගිහිල්ලා තමන් නිවාඩුව ගත කරනවා. ආෙයත් 
ඇවිල්ලා දිනපු නායකයා පිටුපස දුවනවා. එෙහම ජාවාරම්කාර 
ව්යාපාරිකයන් පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් බිහි ෙකරුවා. ඒ නිසා 
ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ෙසොයන්න නැහැ. ඒ තුළ ෙම් 
ෙද්ශපාලනය විකෘති කරන, ෙද්ශපාලනය කැත කරන තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

අද ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් 
අගමැතිතුමාත් ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳින් දැනෙගන ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියාෙගන ෙම් වැඩ කටයුත ්ත ඉස්සරහට ෙගන යන නිසා ෙම් අය 
වැය ඉදිරිපත් කරද්දී ඒවාට කිසි විෙටකවත් රුකුලක් නැති නිසාත්, 
අපි දන්නවා, ෙම් ර ට ඒ තිෙබන පහත් ෙද්ශපාලන ගමන් මඟට 
කවදාකවත් එකතු ෙවන්ෙන් නැති බව. ඒ බව අපි ඉතා ෙහොඳින් 
දැනෙගන කටයුතු කරන නිසා තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා 
දන්නවා, ඊට එහා ගියාම අපට තව භයානක ෙදයක් තිෙබන බව. 
පරිපාලනය පිළිබඳව ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා මම දැක්කා. අද ෙම් 
පරිපාලන  කටයුතු කරද්දී ෙම් ආණ්ඩුව ෙහට ෙපරෙළයි, අනිද්දා 
ෙපරෙළයි කියා බලාෙගන -ෙම් වචනය ඉතා වැදගත්.- 
සාමාන ්යෙයන් අපි වාෙග් මන්තීවරුන් කථා කරනා ෙදයකට 
ඇහුම්කන් ෙදන්ෙන් නැති සමහර නිලධාරින් පිරිසක් ඉන්නවා. මම 

ඒ පිළිබඳව කනගාටු ෙවනවා. ෙම් නිලධාරින් ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන්. ෙම් සියලු ෙදනා ෙකොෙහන්වත් import කරපු අය 
ෙනොෙවයි. ෙම් හැම ෙකෙනක්ම ෙම් රට දියුණු කරන්නට එකතු 
ෙවන්න ඕනෑ.  

අපි අඩුම තරමින් ඉදිරි අවුරුදු පහ ෙම් ෙවනුෙවන් කැප 
ෙවන්න ඕනෑ. එදා ෙම් රට දිහා බලා හැදුණු සිංගප්පූරුව, අද අෙප් 
රටට වඩා පහළින් තිබිච්ච ආසියාෙව් අෙනකුත් රටවල් අපිව පසු 
කරමින් දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. වියට්නාමය, බංග්ලාෙද්ශය පවා 
දැන් ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, නැවතත් ෙම් රට තිබූ තැනටවත් ෙගෙනන්න අපිට 
බැරි වුෙණොත්, අපි කරන්ෙන් මහා අපරාධයක්. අපි මහා ෙලොකුවට 
වාහන බද්ද ගැන කථා කරනවා. එෙහම නැතිනම් ෙවන ෙවන 
ෙද්වල් ගැන කථා කරනවා. සදාචාරය ඉදිරියට ෙගනියන්න ෙම් 
අය වැයත් එක්ක අපි ෙකොෙහොමද සමබරව යන්ෙන් කියලා කථා 
කරන්න අපි වැඩිෙයන් එකතු ෙවන්න ඕනෑ.  

ෙම් රෙට් ඉෙගන ෙගන, නිලධාරියකු හැටියට ෙකොෙහේ ෙහෝ 
කාර්යාලයක පුටුවක වාඩි ෙවලා ඉඳෙගන, තමන් ළඟට එන ගෙම් 
පුංචි මිනිහාට ෙසේවාවක් කරන්න ඕනෑ. අද ණයක් ගන්න ඕනෑ 
වුණාම පාෙද්ශීය සභාවකට ගිහින් විවිධ වාර්තා ගන්න ෙවනවා. 
මා දන්නවා, අවුරුද්දක්, අවුරුදු එකහමාරක් ගියත් ඒ මිනිසුන්ට ඒ 
වාර්තා ගන්න බැහැ, නිවස සාදා ගන්න බැහැ, බැංකු ණයක් ගන්න 
බැහැයි කියලා. ඒ මිනිසුන් රස්තියාදු කරවනවා. විවිධ පහසු 
කමවලින් ගිහින් ඒ ණය මුදල ගන්න පුළුවන් කමෙව්ද හැදිලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන මා දන්නවා. පසු ගිය අවුරුදු 5 තුළ එවැනි 
ෙද්වල් මට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙද්ශපාලනය කරන අය 
නිසා ඒ කටයුත්ත කර ගන්න සමහරුන් ළඟට අපව එක්ක ෙගන 
යනවා. අපි දිහා බලා, ඒ ෙගන ගිය ලියුම දිහා බලා, එය ගණන් 
ෙනොෙගන විසි කරන නිලධාරින් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. එවැනි 
තත්ත්වයක් ෙලෝකෙය් නැහැ. අද ෙලෝකෙය් දියුණු කිසිම රටක 
ෙමවැනි කටයුතු කරද්දී කිසිම පමාදයක් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ඒවා නිවැරැදි කර 
ගන්න ෙවනවා. මා ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් පරිපාලන 
ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න අයෙගන් අතෙළොස්සකෙගන් සිදු වන කටයුතු 
ගැනයි. 

නිවාස ගැන කථා කරද්දී ගම්බද පෙද්ශවලින් බිහි වුණු 
මන්තීවරුන් හැටියට අපි දන්නවා, ෙකතරම් නිවාස හැදුණාය කියා 
කිව්වත්, වහලෙය් සිදුරු අතරින් ෙතෙමන, ඒ නිසා දරුවන්ෙග් 
ෙපොත් ටික ෙතෙමන ෙගවල් ෙබොෙහොමයක් අපි ෙම් ජීවත් වන 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් පවා තිෙබන බව. ෙමවැනි වර්ෂාපතනයක් 
තිෙබන අද වැනි කාලයකදී ෙතතබරිත ෙනොවී ෙපොත් ටික තබා 
ගන්න බැරි දුප්පත්, අහිංසක දරුවන් ඉන්න නිවාස තිෙබනවා. එම 
නිසා හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම නිවාස 1,000ක් 
ඉදි කරන්න අපට මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. අඩුම තරෙම් ඒ 
තුළින්වත් අපට ඒ ගැටලුව විසඳා ෙගන හැම ෙකනකුටම 
ෙනොෙතමී ඉන්න පුළුවන් ෙගයක් හදා ෙදන්න පුළුවන් වන එක 
ෙද්ශපාලනය කරන අපට ලැෙබන භාග්යයක්, පින්කමක් හැටියට 
මා දකිනවා. අපි ආණ්ඩු කරද්දී පින්කම් කර-කර ඉන්න බැහැ. ෙම් 
රට මීට වඩා දියුණු කරන්න අපි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ඒ දියුණුව 
දකින්න පුළුවන් එක කටයුත්තක් හැටියට තමයි මා ෙම් කාරණය 
දකින්ෙන්.  

ගරු ආචාර්ය ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමාත් මතක් කළා, 
අපි පාසල්වලට ෙදන මුදල්වලින් නවීන පන්ති කාමරයක් හදන්න 
ඕනෑය කියන එක. ඇත්තටම එය මමත් මතක් කරන්න හිටපු 
කාරණයක්. එතුමාත් ඒක කිව්වා. ෙකොළඹ, අගනුවර තිෙබන 
පධාන පාසල් පමණක් ෙනොෙවයි, ගම්වල තිෙබන පුංචි පන්ති 

757 758 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාමරයත් ඉතාම නවීන පන්ති කාමරයක් බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ. 
හැම පාසලකම එකම syllabus එක උගන්වනවා නම් පාසල් 
කිහිපයක ඉෙගන ගන්නා දරුවන් විතරක් ඉහළ සාමාර්ථ 
ලබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අනික් අය පහළට වැෙටන්ෙන් ඇයි? ෙම් 
රෙට් තිෙබන සියලුම පාසල් එක හා සමාන පාසල් බවට පත් 
කරන්න පුළුවන් මුදලක් අද ෙම් අය වැෙයන් අපට ලබා දී තිෙබන 
එක ගැන ෙම් රෙට් මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට මා 
විෙශේෂෙයන්ම මුදල් ඇමතිතුමාටත්, ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ, 
උපෙදස් දුන් සියලුමෙදනාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලනය රටකට ෙකතරම් බලපානවාද 
කියා කියනවා නම් අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් රටවල් දියුණු කරපු 
නායකයන් ෙමොන තරම් ඉන්නවාද කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් 
ෙද්වත්වෙයන් අදහනවා. මැෙල්සියාෙව් මහතීර් ෙමොෙහොමඩ් 
අගමැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ලී ක්වාන් යූ අගමැතිතුමා ගත්තාම ඒ 
රටවල් ඉතාම ෙකටි කාලීනව දියුණු කර තිෙබන බව අපි දැක්කා. 
මීට කලින් කථා කළ අෙප් මන්තීතුමන්ලා කිව්වා වාෙග් අපට 
තිෙබන ගමනාගමන පහසුකම් බලන්න. අද ෙකොළඹ නගරය තුළ 
වාහනයක සාමාන්ය ෙව්ගය පැයට කිෙලෝමීටර් 8යි. රෙට් වාහන 
පුරවා ගන්නවා. ඒ වාහනවල අපි යනවා. නමුත් අපි ෙම් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අපි ඒ ෙවනුෙවන් යම්කිසි කටයුත්තක් කරන්න ඕනෑ. 
ජීවත් වන හැම ෙකනකුටම ඒ පිළිබඳව වග කීමක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් විධියට ෙම් අය වැය සකස් ෙවලා තිෙබනවා. එදා ජනවාරි 
08වන දා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා 
වශෙයන් පත් ෙවද්දී ෙම් රෙට් මිනිසුන් මතක් කෙළේ, ෙද්ශපාලනය 
ගැන දන්නා බුද්ධිමතුන් මතක් කෙළේ අෙප් රට ෙනල්සන් 
මැන්ෙඩලා සහ ලී ක්වාන් යූ එකතුවක් කියලායි. අපට දැන් ඒෙක් 
පතිලාභ විඳින්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා ෙම් 
ර ට ෙලෝකයට සම්බන්ධ -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙව්ලාව අවසානයි. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මිනිසුන්ට තිෙබන බාධා අවහිර ඉවත් කරන අය වැයක් 

හැටියට ෙම් අය වැය අපි දකින බව මා අවසාන වශෙයන් කියනවා. 
කිසියම් අඩු පාඩුවක්, වැරැද්දක් ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවා නම් 
ෙපන්වා ෙදන්න කියා මා කියනවා.  මම ෙම්ක කියන්ෙන් මුළු 
රටටමයි. ෙමොකද ෙලෝකෙය් අප කරන හැම ෙදයක්ම සියයට 
සියයක්ම හරියි කියලා කියන්න බැහැ; ඒක නිවැරදියි කියලා 
කියන්න බැහැ. ෙම් අය වැය තුළ යම් වැරදි ෙදයක් තිෙබ් නම්, ගරු 
අගමැතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඒ ඇති 
ෙවලා තිෙබන වැරැද්ෙදන් ෙම් රෙට් ජනතාව පීඩාවට පත් ෙනොකර 
ඒක නිවැරැදි කර ෙදයි කියා අපට දැඩි විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැෙය් විවිධ පැතිකඩ තිෙබන බව අපි දන්නවා. රාජ්ය 
ෙසේවකයින්ෙග් වාහන බලපත අහිමි කිරීම පිළිබඳව, රජෙය් 
නිලධාරින් පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විෙශේෂෙයන් කථා 
කළා. ඉන් එහා, අෙප් සාමාන්ය ජනතාවෙග් දීමනා ගැන, pension  
එක ගැන අපි තවදුරටත් කථා කරලා, ෙමයින් යම් කිසි පාඩුවක් 
ෙනොෙවන්න නිවැරැදි කර ගන්න අපට පුළුවන් බව, විෙශේෂෙයන් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට මම පකාශ කරනවා. මට 
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුති වන්ත 
ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය නිම කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[பி.ப. 3.37] 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 
வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  
நான் மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எதிர்வ கின்ற 
ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்த 
மாண் மிகு நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க அவர்க க்கும் 
அதற்குத் தைலைமதாங்கி ஆேலாசைனகைள வழங்கிய ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கும், 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்க க்கும் எங்க ைடய நன்றிைய ம் 
பாராட் க்கைள ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

கடந்த ஆட்சிக் காலத்திேல இந்த நா  த்தத்தி ந்  
மீட்கப்பட்ட பின்னர், குறிப்பாக மிக அத்தியாவசியமான 
மீள்கட் மானப் பணிகள் இடம்ெபற்றி க்கின்றன. இன்  
வ ைமைய ஒழித் , ெபா ளாதார ாீதியில் நாட்ைடக் 
கட் ெய ப்பி, ஏைனய நா கேளா  ஒப்பிடக்கூ ய 
வைகயில் ெசல்வம் மிகுந்த ஒ  நாடாக எம  நாட்ைட 
மாற்றேவண் ய ெபா ப் ம் கடைமப்பா ம் இந்தப் 
பாரா மன்றத் க்கு இ க்கின்ற . அந்த வைகயிேல, 
மாண் மிகு நிதி அைமச்சர் அவர்கள் அ த்த ஆண் க்கான 
வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்தி க்கின்றார். அதில் சில 
குைறபா கள் இ ந்தா ம்கூட, நீண்டகால அ ப்பைடயிேல 
இந்த நாட்ைடப் ெபா ளாதார ாீதியில் 
கட் ெய ப் வதற்கான பல்ேவ பட்ட ன்ெமாழி கள் 
அதில் உள்ளடக்கப்பட் க்கின்றன.  

நம  நாட் ேல உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற உற்பத்திப் 
ெபா ட்களின் லம் தன்னிைறைவக் காண்பதனால் மாத்திரம் 
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப ெமன்  
எதிர்பார்க்க யா . இன்  ேதயிைலயின் விைல 

ழ்ச்சியைடந்  வ கின்ற . சர்வேதசச் சந்ைதயிேல 
ேதயிைலயின் விைல மிக ேமாசமாக 

ழ்ச்சியைடந்தி க்கின்ற . இன்  50 தத்ைதவிடக் 
குைறவான விைலக்குத் ேதயிைல விற்பைனயாகின்றேபா , 
ேதயிைலத் ெதாழி ேல ஈ ப கின்ற சுமார் 15 இலட்சம் 
மக்கள் பாதிக்கப்ப கின்ற ஒ  பயங்கரமான சூழ்நிைல 
ஏற்ப வதற்கு வாய்ப்பி க்கிற . இன்  ேதயிைல 
உற்பத்தியாளர்கள் தம  ேதயிைலைய ெவளிநாட் ச் 
சந்ைதயிேல விற்க யாமல், பல்ேவ பட்ட கஷ்டங்கைள ம் 
சிரமங்கைள ம் எதிர்ேநாக்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அேதேபான் தான் இறப்பர் உற்பத்தி ம். இன்  இறப்பாின் 
விைல ம் ழ்ச்சியைடந்தி க்கின்ற . அர  நா களில் 
அல்ல  மத்திய கிழக்கு நா களில் ஏற்பட் க்கின்ற த்த 
சூழ்நிைலகள், பல்ேவ பட்ட ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனகள் 
ேபான்றவற்றினால் ேதயிைலயின் சந்ைத விைல 
குைறந்தி க்கின்ற . இ  நம  ெபா ளாதாரத்ைத மிக 
ேமாசமாகப் பாதிக்கின்ற . ஆகேவ, ெவ மேன 
ேதயிைலயி ம் இறப்பாி ம் மற் ம் உற்பத்திப் 
ெபா ட்களி ம் மாத்திரம் தங்கியி க்காமல், இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதாரத்ைத அதிகாிப்பதற்கு மாற் வழிகைளக் 
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காணேவண் ய ேதைவ ம் கடைமப்பா ம் அரசாங்கத் க்கு 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயிேல, மாண் மிகு ரவி 
க ணாநாயக்க அவர்கள் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
அதைன மிகக் கவனமாகக் ைகயாண் க்கின்றார் என்பைத 
மாத்திரம் எங்களால் ாிந் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

குறிப்பாக, ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கைள நம  
நாட் க்குக் ெகாண் வந் , ெவளிநாட்  தலீ கைள 
அதிகாிப்பதி டாக நம  நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப்ப ெமன இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . சிங்கப் ர், பாய், மேலசியா 
ேபான்ற நா கள் ெபா ளாதாரத்தில் எவ்வா  ன்ேனறின 
என்பைத அ பவமாகக்ெகாண் , நம  நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான சூழ்நிைல 
உ வாக்கப்பட் க்கிற . நாங்கள் ெவளிநாட்  

தலீட்டாளர்கைளக்  கவரேவண் ம். அவர்கள் எம  
நாட் க்கு வந்  தலீ கைளச் ெசய்வதற்கான வசதி 
வாய்ப் க்கைளச் ெசய்  ெகா க்கேவண் ம்; ேதைவயான 
உதவிகைளச் ெசய்  ெகா க்கேவண் ம். அப்ேபா தான் 
அவர்கைள எம  நாட் க்குக் ெகாண் வர ம்.  

எம   நாட் ல் ெவளிநாட்டவர் ஒ வர் காணி 
வாங்குவதாக இ ந்தால், அதற்கு 100 தம் வாி 
அறவிடேவண் ெமனச் சட்டம் இ ந்த . அைமச்சர் அவர்கள் 
அதைன இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல ற்றாக 
நீக்கியி க்கின்றார்; நாங்கள் அைத வரேவற்கிேறாம். 
அப்ேபா தான் இந்த நாட் ற்கு ெவளிநாட்டவர்கள் வந்  
பல்ேவ பட்ட ெதாழில் யற்சிகளில் ஈ ப வார்கள். 
அ ேபால் அவர்க க்கு வங்கியில் ைவப்பி கின்ற வசதிகள் 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . அவர்கள் வங்கிகளில் தனியான 
கணக்குகைள ைவத் த் தங்க ைடய நிதிகைளப் பாிமாற்றம் 
ெசய்கின்றேபா  அவர்க ைடய வசதிகள் இன் ம் 
பரவலாக்கப்ப கின்றன.  

அேதேபான்  உல்லாசப் பயணிக க்கான பல வசதிகள் 
ெசய் ெகா க்கப்பட் க்கின்றன. நாங்கள் இதைன 
வரேவற்கின்ேறாம். நம  நாட் ன் மிக க்கியமான 

ைறயான உல்லாசப் பயணத் ைறைய நாங்கள் ன்ேனற்ற 
ேவண் ம். என் ைடய நண்ப ம் மாண் மிகு 
உ ப்பின மான ேயாேகஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் 
இங்கி க்கின்றார். அவ ைடய ெதாகுதியி ள்ள பாசிக்குடா 
கடந்த ஆட்சிக் காலத்திேல அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட . அங்கு 
கிட்டத்தட்ட 1,200 அைறகைளக்ெகாண்ட ேஹாட்டல்கள் 
அைமக்கப்பட்டன. இப்ெபா  அங்கு கிட்டத்தட்ட 2,000 - 
3,000 ேபர் ேவைல ெசய்கின்றார்கள். அதனால் இன்  அந்தப் 
பகுதியில் ெதாழில்வாய்ப்  ஏற்பட் க்கின்ற . அ  
மாத்திரமல்ல, அ  ெபா ளாதாரத்திேல ஒ  

ன்ேனற்றத்ைதக் ெகாண் வந்தி க்கின்ற . நாங்கள் 
ேஹாட்டல்க ைடய அைறகைள ம் எண்ணிக்ைககைள ம் 
அதிகாிக்கின்ற அேதேநரம், உல்லாசப் பயணிகைளக் 
கவர்வதற்கான ெசயற்றிட்டங்கைள ேம ம் உ வாக்க 
ேவண் ம்.  

இன்  அேநகமான நா களிேல பிரச்சிைனகள் 
காணப்ப கின்றன. சிாியாவிேல பிரச்சிைன! ஈராக்கிேல 
பிரச்சிைன! பியாவிேல பிரச்சிைன! க்கியிேல 
பிரச்சிைன! இந்தப் பிரச்சிைனக க்கு மத்தியில் நாங்கள் 
மத்திய கிழக்கு நா கள், ஐேராப்பிய நா கள் மற் ம் இந்திய 
உல்லாசப் பயணிகைளக் கவரக்கூ ய வைகயிேல நம  
நாட்ைடச்  சர்வேதச தரத்தில் அபிவி த்தி ெசய்யேவண் ம். 

ஆனால், எம  நாட் க்கு வ கின்ற உல்லாசப் 
பயணிக க்குப் ேபா மான அளவில் ேஹாட்டல் வசதிகள் 
இல்ைல. அதைன இரண்  மடங்காக அதிகாிக்க 
ேவண் யி க்கின்ற . இன்  ஒ  வ டத்தில் கிட்டத்தட்ட 12 
இலட்சம் உல்லாசப் பயணிகள் வ ைகதந்தால், 2020ஆம் 
ஆண்  25 இலட்சம் ேபர் அதாவ  2.5 மில் யன் tourist கள் 
நம  நாட் க்குள் வ ைகதரக்கூ யதாக இ க்குெமன்  நாம் 
திட்டம் வகுத்  வந்தி க்கின்ேறாம். அதற்குத் ேதைவயான 
வைகயிேல நம  நா  ன்ேனற்றமைடய ேவண் ம்.  

மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்கள் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல shopping hub என்  ஒ  திய விடயத்ைத 

ன்ைவத்தி க்கின்றார். உண்ைமயிேல அ  
வரேவற்கப்படக்கூ யதாகும். இன்  பாய் மற் ம் ஐக்கிய 
அர க் கு யரசு நா கள் ன்ேனற்றமைடந்த  அைவ ஒ  
shopping hub ஆக மாற்றப்பட்டதனாலாகும். 
இ ந்தேபாதி ம், அைவ ெவ ம் பாைலவனங்கள்; அங்கு 
எ ேம பார்ப்பதற்குக் கிைடயா . ஆனால், நம  நா  ஒ  
சுவர்க்க ாி. இங்கு என்ெனன்ன இயற்ைகக் காட்சிகைளப் 
பார்க்க ேவண் ேமா, அைவ அைனத்ைத ம் பார்ைவயிட 

ம். குளிர்ப்பிரேதசம் ேவண் மா, கடற்பிரேதசம் 
ேவண் மா, கா  ேவண் மா? எல்லாேம நம  நாட் ல் 
இ க்கின்றன. அந்த வைகயில் உல்லாசப் பயணிகைளக் 
கவர்வதற்கான சகல வளங்கைள ம் எல்லாம்வல்ல இைறவன் 
நம  நாட் க்குத் தந்தி க்கின்றான். இதன் லம் நாங்கள் 
நம  நாட்ைடச் சர்வேதச ாீதியிேல promote பண்ண 
ேவண் ம். ெவளிநாட்டவர்கள் மத்தியிேல நம  நா  பற்றிய 
ெதளிைவ ஏற்ப த்த ேவண் ம். நம  நாட் ல் ெதாழில் 
ெசய்கின்ற ெவளிநாட்டவர்கள் மாத்திரமல்ல, 
உல்லாசப்பயணிக ம்கூட பயணத்தின் வில் அதிகமான 
ெபா ட்கைள வாங்கிச்ெசல்கின்ற ஒ  சந்ைதயாக நம  
நாட்ைட மாற்ற ேவண் ம். Electronic ெபா ட்களின் வாிைய 
அைமச்சர் அவர்கள் நீக்கியி க்கின்றார். உண்ைமயிேல அ  
இலங்ைகக்கு எந்தப் பாதிப்ைப ம் ஏற்ப த்தப்ேபாவதில்ைல. 
ஏெனன்றால் ெப ம்பா ம் நாங்கள் electronic ெபா ட்கைள 
இலங்ைகயிேல உற்பத்தி ெசய்வதில்ைல. குறித்த 
ெபா ட்கைள இலங்ைகக்கு வ ம் உல்லாசப்பயணிகள் 
வாங்கிச்ெசல்வார்கள். அ  இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்ைத 
அதிகாிக்கும்.  

நாங்கள் ெவ மேன ேதயிைலயி ம் இறப்பாி ம் 
மாத்திரம் தங்கியி ந்  எம  நாட்ைட ன்ேனற்றப் 
பாைதயில் ெகாண் ேபாக யா . நாம் நம  நாட்ைடப் 
ெபா ளாதார ாீதியில் ன்ேனற்ற ேவண் மாயின் பல்ேவ  

ைறகைள ம் வி த்திெசய்ய ேவண் ம். அைதவி த் , 
கடந்தகால ஆட்சியில் இ ந்தவர்கைள, கடந்தகால 
ஜனாதிபதிகைள, அவர்கள் அப்ப ச் ெசய்தார்கள், இப்ப ச் 
ெசய்தார்கள் என்  விமர்சித் க்ெகாண் ப்பதில் எந்தப் 
பிரேயாசன ம் கிைடயா . கடந்த காலத்தில் பல்ேவ பட்ட 
நன்ைமகள் கிைடத்தேபாதி ம் சில குற்றங்கள், பிரச்சிைனகள் 
மற் ம் இனங்க க்கிைடேய சில கல்க ம் 
காணப்பட்டன. அதன் காரணமாகக் கடந்த ஆட்சியின் 
இ திக் காலகட்டங்களிேல சி பான்ைமச் ச கங்கள் சில 
பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்கின. எனேவதான் அந்த மக்கள் 
ஒன் ேசர்ந்  அந்த அரசாங்கத்ைத மாற்றியைமத்தார்கள். 
இ ந்தேபாதி ம், நாங்கள் இன்  அந்த ஆட்சியாளர்கைள ம் 
ஆட்சிைய ம் பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் ப்பைத, 
அவர்க ைடய குைறகைளச் ெசால் க்ெகாண் ப்பைத 
விட் விட் , நாட்ைடக் கட் ெய ப் ம் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  
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சிைறகளிேல வா க்ெகாண் ந்த ற் க்கணக் 
கானவர்களில் பலர் இப்ெபா  வி தைல 
ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். எஞ்சியவர்கள் அைனவ ம் 
உடன யாக வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம். அவர்கள் பல 
ஆண் களாக - 15-20 வ ட காலமாக - எந்தவிதமான 
விசாரைணக மின்றித் த த்  ைவக்கப்பட் க்கின்றார்கள். 
அன்  தியிேல குண்  ெவ க்கின்றேபா , தியில் நின்ற 
பல சேகாதரர்க ம் ைக  ெசய்யப்பட்டார்கள். அந்த தியால் 
ேபான பாடசாைல மாணவர்கள்கூட ைக  
ெசய்யப்பட்டார்கள். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இன்  35-40 
வயைதத் தாண் ம் சிைறகளிேல இ க்கின்றார்கள். எனேவ, 
இவ்வாறானவர்கைள அரசாங்கம் உடன யாக வி விக்க 
ேவண் ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, இவர்கைள வி விப்பதற்குப் பிைண 
ேதைவெயன்  பல்ேவ பட்ட நிபந்தைனகள் விதிப்பைதத் 
தவிர்க்கேவண் ம். அவர்க க்குப் ெபா மன்னிப்ைபக் 
ெகா க்கேவண் ம். ஏெனன்றால், இந்த நாட் ேல 
ஆ தங்கைளத் தாங்கிப் ேபாரா யவர்க க்ேக மன்னிப் க் 
ெகா க்கப்பட் , இன்  அவர்கள் ச தாயத்திேல 
கலந்தி க்கிறார்கள்.  ேநர யாக த்தத்திேல ஈ பட் ந்  
ைக  ெசய்யப்பட்டவர்க க்கு மன்னிப்  வழங்கி, பயிற்சி 
வழங்கி அவர்கள் ச தாயத்திேல உள்வாங்கப் 
பட் க்கின்றேபா  சந்ேதகத்தின்ேபாில் ைக  
ெசய்யப்பட்டவர்கைள இன் ம் பிைணெயன் ம் 
பல்ேவ பட்ட நிபந்தைனகைள விதித் ம் 
சிைறச்சாைலகளிேல ைவத் க்ெகாண் ப்பைத யாராக 
இ ந்தா ம் ஏற் க்ெகாள்ள யா . ஆகேவ, ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் 
சந்ேதகத்தின்ேபாிேல ைக  ெசய்யப்பட் க்கின்ற அத்தைன 
அரசியல் ைகதிகைள ம் எந்தவிதமான நிபந்தைனக மில் 
லாமல் உடன யாக வி தைல ெசய்யேவண் ம்.  
இனங்க க்கிைடயில் இ க்கின்ற கசப் ணர் கைள 
நீக்கேவண் ம்.   

ஓர் இனத்ைதப் பாதிக்கின்ற, ஓர் இனத்ைதத் தாக்குகின்ற 
ெசயற்பா  அந்த இனத்திற்குள்கூட இ க்கலாம். அவ்வாறான 
ெசயற்பா கைளத் தைடெசய்கின்ற சட்ட லங்கைள இந்தச் 
சைபயிேல நாங்கள் ெகாண் வரேவண் ம். எதிர்காலத்தில் 
நாங்கள் ஒ  திய இலங்ைகையக் கட் ெய ப்பேவண் ம்.  
இனங்க க்கப்பால், மதங்க க்கப்பால் ெசயற்படக்கூ ய ஒ  

திய நாடாக இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்கு நாங்கள் 
எல்ேலா ம் பா படேவண் ம். அப்ேபா தான் நாங்கள் ஒ  

திய ச தாயத்ைத உ வாக்க ம்.   

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
இப்ெபா  கிராமப் றங்களிேல அரச காணிகளிேல 
இ க்கின்றவர்க க்கு உ திப்பத்திரங்கைள வழங்கிக் 
அவர்க க்கு அவற்ைறச் ெசாந்தமாக்குகின்ற ஒ  
ேவைலத்திட்டம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற . நாங்கள் இைத 
வரேவற்கின்ேறாம். இங்கு சில கிராமப் றங்கைள ம் ேசர்த்  
மாநகர சைப ஆக்கியி க்கின்றார்கள்; நகர சைப 
ஆக்கியி க்கின்றார்கள். மாநகர சைப, நகர சைப, பிரேதச 
சைப எல்ைலக க்குள் இ க்கின்ற கிராமப் றங்களிேல உள்ள 
மக்கள் அங்ேக ஐம்ப  - அ ப  - எ பத்ைதந்  
ஆண் களாகச் சீவித் வ கின்றார்கள். அவர்கள் அரசாங்கம் 

வழங்கிய இந்தப் permit எனப்ப ம் அ மதிைய இன்ன ம் 
ைவத்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், மாநகர சைபயின  
எல்ைலக் கிராமங்களிேல வாழ்ந் ெகாண் க்கும் அந்தப் 
permit ைவத்தி ப்பவர்க க்கு அரசாங்கம் உ திகைளத் 
தர யாெதன்  கூ கிற . ஏெனன்றால், அவர்கள் மாநகர 
சைப எல்ைலக்குள் ம் நகர சைப எல்ைலக்குள் ம் 
இ ப்பதால், lease - குத்தைக அ ப்பைடயிேலதான் 
காணிைய வழங்க ம் என்  ஒ  நிபந்தைனைய 
விதிக்கின்ற . 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
உங்க க்கு இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
நான் இப்ேபா தாேன ஆரம்பித்ேதன்!     

அந்த ஏைழ மக்கள், தாங்கள் ஐம்ப  - எ பத்ைதந்  
ஆண் களாகக் கு யி க்கின்ற அந்த அரச காணிக க்குாிய 
permit ஐ ைவத் க்ெகாண்  அதைன lease க்குப் 
ெபற யா . ஆகேவ, மாண் மிகு நிதியைமச்சர் அவர்கள் 
தய ெசய்  மாநகர சைப, நகர சைப, பிரேதச சைபெயன்  
எல்ைலகள் பாராமல், அரச காணிகளில் வசிக்கின்ற permit 
holders, அதாவ  ஐம்ப  - எ பத்ைதந்  ஆண் களாக 
permit ைவத்தி க்கின்றவர்க க்கும் நிரந்தரமாக அந்தக் 
காணிகளின் உ திகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்திேல நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், இந்தப் திய Budget இேல வாகனங்களின் 
Emission Test, அதாவ  ைகப் பாிேசாதைன ெசய்வதற்கு 
three-wheeler, ேமாட்டார் ைசக்கிள் உட்பட அைனத்  
வாகனங்க க்கும் 5000 பாய் எனக் குறிப்பிடப்பட் ந்த . 
இன்  மாண் மிகு நிதி அைமச்சர் அவர்கள் நான்கு 
சக்கரங்கள் இல்லாத வாகனங்க க்கு அவ்வாறில்ைல என்  
ெசால் யி க்கிறார்.  எனேவ, அ  உடன யாகச் 
ெசயன் ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  அவ்வா தான் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல உயர் நிைலயிேல இ க்கின்ற அரச 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு, அதாவ  Doctors, Engineers, SLAS 
officers ேபான்  உயர்ந்த நிைலயிேல இ க்கின்றவர்க க்கு 
அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயிேல ஒ  வாகனத்ைத 
வாங்குவதற்காக அரசாங்கத்தினால் permit வழங்கும் 
நைட ைற இ ந்த .  அவர்க க்குக் ெகா க்கப்பட்ட ஒ  
facilities அ .  அ ம் நீக்கப்பட் க்கின்ற .  அதற்குப் 
பதிலாக மாதாமாதம் ெகா ப்பன  ெகா ப்பதில் 
அவர்க க்கு எந்தவிதமான பிரேயாசன மில்ைல.  ஆகேவ, 
மாண் மிகு நிதியைமச்சர் அவர்கள் உடன யாக இைத 
மீள்பாிசீலைன ெசய்யேவண் ம். ஏெனன்றால், இந்த vehicle 
permit சிேரஷ்ட உத்திேயாகத்தர்கள், ைவத்தியர்கள், 
ெபாறியியலாளர்கள், SLAS officers, Grade I principals 
ேபான்ற, இந்த நாட் க்கு நிைறந்த ேசைவ 
ெசய்கின்றவர்க க்கு மட் ம்தான் வழங்கப்ப கின்ற . அ  
இப்ெபா  இரத் ச் ெசய்யப்பட் க்கின்ற . அ  
உண்ைமயிேல அநியாயமான ஒ  விடயம். MP மா க்குாிய 
vehicle permit ஐ இரத் ச் ெசய்தைமயான  ேவ  பிரச்சிைன. 
ஆனால், சிேரஷ்ட அதிகாாிக க்குாிய அந்த வசதி இரத் ச் 
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ெசய்யப்பட் ப்பைத உண்ைமயிேலேய ஏற் க்ெகாள்ள 
யா . ஏெனன்றால், அவர்கள் retire பண் கின்றேபா  

வாழ்க்ைகயிேல  ெசாந்தமாக ஒ  வாகனத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப்  அ . 

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

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
Give me one more minute Sir, I will wind up.   

ஆகேவ, ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கேள, நாங்கள் எல்ேலா ம் நிதியைமச்சர் அவர்க டன் 
இ  சம்பந்தமாகப் ேபசேவண் ம். ஏெனன்றால், இந்த 
நாட் க்காக ேவைல ெசய்கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள் அவர்கள். 
தியாகத்ேதா  ேவைல ெசய்கின்ற அவர்க க்கு 
வழங்கப்பட் வந்த அந்த permit மீண் ம் 
ெகா க்கப்படேவண் ம். வாழ்க்ைகயிேல ஒ  permit தான். 
அ ம் மிகக் குைறவான ெப மதிதான். ஆகேவ, கட்சி 
ேபதங்களில்லாமல் நாங்கள் எல்ேலா ம் ஒன்  ேசர்ந்  
Budget விவாதத்தின் இ தியில் அதற்கான ஒ  amendment 
ஐக் ெகாண் வந்  நிதி அைமச்சர் அவர்க டன் ேபசி, 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், அரச உத்திேயாகத்தர்கள் 
எல்ேலா க்கும் அந்த permit வழங்குவைத உ தி 
ெசய்யேவண் ம் என்  ேகட் , உங்களிடமி ந்  
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.     

 
[අ.භා. 3.52] 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දශක කිහිපයක් තිස්ෙසේ  

අප ෙද්ශපාලන වශෙයන් පක්ෂ ෙභ්දෙයන් යුතුව එකිෙනකාට 
ෙචෝදනා කර ගත්තා.  රටට කරන්න පුළුවන් ෙද්, බැරි ෙද් ෙත්රුම් 
ෙනොෙගන  පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණවලදීත්, පළාත් සභා 
මැතිවරණවලදීත් ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් විවිධ ෙපොෙරොන්දු  
දුන්නා.  ෙම් රට වළ පල්ලට ඇදෙගන ගිය ගමනට විරාමයක් 
තබමින්,  රට ගැන කල්පනා කර ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්ද අමතක 
කරලා,   නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම සඳහා 
පුෙරෝගාමී ෙමෙහවරක් ඉ ටු කළ අෙප් වර්තමාන ජනාධිපති ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්ය  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාටත් අෙප් පශංසාව හිමි විය යුතුයි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා.  සමහර පක්ෂ ෙම් ෙද්ශපාලන කියාදාමය 
හැඳින්වූෙය් "තට්ටුමාරු ෙද්ශපාලනය" කියලායි. එක ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක් අවුරුදු පහක් බලෙය් ඉන්නවා,  ඊට පසුව එය  ෙවනස් 
කරලා අෙනක් ෙද්ශපාලන පක්ෂය බලයට එනවා. ෙමච්චර 
කාලයක්  සිදු වූ ඒ කියාදාමය ෙවනස් කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබුෙණ් අද පවතින අෙප් රජයටයි. අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් 
මඟ ෙපන්වීම යටෙත් අෙප්  ගරු රවි කරුණානායක මුදල් අමාත්ය 
ෙම් රජෙය් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රටට අලුත් බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
ඇති කරන්නට, නව දැක්මක් සහිතව රට ඉදිරියට  ෙගන යන්නට 
ෙම් අය වැය තුළින් පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

1977දී පැවැති මැතිවරණෙයන් පසුව ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් රට අලුත් මඟකට ෙගන 
ගිය ආකාරය අපට මතක් ෙවනවා. නමුත් අෙප් අවාසනාවකට 
වාෙග් 1983දී සිදු වුණු වර්ගවාදී අරගළය නිසා -  ජූලි කලබලය 
නිසා -  ඇති වුණු තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් ෙලෝකෙය් ඉස්සරහටම 
යන්න පුළුවන් රටක් ෙවලා තිබියදීත්, අප ෙලොකු පසුබෑමකට ලක් 
වුණා. මුළු ආසියාෙව්ම ආර්ථිකය විවෘත කෙළේ නැති අවස්ථාවක 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ලංකාෙව් ආර්ථිකය විවෘත 
කළා.    ෙම් රටට ආෙයෝජන ෙගෙනන්න  මාර්ගය හදලා, ෙම් රට 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කළා. ඒ කාල 
සීමාව පහු කරලා අද අපි ඉතාම තීරණාත්මක යුගයකට ඇවිත් 
සිටිනවා.   

අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාට ෙඡ්ද 610කට ආසන්න පමාණයක් 
කියවන්න තිබුණා. ඒ ෙවනුෙවන් පැය හතරකට ආසන්න 
කාලයක් ගත වුණා. මා දන්නවා, එය ෙබොෙහොම ෙවෙහසකාරී 
කාලයක් බව.  මන්තීවරුන් හැටියට අප අය වැයක් දිහා බලන්ෙන් 
ෙබොෙහොම විමසිලිවන්තවයි.    ෙම් අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක 
කිරීම තුළින් අෙප් පළාතට යමක් කර ගන්න පුළුවන් ෙවයිද, අෙප් 
පළාෙත් ජීවත් වන ජනතාවට යම් සහනයක් ලැෙබයිද,  කියලායි 
අපි බලන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය තුළින්  අෙප් පළාත දියුණු 
කරන්න අවශ්ය පදනම දැෙමයිද කියලායි අපි කල්පනා කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඌව 
පළාත කෘෂිකර්මාන්තය පාදක කරගත අතිවිශාල පිරිසක්  ජීවත් 
වන පෙද්ශයක් බව. ඒ නිසා කෘෂිකර්මාන්තය, අධ්යාපනය සහ 
ආෙයෝජන අවස්ථා කියන පධාන කාරණා ටික ගැන විතරක් ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී මා කථා කරන්න  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   පසු 
ගිය කාලෙය් ෙබොෙහොම ආන්ෙදෝලනයකට ලක් වුණු වී 
ෙගොවිතැෙන් නියැෙලන ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් පශ්නය අපට 
මතකයි.  අති විශාල ෙගොවි මහත්වරුන් පිරිසක් තමන්ෙග් වී 
වාහනවල පටවාෙගන සැතපුම් ගණන් දුර ඇවිත් ඒවා අෙළවි 
කරගන්න අවස්ථාව එනතුරු පාර දිෙග් තමන්ෙග් කාලය කා දමපු 
හැ ටි අපට මතකයි. ඒ කාලය තුළ සමහර ෙවලාවට මහ ජනතාවට 
අවහිර වන පරිදි  වී ෙගෝනි ටික පාර හරහා දමලා, පාරවල් හරස් 
කරලා, ඔවුන් තමන්ෙග් අදහස, තමන්ෙග් පණිවුඩය රටට ෙදන්න 
උත්සාහ කළ හැටිත් අපට මතකයි. එවන් අවධියක, ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදනය කරන සියලුම වී ආණ්ඩුවක් හැටියට මිලදී ගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ කියන කාරණය අපි ෙත්රුම් ගන්න ගන්න 
ඕනෑ. නමුත් අපි ඒ පිළිබඳව යම් වැඩ සටහනක් කියාත්මක 
ෙනොකෙළොත්, මහ කන්නෙය් වී ටික නැවත ෙවෙළඳ ෙපොළට එන 
විට අනිවාර්යෙයන්ම මීට වඩා බැරෑරුම් පශ්නයක් ඉදිරිෙය්දී ඇති 
වන්නට ඉඩ තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වර්තමානෙය් වී අෙලවි 
මණ්ඩලය මිලදී ගත් වී පමාණය අරෙගන බැලුෙවොත්  ෙමටික් 
ෙටොන් 335,000ක් දැන් ගබඩාවල තිෙබනවා. ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය්ත් ඒ හා සමාන අතිවිශාල වී පමාණයක් ගබඩාවල 
තිෙබනවා. ෙම් වන විට මම හිතන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 8,000කට 
වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා. අපි ෙම් වන විට රුපියල් ෙකෝටි 
1,500ක් විතර ඒ සඳහා වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නය ගැන කල්පනා කර බලා ඇත්තටම තිරසාර විසඳුමක් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් තැනකට අපි යන්න ඕනෑ.  

ෙපෞද්ගලික අංශය හුඟාක් ෙව්ලාවට බලා ෙගන ඉන්ෙන් වී 
අතිරික්තයක් එන ෙකොට, එෙහම නැත්නම් වී අස්වැන්න ෙහොඳ 
ෙවන ෙකොට, පුළුවන් තරම් අඩු මිලට අර ෙගන මාස ෙදක තුනක් 
තමන්ෙග් ගබඩාවල ඒවා තියා ෙගන, මිල වැඩි ෙවන ෙකොට 

765 766 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැවතත් ෙවෙළඳ ෙපොළට නිදහස් කරලා යම් කිසි ලාභයක් ලබා 
ගන්නයි. ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් පැත්ෙතන් අර ෙගන බැලුෙවොත්, 
අස්වැන්න  පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ෙගදරට ෙගනැල්ලා ඊට 
පස්ෙසේ ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට විකුණලා, තමන් ෙගොවිතැන් 
කරන්න වියදම් කළ මුදල සහ විෙශේෂෙයන් ඒ සඳහා ෙයදවූ 
උපකරණවල ගාස්තු, කම්කරු ගාස්තු, ෙයදවුම් ගාස්තු ෙම් 
සියල්ලම ෙබ්රුම් කරලා ෙම් පශ්නෙයන් ඉවත් ෙවන්නයි ඒ අය 
කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ නිසාම ෙම් අය පමිතිය ගැන ඒ තරම් 
බලන්ෙන් නැහැ. හුඟාක් ෙව්ලාවට ෙතත වී ටික අර ෙගන 
ඇවිල්ලා ෙහෝ ෙමොන කමෙයන් ෙහෝ විකුණා ගන්න තමයි 
උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒ නිසා අද  පමිතිය ගැන කල්පනා කරන 
ෙගොවි මහත්වරුන් පිරිසක් අෙප් රෙට් බිහි කරන්න ඕනෑ.  තමන් 
නිෂ්පාදනය කරන ෙද් පමිතියකට අනුව ෙවෙළඳ ෙපොළට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ කියන හැඟීම ෙම් ෙගොවි මහත්වරුන් තුළ  
තිෙබන්නට ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම  අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් පැෙපොල් ෙගඩියක් 
ගන්න ගියත්, ෙකෙසල් ෙගඩියක් ගන්න ගියත්, අඹ ෙගඩියක් 
ගන්න ගියත් රසායන දව්ය ෙයොදපු පලතුරු තමයි අපට 
ලැෙබන්ෙන්. අතිවිශාල රසායනික දව්ය පමාණයක් ඒවාට 
ෙයොදවලා තමයි ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගෙනන්ෙන්. හුඟාක් ෙව්ලාවට 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් මිලදී ගන්නා අඹ ෙගඩිය කහ පාටට තිබුණත්, 
කන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඒ අඹ ෙගඩිය  නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ෙගොවි මහත්වරුන් දැනුවත් ෙවන්නත් 
ඕනෑ කියා මා විශ්වාස කරනවා.   අනවශ්ය විධියට රසායනික දව්ය 
පාවිච්චි කරමින් ෙමපමණ කාලයක් ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවෙළන් 
අපි ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ.  

ෙලෝක බැංකු ආධාර යටෙත් ෙම් වන ෙකොට වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙමොනරාගල සහ අනුරාධපුර කියන 
දිස්තික්කවල එය දැන් කියාත්මක ෙවනවා. ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාෙග් අය වැය කථා ෙව් 132 ෙඡ්දෙය්,  ගුදම් කුවිතාන්සි 
මූලිකකරණ ව්යාපෘතිය කියන වැඩ පිළිෙවළ ගැන එතුමා 
පැහැදිලිව කියනවා. මා හිතන විධියට එතුමා ඒ සඳහා අතිවිශාල 
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  එම වැඩ පිළිෙවෙළේ මූලික 
පරමාර්ථය තමයි, ෙගොවි මහත්මෙයක්  නියමිත පමිතියට තමන් 
නිෂ්පාදනය කරන දව්ය ඒ ගබඩාවට ෙගනාවාම, එතැනින් නිකුත් 
කරන කුවිතාන්සිෙයන් සියයට 50ක මුදලක් ඕනෑම වාණිජ 
බැංකුවකින් ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කිරීම. 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් පමණක් වී ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම ධාන්ය 
වර්ගයක් ෙමටික්ෙටොන් 5,000ක් ගබඩා කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට ගබඩා කිරීෙම් පහසුකම හදලා තිෙබනවා. ඇත්තටම 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ  ෙමපමණ කාලයක් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.  ඒ 
නිසා තමයි ෙම් පශ්නය ඇති වුෙණ්. ෙගොවි මහත්මෙයකුට තමන්ට 
අවශ්ය ෙව්ලාවට මුදල් ටිකක් ගන්න  තමන් නිෂ්පාදනය කරන ෙද්, 
නිෂ්පාදනය කරන ධාන්ය වර්ගය පමිතියට අර ෙගන යන්න 
පුළුවන් නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පශ්නයට යම්තාක් දුරට 
විසඳුමක් ලැෙබනවාය කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් තවත් 
දිස්තික්ක ගණනාවක ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න 
ඉදිරිෙය්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. තවත් කාරණයක් තමයි, 
ෙම් ගන්න වී පමාණය අපි ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක.  ෙම් වනෙකොට අතිවිශාල වී පමාණයක් 
ගබඩාවල තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මීට කලින් සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය කියාත්මක වන ෙකොට ඒ සමෘද්ධි ව්යාපාරය යටෙත් 

සමෘද්ධිලාභින්ට අවශ්ය සහල්  ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කළා. 
නමුත් අද වනෙකොට ඒ වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් මුදල් ලබා ෙදනවා 
මිසක් සමෘද්ධිලාභින්ට ආහාර හැටියට අවශ්ය දව්ය  ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. උදාහරණයක් 
හැටියට ගත්ෙතොත් ලංකාෙව් ඉන්න සමෘද්ධිලාභින්ෙග් පමාණය 
ලක්ෂ දහහතර හමාරක්. පවුල් ලක්ෂ දහහතර හමාරක් ෙම් 
වනෙකොට සමෘද්ධිලාභින් හැටියට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
ඉන්නවා. නිෂ්පාදනය කරන වී සමුපකාර හරහා  සමෘද්ධිලාභින්ට 
ෙදන්න අපට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම 
සමුපකාරත් කියාත්මක ෙව්වි. ඒ වාෙග්ම අපි සමෘද්ධිලාභින් ෙවත 
ෙදන මුදලත්, වී මිල දී ගැනීම සඳහා ෙදන මුදලත් කියන ෙදකම 
පෙයෝජනවත් ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙම් සියලුම ෙද් 
ගැන මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය වැය පකාශෙය් 134වැනි ෙඡ්දය 
යටෙත්  එතුමා කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න ෙමවර අය වැෙයන් එතුමා ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. අය වැය කථාෙව් 135වැනි ෙජ්දෙය් කෘෂි කර්මාන්තය 
ගැන සඳහන් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම කෘෂි කර්මාන්තය ගැන 
කථා කරන ෙකොට මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. අපි ස්වයංෙපෝෂිතභාවය පිළිබඳව 
කථා කරනවා වාෙග්ම රටට අවශ්ය අලුත් වී පෙභ්ද ගැනත් 
කල්පනා කරන්න අවශ්යයි. අඩු ගණෙන් ආනයනය කළ හැකි වී 
පෙභ්ද ෙම් රටට හඳුන්වා දීලා, ඒ තුළින් ෙම් රටට එන අතිරික්තය 
නවත්වන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න අවශ්යයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

අපි පලතුරු නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයන් ගත් විට එතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු අය වැය කථාෙව් 138වැනි ෙජ්දෙය් තිෙබනවා, 
මූල්ය පහසුකම් ලබා දීම, බදු සහන ලබා දීම, යන්ත සූත ආනයන 
බද්ෙදන් නිදහස් කිරීම පිළිබඳව. කවුරු ෙහෝ ෙකෙනකු 
නිෂ්පාදනය කරන පලතුරු අඩු ගණෙන් විජලනය කරලා එෙහම 
නැත්නම් ඇසුරුම් කරලා ෙවෙළඳ ෙපොළට ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන් විධියට ඒ අයට පහසුකම් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
එතුමා ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවාය කියන 
කාරණය ඉතාමත්ම සතුටින් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දි මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අනික් කාරණය තමයි 
අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්නය. අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ගත්තාම 
එතුමා විෙශේෂෙයන්ම කථා කරලා තිෙබන්ෙන් දුෂ්කර පාසල් 
පිළිබඳවයි. දුෂ්කර පාසල්වලට අවශ්ය පන්ති කාමර, ඒ පාසල්වල 
රාජකාරි වැඩ කටයුතු කරන ගුරුවරුන්ට අවශ්ය පහසුකම්, අවශ්ය 
ගුරු නිවාස,  ගුරු විෙව්කාගාර,  සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, විදුලිය 
ෙනොමැති පාසල්වලට විදුලිය ලබා දීම, පාථමික පාසල් 3,577ක් 
වැඩිදියුණු කිරීම, රජෙයන් කිසිදු පහසුකමක් ලබා ෙනොදී 
ෙනොසලකා හැර තිබු පාසල්  1,360ක් වැඩිදියුණු කිරීම, වැවිලි 
ක්ෙෂේතෙය් පාසල් අලුතින් ඇති කිරීම, විද්යාගාර පහසුකම් ඇති 
කිරීම කියන ෙම් කාරණා සියල්ලම එතුමා අධ්යාපන ක්ෙෂේතය 
තුළ කථා කරලා තිෙබනවා.  

අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ විෙශේෂ කාරණයක් තිෙබනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. අෙප් දිස්තික්කෙය් අපි දකින 
ෙදයක් තමයි ඉංගීසි භාෂාව සහ පරිගණක සාක්ෂරතාව කියන 
කාරණා ෙදක ගැන කල්පනා කර බලද්දි අපි ෙබොෙහොම පසු පසින් 
ඉන්න බව. මම ඒ පිළිබඳව සංඛ්යා ෙල්ඛන කීපයක් ඔබතුමාට 
ඉදිරිපත් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
සමස්තයක් වශෙයන් ගත්තාම ඌව පළාෙත් 2014 වනෙකොට 
පරිගණක සාක්ෂරතාව සියයට 17.1යි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි ඊට 
වඩා පුළුල්ව බැලුෙවොත් බදුල්ල සහ ෙමොනරාගල කියන දිස්තික්ක 
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ෙදෙක් පරිගණක සාක්ෂරතාව පිළිෙවළින් සියයට 15ක් සහ 
සියයට 19ක්. අපි ෙමය ෙකොළඹත් එක්ක සංසන්දනය කෙළොත් 
ෙකොළඹ පරිගණක සාක්ෂරතාව සියයට 47යි; මාතර සියයට 25යි; 
යාපනෙය් සියයට 21යි; වව්නියා ෙව් සියයට 26යි. ෙම්                     
සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන කල්පනා කරලා බලනෙකොට අපි ෙකොෙහේද 
ඉන්ෙන් කියන කාරණය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි.  

ඉතාමත්ම දුෂ්කරතා මධ්යෙය් ඉෙගන ගන්න දරු පිරිසක් තමයි 
අෙප් පළාත්වල ඉන්ෙන්. ෙම් දරුවන්ට විෙශේෂෙයන්ම ඉංගීසි 
භාෂාව පිළිබඳ දැනුම ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ කාරණා ෙදක 
නිසා තමයි අෙප් දරුවන් හැම දාම පසු බෑමකට ලක් ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසා පරිගණක සාක්ෂරතාව පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කරලා,  අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රෙට් කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑය කියන එකයි අපි කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ අනුව 2016 
අවුරුද්ෙද් Smart Digital Classrooms  200ක් ඇති කරන්න 
එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම 2017 අවුරුද්ද 
වනෙකොට ෙමය පන්ති කාමර 1,000ක් දක්වා ඉස්සරහට ෙගනි 
යන්නත් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම 
මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් අය වැය වැඩ පිළිෙවළ 
තුළ අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් දරුවන්ට යම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තියා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසය මට තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අනික් කාරණය තමයි 
ආෙයෝජන පවර්ධනය. අෙප් පළාත්වලට කර්මාන්ත ඇති කරන්න 
එන පිරිස අඩුයි. එයට ෙහේතුව තමයි ෙකොළඹ ඉඳලා එන්න තිෙබන 
දුර පමාණය. ෙම් අයට ෙකොළඹ ඉන්න ෙකෙනකුට ලැෙබන 
පහසුකම හා සමාන ෙහෝ ෙවන අලුත් පහසුකමක් ලබා දුන්ෙන් 
නැත්නම් කවදාවත් ෙම් අය ෙකොළඹින් ඉවත් ෙවලා අෙප් 
පෙද්ශවලට එන්ෙන් නැහැ. ෙපේමදාස  මැතිතුමා එදා ජනාධිපති 
හැටියට ඉන්න කාලෙය් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තමයි එතුමා කියාත්මක 
කෙළේ. ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා  300 කියන වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත්, එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්  ෙම් ආෙයෝජකයින්ට  වැඩි 
පහසුකම් දී, ඔවුන් තමන්  ඉන්න පෙද්ශවලින් ඈත්ෙවලා දුර ගම් 
පෙද්ශවලට ගිහින් ෙම් කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කිරීමට කටයුතු 
සැලැස්වීමයි. මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය වැය කථාෙව් 125වැනි 
ෙඡ්දෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා Mini-Industrial Parks  ඇති 
කරන බවට.  එයින් ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට ෙවනම වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, සියලුම පෙද්ශවලට සමාන 
සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න.  යම් කර්මාන්තශාලාවකින්  රැකියා 
500කට  වඩා උත්පාදනය ෙවනවා නම්, අවුරුදු 5කට සියයට  
50ක බදු විරාමයක් - බදු සහනයක්-  එම කර්මාන්තශාලාවලට  
ෙදන්න යනවා.  යම්කිසි කර්මාන්තශාලාවක 800 ඉක්ම වන 
ෙසේවක පිරිසක් ඉන්නවා නම්, එවැනි ආයතනවලට අවුරුදු 8ක්  
දක්වා  සියයට  පණෙහේ බදු සහනය දීර්ඝ කරන්නට එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් කාරණා සියල්ලම අෙප් පළාත් 
සංවර්ධනය කරන්නට ෙබෙහවින් ඉවහල් ෙවනවාය  කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසුගිය කාලෙය්ම 
ෙද්ශීය ෛවද්ය ක්ෙෂේතය ගැන  කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. මා 
මාස 4ක විතර කාලයක් ඌව පළාෙත් - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)  
(The Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක  සභාපතිතුමනි, තව  විනාඩියක 

කාලයක්  මට ෙදන්න. 

මා ඌව පළාෙත් සිටි කාලෙය් මට පුළුවන්කම ලැබුණා,  ගරු 
මුදල් අමාත්යතුමා ෙම් ෙයෝජනා කරන  වැඩ පිළිෙවළ ඌව  
පළාෙත් ආරම්භ කරන්න. විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාෙවන් තමයි 
ෙද්ශීය ෛවද්ය  ක්ෙෂේතයට අවශ්ය  ෙබෙහත් වර්ග වියළි වශෙයන් 
ෙගෙනන්ෙන්.  ෙම් ෙබෙහත් වර්ග ෙගෙනනෙකොට අතිවිශාල 
මුදලක් ලංකාෙවන් වියදම් ෙවනවා.  ෙම් ෙබෙහත් අෙප් ෙගොවි 
මහත්වරුන්ට අෙප්  රෙට්  නිෂ්පාදනය කරන්නට පුළුවන්, වගා 
කරන්නට පුළුවන් ෙබෙහත් වර්ග. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙම්  
කාරණය ගැන කල්පනා කර,  අයවැය  ෙල්ඛනෙය්  367 වන 
ෙඡ්දෙය්  සඳහන් කර තිෙබනවා, යම් යම් ෙබෙහත් වර්ග වගා 
කරන්නට අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදනවා  කියා. එම නිසා ෙම් 
සියල්ලම අරෙගන බලන විට  සමසත්යක් වශෙයන් අෙප් පළාතට 
වැදගත්වන අය වැය ෙයෝජනාවලියක් එතුමා ඉදිරිපත් කර තිබීම 
ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමාට ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කර ෙගන ඉදිරිය ට යන්නට  අවශ්ය ශක්තිය 
ලැෙබ්ය කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[பி.ப. 4.08] 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
மதிப் க்குாிய கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் மீதான 
விவாதத்தில் உைரயாற் வதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு தற்கண் உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இவ்வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
பா காப் க்கு 306.66 பில் யன் பாய் ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள . ஆ தப் ேபாராட்டம் ெமளனித்த பின்னர் 
இன்  அைமந் ள்ள இந்நல்லாட்சியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
இந்தத் திட்டத்தில் கல்வி, சுகாதாரம், விவசாயம், நிர்வாகம் 
ேபான்ற அபிவி த்தித் ைறகைளவிடப் 
பா காப் த் ைறக்கான ஒ க்கீடான  இவ்வா  அதிகூ ய 
அளவில் இடம்பி த் ள்ளைம மக்க க்குத் தி ப்தியற்ற ஒ  
மதிப்பீடாக உள்ள .  

அேதேநரம், இ தி த்தத்தின்ேபா  கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மனிதாபிமானமற்ற 
ெசயற்பா களினால் பாதிக்கப்பட்ட பா காப் 
பற்றவர்க க்கான நிவாரண நடவ க்ைககள் சார்பாக எவ்வித 
விேசட ன்ெமாழி க ம் இதில் இடம்ெபறாைம 
கவைலக்கிடமானதாக உள்ள . த்தத்தின் பின்னரான 
மீள்கு ேயற்ற ம் அபிவி த்தி என்ற ேபார்ைவயில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட வடக்கின் வசந்த ம் எம்மக்கள  
ெநஞ்சங்களில் தீையத்தான் பரவச்ெசய் ள்ளன. ஆனால், 
நல் ணக்கத்தி ம் இதற்குப் பாிகாரம் ேதடப்படவில்ைல. 
குறிப்பாக இன்  வடக்கு, கிழக்கிேல 42,000 க்கும் ேமற்பட்ட 
மாற்  வ ள்ேளார் உள்ளனர். இவர்க க்குச் ச க 
ேசைவத் திைணக்களத்தால் மாதாந்தம் வழங்கப்ப ம் 

வாயிரம் பாைய  அைனவ க்கும் வழங்குவதற்கு நிதிப் 
பற்றாக்குைறயாக உள்ள . ஆகேவ, இவ்ெவா க்கீட் ைன 
இவ்வர  ெசல த் திட்டத்தில் அதிகாித்  
மாற் வ ள்ளவர்கள் அைனவ க்கும் மாதாந்தம் 
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வாயிரம் பாைய வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என்  இவ்வரைச நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்தகால த்தத்தின்ேபா  அவயவங்கைள இழந்  
தவிக்கும் மக்கள  அ ப்பைட வசதிகள் இ வைர 
ெசய் ெகா க்கப்படவில்ைல. உதாரணமாக, ள்ளந்தண்  
பாதிக்கப்பட் ப் ப க்ைகயாக இ ப்பவர்க க்கு இ வைர 
ஒ  கட் ல்கூட வழங்கப்படாைம பாிதாபத்திற்குாிய . 
அேதேபால் கால் இல்லாதவர்க க்கு  இ வைர ம் commode 
மலசல கூடத்ைதக்கூட அைமத் க் ெகா க்காத  
கவைலக்கிடமான . " கைளத்தான் சாக த்ேதாம்!, 

கள்தான் காயப்பட்டார்கள்!" எனக் கடந்த அரசாங்கம் 
ெசால் க்ெகாண் ந்த . ஆனால், பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 
அ ப்பைடத் ேதைவகள்கூட  நிைறேவற்றப்படவில்ைல. 
அம்மக்களின் பிரதிநிதியாக, அவர்களின் சாட்சியமாக நான் 
உங்கள் ன் நிற்கின்ேறன். நான் இலங்ைகத் திட்டமிடல் 
ேசைவயில் தரம் 1 பதவியில் பிரதித் திட்டப் பணிப்பாளராகக் 
கடைமயாற்றி வந்ேதன். கடைம ேநரத்தில் இ தி 

த்தத்தின்ேபா  இடம்ெபற்ற 'ெஷல்' ச்சினால் என  இட  
காைல இழந்ேதன். இந்நிைலயில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் 
அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கான நிதி 
ஒ க்கீ கைள அதிகாி ங்கள் என்  இவ் யர் கு ைவ, 
நல்லாட்சி அரைசத் தய டன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இவர்க க்கான கல்வி, ம த் வ வசதிகள், வாழ்வாதாரம், 
நலன் ாிச் ேசைவகள் ெதாடர்பாக எவ்வித விேசட 
நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படாைம இவ்வரசின் 
கவனயீனத்ைதேய சுட் க்காட் கின்ற . கடந்தகால 

த்தத்ைத ம் இரா வ ரர்கள  ரதீரச் ெசயல்கைள ம் 
பற்றிப் ேபசிக்ெகாள் ம்ேபா , இந்த த்தத்தினால் 
மாற் த்திறனாளியாக ஆக்கப்பட்டவர்கள  நலேனாம்பல் 
பற்றி ம் மனிதாபிமானத் டன் ேநாக்குமா  இந்நல்லரைசக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ெபா க் கட் டங்களில் 
மாற் த்திறனாளிக க்கு அ கும் வசதி - ramp system 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட ேவண் ம் என்ப  சட்டத்திேல 
எ த்தில் மட் ம்தான் உள்ள . ஆனால், அ  
நைட ைறப்ப த்தப்படாைம மிக ம் கவைலக்கிடமான . 
ெவளிநா கைள எ த் ப்பார்க்கின்றேபா  மாற் த் 
திறனாளிக க்ெகன அவ்வரசுகள் பல்ேவ  வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா த்தி ப்பைதக் காணலாம். அேதேபான்  
இங்கும் அவர்க க்குாிய நலேனாம்பல் ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்வ டன், இயற்ைக அனர்த்தங்களினால், 
விபத் க்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கும் அவ்வாறான 
நலேனாம்  வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்குமா  இந்நல்லாட்சி 
அரைச நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்; பாிந் ைர 
ெசய்கின்ேறன்.  

அத் டன், த்த கு களின்  - senior citizen - நிைலயான 
ைவப் க்கு 15 சத தமான வட் த்ெதாைகைய வழங்குவதற்கு 
நிதியைமச்சான  மத்திய வங்கியி டாக நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண்டதைனப் ேபான் , மாற் த்திறனாளிகள் மற் ம் 
ெபண்கைளத் தைலைமயாகக்ெகாண்ட கு ம்பங்க க்கும் 
இவ்விதமான ெசயற்பாட்ைட ேமற்ெகாண்  அவர்கைள 
வளம்ப த் மா ம் நான் தய டன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், உள்நாட் ப் ேபாாினால் விதைவகளாக்கப்பட்ட 
ெபண்கைளத் தைலைமத் வமாகக்ெகாண்ட கு ம்பங்க க்கு 

வாழ்வாதார ன்ேனற்றத்ைத ஏற்ப த் வதற்காக ேபா மான 
நிதி ஒ க்கீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். ேபாாினால் 
45,000 இற்கும் ேமற்பட்ட ெபண்கள் விதைவகளாக்கப் 
பட்டைம குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இவர்கள் எதிர்ெகாள் ம் 
ெபா ளாதார ெந க்க களினால் பல்ேவ  கலாசார 
சீரழி கைள ம் எம  ச கம் எதிர்ெகாள்ள ேவண் ள்ள . 
நான் இங்கு ஈண்  குறிப்பிட வி ம் வ  என்னெவன்றால், 
30 வ டகால த்தமான  ேபாாில் பங்குபற்றியவர்கைள 
மட் ம் பாதிக்கவில்ைல. மாறாக, அ  ஒட் ெமாத்த 
ச கத்தின் எதிர்காலத்ைதேய பாதிப் க்குள்ளாக்கி 
யி க்கின்ற  என்பைதத்தான்.  

மாற் த்திறனாளிகள், விதைவகள், னர்வாழ்  ெபற்ேறார் 
ஆகிய ெதாகுதியின க்கும் நிரந்தர ேவைலவாய்ப்ைப 
வழங்கும்வைகயில் உள் ர் வளங்கைளப் பயன்ப த்தி 
சி ைகத்ெதாழில்கைள ஆரம்பிக்கக்கூ ய வசதிகைள 
அவர்க க்கு ஏற்ப த்திக்ெகா க்க ேவண் ம். இவர்க ம்  
நாட் ன் வளர்ச்சியில் பங்குபற்றக்கூ ய வைகயில் 
ெகாள்ைககள் வகுக்கப்பட ேவண் ம். அத் டன், 
இத்ெதாகுதியினாின் பிள்ைளகள  கல்விச் ெசயற்பா கள் 
மற் ம் அவர்கள  பா காப்  விடயங்களி ம் க்கிய 
கவனம் ெச த்தப்படல் ேவண் ம். இப்ேபா  ஆ தங்கள் 
ஓய் க்கு வந் விட்டன. ஆகேவ, பா காப் க்கு ஒ க்கப்பட்ட 
ெதாைகையக் குைறத்  அந்த நிதிைய த்தப் 
பாதிப் க்குள்ளாகிய வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
விவசாயம், கல்வி, உற்பத்தி, ைகத்ெதாழில் ைறக க்கு 
ஒ க்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம்.  

வன்னிப் ெப நிலப்பரப்  விவசாயத்ைத 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  வாழ்வாதாரத்ைத ேமற்ெகாள் ம் 
பிரேதசமாகும். இங்கு ெதாடர்ந்  50 வ டங்க க்கு ேமலாக 

னரைமக்கப்படாத குளக்கட்  திகள் உள்ளன. இவற்ைறப் 
னரைமப்பதற்கு ன் ாிைம வழங்கப்பட ேவண் ம். 

ேம ம், உாிய ேமய்ச்சல் தைரகள் ஒ க்கிக் 
ெகா க்கப்படாைமயால் கால்நைட வளா்ப்ேபார் ெப ம் 
கஷ்டங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர். ஆகேவ, இதற்கு 

ன் ாிைம வழங்கப்பட ேவண் ம். மீள்கு ேயற்றத்தின் 
பின்னர் ந த்தர மற் ம் சி குளங்கள் னரைமக்கப்பட்டன. 
ஆனால், இக்குளங்களின் கீ ள்ள பயிர்ச்ெசய்ைக நிலங்கள் 30 
வ டங்க க்கும் ேமலாகப் பயிாிடப்படாமல் இ ந்ததனால் 
அவற்ைறப் பயன்ப த்த யாத ஒ  நிைல 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, பயன்ப த்தப்படாத 
இக்காணிகைள பயன்பாட் க்குாியதாக ஆக்குவதற்கு நிதி 
ஒ க்கீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், கல்விக்கான நிதி ஒ க்கீ  அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ம். இங்கு ஓர் உதாரணத்ைத நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். கடந்த மாதம் பா நகர் குமாரசுவாமி 
பாடசாைலயில் இடம்ெபற்ற, லைமப்பாிசில் பாீட்ைசயில் 
சித்திெயய்திய மாணவர்களின் ெகளரவிப்  நிகழ்வில் நான் 
கலந் ெகாண்ேடன். அப்பாடசாைலேய ல்ைலத்தீ  
வலயத்தில் த டத்ைதப் ெபற்றி ந்த . ஆனால், 
அப்பாடசாைல எவ்வித அ ப்பைட வசதிக மின்றி  
ஓைலக்ெகாட் ேலேய இன் வைர இயங்கிவ கின்ற . 
இவ்வாறாக கல்விச் ெசயற்பா களில் ன்னணியில் 
விளங்கும் பாடசாைலக க்கு ெபளதிக வளங்கைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான உடன  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். மனித வளத்ைத உச்ச அளவில் 
பயன்ப த்தக்கூ ய வைகயில் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். எம  பிரேதசத்தில் 
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இப்ெபா  தாராளமாகக் கிைடக்கும் பால் என் ம் 
லப்ெபா ைள பல்ேவ  ப்ெபா ட்களாக மாற்றக் 

கூ ய ெதாழிற்சாைலகள் அைமக்கப்பட ேவண் ம்.  

இ தியாக, இவ்வரசின் கன்னி வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் லம் மாண் மிகு நிதி அைமச்சர் அவர்கள் கல்வி, 
விவசாயம், ைகத்ெதாழில் மற் ம் ச க நலன் ாிச் 
ேசைவகளில் அதிக கவனம் ெச த்த ேவண் ெமனக் ேகட் , 
என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 4.18] 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිදහස් ශී ලංකාෙව් බිහි 

වූ සුවිෙශේෂී ආණ්ඩුවක පළමු අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව්දී අදහස් දැක්වීමට මට අවස්ථාව සලසා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මාෙග් ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත් අෙප් රට නව ෙද්ශපාලන දර්ශනයකින් ඉදිරියට ෙගන 
යාමට පියවර ෙගන තිෙබනවා. එය මැනවින් හඳුනා ගනිමින් 
කටයුතු කිරීම අපෙග් වගකීමක් බව මම ෙම් ෙවලාෙව් කල්පනා 
කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොත 
අපෙග් මාතෘ භූමිෙය් සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක් ෙවන්නට ඕනෑ. ෙමම 
අවස්ථාෙව් අප ගන්නා තීරණ, තීන්දු අෙප් අනාගත පරපුෙර් 
පශංසාව ෙහෝ අවලාදය අපට උරුම කර ෙදනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, රටක අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබිඹු කරන්ෙන් 
රටක සංවර්ධනෙය් පදනමයි; රෙට් වර්ධනීය ඉලක්කයයි. ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මම කැමැතියි, ඇෙමරිකාෙව් වත්මන් භාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම් Jacob Lew මහතා පළ කළ අදහසක් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට. Jacob Lew මහතා ෙමෙසේ පකාශ 
කරනවා: “The Budget is not just a collection of numbers, but 
an expression of our values and aspirations.” අය වැය 
ෙල්ඛනයක් යනු රටක අංක සමූහයක එකතුවක් ෙනොෙව්, එය 
රටක වටිනාකම් සහ අෙප්ක්ෂාවන්ෙග් එකතුවකි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සහ  අගාමාත්ය හා මාෙග් පක්ෂෙය් 
නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීෙමන් 
කටයුතු කරන සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ මංගල අය වැය 
ෙල්ඛනය එම දර්ශනය මනාව පිළිබිඹු කරන්නක් බව මම විශ්වාස 
කරනවා. ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය පාෙයෝගික, ජනතාවාදී, 
පශංසනීය වූවක් බව මම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. ගරු 
අගාමාත්යතුමා පසු ගිය දා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ මැදි 
කාලීන ආරම්භක වැඩ පිළිෙවළ යථාර්ථයක් බවට පත් කරන අය 
වැයක් ෙගන ඒම ගැන ගරු මුදල් අමාත්යතුමාටත්, එතුමාට සහාය 
දුන් විද්වතුන්ටත්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් සහ භාණ්ඩාරෙය් සියලුම 
නිලධාරින් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් නවක මන්තීවරියක ෙලස 
මම ෙමම සභාෙව් ෙගෞරවය පුද කරන්නට කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාද දන්නා පරිදි 
පසු ගිය කාලෙය් ශී ලංකාෙව් කියාත්මක වූ, "ගජ මිතුරු සංවර්ධන 
සංස්කෘතිය තුළින් රටක් දියුණු කළ හැකිද?" යන පශ්නය 
විද්වතුන් පමණක් ෙනො ව සාමාන්ය ජනතාවද නැඟූ පශ්නයක් බවට 
පත් වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය රජය 
සමෙය් ආයුධ සන්නද්ධ තස්තවාදය නිමාවට පත් වුණත් 
යුද්ධෙයන් පසුව රෙට් සිදු වූෙය් යැයි කියනු ලබන සංවර්ධනය 

පිළිබඳව රජෙය් පචාරණ යන්තණය උපෙයෝගි කර ගනිමින් රජය 
කටයුතු කෙළේ, ජනතාවට එවැනි පීඩාවක් අත් පත් කර ෙදමින් 
ඔවුන් විසින් ගනු ලැබූ වැරදි තීරණ, තීන්දු නිවැරදි කිරීම 
පෙසකලා ඔවුන් දිගින් දිගටම කියා කෙළේ, තමන් කළ කියාවලිය 
ගැන උදම් ඇනීම පමණයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ෙමම උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කරන අපි මන්තීවරුන් 
වශෙයන් විවිධ මතවාද ඔස්ෙසේ කටයුතු කරන නමුත්, අද අප කළ 
යුත්ෙත් කුමක්ද? ෙගවී ගිය වසර 10 තුළ අපි අත් විඳි අත් දැකීම් 
සමුදාය පාඩමක් ෙලස සැලකිල්ලට ෙගන කටයුතු කරන්නට ඕනෑ 
කියන කාරණය මම ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
තුළින් අෙප් රෙට් ජාතික සංහිඳියාව, සමෘද්ධිය සඳහා වූ මාවත 
විවර කර ගන්න අපි උත්සාහ කරන්නට ඕනෑ.  

ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ඇතැම් ගරු මන්තීවරුන් ෙමම අය 
වැය ෙල්ඛනය අන්ත දක්ෂිණාංශික, නව ලිබරල්වාදී, නව 
අධිරාජ්යවාදයට ගැති වූ අය වැයක් ෙලස අර්ථ ගැන්වීමට උත්සාහ 
කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනය සමාජ සාධාරණයට, සමාජ සුබ සාධනයට කැප වූ ඒ 
සඳහා සාධනීය පයත්නයක් දරන, ඒ සඳහා වූ ඵලදායී ව්යායාමයක් 
ෙලස පකාශ කරන්නට මම කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂ කරුණක් 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි. ෙපෞද්ගලික අංශය 
අප රෙට් සංවර්ධන කියාවලියට ඍජු දායකත්වයක් ලබා ගැනීම 
පිළිබඳ වූ භීතිකාෙවන් ඉවත් විය යුතු කාලය එළැඹ තිෙබන බව 
මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. රෙට් ෙසේවා නියුක්තිෙයන් 
සියයට 41.1කට වඩා පිරිසක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවෙය් ෙයදී 
සිටින පිරිස්. ඒ නිසා විශාල පතිශතයක් බැහැර කරමින් රෙට් 
සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගත හැකියැයි මම විශව්ාස කරන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පූර්ණ වශෙයන් රජය 
මැදිහත් වන සංවර්ධනයක් පිළිබඳව පළ කරන මතවාද, අදහස් 
ෙමන්ම සංවර්ධන උපාය මාර්ග පිළිබඳ වූ කමෙව්ද වර්තමාන 
ෙලෝකෙය් කියාත්මක ෙනොවන ෙහෝ යල් පැන ගිය ඒවා බැව් 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. මා කථා කරන්ෙන් නව ලිබරල්වාදී 
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් ගැන ෙනොෙවයි. එවැන්නක් වර්ණනා 
කිරීෙම් අරමුණක්ද ෙනොෙවයි.  රාජ්ය අංශය සහ ෙපෞද්ගලික අංශය 
එක්ව ජාතික ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම රට ජයගහණය කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳවයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි විසින් දිනා ගත යුතු 
අභිෙයෝග, ඉලක්ක පිළිබඳව පැහැදිලි විගහයක් ගරු 
අගාමාත්යතුමාත්, මුදල් අමාත්යතුමාත් ෙම් උත්තරීතර සභාවට 
ඉදිරිපත් කළා. එකී අභිෙයෝග දිනන්නට රාජ්ය අංශෙය් සහ 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහෙයෝගිතාව තුළින් වර්ධනීය වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරගත යුතුයි. පශ්චාත් යටත්විජිතවාදී මතවාද 
නිසා ෙහෝ අන්තවාදී වාමාංශික මතවාද නිසා ෙහෝ අප විසින් අත් 
කර ගත යුතු මාතෘභූමිෙය් සංවර්ධනෙය් ස්වර්ණමය අවස්ථාවන් 
අප මඟ හරවා ගත යුතු නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මාෙග් කථාෙව් 
ආරම්භෙය්දී මා පකාශ කළා ෙමවර අය වැය සමාජ 
සාධාරණත්වය සහ සමාජ සුබ සාධනය ඉලක්ක කර ගත් එකක් 
බව. ෙමහිදී මම විෙශේෂෙයන් අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය හා කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අය වැය ෙල්ඛනෙය් වූ ෙයෝජනාවන් තුළින් මා 
නිෙයෝජනය කරන මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ජන ජීවිතයට එල්ල වන 
බලපෑම පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය කාල සීමාෙව්දී අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් ගුණාත්මක වැඩි 
දියුණුවක් සිදු වුෙණ් ඉතාමත් අඩුෙවන්. එය මා ෙහොඳින් දන්ෙන් 
ෙමම උත්තරීතර සභාවට පැමිෙණන්නට ෙපර ගුරුවරියක ෙලස 
ෙසේවය කළ නිසායි. පාසල් සංවර්ධනය නමින් සිදු වූෙය් මතුපිටින් 
කළ මවාපෑම් සමුදායක් විතරයි කියන එක ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. 

අධ්යාපනෙය් සංවර්ධනය සඳහා වැදගත්ම සාධකය වන්ෙන්, 
පුහුණු ගුරුවරුන්ෙග් කාර්ය භාරයයි. ෙසේවයට එක්වන ගුරුවරුන් 
සඳහා වූ පුහුණු වැඩසටහන්වලට රුපියල් මිලියන දාහක් ෙවන් 
කිරීම අතිශයින්ම සතුටට කරුණක් බව ෙම් ෙවලාෙව් මම පකාශ 
කරනවා. සියලුම ගුරුවරුන්ට පුහුණුව ලබා දීම සඳහා ජාතික 
අධ්යාපන ආයතනය මඟින් අඛණ්ඩ පුහුණු වැඩසටහන් සැලසුම් 
කිරීමට ෙගන එනු ලබන ෙයෝජනාව ඉතාමත්ම වැදගත් බව මම 
කියන්න ඕනෑ. පාෙද්ශීය සහ ගාමීය පාසල් සඳහා අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙභෞතික 
සම්පත් සංවර්ධනයට වාෙග්ම, එම පාසල්වල ගුණාත්මක 
අධ්යාපනය වැඩි දියුණු කිරීමට ෙයෝජනා රැසක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. විධිමත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, ජල පහසුකම්, විදුලි 
පහසුකම් ආදී ක්ෙෂේත ගණනාවකට ෙමවර අය වැෙයන් මුදල් 
ෙවන් කිරීම ලග්ගල වැනි ගාමීය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක් 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරියක් හැටියට අගය කරන්ෙන් ෙම් 
සියලු ගැටලු පාෙයෝගිකව මා හඳුනා ෙගන තිෙබන නිසායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම අවස්ථාෙව් මම 
ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් සහ ෙමම ගරු සභාෙව් විෙශේෂ 
අවධානය ලග්ගල මැතිවරණ පාෙද්ශීය ෙකොට්ඨාසෙය් පවතින ගුරු 
හිඟය සම්බන්ධෙයන් ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි. ඒත් එක්කම 
කියන්නට ඕනෑ, අධ්යාපන කමෙය් ගුරු සිසු ෙදපිරිසම පීඩාවට 
ලක් කරන, ගුරුවරුන් ලිපිකරුවන් කරන බව මම පාෙයෝගිකව 
අත්විඳපු අද්දැකීමක්. සමහර අධ්යාපනික අංග ඉවත් කරමින් ඒ 
කමෙව්ද ඉවත් කරමින් ගුරුවරුන්ට සහ සිසුන්ට ඒ ඉගැන්වීම් 
ඉෙගනුම් කියාවලිය නිසි පරිදි කර ෙගන යන්න අවශ්ය ඉඩකඩ 
සලසලා ෙදනවා නම් මම හිතනවා ෙබොෙහොම වටිනවා කියා. අද 
අපි මුහුණ පා තිෙබන තවත් ගැටලුවක් වන්ෙන්, දුෂ්කරයි කියන 
පළාත්වල ෙසේවයට යන්න ගුරුවරුන් දක්වන අකමැත්ත. 
විෙශේෂෙයන්ම, ගාමීය හා  පාෙද්ශීය පාසල් සඳහා ගුරු නිවාස ඇති 
කර දීලා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කරනු ලබන ෙයෝජනාව තුළ 
විෙශේෂ වැදගත්කමක් තිෙබන බව මම මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් ලග්ගල පැත්තට යන ගුරුවරු වැඩිපුරම වුෙණොත් 
දවස් ෙදකයි ඉන්ෙන් එන්න දඟලනවා. ෙමොකද, ඒ අයට එෙහේ 
ඉන්න විධියක් නැහැ. ෙබොෙහොම දුෂ්කරතා මධ්යෙය් ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා ගුරු නිවාස ඇති කරමින් ඒ අයට ලබා ෙදන ෙම් සහෙයෝගය 
ගැන මම විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එෙලසම යම් 
ගුරුවරෙයක් දුෂ්කර පළාතක ෙසේවය කරනු ලබන කාල සීමාවට 
දිරි දීමනාවක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා නම් මම හිතනවා ඒ 
ගුරුවරුන් දුෂ්කර ෙසේවයට ෙනොපැමිණීම අවම කර ගන්නට අපට 
ඒෙකන් හැකියාව ලැෙබයි කියා.  ෙතොරතුරු තාක්ෂණය, ව්යාපාර 
අධ්යයනය, ඉංගීසි හා ගණිතය, කළමනාකරණය ඉලක්ක කර ගත් 
මහෙපොළ විශ්වවිද්යාල ෙයෝජනාව අගය කළ යුත්තක් කියා ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්න ඕනැ. එෙමන්ම රැකියා ෙව ළඳ ෙපොළ 
ඉලක්ක කර ගනිමින් වෘත්තීය පුහුණුව තාක්ෂණික අධ්යාපනය 
නඟාසිටුවීමට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනා අපි අගය කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වකුගඩු ෙරෝගය 
වර්තමාන ශී ලංකාවට පබල අභිෙයෝගයක්. අවාසනාවකට ෙම් 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්නට, කියාත්මක වන්නට අපට 
ෙබොෙහොම කාලයක් ගත වුණා. නමුත්, පහු ෙවලා ෙහෝ ෙම් 

පිළිබඳව රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරන්නට හැකිවීම භාග්යයක් 
විධියට  මම දකිනවා. මම නිෙයෝජනය කරන ලග්ගල පෙද්ශෙය් 
ෙම් වන විට වකුගඩු ෙරෝගීන් 1084 ෙදෙනක් හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා. එයිනුත්, මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් විල්ගමුව 
කියා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් තිෙබනවා. විල්ගමුව 
පෙද්ශෙය් පමණක් හඳුනා ගත්ත වකුගඩු ෙරෝගීන් 986ක් 
ඉන්නවා. එෙහමනම්, ෙමම අය වැය තුළින් වකුගඩු ෙරෝගය 
පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර තිබීම මම හිතනවා 
භාග්යයක් කියා. වකුගඩු ෙරෝගය ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබන 
පෙද්ශවල රුධිර කාන්දු ෙපරන මධ්යස්ථාන 1000ක් ඉදි කිරීමට 
කරනු ලබන  ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත් කියන එක මම ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. රසායනික ෙපොෙහොර අවභාවිතෙය් 
තර්ජනය මැඩලීමට ගත් පියවර ෙගොවි ජනපදවලට දිගු කාලීනව 
ෙමම ෙරෝගය මර්ධනය කිරීමට අනුබලයක් වන බව මට 
විශ්වාසයි.  

ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා ෙයෝජිත 
රුධිර කාන්දු ෙපරන මධ්යස්ථානයක් සමඟ වකුගඩු ෙරෝග 
පතිකාර සඳහා සායනයක් ලග්ගල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය තුළ 
ෙරෝහලකට ලබා ෙදනවා නම් ඒක වැදගත් කියා. ෙමොකද, ඒ 
පෙද්ශෙය් ඉන්න වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් බහුලතාව නිසා. නමුත්, 
මින්ෙන්රිෙය් එවැනි ෙරෝහලක් ස්ථාපනය කිරීම ගැන මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අගය කරනවා. පිළිකා ෙරෝගයට අද බරපතළ 
තර්ජනයක්. අය වැය මඟින් ෙයෝජනා කරනු ලබන පිළිකා 
ෙරෝහල් 3න් එක ෙරෝහලක් මධ්යම පළාතට ලබා දීම ගැන මෙග් 
කෘතඥතාව පළ කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් 
ඵලදායිතාව වැඩිදියුණු  කිරීමට වාෙග්ම ආරක්ෂාව සදහා  රාජ්ය 
අංශය සහ ෙපෞද්ගලික අංශය අතර සහෙයෝගිතාවයක්  ඇති 
කිරීෙම් ෙයෝජනාව  අතිශයින්ම වැදගත් වූවක් බව මම පකාශ 
කරන්නට  ඕනෑ.  සාම්පදායික කෘෂිකර්ම කමෙව්දය සංවර්ධනය 
කිරීමට, ආරක්ෂා කිරීමට වාෙග්ම එම කමෙව්දයන් සමඟ 
සමගාමිව නව කෘෂිකර්ම කමෙව්දයන් භාවිතා කිරීමට උපාය 
මාර්ගයන් සැකසීම  අත්යාවශ්ය බව මා  සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  
එය ෙමම ක්ෙෂේතෙය් තිරසාර සංවර්ධනයට සහ ඵලදායිතාව ඉහළ 
නැංවීමට  ෙහේතුවන බව සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් 
කිරීමට ෙපරාතුව අය වැය ෙල් ඛනෙය් සඳහන් ෙකොට ඇති 
කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳ අදහසක් ඵල 
කරන්නට කැමතියි. සීමාසහිත කාන්තා නිෙයෝජනයක් ඇති  ෙමම 
ගරු සභාෙව්  එක් නිෙයෝජිතවරියක් ෙලසත්, මධ්යම පළාෙතන් 
ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත් වූ එකම නිෙයෝජිතවරිය ෙලසත් අපෙග් ගරු 
අගාමාත්යතුමා පතිපත්ති සම්පාදන ආයතනවල කා න්තා 
නිෙයෝජනය  වැඩි කිරීමට කළ ෙයෝජනාව මම ඉතාමත් ඉහළින් 
අගය කරනවා. එෙලසම අපෙග් ආර්ථිකෙය් විවිධ ක්ෙෂේතවලින්  
රෙට් නිෂ්පාදනයට දායකවන  කාන්තාවන් මුහුණ දී සිටින 
අභිෙයෝග කිහිපයක්  පිළිබඳව ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්  අවධානය 
ෙයොමු කරන්නට කැමතියි.  

තවමත් කාන්තාව රැකියාෙව්දී වැටුප් විෂමතාවන්ට මුහුණ 
ෙදනවා.  ඒ වාෙග්ම කාන්තාවන් ඉහළ කළමනාකාරිත්වයට  
පැමිණීම සිදු වන්ෙන් ඉතාමත් අඩුෙවන්. ඒ සඳහා පහසුකම් සහ 
අවස්ථාව  සපයන ආයතන  අගය කිරීෙම් කමයක් සැකසීමට  
කියා කළ යුතුය කියා මම ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් කාන්තාවන් 
රැකියා කරන විට එක්තරා අවස්ථාවකදී පබල අභිෙයෝගයන්ට ලක් 
ෙවනවා. ෙමය සංස්කෘතියක් බඳුයි. කාන්තාවන් මුහුණ ෙදන 
"glass ceiling"  සංස්කෘතිය නිමා කිරීමට ෙසේවා ස්ථාන තුළ 

775 776 

[ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය] 
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කාන්තාවන් සඳහා අධ්යාපන පුහුණුව සඳහා වූ කමයක් ස්ථාපිත 
කිරීම සිදු විය යුතු බවත් ඒ සඳහා අය වැය තුළින් පතිපාදන 
සැකසීම වැදගත් බවත් මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම ළමා සුරැකුම් 
මධ්යස්ථාන - day care centres - ඇති කර දීලා ඒ කාන්තාවන්ට 
තමන්ෙග් රාජකාරි කටයුතු වඩා ෙහොඳින් කර ගන්න සහෙයෝගය 
ලබා ෙදනවා නම්  වැදගත් කියලා මා හිතනවා.  

ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය අෙප් මාතෘ භූමිෙය් සංවර්ධනය 
ඉලක්ක කර ගත් එකක් බව මා තදින් විශ්වාස කරනවා. ෙමම අය 
වැය ෙල්ඛනය රෙට් ඉදිරි ගමනට මතවාදී ඉදිරි පිම්මක් සපයනවා 
කියලා මා ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න ඕනෑ. එෙමන්ම එය රට 
ෙවනුෙවන් වර්ධනීය ව්යායාමයක් ෙලස අපි සැලකිය යුතුයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
සුවිෙශේෂී ලක්ෂණය අපි මැනවින් හඳුනා ගන්න ඕනෑයි කියලා මා 
ෙම් ෙවලාෙව් අවධාරණය කරනවා. රජෙය් පූර්ණ මැදිහත් වීම මත 
රාජ්ය අංශෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහෙයෝගිතාව වැඩි දියුණු 
කරමින් රෙට් සංවර්ධනයට තිරසාර පදනමක් ෙමවර අය වැය 
තුළින් සකස් කරලා තිෙබනවා කියන එක මා මතක් කරන්න 
ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 අය වැය පිළිබඳව 
මෙග් අදහස් පළ කිරීමට මට ලබා දුන් අවස්ථාව පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැතියි. මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්නට ෙපරාතුව ෙමම අය වැය තුළින් රෙට් සමාජ 
සාධාරණත්වය සහ සමාජ සුභසාධනය ඇති කිරීම සඳහා වූ ගන්නා 
වර්ධනීය උත්සාහයට සියලු ෙදනාෙග් සහය ලබා ෙදන ෙලස මා 
ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. මා එෙලස ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිවරයකු වූ තිෙයොෙඩෝර් රූස්ෙවල්ට් සඳහන් 
කළ ආකාරයට විශිෂ්ට පජාතන්තවාදී රාජ්යයක් විසින් ගනු ලබන  
තීන්දු තීරණ වර්ධනීය ෙනොවුණෙහොත් එම රාජ්යෙය් විශිෂ්ටත්වයත් 
පජාතන්තවාදයත් නිර්භාවයට පත් වන නිසායි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.35] 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමදා අය වැය විවාදෙය් 

ආණ්ඩු පක්ෂ මන්තීවරයකු වශෙයන් මෙග් අදහස් ස්වල්පයක් අය 
වැය විවාදයට එකතු කරන්නයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 
ෙමදා අපි ජාතික රජයක් පිහිටුවන්නට කටයුතු සිදු කරන්නට 
ෙයදුණා. ඒ, අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වැනි දා ෙම් රෙට් පැවැත්වුණු 
මහ මැතිවරණෙය් පතිඵලයක් විධියටයි. මහ මැතිවරණෙය් 
ජනවරම අපට ලැෙබන්ෙන් ජනවාරි මාසෙය් කියන එක අ පි 
අමතක කරන්නට නරකයි. ෙම් ෙගවී ෙගන යන 2015 අවුරුද්ෙද් 
ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපතිවරයකු 
ෙතෝරා පත් කර ගන්නට පවත්වන්නට ෙයදුණු ජනාධිපතිවරණෙය් 
පතිඵලයක් විධියටයි. එහි පතිඵලය ජනවාරි 09වැනි දා පකාශයට 
පත් කරලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති පුටුෙව් වාඩි 
ෙවලා ඉන් පස්ෙසේත් ඇති ෙවන්ෙන් දින සියයක ජාතික රජයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමය 
ඉතිහාසෙය් අපට ලැබුණු ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්.  මක් නිසාද යත්, 
ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක ඒකාබද්ධ 
ෙවලා රජයක් පිහිටුවා නැහැ. ලංකා ඉතිහාසෙය් අපට සභාග 
ආණ්ඩු පිළිබඳ පූර්වාදර්ශ තිෙබනවා. 1947 ලංකා ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි මහ මැතිවරණෙයන් පසුව බිහි වුණු ෙබොෙහොමයක් 
රජයන් සභාග ආණ්ඩු. හැබැයි, ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වරට පධාන 
පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හැදුණා නම් ඒ, 
ජනවාරි 08වැනි දා ජනවරමත් ඒ වාෙග්ම අෙගෝස්තු මාසෙය් 
17වැනි දා ජනවරමත් පදනම් කරගනිමිනුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෑත අවුරුදු 12ක 
ඉතිහාසය ෙදස ආපසු හැරී බලද්දී රටක් විධියටත්, ශී ලාංකීය 
ජාතිය විධියටත් අපට ස්වර්ණමය අවස්ථා තුනක් ලැබුණා රට 
ෙගොඩ නඟන්න.  පළමුවැනි අවස්ථාව අපට ලැබුෙණ් 2004 
ෙදසැම්බර් 26වැනි දා ෙම් රටට මහා විපත්තියක් සිදු වුණු සුනාමි 
ෙඛ්දවාචකෙයන් පසුවයි. පක්ෂ, පාට, ජාති, ආගම්, කුල, ෙගෝත, 
පන්ති, පැළැන්ති ෙභ්දෙයන් ෙතොරව රටක් විධියට 
ෙගොඩනැ ෙඟන්න සුනාමි ෙඛ්දවාචකය අපට අවස්ථාවක්, 
පෙව්ශයක් විවර කර දුන්නා. හැබැයි, පටු ෙද්ශපාලන න්යාය පත 
හමුෙව් ඒ ලැබුණු විරල අවස්ථාව මඟ හැර ගන්නට අපට සිද්ධ 
වුණා. 

ෙදවැනි අවස්ථාව අපට ලැබුෙණ් 2009 අවුරුද්ෙද්යි. තිස් 
අවුරුදු යුද්ධෙයන් පසුව නැවතත් පක්ෂ, පාට, පන්ති, පැළැන්ති, 
කුල, ෙගෝත ෙභ්දෙයන් ෙතොරව රටක් විධියට ෙගොඩනැ ෙඟන්න 
අපට අවස්ථාවක් ලැබුණා. අපි ඒ අවස්ථාවත් අහිමි කර ගත්තා.  

දැන් බලන්න ෙමවැනි අවස්ථාවක්. ලංකා ඉතිහාසෙය් පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක -එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයත්- එකතු ෙවලා ෙගොඩනැඟුණු ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව 
බලන්න.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ඉතිහාසෙය් විරල අවස්ථාවක් නිෙයෝජනය 
කරමින් ෙදමළ ජාතික සන්ධානය සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
විපක්ෂෙය් පධාන භූමිකා ෙදකට පණෙපොවලා තිෙබනවා. දවිඩ 
ජනතාව නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක නායකෙයක් 
ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් විපක්ෂ නායක ධුරයට පත් වන්ෙන් 
1977න් පසුවයි. 1977 අප්පාපිල්ෙල් අමිර්තලිංගම් මැතිතුමාට ඒ 
අවස්ථාව ලැබුණා. හැබැයි, 1983 වන විට එය ගිලිහිලා ගියා. ඒ 
වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක 
ධුරය දරනවා. ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවටයි ෙමවැනි 
තීරණාත්මක තනතුරක් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ලැබුෙණ්. ඒ 
නිසා ෙමවැනි අවස්ථාවක ෙමවැනි සන්දර්භයක් යටෙත්යි  ජාතික 
රජෙය් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය  ඉදිරිපත් වන්ෙන්.  

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු විධියට අපි ඉදිරිපත් කරන, 
නැත්නම් මුහුණ ෙදන පළමුවැනි අය වැය ෙල්ඛනය ෙම්කයි 
කිව්වාට වැරැද්දක් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව, දින 100 ඇතුළත ඉදිරිපත් 
කළ අය වැය ෙල්ඛනය ඇත්ත වශෙයන්ම තාවකාලිකව ඉදිරිපත් 
කළ අන්තර්කාලීන අය වැය ෙල්ඛනයක්. ඒ නිසා ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය පදනම් වන්ෙන් පධාන කරුණු ගණනාවක් පාදක කර 
ගනිමිනුයි. පළමුවැනි කාරණය, ෙම් රෙට් ජනතාවට ආර්ථික 
සමෘද්ධිය උදා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි. අපි දැකපු 
ෙදයක් තමයි ෙකොන්සර්ෙව්ටිව්වාදය, ලිබරල්වාදය එෙහම 
නැත්නම් මාක්ස්වාදය ගැන ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී ෙම් රෙට් කථා 
කළා. සමාජ පජාතන්තවාදය සහ සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ අර්ථ 
කමයක් පිළිබඳව කථා කළත් එය පාෙයෝගිකව ෙම් රට තුළ 
ෙරෝපණය කරන්නට අතීතෙය් ගත් උත්සාහයන් අඩුයි. සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ අර්ථ කමයක් ෙවත රට ෙගන යන්නට, හුෙදක් එය 
සමාජ ෙවෙළඳ   ෙපොළ අර්ථ කමයක් කියන කාරණෙයන් තරමක් 
ෙවනස් විධියට ෙපොලා පැනලා, නෙවෝත්පාදක සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ අර්ථ කමයක් ෙවත රට ෙගන යන බව තමයි ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් පළමුවැනි කවරෙයන් අපට දකින්නට ලැෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා නෙවෝත්පාදක සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ අර්ථ කමයක් - social 
market economy - ෙකෙරහි රට ෙගන යන්නට ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් උත්සාහ කරනවා. ඒ වාෙග් අංශ ගණනාවක් 
තිෙබනවා.  

එක පැත්තකින් ආර්ථික සමෘද්ධිය, අෙනක් පැත්ෙතන් රෙට් 
සදාචාරය ෙගොඩනඟන්නට උත්සාහ ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික 
කමෙව්දය තුළ සමහර විට මුල් බැහැපු, ඇටුවන් බැහැපු සමහර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාරණා ෙවනස් කිරීෙම් රැඩිකල් උත්සාහයන්, විප්ලවීය 
උත්සාහයන් ගනිමින් ඉන්නවා. අන්න ඒ කාරණා අපට අමතක 
කරන්න බැහැ.  

විෙශේෂෙයන් මම සඳහන් කරන්න අවශ්යයි, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ඊළඟට වැඩිදියුණු කිරීමට උත්සාහ දරන අධ්යාපනය 
සහ ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ගැන. රෙට් අධ්යාපනයටත්, ෙසෞඛ්යයටත් 
වැඩි මුදල් පමාණයක් ෙවන් වන වැඩි බරක් තැෙබන අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ෙමවර ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම, අධ්යාපන ක්ෙෂේතය සඳහා ලංකා 
ඉතිහාසෙය් දැවැන්තම මූල්ය ආෙයෝජනය ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
හරහා සිද්ධ වුණා කිව්ෙවොත් නිවැරැදියි. 

මට මතකයි, මීට හරියටම අවුරුද්දකට කලින් 2014 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළා. ඒ අය වැය 
විවාදය පැවැත්වුෙණ් ෙනොවැම්බර් මාසය දක්වා. ඒකට ෙහේතුව, 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ජනාධිපතිවරණය කැඳවීමයි. ඒ අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කාරණා ගණනාවක් තිබුණා. 
ඒ අය වැය ෙදවැනි වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දීත් ඒ කරුණු කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් මා අදහස් ඉදිරිපත් කළා.  

සාමාන්යෙයන් හැම වසරකම අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් 
කරනවා. ඒ අය වැය ෙල්ඛනෙය් සමහර කාරණාවලට ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරු අත්ෙපොළසන් ෙදනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
එහි කරුණු කාරණා කීපයක් අරෙගන එහි අඩු ලුහුඬකම් දකිනවා; 
විෙව්චන  කරනවා. අය වැය ඉදිරිපත් කරන දවෙසේත්, ඊට පසු දවස් 
කීපයක් යන තුරුත් රෙට් මුදිත මාධ්ය හරහා -පුවත් පත් ෙවන්න 
පුළුන්. සඟරා ෙවන්න පුළුවන්- ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. විද ත් 
මාධ්ය ගත්තත් එෙහමයි. ගුවන්විදුලිය හරහා ෙවන්න පුළුවන්, 
රූපවාහිනිය හරහා ෙවන්න පුළුවන්, අද තිෙබන අන්තර්ජාල -ෙවබ් 
අඩවි- හරහා ෙවන්නත් පුළුවන්. ඒවා හරහා අය වැය ගැන කථා 
ෙවනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු, විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
සංවාදවලට ගිහිල්ලා අය වැය ගැන කථා කරනවා. සති කීපයක් 
යන කල් ෙහොඳට තලු මරණ මාතෘකාවක් බවට "අය වැය" පත් 
ෙවනවා. හැබැයි, අපි ඊළඟ අවුරුද්ෙද් අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න 
ෙපරාතුව මාසෙය් අවුරුද්දක් ආපසස්ට ගිහින් සලකා බලනවාද, ඒ 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කියපු කාරණාවල, අපි අත්පුඩි ගහමින් 
අහෙගන සිටි කාරණාවල, අපි විෙව්චනය කරපු කාරණාවල 
පගතිය? එෙහම නැත්නම් එහි මන්ෙදෝත්සාහි අපගමනය, වමට 
සිග්නල් දාලා යන්න සූදානම් වුණත් වාහනය හරවා තිෙබන්ෙන් 
දකුණටයි කියන කාරණය? එවැනි කාරණා පිළිබඳව පසු විපරමක් 
සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
මඟින් එක පැත්තකින්, රෙට් ජනතාවෙග්ත්, රෙට්ත් ආර්ථික 
සමෘද්ධිය කරා යන ගමන ශක්තිමත් කරනවා. අෙනක් පැත්ෙතන්, 
ෙමහි දිගුකාලීන ආෙයෝජන ඇතුළත් කර තිෙබනවා. අධ්යාපනයට 
සහ ෙසෞඛ්යයට ෙයොදවන මුදල්වලින් ෙපරළා විනාඩි කීපයකින්, 
පැයකින්, දවසකින්, ෙදකකින්, සතියකින්, මාසයකින්, වසරකින් 
පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් නැහැ. සමහර විට වසර ගණනාවකින් තමයි 
ඒ පතිලාභ ලැෙබන්ෙන්. කියමනක් තිෙබනවා, "ඔබ මාස තුනක 
අනාගතය ගැන සිතනවා නම් ධාන්ය වගා කරන්න'' කියලා. 
ෙමොකද, ධාන්ය වගා කෙළොත් අපට මාස තුනකින් අස්වැන්න 
ගන්න පුළුවන්වන නිසා. ''ඔබ අවුරුදු දහයක අනාගතය ගැන 
සිතනවා නම් ගස් සිටුවන්න'' කියනවා. ගස් සිටුවන්න කියන 
කාරණයට මම ටිකක් එකඟ නැහැ. ෙමොකද, ගස් ෙනොෙවයි 
සිටුවන්න ඕනෑ පැළ. නමුත් අපි එෙහම කියමු, ඒ කියමෙන් 
තිෙබන්ෙන් ඒ විධියට නිසා. ඒ වාෙග්ම කියනවා,  ''ඔබ ශතකයක, 
එෙහම නැත්නම් සහශයක අනාගතය ගැන සිතනවා නම් 

මනුෂ්යයන් ෙගොඩ නඟන්න" කියලා. මනුෂ්යයන් ෙගොඩ නඟන්න 
නම් අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්ය දියුණු කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් 
ගත් සාධනීය, ධනාත්මක උත්සාහයක් අපට ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය තුළ දකින්න ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කෘෂි කර්මාන්තයට 
අමතරව රෙට් කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා සුළු, මධ්ය හා මහා 
පරිමාණ කර්මාන්ත ෙගොඩ නඟන්න ෙයෝජනා ඇතුළත් කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කිරීමට සති 
කීපයකට කලින් අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කරන්න ෙයදුණා 
වර්තමාන යහ පාලන ආණ්ඩුෙව්, වර්තමාන ජාතික රජෙය් "මැදි 
කාලීන ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ."  ඒ තුළින් ඉතා පැහැදිලියි, ෙකටි 
කාලීන සහන, මධ්ය කාලීන සැලසුම්සහගත ගමනක්,  දිගු කාලීන 
වැඩ පිළිෙවළක් ආදි වශෙයන් ෙම් සියල්ල කැටි වූ අය වැය 
ෙල්ඛනයක්  අවුරුදු 20කට පසුව ෙමදා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් 
කියන කාරණය. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2001-2003 වකවානුව 
තුළ ෙගොඩ නඟපු රජෙයන් පරිබාහිරව කල්පනා කෙළොත්, ඊට 
වඩා ෙවනස් සංයුතියක ආණ්ඩුවක් සමඟයි ෙම් උත්සාහය දරමින් 
ඉන්ෙන්. ඒ ගමනට මුල පුරන්න අවශ්ය පළමුවැනි මංගල 
ෙවඩිල්ලයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය හරහා තබා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
පසු ගිය සිකුරාදා ඉදිරිපත් කරනවාත් එක්කම, ඒ  සිකුරාදා ඉඳන්ම 
ෙම් පිළිබඳව සමාජ කථිකාවක් නිර්මාණය වනවා අපි දැක්කා. අද 
ෙවන ෙකොට අපට දකින්නට ලැෙබන විෙශේෂත්වය ෙමොකක්ද? 
සාමාන්යෙයන් අය වැයට අදාළ සංෙශෝධන එන්ෙන් තරමක් පහු 
ෙවලා. නමුත් අෙප් රජය ජන සම්මතවාදී රජයක් විධියට, 
ජනතාවෙග් අභිලාෂය, ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු, ජනතාවෙග් 
හදවෙත් රිද්මය, ජනතාවෙග් නාඩි වැෙටන රිද්මය හඳුනන රජයක් 
විධියට අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා පැය 72 ඉක්මවා 
යන්නටත් පථම  ෙමහි තිෙබන සමහර කාරණා සම්බන්ධෙයන් 
සමාජය තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන කථිකාව ගැන කල්පනා කරලා, 
ඒ කාරණා සම්බන්ධෙයන් සංෙශෝධන සිදු කරන්න මුදල් 
අමාත්යතුමා දැනටමත් එතුමාෙග්ත් ඒ වාෙග්ම රජෙය්ත් අභිලාෂය 
පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඒ, විෙශේෂෙයන්ම වාහන 
සම්බන්ධෙයන්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය මධ්යම පන්තියට ඇතැම් 
විට කනගාටුව නැත්නම් කනස්සල්ල ඇති කරන සුළු අය වැය 
ෙල්ඛනයක් කියන එක තමයි අෙප් විෙව්චකයන් අපට එල්ල 
කරන  එක  ෙචෝදනාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මධ්යම 
පන්තිෙය්ත්, පහළ මධ්යම පාන්තිකයන්ට සහ ඉහළ මධ්යම  
පාන්තිකයන්ට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් යම් කිසි මට්ටමකට 
දරාගත ෙනොහැකි කාරණා තිෙබනවාය කියන එක තමයි සමහර 
විෙව්චකයන් අපට ඇඟිල්ල දික් කරමින් ඉදිරිපත් කරන කාරණය. 
අද මුදල් ඇමතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව සමහර කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් රජෙය් ඉදිරි කියා මාර්ග පිළිබඳව සඳහන් කරන්න 
ෙයදුෙණ් ඒ සියලු කාරණාවලට සංෙව්දීවයි.  

පසු ගිය කාලවකවානුෙව් ෙමෙහම කාරණා අහන්න 
ලැබුණාද? ෙමෙහම තත්ත්වයක් අපට දකින්න ලැබුණාද? අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා ඉවර වුණාම අපට අහන්න ලැබුෙණ් 
පුරාෙජ්රු කථා. ෙම් රෙට් මුදල් අමාත්යවරයාත්, රෙට් පධාන 
පුරවැසියාත්, ෙවනත් විධියකින් කියනවා නම් ජනාධිපතිවරයාත් 
ෙම් තුන් ෙදනාම එකම පුටුවක හිටිෙය්. ජනාධිපතිවරයාට එෙහම 
නැත්නම් මුදල් අමාත්යවරයාට කිසිෙසේත්ම ෙනොගැළෙපන 
පම්ෙපෝරි කථා තමයි අපට අය වැය ෙල්ඛනෙය් අන්තිම විනාඩි 
කිහිපය තුළ අහන්න ලැබුෙණ්. විෙශේෂෙයන් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් 
අන්තිම අය වැය ෙල්ඛනය නිමා කෙළේ එවැනි පම්ෙපෝරි 
කථාවලින්, "ෙකොෙහොමද බයියන්ෙග් වැඩ" කියලා. ඒ නිසා ඉතා 
පැහැදිලිව ෙමදා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අය වැය ෙල්ඛනය 
ආලවට්ටම් කථාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
සමහරුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති ලු. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
සමහරුන්ට ෙත්රුම් ගන්න අමාරුයි ලු. 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  පාරක් අයිනක තිෙබන 
තණ ෙකොල ටික කා ෙගන, කා ෙගන යන හරකා දන්ෙන්ම නැතුව 
පාෙරන් කුඹුරට බහිනවා. හරකට පාෙර් තණ ෙකොළයි, කුඹුෙර් 
ෙගොයමයි අතර ෙවනස ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒක ස්වාභාවිකයි. 
ෙමොකද, හරකාට දැෙනන්ෙන් කුඹුෙර් ෙගොයමත් පාෙර් තණ 
ෙකොළ වාෙග්යි. අපි ෙත්රුම් ගත්තාට හරකාට ෙගොයෙම් 
වටිනාකම සහ පාෙර් තණ ෙකොළ අතර ෙවනස ෙත්ෙරන්ෙන්  
නැහැ. හරකාට තිෙබන දිග වලිගය වනන ෙකොට  හරකාට ඒ  
වලිගෙයන් දැෙනන ඒ සංෙව්දීභාවය අපට දැෙනන්ෙන් නැහැ. 
අපිත් උපතින්ම වල්ග සහිත පුද්ගලයන් වුණා නම්, අපටත් අර 
වල්ගෙයන් ලැෙබන sense එක දැන ගන්න තිබුණා. හැබැයි අපට 
වල්ග නැති නිසා, අපට ඒ වල්ගෙයන් දැෙනන sense එක 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. හැබැයි හරකාට පිළිමල් මහපට ඇඟිලි නැහැ. 
පිළිමල් මහපට ඇඟිලි කියන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අෙත් ඇති ඉතිරි ඇඟිලි හතරට වඩා ෙවනස් 
විධියකට වැඩ කරන මහපට ඇඟිල්ලට. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ඇඟිල්ල ලැෙබන්ෙන් වානරයාටයි, මානවයාටයි විතරයි. හැබැයි, 
වානරයාට අත් ෙදෙක් විතරක් ෙනොෙවයි කකුල් ෙදෙක් ත් පිළිමල් 
මහපට ඇඟිලි තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි වානරයාට අතින් 
අල්ලනවාට අමතරව කකුෙලනුත් අත්තක් අල්ලන්න පුළුවන්කම 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only three minutes more.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 

ෙකටි කාලීන, මැදි කාලීන හා දිගු කාලීන දැක්මක් එක්ක ෙගොඩ 
නැඟුණු අය වැයක්. ෙම් රෙට් සෑම සියලු සකල විධ ක්ෙෂේතයකම 
ජනතාවෙග් අභිලාෂය  ඉෂ්ට කරන අය වැය ෙල්ඛනයක්. ඒ 
වාෙග්ම රෙට් අනාගතය ගැන, රෙට් ආර්ථික සුබ සිද්ධිය ගැන 
හිතලා,  තිත්ත වුණත් ඇත්ත යථාර්ථය ෙත්රුම් අරගනිමින් තිත්ත 
කසාය නැත්නම් තිත්ත ෙබෙහත් අවශ්ය තැනට දීලා  රෙට් අවුරුදු 
20ක් ෙගොඩ නැඟිලා තිබුණු ව්යාධිය ෙහොඳ කරන්න ගත්තු 
උත්සාහයක්. අන්න ඒ අර්ථෙයනුයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ෙත්රුම් 
ගත යුත්ෙත්, කියැවිය යුත්ෙත්, හැදෑරිය යුත්ෙත් කියන කාරණය 
සඳහන් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය සමාප්ත කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.52] 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් 

සිටින  අවස්ථාවක මට කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
ෙගොඩාක් සතුටු වන අතර,  මට ෙමම අවස්ථාව සලසාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා.  

ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 20වන කථානායකවරයා ෙලස 
8වන පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වූ ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාට 
සුබපතන්නටත් මා ෙමය අවසථ්ාවක් කර ගන්නවා. එතුමාට                  
ශී දළදා සමිදුෙග් පිහිෙටන් සහ රැකවරණෙයන් ෙමම තනතුෙර් 
කටයුතු සාර්ථකව කරෙගන යන්නට ශක්තිය, ෛධර්ය හා 
වාසනාව ලැෙබ්වායි මා පාර්ථනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාෙව් විශාලතම 
පක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මූලිකත්වෙයන් අප රෙට් 
පිහිටුවා ඇති සම්මුතිවාදි ජාතික ආණ්ඩුෙව් මංගල අය වැය 
පිළිබඳව අදහස් පළ කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා 
සතුටට පත් වනවා.  1994දී ෙතවන පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිසිලා 
2000 සහ 2001 මැතිවරණෙය්දී නැවත නැවතත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙත්රී පත්වී, වසර 10කට පසු නැවත මහනුවර දිස්තික්කෙයන් 
8වන පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වන්නට මට වරම් දුන් මහනුවර 
දිස්තික් ජනතාව පමුඛ උඩුනුවර, යටිනුවර, ගම්ෙපොළ, 
ෙසංකඩගල, මහනුවර, හාරිස්පත්තුව, පහතෙහේවාහැට, 
කුණ්ඩසාල, ගලෙගදර, නාවලපිටිය, පහත දුම්බර, මැද දුම්බර, උඩු 
දුම්බර යන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල ආදරණීය සිංහල, දවිඩ හා 
මුස්ලිම් ජනතාවට ෙමම උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිට මෙග් 
ෙගෞරවනීය පණාමය  පළ කර සිටින්ෙන් හද පිරි බැතිෙයනි.  

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අප රෙට් පජාතන්තවාදය හා 
සාධාරණත්වය ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් සැබෑ ජනමතය ඔප් 
නංවන්නට ෙම් රෙට් ජනතාවට අයිතියක් ෙනොලැබී තිබුණාය 
කියන එක මා අමුතුෙවන් කියන්නට අවශ්ය නැහැ. එවන් අවස්ථා 
තුළ අපට එම මැතිවරණයන් ජයගහණය කරන්නට බැරි වීම නිසා 
අප පාක්ෂිකයන්ට සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්නට ෙනොහැකි වීම 
පිළිබඳවත් අප කනගාටු වනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, 2015 ජනවාරි 
8වැනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව කළ නිහඬ විප්ලවය තුළින් ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා බවට 
පත් ෙවලා, රෙට් යහ පාලනයක් ඇති වුණා.  අද දවෙසේ යහපත් 
වාතාවරණයක් උදා වී තිබීම පිළිබඳව අප සතුටු විය යුතු වනවා. ඒ 
තුළින් ලබන පතිඵල ගැන අප ෙගොඩාක් බලාෙපොෙරොත්තු තබා 
සිටිනවා.  

පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරිපත් කළ 
මැතිවරණ පකාශනය තුළින්, මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන 
පංචවිධ කියාවලිය ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණා. ඒ පංචවිධ 
කියාවලිෙය් තිෙබන කරුණු කාරණා ගණනාවක්ම ෙමවර අය 
වැය තුළින්  ඉටු කරන්නට පියවර තැබීම පිළිබඳව අප ෙගොඩාක් 
සතුටු වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත්, මුදල් අමාත්ය ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
සියලුෙදනාෙග්ත් සාමුහිකත්වෙයන් ඉදිරිපත් කළ 2016 වර්ෂය 
සඳහා වන අය වැය ජනතාවාදී කාෙලෝචිත අය වැයක් විධියට මා 
සලකනවා. එහි තිෙබන කරුණු පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, රටට 
ඉතා වැඩදායක ෙයෝජනා ගණනාවක්ම එහි තිෙබනවා කියන එක 
අප අවිවාදෙයන් පිළිගත යුතු වනවා. ඒ පිළිබඳව ෙහොඳම නිදසුනක් 
අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින්ම විද්යමාන වනවා. ඒ කියන්ෙන් 
ෙම් අවස්ථාව වන විට ෙපොදු විපක්ෂය යයි කියා ගන්නා අයවත් 
ෙම් සඳහා විෙරෝධතා මතු කරන්න සභා ගර්භය තුළ ෙනොසිටිෙමන් 
ෙම්කට ශක්තිය ෙදනවා කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය. ඒ තුළින් 
ෙම් අය වැය ඉතාම වැදගත්, කාෙලෝචිත අය වැයක් කියන එක 
අවිවාදෙයන් පිළිගන්නා බව  පිළිබිඹු වනවා කියන එකත් සඳහන් 
කරන්නට සිදු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් රෙට් 
සංවර්ධනය සඳහා ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණය ගැන බලන 
විට අප සතුටු විය යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම මානව සම්පත් හා රෙට් 
අවශ්යතා ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණයන් ගැන කථා 
කරනවා නම්, රුපියල් මිලියන 64,000ක පමණ මුදල් පමාණයක් 
අධ්යාපනය සඳහා ලබා දීම ඉතාම වැදගත් කියන එකත් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. පංචවිධ කියාවලිෙය් සඳහන් ආකාරයට අෙප් 
රෙට් අධ්යාපනය පිළිබඳව අෙප් රජය විශාල අවධානයක් ෙයොමු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කර තිෙබනවාය කියන කාරණයත් මතක් කළ යුතු ෙවනවා. එදා 
මැතිවරණ සමෙය්දී  අෙප් රජයක් තුළින් අධ්යාපනය නංවාලීම 
සඳහා විශාල ෙලස කටයුතු කරනවාය කියලා අප ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීම සඳහා ෙම් තුළින්  අවස්ථාව ඇති 
කර තිෙබනවාය කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය. ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
සියලුම පාසල්වලට වැඩි පහසුකම් හා දිරි ගැන්වීම් පදානය කිරීෙම් 
වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරනවාය කිව්වා. ඒ කියපු 
ආකාරයටම අෙප් රෙට් පාථමික පාසල්, ද්විතීයික පාසල් ඇතුළු 
සියලුම පාසල් දියුණු කරන්නට මිලියන දස දහස් ගණනින් මුදල් 
ෙවන් කර තිබීම සතුටට කාරණයක් බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ ෙවන් කර තිෙබන මුදල්වල උපරිම පෙයෝජන 
ෙම් රටට, සමාජයට හා අධ්යාපනයට ලබා දිය යුතුයි කියන 
කාරණයත් අපි කවුරුත් කල්පනා කළ යුතු ෙවනවා. ෙම් මුදල් නිසි 
ආකාරයට කළමනාකරණය කෙළොත් තමයි ෙම්වාෙය් පතිඵල 
රටට, ඒ වාෙග්ම අධ්යාපනයට උදා ෙවන්ෙන් කියන එක අපි 
අමතක කළ යුතු නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලවලදීත් 
මුදල් ලැබුණා. නමුත් එෙසේ සංවර්ධනයට ලැබුණු මුදල් විශාල 
වශෙයන් නාස්ති වුණාය; දූෂණය වුණාය කියන එක අපි කවුරුත් 
දන්නවා. එවන් ආකාරයට මුදල් ෙයදවීම තුළින් එහි පතිඵල 
ලබන්නට බැහැ කියන එකත් මතක් කර ෙදමින්, ඒ සඳහා කමවත් 
වැඩ පිළිෙවළවල් ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන්  අදාළ නිලධාරින්ෙග් 
අවධානය  ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.  

මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 30,000ක් ෙවන් 
කරමින් එම කටයුතු කරන්න සැලසුම් කර තිෙබනවා. එය ඉතාම 
වැදගත් ෙවනවා. ලංකාෙව් තිෙබන මාර්ග පද්ධතිය ගැන කථා 
කෙළොත්, මාර්ග කාපට් කිරීම ආරම්භ වුෙණ් 1993 වසෙර්දීයි. අද 
වනවිට ඒ කමය “කාපට් සංස්කෘතියක්” බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මිනිසුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ගාමීය මාර්ගයක වුණත් 
කාපට් ඇතිරීමයි. ඒ නිසා මාර්ග කාපට් කිරීම අද සංස්කෘතික 
ලක්ෂණයක් ෙවලා තිෙබනවා. 1993දී ආරම්භ වුණු ෙමම 
ව්යාපාරය අද රට පුරා පචලිත ෙවමින් පවතිනවා කියන එක අප 
දකිනවා.  ඒ ආකාරයට මාර්ග සංවර්ධනය ඇති කරමින් ජනතාවට 
අවශ්ය යටිතල පහසුකම් සැපයීමට ෙම් රජය ෙගන තිෙබන පියවර 
පශංසනීයයි කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ යුතු 
ෙවනවා. 

මානව සම්පත් සංවර්ධනයට, ෙපොදු පවාහන පහසුකම් 
සංවර්ධනයට විශාල වශෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවාය කියන 
එකත් අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙපොදු පවාහන පහසුකම් ගැන 
කථා කෙළොත්, එම ෙසේවාව ලබා ගැනීමට යෑෙම්දී අද රෙට් 
මිනිසුන් විශාල වශෙයන් දුක් විඳින අවස්ථා අප දකිනවා. බස් 
නැවතුම් ෙපොළවල විශාල වශෙයන් ජනතාව ෙපොරකමින් ඒ 
පවාහන ෙසේවාෙව් පෙයෝජන ගන්නට දඟලන ආකාරය අප 
දකිනවා.  අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව දැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරමින් දුම්රිය ෙසේවාවත්, ඒ වාෙග්ම ෙපොදු බස් 
ෙසේවාවත් දියුණු කරන්නට අවශ්ය කටයුතු සලසන්නට විශාල 
වශෙයන් පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබන බව දකින්නට ලැබීම 
සතුටට කාරණයක් කියන එකත් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ආකාරයට එක් එක් 
අංශ සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් විශාල වශෙයන් මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ගාමීය නිවාස සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 
4,500ක් ෙවන් කරමින් ලබා දී තිෙබන ශක්තිය අපි අගය 
කරන්නට ඕනෑ. හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් ෙම් රෙට් නිවාස සංවර්ධනය ශීඝෙයන් සිදු වුණත්, පසු 
ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළම නිවාස වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රෙට් දියත් 

වුණාද කියන එක අප කල්පනා කළ යුතු ෙවනවා. නිවාස 
තැනීමක් සිදු වුෙණ් නැහැ. නමුත් අද ෙම් රජෙය් පළමුවැනි  අය 
වැෙයන් -මංගල අය වැෙයන් - ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 4,500ක් 
ෙවන් කරලා ගාමීය මට්ටමින් නිවාස දස දහස් ගණනක් ඉදි 
කරන්නට කටයුතු සැලසීම පිළිබඳව අප සතුටු ෙවනවා. යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් නිවාස වැඩසටහන තුළින් එක මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකට නිවාස 300ක් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් 
වන ෙකොටත් දියත් කර තිෙබනවා. ඒ එක්කම කපරාදු ෙනොකරපු 
නිවාස කපරාදු කරන්නට අවශ්ය දව්ය ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනවා. ඒ ආකාරයට ෙම් රජය මඟින්  රෙට් නිවාස 
සංවර්ධනයට ෙදන දායකත්වය අප අගය කළ යුතුයි.  

ගම්මාන දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළටත් ෙම් ෙවනෙකොට 
මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  යහ පාලන ආණ්ඩුව 
යටෙත් එක ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ දහය බැගින් 
ලබා දීලා ගම සංවර්ධනය කරන්නට විශාල දායකත්වයක් ලබා දී 
තිෙබනවා කියන එකත් අපි සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ෙම් වතාෙව් රුපියල් ලක්ෂ පහෙළොවක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ඔව්. එදා රුපියල් ලක්ෂ දහයක් ලබා දුන්නා. නමුත් ෙමවර 

රුපියල් ලක්ෂ පහෙළොවක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් 
එය රුපියල් ලක්ෂ විසිපහක් ෙවයි. ඒ ආකාරයට ෙම් රෙට් තිෙබන 
ගම්මාන දියුණු කරන්න රජය දක්වන දායකත්වය අපි අගය කරන 
අතරම, ඒ වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා ලබා ෙදන මුදල් කමවත්ව 
ෙයදවීමට කටයුතු සැලැස්වීමත් වැදගත් කියන එකත් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. පරණ යාන්තණය තුළම ඒ වැඩ පිළිෙවළ දියත් 
කිරීෙම්දී යම් යම් අඩුපාඩු ඇති ෙවන්න පුළුවන්. දූෂණ සිදු ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ ලබා ෙදන මුදල් නිසි ආකාරෙයන් ෙනොෙයෙදන්න 
පුළුවන් කියන එකත් අපි දකිනවා. ඒ නිසා ඒ යාන්තණය 
පිළිබඳවත් අපිට කල්පනා කරන්න කාලය උදා ෙවලා තිෙබනවා 
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳවත් අපි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලා නියමානුකූලව ඒ 
කටයුතු සංවිධානය කරන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් ගමට විශාල 
සංවර්ධනයක් සිදු කරන්න පුළුවන් කියන එකත් සඳහන් කළ යුතු 
ෙවනවා.  

අය වැය ෙයෝජනා මඟින් අප  රෙට් ඍජු සංවර්ධනය සඳහා 
රුපියල් මිලියන ෙදලක්ෂ පනස්තුන්දහස් තුන්සිය විසිපහක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙලොකු කාර්යයක්. මම හිතන විධියට ෙම් 
වාෙග් විශාල මුදලක් ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට වියදම් කරන පළමු 
වැනි අවස්ථාව ෙමය වන්න පුළුවන් කියන එකයි මාෙග් විශ්වාසය. 
පසු ගිය කාලවලදී සල්ලි ෙවන් කළත් ඒවා ඉලක්කම්වලට 
පමණක් සීමා වුණු අවස්ථා අපි දැක්කා. පසු ගිය 2014 අය වැෙයන් 
මහනුවර පෙද්ශෙය් සම්මන්තණ ශාලාවක් සෑදීම සඳහා මුදල් 
ෙවන් කරලා තිබුණත්, ඒ මුදලින් ෙකරුණු කිසිම ෙදයක් නැහැ 
කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. අය වැය කථාෙව් ඒ පිළිබඳව 
ඇතුළත් ෙවලා තිබුණත් - ඒ පිළිබඳව ෙල්ඛන ගත ෙවලා තිබුණත් 
- ඉදි වුණු ෙගොඩනැඟිල්ලක් නැහැ කියන එක කනගාටුෙවන් 
වුණත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ ආකාරෙය් වැඩ තුළින් රටට 
ෙසේවාවක් සිදු වුෙණ් නැහැ කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් අය වැය තුළ ෙකෙරන්න තිෙබන වැඩ පිළිබඳව අපි සතුටු 
ෙවනවා. යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් රටට සිදු වුණු ෙසේවාව පිළිබඳව 

783 784 

[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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අපි සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම එදා තිබුණු ජීවන වියදම ගැන 
කථා කෙළොත්, මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න බැරි ආකාරයට අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩ මිල වැඩි වුණා කියන එක අපි දැක්කා. නමුත් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව යටෙත් ගෑස් මිල අඩු කරලා, ඩීසල් මිල අඩු කළා; ෙපටල් 
මිල අඩු කළා; කිරි පිටි මිල අඩු කළා. අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 13ක මිල 
අඩු කරලා ජනතාවට සහන දුන් ආකාරය අපි දැක්කා. එවන් සහන 
නැවත නැවතත් ලබා දීමට ෙමවර අය වැය තුළින් කටයුතු කිරීම 
ෙලොකු සතුටක්. ෙම් වන විට ෙම් අය වැෙයනුත් අතවශ්ය භාණ්ඩ 
ගණනාවක මිල අඩු කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව හිටපු නායකවරු විවිධ කථා පකාශ කළත්, අද රටට 
ඔබින නායකත්වයක්, රටට වැඩ කරන ආණ්ඩුවක් තිබීම ෙලොකු 
සතුටක් කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
ජනතාව රවටන්නට ඒ අයට අවස්ථාව ෙනොලැෙබනවා කියන 
එකත් අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් ජනතාව තුළ යම් කුකුසක් තිෙබනවා. දුම් 
පරීක්ෂණ ගාස්තුව පිළිබඳ ජනතාව විශාල වශෙයන් කථා කළා. 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරුනුත් ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු කළා. ෙම් වන 
විටත් ඒ සඳහා සහන ලබා ෙදන්න මුදල් ඇමතිතුමා කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙමෝටර් සයිකල්වලට සහ තීවීල් රථ සඳහා 
ගාස්තුවකින් ෙතොරව දුම් පරීක්ෂණ සහතිකය ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා කියන එකත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව යම් යම් කථා තිබුණත්, 
ෙගොවියාට ලබා දුන් ෙපොෙහොර ෙවනුෙවන් මුදල් ලබා ෙදන්න අද 
කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. ෙම් වන විට විවිධ ෙභෝග වගා කරන 
ෙගොවීන් අෙපන් විමසනවා, "අපට ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ෙපොෙහොර 
ලැෙබන්ෙන්" කියලා. අපි විශ්වාස කරනවා, අය වැය කථාෙව් 
නැතත් පරණ ආකාරයටම, එම මිලටම ඒ ෙපොෙහොර ෙගොවියාට 
ලබා ෙදන්න මුදල් ඇමතිතුමා කටයුතු කරයි කියලා. ඒකත් ෙලොකු 
පශ්නයක්. කුඹුරු ෙගොවීන්ට පමණක් සීමා වන ඒ සහනය 
අෙනකුත් ෙභෝග වගා කරන අයටත් ලබා දීම ඉතාම වැදගත් කියන 
එක මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
පිළිබඳව අපි ෙගොඩක් සතුටු ෙවනවා. අය වැය ෙයෝජනා පිළිබඳව 
අපි ෙගොඩක් සතුටට පත් ෙවනවා. කාලයකට පස්ෙසේ ජනතාවට 
ලැබුණු ෙම් සහන පිළිබඳව ජනතාවත් ෙබොෙහොම සතුෙටන් 
ඉන්ෙන්. අය වැයක් කිට්ටු වන විට ජනතාව බෙයන් සිටියත්, ෙම් 
සම්මුතිවාදී ජාතික ආණ්ඩුෙව් අය වැය පිළිබඳව අද ජනතාව 
සතුෙටන් ඉන්නවා කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුව 
ගැන ෙලොකු විශ්වාසයක් අද ෙම් රෙට් ජනතාව අතර තිෙබනවා. 
රෙට් ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුව පිළිබඳව ෙහොඳ දැක්මකින් ඉන්නවා. 
ෙම් ර ටට වැඩ කරන්න පුළුවන් නායකයන් ෙදපළකෙග් 
සංෙයෝගය තුළ ෙම් රට දියුණු ෙවනවා කියන අෙප්ක්ෂාව ජනතාව 
තුළ තිෙබනවා. ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ෙම් 
රෙට් සුවහසක් ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂා සඵල කරන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියන විශ්වාසය මා තුළ තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව තුළ ලබා දී තිෙබන සහන 
ඔස්ෙසේ අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම රැකියා අවස්ථා දස ලක්ෂයක් බිහිකරන්නට,  රෙට් 
ජනතාවෙග් ආදායම් ඉහළ නංවන්නට, ගාමීය ආර්ථිකය 
සංවර්ධනය කිරීමට,  ගාමීය සහ වතුකරෙය් ජනතාවටත්, මධ්යම 
පාන්තිකයන්ට සහ රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් ෙද්පළ අයිතිය ලබා 
දීමටත්, ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ්යම පන්තියක් බිහිකරලීමටත් ෙම් 
අය වැය තුළ හැකියාව තිෙබනවා කියන කාරණය අපි දකිනවා.  ඒ 
නිසා ෙමවන් අවස්ථාවක් ශක්තිමත් කරන්නට මම හිතන්ෙන් 

යුගෙය් ජීවත් ෙවන මිනිසුන් විධියට අපට පුළුවන් ආකාරෙයන් 
ශක්තිය ලබා දීම වැදගත් කියන කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ.  
කිසිදු ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් සඳහා ශක්තිය ලබා දීම වැදගත් 
වනවා කියන කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කළ යුතු 
ෙවනවා.  ඒ නිසා ෙම්ක අපට ෙහොඳ අවස්ථාවක්.  ෙමවන් අවස්ථා 
අපට නැවත උදාෙවයි ද කියා විශව්ාසයක් නැහැ.  ඒ නිසා  ජාතික 
ආණ්ඩු සංකල්පය තුළ ෙම් කාර්ය කරන්නට, අද එකම මතයක 
ෙම් රට ෙගනයන්නට අපට අවස්ථාව උදාෙවලා තිෙබන බවත් 
මතක් කරන්නට ඕනෑ.    

අද රටට අවශ්ය පාලනය රට තුළ තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම 
නව දැක්මක් හා දර්ශනයක් ඇතුව රට ෙගනියන්න පුළුවන් 
නායකෙයෝ  අද ඉන්නවා. ඒ නිසා පසු ගිය කාලවලදී අපට යම් යම් 
ෙද්වල්වලට මුහුණ ෙදන්න වුණා.  අද ඒ අවස්ථා ෙම් සමාජය තුළ 
බැහැර වීම අපට ෙලොකු සතුටක් බව කියන්න ඕනෑ.  යහ 
පාලනෙය් පතිඵල දිෙනන් දින ජනතාව කරා ළඟා විය යුතුයි 
කියන කාරණය  මතක් කරන්න ඕනෑ.   

රාජ්ය ෙසේවෙය් පඩි වැඩිවීමක්  පසු ගිය කාලෙය්දී යහ පාලන 
ආණ්ඩුව යටෙත් ලබා දුන්නා. ෙම් රෙට් පළමුවරට ඒ තරම් වැඩි 
දීමනාවක් රාජ්ය ෙසේවයට ලබා දුන් පළමු අවස්ථාව එයයි.  ඒ ලබා 
දුන් රුපියල් 10,000ක  දීමනාව වැටුපට එකතු කිරීමක් ගැන අය 
වැය ෙයෝජනා තුළ නැහැ කියා විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු මතක් 
කළා. නමුත් ඒ රුපියල් 10,000 දීමනාව විශාම වැටුපට එකතු 
කරනවා කියන කාරණය අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලිවම  
දක්වා තිෙබනවා.  ඒකත් අපට ෙලොකු සතුටක්.  එම දීමනාව විශාම 
වැටුපට එකතු කිරීම තුළ විශාම යන අයට විශාල සහනයක් 
ලැෙබන බව අපි දකිනවා.  ෙම් ආකාරයට ඇත්ත කියන, ෙබොරු 
ෙනොකියන ආණ්ඩුවක් අප රට තුළ අද තිබීම කාටත් ෙලොකු 
සතුටක් කියන කාරණයත් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමවන් 
කටයුතු තව තවත් ශක්තිමත් කරන්නට අප සියලු ෙදනාම අත්වැල් 
බැඳ ගනිමු කියන පාර්ථනාව කරනවා.  මම හිතන්ෙන් ෙම් 
අවස්ථාව අපට ලැබිලා තිෙබන සුවිෙශේෂි අවස්ථාවක්.  යහ පාලන 
ආණ්ඩුව යටෙත් අපට ලැබුණු ෙම් අවස්ථාව තවත් ශක්තිමත් 
කරන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගනිමු; එකට අත්වැල් බැඳ ගනිමු.    

විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර දිස්තික් ජනතාවෙග් පශ්න පිළිබඳවත් 
ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා.  ෙම් අය 
වැය කථාව තුළ සමහර පළාත් සංවර්ධනය සඳහා මුදල් ෙවන් කර 
තිබුණත් මධ්යම පළාත ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කිරීමක් සිදු වී 
නැහැ කියන කාරණය මම කනගාටුෙවන් වුණත් මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. මධ්යම පළාෙත් ජනතාව ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන පිරිසක් කියන කාරණයත් මම මතක් 
කරන්නට ඕනෑ.  අධිරාජ්යවාදී යුගෙය්දී  අසරණභාවට පවා පත්වූ 
ජනතාවක් ජීවත් වන පෙද්ශයක් තමයි මධ්යම පළාත. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව පැවැති සමෙය් වුණත් මධ්යම පළාතට ලැබුෙණ් 
කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ලයි. ඒ නිසා මධ්යම පළාෙත් දියුණුවට 
"මධ්යම පළාත් සංවර්ධනය" නමින් නම් කරමින් මුදලක් ෙවන් 
කරන්නට කටයුතු සැලසීම අවශ්ය ෙවනවා කියන කාරණය මතක් 
කරන්නට ඕනෑ.  පසු ගිය මැතිවරණවලදී මධ්යම පළාෙත් ජනතාව 
යුක්තිගරුකව, බුද්ධිමත්ව තම ඡන්දය පාවිච්චි කරලා ෙම් රෙට් 
ෙවනසට මූලිකත්වය ගත් ෙකොටසක් කියන කාරණයත් මතක් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම මධ්යම පළාතට ෙම් ආණ්ඩුෙව් අවධානය දැඩි 
ෙසේ ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  

අද දවෙසේ මා හට ෙමම අවස්ථාව සලසා දී ෙම් අය වැය පිළිබඳ 
කථා කරන්නට ලැබීම ෙලොකු සතුටක් බව පකාශ කරන අතර, එම 
අවස්ථාව සැලසූ ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ෙම් අය වැය 
තුළින් ෙම් රටත්, ජනතාවත් දියුණුෙවන් දියුණුවට පත්ෙව්වා 
කියන පාර්ථනය කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.12] 
 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 අය වැය 

අවස්ථාෙව්දී මට කරුණු කිහිපයක් පැහැදිලි කිරීමට ඉඩ ලබා දීම 
පිළිබඳ ස්තුතිය පුද කරනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් විධියට-   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please, will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 

   
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair.  
 

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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் 
குணேசகரஅவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 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 මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන්ෙන් වාමාංශික ෙද්ශපාලනයට 

නායකත්වය ෙදන පක්ෂයක්, ඒ වාෙග්ම සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, 
කම්කරු කියන පංච ෙක්න්දයන් මුල් කරෙගන පතිපත්ති සකස් 
කරන පක්ෂයක්. විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ආණ්ඩුවක් විධියට අද ශී  
ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඒකරාශි ෙවලා කටයුතු කළත්, ෙම් අය වැය 
තුළ වාමාංශික, එෙහම නැත්නම් වෙම්, එෙහම නැත්නම් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් පතිපත්ති  කිසිෙසේත්ම ෙම් අය වැය තුළට ඇතුළු 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි දකින්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
සම්පූර්ණෙයන්ම දක්ෂිණාංශික, එෙහම නැත්නම් ධෙන්ෂ්වර 
පන්තියට, එෙහම නැත්නම් විෙද්ශකයින්ට සුවිෙශේෂී ඉඩක් ලබා 
දුන් අය වැයක් විධියට තමයි ෙම් අය වැය ගැන අධ්යයනය කළාට 
පසුව අපට දකින්න තිෙබන්ෙන්. 

ෙම් රෙට් තුෙනන් ෙදකකට වැඩි ජනතාවක් ජීවත් ෙවන්ෙන් 
ගම්වලයි. ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය වන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තයයි. වී, 
ෙත්, කුඩා ෙත් වතු, රබර්, ෙපොල්, එළවලු ආදී කෘෂි කාර්මික 
කටයුතු මුල් කරෙගන තමයි ඒ අය තමන්ෙග් ජීවිකාව ෙගන 
යන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ෙගොවි පුෙතක් විධියට පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී "ෛමතී  

පාලනයක් - ස්ථාවර රටක්" මැෙයන් වූ පතිපත්ති පකාශෙයන් වී 
සඳහා රුපියල් 50ක ස්ථාවර මිලක් ලබා ෙදනවා කියලා 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව් ජනතාවට කිව්ෙව් නැහැ, 
සම්බාවලට පමණක් එම ස්ථාවර මිල ෙදනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙමොකද කෙළේ? මැතිවරණය අවසන් ෙවලා දින 100 ආණ්ඩුව ඒක 
ෙවනස් කළා, "නැහැ, අපි රුපියල් 50ක් ෙදන්ෙන් සම්බාවලට 
විතරයි" කියලා. නාඩු සඳහා රුපියල් 45ක් ෙදනවා කිව්වා. අෙප් 
පසු ගිය ආණ්ඩුව රුපියල් 40ක් වීවලට ලබා දුන් කාලෙය් 
තිබුණාටත් වඩා අද ජීවන වියදමත් ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබන 
ෙවලාෙව් ෙම් අය වැෙයන් වීවලට ෙදන්ෙන් රුපියල් 38ක් වැනි 
මිලක්. දැන් වීවලට රුපියල් 38ක මිලක් ලබා ෙදන ෙකොට 
විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්න ඕනෑ, අෙප් පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙගොවි 
ජනතාවෙගන් ෙහක්ෙටයාර් එකකට වී කිෙලෝ 5,000ක් මිලදී 
ගැනීම සිද්ධ කළාය කියන එක. හැබැයි, අද ඒ පමාණය කිෙලෝ 
2,000ට බස්සලා තිෙබනවා. කිෙලෝ 2,000ක් ගනිද්දී එක් 
කිෙලෝවකට රුපියල් 38ක් වැනි මුදලක් ෙගවන ෙකොට අෙනක් වී 
ටිකට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනික 
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ටික කාලයක් යන ෙකොට වී මිල 
රුපියල් 20ටත් වඩා පහළට වැෙටන බව ඔබතුමාට බලාගන්න 
පුළුවන් ෙවයි. අපි ෙම් ෙවලාෙව් ඒක කියන්න ඕනෑ. ෙම් තුළින් 
කළු කඩකාරයා වාසි ගන්න තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. ඒ තුළින් 
ෙගොවි ජනතාවට සුවිෙශේෂී අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවනවා. ඒක එක 
පැත්තක්. 

අෙනක් පැත්ත තමයි අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය අඛණ්ඩව 
ලබා දුන්නා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය ෙදන ෙකොට ෙගොවි 
ජනතාවට යම් කිසි සැකයක් තිබුණා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරයට ෙමොනයම් ෙහෝ ෙදයක් ෙවයිද කියලා. 
අද  මූර්ත සහනාධරෙය් ඉඳලා මූල්ය සහනාධාරයකට ෙම් 
ෙපොෙහොර සහානාධාරය ෙපරළනවාත් එක්කම ෙම් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාව දැඩි අවදානමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  අපි දන්නවා, 
ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල බැහැපු යුගය තමයි පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙයන් පසුව ෙම් ගත ෙවන්ෙන් කියලා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවට ෙම් වාසිය අද තිෙබනවා. ෙලෝක  ෙතල් 
මිල ඉතාම පහළ මට්ටමකයි අද තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙපොෙහොර 
මිල, ෙනොෙයකුත් ෙතල් වර්ගවල මිල, ෙම් සියල්ලෙග්ම මිල 
පහළටම වැටිලා තිෙබන එෙක් වාසිය අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
තිබිලාත් ඇයි ෙම් මූර්ත ආධාරය වන ෙපොෙහොර ටික ලබා ෙදන්න 
බැරි ඇයි කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙහොර ෙවනුවට මුදලක් ලබා දීෙමන් ෙගොවි 
ජනතාව තුළ කෘෂි කර්මාන්තයට තිෙබන දිරිය අඩු ෙවනවාය 
කියන එක අපි පැහැදිලිවම දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අයට ෙපොෙහොර 
ටික ලබා දීෙම්දී තිබුණු විශ්වාසය අද නැතිෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
තුළ ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව නැති 
කරලා, කෘෂි කර්මාන්තය පහළටම දාලා එදා, 1977 ආර්ථික 
පතිපත්තිය වාෙග්ම, 2001 එක්සත් ජාතික පක්ෂය සිදු කළ ෙද්ම 
කරන්න තමයි ෙම් හදන්ෙන්. නැවත වතාවක් ඒක 2015දී 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
විධියට ගිෙයොත් විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි ජනතාව කුඹුරු වැඩට ෙයොමු 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක අපට දකින්න ලැෙබ්වි. කුඹුරු 
වැඩවලට විතරක් ෙනොෙවයි, අද ෙත් වගාවටත් අෙප් රජෙයන් 
දුන්න සියලු ෙපොෙහොර සහනාධාර නැති කරලා; රබර් වගාවට 
දුන්න ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැති කරලා; ෙපොල් වගාවට දුන්න 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැති කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පසු ගිය කාලෙය් දකින්න ඇති, ෙම් රෙට් 
ෙපොල් හිඟයක් තිබුණා. ඒ ෙපොල් හිඟය ෙවනුෙවන් සුවිෙශේෂී වැඩ 
පිළිෙවළවල් රාශියක් කියාත්මක කරලා ෙපොල්වලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවන්න හැකියාව ලැබුණා. රබර්වලට ඉහළ මිලක් 
අපි ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෙත්වලට ඉහළ මිලක් අපි ලබා දුන්නා. 
නමුත් අද ෙත්වලට ස්ථාවර මිලක් ෙවනුවට විෙශේෂ කමිටුවක් 
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දාලා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා මිසක්, ෙත් පශ්නයට විසඳුමක් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම රබර් මිල පශ්නයට විසඳුමක් නැහැ විතරක් 
ෙනොෙවයි, රබර් ෙගොවියා තවත් අකාර්යක්ෂම කරලා රබර් 
වගාෙවන්, ෙත් වගාෙවන් ඈත් ෙවන්න, ඒවාට ලබා දුන්න 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැති කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක එක් 
පැත්තකින් වකව ගහලා රබර් ෙගොවියා, ෙත් ෙගොවියා නැති 
කරන්න හදන වැඩ පිළිෙවළක් බව කියන්න ඕනෑ. ඒකට ෙහේතුව 
තමයි, අපි ෙපොෙහොර ටික ලබා දුන්න නිසා අද වන ෙකොට 
අස්වැන්න වැඩි වුණා. ඒ නිසා අද ඒවාට මුදල් ෙගවා ගන්න 
බැරිකමට ෙපොෙහොර ෙනොදී ඇරියාම ඒ අයෙග් අස්වැන්න පහළට 
වැෙටනවා. එතෙකොට ෙත් ෙගොවියාෙග්, රබර් ෙගොවියාෙග් 
අස්වැන්න අඩු ෙවනවාත් එක්කම රජයට එන පීඩනෙයන් 
ගැලෙවන්න පහසු ෙවයි කියලා හිතාෙගන තමයි ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ දියත් කරන්ෙන් කියලායි අපි හිතන්ෙන්. රෙට් පවුල් 
සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකක් ජීවත් ෙවන කෘෂි කර්මාන්තයට දී 
තිෙබන ඉතාම පහළ තැන පිළිබඳව අපි කනගාටු ෙවනවා කියන 
එක විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙව්ලාෙව්දී සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් රෙට් තරුණ පරපුර ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
කරනවා කිව්වාට, තරුණයන් ගැන ෙම් පතිපත්ති පකාශනෙය් 
කිසිදු සඳහනක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, ගැමිදිරිය බැංකුව, 
ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි බැංකුව පිළිබඳව. අද ඒ අයෙග් මුදල් ගැන ඒ 
අය ෙලොකු බියකින් ඉන්නවා. ෙමොකද, කිසිෙසේත්ම අපි දන්ෙන් 
නැහැ, ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවත් එක්ක නීතියකින් ෙම් මුදල 
ඒකාබද්ධ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි, ෙම්ක බැංකුවක් 
ෙනොෙවයි. සමෘද්ධි බැංකුව කියන්ෙන් බැංකුවක් ෙනොෙවයි. 
ෙමොකද, බැංකුවකට යන්න බැරි ගෙම් අහිංසක පුද්ගලයා 
බැංකුවකට ගියපුවාම ෙනොෙයකුත් ඇපකර ඉල්ලනවා; 
ෙනොෙයකුත් ඉඩම් ඔප්පු ඉල්ලනවා. එෙහම නැතිව තමන් ෙයොදවපු 
මුදලින් එකතු ෙවලා ගත්තු එෙකන් ණය මුදලක් ගන්න තිෙයන 
සමෘද්ධි බැංකුව අද අතුගාලා දාලා ගෙම් අහිංසක ජනතාව නැති 
කරන්න තමයි ෙම් තුළින් හදන්ෙන් කියන එක අපි කනගාටුෙවන් 
පකාශ කර සිටිනවා. එම නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ, එකින් 
එකට කථා පමණයි ෙම් සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියන එක. 
විෙශේෂෙයන්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙගන ආ                    
"ෛමතී පාලනයක්, ස්ථාවර රටක්" පතිපත්ති පකාශනෙය් කිසිම 
ෙදයක් ෙම් අය වැයට ඇතුළත් ෙවලා නැහැ.  

ඊට පස්ෙසේ ෙදවනුව මහ මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුෙණන් "පංචවිධ පතිපත්තිය" කියන එක ෙගනාවා. පංචවිධ 
පතිපත්තිෙය් දුන්න සුරංගනා කථා කිසිවක් ෙම් පතිපත්ති පකාශය 
තුළ නැහැ. නැවත ජාතිය අමතලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දුන්න 
පතිපත්ති පකාශයයි, ෙම් පතිපත්ති පකාශයයි පරස්පර විෙරෝධි 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි කුහක ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ. යම් ෙහොඳ 
ෙදයක් කරලා තිෙබනවා නම්, අපි ඒ ෙහොඳ කියන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ෙම් රෙට් වැඩ කරන බහුතරයක් ජනතාවට, එෙහම 
නැතිනම් විෙශේෂෙයන්ම කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ජනතාවට 
දැවැන්ත බරක්, පීඩනයක් එල්ල කරපු අය වැයක් විධියට අපි ෙමය 
දකිනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වය මුල් කරෙගන 
හදපු ජාතික ආණ්ඩුෙවන් ෙගනාපු පතිපත්ති පකාශය තුළ ඒ වැඩ 
කරන ජනතාවටත්, කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ජනතාවටත්, 
ෙසතක් සැලසිලා නැහැ කියන එක අපි ෙබොෙහෝම අවංකව 
පැහැදිලි කර සිටිනවා. ෙගොවි ජනතාව වැෙටන අමාරුව අපිට ටික 
කාලයක් යනෙකොට දැක ගන්න පුළුවන් ෙවයි.  

අද දිනෙය් මෙග් කථාව හැන්සාඩ්ගත ෙවනවා වාෙග්ම ලබන 
වසෙර් මට ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කථා කරන්න පුළුවන් ෙව්වි, 
ෙම් වන විට ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව ෙකොච්චර දුරට පසුබැහැලා 
තිෙබනවා ද කියන එක පිළිබඳව. ඒ නිසා  ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 

කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් සහ එයට නායකත්වය ෙදන 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙගනුත් ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම 
ෙගොවි පවුලක පුෙතක් නිසා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙගනුත් අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙගොවි ජනතාවෙග් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය, මුදලින් ෙනොෙවයි, මූර්ත සහනාධාර 
මඟින් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළ තුළින් අඛණ්ඩව නැවත ලබා 
ෙදන්නය, ෙගොවි ජනතාව ඒ දුන්න දිරිය කඩා වට්ටන්න, ආපස්සට 
හරවන්න කටයුතු කරන්න එපාය කියලායි. ෙම් රෙට් සමස්ත 
ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි  එෙසේ ඉල්ලා සිටිනවා කියන එක 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් ෙව්ලාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. 

අවසාන වශෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් පුංචි- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට අවශ්ය නම් තව ෙවලාව ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මට ෙවලාව ලබා ෙදන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම වාහන සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය දිනවල ගත්ත 
තීන්දු පිළිබඳව මට කථා කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, 
පසු ගිය කාලෙය් වාහනයක බද්ද රුපියල් 50,000කින්, රුපියල් 
1,00,000කින් වැඩි වන ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් ගරු 
සභාෙව් හිටපු මන්තීතුමන්ලා ෙබොෙහොම හයිෙයන් කෑ ගැහුවාය, 
ෙබොෙහොම හයිෙයන් විෙව්චනය කළාය කියා. හැබැයි, අද විදුලි 
කාර් එකක මිල රුපියල් ලක්ෂ 25කින් වැඩි ෙවනවා. ෙලෝකෙය් 
හරිත උෙද්යෝගය ඇති කරන රටවල් තුළ අදත් විදුලි කාර් එකට 
සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක් ලබා දී තිෙබනවා. හැබැයි, අද විදුලි කාර් 
එකක මිල රුපියල් ලක්ෂ 25කින් වැඩි වන තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවනවාය කියනවා. ඒ තුළම අපට ෙපෙනනවා, ආණ්ඩුව 
පාෙයෝගික නැහැයි කියන එක.  

ඊළඟ කාරණය බලන්න. විෙශේෂෙයන්ම දුම් පරීක්ෂා සහතික 
නිකුත් කිරීම සඳහා අය කරනු ලබන ගාස්තුව, ඒ වාෙග්ම licence 
ගාස්තුව වැඩි කිරීෙමන් අලුතින් වාහනයක් මිලට ගන්න සිටි 
පුද්ගලයාට සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ ඉඩ අසුරා තිෙබනවා. ෙමෝටර් 
බයිසිකලය සඳහා දුම් පරීක්ෂා සහතික නිකුත් කිරීෙම් ගාස්තුව 
වැඩි කර තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇති වුණු පීඩනයත් එක්ක අද 
ඒ ගාස්තුව අඩු කර තිෙබනවා. ඒ ගාස්තු වැඩි කරන්න කලින් ඒ 
පිළිබඳව හිතන්න ඕනෑ. Three-wheeler එකක බද්ද රුපියල් 
1,50,000කින් වැඩි වන ෙකොට අෙප් ගෙම් three-wheeler එකක් 
ගන්න සිටි  පුද්ගලයාට අද ඒ ඉඩ අහුරා තිෙබනවා. ඒකයි මා 
පැහැදිලිවම කිව්ෙව්, "අද වාහනයක, වෑන් එකක මිල රුපියල් 
ලක්ෂ 10කට වැඩි මුදලකින් ඉහළට යනවා." කියා. සාමාන්යෙයන් 
වාහන ෙදකක්, වාහන තුනක් තිෙබන ෙකනාට වාහනයක් ගන්න 
තහංචියක් දැම්මාට කමක් නැහැ. ඒකට තහංචියක් වැෙටන්න 
ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් වැඩි බද්දක් පනවන්න ඕනෑ. හැබැයි, 
පළමුවන වාහනය ගන්න ගෙම් මනුෂ්යයාට ෙම් විධියට පීඩනයක් 
ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒකයි අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලන්ෙන්. 
ෙකොළඹට එන වාහන  පමාණය වැඩි  නම් ඒ ෙවනුෙවන් විකල්ප 
වැඩ පිළිෙවළවල් ෙගෙනන්න ඕනෑ. අපි කළා වාෙග් අධිෙව්ගී 
මාර්ග හදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් වැඩ ෙවනුවට විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමවැනි බදු බරවලින් හිර කර ජනතාවෙග් සිහිනය ෙබොඳ කරන්න 
ෙහොඳ නැහැ. පසු ගිය මැතිවරණ කාලෙය්දී සිහිනයක් විධියට 
රූපවාහිනිෙය් පචාරය කරමින් ඔබතුමන්ලා ජනතාව රැවටුෙව් 

789 790 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබට කාර් එකක් ගන්න යුගයක් ඇති කරනවාය කියායි. ඒ රැවටීම 
තුළින්ම අපට ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙකොයි තරම් දුරට 
ෙබොරු කර තිෙබනවාද කියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය එදා මාධ්ය 
තුළින්, රූපවාහිනී නාළිකා තුළින් විකාශනය කළ පචාරක 
දැන්වීම්වලින් රැවටුණු උදවිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය 
දුන්ෙන් රැවටිලායි. ඒ අය අද රැවටිලා තිෙබනවාය කියන එක 
පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා. ෙහේතුව ෙමොකක්ද? වාහනයක් ගන්න 
තිබුණු සිහිනය අද සම්පූර්ණෙයන්ම අකුළලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය තුළ 
ආගමික සංවර්ධනයට කිසි ෙදයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අධ්යාපනය 
ගත්තාම අධ්යාපනෙය් පාග්ධනය පැත්තට මුදල් ෙවන් කර නැහැ. 
පුනරාවර්තන වියදම් තිෙබනවා, පාග්ධන වියදම් නැහැ. ඉතින් ෙම් 
විධිෙය් ෙලොකු රැවටිලි, වහලා ගැහිලි ෙමවර අය වැය තුළ 
තිෙබනවා. හරියට ගණන් හදා බැලුවාම ලබන වසෙර් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 21.6ක් ෙවන්න ඕනෑ. එවැනි තත්ත්වයටයි 
අය වැය සකස් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය කථාවකට 
පමණක් සීමා වන එකක් කියන එකයි අපට තිෙබන සැකය.  

දින 100 ආණ්ඩුවත් එක්ක දැන් වසරක් ෙගවිලා ඉවරයි. නමුත් 
ෙම් රට තුළ කිසිදු ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැතුවා වාෙග්යි. ඉදිරි වසර 
ගණනාවත් ෙම් රෙට් ජනතාවට අහිමි ෙවන්න ඉඩ තබන්න එපාය 
කියා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන් ලාෙග් 
ෙම් ෙයෝජනා කථාවට පමණක්, වාක්යවලට පමණක්, වචනවලට 
පමණක් සීමා වන්ෙන් නැතුව ජනතාව ෙවනුෙවන් යම් ෙදයක් 
2016 අය වැය තුළින් ඉෂ්ට කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 
පාෙයෝගිකව  ෙම් රට ෙගොඩ නඟන කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැලී 
සිටින ෙගොවි ජනතාවෙග්, අහිංසක ගාමීය ජනතාවෙග් බඩට 
ෙනොගහ, අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලබා ෙදනවා වාෙග්ම ඒ අයට වාහනයක්, three-wheeler එකක්, 
ෙමෝටර් බයිසිකලයක් ගන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන පරිදි බදු බරින් 
නිදහස් කර ඒ අයට සහනයක් සලසා ෙදන්න කියන එක 
විෙශේෂෙයන්ම අපි සිහිපත් කරනවා.  

ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙපන්වන්ෙන් ෙමොනවාද? 
ෙබොෙහොම ලස්සනට ජනතාව රවටා තිෙබනවා. පරිප්පු, කරවල 
මිල ෙපොඩ්ඩක් අඩු කර ජනතාවට සීනි ෙබෝලයක් ෙපන්වනවා. 
අනික් පැත්ෙතන්, ජනතාව මත පටවන්න පුළුවන් සියලු බර පටවා 
තිෙබනවා. අපි ඒ ෙද් ෙහළා දකිනවා.  ෙමවර අය වැය ෙම් රෙට් 
තුෙනන් ෙදකක ජනතාවට කිසිම ෙසතක් සැලෙසන අය වැයක් 
ෙනොෙවයි කියායි මාෙග් අවසාන විනාඩිය පාවිච්චි කරමින් මා 
කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් ධෙන්ශ්වර පන්තියටත්, ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශිකයන්ටත් -විෙද්ශිකයන් කිව්වාම අද සීමාවක් නැහැ. ඒකයි 
අපට තිෙබන පශ්නය.- ඉඩම්වලට බදු බර අයින් කරන එක 
ෙහොඳයි. හැබැයි, කාටද බදු අයින් කරන්ෙන්? ආෙයෝජනයක් 
ෙගෙනන අයට ඕනෑ බදු අයින් කරන්න. පාකිස්තානෙයන් ෙහෝ 
ඉන්දියාෙවන් ෙහෝ ෙකොෙහන් ෙහෝ කුඩුකාරෙයක් එනවා. එෙහම 
නැත්නම් ෙකොෙහන් ෙහෝ ෙහොරකම් කළ සල්ලි අර ෙගන 
ඇවිල්ලා, සමහර ෙව්ලාවට අර දකුණු පළාෙත් අහිංසක 
ජනතාවෙග් පුංචි පුංචි ව්යාපාර පවා කරනවා අපි දැකලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා අෙප් ජනතාවෙග් ව්යාපාර අද කර ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. එවැනි ආකාරෙය් බඩට ගහන විෙද්ශිකයන්ට ෙනොව 
ෙම් රටට ඵලදායී ෙදයක් ෙගෙනන විෙද්ශිකයන්ට තමයි ෙම් බදු 
සහනය ලබා දිය යුත්ෙත්. ෙම්වාට කමෙව්දයක් නැහැ කියන එක 
තමයි විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් ෙව්ලාෙව්දී සිහිපත් කරන්ෙන්.  

විෙද්ශ පතිපත්තිය තුළදී මීට වඩා අවධානයක් ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, තස්තවාදයක් තිබුණු රටක් විධියට දැවැන්ත 

තර්ජනයක් අපට තිෙබනවා. ෙම් රටින් පැනලා අද ෙවනත් 
රටවලට ගිහිල්ලා පුරවැසිභාවය අර ෙගන ඉන්න උදවිය, ෙවනත් 
මුහුණුවරකින් ඇවිල්ලා ෙම් ආකාරයට ඉඩම් ලබා ගන්න පුළුවන් 
කමෙව්ද ෙම් තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා අපට 
ඉදිරියට තර්ජනයක් විය හැකියි.  

ඒ විතරක් ෙනොව ISIS තස්ත කල්ලි පිළිබඳව අපි දන්නවා. 
ෙම්වායින් දැවැන්ත පීඩනයක්, දැවැන්ත තර්ජනයක් ඇති ෙවනවා. 
ෙම් වාෙග් උදවියට පවා අද ලංකාව තුළට ඇවිල්ලා ෙවනත් 
මුහුණුවරකින් වැඩ කටයුතු කරන්න පහසු ඉඩක් ලබා ෙනොෙදන 
ආකාරයට කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත් ෙවනවාය කියන එකත් 
විෙශේෂෙයන් අපි සිහිපත් කරනවා.   

2016 අය වැය ෙවනුෙවන් මට කථා කරන්න ඉඩ ලබා දීම 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම ස්තුති වන්ත ෙවනවා. ෙම්ක ජාතික 
ආණ්ඩුවක් විධියට හදපු අය වැයක් ෙනොෙවයි කියන එක 
පැහැදිලිවම මම කියන්න ඕනෑ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පතිපත්ති කිසිවක් ෙම් තුළ ගැබ් ෙවලා නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අරමුණු, බලාෙපොෙරොත්තු කිසිවක් ෙම් තුළ ගැබ් ෙවලා 
නැහැ. සම්පූර්ණෙයන්ම  ධනවාදී එෙහම නැත්නම් විජාතික 
අවශ්යතාවන්ට එක්සත් ජාතික පක්ෂය හදපු අය වැයක් පමණයි 
කියන එක සිහිපත් කරමින්, මට ෙව්ලාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ස්තුතිය පුද කරමින් මා සමු ගන්නවා. ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.30] 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

வர  ெசல த் திட்டத்தின் இரண்டாவ  வாசிப்பின் மீதான 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள் ம் சந்தர்ப்பம் எனக்குக் 
கிைடத்தைமையயிட் , த ல் உங்க க்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். மாண் மிகு நிதி 
அைமச்சர் அவர்கள் பல்ேவ  ேகாணங்களிேல ஆராய்ந்  
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்தி க்கிறார். கடந்த 
காலங்களிேல நாங்கள் கண்ட Budget கைளவிட ம் இம் ைற 
சிறந்த ஒ  Budget எங்க க்குத் தரப்பட் க்கின்ற . 
அதாவ , சகல மட்டத்தின க்குமான ஒ  Budget ஆக இ  
அைமந்தி க்கின்ற . இந்தச் சைபயிேல எதிர்த்தரப்பில் 

ன்வாிைச ஆசனங்களில் அமர்ந்தி க்கின்ற உ ப்பினர்கள் 
மற் ம் கட்சித் தைலைமகள் தங்க க்கிைடேய இ க்கின்ற 
நைட ைறகைள மாற்றத்திற்குக் ெகாண் வர ேவண் ம்.  

கடந்த 30 வ ட காலமாக  இந்த நா  த்த சூழ ல் 
இ ந்தேபா  மிக ேமாசமான நிைலைமயிேலதான் 
எங்க ைடய வாழ்க்ைகையக் கடத்திேனாம். அந்த வைகயில், 
இன்  இந்தச் சைபயிேல ேபசிக்ெகாண் க்கின்ற நா ம் 
நீங்க ம் 30 வ டங்கைளத் ெதாைலத்தி க்கிேறாம். கல்வி, 
தி மண பந்தம், கு ம்ப உற ைறகெளன எல்லாவற்ைற ம் 
இழந்தி க்கிேறாம்.  

இந்தச் சைபக்கு ஓர் உயர்வான பார்ைவ இ க்கின்ற . 
1947ஆம் ஆண்  இந்த நாட் ேல தலாவ  பாரா மன்றம் 
உ வாகியேபா , எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க 
அவர்க ம் .எஸ். ேசனாநாயக்க அவர்க ம் ஓரணியிேல 
இ ந்தார்கள். அன்  .எஸ். ேசனாநாயக்க அவர்கள் பிரதம 
மந்திாியாக ம் எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 
உள் ராட்சி, டைமப்  அைமச்சராக ம் ேஜ.ஆர். 
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ஜயவர்தன அவர்கள் நிதி அைமச்சராக ம் இ ந்தார்கள். 
அப்ேபா  இந்தப் பாரா மன்றத்திற்கு ஒ  ெகளரவம் 
இ ந்த . அந்த தலாவ  பாரா மன்றத்திேல ன்னாள் 
அைமச்சர் திேனஷ் குணவர்தன அவர்க ைடய தந்ைதயாரான 
பி ப் குணவர்தன அவர்கள் இ ந்தார்கள். அந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல டாக்டர் என்.எம். ெபேரரா, ெகால்வின் 
ஆர்.  சில்வா ேபான்றவர்க ம் இ ந்தார்கள். அன்ைறய 
தைலவர்க ைடய ெகாள்ைககள் பற்றி, அவா்கள் ஆற்றிய 
பணிகள் பற்றி இந்த நாட் ல் மட் மல்ல, சர்வேதசத்தி ம் 
ேபசப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. அவர்களின் வழிையப் 
பின்பற்றி வந்தவர்தான் இன்ைறய நவசமசமாஜக் கட்சித் 
தைலவரான வாசுேதவ நாணாயக்கார அவர்கள்.  

இந்த நாட் ேல நாங்கள் பல Budget கைளக் 
கண் க்கின்ேறாம். 1975ஆம் ஆண்  டாக்டர் என்.எம். 
ெபேரரா அவர்கள் ஒ  Budget ஐச் சமர்ப்பித்தேபா  ஐம்ப  
ேகா  பாய் பற்றாக்குைற இ ந்த . அதைன அவர் 
ெவளிநா களி ந்  ெபறவில்ைல. உள்நாட்  வங்கிகளிேல 
அதைனப் ெபற் , கடனில்லாத ஒ  Budget ஐத் தயாாித்த 
அந்தத் தைலைமத் வத்தின் கீழ்தான் மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணயக்கார அவர்கள் இ ந்தார். அவ ம் தீவிர இட சாாிக் 
ெகாள்ைகயினால் 1970-1977ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியிேல 
இந்த நாட் ேல தைலமைற  வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்த 
ஒ வர்தான். இ ந் ம், கடந்த 30 வ ட காலமாக 
சின்னாபின்னமாகச் சிதறிப்ேபாயி ந்த இந்த நாட்ைட 
மீண் ம் கட் ெய ப் ம் ேநரத்தில், அவர் இப்ெபா  
தன் ைடய ேபச்சுகளில் இனக்குேராதத்ைதத் ண் ம் 
வைகயில் இனவாதக் க த் க்கைளக் 
கக்கிக்ெகாண் க்கின்றார். பி ப் குணவர்தன அவர்கள் 
லங்கா சமசமாஜக் கட்சியில் டாக்டர் என்.எம். ெபேரரா 
ேபான்ற  இட சாாிகேளா  ேசர்ந்  அரசியல் நடத்தியவர். 
அவர் ெதாடர்ச்சியாக 1947, 1952, 1956, மார்ச் 1960, ஜுைல 
ேபான்ற காலப்பகுதிகளிேல ெதாடர்ச்சியாகப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினராக இ ந்  அைவைய அலங்காித்தவர். ஆனால், 
அவ ைடய மகனான மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன 
அவர்கள் ேபசுகின்றேபா , எப்ெபா ம் ஓர் எதிர்க் 
க த் க்கைளக் ெகாண்டவராக, நல்லைத வரேவற்கத் 
ெதாியாதவராகக் காணப்ப கின்றார்.  

நான் உயர் கல்விையப் ெபற்ற  யாழ். இந் க் கல் ாியில் 
ஆகும். 1975-1977ஆம் ஆண்  காலப்பகுதிகளிேல அங்ேக 
கல்வி கற் க்ெகாண் ந்ேதன். அந்தக் காலப்பகுதிகளில்தான் 
இந்த நாட் ேல பாாியெதா  மாற்றம் ஏற்பட்ட . இந்த 
நாட் ல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்த காலப்பகுதிகைள 1947ஆம் 
ஆண் க்கு ன்னர், 1975ஆம் ஆண் க்கு ன்னர் என 
ஒவ்ெவா  காலப்பகுதிைய ம் நாங்கள் பிாித் ச் ெசால்லலாம். 
இந்த நாட் ன்  தமிழ்த் தைலவர்கள், தமிழ் மக்கள் மதித்த 
தைலவர்கள் எல்ேலா ம் ஒன்றிைணந்  ெசயற்பட்டார்கள். 
1947ஆம் ஆண்  பாரா மன்றத்திேல எஸ்.ேஜ.வி. 
ெசல்வநாயகம் அவர்க ம் ஜீ.ஜீ. ெபான்னம்பலம் அவர்க ம் 
தமிழரசுக் கட்சியின் உ ப்பினர்களாக இ ந்தார்கள். பிறகு 
1951ஆம் ஆண்  எஸ்.ேஜ.வி. ெசல்வநாயகம் அவர்கள் 
தமிழரசுக் கட்சிைய - சமஷ்  அைமப்ைப உ வாக்கியேபா  
அன்  தமிழ் - ஸ் ம் உற கைளப்பற்றிப்  ேபசினார்; தமிழ் 
ேபசும் மக்க க்கான உாிைமையப் பற்றிப் ேபசினார்.  

அன்  பிாிந்  நின்ற காங்கிரஸ்காரர்க ம் தமிழரசுக் 
கட்சியின ம் 1976ஆம் ஆண்  தமிழர் வி தைலக் 
கூட்டணிைய உ வாக்கி, வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானத்ைத 
எ த்த ம் இனிேமல் ேதர்த ேல பங்குெகாள்வதில்ைல 
ெயன்  கூறி விட் க்ெகா ப்ைபச் ெசய்தார்கள். 

அமிர்த ங்கம் ேபான்ற தைலவர்கள் 1977ஆம் ஆண் க்குப் 
பிறகு "நாங்கள்  இந்த நாட் ேல ெதாடர்ந்  அரசிய ல் 
ஈ படமாட்ேடாம்" என்  கூறியி ந்தார்கள். 1972ஆம் ஆண்  
Constitution இல் ெகால்வின் ஆர்.  சில்வா அவர்கள்  29(2) 
சரத்ைத நீக்கியேபா , எஸ்.ேஜ.வி. ெசல்வநாயகம் அவர்கள் 
இராஜினாமாச் ெசய்தா ம் ெதாடர்ந் வந்த ேதர்த க்கு 

கங்ெகா த்  மீளத் ெதாி ெசய்யப்பட்டார். 
அப்ெபா ெதல்லாம் ஒன் படாத ஜீ.ஜீ. ெபான்னம்பலம், 
எஸ்.ேஜ.வி. ெசல்வநாயகம் ேபான்றவர்கள் 1976ஆம் ஆண்  
தமிழரசுக் கட்சியின் ெசயலாளர் நாயகம் அமிர்த ங்கம், 
தமிழ்க் காங்கிர ன் தைலவர் சிவசிதம்பரம், ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர் காங்கிர ன் தைலவர் ெதாண்டமான் 
ஆகிேயா டன் ேசர்ந்  இந்த ன்  கட்சிகைள ம் 
இைணத்  தமிழர் வி தைலக் கூட்டணிைய 
உ வாக்கியேபா , அதைன ஈழத்ைத ேநாக்கிய 
பயணமாகேவ அன்ைறய பத்திாிைககள் எ தின. அேத  
தமிழர் வி தைலக் கூட்டணிதான் இன்  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பாக இயங்குகிற .   

அவர்கள் அதற்குப் பிறகு 1977, 1989, 1994, 2000, 2001, 
2004, 2010, 2015ஆம் ஆண் களில் நைடெபற்ற 
ேதர்தல்களிேல ஜனநாயக ைறயிேல வாக்குகைளப் ெபற்  
இந்தக் ெகளரவ சைபக்கு வந்தி க்கிறார்கள். இ ந்தா ம், 
அப்ேபாைதய மனநிைலப்ேபாக்கும் வி தைல ேவட்ைக ம் 
அவர்கைள விட் விடவில்ைல. அவர்கள் உாிைமக்காகப் 
பல்ேவ  ேகாணங்களிேல யற்சித்தா ம் இன்  

ரதி ஷ்டவசமாக அவர்கள  தைலவர்கள் மத்தியிேல 
ஒற் ைம சீர்குைலந்தி க்கிற .  

மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட, மக்களால் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட தமிழ்த் தைலவர்கள் இங்ேக 
இ க்கிறார்கள். ஆனால், அவர்களிேல எங்க ைடய 
மாவட்டத்தின் தைலவர் - தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
தைலவர் இரா. சம்பந்தன் அவர்கள்  சாதாரண 
மகெனா வரல்லர். அவர் 1954ஆம் ஆண்  
சட்டத்தரணியாகப் பதவிப் பிரமாணம் ெசய்  இன்  60 
வ டங்களாகின்றன. அவர் ஒ  சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி. 
மாண் மிகு சுமந்திரன் அவர்கள் ெகா ம்பிேல ஏைனய 
ச கங்கேளா  இைணந்  வாழ்ந் , ச கத் க்கான 
குரலாகப் பல்ேவ பட்ட வழக்குகளிேல வாதிட்  ெவற்றி 
ெபற்றவர். வட மாகாண தலைமச்சர் விக்கிேனஸ்வரன் 
அவர்கள், தலைமச்சராக வ வதற்கு ன்னர் 
சட்டத் ைறயில் - நீதித் ைறயில் - நீதி வழங்கும் 
ஆசனத்தில்கூட அமர்ந்  - 40 வ டங்கள் கடைமயாற்றியவர். 
இன்  இவர்க க்கு மத்தியில் ஒ  த மாற்றம் 
ஏற்பட் க்கின்ற .  

ெஜனீவா க்குத் தீர்மானங்கைளக் ெகாண் ெசல்கின்ற 
இந்தத் தைலைமத் வங்கள் எல்லாம், தமிழீழ வி தைலப் 

களினால் ஒேர இரவில் - 24 மணித்தியாலயங்க க்குள் - 
வட லத்தி ந்  ெவளிேயற்றிய ஓாிலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட 

ஸ் ம்கைள -  தங்க ைடய ேகா க்கணக்கான 
ெசாத் க்கைள இழந்த நிைலயில், "ெசாப்பிங் ேபக்" உடன் 
ெவளிேயறியவர்கைள - இன்ன ம் வரேவற்கவில்ைல; 
வா ங்கள் என்  அைழக்கவில்ைல. இதைன இந்த 
நாட் ள்ள ஸ் ம்கள், தமிழ் ேபசும் ஸ் ம்கள் - 
உங்க ைடய சேகாதர இனம் - உற் ேநாக்கிக்ெகாண்  
இ க்கின்ற . எங்க ைடய சேகாதரர் சுமந்திரன் அவர்கள் 
இந்த விடயத்ைதயிட் த் தான் ெவட்கித்தைலகுனிவதாக ம் 

ஸ் ம்கள் ெவளிேயற்றப்பட்ட  பிைழெயன் ம் 
பகிரங்கமாகக் கூ கின்றேபா , வங்குேராத்  அரசியல் 
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நடத் கின்ற, மக்களால் நிராகாிக்கப்பட்ட, வட லத்திேல 
இ க்கின்ற சிவாஜி ங்கம், சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன் 
ேபான்றவர்கள் இனவாதக் க த் க்கைளக் கக்கிக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். இவர்கைளெயல்லாம் தமிழ் மக்கள் 
நிராகாித்தி க்கின்றேபா , தமிழ் மக்கள் அங்கீகாித்தவர்கைள 
இவர்கள் விமர்சித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இவர்க க்கு 
60 வ டங்கள் சட்டத் ைறயிேல பிரகாசித்தி ந்த தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பின் தைலவைர மதிக்கத் ெதாியவில்ைல; 
அவ ைடய ேபாக்கிைனப் ாிந் ெகாள்ள யவில்ைல.  

1970ஆம் ஆண்  எஸ்.ேஜ.வி. ெசல்வநாயகம் அவர்கள், 
மாண் மிகு சம்பந்தன் அவர்கைளத் ேதர்த ல் 
ேபாட் யி வதற்கு அைழத்தேபா , அதற்கு அவர் ம ப் த் 
ெதாிவித்தார். அதன்பின் தி . ேநமிநாதன் அவர்கள் 
எங்க ைடய மாவட்டத்தின் தி ேகாணமைலத் ெதாகுதி 
எம்.பி.யாக வந்தார். சிேரஷ்ட சட்டத்தரணியான மாண் மிகு 
சுமந்திரன் அவர்க ம் அவ டன் ரண்பட்ட மாண் மிகு 
மாைவ. ேசனாதிராஜா அவர்க ம்கூட, அந்தத் 
தைலைமத் வத் க்குக் கட் ப்பட் ச் ெசயற்ப கின்றார்கள். 
அன்ைறய இ தி மா ரர் தின உைரயிேல தமிழீழ வி தைலப் 

கள் இயக்கத்தின் தைலவர் பிரபாகரன் அவர்கள், "நாங்கள் 
சாியான ேநரத்தில் எ த்த பிைழயான ஒ  தீர்மானம் 

ஸ் ம்கைள வட லத்தி ந்  ெவளிேயற்றியைமயாகும்; 
அதைனயிட்  நான் ெவட்கித் தைலகுனிகின்ேறன்; அ  ஒ  
வரலாற் த் தவ " எனக் குறிப்பிட்டார். அப்ப ப்பட்ட ஒ  
தைலைமத் வம் அதைன ஏற் க்ெகாண் க்கின்ற . 
சுமந்திரன் ேபான்றவர்கள் ஏற் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
எனேவ, வட மாகாண தலைமச்சர் அவர்கள் ஸ் ம் 
ச கத்ைத மீளக்கு யமர்த் வதற்கு இ  ைகெகாண்  
வரேவற்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேபான் , பி ப் குணவர்தன அவர்க ைடய 
மகனான திேனஷ் குணவர்தன, டாக்டர் என்.எம். ெபேரரா, 
ெகால்வின் ஆர். டீ சில்வா ேபான்ேறாாின் வழியிேல வந்த 
வாசுேதவ நாணயக்கார, அன்ைறய காலத்தில் இ ந்த 
ேஜ.வி.பீ. தைலவர் ேராஹண விஜய ர ேபான்றவர்கள் 

ஸ் ம் விேராதப் ேபாக்கிைனக் ெகாண் க்கவில்ைல; 
தமிழ் விேராதப் ேபாக்கிைனக் ெகாண் க்கவில்ைல. 
அவர்கள் எப்ெபா ம் சி பான்ைமச் ச கத் க்காகக் குரல் 
ெகா த்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், இன்  இவர்கள் இந்தச் 
சைபயிேல ேபசுைகயில், சி பான்ைமச் ச கத் க்கு எதிரான 
அல்ல  இனத் ேவசமான ேபாக்கிைனக் 
கைடப்பி ப்பதைனயிட்  நாங்கள் ெவட்கப்ப கின்ேறாம். 
இவர்கைளப் ேபான்றவர்கள் ெதற்கிேல இனவாதத்ைதத் 

ண் ம்ேபா  வடக்கு, கிழக்கிேல வா கின்றவர்கைள 
மட் மல்ல, தங்கேளா  ேசர்ந்தி க்கின்ற சி பான்ைம 
இனத்தினைர ம் பற்றிச் சிந்திக்கேவண் ம். சி பான்ைமச் 
ச கத்ைதப் பற்றிச் சிந்தித்த , இன்றி க்கின்ற ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் 
அவர்க ம் இைணந்த ஒேர தைலைமத் வம்தான்.  

1977ஆம் ஆண்  பாரா மன்றத்திேல ஸ்ரீ லங்கா 
சுதந்திரக் கட்சி 8 ஆசனங்கைளக் ெகாண் ந்தேவைளயில், 
17 ஆசனங்கைளப் ெபற்ற தமிழர் வி தைலக் கூட்டணியின் 
தைலவர் அமிர்த ங்கம் அவர்கள் எதிர்க்கட்சித் தைலவராகப் 
பிரகடனப்ப த்தப்பட்டார். அதைனத் ெதாடர்ந்  
ெதற்கி ந்  ெவளிவந்த பத்திாிைககெளல்லாம் 
இனத் ேவசத்ைதக் கக்கின. மீ்ண் ெமா  ைற ஒ  தமிழ் 
மகன் எதிர்க்கட்சித் தைலைம ஆசனத்ைத அலங்காிக்க 

யாெதன்  கூறினார்கள். அதன் பின்னர், இனிேமல் 
சாத்தியமில்ைல என்  சிந்தித்தைதச் 
சாத்தியமாக்கும்வைகயில் எம  இன்ைறய ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் ெகளரவ பிரதம மந்திாி அவர்க ம் அந்த 
ஆசனத்ைத மாண் மிகு சம்பந்தன் அவர்க க்குக் ெகா த்  
அலங்காித்தி க்கின்றார்கள். அ  இன்  உலகளாவிய 
ாீதியில் ேபசப்ப கின்ற . ஆ ந்தரப் த் தைலவர் ஒ வ க்கு 
என்ன அந்தஸ் ம் தகுதி ம் இ க்கின்றேதா, அந்தத் 
தகுதிைய ம் அதிகாரத்ைத ம் இன்  எதிர்க்கட்சித் தைலவர் 
ெபற்றி க்கின்றார்.   

இந்த நாட் ேல வடக்கி ம் கிழக்கி ம் மாகாண 
ஆ நர்களாக, மாவட்டத்தின் அரச அதிபர்களாக இரா வ 
அதிகாாிக ம் கடற்பைட அதிகாாிக ம் இ ந்தேபா  
எவாிட ம் எந்த ஒப்பந்த ம் ெசய்யவில்ைல. எஸ்.டபிள் . 
ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் சிங்கள ெமாழிக் 
ெகாள்ைகையக் கூறிக்ெகாண் , "சமஷ் ைய ஏற் ப் 
ேபச்சுவார்த்ைத நடத் ேவன் அல்ல  தமிழ் மக்கேளா  
ஒப்பந்தம் ெசய்ேவன்" என்  கூறவில்ைல. அவர் ஆட்சிையக் 
ைகப்பற் வதற்காக ெமாழிையப்பற்றிக் கூறினா ம் 'பண்டா 
- ெசல்வா' ஒப்பந்தம் சமஷ் ைய ஏற் க்ெகாண்ட 
ஒப்பந்தமாகும். அந்த ஒப்பந்தத்தில் ைகச்சாத்திட்டதன் 
காரணமாக இன்றி க்கின்ற 'ெபா பல ேசனா', 'ராவணா 
பலய' ேபான்ற இயக்கங்கள்தான் அன்  அவைரத் ப்பாக்கிக் 
குண் க்கு இைரயாக்கின. இேதேபான்ற  நிைலைமைய 
மீண் ம் இந்த நாட் ல் ெகாண் வர யா . இந்த 
நிைலைமைய இந்த நாட் ல் ெகாண் வந்ததன் லம் 
எங்க ைடய இளைமப் ப வத்ைத நாங்கள் இழந்தி க் 
கின்ேறாம். நாங்கள் எதைன ம் அ பவிக்கவில்ைல. இன்  
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் இ க்கின்ற இலட்சக்கணக்கான 
விதைவகைளப்பற்றிச் சிந்தித் ப் பா ங்கள்! அ ேபால், 
தி மணம் த்தவன்கூடத் தன் ைடய மைனவிேயா  30 
வ டகாலம் அகதி வாழ்க்ைக வாழ்ந்தி க்கின்றான். ஆனால், 
எங்க க்கு த்தவர்கெளல்லாம் அத்தைனைய ம் 
அ பவித்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, தமிழ் மக்க க்கு 
மத்தியிேல இ க்கின்ற அரசியல் தைலைமத் வங்கள் 
உணர்ந்  ெசயற்படேவண் ம்; சிங்கள மக்க க்கு மத்தியிேல 
இ க்கின்ற அரசியற் தைலைமத் வங்கள் உணர்ந்  
ெசயற்படேவண் ம்.   

அன்  வடக்கி ள்ள பலா யிேல, வசாவிளானிேல, 
இைடக்காட் ேல இரா வக் கட் ப்பாட் ந்த 
ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணியிேல ஒ  ஏக்கைரக்கூட 
மீளப் ெபற யாத சூழ்நிைல மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசின் 
ஆட்சிக் காலத்திேல இ ந்த . அதைன வி விப்பதற்கு எந்த 
ஓர் ஒப்பந்த ம் எங்க ைடய ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம 
மந்திாி அவர்க ம் ெசய்யவில்ைல. ஆனால், தி ேகாணமைல 
சம் ாிேல BOI project இற்காக ஒப்பந்தம் ெசய்யப்பட்ட 818 
ஏக்கர் காணிகள் இன்  வி விக்கப்பட் க்கின்றன. 
அேதேபான்  237 ஏக்காில் அைமந்தி ந்த கடற்பைட 

காைம அகற்றிவிட்  அந்த இடத்ைத ம் ேசர்த்  தமிழ் 
மக்கைளக் கு ேயற் வதற்காகக் கிட்டத்தட்ட 1050 ஏக்கர் 
நிலத்ைத  வி வித்தி க்கிறார்கள். அந்தவைகயில், இன்  
நல்லாட்சிக்கான இந்தத் தைலைமத் வம் தமிழ், ஸ் ம், 
சிங்கள உறைவ இந்த நாட் ேல வளர்ப்பதன் லம்தான் 
ெபா ளாதாரத்ைத ேமம்ப த்த ெமன்  
சிந்தித் க்ெகாண் க்கின்ற .   

அ மட் மல்ல, இன்  ேமல் மாகாணத்திேல Governor 
ஆக ஒ  தமிழ் மகைன ம் பிரதம நீதியரசாக ஒ  தமிழ் 
மகைன ம் நியமித்ததன் லம் சிங்கள மக்க ைடய 
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உள்ளங்கைள அவர்கள் ெவளிப்ப த்தியி க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, உடன யாக எல்லாம் நடந் வி ெமன எண்ணக் 
கூடா . இந்த நாட் ேல ேவசத்ைதக் கக்கிக்ெகாண் ந்த 
தைலைமத் வத்திற்கு மத்தியிேல, இன்  நல்லாட்சி அரசில் 
ப ப்ப யாக நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த்தியி க்கின்றார்கள்; 
ெவளிச்சத்ைதக் காட் யி க்கின்றார்கள். அந்தவைகயில் 
இதைன ஊக்குவிக்கின்ற விதத்தில் நாங்கள் ஒவ்ெவா வ ம் 
ெசயற்படக் கடைமப்பட் க்கின்ேறாம். அ  சிங்கள, தமிழ், 

ஸ் ம் தரப் க க்கு ஒ  ெபா வான ேகாட்பாடாகும்.  

இந்தக் ேகாட்பாட் டாக இன்  இந்த நாட் ன் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க ம் 

ன்ென த்தி க்கின்ற விடயம்தான் ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி ம் ேவைல வாய்ப் ம் மீள்கு ேயற்ற ம். இன்  
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சு மாண் மிகு சுவாமிநாதன் 
அவர்க க்குக் ெகா க்கப்பட் க்கிற . இந்த நாட் ேல 30 
வ ட காலமாக இழந்த காணிகள், 30 வ ட காலமாக நாங்கள் 
இழந்த இழப் க்கள் - உைடைமயிழப் க்கள், உயிாிழப் க்கள் 
அத்தைனக்குமான நஷ்டஈட் ப் ெபா ப்பிைன ஒ  தமிழ் 
மக க்குக் ெகா த்தி க்கின்றார்கள். அன்  சட்ட ம் 
ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர் 
அவர்கள் இராஜினாமாச் ெசய்தேபா , ஏைனய 
உ ப்பினர்களில் ஒ  சிங்கள மக க்ேகா தமிழ் மக க்ேகா 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சுப் பதவிையக் 
ெகா க்காமல், அதைன ம் ெகா த்த  மாண் மிகு 
சுவாமிநாதன் அவர்க க்குத்தான் என்றால், அந்தக் 
ெகளரவத்ைதயிட் ம் அங்கி க்கின்ற ச்ைச 
அவிழ்ப்பதற்காக மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க ம் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் எவ்வள  பிரச்சிைனக்கு மத்தியில் 
எப்ப ப்பட்ட தீர்மானத்ைத எ த்தி க்கிறார்கள் 
என்பைதயிட் ம் நீங்கள் சிந்திக்க ேவண் ம். இப்ப ப்பட்ட 
தைலைமத் வங்க க்கு மத்தியிேலதான் நாங்கள் 
ெசயற்பட் க் ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

இந்த நாட் ேல எந்தத் தைலைம ம் தனிநாட்ைடத் தரப் 
ேபாவதில்ைல. ஐக்கிய இலங்ைகக்குள் ஏைனய 
ச கங்கேளா  சகல உாிைமகைள ம் ெபற்  வாழ்கின்ற ஒ  
சந்தாப்்பத்ைத ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு 
பிரதம மந்திாி அவா்க ம் உ வாக்கித்த வார்கள். அன்  
நாங்கள் சுட் க்காட் ய  ேபான்  வட லத்தி ம் 
ெதன் லத்தி ம் இ க்கின்ற இனத் ேவசிக க்கு ஏற்பட்ட 
நிைலைம உங்க க்குத் ெதாி ம். 'ெபா  பல ேசனா' மிக ம் 
பகிரங்கமாகேவ ெசயற்பட்ட . 'இராவணா பலய' அைமச்சர் 
றிஸாட் பதி தீன் அவர்க ைடய அைமச்சுக் 
காாியாலயத்திற்குள் குந்  அடாவ த்தனம் ெசய்த . 
வட லத்திேல ேதாணாய் என்ற பாலத்திற்கு அப்பால் 
வில்பத் க் கா  இ ப்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். அதற்கு 
இரண்  கிேலா மீற்றர் ெதாைலவில் மறிச்சுக்கட்  பிரேதச 
சைப இ க்கின்ற . அதற்கும் இதற்கும் ச்சுப்ேபாட்  
அராபிகள் வந்  அங்கு கு ேயறப்ேபாகிறார்கெளன்  

ேவசத்ைதக் கிளப்பினார்கள். உண்ைமயில் அங்கு என்ன 
நைடெபற்ற ? அரசாங்கம் கட் க்ெகா க்க ேவண் யைத 
அர  நாட் க்கின்ற தனவந்தர்கள் சிலர் இங்கி க்கின்ற 
அகதிக க்காகக் கட் க்ெகா த்தார்கள். அைத மாட 
மாளிைககளாக இவர்கள் வர்ணித்தார்கள். ஆனால், இன்ன ம் 
அவர்கள் அகதி வாழ்க்ைகையேய வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்த நாட்ைடவிட்  
ெவளிேயறவில்ைல. உள்நாட் ேலதான் அகதிகளாக 
இ ந்தார்கள். ஸ் ம்களிேல பத் ச் சத தமானவர்கள்கூட 
தனவந்தர்களாக இல்ைல. 99 சத தமானவர்கள் அன்றாட 
வாழ்ைவேய வாழ யாதவர்களாக இ க்கின்றார்கள். 
இவர்க க்கு உதவேவண் யவர்கள் நீங்கள்! சேகாதர 

ச கத்தி ைடய பிரச்சிைனைய ஆராய்கின்றேபா , 
உணர்கின்றேபா தான் ஏைனய ெப ம்பான்ைமச் ச கம் 
நம் ைடய பிரச்சிைனகைள உணா்ந் ெகாள் ம் என்பைதச் 
சிந்திக்க ேவண் ம். இந்த அ ப்பைடயில் எதிர்காலத்தில் 
நாங்கள் எப்ப  நடக்கேவண் ம் என்பதிேல மிகத்ெதளிவாக 
இ க்க ேவண் ம்.  

அத்ேதா , Mahaweli Project ஐப் பற்றி ம் நான் ெசால்ல 
ேவண் ம். க ள்ள, மின்ேனாியா, ெபாலன்ன ைவ 
ேபான்ற நீர்த்ேதக்கங்கள் 1974ஆம் ஆண்  ைமத்திாிபால 
ேசனாநாயக்க அவர்களால் கட்டப்பட்ட . அதன் பிறகு 
அதற்கான வ கால்கள் ஒ ங்கைமக்கப்படாததன் காரணமாக 
மகாவ  ெப க்ெக க்கின்ற ேபாெதல்லாம் கிண்ணியா, 

ர் ேபான்ற பிரேதசங்களில் இ க்கின்றவர்கள்  
ெவள்ளத்தில் ழ்குகின்றார்கள் என்ற விடயத்ைத இரண்  
நாட்க க்கு ன்னர் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிடம் 
கூறியேபா , உைடக்கப்பட்ட குறிஞ்சாக்ேகணிப் 
பாலத்ைத ம் அந்த நீர்த்ேதக்கங்கைள ம் 2016ஆம் ஆண்  
சீர்ெசய்  த வதாக அவர் கூறினார். 

இன்  எண்ெணய் வளத்ைதப் பற்றி ம் ெதாழில் 
வளத்ைதப் பற்றி ம் அந்நியச்ெசலாவணிையச் ேசமிப்ப  
ெதாடர்பாக ம் ெதாழில்வாய்ப் கைள அதிகாிப்ப  பற்றி ம் 
கூ கின்றேபா , எம  நாட் ள்ள ச கஸ்கந்ைத ேபான்ற 
எண்ெணய் சுத்திகாிப்  நிைலயத்ைத உ வாக்குவ  பற்றிக் 
கூ கின்றேபா , - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මිනිත්තු 25ක කාලයක් 

ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay, you carry on with your speech.  

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
IOCஇன் 101 ெபற்ேறா யத் தாங்கிகளிேல 11 

தாங்கிகள்தான் பயன்ப த்தப்ப கின்றன. மிகுதி 90 
தாங்கிகைள ம் பயன்ப த் வதன் லம் 50,000க்கும் 
ேமற்பட்டவர்க க்கான ேவைலவாய்ப்ைப வழங்க ம். 
அ மட் மல்ல, இன்  ெதன்கிழக்காசியாவின் கு கமாக 
இ ப்ப  தி ேகாணமைல இயற்ைகத் ைற கம். அதைனப் 

னரைமக்கின்றேபா  மக்க க்கான ேவைலவாய்ப்ைப 
உ வாக்குவேதா , நாட் ன் அந்நியச்ெசலாவணிைய ம் 
அதிகாிக்க ம். 

தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல மகாவ ப் 
பிரச்சிைனயால் எங்க ைடய பிரேதசங்கள் பாதிக்கப்ப வ  
மட் மல்ல,  அதன் லம் பல்ேவ பட்ட அெசளகாியங்க ம் 
ஏற்ப கின்றன. இன்  இல்மைனற் ெதாழில் உற்பத்தி என்ற 
வைகயிேல இல்மைனற் ேகாப்பேரஷனிேல இ க்கின்ற கழி  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

மண்ைண அகற்றிச் ெசல்வதற்கு யாதநிைல 
ஏற்பட் ள்ள . யான் ஓயா ெப க்ெக த்  6 கிேலாமீற்றர் 

ரத் க்கு அந்த திைய உைடத்ததன் காரணமாகப் பாாிய 
வாகனங்களில் மண்ைண ஏற்றிச்ெசல்ல யாெதன்  
கூ கிறார்கள். உடன யாகேவ இ  ெசப்பனிடப்பட 
ேவண் ம். 

 1947ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 1984ஆம் ஆண்  வைரக்கும் 
அைமச்சுகள் பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம்ேபா  அவற் க்கிைடேய 
ஒ  ெதாடர்பி ந்த . ேபாக்குவரத்  அைமச்சும் தி 
அைமச்சும் ஓர் அைமச்சாின்கீழ் இ ந்த . Public 
Administration and Home Affairs  என்பன ஓர் அைமச்சாின்கீழ் 
இ ந்த . சுகாதார ம் வ கா ம் ஓர் அைமச்சாின்கீழ் 
இ ந்த . இதன் காரணமாக அைமச்சுக்களின் ெசயற்பா கள் 
ஒ ங்கிைணந்ததாக இ ந்தன. இந்த நாட் ேல இப்ப ப்பட்ட 
இைணந்த ேசைவ ள்ள அைமச்சுகள் எல்லாம் ஒ ங்கிைணந்  
ஓர் அைமப்பாக இயங்கும் ஒ  சூழைல ஏற்ப த்தினால்தான் 
கூ ய இழப் கைளச் சமாளிக்க - பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்க  

ெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, கடந்த அரசாங்கம் த்தம் வைடந்  5 
வ டத் க்குப் பிறகும்கூட 2014ஆம் ஆண் க்கான வர  
ெசல த் திட்டத்தில் பா காப்  அைமச்சுக்குத்தான் 
ஆகக்கூ தலான நிதிைய ஒ க்கிய . அதாவ , அன்ைறய 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்கும் பா காப்  
அைமச்சுக்கும் அத டன் இைணந்த ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைமச்சுக்கும் 52,000 ேகா  பாைய 
ஒ க்கியி ந்தார்கள். ஆனால், இன்  கல்வி அைமச்சுக்கு 
ஆகக்கூ தலான நிதி - குறிப்பாக 6 சத தம் - 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . பாகிஸ்தானி ந்  வ ைகதந்த 
அந்நாட் ன் கல்வியைமச்சர் கூறினார், "ஒ  நாட் ன் 
ெபா ளாதாரம் மற் ம் கல்வி ேமம்பாட் க்கு நாட் ன் வர  
ெசல த் திட்டத்தில் 6 சத தத்ைத ஒ க்க ேவண் ம்" என் . 
அதைன ஒ  வ டத்திேலேய நிைற  ெசய்தி க்கின்ற  இந்த 
அரசாங்கம். மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் தன  ெகாள்ைகயின் 
அ ப்பைடயிேல  அதற்கான பாிந் ைரையச் ெசய் 
தி க்கின்றார்.  

அேதேபான்  சுகாதாரத் ைறையச் சீரைமப்பதற்காக 
இரண்டாவ  கூ தலான நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ள . பிரதம 
அைமச்ச க்குக்கீழ் ெசயற்ப கின்ற ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
அைமச்சினால் எங்க ைடய தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
ெதாழிற் ைற மாவட்டமாக அபிவி த்தி 
ெசய்யப்படவி ப்பைதயிட்  மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நான் மீண் ம் மீண் ம் நன்றிகூறக் 
கடைமப்பட் ள்ேளன். அேதேபான் , ஜனாதிபதி அவர்கள் 
மகாவ  ெதாடர்பான எங்க ைடய அைனத் ப் 
பிரச்சிைனகைள ம் எ த் விேல த மா  ேகட் க் 
கின்றார். அதைன நாங்கள் இந்த வாரம் சமர்ப்பிக்க 
இ க்கின்ேறாம். எங்க ைடய மாவட்டத்தின் பிரச்சிைனக்கு 

ன் ாிைம வழங்கியைமக்காக ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கும் நன்றி கூறக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.   

இன்  அரச உத்திேயாகத்தர்க க்குக் ெகா க்கப் 
ப கின்ற சம்பளங்க ம் அவர்கள் ெதாடர்பான 
ெசயற்பா க ம்தான் இந்த நாட் ல் ஊழல் உ வாகக் 
காரணமாகின்றன.  Sri Lanka Customs இன்  
ெவளிநாட் ந்  இறக்குமதி ெசய்கின்ற ெபா ட்க க்கு 

கூ ய வாிகைள அறவி வதன் காரணத்தால்தான் அவர்கள் 
சட்ட ர்வமற்ற ைறயிேல அங்குள்ள அதிகாாிக க்கு 
இலஞ்சம் ெகா ப்பதில் ஈ ப கின்றார்கள்.  

ேம ம், இப்ெபா  அரச ேசைவயிேல இ க்கின்ற 
doctors, engineers மற் ம் ஏைனய சிேரஷ்ட 
உத்திேயாகத்தர்க க்கும் ெவளிநாட் ச் ேசைவயில் 
இ க்கின்றவர்க க்குமான வாகன permit ஐ மீண் ம் வழங்க 
ேவண் ெமன்  மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்களிட ம் 
மாண் மிகு நிதியைமச்சர் அவர்களிட ம் ேவண் கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், அவர்கள் தனிப்பட்ட ாீதியில் ஊழல் 
ெசய்வைதத் த ப்பதற்கு, அவர்கைள ெகளரவித்  மீண் ம் 
அதைன வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

சுகாதாரம், கல்வி ேபான்  ேபாக்குவரத்  மற் ம் ஏைனய 
விடயங்களி ம் கவனெம க்க ேவண் ம். இன்  
மீனவர்க க்கு அதிகள  மானியத்ைத வழங்கி, 
அவர்க ைடய காப் திைய ஒ  மில் யனால் - 10 
இலட்சத்தினால் அதிகாித்தைமக்காக நான் மாண் மிகு நிதி 
அைமச்சர் அவர்க க்கு நன்றி கூறக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். அத் டன் 5,000 மில் ய க்கு 
ேமலான ெப மதிமிக்க இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ாின் 
மீன்க க்காக - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now.   

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  

-அதாவ , ாின் மீன் உற்பத்திைய உள்நாட் ல் 
ஊக்குவிப்பதற்காக - ேமற்ெகாண் ள்ள ஒ க்கீட் க்காக ம் 
மீனவர்க ைடய காப் திைய உ தி ெசய்தைமக்காக ம் 
நான் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் மாண் மிகு நிதி அைமச்சர் 
அவர்க க்கும்  மீண் ம் நன்றி கூ வேதா , எம  
மாவட்டத்தின் அபிவி த்தியிேல பங்களிப் ச் ெசய்ய 

ைனகின்ற - அதைன அபிவி த்தி ெசய்ய நிைனக்கின்ற 
அைனவ க்கும் நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට,  ගරු අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.57] 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  2016 

වසර ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අෙප් රෙට් සම්මුති 
ආණ්ඩුෙව් පථම අය වැය පිළිබඳ විවාදයට  අද දවෙසේ  මටත් 
සම්බන්ධ වන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. අෙප් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්,  ඒ 

799 800 

[ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ්  මහතා] 
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වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත්  එකතු ෙවලා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව  නිර්මාණය 
කරන්නට විශාල ෙවෙහස මහන්සියක් ගත් බව මුලින්ම කියන්නට 
ඕනෑ. ඒ  ෙවෙහස මහන්සිෙය්  පතිඵලය විධියට පසු ගිය ජනවාරි 
මාසෙය්  අටවැනිදා දිනය  ෙම් රෙට් ඉතිහාසයට එකතු ෙවන 
දිනයක් බවට සනිටුහන් කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ 
දිනය කවුරුවත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ආකාරෙය් ෙවනසක් 
රෙට් ඇති කළා. පැවැති ඒකාධිපති පාලන කමය රෙටන් අතුගා 
දමලා,  සාමාන්ය ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන පරිදි සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් ඉෂ්ට සිද්ධ ෙවන පාලන කමයක්   
ස්ථාපිත කිරීෙම් ආරම්භය ඇති කරන්නට  රෙට් ජනතාව ෙපරට 
ඇවිල්ලා කටයුතු කළා. ෙම් ෙවනුෙවන් ෙලයින්, දහඩිෙයන් කැප 
ෙවලා ෙපරට ඇවිත් කටයුතු කරපු විශාල පිරිසකෙග් ෙද්පළ සහ 
ජීවිත  පවා අහිමි ෙවන තත්ත්වයකට පත්වුණා. අද දවෙසේ අපි ෙම් 
කථා කරන 2016 වසර සඳහා වන  අය වැය ෙල්ඛනය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට ෙගනැල්ලා රෙට් ජනතාවට වරපසාද අත් 
පත් කර ෙදන්නට  එයින් අවකාශ  සැලසුණා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අත්දැකීම් තිෙබන, කාලයක් රට 
පාලනය කරපු, ඇමතිකම් දරපු සමහර අය ෙම් කිසි ෙදයක් 
දැක්ෙක් නැති, ෙම් කිසි ෙදයක් ඇහුෙණ් නැති, ෙම් කිසි ෙදයකට 
සම්බන්ධ වුෙණ් නැති  විධියට අද කථා කරනවා. ඉතාමත් පිරිසිදු 
ෙද්ශපාලන නායකයන් විධියට, එෙහමත් නැත්නම් පිරිසිදු 
ෙද්ශපාලන චරිත විධියට අද කථා කරන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ 
කාල වකවානුෙව් ෙම් රට තුළ ස්ථාපිත වුණු යම් යම් කියාකාරකම් 
හමුෙව් ඔවුන් මුණිවත රකිමින් සිටියා. නිවාස තනලා, ජනතාවට ඒ 
නිවාස විවෘත කර දීෙම්දී ඒ ෙවනුෙවන් සිදු කළ  පචාරණ කටයුතු 
සඳහා සකස් කළ බැනර්, ෙපෝස්ටර්වලට වැය වන විශාල මුදල් 
පමාණය ගැන ෙනොතකා තමන්ෙග් ජනපියත්වය ෙවනුෙවන් 
නිහඬව සිටියා. එදා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය  හරහා ෙම් 
රෙට් ජනතාවට අත් වුණු ඉරණම ගැන අප ෙහොඳින්ම දන්නවා.  

මා නිෙයෝජනය කරන  මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය මුහුදු 
ඛාදනයට ලක් ෙවලා තිෙබන පෙද්ශයක්.  මුහුදු ඛාදනය වීමත් 
සමඟ මුහුදු කෙට්  ඉදි වුණු නිවාස කිහිපයක  ජීවත් වන ජනතාව 
නැවත මුහුදට ඇද දමන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට 
එදා ණය මුදලක් යටෙත් නිවාස අධිකාරිය හරහා ඉදි කර දී තිෙබන  
නිවාසවලට ෙගවිය යුතු ණය වාරික ෙගවා ගන්නට බැරිව අද 
දවෙසේ ඔවුන්ට ඒ නිවාස වලින්  ඉවත් වන්නට සිදු වන  තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  අද දවෙසේ ෙම් සම්මුති ආණ්ඩුව හරහා රෙට් 
නිවාස ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
එම නිසා අප පාර්ලිෙම්න්තු  කණ්ඩායම සහ නිලධාරින් එකතු 
ෙවලා එම මුදල නිසි පරිදි භාවිත කරන්නට  කටයුතු කිරීම  ඉතා 
වැදගත් වන බව  ෙම් ෙමොෙහොෙත් බලධාරින්ට  මතක් කර 
ෙදන්නට කැමැතියි.   

අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන මුදල අති මහත් විශාලයි. මම හිතන විධියට පසු ගිය අය 
වැයට සාෙප්ක්ෂව බැලුවාම ෙදගුණයකට එහා ගිය මුදලක් ෙම් අය 
වැය තුළින් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් ෙවලා තිෙබන බව අපට  දැක 
ගන්නට ලැබිලා තිෙබනවා.  

ෙමම මුදල් හරියට භාවිත කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුෙණොත්, 
ඒ දරුවන්ට; ගාමීය ජනතාවෙග් අහිංසක, අසරණ දරුවන්ට 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙයන් ෙනළා ගන්න තිෙබන ඵලය විශාල 
අන්දමින් ෙනළා ෙගන ඔවුන්ට ඒ තැනට යන්නට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. අෙප් අධ්යාපන ඇමතිවරයා ඒ ෙවනුෙවන් ෙහොඳ 
අවධානයක් ෙයොමු කර ඒ නිලධාරින් එක්ක, මහජන 
නිෙයෝජිතයින් එක්ක, ගම්වල ඉන්න බුද්ධිමතුන්, විවිධ මත 
දරන්නන් සහ ඒ ක්ෙෂේතයන්, ඒ විෂයයන් හරහා දැනුමක් තිෙබන 

පුද්ගලයන් එක්ක සාකච්ඡා ෙකොට, ඒ අය එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා, 
යහ පාලන රජය හරහා අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ලැබුණු ෙම් 
අතිවිශාල මුදල නිසි ෙලස භාවිතා කරලා ෙම් කටයුත්ත කරාවි 
කියලා අප හිතනවා. රෙට් තිෙබන නූගත්කම සහ රෙට් තිෙබන 
දැනුම අඩුභාවෙයන් දවසින් දවස ෙම් රට විනාශ වීම වැළැක්වීමට, 
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් වැඩිෙයන් ඇති වන අපරාධ රැල්ලට 
උත්තරයක් ෙදන්නට අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ඉහළ නැංවීම තුළින් 
අපට නිසි පෙයෝජනය ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවාය කියන 
එක මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් කියන්නට ඕනෑ. 

 ෙම් ගරු සභාව තුළ අද කථාවට ගැෙනනවා, ෙම් ගරු 
සභාෙවන් පිටත අපට අසන්නට ලැෙබනවා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය විසින් ෙම් ෙගොවි ජනතාව අතර මං කරනවා, ෙගොවියා 
නැති කරනවා, ෙගොවි ක්ෙෂේතය විනාශ කරන්නට යනවාය කියා. 
කාලෙයන් කාලයට ෙගොඩ නැඟුණු රජයන් හරහා එදා මහාමාන්ය 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙගොවි ජනපද ඇති කරලා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමුඛ රජයන් හරහා ෙම් රටට අත් පත් කර දුන්නු, 
ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ට අත් පත් කර දුන්නු, ෙම් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාවට උරුම කර දුන් ඒ සම්පත, එෙහම නැත්නම් ඒ කාල 
වකවානුවල දියුණුවට ෙගන ආ ෙගොවියා නඟා සිටුවන්න අප 
කටයුතු කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක්, එෙහම නැත්නම් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ රජයක් හරහා කිසිම දිනක 
ෙගොවියාව වට්ටන්නවත්, ෙගොවි ජනතාව ෙගොවිකෙමන් අයින් 
කරන්නටවත් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ කියා මා හිතනවා. 

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙගොවි ගම්මානයක 
ඉපදුණු ෙගොවි පුෙතක්. අෙප් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඇමතිකම් ගණනාවක් උසුලපු, කාලෙයන් 
කාලයට ෙම් රෙට් විය යුතු ෙවනස්කම් හරියට දැකලා, ඒ 
ෙවනස්කම්වලට පතිඋත්තර දුන්න, ඉතාම පරිණත ෙද්ශපාලන 
බුද්ධියක් තිෙබන නායකෙයක්. ෙම් ෙදෙදනාෙග් සුසංෙයෝගය 
අෙප් රෙට් ජනතාවට ලැබුණු ඉතාම වැදගත්, වාසනාවන්ත 
අවස්ථාවක්. ෙම් අවස්ථාව මඟ හැරුෙණොත් අපට නැවත කවදාවත් 
ෙම් රට තුළ ෙමවැනි අවස්ථාවක් උදා කර ගන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  

ෙම් ආණ්ඩුව ෙග්න්න වැඩිපුරම ෙපරට ඇවිත් කටයුතු කෙළේ, 
තමන්ෙග් අ ෙඳෝනාව ෙපරට ෙගනැත් වැඩිෙයන්ම කටයුතු කෙළේ 
ගාමීය ජනතාවයි. ගාමීය ජනතාවෙගන් සැදුම් ලත් කණ්ඩායමක් 
තමයි, එදා ෙවඩි උණ්ඩයට ෙනොබියව ධනයට, බලයට සහ මුදලට 
බය නැතිව ෙපරට ඇවිත් කටයුතු කෙළේ. එදා ගමක් තුළ සංවර්ධන 
කටයුත්තක් වුණා නම්, ගාම නිලධාරි වසමක ඔබ්බට -ඇතුළට- 
ගිහින් සංවර්ධන කටයුත්තක් වුණා නම් එහිදී එකම 
අමාත්යාංශයක් ගැන විතරයි රෙට් කථා කෙළේ. ඉන් එහාට කථා 
කෙළේ නැහැ. පළාත් සභා ෙව්වා, පාෙද්ශීය සභා ෙව්වා, ඒවාෙය් 
සිටින මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙව්වා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයක් ෙව්වා, දිස්තික් කාර්යාලයක් ෙව්වා ෙම් සියලුම 
තැන්වල එකම අමාත්යාංශයක එකම වැඩ ෙකොටසක් ගැන කථා 
වුණා. ඒ ඇමතිවරයා සහ ඒ ඇමතිවරයාෙග් නිලධාරින් ගැන කථා 
කළා මිසක්, ඉන් එහාට කථා කෙළේ නැහැ.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත් ෙරන්න කලින් වයඹ පළාත් සභාෙව් 
මන්තීවරෙයකු හැටියට කටයුතු කළා. වයඹ පළාත් සභාවට අයිති 
මාර්ගයක් ෙව්වා, සංවර්ධන කටයුත්තක් ගැන ෙව්වා වයඹ පළාත් 
සභාෙව් මන්තීවරුන්ට ඕනෑ විධියට, ඒ නිලධාරින්ට ඕනෑ විධියට 
තීන්දු, තීරණ අර ෙගන ඒවා ගැන කටයුතු කරන්න බැරි වුණා. 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය විධියට ඒ ඇමතිවරයාෙග් 
අත්තෙනෝමතික කියා කලාපය, නිෙයෝගය මත පමණයි ඒ සියලු 
කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා ගෙම් වැඩ කටයුත්ත ගමට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඕනෑ විධියට සිදු වුෙණ් නැහැ. ගෙම් සිටින පුංචි ජනතාවෙග් ඒ 
ෙයෝජනාව ගම දියුණු කරන්න ගම තුළින් ඉස්මතු වූ ගෙම් සමිති -
සමෘද්ධි සමිතිය, ගාම සංවර්ධන සමිතිය, ෙගොවි සංවිධාන- මඟින් 
ෙගනැත්, එය ස්ථිර කරලා, පෙද්ශෙය් තිෙබන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය හරහා ඉදිරිපත් කළාම ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට අද පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ 
කටයුතු කරන්න ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 1.5ක් -ලක්ෂ 
15ක්- ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ෙම් ලක්ෂ 15ක මුදල අප හරියට 
පෙයෝජනයට ගත යුතුයි. මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට පළාත් 
සභාෙව්, පාෙද්ශීය සභාෙව් අයට එකම ෙම්සයක ඉඳෙගන 
සාකච්ඡා කරලා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් මතය ෙගන යන්නට 
පුළුවන්කම ලැබුෙණොත් අපට ගම සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. 
ගාම නිලධාරී වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 15 බැගින් ෙම් අය වැෙයන් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට ඒ ගාම 
නිලධාරී වසෙම් තිෙබන දැෙවන පධාන පශ්නය, ඒ වසෙම් ඉන්න 
ජනතාවෙග් පධාන මූලික අවශ්යතා ටික හඳුනා ෙගන ගමට ගිහින් 
කම්මැලි ෙනොවී ෙසේවය කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුෙණොත්, 
ෙම් අය වැය තුළින් ලබාදී තිෙබන ඒ මුදල තුළින් ගෙම් ජනතාවට 
දැෙනන, වැදගත් පශ්න විසඳන්නට අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 
එය තමයි, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන එන්නට කටයුතු කළ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමුඛ ඒ සියලුෙදනාට පධානම වශෙයන් ලැබී 
තිෙබන වැදගත්ම වාසිය.  

සමහර මන්තීවරු ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරද්දි කිව්වා, ෙම් 
ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් දැන් 
බණින්නට පටන් අරෙගන තිෙබන බව. නැහැ, එෙහම  ෙනොෙවයි, 
ෙම් කටයුත්ත හරියට ගමට ෙගන යන්න අපට පුළුවන්කම 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ෙම් සභාවට තිෙබන පධානම 
කාරණය, පධානම අයිතිය කියන කාරණයත් මම මතක් කර 
ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න ඒ ඒ 
අමාත්යාංශවලට ෙවන් වන මුදල් ඒවාට ෙවන් කර දීලා ගරු 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා කියා කරන ආකාරය ෙදස බලන්න. 
ගාමිණී විජිත් විජියමුණි ද ෙසොයිසා මැතිතුමා අද දවෙසේ ඊට ෙහොඳ 
පූර්වාදර්ශයක් සැපයුවා. එතුමා අප අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාරක සභා කාමර අංක 02ට කැඳවලා, ඒ අදාළ නිලධාරින් 
ෙගන්වලා, තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව කරුණු, 
කාරණා කථා කරලා, ඉදිරි ව්යාපෘති පිළිබඳව පැහැදිලි 
විනිවිදභාවයකින් යුතු වැඩ පිළිෙවළක් ෙපන්නුම් කර දුන්නා. අෙප් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනික් මැති ඇමතිවරුනුත් ෙම් කටයුත්ත 
කෙළොත්, එදා හංගාෙගන ගහපු, මහජන නිෙයෝජිතෙයකුවත් 
ෙනොදැකපු ව්යාපෘති එක්ෙකෙනක්, ෙදන්ෙනක්, පවුලක් විතරක් 
දැකලා ගසා කාපු, නාස්තිකාර ෙලස මුදල් විනාශ වුණු, 
කාබාසිනියාකාර කමෙව්දය ෙම් රටින් තුරන් කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබයි කියා මා හිතනවා.  

පෙද්ශයක නගරයක් ඉදි වුණා නම්, නගර ව්යාපෘතිය ආරම්භ 
වන ආකාරෙයන් ඒ ව්යාපෘතියට වැය වන මුදල පිළිබඳ ව්යාපෘති 
වාර්තාව එදා ඒ නගරෙය් ඉන්න ෙවනත් කිසිම මැති 
ඇමතිවරෙයකුවත්, පෙද්ශෙය් ඉන්න මැති ඇමතිවරෙයකුවත් 
දැක්ෙක් නැහැ. අර මම කලින් කිව්ව ආකාරයට අමාත්යාංශය 
 නැත්නම් ඒ කටයුතු බාරව ඉන්න ඇමතිවරයා විතරයි එය දැක්ෙක්. 
ඒ නිසා ෙම් කමෙව්දය ෙවනස් විය යුතුයි. ඒ කමෙව්දය ෙවනස් 
කරන්න තමයි රෙට් ජනතාව ෙපරට ආෙව්. රෙට් ජනතාව ෙපරට 
ආවා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් එක ආණ්ඩුවක් 
බවට පත් වුණා. ෙම් තුළ විවිධ මත දරන්නන් සුළුතරයක් ඉන්න 
පුළුවන්. හැම ෙකනාටම දැරීමට ෙපෞද්ගලික මතයක් තිෙබනවා. 
ඔවුන් ඒ මතය දැරුවාට කමක් නැහැ. හැබැයි, ඒ මතය තුළින් ෙම් 
ර ටට විනාශයක් ෙගෙනනවා නම්, ඒ මතය තුළින් ෙම් රට 

ආපස්සට අදින්න උත්සාහ කරනවා නම්, ඒ මතය සඟවාෙගන 
ඉඳලා ෙම් රට විනාශකාරි මුඛයට ඇදෙගන යන්න උත්සාහ 
කරනවා නම් ඒක වැරැදියි.  

අෙප් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා  එතුමාෙග් කථාෙව්දී පකාශ 
කළා, තව මාස ගණනක් යද්දි -  ලබන අවුරුද්ද මැද වනෙකොට - 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරුන් කරපු ෙහොරකම් සහ වංචා ටික 
එකතු කරලා එළියට දානවාය කියලා. එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ෙනොමැති වුණත් මම එතුමාට කියන්නට කැමැතියි, 
එෙහම කරන්ෙන් ෙම් රටට ආදරය ෙනොකරන මිනිස්සු බව. 
හැබැයි, වංචාවක්, දූෂණයක්, ෙහොරකමක්, මැරකමක් නැත්නම් 
ෙම් රෙට් ජනතාවට අගතියක් වන සිදුවීමක් දැක්කා නම් ෙහෝ 
ඇහුණා නම්, එවැනි සිදුවීමක් ෙහොයා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා 
නම්, මහජන නිෙයෝජිතෙයකු පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් රටට 
ආදරය කරන සාමාන්ය මිනිෙහකු වුණත් ඒ ෙමොෙහොෙත්ම ඒ  
ෙවනුෙවන් කියාත්මක විය යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවන් එම 
ෙමොෙහොෙත්ම කියාත්මක ෙවලා දූෂණයට, වංචාවට විරුද්ධව 
ෙපරට ඇවිල්ලා කටයුතු කළ යුතුයි. ආණ්ඩුවක් ගන්න කටයුතු 
කරන ගමන් තමන්ට වාසියක් වන තුරු ෙම් රෙට් ඉන්න මිනිස්සු 
ෙහොරකම් කරපු ෙදන්, වංචා කරපු ෙදන්, දූෂණය කරපු ෙදන්, අපි 
ෙවලාවට ඇවිල්ලා කණ්ඩායමක් එක්ක  එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් 
ෙපරළන අරමුණින් ඉන්ෙන් කියලා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ආදරය කරන මිනිස්සු ෙනොෙවයි. ෙම් රටට ආදරය 
කරන මිනිස්සු නම් ෙකොතැනක හිටියත්, ෙකොයි පුටුෙව් ඉඳ 
ගත්තත්, කුමන පක්ෂයක මතය දැරුවත්, ෙම් රෙට් අහිංසක, 
අසරණ ජනතාවෙග් වත්කම් සහ ඔවුන්ෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් 
ෙපරට ඇවිල්ලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අද කියාත්මක වන යහ 
පාලන ආණ්ඩුව එෙහම නැත්නම් ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව ෙවනස් 
කරන්න, කකුෙලන් අදින්න පළමුවැනි අය වැය තුළ යෙමක් 
උත්සාහ කරනවා නම් ඔහු තමයි ෙම් රෙට් ෙම් කාල වකවානුව 
තුළ ඉන්න ෙහොඳම "ෙදෝහියා" කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙම් 
බව මම තරෙය් ෙමම ගරු සභාවට පකාශ කරනවා. හැම දාම 
එකම මතයක් ෙගනිහිල්ලා එෙහම නැත්නම් විජාතික බලෙව්ග, 
තවත් විෙද්ශ කුමන්තණකාරි කමෙව්ද ඉදිරියට දාලා වැඩක් නැහැ. 
ෙම් රට දියුණු කරන්න කමෙව්දයක් ෙහොයන්නට  ඕනෑ. ෙම් රට 
දියුණු කරන කමෙව්දය තුළ ෙම් රෙට් කර්මාන්තවල නියැලිලා                 
ඉන්න අෙප් ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා වාෙග්ම විෙද්ශ 
කර්මාන්තකරුවාෙග් ධනය - ඔවුන්ෙග් ආෙයෝජන - ෙම් රට තුළ 
කියාවට නංවලා, ෙම් රට තුළට තමන්ෙග් හැකියාවන් තුළින් 
යම්කිසි ධනයක් උත්පාදනය කරන්නට පුළුවන් ඉඩ පස්තා සහ 
අවකාශය ඔවුන්ට සලසා ෙදන්නට ඕනෑ.  

මම දකින විධියට ෙමවර අය වැය තුළ එවැනි කියාකාරකම් 
 සිදු ෙවමින් පවතිනවා. විෙද්ශීය ආෙයෝජකයින් සහ ෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයින් ඉහළ නංවන්නට වාෙග්ම ඔවුන්ව ෙම් ආෙයෝජන 
තුළට ෙපොළඹවන්නට, ඔවුන්ට වාසි ෙවන අන්දමට කියා 
කරන්නට ෙමවර අය වැය තුළින් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
දිහා ෙකෙනකු වපර ඇහින් බලන්න පුළුවන්. එෙහම නැතිව ෙම් 
රෙට් ආෙයෝජන වැඩි කරලා, ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි කරලා, ෙම් 
රට දියුණු කරන්න යනවා නම් ෙම් කමෙව්දයට අනුව කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය හමාරයි.  
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

803 804 

[ගරු අෙශෝක පියන්ත  මහතා] 
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පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයකු විධියට පාෙද්ශීය සභාව තුළත්, 
පළාත් සභා මන්තීවරෙයකු විධියට පළාත් සභාව තුළත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු විධියට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට පධාන පක්ෂ ෙදකක් එකතු ෙවලා 
හදපු සම්මුතිවාදී  ආණ්ඩුෙව් අය වැය විවාදෙය්දී කථාවක් 
පවත්වමින්, ඒ අය වැය ඉදිරියට ෙගනි යන්න ආණ්ඩුව තුළ 
සිටිමින් ඒ ශක්තිය ලබා ෙදන්න හැකි වීම පිළිබඳව මම අද දවෙසේ 
සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, 
කම්කරු කියන පංච මහා බලෙව්ගය ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් රට තුළ 
ෙපෝෂණය කරන්න, දියුණු කරන්න, රජ කරන්න පුළුවන් අය 
වැයක් බව පකාශ කරනවා. මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත් ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ  
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 6.12] 

 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
என்மீ  பற் ம் பாச ம் நம்பிக்ைக ம் ைவத்  61,800 
வாக்குகைள அளித் , ன்றாவ  தடைவயாக ம் என்ைன 
இப்பாரா மன்றத் க்கு அ ப்பிய அம்பாைற மாவட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்த ஸ் ம், தமிழ், சிங்கள மக்க க்கு இத்த ணத்திேல 
என் ைடய மனமார்ந்த நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அேதேவைள, எனக்குப் பிரதிச் சுகாதார 
அைமச்சர் பதவிையக் ெகா த்த ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் ஸ்ரீ லங்கா ஸ் ம் 
காங்கிர ன் ேதசியத் தைலவர் மாண் மிகு ர ப் ஹக்கீம் 
அவர்க க்கும் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
எல்லாவற் க்கும் ேமலாக மாண் மிகு சுகாதார அைமச்சர் 
ராஜித ேசனாரத்ன அவர்க டன் இைணந்  பணியாற்றக் 
கிைடத்தைமையயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். அ  
மட் மல்ல, எம் டன் எம  அைமச்சிேல கடைமயாற் ம் 
ெசயலாளர், பணிப்பாளர்கள், ேமலதிகச் ெசயலாளர்கள் 
அைனவ ம் ெபா ப் டன் ஒற் ைமயாக  இயங்குவைத 
யிட் ம் நான் மகிழ்வைடகின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல நாங்கள் என்ன 
கூறப்ேபாகின்ேறாம் என்பைத மக்கள் பத்திாிைககள் 
வாயிலாக ம் ெதாைலக்காட்சி டாக ம் அவதானித் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள் என்பைத நாம் அறிேவாம். இரண்  
ெப ம்பான்ைமக் கட்சியினர் ஒன்றிைணந்  ேதசிய 
அரசாங்கத்ைத அைமத் , அதன் தலாவ  வர  ெசல த் 
திட்டத்ைத இங்கு சமர்ப்பித்தி க்கின்றார்கள். நா ம் 
இப்பாரா மன்றத்திேல கிட்டத்தட்ட 11 வ டங்கள் அங்கம் 
வகித் , இவ்வாறான பல வர  ெசல த் திட்டங்கைளப் 
பார்த்தி க்கின்ேறன். வர  ெசல த் திட்டங்கைளச்  
சமர்ப்பிக்கும்ேபா  நாங்கள் அதைனப் த்தக வ விேல 
பார்க்கின்ேறாம். ஆனால், வ டம் ம்ேபா  இதில் 
குறிப்பிட்ட ன்ெமாழி கள் நைட ைறக்கு வ கின்றனவா 
என்ப  ேகள்விக்குறியாகும். இ ந்தேபாதி ம், 2016ஆம் 
ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்ைத மாண் மிகு நிதி 
அைமச்சர் அவர்கள் மிக ம் ரேநாக்குடன் 
சமர்ப்பித் ள்ளைதயிட்  நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். 

மக்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த்தேவண் ம்; மாணவர் 
களின் கல்வி அறிைவ அதிகாிக்கேவண் ம்; மக்க க்கான 
சுகாதார வசதிகைள அதிகாிக்கேவண் ம் என்  பல 
ேகாணங்களி ம் சிந்தித்  இவ்வர  ெசல த் திட்டத்ைத 
அைமத்தி ப்பைத நாங்கள் அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இதிேல க்கியமாக எம  மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள், கடந்த 5ஆம் திகதி 
ஆற்றிய ெகாள்ைகப் பிரகடன உைரயின்ேபா  அதைனத் 
ெதளிவாகக் கூறியி க்கின்றார். அைத நான் இங்கு கூ வதில் 
ெப மிதம் அைடகின்ேறன். அவர் உைரயிேல குறிப் 
பிட்டைதப் ேபான்  நா ம் இங்கு ஆங்கிலத்தில் 
குறிப்பிட்டால் சிறப்பாக இ க்குெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

“People are concerned about their standard of living. 
Can they enhance their income? Can they give better 
education for their children?  Can their children find 
suitable employment following this educational system?  
Up to now, as a nation, we have failed to provide answers 
to these questions.  We have been unsuccessful.”   

People are tired of what they have gone through. They 
seek genuine changes; real-time changes. That is why the 
people elected His Excellency Maithripala Sirisena as the 
Executive President on the 08th of January and the present 
Government under the Prime Minister, Hon. Ranil 
Wickremesinghe.   

Let us all work together and be united for a better 
tomorrow and make our people’s lives better as one 
community in our country with lasting peace, harmony 
and prosperity.   If these questions are raised again, we 
should respond positively in the years to come.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  
பாடசாைலகளில் நல்ல எதிர்காலப் பிரைஜகைள உ வாக்கு 
வைத ம் எம  சுகாதாரத் ைறயின் லம் நாட் ல் 
ேபாஷாக்குள்ள ச கத்ைதக் கட் ெய ப் வைத ம் 
ேநாக்காகக்ெகாண்  இவ்வி  ைறக க்கும் வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் எம  நிதி அைமச்சர் அவர்கள் பாாியள  நிதிைய 
ஒ க்கி ள்ளார். இந்த ேவைலத்திட்டங்கைள மாகாண 
மட்டத்தி ம் ேதசிய மட்டத்தி ம் ேமற்ெகாள்கின்றேபாதி ம் 
ஏன், எம  ேதசிய இலக்ைக அைடய யாமல் உள்ள ? 
ஆகேவ, இந்த விடயத்தில் நாம் ஒவ்ெவா வ ம் கட்சி 
ேவ பா ன்றிக் கவனம் ெச த்த ேவண் ய, பங்களிப்ைபச் 
ெசவ்வேன ஆற்றேவண் ய ெபா ப்ைபக் ெகாண் ள்ேளாம்.  

கடந்த ேதர்த ன்ேபா  பல வாக்கு திகள் 
வழங்கப்பட்டன. இலங்ைகயிேல கிட்டத்தட்ட பத்  இலட்சம் 
ேப க்கு ேவைலவாய்ப்  வழங்குவதாக பிரதம அைமச்சர் 
அவர்கள் கூறியி ந்தார். இதற்காகத் ெதாழில் பயிற்சி 
நிைலயங்கள் - vocational training centre கள் பலப்ப த்தப்பட  
ேவண் ம். ஆனால், இன்  சில பயிற்சி நிைலயங்களில் 
சாியான ைறயில் பயிற்சிகள் வழங்கப்ப வதில்ைல 
என்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அங்கு 
கடைமயாற் ம் ேபாதனாசிாிய க்குாிய சம்பளம் ேபாதியதாக 
இல்லாைமயினால், குைறந்த தர ைடய ேபாதனாசிாியர்கள் 
அங்கு ெசல்வதன்காரணமாக இந்நிைலைம காணப்ப  
கின்ற . பிரதம அைமச்சர் அவர்களின் இவ்ேவைலவாய்ப் த் 
திட்டத்ைத ெவற்றிெபறச் ெசய்யேவண் மானால் Vocational 
Training Centre கைளச் சீர்ப த்தி  மீண் ம் நல்ல ைறயிேல 
இயங்கைவக்க ேவண் ம். இன்  பி ப்ைபன்ஸ் நாட்ைட 
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எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு இவ்வாறான பயிற்சிகள் 
ேமல்நிைலயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. அங்குள்ளவர்கள் 
ெவளிநா க க்கு ேவைலவாய்ப் க்காகச் ெசல் ம்ேபா  
அவர்க க்கு த டம் ெகா த்  ேவைலவாய்ப்  
வழங்கப்ப கின்ற .   

எம  மக்களின் வ மானம் ேமேலாங்க ேவண் மானால், 
அவர்களின் livelihood ேமம்ப த்தப்பட ேவண் ம். அவர்களின் 
உற்பத்திக க்கான சந்ைதப்ப த்தல் வசதி ெசய்யப்படா 
விட்டால் அவர்கைள வ ட் ம் திட்டம் ெவற்றியைடய 
மாட்டா . எனேவ, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத 
உயர்த் வதற்கு நாங்கள் எ க்கும் யற்சிகளில் அவர்களின் 
உற்பத்திகைளச் சந்ைதப்ப த் வதற்குத் தரமான ெபாறி ைற 
ெயான்ைற ஏற்ப த் வ  அவசியமாகும்.  

இன்  கிராமிய, ேதாட்டத் ைற மற் ம் அரசாங்க 
ஊழியர்க க்கான காணி உாிைமகள் உ திப்ப த்தப் 
பட் ள்ளன. ன்  இலட்சம் ேப க்குக் காணி உ திகள் 
வழங்குவதாக பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் கூறியி க்கின்றார். 
அேதேநரம் மத்தியதர வர்க்கத்தின ம் கட் ெய ப்பப்பட 
ேவண் ம்.   

எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரத்தில் என  மாவட்டமான 
அம்பாைற மாவட்டம் பற்றிய ஒ  விடயத்ைத ம் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். மாண் மிகு நிதி அைமச்சர் அவர்கள் 
அம்பாைற மாவட்டத்திேல ைகத்ெதாழில் ங்கா ஒன்ைற 
அைமப்பதற்கான ன்ெமாழிெவான்ைற இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல பிேராித்தி ப்பைதயிட்  நாம் மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறாம். இ ந்தா ம், அங்கு இைளஞர் வதிகள் 
நிைறயப்ேபர் ேவைலவாய்ப்பின்றிக் காணப்ப கின்றார்கள். 
ஆகேவ, அம்பாைற மாவட்டத்தில் ெதாழில் ட்பப் ங்கா 
ஒன்ைற ம் அைமத் த் த மா  நான் மாண் மிகு 
நிதியைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அண்ைமயில் கல் ைனயிேல நைடெபற்ற ஒ  
ெபா க்கூட்டத்தில், கல் ைனைய அபிவி த்தி ெசய்  
த வதாக மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
வாக்கு தியளித்தி ந்தார். ஆகேவ, எதிர்காலத்தில் கல் ைன 
நகர அபிவி த்தி என்ற ெபயாில் அபிவி த்திச் சைப 
ெயான்ைற நி வி அதற்குாிய நிதிைய ம் வழங்குவாெரன்  
நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.    

ேம ம், இன்  ெபாத் வில் பிரேதசத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டால், அங்கு கிட்டத்தட்ட 10,000 ெஹக்டயர் காணிகள் 
இரண்  ேபாகம் ேவளாண்ைம ெசய்யக்கூ யதாக 
இ ந் ம்கூட, நீர்ப்பாசன வசதிகளின்றி அந்த மக்கள் ெசய்ைக 
பண்ண யாத நிைலயி க்கின்றார்கள். நான் 
நிைனக்கின்ேறன், ெசன்ற மாகாண சைபத் ேதர்த க்கு ந்திய 
மாகாண சைபத் ேதர்த ன்ேபா  ஸ்ரீலங்கா ஸ் ம் 
காங்கிரசும் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ம் ெசய் ெகாண்ட 
உடன்ப க்ைகயில், ெஹட ஓயா நீர்த் திட்டத்தின் லம் 
ெபாத் வில் மக்க க்கு நீர்ப்பாசன வசதிகைளச் 
ெசய் த வதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட . உண்ைமயிேல 
இதன் லம் இந்தக் கிராமத்தி ள்ள ஏைழ மக்க ைடய 
பிரச்சிைனைய - நீர்ப்பிரச்சிைனையத் தீர்த்தால் 
அங்குள்ளவர்கள் விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்ளக்கூ யதாக 
இ க்கும்.  அதன் லம் நாட் க்குத் ேதைவயான ெநல் 
உற்பத்திைய ேம ம் அதிகாித் க்ெகாள்ள ெமன்பைத 
மனதிற்ெகாண்  இதற்குாிய ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைத 
அைமக்கேவண் ெமன நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த்ததாக, இன்  ெபாத் வில் கிராமத்திேல மிக ம் 
க்கியமாகப் ேபசப்ப வ  காணிப் பிரச்சிைனகளாகும். 

1957ஆம் ஆண் கால உ திப்பத்திரங்கைள ைவத் க் 
ெகாண் ப்பவர்கள்கூட, 30 வ ட த்த காலத்திேல தங்கள் 
வயல்களில் விவசாயம் ெசய்யாத காரணத்தினால், இன்  
அவற்றில் பற்ைறகள் வளர்ந்  காடாக இ க்கின்றன. 
அதனால், வன இலாகாவினர் எம  விவசாயிகைள 
அவர்கள   காணிக க்குள் ெசல்வதற்குத் தைடவிதிப்பைத 
நாங்கள் காண்கின்ேறாம். இ  சம்பந்தமாகப் பல 
இடங்களிேல நாங்கள் ேபசியி க்கின்ேறாம். ஆயி ம் 
இ வைரக்கும் எங்க க்கு எந்த ஒ  சந்தர்ப்பத்தி ம் ஒ  
சாியான பதில் கிைடக்கவில்ைல. கரங்ேகா, வகங்காமம், 
பள்ளிய வட்ைட, ஆமமட்ைட, கிராங்ேகாமாாி, தாராம்பைள 
ேபான்ற கிராமங்களிேல 1500 ஏக்க க்கு ேமற்பட்ட காணிகள் 
விவசாயம் ெசய்யாத நிைலயில் இ ப்பைதயிட்  நாங்கள் 
கவைலயைடகின்ேறாம். இந்தப் ேபாகத்தி ம் நாங்கள் 
நிைறய யற்சிகள் ெசய் ம்கூட, அதில் ெவற்றிெபறவில்ைல. 
நாங்கள் அைத அம்பாைற மாவட்ட GA மட்டத்தில் 
ேபசியி ந்ேதாம்; அதன்பின் ெகா ம்  மட்டத்தில் 
ேபசியி ந்ேதாம். கைடசியிேல இதற்குாிய அைமச்சராக 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இ க்கின்றப யினால் அவ டன் 
நாங்கள் ேபச்சுவார்த்ைத நடத் வதற்காகப் பிரதி 
அைமச்ச டாக ஒ  ேகாாிக்ைக வி த் ம், இ வைரக்கும் 
எங்க க்கு எந்த ஒ  பதி ம் கிைடக்காதைதயிட்  நாங்கள் 
கவைலயைட கின்ேறாம். ஏெனன்றால், விவசாயம் ெசய் ம் 
காலம் வைடகின்ற . எதிர்வ ம் தலாம் திகதிக்குப் பின் 
நாங்கள் இந்தப் ேபாகத்தில் அதில் விவசாயம் ெசய்ய 

யா . ெபாத் வில் கிராம மக்கள் மிக ம் 
ன்பப்பட்டவர்கள்.  சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள். 

அங்கு ஏைழ மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். மீன்பி ைய ம் 
விவசாயத்ைத ம் நம்பி வா ம் இந்த மக்கள் ஒ  ேபாகம் 
ெசய் ம் இந்த விவசாயக் காணியில் விவசாயம் 
ெசய்யா வி ன் இவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்திற்குாிய, 
இவர்கள  உண த் ேதைவக்குாிய ெநல்ைல இவர்கள் 
ெபற யா  ேபாய்வி ம். ஆகேவ, இதற்காக இன்  
அரசாங்கத்திடம் இதைனச் ெசய் த மா  நாங்கள் 
ேகட்கின்ேறாம்.   

அ மட் மல்ல, ெசன்ற அரசாங்கத்தினால் ஆரம்பிக்கப் 
பட்ட ஒ வில் ைற கம் இ வைரக்கும் எந்தவித 
அபிவி த்தி மற்ற நிைலயிேல காணப்ப கின்ற . உண்ைம 
யிேல இந்தத் ைற கம் அைமக்கப்பட்டதன் காரணமாக 
மீன்பி த் ெதாழிைல நம்பி வாழ்ந்த ஒ வில் கிராம மக்கள் 
இன்  தங்கள் மீன்பி த் ெதாழிைல ம் இழந்த நிைலயில், 
தங்கள  ெநற்காணிைய ம் இழந்த நிைலயில் தத்தளிப்பைத 
நாங்கள் காண்கின்ேறாம். இ  சம்பந்தமாகத் ைற க 
அதிகாரசைப ட ம் இன் ம் பல ட ம் நாங்கள் ேபசிப் 
பார்த்தி க்கின்ேறாம். இ ந்தா ம், எந்த ஒ  சந்தர்ப்பத்தி ம் 
எங்க க்கு உதவி கிட்டாம க்கின்ற . அத்ேதா , இந்தக் 
கிராம ம் இன்  அழிந் ேபாகின்ற நிைலையக் 
காண்கின்ேறாம். காலத் க்குக் காலம் இந்தக் கிராமம் 
மண்ணாிப்பினால் கட க்குள் ெசன் ெகாண் ப்பைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கிற . அத் டன், இைத அண் ய 
கிராமமான நிந்த ர் ேபான்ற கிராமங்களிேல கிட்டத்தட்ட 500 
ஏக்கர் பரப்பள ள்ள வயல்கள்  இன்  அழிந் , உப்பாித்  
ேவளாண்ைம ெசய்ய யாத நிைலயில் காணப்ப கின்றன.  
இைவகைளத் த ப்பதற்குாிய ைறகைளப் பற்றி யா ம் 
இன்  ேபசுவதில்ைல.  ஆகேவ, இைவகைளச் சீர்ெசய்  
த மா  நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்திடம் ேகட்கின்ேறாம்.   

எனக்கு ன்னர் ேபசிய இராஜாங்க அைமச்சர் 
ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்கள் ெதாழில்வாய்ப்ைபப் பற்றிப் 
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ேபசும்ேபா , கிழக்கு மாகாணத்தின் பாசிக்குடாவிேல 1,200 
அைறகைளக் ெகாண்ட Hotel ஒன்ைறக் கட் வதாகக் 
கூறியி ந்தார். என்றா ம், எம  பிரேதச இைளஞர்க க்கு 
ேவைலவாய்ப்  அளிப்பதற்காக இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல எந்தவித நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. 
தி ேகாணமைல, மட்டக்களப் , ெபாத் வி ள்ள உல்ைல 
ேபான்ற இந்த ன்  இடங்களி ம் Hotel School கைள 
ஆரம்பிப்பதன் லம் இைளஞர்க க்கு ேவைலவாய்ப்ைபப் 
ெபற் க்ெகா க்க ம். இதன் லம் ெவளிநா களி ம் 
கூட ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்கலாெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

அம்பாைற மாவட்டத்திேல உள்ள அ த்த க்கியமான 
பிரச்சிைன க ம் ச் ெசய்ைக பற்றியதாகும். அங்குள்ள 
அதிகமான மக்கள் இன்  க ம் ச் ெசய்ைகயிேல 
ஈ பட் க்கின்றார்கள். இந்தக் க ம் ச் ெசய்ைகயிேல ஒ  
தனியார் நி வனம் விவசாயிக க்கு உதவி 
ெசய் ெகாண் க்கின்ற . இவ்வா  உதவி ெசய்தா ம் 
இந்த விவசாயிகளால் தங்க ைடய க ம் கைள உாிய 
காலத்தில் ெவட்ட யவில்ைல. மனிதர்கள் லம் ெசய்ய 

யாத அந்த ேவைலைய இயந்திரங்கள் லமாகச் 
ெசய்யேவண் ய நிைல ஏற்பட் க்கிற . இதனால், இந்த 
விவசாயிகள் ஒவ்ெவா  ேபாகத்தி ம் 6 - 7 இலட்சம் பாைய 
இழக்கேவண் ய நிைல ஏற்பட் க்கிற . ஆகேவ, 
இவற் க்குாிய நடவ க்ைககைள ம் அரசு எ க்க ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், இந்த விவசாயிகள் 6 மாதத்திற்கு ஒ  ைறதான் 
க ம்ைப  ெவட் கிறார்கள். அந்த நி வனம் பணத்ைதக் 
கடனாகக் ெகா த்தா ம் அந்தத் ெதாைகக்கு மட் ம் க ம்ைப 
வாங்கிக்ெகாள்கிறார்கள். மிகுதிக் க ம் கைள வாங்கா 
தி ப்பதால் விவசாயிகள் அந்தக் க ம் கைள உாிய 
ேநரத்திேல விற்க யாமல் அவர்களின் ெபா ளாதாரம் 
அழிந் ேபாகும் நிைலக்கு வந்தி க்கின்ற . இைத ம் 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் நாங்கள் இந்த 
அரசாங்கத்ைதக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.    

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 

Sir, please give me a few minutes.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதப் ெபா வாக 
இலங்ைகயி ள்ள ெபாிய கம்பனிகள் ஆதாித்தி க்கின்றன. 
"Daily News" பத்திாிைகைய பார்த்தெபா , இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்ைத எம  exchange control தைலவர் அவர்கள் 
வரேவற்றி ப்பைதக் கண்ேடன். இ  ஒ  ேதசிய வர  
ெசல த் திட்டெமன் ம் இந்த நாட்  மக்க க்கு  
நன்ைமயளிக்கும் திட்டெமன் ம் அவர் கூறியி க்கிறார். 

எனேவ, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைத நாங்கள் எந்தவித 
ேவ பா க மின்றி ெவற்றிெபறச் ெசய்  இந்த நாட்  
மக்க க்கு எதிர்காலத்திேல நன்ைமகைளப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் , எனக்குப் ேபசுவதற்கு இடமளித்த 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பின க்கு நன்றி கூறி, விைடெப  
கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much.    

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන්, කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 

කල් තබන ලදී. 
 එතැන් සිට විවාදය  2015 ෙනොවැම්බර් මස 24 වන අඟහරුවාදා 

පවත්වනු ලැෙබ්. 
அப்ேபா  பி. ப. 6.30  மணியாகிவிடேவ, அ வல்கள் 

இைடநி த்தப்பட் , விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
விவாதம்  2015 நவம்பர் 24, ெசவ்வாய்க்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும். 
It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned.  
Debate to be resumed on Tuesday, 24th November, 2015. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින න්යාය පතෙය් විෂය 

අංක 2 විවාදයට ගැෙනන්ෙන් නැහැ.  

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
  

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

06 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙනොවැම්බර් මස 24 වන 
අඟහරුවාදා පු.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2015 நவம்பர் 
06ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 நவம்பர் 24, ெசவ்வாய்க் 
கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Tuesday, 
24th November, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 06th 
November, 2015.  
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 



 

240 වන කාණ්ඩය - 4 වන කලාපය  
ெதாகுதி 240 - இல. 4 
Volume 240 -  No. 4 

2015 ෙනොවැම්බර් 24වන අඟහරුවාදා 
2015 நவம்பர் 24, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

Tuesday, 24th November, 2015 

පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය 

 පස්වන ෙශේණිෙය් ශිෂ්යත්ව කප්පාදුව 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීවරුන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 

 සිමාසහිත මහනුවර ශී පුෂප්දාන සමීතිය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු දිළුම් අමුණුගම 
මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදී. 

 ධම්මදීප පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා] - පළමුවන වර 
කියවන ලදී. 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 - [තුන්වන ෙවන් කළ දිනය]: 
 ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදී. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTIONS BY PRIVATE NOTICE 
 

 Curtailment of Grade Five Scholarship Awards 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 

 Kandy Sri Pushpadana Society Ltd. (Incorporation) - [The Hon. Dilum Amunugama] - 
Read the First time. 

 

 Dhammadeepa Foundation (Incorporation) - [The  Hon. Harshana Rajakaruna] - Read 
the First time 

 
APPROPRIATION BILL, 2016—[Third Allotted Day]: 
  Second Reading - Debate Adjourned 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா : 
ஐந்தாம் ஆண்  லைமப்பாிசில் குைறப்  
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் : 
வைரய க்கப்பட்ட கண்  ஸ்ரீ ஷ்பதான சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு தி ம் 

அ கம] - தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
தர்மதீப நி வனம் (கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு   ஹர்ஷன ராஜக ணா]  - தன் ைற 

மதிப்பிடப்பட்ட  
 

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

  
2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික කමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]      

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

 

(i) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙවළඳ හා ආෙයෝජන පතිපත්ති  
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන වාර්තාව; සහ  

(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා]    

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

 
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, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 
 

(i) 2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

(ii) 2013 මාර්තු 31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ලංකා 
ෙල්ලන්ඩ් ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තාව; සහ  

(iii) 2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික ෙමෝසත්ර මධ්යසථ්ානෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් පකාශනය.  

ෙමම වාර්තා අදාළ උපෙද්ශක 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 2012 වර්ෂය සඳහා කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක 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. 

2013 වර්ෂය සඳහා රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
 ජනරාල්ෙග් කාර්යසාධන වාර්තාව.-[වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා.]  
  
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

 ෙගොවි ජනතාවට ගිනි අවි ලබා දීම : කමෙව්දය 
விவசாயிக க்குத் ப்பாக்கிகள் வழங்கல் : 

ைறைம 
ISSUE OF FIREARMS TO FARMERS:  METHODOLOGY 

163/’15 

1. ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) තම වගා බිම් සතුන්ෙගන් ආරක්ෂා කර ගැනීම 
සඳහා ෙගොවි ජනතාවට ගිනි අවි ලබා ෙදන 
කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 (ii) අනුරාධපුර දිසත්ික්කය තුළ ෙමෙලස නිකුත් කර 
ඇති ගිනි අවි සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  ඒ අනුව ගිනි අවි ලබා ෙගන ඇති සෑම ෙදනාම 
අවශ්ය සුදුසුකම් සපුරා තිෙබ්ද;  

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, ඔවුන්ට ගිනි අවි නිකුත් කරන ලද 
පදනම කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) සුදුසුකම් සපුරා ඇති සෑම ෙදනාටම කිසිදු 
බාධාවකින් ෙතොරව නිසි බලධාරින් හමුවී ගිනි 
අවියක් ලබා ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබ්ද;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගනු ලබන කියාමාර්ගය 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(ஆ) (i) தம  பயிர்ச்ெசய்ைக நிலங்கைள விலங்குகளிட 
மி ந்  பா காத் க்ெகாள்வதற்கு விவசாயி 
க க்குத் ப்பாக்கிகைள வழங்கும் ைறைம 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அ ராத ர மாவட்டத்தில் இவ்வா  வழங்கப் 
பட் ள்ள ப்பாக்கிகளின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) இதன்ப  ப்பாக்கி ெபற் ள்ள அைனவ ம் 
ேதைவயான தைகைமகைளப் ர்த்தி 
ெசய் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல் இவர்க க்கு எந்த அ ப்பைடயில் 
ப்பாக்கிகள் வழங்கப்பட்டன என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தைகைமகைளப் ர்த்திெசய் ள்ள அைனவ க்  
கும் எவ்விதத் தைட மின்றி அதிகாாிகைளச் 
சந்தித்  ப்பாக்கிெயான்ைற ெபற் க்ெகாள் 
வதற்கான இய ைம காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

          (ii) இன்ேறல் அதற்காக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he inform this House - 

 (i) the methodology of issuing firearms to the 
farmers for protecting their cultivation from 
wild animals;  

 (ii) the number of firearms that have been 
issued in this manner in the Anuradhapura 
District; 

 (iii) whether all the persons who have received 
firearms accordingly have fulfilled the 
necessary requirements; and 

 (iv) if not, the basis on which firearms were 
issued to them?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether any person who has fulfilled the 
necessary requirements can meet the 
relevant authorities and obtain a firearm 
without any difficulty; and   

 (ii) if not, the action that will be taken in that 
regard? 

(c) If not, why? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 1916 අංක 33 සහ පසුව සංෙශෝධිත තුවක්කු 
ආඥාපනතට අනුව සුදුසුකම් සපුරාලන 
අයදුම්කරුවන් සඳහා ඔහුෙග් නමින් වසරක 
කාලයක් සඳහා බලපවත්වන පරිදි ගිනි අවියක් 
ලබා ගැනීමට වාර්ෂික බලපතයක් නිකුත් ෙකෙර්. 

          සුදුසුකම්:  

 1.  අදාළ ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් 
නිර්ෙද්ශය.  

 2. අදාළ ෙකොට්ඨාසය භාර ෙපොලිස ්
අධිකාරිවරයාෙග් නිර්ෙද්ශය. 

 3.  අක්කර 5කට වැඩි වගා ඉඩමක් ඇති බවට 
සහතිකයක් සහ එම ඉඩෙමහි අයිතිය 
අයදුම්කරු සතු බවට ඔප්පු ෙහෝ බලපත 
තිබීම. 

 4. වගා හානි සහතිකයක් තිබීම. 
(අයදුම්කරු ෙග් වගා ඉඩම්වලට වන 
සතුන්ෙග් හානි සිදු වන බව ෙගොවිජන 
ෙසේවා පාෙද්ශීය නිලධාරි, කෘෂි නිලධාරි, 
සමෘද්ධි නිලධාරි විසින් තහවුරු කර තිබීම.) 

 5. වගා ඉඩෙමන් ආදායම උපයන බවට 
තහවුරු කරන ලද ආදායම් සහතිකය. 

 ඉන් පසු, වාර්ෂිකව බලපත දීර්ඝ කිරීම දිසත්ික් 
ෙල්කම්වරයා විසින් සිදු කරනු ඇත. 

 (ii) 1739 යි. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) සුදුසුකම් සපුරාලන සහ ගිනි අවියක් ලබා දීම සුදුසු 
බවට අදාළ ආයතන විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන 
අයදුම්කරුවන්ට තුවක්කු ආඥාපනත යටෙත් ගිනි 
අවියක් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ඇත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) අදාළ නැත. 

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

වගා ආරක්ෂාව සඳහා රජෙයන් එෙහම නැත්නම් ෙපොලීසිය මඟින් 
ගිනි අවි  ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට බරපතළ ගැටලුවක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මෑත කාලෙය් සිට ෙම් ගිනි 
අවි ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඊට අමතරව  ගිනි අවිවලට පෙතොරම් 
ලබා ෙදන කමෙව්දයක් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිතුමාට කථා කළත්, ෙපොලිස් අධිකාරිතුමාට කථා 
කළත්, පුපුරණ දව්ය පාලකවරයාට කථා කළත් කියන්ෙන් 
නීත්යනුකූලව එෙහම පෙතොරම් ලබා ෙදන කමයක් නැහැ 
කියලායි.  

එම ගිනි අවි ෙබොෙහෝ දුරට පාවිච්චි කරන්ෙන් තමන්ෙග් වගා 
ආරක්ෂා කරගන්නයි. පතෙරොම් ලබා දීමක් සිදු ෙනොවන නිසා 
පාෙද්ශීයව තමා නිර්මාණය කරගත් පතෙරොම් ෙයොදාෙගන තමයි 
ඔවුන් ෙවඩි තැබීම් කරන්ෙන්. එවිට බරපතළ හානි සිදු ෙවනවා. 
මෑතකදී ආඬියාගල පෙද්ශෙය් මාස හතරක අලි පැටියකුට ෙවඩි 
තබා තිබුණා. උණ්ඩය එක් කනකින් ඇතුළු වී අෙනක් කෙනන් පිට 
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ෙවලා තිබුණා. ෙම් වාෙග් විශාල අපරාධ සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා 
පතෙරොම් ලබා ෙදන කමෙව්දය ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 
කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් ගිනි අවි පාවිච්චි කරලා වගා 
ආරක්ෂා කරන එක ගැන මමත් ඇත්තටම එකඟ නැහැ. 
ජනාධිපතිතුමා දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමක් ෙවලාෙව්දී 
කිව්වා, වගා රැකගන්න මීට වඩා දියුණු තාක්ෂණික කම ඉදිරිෙය්දී 
හඳුන්වා ෙදනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීමක් සිදු 
වනවා නම් අගය ෙකොට සලකනවා. ඒ වාෙග්ම, වගා ආරක්ෂාවට 
ලබා දී තිබුණු ගිනි අවි පසු ගිය කාලෙය් ෙපොලීසිය විසින් භාරගනු 
ලැබුවා. ඒවා ආපසු දුන්ෙන් නැහැ. ෙකොටසකට දීලා තිෙබනවා. 
ෙකොටසකට දීලා නැහැ. ඒ නිසා එක්තරා පිරිසකට විතරක් වගා 
ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් බරපතළ ෙලස අසාධාරණයක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් වල් අලි ගැටලුව ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. එදා මම ඒ ගැන වනජීවි ඇමතිතුමාෙගන් අහන 
ෙකොට එතුමාෙගන් මට එයට පැහැදිලි උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
සම්පත්වල පශ්නයක් තිෙබන නිසා අන්තිමට ෙගොවීන්ට සිද්ධ 
වන්ෙන් අහිංසක සතුන්ට ෙවඩි තබන තැනට තල්ලු වන්නයි. ඒ 
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරලා ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
ගැටලුව විසඳන්න මැදිහත් වන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා.    

    

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනෙය් රඟහල : 
විසත්ර 

ேதசிய கூட் ற  அபிவி த்தி நி வக நாடக அரங்கு: 
விபரம் 

THEATRE OF NATIONAL INSTITUTE OF CO-OPERATIVE 
DEVELOPMENT : DETAILS 

166/’15 

2. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
කර්මාන්ත  හා  වාණිජ  කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙපොල්ෙගොල්ල ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන 
ආයතන භූමිෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහල නමින් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කර තිෙබන බවත්; 

 (ii) එම ෙගොඩනැඟිල්ල විවෘත කර දීර්ඝ කාලයක් 
ගතවී ඇතත්, නිසි අයුරින් පෙයෝජනයට ගැනීමක් 
සිදු ෙනොවන බවත්;   

 (iii) අධික මුදලක් අයකරන බැවින් ෙමම රඟහෙල් 
පසංග පැවැත්වීමට පසංගකරුවන්ට හා 
කලාකරුවන්ට අවසථ්ාවක් ෙනොලැෙබන බවත්;  

 (iv) ෙම් ෙහේතුෙවන් ඔවුන්ට දැඩි  අසාධාරණයක් සිදු වී 
ඇති බවත්;  

  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා රජය මඟින් 
වියදම් කර ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එය විවෘත කළ දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) ෙම් වනවිට ෙමම රඟහෙල් පවත්වා ඇති පසංග 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iv) එම පසංග  කවෙර්ද;  

 (v) ෙමම රඟහෙල් පසංගයක් පැවැත්වීම සඳහා 
දිනකට  අය කරනු ලබන මුදල ෙකොපමණද;  

 (vi) ඒ සඳහා ලබා ෙදන කාලය ෙකොපමණද;   

 (vii) ෙම් වනවිට ෙමම රඟහෙල් පවත්වන ලද පසංග 
වලින් ලබා ඇති මුළු ආදායම ෙකොපමණද; 

 (viii) පසංගකරුවන්ට සහ කලාකරුවන්ට සාධාරණ 
මිලකට ෙමම රඟහෙලහි පසංග පැවැත්වීම සඳහා 
අවසථ්ාව සලසා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද;  

 (ix) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනක සිටද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக்  

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ெபால்ெகால்ைல ேதசிய கூட் ற  அபிவி த்தி 

நி வகத்தின் வளாகத்தில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ  
நாடக அரங்கு எ ம் ெபயாில் கட்டடெமான்  
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

  (ii) ேமற்ப  கட்டடம் திறந்  ைவக்கப்பட்  நீண்ட 
காலம் கடந் ள்ள நிைலயி ம், உாிய விதத்தில் 
பயன்ப த்தப்ப வதில்ைல என்பைத ம்;  

   (iii) ெப மளவிலான பணம் அறவிடப்ப வதன் 
காரணமாக இந்த நாடக அரங்கில் அரங்கக்கைல 
நிகழ்ச்சிகைள நடத் வதற்கு அரங்காற் ைக 
யாளர்க க்கும் கைலஞர்க க்கும் வாய்ப் க் 
கிட் வதில்ைல என்பைத ம்;  

  (iv) இதன் காரணமாக இவர்க க்கு ெப ம் அநீதி 
இைழக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கட்டடத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக 
அரசாங்கத்தின் லம் ெசலவிடப்பட் ள்ள 
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) இ  திறந் ைவக்கப்பட்ட திகதி யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) இ வைர ேமற்ப  நாடக அரங்கில் 
நடத்தப்பட் ள்ள அரங்கக்கைல நிகழ்ச்சிகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்;  

 (iv) குறித்த அரங்கக்கைல நிகழ்ச்சிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நாடக அரங்கில்  அரங்கக்கைல 
நிகழ்ச்சிெயான்ைற நடத் வதற்காக ஒ  
நாைளக்கு அறவிடப்ப ம் பணத்ெதாைக யா  
என்பைத ம்;  

 (vi) இதற்காக வழங்கப்ப ம் ேநரம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (vii) இ வைர இந்த நாடக அரங்கில் நடத்தப் 
பட் ள்ள அரங்கக்கைல நிகழ்ச்சிகளி ந்  
ெபற் க்ெகாண் ள்ள ெமாத்த வ மானம் 
எவ்வள   என்பைத ம்; 

 (viii) அரங்காற் ைகயாளர்க க்கும் கைலஞர்க க் 
கும் நியாயமான கட்டணத்தில்  இந்த நாடக 
அரங்கில் அரங்கக்கைல நிகழ்ச்சிகைள 
நடத் வதற்கான வாய்ப் க்கைள வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;  

 (ix) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Industry and Commerce:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a building that bears the name "Mahinda 
Rajapaksa Theatre" has been constructed at 
the premises of the National Institute of Co-
operative Development in Polgolla; 

 (ii) the aforesaid building is not effectively 
utilized despite that a long time has passed 
since the opening of that building; 

 (iii) performers and artistes do not get the 
opportunity of staging performances at this 
theatre due to the high charges made; and 

 (iv) this has caused a great injustice to 
performers and artistes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the amount of money that was spent by the 
Government for the construction of this 
building; 

 (ii) the date on which the aforesaid building 
was opened;  

 (iii) the number of performances that have been 
staged at this theater as at present; 

 (iv) the nature of those performances; 

 (v) the amount that is charged per day for 
staging a performance at this theatre; 

 (vi) the time limit given for using the theatre per 
day; 

 (vii) the total income that has been earned so far 
from the performances that have been 
staged at this theatre; 

 (viii) whether action will be taken to provide the 
opportunity for performers and artistes to 
stage performances at this theatre paying a 
reasonable charge; and 

 (ix) if so, the date from which such action would 
be taken? 

(c) If not, why? 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ශවණාගාරය ඉදි කිරීම් අවසන් කර  2014.11.13 
දින විවෘත කරන ලද ද කියාත්මක කිරීෙම්දී හඳුනා 
ගන්නා  ලද අඩු පාඩු වන 

  * විදුලි ආෙලෝකකරණ පද්ධතිෙය් අඩු පාඩු 
  * රක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතු 
  * පධාන ජල සැපයුෙම් පැවති ෙදෝෂ 

  නිසි පරිදි අවසන් කර ගැනීමට අවශ්ය වීම හා 2015 
වර්ෂය ආරම්භෙය්දී සිදුවූ ෙද්ශපාලනික 
ෙවනසක්ම් මත ඇති වූ පරිපාලන ෙවනසව්ීම් 
ෙහේතුෙවන් කටයුතු යම් තරමකින් පමාද විය. 

 (iii) එකඟ ෙනොෙව්. අය කරනු ලබන්ෙන් නඩත්තු 
පිරිවැයට ගැළෙපන මුදලකි.  

  පැය 04 වැඩසටහනක් සඳහා රුපියල් 350,000යි. 
(ආසනයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 299.65) 

  අමතර පැය 01 ෙවනුෙවන්  රුපියල් 52,500යි. 
(ආසනයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 44.94)  

  ෙපරහුරු සඳහා පැය 2ක්  ෙවනුෙවන් රුපියල් 
75,000යි.  

  අය කරනු ලබන අතර, අය කරනු ලබන මුදලට 
සමානව පහසුකම් ලබා ෙදනු ලබයි. ෙම් පිළිබඳව 
පාරිෙභෝගිකයන් සිය පසාදය පළ කර ඇත. ඊට 
අදාළ ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

 (iv) එකඟ ෙනොෙවමි. 

(ආ) (i) අවසන් මුදල නිශච්ිතව තීරණය වී ෙනොමැත. ඊට 
ෙහේතුව අවසන් බිල්පත් ඉදිරිපත් වී ෙනොමැති 
වීමයි.  අවසන් බිල්පත් ඉදි කිරීම් කරන ලද 
ඉංජිෙන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්යම 
උපෙද්ශන කාර්යාංශය විසින්  සකස ් කරමින් 
පවතී. සම්පූර්ණ වියදම රුපියල් මිලියන 382ක් 
තුළ කළමනාකරණය කිරීමට භාණ්ඩාගාර 
උපෙදස ්ලැබීම ඇත. මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 
382ක සීමාව තුළ පවතී. 
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 (iii) රඟහල තුළ  පසංග හා ෙවනත් වැඩසටහන් 10ක් 
පවත්වා තිෙබනවා. 

 (iv) එම වැඩසටහන් 
 

 

ආයතනය/පුද්ගලයා දිනය 

1. මධ්යම පළාත් කීඩා  
       ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

2014.11.27 

02. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී දිලුම් අමුණුගම 2014.11.30 

03. අගාමාත්ය කාර්යාලය 2014.12.07 

04. මහජන බැංකුව 2014.12.21 

05. ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්  
      ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

2015.01.22 

06. Sesami Street Programme 2015.02.14 

07. Interact District Conference 2015.03.08 

08. Jama Athus Salamah Sri Lanka 2015.05.24 

09. මහ/හිල්වුඩ් විද්යාලය මහනුවර 2015.05.30 

10. Jamathi Islam Sri Lanka 2015.10.31 

11. ලංකා මුස්ලිම් ෙකොන්ගස් නිෙයෝජිත  
       සමුළුව 

2015.11.07 

817 818 

[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 

 
 

*ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  இைணப்  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Annex placed in the Library. 
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 (v) පසංගයක් සඳහා පළමු පැය හතරට                     
රුපියල් 350,000යි.  

  අමතර පැයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 52,500යි.  

  ෙපරහුරු කටයුතු සඳහා පැය ෙදකකට රුපියල් 
75,000යි.  

 (vi) ඉහත ගාසත්ු කමය යටෙත් අවශ්ය කාලය ෙවන් 
කරගත හැක. 

 (vii) මුළු ආදායම රුපියල් 2,410,000.00යි. 

 (viii) ඔව්. 

 (ix) ආරම්භෙය් සිටම. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙමම රඟහල විවෘත කරලා තිෙබන්ෙන් 2014 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය්. නමුත් ෙම් ෙවන ෙකොටත් එහි වැඩ සම්පූර්ණ ෙවලා 
නැහැ කියලා ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා. වැඩ අවසන් 
ෙනොවුණු ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඒ ආකාරයට විවෘත වුෙණ් ෙකෙසේද 
කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මැතිවරණය ආසන්නෙය් නිසා ෙවනත් ඒවා විවෘත කරනවා 

වාෙග් ඒකත් ඉක්මනින් විවෘත කරලා තිෙබනවා. මැතිවරණයට 
ඉස්ෙසල්ලා විවෘත කරන්න අවශ්යතාව තිබුණා. ඒ නිසා විවෘත 
කළා.  

 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
මැතිවරණ සංදර්ශනයක් විධියට? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල “මහින්ද රාජපක්ෂ” රඟහල නමින් තමයි 

නම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමම රඟහෙල් පවත්වන්ෙන් උත්සව 
කියන එකයි ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් වන්ෙන්. ෙමම රඟහල 
උත්සව පවත්වන්නටද සාදා තිෙබන්ෙන් කියන එකත් දැන 
ගන්නට කැමතියි.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් රඟහල ෙම් නමින් විවෘත කරන්න පුළුවන් වුෙණ්  ඒ 

දවෙසේ විවෘත කළ නිසායි. අවසාන ෙමොෙහොෙත් ඒ නම දාලා විවෘත 
කරලා තිෙබනවා. දැනට වැඩසටහන් දහයක් විතරයි  කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ඒ සියලු  ෙද්ම  උත්සව කියලා තමයි  පිළිතුෙර්  සඳහන් ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්.  

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

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
සාමාන්යෙයන් රඟහල කියන්ෙන්  නාට්ය වාෙග් සංදර්ශන 

පවත්වන තැනක්.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දැන් නව පාලනය යටෙත් ඒ අඩුපාඩු සකස් කරලා  

පෙයෝජනවත් තැනක් හැටියට සකස් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ මුළු රඟහලම රඟපෑමක්. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
 (The Hon. Lucky Jayawardana) 
ඒක තමයි.  ෙම් රඟහල ෙපොල්ෙගොල්ල පැත්ෙත් රඟපෑමක් 

ෙවලා ජනතාවට පෙයෝජනයක් නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා නව රජෙයන් ෙම් රඟහල කමවත්ව සකස් 
කරලා  එයින් පෙද්ශෙය් ජනතාවට පහසුකම් සලසන්න   කියා 
ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.  

 
මාතර දිසත්ක්කෙය් සංවර්ධන ව්යාපෘති : නැවත 

ඇරඹීම 
மாத்தைற மாவட்ட அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் : 

மீள ஆரம்பித்தல் 
DEVELOPMENT PROGRAMMES  IN MATARA DISTRICT: 

RECOMMENCEMENT 
     171/'15 

3. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  

(අ) (i) දැයට කිරුළ සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් 
මාතර දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක කිරීම 
සඳහා ආරම්භ කරනු ලැබූ සංවර්ධන 
ව්යාපෘති රාශියක් 2015 ජනවාරි මස සිට 
නතර කර දමා ඇති බවත්;  

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

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

819 820 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) ෙයෝජිත සථ්ානෙයහි, මාතර නව නගර සැලැසම් 
කියාත්මක කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 (iv) මාතර නව නගර ශාලා සංකීර්ණය ඉදි කිරීම 
ආරම්භ කරන්ෙන්ද;  

 (v) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද;  

 (vi) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக்  

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 'ேதசத் க்கு மகுடம்' அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின்கீழ் மாத்தைற  மாவட்டத்தில் 
ெசயற்ப த் வதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பல 
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் 2015 சனவாி 
மாதம் ெதாடக்கம் நி த்தப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வ டத்தில் நைடெபற்ற ஒேரெயா  
மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டத்தில், அைவ 
மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்ப ம் என அரசாங்கத்தின் 
அரசியல்வாதிக ம் உத்திேயாகத்தர்க ம் 
வ த்தினர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) உத்ேதசிக்கப்பட்ட இடத்தில், மாத்தைற திய 
நகரத் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியில் என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 

 (iv) மாத்தைற திய நகர மண்டபத் ெதாகுதியின் 
நிர்மாணிப் கள் ஆரம்பிக்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், எத்திகதியில் என்பைத ம்; 

 (vi) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development:  

(a) Is he aware that - 

 (i) many development programmes that were 
initiated in the Matara District under the 
Deyata Kiruala Development Programme 
have  been stopped from January 2015; and  

 (ii) the officers and the politicians in the 
Government emphasized at the very single 
District Development Committee meeting 
held for this year that those programmes 
would be recommenced?   

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the new town plan for Matara will 
be implemented in the proposed place; 

 (ii) if so, the date on which it will be 
implemented; 

 (iii) if not, why; 

 (iv) whether the construction of Matara new 
Town Hall complex will be commenced; 

 (v) if so, the date on which it will be started; 
and 

 (vi) if not, why?  

(c) If not, why? 

 
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) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතර ෙදනවා.  

(අ) (i) සහ (ii)   සඳහා පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

 2014  දැයට  කිරුළ සංවර්ධන වැඩසටහනට සමගාමීව 
මාතර දිසත්ික්කය තුළ ආරම්භ කරන ලද සංවර්ධන 
ව්යාපෘති ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය සහ විදුලි සංෙද්ශ 
හා ෙතොරතුරු අමාත්යාංශය ඇතුළු අමාත්යාංශ 20කුත්, 
පළාත් සභාව සහ දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය මැදිහත් 
ෙවලා තමයි කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ඒ 
සියලුම ව්යාපෘති පිළිබඳව අෙප් අමාත්යාංශයට තනියම 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එෙහත් අෙප් 
අමාත්යාඃශය යටෙත් ඇති ෙභෞතික සැලසුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කර තිෙබන්ෙන් ඒ දැයට 
කිරුළ පදර්ශන භූමිෙය් වින්යාස සැලැසම් සකස ්කිරීමයි.  

   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ෙකොටිවල පරිපාලන 
සංකීර්ණය, මාතර තානායම පතිසංසක්රණය කිරීම, 
හක්මන  පරිපාලන සංකීර්ණය සහ තැපැල් කාර්යාලය ඉදි 
කිරීම  යන  ව්යාපෘති  සඳහා  සැලැසම් පිළිෙයල කිරීම 
පමණක් සිදු කර ඇත.  

 මාතර මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලෙය් කීඩා පිටිය ඉදි කිරීම 
ව්යාපෘතිය අධ්යාපන අමාත්යාංශය විසින් ඉඩම් 
ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් සංසථ්ාව ෙවත අංක 
ED/07/99/07/46/iii/2 දරණ 2014.12.09 දිනැති පදානය 
කිරීෙම් ලිපිය මඟින් (Letter of Award)  පදානය කළ අතර 
ඒ සඳහා 2014.12.23 දිනැති ලිපිය මඟින් අත්තිකාරම් 
මුදලක් ඉල්ලුම් කළද 2014 වර්ෂය තුළ සංසථ්ාව ෙවත 
අත්තිකාරම් මුදල් ලබා ෙනොදීම ෙහේතුෙවන් අදාළ 
ව්යාපෘතිය කියාත්මක කර ෙනොමැත. 

(ආ) (i) නව නගර සංවර්ධන සැලැසම් සංෙශෝධන සහිතව 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය හා පළාත් සභාව 
සමඟ සම්බන්ධීකරණය ෙවමින් කියාත්මක 
කිරීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත. 

 (ii) නව නගර සංවර්ධන සැලැසම්ට අදාළ ව්යාපෘති 
රාශියක් දැයට කිරුළ සංවර්ධන වැඩසටහන් 
යටෙත් ආරම්භ කර ඇති අතර, එම ව්යාපෘතිවලින් 
කිහිපයක් දැනටමත් කියාත්මක කරනු ලබයි. 
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 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) ඔව්. 

 (v) ෙයෝජිත ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ 
ඉඩම දැනටමත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ෙවත අත්පත් කරෙගන ඇති අතර, දැනට 
ව්යාපෘතියට අදාළ මූලික පාරිසරික ඇගයීම් 
වාර්තාව (IEE) සකස ්කිරීම සිදු කරමින් පවතී. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

ඇමතිතුමාෙගන් මා ඇහුෙව් පැවැති සියලුම "දැයට කිරුළ" 
ව්යාපෘති ගැන ෙනොෙවයි. එතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ 
නිශ්චිත කාරණා ෙදකක් ගැන විතරයි මා පශ්න කර තිෙබන්ෙන්. 
ගරු කථානායකතුමනි,  මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය  ෙමයයි.   
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අද විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන ඔබතුමාෙග්ම 
සෙහෝදර ඇමතිවරෙයක් තමයි එදා "දැයට කිරුළ" කමිටුෙව් 
සභාපතිවරයා වුෙණ්. ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අද ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  මාතර නව 
නගර සැලැස්ම සහ නව නගරශාලා සංකීර්ණය ඉදි කිරීම කියන 
ෙම් නිශ්චිත කාරණා ෙදක ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා මුදල් 
පතිපාදන ෙවන් කර තිබුණු බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඔබතුමාෙග් මතයට එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මෙග් මතය ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. 

ඔබතුමාෙග්ම ආණ්ඩුෙව්ම සිටින ඇමතිවරයකු පධානත්වය දරපු 
කමිටුවක් හරහා කැබිනට් තීන්දුවක් අරෙගන, 2015 වර්ෂය සඳහා 
වැය කළ හැකි යැයි උපකල්පනය කරනු ලැබූ යම් මුදල් ෙකොටසක් 
මා ඉදිරිපත් කර තිෙබන පශ්නය අදාළව නිශ්චිත කාරණා ෙදක 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඊට කලින් මට ඔබතුමාෙග් පශ්නය ගැන 

පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්යයි. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
පශ්නෙය් (අ) (i) ෙකොටසින් අසා තිෙබන්ෙන්, "දැයට කිරුළ 
සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් මාතර දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක 
කිරීම සඳහා ආරම්භ කරනු ලැබූ සංවර්ධන ව්යාපෘති රාශියක් 2015 
ජනවාරි මස සිට නතර කර දමා ඇති බවත්;" කියලායි. ඒ 
කියන්ෙන් ඔබතුමාත් ගණන දන්ෙන් නැහැ. රාශියක් කියලා 
කියනවා. අෙප් අමාත්යාංශයට අදාළ ව්යාපෘති ගැන විතරක් 
අහනවා කියලා ෙම්ෙකන් කියැෙවන්ෙන් නැහැ.  ඉස්ෙසල්ලා ඒක 
නිවැරදි කර ෙගන ඉන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා - [බාධා කිරීමක්] 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
"රාශියක්" කියලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, සංවර්ධන ව්යාපෘති රාශියක් නතර 

කර දමා ඇති බව දන්නවා ද කියලායි අහන්ෙන්. ඊට පසුව 
ඔබතුමාෙගන් විස්තරාත්මකව ෙතොරතුරු ඉල්ලන්ෙන් කරුණු 
ෙදකක් ගැන විතරයි. එකක්, මාතර නව නගර සැලැස්ම. ඒක 
ඔබතුමන්ලාට අදාළ කාරණයක්. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
හරි, ඒක අදාළයි. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙදවැනි එක, මාතර නව නගර ශාලා සංකීර්ණය. ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙතොරතුරු ඉල්ලන්ෙන් ෙම් කාරණා ෙදකට 
අදාළව විතරයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට එම කරුණු ෙදකට 

අදාළව පිළිතුරු ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙන්ද? 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මම ඒ කාරණා ෙදකට අදාළ පිළිතුරු දුන්නා ෙන්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මම පිළිතුරු දුන්නා.  මාතර දිස්තික් කෙය් නගර සංවර්ධන 

ව්යාපෘති ෙදකයි. එකක් සඳහා ඉඩම් - 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා මුදල් ෙවන් කළ 

කැබිනට් පතිකාව වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති ඇමතිතුමා වන ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව ඔබතුමා පිළිගන්නවා ද කියන එකයි  
මෙග් අතුරු පශ්නය වුෙණ්.   

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙම් ව්යාපෘතිෙය් ඉතිහාසය ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න 

ඕනෑ.  දිස්තික් ෙල්කම්තුමිය එවපු ෙම් වාර්තාව අනුව දැයට කිරුළ 
ව්යාපෘතිය සඳහා 2014 අවුරුද්ෙද් ෙවන් වුණු මුළු පතිපාදන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පමාණය රුපියල් මිලියන 1854යි. ඒෙකන් එම අවුරුද්ෙද් මුදල් 
වශෙයන් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 108යි. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ජුනි මාසය වන විට ෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 346ක මුදලක් දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලයට ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මීට ෙපර දැයට කිරුළ ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කෙළේ  විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
අමාත්යාංශය හරහායි. නමුත් ෙම් නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය්දී 
විවිධ අමාත්යාංශ හරහා ව්යාපෘති කියාත්මක ෙවනවා. එතෙකොට 
විවිධ අමාත්යාංශ හරහා ඒ ව්යාපෘති සඳහා මුදල් පතිපාදන ලබා 
ෙදනවා. ඒ මුදල් පතිපාදන දැනට ලැෙබමින් පවතිනවා. දැනට ෙම් 
ව්යාපෘති කියාත්මක ෙවමිනුත් පවතිනවා. ඒ නිසා එක් එක් 
අමාත්යාංශ වලින් - විෙශේෂෙයන්ම දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
ඇතුළු අමාත්යාංශවලින් - ෙම් සඳහා මුදල් පතිපාදන ලබා දීමට 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලියි  ෙන්ද, ගරු මන්තීතුමනි?  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පසු ගිය ෙපබරවාරි මාසෙය් සහ මැයි මාසෙය් ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් මාතර දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටු ෙදකක් පැවැත්වූවා. ෙම් කමිටු ෙදෙක්දීම පතිපත්තිමය 
වශෙයන් තීරණයක් අර ෙගන නිලධාරින්ට දැනුම් දුන්නා, ෙම් 
කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන යන්න කියලා. මට තිෙබන කනගාටුව 
ෙම්කයි. වර්තමාන ජනාධිපති අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ගිහිල්ලා මුල් ගල් තියලා තමයි ෙම් ව්යාපෘති ෙදකක් 
පටන් ගත්ෙත්. ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය ජනවාරි 14 වැනිදා 
ඉඳලා ඒ ව්යාපෘති ෙදක පවා නතර ෙවලා තිෙබනවා. එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් තමයි ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කෙළේ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් සමස්ත ව්යාපෘතිය සඳහා එක 
අවුරුද්දක වැය ශීර්ෂයක් මඟින් පතිපාදන ෙවන් කරන්න බැරි බව 
මම පිළිගන්නවා. උදාහරණයක් විධියට කියනවා නම්, නව නගර 
ශාලා සංකීර්ණය සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක ඇස්තෙම්න්තුවක් 
තිබුණා. ඒ රුපියල් මිලියන 200න් රුපියල් මිලියන 90ක් ෙවන් 
කරලා තිබුණා.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා නැඟිටලා සිටින්ෙන් ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට උදව්වක් කරන්න වාෙග් කියලායි මට 
ෙපෙනන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවාද? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙම් පකාශෙයන් පස්ෙසේ  

එතුමාට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි.  එෙහම නම් ඔබතුමා කියන්න. ඊට පස්ෙසේ ගරු 

අගමැතිතුමා කරුණු පැහැදිලි කරයි. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් තිෙබන පධාන නගරවලින් 

නගරශාලා සංකීර්ණයක් නැති එකම නගරය මාතර නගරයයි. 
ෙම්ක ඉතාම අත්යවශ්ය කාරණාවක්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගියත්, 
ගරු අගමැතිතුමා ගියත් පාසලක ශාලාවක් තමයි රැස්වීම සඳහා 
පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙමහි අත්යවශ්යතාව පැන 
නැඟිලා තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලි කරන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය ඉරිදා දක්ෂිණ සංවර්ධන 
ඇමතිතුමාත්, දකුණු පළාත් සභාෙව් සියලු ෙදනාමත් අපි 
කැ ෙඳව්වා. ෙවනත් උත්සවයක් තිබූ නිසා ෙමතුමාට ඒ සඳහා 
සහභාගි වීමට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙකෙසේ ෙහෝ  මාතර 
නගර සැලැස්ම පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට ෙයෝජනා කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල නගරය සහ මාතර නගරය 
යන ඒ නගර ෙදකම ගැනත්, රාහුල විද්යාලෙය් ශාලාව ගැනත් 
කථා කළා.   ඒ සඳහා ගත යුතු පියවර පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කළා. 
ඊට අමතරව අපි හම්බන්ෙතොට ගැන කථා කළා. තංගල්ල නගරයට 
කිසිම සැලැස්මක් තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් දිලිප් ෙවදආරච්චි රාජ්ය 
ඇමතිතුමා ඒ පෙද්ශයටත් එකක් ඉල්ලුවා. හම්බන්ෙතොට ගැන 
අෙප් අදහස් කුමක් වුවත් දැන් වියදම් කරලා තිෙබන මුදල් අනුව 
ඒක සාර්ථක කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ගත යුතු පියවරයන් ගැනත් 
සාකච්ඡා කළා. දකුණු පළාෙත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සහ කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් නැති ඇමතිවරු නව ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ නවෙදනා 
සහ පළාත් සභාෙව් මහ ඇමතිතුමායි, ඒ ඇමතිවරු ඔක්ෙකෝම 
මුණගැහිලා ෙම්වා ගැන සාකච්ඡා කරලා මාසයක් තුළ දී 
තීරණයක් ෙදන්න කියලා විෙශේෂෙයන් අපි ෙයෝජනා කළා. ඒ ගැන 
අදහස් කිහිපයක් තිබුණා. ඔබතුමාටත් එතැනට යන්න පුළුවන්. මම 
හිතන්ෙන් මන්තීවරු එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක්  මාතර නගරෙය් 
සැලැස්ම ගැනත් සංෙශෝධන කිහිපයක් ෙයෝජනා කර තිබුණා.  
දක්ෂිණ සංවර්ධන ඇමතිතුමාට මම කියන්නම්.  

එතැනදී සාකච්ඡා කරලා කියන්න. අපිට හුඟක් වැඩ කරන්න 
තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වැඩ ටික තමයි අපට මූලික වශෙයක් 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට වැඩ ටික කරලා ඊට පස්ෙසේ 
මාතර වැඩ ටිකත් කරන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ සාකච්ඡාව සඳහා ආරාධනාව 
ලැබුෙණ් පැය 48කට ෙපරයි. හක්මන පන්සලක උත්සවයක් 
තිබුණු නිසයි අපට ඊට සහභාගි ෙවන්න බැරි වුෙණ්. නමුත් ඒ 
සාකච්ඡාෙව්දීවත් මාතර නගර ශාලා සංකීර්ණය පිළිබඳව තීන්දුවක් 
අරෙගන තිබුෙණ් නැහැ, ගරු අගමැතිතුමනි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමන්ලා සියලුම ෙදනා මුණ ගැහිලා සාකච්ඡා කරලා 

තීරණයක් ගන්න. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් අපි ඒ විධියට තීරණයක් අරෙගන ෙම් පශ්නය 

අවසන් කරමු ෙන්ද, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා ෙම් කාරණයට 

මැදිහත්වීම ගැන සතුටු ෙවමින් විෙශේෂෙයන් මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ෙකොටවිල පෙද්ශෙය් අක්කර 300කට වැඩි පෙද්ශයක 
ඉඩම් පවරාෙගන ෙම් නව නගරය සඳහා මූලික කටයුතු සියල්ලම 
අවසන් ෙවලා ඉදි කිරීම කටයුතුත් ආරම්භ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගරු 
අගමැතිතුමනි. ජනවාරි මාසෙය් 12වැනිදා ඉඳලා ඇටසැකිලි වාෙග් 
සිටින ඒ මිනිස්සු විශාල අපහසුතාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
වන්දි ෙගවීම්වල පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. එම ඉඩම් පවරාගත් 
මිනිස්සුන්ට අවුරුද්දක කාලයක් තිස්ෙසේ විශාල අසාධාරණයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කඩිනමින් ෙමවැනි අත්යවශ්ය කාරණා 
හරි ෙතෝරාෙගන පමුඛත්වය ෙදන්න කියන එක තමයි මාතර 
පුරවැසිෙයක් විධියට මෙග් ඉල්ලීම. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙහොඳයි, මම දැනුම් ෙදන්නම්. ෙමොකද, ඊළඟ රැස්වීම ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තියන්නයි එකඟ වුෙණ්. මහ ඇමතිතුමාත්, ඒ 
අයත් ෙමහාට එනවා කිව්වා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ෙම්ක ගරු අගමැතිතුමාෙග් සහ විෂය භාර 

ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. 

මීළඟට පශ්න අංක 4 -177/'15- (1), ගරු එම්.එච්.එම්. 
සල්මාන් මහතා. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ 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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න.  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

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

 
පසව්න ෙශේණිෙය් ශිෂ්යත්ව කප්පාදුව 

ஐந்தாம் ஆண்  லைமப்பாிசில் குைறப்  
CURTAILMENT OF GRADE FIVE SCHOLARSHIP AWARDS 

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

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

5 ෙශේණිෙය් අසාධාරණ ශිෂ්යත්ව කප්පාදුව ෙහේතුෙවන් දරුවන් 
විශාල සංඛ්යාවක් මුහුණ දී සිටින ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව 
ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

2014 වර්ෂෙය්දී 5 ෙශේණිය ශිෂ්යත්ව විභාගයට ඉදිරිපත් වූ 
දරුවන්ෙගන් 51,152ක් ශිෂ්යාධාර සඳහාත්, ෙවනත් පාසල් 
ඉල්ලුම් කිරීම සඳහාත් ෙතෝරා ගත්තා. මින් 25,000ක් සඳහා 
ශිෂ්යාධාර පදානය කිරීමට තීරණය කළා. 2015 අය වැය 
ෙයෝජනාෙව්දී හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා 5 ෙශේණිය ශිෂ්යත්ව 
සංඛ්යාවත්, ශිෂ්යාධාර සංඛ්යාව 25,000 දක්වා වැඩි කරන බවටත්, 
ශිෂ්යාධාරය රුපියල් 500 සිට 1,500 දක්වා ඉහළ දමන බවටත්, 
ෙයෝජනා කළා. ඒ අනුව 2014 වර්ෂෙය් 5 ශිෂ්යත්ව දරුවන් 
51,152ක් දක්වා සංඛ්යාවක් ශිෂ්යත්ව සුදුසුකම් ලත් අය ෙලස 
ෙතෝරා ගැනීමට අධ්යාපන අමාත්යාංශය පියවර ගත්තා. 

එෙසේ තිබියදී, ෙමවර 2015 වසෙර් 5 ශිෂ්යත්වයට ඉදිරිපත් වූ 
දරුවන්ෙගන් 31,853ක් පමණක් ශිෂ්යත්ව සුදුසුකම් ලත් දරුවන් 
ෙලස ෙතෝරා ගැනීමට අධ්යාපන අමාත්යාංශය කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙමය පසු ගිය වසර හා සැසඳීෙම්දී ශිෂ්යත්ව දරුවන්ට 
සිදු කළ බරපතළ අසාධාරණයක්. ඒ අනුව පසු ගිය වසරට වඩා 
ෙමම වසෙර්දී දරුවන්ට ශිෂ්යත්ව ලබාදීම 19,299කින් කප්පාදු කර 
තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා ලකුණු 150ට වඩා ලකුණු ලබා ගත් 
දරුවන් ෙබොෙහොමයකට ෙමවර ශිෂ්යත්ව සුදුසුකම් ලැබීෙම් අයිතිය 
අහිමි වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ලකුණු 150ක් කියලා කියන්ෙන් 
සාමාන්ය වශෙයන් ගත්ෙතොත් එක විෂයකට ලකුණු 75ක් වත් 
ලබා ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ දරුවන් ඊට වඩා ලබා ගත යුතු 
සාමාර්ථය ෙමොකක්ද?  

ෙමම අසාධාරණය පිළිබඳව ලංකා ගුරු ෙසේවා සංගමය ඇතුළු 
ගුරු සංගම් විසිනුත්, ෙදමව්පියන් විසිනුත් අධ්යාපන 
අමාත්යවරයාට අවස්ථා කිහිපයකදී දන්වා තිෙබනවා; 
උද්ෙඝෝෂණය කර බල කර තිෙබනවා. එෙසේ වුවද, එම පියවර 
ෙවනුෙවන් අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් කිසිදු පතිචාරයක් 
ෙනොදැක්වීම මඟින් පිළිබිඹු වන්ෙන් ෙමරට අධ්යාපන බලධාරින් 
අධ්යයනෙය් නියැලී සිටින දරුවන් පිළිබඳව දක්වන සැලකිල්ෙල් 
තරමයි. ශිෂ්යත්ව සංඛ්යාව අඩු කිරීම ෙහේතුෙවන් ඉහළ ලකුණු ගත් 
දරුවන්ට එය මානසිකව බලපාන බව රහසක් ෙනොෙවයි. එෙසේම 
පසු ගිය වසෙර් අය වැය ෙයෝජනාෙව්දී 05 ශිෂ්යත්ව දරුවන්ට ලබා 
ෙදන ශිෂ්යාධාරය රුපියල් 500 සිට රුපියල් 1,500 දක්වා වැඩි 
කිරීමට ගත් තීරණය අනුව අධ්යාපන අමාත්යාංශය කටයුතු කර 
ෙනොතිබීමත් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්, ගරු කථානායකතුමනි. 
ඒ අය වැය ෙල්ඛනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 2014 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 21වන දින සම්මත කර තිෙබනවා.  

827 828 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇතැම් අධ්යාපන බලධාරින් මාධ්ය ෙවත පවසන ආකාරයට 05 
ෙශේණිය ශිෂ්යත්ව පරීක්ෂණය සමත්, අසමත් කිරීෙම් පරීක්ෂණයක් 
ෙනොව ෙත්රීම් වර්ගෙය් පරීක්ෂණයක්. එබැවින් ෙමම විභාගෙයන් 
අසමත් ෙහෝ සමත් වීමක් පකාශ ෙනොවන බව ඔවුන් කියා සිටිනවා. 
අධ්යාපන බලධාරින්ෙග් ඔළුෙවන් හා මානසිකත්වෙයන් දරුවන් 
හිතන දිනකදී දරුවන්ට එය වලංගු ෙවන්න පුළුවන්. දැනට 
අධ්යාපන බලධාරින් හිතන විධිය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට ඒ දරුවන් වර්ධනය වුෙණොත් දරුවන්ට එය ෙත්රුම් 
ගන්න පුළුවන්. දැන් ෙම් ඉන්ෙන් දරුෙවෝ. බලධාරින්ෙග් ඔළුවයි, 
දරුවන්ෙග් ඔළුවයි අතර විශාල ෙවනස්කමක් තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. දරුවන්ට එය වලංගු විය හැකි වුවද, දරුවන්ෙග් 
ළපටි මනසට එය එෙසේ ෙනොවන බව අධ්යාපන බලධාරින්ට 
ෙනොෙත්රීම ෙමරට අධ්යාපන පද්ධතිෙය් කනගාටුදායක 
තත්ත්වයක්. අධ්යාපන මෙනෝ විද්යාව අනුව හුදු පරීක්ෂණයකින් 
දරුවන් ෙත්රීම නිවැරැදි වන්ෙන් ෙකොෙහොමදැයි පැහැදිලි වන්ෙන් 
නැහැ. ෙත්රීම් විභාගයක් නම් අධ්යාපන මෙනෝ විද්යාව අනුව 
පරීක්ෂණයකින් දරුවන් ෙතෝරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අධ්යාපන 
බලධාරින් පවසන ආකාරයට ෙමකී ෙත්රීම දරුවන්ට ෙහොඳ 
පාසලක් ලබා දීමට ෙහෝ ශිෂ්යාධාරයක් ෙලස ෙසොච්චම් මුදලක් 
ලබා දීමට බව පැවෙසනවා. එෙහත් ආණ්ඩුවක් කටයුතු කළ යුතු 
කාර්යය වන්ෙන් සියලු දරුවන්ට ෙහොඳ ගුණාත්මක ෙමන්ම 
පමාණාත්මක අධ්යාපනයක් ලබා දීම තහවුරු කිරීමයි. ඒ සඳහා 
සම අධ්යාපන අවස්ථා ජනිත වන පරිදි පාසල් අධ්යාපන පද්ධතිය 
සකස් කළ යුතු ෙවනවා. ඒ සඳහා ''ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල'' 
වැනි ලාභ ෙද්ශපාලන පාඨවලට ලඝු ෙනොවී විද්යාත්මක පදනමක් 
සහිතව දිවයිෙන් පාසල් පද්ධතිය පතිසංවිධානය ෙකොට 
සංවර්ධනය කළ යුතු ෙවනවා. එෙසේ ෙනොෙකොට ඉහත කී ව්යාජ 
පාඨවලට මුවා වී ෙමරට ජනතාවත් දරුවනුත් තවදුරටත් 
රැවටීෙමන් සිදු වන්ෙන්, සුපිරි යැයි කියා ගත් පාසල් සුළු 
පමාණයක් පමණක් තවදුරටත් නඩත්තු වීම පමණයි. ශිෂ්යත්ව 
විභාගෙයන් ෙකොපමණ ඉහළ ලකුණු ගත්තද, අෙප් අහිංසක 
දරුවන් විශාල පිරිසකට එම පාසල්වල ෙදොරටු වැසී ඇති බව 
රහසක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිකුත් කළ 05 ශිෂ්යත්ව විභාගෙය් 
ඇගයීම් වාර්තා අනුවද ෙපනී යන්ෙන්, ශිෂ්යත්ව සංඛ්යාව තීරණය 
කිරීෙම් පතිශතය ෙමන්ම සංඛ්යාවන්ද වසරින් වසර අඩු කරමින් 
තිෙබන බවයි. 2012දී සියයට 10.76ක්ද, 2013දී සියයට 10.12ක්ද, 
2014දී සියයට 9.99ක්ද, 2015දී සියයට 9.55ක්ද වන ෙලස 
ශිෂ්යත්ව සංඛ්යාව කප්පාදු කරමින් ආ බව එකී වාර්තාව අනුව 
තහවුරු ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

පසු ගිය අවුරුදු හතර පුරාවටම කමානුකූලව ෙම් පතිශතය අඩු 
කරමින් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. නමුත් ශිෂ්යත්වයට 
ෙපනී සිටි සංඛ්යාව වසරින් වසර වැඩි වී තිෙබනවා. එය 2010දී  
3,02,640 සිට 2015දී 3,33,672 දක්වා වැඩි වීෙමන් පැහැදිලියි. ඒ 
අනුව සිදු විය යුත්ෙත් ශිෂ්යත්වයට ෙපනී සිටින සංඛ්යාව වැඩි වීමත් 
සමඟ ලබා දිය යුතු ශිෂ්යත්ව පමාණයද ඉහළ දැමීමයි. නමුත් සිදු වී 
තිෙබන්ෙන් වසරින් වසර ශිෂ්යත්ව පමාණය කප්පාදු වී යාමයි.  

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

01. 2014 වර්ෂෙය්දී 05 ෙශේණිය ශිෂ්යත්ව විභාගෙයන් ලබා දුන් 
ශිෂ්යත්ව සංඛ්යාව 51,152ක් බව දන්ෙන්ද? 

02. 2015 වර්ෂෙය්දී (ෙමවර) එෙසේ ලබා දුන් ශිෂ්යත්ව සංඛ්යාව 
31,853ක් බව පිළිගන්ෙන්ද? 

03. ඒ අනුව ෙමවර 05 ෙශේණිය ශිෂ්යත්ව සංඛ්යාව 19,299කින් 
කප්පාදු කර ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද? 

04. ෙම් ෙහේතුව නිසා 150ට වඩා ඉහළ ලකුණු ලබා ගත්, 
ශිෂ්යත්වයට ඉදිරිපත් වූ දරුවන් සැලකිය යුතු පමාණයක් 
මානසික පීඩාවකින් පසුවන බව ඔබ පිළිගන්ෙන්ද? 

05. අධ්යාපන අමාත්යාංශය 05 ෙශේණිය ශිෂ්යත්ව පමාණය 
තීරණය කිරීෙම්දී එළැඹි සථ්ාවරය ෙහේතුෙවන් 05 
ෙශේණිෙය් ශිෂ්යත්ව දරුවන්ට බලවත් අසාධාරණයක් සිදු 
කර තිෙබන බව පිළිගන්ෙන්ද? 

06. ශිෂ්යත්ව සමතුන් ෙවනුෙවන් පාසල්වල පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 
ලබා ගැනීෙම්දී ඒ ඒ පාසලින් නිවැරදි අගයන් ලබාදී ඇති 
බවට සෑහීමකට පත් වන්ෙන්ද? 

07. පහ වසර ශිෂ්යත්වයට මුහුණ දුන් දරුවන්ට සිදු වූ 
අසාධාරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලබන විසඳුම කුමක්ද? ඒ 
කවදාද? 

ෙම් කරුණු ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා දැනගන්න කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

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

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන විධියට අෙප් අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා වැරැදි ෙතොරතුරු පදනම් කරෙගන තමයි 
ෙම් පකාශය කෙළේ. එතුමා පශ්න හතක් අසා තිෙබනවා. ඒ පශ්න 
හතට මම එතුමාට පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්.  

 ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් එතුමා අසන ලද පශ්නවලට 
පිළිතුරු ෙමෙසේයි.  

01.  අදාළ ෙනොෙව්. 51,152ක් ෙනොෙව්.  

 පාසලක් ලබාගැනීම සඳහා සිසුන් 51,152ක් අයදුම් කර 
ඇති අතර, ඉන් ශිෂ්යත්ව හිමිකම ලබා ඇත්ෙත් සිසුන් 
15,000ක් පමණි.  

02. අදාළ ෙනොෙව්.  

 ශිෂ්යත්ව ලබාගැනීම සඳහා සිසුන් 31,853ක් අයදුම් කර 
ඇති අතර, ඉන් ශිෂ්යත්ව හිමිකම ලබා ඇත්ෙත් සිසුන් 
15,000ක් පමණි.  

03. අදාළ ෙනොෙව්. එය කප්පාදු කර ෙනොමැත. 2015 සඳහා පසු 
ගිය රජය මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය ෙයෝජනා 
මඟින් ශිෂ්යත්ව සංඛ්යාව 15,000 සිට 25,000 දක්වා වැඩි 
කිරීමට ෙයෝජනා කරන ලදී. ඇත්තටම එය මැතිවරණය 
ආසන්නෙය් කියපු පකාශයක්. අදාළ  ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන අවසථ්ාව වන විට 
ශිෂ්යත්ව 15,000ක සීමාව තුළ පතිඵල නිකුත් කර තිබුණි. 
අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසු 25,000ක සීමාව යටෙත් 
පතිඵල නිකුත් කළද ශිෂ්යාධාර  දීම සඳහා පතිපාදන ලබා 
ෙදන ලද්ෙද් ශිෂ්යාධාරලාභින් 15,000කට අදාළව පමණි.  

829 830 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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04. අදාළ ෙනොෙව්. ලකුණු  150 ෙනොව ඊට ආසන්න ලකුෙණ් 
සිට ඉහළ ලකුණු ලබා ගත් සිසුන් රාශියක් ෙමන්ම දක්වන 
ලද ලකුණු සීමාවට පහළින් සිටින සිසුන් විශාල පිරිසක්ද 
සිටී. ෙදමව්පියන් විසින් ෙමන්ම ගුරු භවතුන් විසින්ද ෙමම 
ශිෂ්යත්ව පරීක්ෂණය උෙදසා දිගු කලක සිට සූදානම් වන 
බැවින් සිසුන් තුළ මානසික ෙවෙහසක් ඇති වීම සිදු ෙව්. 
ෙමම තත්ත්වය අධ්යාපනය තුළ ෙගොඩ නැඟී ඇති 
වාණිජමය සව්භාවය මත ඇති වී ඇති තත්ත්වයක් බව 
දන්වන අතර, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
පදානත්වෙයන් රැසව්න කමිටුෙව්දී ශිෂ්යත්ව විභාගය තබා 
ගත යුතුද නැද්ද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් තීරණය 
කළ යුතුයි. ඒ, ෙදමව්පියන්ට සහ දරුවන්ට විශාල මානසික 
පීඩනයක් ෙම් තුළින් ෙගන ෙදන නිසයි. 

05. අදාළ ෙනොෙව්. 2008 වර්ෂෙය් සිටම ලබා දී ඇති ශිෂ්යත්ව 
පමාණය 15,000ක් වන අතර ෙමම වර්ෂෙය්දීද ලබා දී 
ඇත්ෙත්  එම සංඛ්යාව බැවින් අසාධාරණයක් සිදු ෙනොෙව්. 

06. ඔව්. විදුහල්පති විසින් සපයනු ලබන ෙතොරතුරුවලට 
අතිෙර්කව ෙමම අමාත්යාංශෙය් අභ්යන්තර විගණන අංශය 
විසින්ද අවශ්ය අවසථ්ාවන්වලදී කලාප නිලධාරින් මඟින්ද 
ෙමම පාසල් අධීක්ෂණයට ලක් කර 6  වන ෙශේණිය සඳහා 
සත්ය වශෙයන් නිර්මාණය වන පංති සඳහා නියමිත ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව ෙයොමු කරනු ලැෙබ්. 

07. අසාධාරණයක් වී ෙනොමැත. ෙකෙසේ වුවද, ශිෂ්යත්ව 
පරීක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් ඇති වී ඇති ෙමම ගැටලුකාරී 
තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි කාලෙය් දී තීරණ ගැනීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පැයක කාලයක් පශ්නවලට ගිෙයත් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු දීම දැන් අවසන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ. කමක් නැහැ. එතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2014 වසෙර්දී ළමුන් 51,152ක් ඇයි 

ෙම් විභාගය ඉල්ලන්ෙන්? හැම ළමයාම ඉල්ලන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
ළමුන් 51,152 දක්වා ඉල්ලීම ඇති ෙවන්ෙන්, "ෙම් ලකුණු 
මට්ටෙමන් ඉහළ ළමයින්ට පාසලක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් 
කළ හැකියි." කියා ඒ දරුවන් තීරණය කරනවා. ඒ අනුව තමයි 
51,152ක් ඉල්ලුම් කරන්ෙන්. ෙම් වසෙර්දී 31,853 දක්වා එය අඩු 
ෙවන්ෙන් ඇයි? ඇයි එෙහම අඩු ෙවන්ෙන්?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම විස්තර ලබා ෙදන්නම්. 

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර ලබා ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක ඔබතුමා පැහැදිලි කර 

කියන්න. ඊළඟ කාරණාව තමයි ගරු කථානායකතුමනි, 
මැතිවරණයකදී ඉදිරිපත් කරන මැතිවරණ පකාශනෙය් ෙමොනවා 
තිබුණත් අපට කමක් නැහැ. ඒවා කරයිද නැද්ද කියා අපට වැඩක් 
නැහැ. ෙමොකද, අපි දින 100 පතිපත්ති පකාශනෙය් තිබුණු වැඩ 
පිළිෙවළ දැකලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් තිෙබන දින වකවානු 
සම්බන්ධෙයන් දැකලා තිෙබනවා. එම නිසා ඒවා පිළිබඳ විවාදයක් 
නැහැ. ඒ කියන්ෙන් මැතිවරණයකදී පකාශනයක් ඉදිරිපත් කිරීම 
අපි ඉතිහාසෙය්දීත් දැකලා තිෙබනවා. ඒවා කරලා නැහැ. හැබැයි, 
මැතිවරණයක් ආසන්නෙය් වුවත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කෙළේ 
අය වැය ෙල්ඛනයයි. ඒ අය වැය ෙල්ඛනෙයන් තමයි ෙම් ශිෂ්යත්ව 
15,000 සංඛ්යාව 25,000 දක්වා 10,000කින් ඉහළ දැම්ෙම්. ඉහළ 
දැම්මා විතරක් ෙනොෙවයි. පාසල්වලට ලිපි මඟින් පවා දැනුම් දී 
තිබුණා එතැනින් පහළ ඉන්න දුවා දරුවන් පිළිබඳව එතැනින් 
එහාට කියා මාර්ග ගන්න කියලා. ඒ ලිපිය මා ළඟ තිෙබනවා. 
එතෙකොට ශිෂ්යත්ව 15,000 සිට 25,000 දක්වා පසු ගිය අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් වැඩි කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුවා. ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනි දායින් පස්ෙසේ කියාත්මක වුෙණ් ඒ ආණ්ඩුව ෙනොෙවන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන ලද අය වැය 
ෙල්ඛනයට අනුව තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් අවුරුද්ද ගමන් කරලා 
තිබුෙණ්. ඒ නිසා ඒ ශිෂ්යත්ව 10,000 ලබා දිය යුතුව තිබුණා. 
එෙහනම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් නිශ්චිත වශෙයන් ශිෂ්යත්ව 
15,000 සංඛ්යාව 25,000 දක්වා වැඩි කර තිෙබන බව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිළිෙගන තිබියදී, එය 2015 වසෙර් කියාත්මක 
ෙනොවීමත් වරදක්. ඒ වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වසෙර් -
2015 වසෙර්-  වැඩි කරන ලද ශිෂ්යත්ව 10,000 ලබා ෙනොදීමත් 
වරදක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් වසෙර් ඒ ශිෂ්යත්ව 10,000 ඇතුළත් 
ෙනොකර පරණ 15,000ට ෙගන ඒමත් වරදක්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමනි, ඔබතුමා ඔය කරපු 

පකාශයත් වැරදියි. ෙමොකද, ශිෂ්යත්ව සංඛ්යාව 25,000 දක්වා වැඩි 
කිරීම හුදු මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් පමණයි. පකාශයක් පමණයි. 
ෙම් සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒක අහන්න ඕනෑ 
හිටපු මුදල් ඇමතිවරයාෙගනුයි. අපි අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ, 
ෙම් ශිෂ්යත්ව කඩඉම් ලකුණ තීරණය කරන විධිය. විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  විසින් ෙම් ශිෂ්යත්ව කඩඉම් ලකුණ තීරණය 
කරනු ලබන්ෙන්, ශිෂ්යත්ව විභාගයට ෙපනී සිට සමත් වූ, රුපියල් 
54,000ට අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා තමයි ඒ සඳහා අවස්ථාව 
ෙදන්ෙන්.  ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක ෙවන ෙවන විධියට අර්ථ 
කථනය කළාට, ෙම් කඩඉම් ලකුණ තීරණය කරනු ලබන්ෙන් 
ශිෂ්යත්ව ආධාරය ලබා දීම සඳහා පමණයි. 2014 ශිෂ්යත්ව 
15,000කට තමයි මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.  ෙම් 15,000න් 
සියයට 10ක් ෙදනවා දුෂ්කර දිස්තික්කවල ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට. 
එතෙකොට ශිෂ්යත්ව 13,500ක් තමයි ඊට අමතරව ෙපොදුෙව් ලබා 

831 832 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දීමට තීරණය කරනු ලබන්ෙන්. එතෙකොට වැඩිම ලකුණු ගත්ත 
ෙකනාෙග් ඉඳලා අර 13,500 දක්වා උඩ ඉඳලා පහළට එනතුරු 
අරෙගන, එතැනින් තමයි කඩඉම් ලකුණ -cut-off mark එක- 
තීරණය කරන්ෙන්  ශිෂ්යාධාරය ලබා දීම සඳහා.  හැබැයි, ෙම් 
අතෙර් ඉන්නවා වැඩි ආදායම්ලාභීනුත්. අන්න ඒ අයත් එකතු 
වුණාම තමයි ෙම් 31,853 එන්ෙන්. ශිෂ්යාධාර ලබා දීම සඳහා 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා එකම ෙද් අපි කප්පාදු කරලාත් නැත. පසු ගිය 
රජෙය් මුදල් ඇමතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරපු ඒ අය වැෙය් කුමක් 
සඳහන් වුවද, මුදල් පතිපාදන ලබා දී නැත. ඒ නිසා අපට ඒවාට 
වැඩිපුර ෙගවන්න පුළුවන්කමක් නැත. ඒ නිසා  පසු ගිය වසෙර්  
පරිදිම  ෙම් වසෙර්ත් අපි ලබා දී තිෙබන්ෙන් 15,000ක් පමණයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවසාන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළ අය 

වැය ෙල්ඛනය ෙන්. ඡන්දය සඳහා මැතිවරණ පකාශනයක තිබුණා 
නම්, "අපට ඡන්දය ෙදන්න, අපි කාර් එකක් අර ෙගන ෙදන්න 
පහසුකම් හදන්නම්" ආදී වශෙයන් ඒවා අපට පිළිගන්න පුළුවන් 
ගරු කථානායකතුමනි. කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්ද, තිබුණු 
බයිසිකලයත් නැති ෙවයිද කියන එක ෙවනම පශ්නයක්. ෙමොකද, 
ඒවා මැතිවරණ පකාශන ෙන්. දැන් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පකාශ 
කරනවා හරියටම කාර් එෙක් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. 
මැතිවරණ පකාශනෙය් තිෙබන ඒවා - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි අධ්යාපනය ගැන ෙන් කථා කරන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මැතිවරණ පකාශනය සහ අය වැය 

ෙල්ඛනය අතර තිෙබන ෙවනස ගැන මම උදාහරණයක් ගත්ෙත්. 
මැතිවරණ පකාශනෙය් අපි එෙහම කියනවා. නමුත් අය වැය 
ෙල්ඛනය සකස් ෙවන්ෙන් එෙහම ෙනොෙවයි. අය වැය ෙල්ඛනය 
තමයි නිශ්චිත වශෙයන් රජයක ඒ ඒ කියා මාර්ගත්, පතිපත්තිත් 
තීරණය වන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි 2015 අය වැය ෙල්ඛනය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කෙළේ. ඒ, මැතිවරණයක් ආසන්නෙය් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒක ෙවනම පශ්නයක්. හැබැයි, ඒ අය වැය 
ෙල්ඛනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළා. එතෙකොට එළඹුණු 
රජයට තමයි වගකීම තිෙබන්ෙන් ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් 
කරන්න. ෙමොකද, ඒ අය වැය ෙල්ඛනය කියාත්මක කරන්ෙන් 
ජනවාරි මාසෙය් 01වැනි දා සිටයි. නමුත් ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි 
දා ආණ්ඩුව මාරු ෙවනවා. ඒ නිසා පැවති අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
ඉදිරිපත් කරන ලද කියා මාර්ග කියාත්මක කිරීමට අලුත් ආණ්ඩුව 
බැඳී සිටිනවා. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුව අය වැය ෙල්ඛනයක් 
සම්මත කළාට පසුව ඒ අතර මැද ආණ්ඩුවක් එනවා නම්, ඒ 
ආණ්ඩුව ෙවනත් විධියකට කියාත්මක ෙවනවා නම් ඒක සුදුසු 
නැහැ. ඒ නිසා ශිෂ්යත්ව පමාණය 15,000 සිට 25,000 දක්වා වැඩි 
කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වැඩි කිරීම මැතිවරණයක් 
ආසන්නෙය් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒක සාධාරණ වැඩි කිරීමක්. 
ෙමොකද, විභාගයට ලියන දරුවන් සංඛ්යාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ නිසා ශිෂ්යාධාර ලබා දීෙම් පමාණය වැඩි කළ යුතුව තිබුණා. 
මැතිවරණයක් ආසන්නෙය් වුවත් ඒ සංඛ්යාව 15,000 සිට 25,000 
දක්වා වැඩි කිරීෙම් සාධාරණත්වයක් තිබුණා. ඒ නිසා පවතින 
ආණ්ඩුෙව් අභිෙයෝගය සහ වුවමනාව විය යුතුව තිබුෙණ් ඒ 
සාධාරණත්වය ආරක්ෂා කිරීමයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට අවස්ථාව ෙදමු,  ඒක පැහැදිලි 

කරන්න. 
 
 ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය තමයි අපි කැපුෙවත් නැහැ, අපි 

වැඩි කෙළත් නැහැයි කියලා පරණ තැනට යාම. ඒක සාධාරණ 
නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක වැරදියි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඒක පැහැදිලි කරන්න.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක වැරදියි. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය 

ඉදිරිපත් කරන ෙතක් කියාත්මක වුෙණ්  මහින්ද රාජපක්ෂ  මුදල් 
ඇමතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනයයි. ඒ ෙවන් 
කළ මුදල් පතිපාදන මත තමයි කටයුතු කෙළේ. අතුරු අය වැෙයන් 
කෙළේ අපි ජනතාවට දුන් දින 100 ෙපොෙරොන්දු කියාත්මක කිරීම 
සඳහා -[බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න ෙකෝ. 
මම කථා කරලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඕනෑ නම් කියන්න.  

අපි අතුරු අය වැෙය්දී කරනු ලැබුෙව් දින 100දී ජනතාවට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු ඉටු කිරීම සඳහා මුදල් පතිපාදන ෙවන් කර ගැනීම 
පමණයි. එතෙකොට  පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මුදල් 
ඇමතිවරයා ෙග් පකාශයක් තිබුණත් ඒ සම්බන්ධෙයන් මුදල් ෙවන් 
ෙවලා නැහැ. ඔබතුමා ඔය විධියට කියනවා නම්, ඒ මුදල් 
ඇමතිවරයාම ඒ අය වැය ෙල්ඛනෙය්ම පකාශයක් මඟින් ගුරු 
වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරන්න රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් 
කළා. හැබැයි, ගුරු වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරන්න ඒ රුපියල් 
මිලියන 3,000 ලබා දුන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා හුදු පකාශයක් 
පමණක් කරලා මුදල් ෙවන් ෙනොකිරීම සම්බන්ධෙයන් පැරණි 
පූර්වාදර්ශයනුත් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් නව රජය විධියට 
අපට වගකීමක් නැහැ. අපි පිළිගන්නවා ශිෂ්යාධාර වැඩි කරන්න 
ඕනෑ කියා. ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදලක් අපි ෙමවර පාග්ධන වියදම් 
සඳහා ෙයොදා තිෙබනවා. අපි ඊට අදාළ කටයුතු කරනවා. නමුත් 
ගිය වර එක් එක් ෙද්ශපාලනඥයන් දීපු ෙපොෙරොන්දු -ෙම් අය වැය 
වන ෙතක් දුන් ෙපො ෙරොන්දු- ඉෂ්ට කරන්න මුදල් ෙසොයාගන්න 
කමෙව්දයක් අපට නැහැ.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. ෙයෝජනා අංක 1, ගරු 

සභානායකතුමා. 
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

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) 
Sir, I move,  

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 9.30 a.m. 
on Thursday,  November 26th, 2015." 

 

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

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
සීමාසහිත මහනුවර ශී පුෂප්දාන සමිතිය (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
வைரய க்கப்பட்ட கண்  ஸ்ரீ ஷ்பதான சங்கம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
KANDY SRI PUSHPADANA SOCIETY LTD. (INCORPORATION) 

BILL 
 

ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

"සීමාසහිත මහනුවර ශී පුෂ්පදාන සමිතිය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

 
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 බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  த்தசாசன 

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  Buddhasasana for report. 

ධම්මදීප පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

தர்மதீப நி வனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
DHAMMADEEPA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

"ධම්මදීප පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

 
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 බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) த்தசாசன 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  Buddhasasana for report. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

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

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

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

ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 
November] 

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

Question again proposed.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[ .ப. 10.12] 
 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 2016ஆம் ஆண் க்கான 

வர  ெசல த் திட்டத்திேல சில க த் க்கைள 
எ த் ைரக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். எங்க ைடய 
மக்கள் கடந்தகால அரசின் மிகக்ெகா ரமான நடவ க்ைககள் 
காரணமாகத் தங்க ைடய நாளாந்த நடவ க்ைககைளச் 
ெசய்ய யாத நிைலயில் இ ந்தார்கள். இரா வத்தின் 
பிரசன்னம் எங்க ைடய மக்கைளப் ேபச யாத நிைலக் 
குள்ளாக்கிய . அந்த ஆட்சிைய மாற் வதற்காக மக்கள் 

ைறையக் ைகயாண்டார்கள்; ஜனாதிபதிைய ம் திய 
அரைச ம் ெதாி ெசய் ம் விடயத்தில் எங்க ைடய தமிழ் 
ேபசும் மக்கள் ன்னின்  ெசயற்பட்டார்கள். அவர்க ைடய 
எதிர்பார்ப்ெபல்லாம் தங்க ைடய பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட 
ேவண் ம்; தங்க ைடய காணிகள் மீளக் ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம்; இரா வம் ைகப்பற்றிய அத்தைன காணிகைள ம் 
- வயற்காணிகள் மற் ம் பாடசாைலகள் உட்பட - வி வித் த் 
தரேவண் ெமன்ப தான்.  

ஒ  சுதந்திரமான நாட் ேல வாழ்கின்ற தன்ைமைய 
அவர்கள் உணரேவண் ெமன்ற ாீதியிேல அந்த அடக்கு ைற 
யி ந்  வி படலாெமன்  இந்த அரசாங்கத்ைத 
நம்பியி ந்தார்கள். 100 நாள் ேவைலத் திட்டத்திேல திய 
அரசு காட் ய அக்கைற, இப்ெபா  இ க்கின்றதாெவன்  
பார்த்தால் இல்ைலெயன்ப தான் என் ைடய க த்தாகும். 
100 நாள் ேவைலத்திட்டத்திேல சம் ர் மற் ம் 
யாழ்ப்பாணத்திேல பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் 
வி விக்கப்பட்டன. அதற்குப் பிறகு சந்திாிகா அம்ைமயாாின் 
தைலைமயில் ஒ  கு  நியமிக்கப்பட்  இப்ப யாக 
நிலங்கைள வி விப்பதற்கான ஒ  யற்சி ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட . குறிப்பாக, தங்க ைடய பைழய கிராமம் கடற்பைட 

காமி ந்  வி ப ெமன்  எங்க ைடய ள்ளிக்குள 
மக்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். அந்த எதிர்பார்ப்ேபா  அவர்கள் 
இன்ைறக்கும் இ ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். சன்னாாிேல 
பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகைள இரா வம் 
ைகப்பற்றியி க்கிற . அ  வி விக்கப்ப வதற்கான 
வாய்ப்ைப எதிர்பார்த்  அந்த மக்கள் இ க்கின்றார்கள். 
இப்ப யாக வடக்கு, கிழக்கிேல பல்ேவ  எதிர்பார்ப் க் 
கேளா  மக்கள் இ க்கின்றார்கள். 100 நாள் ேவைலத் 
திட்டத்திேல காட் ய அக்கைறைய திய அரசு மீண் ம் 
காட்ட ேவண் ம். பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்க ைடய  தைலைமயிேல மீண் ம் அேத அரசாங்கம் 
வந்தி க்கின்ற . ஆனால், இந்த விடயத்திேல எந்த 
அக்கைற ம் காட்டப்படவில்ைல என்பைத இங்கு நான் 
மனவ த்தத்ேதா  ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

எங்க ைடய மக்களின் வாழ்க்ைகத்தரம் பற்றிய 
இன்ெனா  விடயத்ைத ம் ெசால்ல ேவண் ம். இப்ேபா  
மைழ ெபய் ெகாண் க்கின்ற . எங்க ைடய பிரேதசத் 
திேல மக்கள் இடம்ெபயர்ந்தி க்கிறார்கள். அவர்க ைடய 
எதிர்பார்ப்பான சைமத்த உண  வழங்கப்ப கின்ற . அதி ம் 
குறிப்பிட்ட பாடசாைலக்கு இடம்ெபயர்ந்த மக்க க்குத்தான் 
அ  வழங்கப்பட ேவண் ெமன்ற உத்தர  
பிறப்பிக்கப்பட் க்கிற . பாடசாைலக்கு வர யாமல் 
தங்க ைடய உறவினர்களின் களில் இ க்கின்ற 
கு ம்பங்க க்கும் அந்த நிவாரணத்ைத வழங்க ேவண் ம். 

இதிேல அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் அவர்கள் காிசைன 
எ த்  மைழயால் பாதிக்கப்பட்ட எல்லா மக்க க்கும் அந்த 
நிவாரணத்திைன வழங்குவதற்கான வழிவைககைள ேமற் 
ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நான் இச்சந்தாப்்பத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

எங்க ைடய தமிழ் அரசியல் ைகதிகளின் வி தைல 
என்ப  குறிப்பாக இன்ைறக்குப் பலரா ம் ேபசப்ப கின்ற . 
அவ்வாேற ஐக்கிய நா கள் சைபயின் தீர்மானம் மிக 
எ ச்சியாகப் ேபசப்பட்ட ஒ  விடயமாகும். அரசாங்கம் இந்தத் 
தீர்மானத்ைத நிைறேவற் வதற்கு ைனவதாகக் காட் க் 
ெகாண் ந்தா ம், இப்ெபா  எங்க ைடய அரசியல் 
ைகதிகளின் வி தைல விடயத்தில் அ  மாறியி க்கின்ற . 
அரசியல் ைகதிக க்கு அரசாங்கம் நிபந்தைனகேளா  பத்  
இலட்சம் பாய் சாீரப் பிைண வழங்கி ள்ள . அத் டன், 20 
ேப க்குப் னர்வாழ்வளிப்பதாக ம் அறிவித்தி க்கிற ; 
அைத நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். ஆனா ம், அந்த 20 ேபாில் 
ஒ வர் ஏற்ெகனேவ னர்வாழ்வளிக்கப்பட்  
வி தைலயாகியி க்கிறார். இன்ெனா வர் ஏற்ெகனேவ 
பிைண வழங்கப்பட் க்கின்றார். மற்றவர்க க்கு ஒ  
வழக்கில் மட் ம் னர்வாழ்  வழங்கப்பட் க்கின்ற . 
ஆனால், ஒ வ க்கு எதிராக கிட்டத்தட்ட 3 வழக்குகள் என்ற 
ாீதியிேல அவர்கள்மீ  வழக்குகள் இ க்கின்ற காரணத்தால் 
இந்தப் னர்வாழ்  என்ப  எந்தள க்கு நைட ைறக்கு 
வ கின்ற சந்தர்ப்பத்ைத உ வாக்கும் என்ற ேகள்வி 
எ கின்ற . ஆகேவ, அந்த அைனத்  வழக்குகளி ந் ம் 
அவர்கைள வி வித் , னர்வாழ்வளிக்கின்ற வாய்ப்ைபக் 
ெகா த்தால்தான் அவர்கள் உண்ைமயான வி தைலைய 
உணர ம். இல்ைலேயல், ஒ  வ ட னர்வாழ்  த்த 
பின்  மீண் ம் அவர்கள் சிைறயிேல வா கின்ற 
நிைலைமதான் ஏற்ப ம். உண்ைமயிேல இந்த அரசு இந்த 
விடயத்தில் நல்ல ைறயிேல கவனத்ைதச் ெச த்தி 
யி க்கிற . ஆனா ம், பல விடயங்கள் கண் பி க்கப் 
படாமல்  இ க்கின்றப யால் அரசினால் ெசய்யப்ப கின்ற 
விடயங்க ம் அதன்மீ  ஒ  தாக்கத்ைதேயற்ப த் கின்ற 
வாய்ப் ண்டாகும். ஆகேவ, னர்வாழ்வளிக்கப்பட ள்ள இந்த 
20 ேப க்கும் எதிராக ள்ள  அைனத்  வழக்குகளி ந் ம் 
அவர்கைள வி வித்  அவர்க க்குப் னர்வாழ்வளிக்க 
ேவண் ம் என்  நான் இங்கு மீண் ம் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். ேம ம், மேலசியாவி ந்  ைக  
ெசய்யப்பட்ட, ஐ.நா. சைபயின் கண்காணிப்பிேல இ ந்த 
இ வர் இரண்  வ டங்களாக எந்த வழக்கும் இல்லாமல் 
இங்ேக இ ந் ெகாண் க்கிறார்கள். ஆகேவ, அவர் 
க ைடய வி தைலைய ம் கவனத்திெல க்க ேவண் ம்.  

இைதவிட ேவ க்ைகயான விடயம் என்னெவன்றால், 
நா ம் ஓர் அரசியல் ைகதியாகத்தான் இப்ெபா  இ க் 
கிேறன். ஏெனன்றால், ள்ளிவாய்க்கா ேல எம  மக்கள் 
அழிந்த  ெதாடர்பாக நான் ஒ  ெதாைலக்காட்சிக்குப் ேபட்  
ெகா த்தி ந்ேதன்.  அதனால், வி தைலப் கேளா  
ேசர்ந்  இலங்ைக அரசாங்கத்ைதக் கவிழ்க்கின்ற - 
சதிெசய்கின்ற நடவ க்ைகயில் ஈ பட்டதாகக்கூறி கடந்த 
அரசு என்மீ  வழக்குத் தாக்கல் ெசய்தி ந்த . நான் 
இப்ெபா  bail இல் இ க்கிேறன். என்ேனா  ைக  
ெசய்யப்பட்டவர் 6 வ டங்களாகச் சிைறயில் இ க்கிறார். 
ஆனால், அவர் எந்தெவா  தவ மிைழக்கவில்ைல. ஆகேவ, 
இந்த விடயங்கைள ம் அரசாங்கம் கவனத்தில் எ க்க 
ேவண் ம்.  

எங்க ைடய அரசியல் ைகதிகளின் விடயம் சம்பந்தமாகத் 
ாித நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அவர்கள் 
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பல வ டங்களாக எந்தெவா  பாகுபா மில்லாமல் சிைறயிேல 
தண்டைன அ பவிக்கிறார்கள். அவர்களின் கு ம்பங்கள் 
கஷ்டப்ப கின்றன. குழந்ைதகைள அவர்களின் மைனவிமார் 
காப்பாற்ற யாமல் பலாிடம் ைகேயந் கின்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . அவர்கள் சிைறயிேல இ ப்பவர்கைளப் 
ேபாய்ப் பார்க்கக்கூட யாத அள க்கு மிக ம் ஏைழக் 
கு ம்பத்தவர்களாகத்தான்  இ க்கிறார்கள். க க்குச் 
சாப்பா  ெகா த்தவர்கள், சி  உதவிகைளச் ெசய்தவர்கள் 
தான் இன்  சிைறயில் வா கிறார்கள். பல ெபாிய ெபாிய 
தாக்குதல்களில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஒ  குறிப்பிட்ட சிலர் 
மட் ேம. அத் டன், சா காமிேல நான்கு இைளஞர்கள் 
எந்த வழக்கும் இல்லாமல் அைடக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
அவர்கள், தங்கைள மக ன் சிைறச்சாைலக்கு  மாற்ற 
ேவண் ெமன்  ேகட்கிறார்கள். ஆகேவ, இதி ம் அரசு தன  
கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம்.  

இந்த அரசு ஒ  நல் ணக்க அரசு என்  
ெசால்லப்ப கின்ற நிைலயிேல, தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
ெவளியி ந்  அதற்கு ஆதர  அளிக்கின்ற நிைலயிேல, 
இந்த அரசுக்கு நாங்கள் வி க்கின்ற ேகாாிக்ைககள் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றேபா தான் எம  மக்க க்கும் 
நாங்கள் ெசால்கின்ற விடயங்களில் நம்பிக்ைக ஏற்ப ம். 
அதாவ , இந்த அரசு சாியான ைறயிேல ெசயற்ப கின்ற ; 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ச் ெசால்வைதச் ெசய்கின்ற ; 
நாங்க ம் அந்த வழிகளிேல சாியான பயைன அைடய 
ேவண் ம் என்  க வார்கள். ஆனால், நாங்கள்  இன்ைறக்கு 
ஏமாற்றமைடந்தி ப்பைத உணரக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, மக்கள் நிைனக்கின்ற அத்தைன விடயங்க ம் 
இன்ைறக்கு நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல என்பைதத்தான் 
நான் இங்கு குறிப்பிட ேவண் ம். அந்தவைகயில், இந்த 
அரசாங்கத் க்கு நாங்கள் வி த்த ேகாாிக்ைககள் 
நிைறேவற்றப்படவில்ைல. உதாரணமாக, நாங்கள் அரசாங்க 
அதிபர் ஒ வைர இடமாற்றம் ெசய்யேவண் ம் என் ம் அந்த 
இடத் க்கு ஒ  தமிழைர நியமிக்க ேவண் ம் என்  பிரதம 
அைமச்சர் அவர்களிட ம் மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட 
எல்ேலாாிட ம் ேபசிேனாம். அதைனச் ெசய்  த வதாகச் 
ெசான்னார்கள். ஆனால், நைட ைறயில் அந்த விடயம் 
நிைறேவற்றப்படவில்ைல. ஆகேவ, இப்ப ெயா  சிறிய 
விடயம்கூட தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ேகாாிக்ைகக் 
கிணங்கச் ெசய் தரப்படவில்ைல.  

அைதவிட, மாவட்ட அபிவி த்திக் கு வின் தைலவர் 
பதவி ெவற்றிெபற்ற கட்சிகளின் அங்கத்தவர்க க்குத்தான் 
ெகா க்கப்பட ேவண் ம் என்  பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
ெவளிப்பைடயாகச் ெசால் யி ந்தார். பாரா மன்றத்திேல 
ஒ  தீர்மானத்ைதக் ெகாண் வந்  அதன் பின்  அவர்க க்கு 
அந்தப் பதவிையக் ெகா ப்பதாக ம் கூறியி ந்தார். ஆனால், 
இப்ெபா  அந்தத் தீர்மானம் மாற்றப்பட் க்கின்ற . அவர் 
ெசான்ன வாக்கு இன்ைறக்கு நிைறேவற்றப்படவில்ைல. 
ஆகேவ, இந்த அரசுக்கு எப்ப  நாங்கள் ெவளியி ந்  
ெதாடர்ந் ம் ஆதர  வழங்குவ  என்ப குறித்  ேயாசிக்க 
ேவண் யி க்கின்ற . நாங்கள் அந்த ஆதரைவ 
விலக்கிக்ெகாள்கின்ற ஒ  நிைலைமையத்தான் இந்த 
அரசாங்கம் உண் பண்ணி வ கின்ற . ஆகேவ, அரசாங்கம் 
இந்த விடயங்கைளக் கவனத்தில் எ த் ச் ெசயற்பட 
ேவண் ம். எங்க ைடய மக்களின் நலன் க தி, எங்க ைடய 
மக்களின் வாழ்க்ைகத்தரம் க தி, எங்க ைடய மக்கள் 
சுதந்திரமாக வாழ்கின்ற நிைலைமையக் க த்திற்ெகாண்  
நாங்கள் மாற்  ெவ க்கும்  நிைலைமக்குத் தள்ளப் 
ப ேவாம். எனேவ, அந்த நிைலைமைய இந்த அரசாங்கம் 
ஏற்ப த்தக்கூடா  என்  நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

என் ைடய பார்ைவயிேல இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ேல வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
தமிழ் ேபசும் மக்க க்கு எந்தெவா  பிரேயாசன ம் 
இல்ைல என்பைதத்தான் நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். சிலசில ச ைககள் ெகா க்கப்பட் க் 
கின்றன. அதில் ஒன்  இ பதாயிரம் கள் ெகா க்கப் 
பட் க்கின்றைமயாகும். எங்க ைடய வன்னியில் 
மன்னார் மாவட்டத் க்கும் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத் க்கும் 
அைதவிட எந்தச் ச ைகக ம் ெகா க்கப்படவில்ைல. 
இன்ைறக்கு க்கியமாக மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட 
ேவண் ய இடங்கள் எங்க ைடய ேதசத்தில்தான் 
இ க்கின்றன. ஆனால், மீள்கு ேயற்றத் க்கு எவ்வள  
காசு ஒ க்கப்பட் க்கின்ற  என்  ெசால்லப்படவில்ைல 
- இதில் குறிப்பிடப்படவில்ைல. ஆகேவ, இன்ைறக்கு 
வன்னியிேல அகதிகளாக்கப் பட் ள்ள எங்க ைடய 
மக்க க்கு ட் த்திட்டம் இல்லாததால், அவர்கள் 
மீண் ம் ஓர் அகதி வாழ்க்ைகையத் ெதாடர்கின்ற 
சந்தர்ப்பம் உ வாக்கப்பட் க்கின்ற . க்கியமாக 
மீள்கு ேயற்றத்ைதச் ெசயற்ப த் கின்ற மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்சுக்கு இந்த அரசு குறிப்பிடத்தக்க அள  
நிதிெயா க்கீட்ைடச் ெசய்யவில்ைல. ஆகேவ, வடக்கு, 
கிழக்கிேல இடம்ெபயர்ந்த எங்க ைடய மக்களின் 
வாழ்க்ைக, மீள்கு ேயற்றம் என்பன ேகள்விக்குறியாகி 

ள்ளன. அந்தப் பிரேதச நிலங்கைள இரா வம் உட்பட 
ப்பைடக ம் ஆக்கிரமித்தி க்கின்றன. ல்ைலத்தீவிேல 

பல இடங்கள், யாழ்ப்பாணத்திேல பல இடங்கள், 
மன்னாாிேல பல இடங்கள் என்  வடக்கு, கிழக்கிேல பல 
இடங்கள் இரா வத்தின் ைகப்பி க்குள் இ க்கின்றன. 
அந்த நிைலைமயில் அவற்ைற வி விப்பதற் கான எந்த 

யற்சி ம் ெசய்யப்படவில்ைல. மீள்கு ேயற்றம் 
சம்பந்தமான பாிந் ைரயிேல அந்த மக்கைளக் 
கு ேயற் வதற்கான விடயங்கள் ஒன் ேம இல்ைல 
என்பைத நான் இங்கு மிக ம் ேவதைனேயா  
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அைதவிட, கல்விைய எ த் ப் பார்த்ேதாமாக இ ந்தால், 
ஆட்சிக்கு வ கின்ற ஒவ்ேவார் அரசும் ஒ  திட்டத்ைதக் 
ெகாண் வ கின்ற . இன்ைறக்குக் கல்விக்கு நிைறய நிதி 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அந்த நிதி குறிப்பாக பாதிக்கப்பட்ட 
இடங்களில்தான் பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம். ேநற்ைறய 
தினம் ெகளரவ உ ப்பினர் சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா அவர்கள் 
ேபசினார், "எங்க ைடய பிரேதசங்களி ள்ள பாடசாைலகள் 
இன்ைறக்கும் ஓைலக்ெகாட் ல்களில் இயங்குகின்றன" என் . 

ல்ைலத்தீ  மற் ம் ஏைனய தமிழ்ப் பிரேதசங்களிேல பல 
பாடசாைலகள் இரா வ காம்க க்கு ன்பாக 
இ க்கின்றன. இளம் பிள்ைளகள் அந்த தியால் 
ெசல்ல யாமல் இ க்கின்ற . ஆகேவ, அந்த நிைல 
மாற்றப்பட ேவண் ம். கடந்த அரசு தாங்கள் ேபாைர 

த் விட்டதாகக் கூக்குர ட்ட . ஆனால், அவ்வா  கூறி 
இன்ைறக்கு ஐந்  வ டங்க க்கு ேமலாகி ம் பாடசாைலகள் 
எந்தக் கவனிப் மில்லாமல் இ க்கின்றன. இரா வம் இந்தப் 
பாடசாைல வளாகங்கைள ஆக்கிரமித்தி க்கின்ற .  
இரா வ காம்க க்கு ன்பாக பாடசாைலகள் 
இயங்கிவ கின்றன. அந்தவைகயில், எங்கள  ேதசத்  
மாணவர்கள் இன்ைறக்கும் ஓைலக்ெகாட் ம் 
மரநிழ ம்தான் தங்க ைடய கல்விையக் கற்கின்ற ஒ  
சூழ ல் இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, கல்விக்குக் கூ தலான 
பணத்ைத ஒ க்கியி க்கின்ற இந்தச் சமயத்தில் வடக்கு, 
கிழக்கிேல ேபாரால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களி ள்ள 
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பாடசாைலகைளக் கவனத்திெல த்  அந்தப் பாடசாைலகைள 
ன்ேனற்றி, எங்க ைடய பிள்ைளகளின் வ ங்காலத்ைத 

நிர்ணயம் ெசய்கின்ற அவர்களின் கல்வித் ைறக்கு  
க்கியத் வம் ெகா க்கேவண் ம்.  அந்த வைகயிேல கல்வி 

அைமச்சர் அவர்களிடம் நாங்கள் ஒ  ேவண் ேகாைள 
வி க்கின்ேறாம்.  அதாவ , குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல 
உங்க ைடய கவனத்ைதச்  ெச த்தேவண் ம்.  உங்க  
ைடய இராஜாங்க அைமச்சராகத் தமிழ் மகன் ஒ வர் 
இ க்கின்றார். அவைரக்ெகாண்  வசதிகளற்ற பாடசாைல 
கைளக் கண்டறிந்  அவ டாக இவ்விடயங்கைள நீங்கள் 
ைகயாளேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

கடந்த அரசாங்கம் 'ஆயிரம் பாடசாைலகள் அபிவி த்தித் 
திட்டம்' என்ற ஒ  திட்டத்ைதக் ெகாண் வந்த .  ஆனால், 
அந்தத் திட்டத்திேல எந்த நன்ைம மில்ைல. மஹிந்த 
laboratory என்  ஒ  கட் டத்ைத மட் ம் ெகா த்தி க் 
கிறார்கள். இப்ெபா  அ  ெபயர் மாற்றப்பட் க்கின்ற . 
அதனால் ஆயிரம் பாடசாைலகள் திட்டம் என்ப  failure ஆன 
ஒ  ன்ேனற்றமில்லாத திட்டமாகத்தான் இன்ைறக்குப் 
பார்க்கப்ப கின்ற .  

எங்க ைடய பகுதிகளில் தற்ேபா  ேதசிய பாடசாைல 
களிேல ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நிலவிவ கின்ற . மாவட்ட 
ாீதியாக மாகாண ஆசிாியர்கைள அங்கு நியமிக்கின்றேபா ம் 
மீண் ம் அவர்கைள மாகாணப் பாடசாைலக க்கு 
மீட்ெட க்கின்றேபா ம் ேதசியப் பாடசாைலகளிேல ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைற ஏற்ப கின்ற . ஆகேவ, ேதசியப் 
பாடசாைலகளி ம் உங்க ைடய கவனத்ைதச் ெச த்த 
ேவண் ம்.  இப்ெபா  ஒ  திட்டத்ைத அரசாங்கம் 
அறிவித்தி க்கின்ற . ஒ  பிரேதசத்தி ள்ள அைனத் ப் 
பாடசாைலகளி மி ந்  ஒ  பாடசாைலையத் ெதாி ெசய்  
எல்லா வளங்கைள ம் அப்பாடசாைலக்கு வழங்கிக் கல்விைய 

ன்ேனற் வைத ஒ  திட்டமாக அரசாங்கம் 
அறிவித்தி க்கின்ற . ஆகேவ, இத்திட்டங்கள் நைட ைறப் 
ப த்தப்ப ம்ேபா  அைவ சாியான ைறயிேல வளர்ச்சி 
கா மா என்  பார்க்கேவண் ம். இந்த 'ஆயிரம் 
பாடசாைலகள் அபிவி த்தி' திட்டம் ேபான்  நைட ைறப் 
ப த்தப்படாத ஒ  திட்டமாக இப்ெபா  ெகாண் வ கின்ற 
திட்ட ம் அைமந் விடக்கூடா .  "எங்க ைடய திய அரசு 
அறி கம் ெசய்கின்ற ; நாம் அறி கம் ெசய்கின்ற திட்டத்ைத 
நீங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்" என்றவைகயில் 
திட்டங்கைளக் ெகாண் வரக்கூடா . இந்தத் திட்டத்தி டாக 
என்ெனன்ன பயன்கள் இ க்கின்றன? என்ெனன்ன 
நைட ைறகள் இ க்கின்றன? ேபான்ற விடயங்கைளக் 
கவனத்திெல த்  அந்தத் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்த 
ேவண் ெமன்  நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

இன்ெனா  விடயம், எங்க ைடய ேதசத்திேல இரண்  
ெதாழில்கள் வ மானத்ைத ஈட் கின்றன. ஒன்  விவசாயம், 
மற்ெறான்  மீன்பி . குறிப்பாக என  ேதர்தல் மாவட்டமான 
வன்னியிேல ல்ைலத்தீ , மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களி ம் 
மற் ம் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி ம் மீன்பி த்ெதாழில் 
இடம்ெப கின்ற . எங்க ைடய மீனவர்களின் வ வாய், 
அவர்க ைடய எதிர்பார்ப் , அவர்க ைடய நம்பிக்ைக 
என்பன தற்ேபா  இந்த அரசிேல அவர்கள் ெகாண் ந்த 
வி ப்ைப ெவ ப்பைடய ைவத்தி க்கின்றன. காரணம், கடந்த 
அரசு ெசய்த அேதவிடயங்கைள இப்ெபா  இந்த அரசும் 
எங்க ைடய மீனவர் ச கத்திற்குச் ெசய் வ வ தான். அ  

ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைல என்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். அேதேநரம் இந்திய மீனவர்க ம் எம  
பிராந்தியக் கடற்பரப்பில் ெதாழில்ெசய்ய வ கின்றார்கள். 
எங்க ைடய தமிழ்நாட்  உற கைளக் குைறெசால்ல 
ேவண் ம் என்  நான் நிைனக்கவில்ைல. இன்ைறக்கு 
எங்க ைடய மக்களின் வயி  பசியால் வா க் 
ெகாண் க்கின்ற நிைலைமைய நீக்கேவண் ம் என் தான் 
நாங்கள் ேகட்கின்ேறாம். அவ்வா  வ கிறவர்கள் 
பி பட்டா ம், அவர்கள் தி ப்பி அ ப்பப்ப கிறார்கள். 
ஆனால், அவர்களிடமி ந்  ைகப்பற்றிய உைடைமகைளத் 
தி ப்பிக் ெகா க்கக்கூடா  என்ெறா  திட்டத்ைத 
இப்ெபா  திய அைமச்சர் அவர்கள் அறிவித்தி க்கிறார்.  

ெதன்னிலங்ைகயி ந்  வ கின்ற மீனவர்கள் 
தைடெசய்யப்பட்ட அைனத்  மீன்பி  ைறகைள ம் 
பயன்ப த் கிறார்கள். ல்ைலத்தீவிேல பரம்பைர பரம் 
பைரயாகப் பயன்ப த்திய எங்க ைடய மக்களின் 
கைரவைலப்பாட்ைட ெதன்னிலங்ைகயி ந்  வந்தவர் 
க க்குப் பயன்ப த் வதற்கு அங்கி க்கின்ற இரா வ ம் 
கடற்பைட ம் அ மதி ெகா த்தி க்கிற . அதனால், 
இன்ைறக்கு எங்க ைடய மக்கள் அக்கட ேல 
கைரவைலப்பாட்ைடச் ெசய்வதற்கான சந்தர்ப்பத்ைத 
இழந்தி க்கின்றார்கள்.  

ேபார்க் காலத்திேல ல்ைலத்தீ  மீனவர்கள் குறிப்பிட்ட 
மணித்தியாலயங்கள்தான் கட க்குச்ெசல்ல ம். அ ம் 
காைலயில்தான் ெசல்லலாம். காைலயில் ெசன்  4-5 
மணித்தியாலயங்கள் வைர ெதாழி ல் ஈ பட ம். 
அதன்பின்  அங்கு ேவ  இடங்களி ந்  வந்த எல்லா 
மீனவர்க ம் எங்க ைடய கடல் பகுதிைய அபகாித் ச் 
சூைறயா கின்ற நிைல காணப்ப ம்; அைதத் தட் க் 
ேகட்பதற்கு அங்கு யா மில்ைல; அரசாங்கம் அதற்கு ஆதர  
ெகா த்த . ஆனால், இப்ெபா  ேபார் நி த்தப்பட்  
விட்ட . அரசாங்கம் நல்லாட்சிையச் ெசய்வதாகச் 
ெசால் க்ெகாண் , எங்க ைடய மீனவர்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைதச் சூைறயா கின்ற ; அவர்கைளப் 
பட் னிேபாட நிைனக்கின்ற . அ தான் மிக ேவதைனயான 
விடயம். ெதன்னிலங்ைகயி ந்  வ பவர்கள் இரவிேல light 
ேபாட் க்ெகாண்  கடலட்ைட பி த்தல், சங்கு குளித்தல் 
மற் ம் தைடெசய்யப்பட்ட ைறகளின் லம் மீன்பி த்தல் 
என்பனவற்றில் ஈ ப வ  எங்க ைடய மீனவர்கைள 
மிக ம் பாதித் ள்ள . ஆகேவ, இன்ைறக்கு எங்க ைடய 
மீனவர்க ைடய வ வாயான  அழிக்கப்ப கின்ற நிைல 
காணப்ப கின்ற . ெதன்னிலங்ைகயி ந்  வ பவர்கள் 
கூ தலாக ல்ைலத்தீவிேல காமிட்  எங்கள  
மக்க ைடய ெதாழிைலத் தைடெசய்கின்ற நிைல 
காணப்ப வைதப் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
[இைடயீ ] நான் ெதன்னிந்திய மீனவர்கள் பற்றிப் 
ேபசவில்ைல என்  இங்கு சிலர் குைறெசால் கிறார்கள். 
நான் அைதப்பற்றி ஏற்ெகனேவ ேபசிவிட்ேடன்.  

வடக்கு, கிழக்கிேல குறிப்பாக, வடக்கிேல இன்ைறக்கு 
எங்க ைடய மீனவர்கள் மிக ம் ேமாசமான ைறயிேல 

ன்பத்ைதச் சந்தித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், 
அவர்க க்கு எந்தச் ச ைகக ம் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில்  ன்ெமாழியப்படவில்ைல. ெசன்ற வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் மானியம் வழங்குவதாகச் ெசான்னார்கள்; அந்த 
மானியம் தற்ெபா  நி த்தப்பட் க்கின்ற . வைல 
ெகா ப்ேபாம் என்  ெசான்னார்கள்; அ ம் ெகா க்கப்பட 
வில்ைல. இன்ைறக்கு எங்க ைடய மீனவர்கள் சிறிய 
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boatகைள ம் சிறிய வைலகைள ம் ெகாண் தான் ெதாழில் 
ெசய்கின்றார்கள். அவர்கள் நைககைள ம் காணிகைள ம் 
அடகு ைவத் , மானியத்திேல கிைடக்கின்ற வைலகைளக் 
ெகாண்  ெதாழில் ெசய்கின்றேபா , ெதன்னிலங்ைக 
யி ந்  வ கின்ற மீனவர்க ைடய trawler கள் அவர்களின் 
வைலகைளச் சீரழித்  பல இலட்ச பாய் நட்டத்ைத 
ஏற்ப த்தி அவர்களின் வயிற்றிேல அ க்கின்றன. 
கடனாளிகளாக்கப்பட்ட அவர்கள் மீண் ம் அந்தத் ெதாழிைலச் 
ெசய்வதற்கு நட்டஈ கூட வழங்கப்ப வதில்ைல.  

மீனின் விைலயான  காலத் க்குக் காலம் ஏறி 
இறங்குகின்ற . ஆகேவ, நீங்கள் மீ க்கு நல்ல விைல 
நிர்ணயத்ைதச் ெசய்யேவண் ம். பாதிக்கப்பட்ட 
மீனவர்க க்கு நட்டஈ  வழங்குவதற்கான ன்ெமாழி  
கைளச் ெசய்யேவண் ம். உைடைமகைள இழந்த, 
பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்க க்கு நட்டஈ  வழங்குதல், மீனவக் 
கு ம்பங்களின் கல்வி அபிவி த்தி, மீனவக் கிராமங்கைள 
உ வாக்குகின்ற திட்டங்கள் ேபான்றைவ இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல குறிப்பிடப்படவில்ைல என்ற குற்றச்சாட்ைட 
நான் இங்கு ன்ைவக்கின்ேறன்.  

விவசாயம் பற்றிப் பார்க்கின்றேபா , இந்த 
அரசாங்கமான  100 நாள் திட்டத்திேல 50 பாய் நிர்ணய 
விைலக்கு ெநல்ைலக் ெகாள் தல் ெசய்வதாக அறிவித்த . 
ஆனால், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 50 பாய்க்கு ெநல் 
ெகாள்வன  ெசய்கின்ற கைதக்ேக இடமில்லாமல் 
இ க்கின்ற . இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல "கீாி சம்பா" 
ஒ  கிேலாகிராம் 50 பாய் என ம் "சம்பா" ஒ  கிேலாகிராம் 
41 பாய் என ம் ெநல் க்கு விைல நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . எங்க ைடய விவசாயிகள் 
இவ்வா  நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்ட விைலகளிேல இந்த அாிசி 
வைககைள எப்ப க் ெகா க்க ம்? ெநல்ைல 50 பாய்க்கு 
வாங்குகின்ற திட்டம் இப்ேபா ம் இ க்கின்றதா? என்ப  
ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற . ஆயி ம், இந்த ெநல்ைல 
அாிசியாக்கிக் ெகா ப்பதாக இ ந்தால் அங்ேக ஆைல 
வசதிகள் இல்ைல. ஆகேவ, ஒ  நிர்ணய விைலயிேல 
வாங்குகின்ற அரசுக்கு எங்க ைடய விவசாயிகள் எப்ப  
மீண் ம் அாிசியாக்கிக் ெகா க்க ம்? இந்த விடயங்கள் 
சம்பந்தமாக இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல எ ம் 
குறிப்பிடப்படவில்ைல. ஆகேவ, ெநல்ைல 50 பாய்க்கு 
வாங்குவதா, இல்ைலயா என்பைத நிதியைமச்சர் அவர்கள் 
அறிவிக்க ேவண் ம். இல்ைலேயல், அ   ெதாடர்ச்சியாக 
நைட ைறயில் இ க்கிற  என்பைதச் ெசால்ல ேவண் ம் 
அல்ல  இந்த ெநல்ைல அாிசியாக்கி அைத மீண் ம் 
ெகாள் தல் ெசய்வதற்கான வழிகைளயிட் ச் சிந்திக்க 
ேவண் ம். அந்தவைகயில், ஆைலகைள உ வாக்குவ 
த டாக அந்த அாிசி வைககைள வாங்குகின்ற ஒ  
ஏற்பாட்ைட நிதியைமச்சர் அவர்கள் ெசய் தர ேவண் ம். 
இல்ைலெயன்றால் இ  ேபச்சளவில் மட் ம்தான் இ க்கும்.  

இன்  சாதாரணமாக சாப்பாட் க்கான அாிசியின் விைல 
40 பாய்க்குேமல் இ க்கின்ற . ஆகேவ, 50 பாய்க்கு 
ெநல்ைல விற்கின்ற ஒ  விவசாயி ெநல்ைல உைடத்  
அாிசியாக 50 பாய்க்கு ெகா ப்பெதன்றால் அ  இலாபம் 
தரக்கூ ய விடயமாக இ க்கா ; நட்டத்ைதத்தான் 
ெகாண் வ ம். ஆகேவ, அந்த விவசாயி ெநல்ைல உைடத்  
அாிசியாக்கி மீண் ம் அரசாங்கத் க்கு விற்கின்ற அந்த 
நிைலப்பாட் க்கு நிச்சயமாக ன்வரமாட்டார். ஏெனன்றால், 
காயைவத்த ெநல் நிச்சயமாக எைட குைற ம். எங்க ைடய 
விவசாயிகள் வங்கியிேல கடன் வாங்கிேய விவசாயத்ைத 
ேமற்ெகாள்கிறார்கள். இன்ைறக்கு அவர்கள் வாங்கிய 

கடைனக் கட்டவில்ைலெயன்றால், வங்கிகள் நீதிமன்றத்ைத 
நா கின்றன. நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பி டாக அவர்க ைடய 
உைடைமகள் - கள், வள கள், வயற்காணிகள் - 
அபகாிக்கப்ப கின்ற - அ தியாகின்ற நிைலைமதான் 
ஏற்ப கின்ற . அேதேவைள, எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல 
இயற்ைக ம் அழி  ெசய்கின்ற . அதாவ , விைதக்கின்ற 
ெபா  மைழ வரா ; அ வைடயின்ேபா  மைழ வ ம். 
உண்ைமயிேல 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்திேல ெநல் க்கான 
நிர்ணய விைல 50 பாெயனக் கூறப்பட்ட .  அதன் லம் 
எங்க ைடய விவசாயிகள் நல்ல பயைனயைடந்தார்கள்; 
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். ஆனால், இப்ெபா  50 பாய்க்கு 
ெநல் வாங்கப்ப கிறதா என்றால் அ   ேகள்விக்குறியாகேவ 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, இதைனக் கவனத்தில் எ க்க 
ேவண் ம்.  

ேபாாின் காரணமாக எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல சி  
குளங்கள் உைடக்கப்பட் க்கின்றன. அவற்ைறப் னரைமக் 
கின்ற திட்டம் எ ம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
இல்ைலெயன்பைத இங்ேக குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
அத் டன்,  கழி  நீர் வ ந்ேதா வதற்கான வாய்க்கால்கள் 
இ ந் ம் அைவ னரைமக்கப்படாத  நிைலயிேல அந்த நீர் 
இன்ைறக்கும் ேதங்கியி க்கின்ற . மன்னார், கிளிெநாச்சி 
மாவட்டங்கைளப் ெபா த்தமட் ேல பல இடங்களி ள்ள 
குளங்கள் உைடப்ெப த் ள்ளப யால் அங்குள்ள பல 
கிராமங்கள் நீாிேல ழ்கிப்ேபாயி க்கின்றன. அதாவ , 
குளங்கள், வாய்க்கால்கள் என்பன னரைமக்கப்படாததன் 
காரணமாக வான்கத கைளத் திறக்கின்றேபா  தண்ணீர் 
பாய்ந்  பல கிராமங்களி ள்ளவர்கள் அகதிகளாகின்ற 
நிகழ் கள் எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல நடந்  
ெகாண் க்கின்றன. நாட் ல் கூ தலாக மைழ  ெபய்கின்ற 
காலங்களிேல அ ராத ரத்தி ள்ள 5 - 6 குளங்களின் வான் 
கத கள் திறக்கப்ப ம்ேபா  மன்னார் மாவட்டத்தி ள்ள பல 
கிராமங்களில் நிச்சயமாக இடம்ெபயர்  ஏற்ப கின்ற  - 
ஏற்ப ம் என்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், மைழ காலத்திேல அங்குள்ள வான் கத கள் 
திறக்கப்ப கின்றேபா  ஒட் ெமாத்த தண்ணீ ம் 
எங்க ைடய மன்னார் மாவட்டத் க்கு வ வதால் அவர்கள் 
அகதிகளாக இடம்ெபயர்கிறார்கள். அன்றாடம் கூ ேவைல 
ெசய்கின்ற எங்க ைடய மக்கள  கு விக்கூ கள் ேபான்ற 

ட்ைட அந்தத் தண்ணீர் நாசமாக்கி வி கிற . ஆகேவ, 
எங்க ைடய விவசாயிக ைடய ப் பிரச்சிைனகைள ம் 
கவனத்திெல த் ச் ெசயற்பட ேவண் ம். அங்குள்ள 
வாய்க்கால்கைளத் தி த்தி அவற்ைறச் ெசம்ைமப்ப த்த 
ேவண் ம்; குளத்தி டாகப் ேபாகின்ற பாைதகைளச் 
சீர்ெசய்ய ேவண் ம். இப்ப யாக குளத்ைத நிர்மாணம் 
ெசய்கின்ற ேவைலைய எங்க ைடய விவசாயிக க்காகச் 
ெசய்யேவண் ம்.  

ெசன்ற ைற மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன அவர்கள் 
ஒ  திட்டத்ைதக் ெகாண் வந்  வ னியாவிேல தண்ணீர் 
பிரச்சிைனையத் தீர்த் ைவத்தி ந்தார். இப்ெபா  
யாழ்ப்பாணத்திேல, மன்னாாிேல தண்ணீர் பிரச்சிைன 
இ க்கின்ற . இப்ப யாக எங்க ைடய வடக்கிேல தண்ணீர் 
பிரச்சிைன இ ப்பைத இந்த அரசு கவனத்திெல த்  
அவர்க க்குக் கு ப்பதற்கு தண்ணீர் கிைடக்கச் ெசய்வதற்கு 
சாியானெதா  திட்டத்ைத வகுக்கேவண் ெமன்  நான் 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்தப யாக, சி  ைகத்ெதாழில் ங்காக்கள் 
அைமக்கப்ப வ  பற்றி இதில் ெசால்லப்பட் க்கின்ற . 
1978ஆம் ஆண்  எந்தவித வாி ம் இல்லாமல் ைகத்ெதாழிற் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ங்காக்கைள அைமப்பதற்கான வசதிகைள அன்ைறய அரசு 
ெசய் ெகா த்தி ந்த . இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
அதற்ெகன 50 சத த வாி விதிப்பதாகச்  ெசால்லப்பட் க் 
கின்ற .  சத த வாிவிலக்ைக நீங்கள் ெசய் ர்களானால், 
உள் ர் தலாளிமா ம் ெவளிநாட் ந்  வ கின்ற 

லம்ெபயர் உற க ம் எங்க ைடய ேதசத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதற்கு தங்க ைடய ரண ஒத் ைழப்ைப 
வழங்குவார்கள். இந்த விடயத்ைத அரசு கவனத்திெல த்  
ஐம்ப  சத த வாிைய ம் ற்றாக நீக்கி, ேவைல 
வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்ைத 
ஏற்ப த்த ேவண் ெமன இந்தப் திய அரசிடம் 
ேகட்கின்ேறன்.  

ேம ம், த்தளம், ப ைள, திகன ேபான்ற இடங்களில் 
திதாக 3 உள் ர் விமான நிைலயங்கைள உ வாக்குவதாக 

நிதி அைமச்சர் அவர்கள் அறிவித்தி ந்தார். ஏற்ெகனேவ, 
யாழ்ப்பாணத்தில் சர்வேதச விமான நிைலயம் இ ந்த . 
இந்திய, இலங்ைக விமானங்கள் அங்கு வந்  ெசன்றன. 
எனி ம், கடந்த அரசு திட்டமிட்  இரா வத்தின் பி க்குள் 
அந்த விமான நிைலயத்ைதக் ெகாண் வந்  அந்த நிலங்களில் 
ஐந்  நட்சத்திர 'ேஹாட்டல்'கைள ம் விைளயாட்  
ைமதானங்கைள ம் உ வாக்கிய . ேதசிய அளவிேல விமான 
நிைலயங்கைளக் ெகாண் வரவி க்கின்ற அரசு, யாழ்ப்பாண 
விமான நிைலயத்ைத ஏன் மறந்த ? என்பைத இங்கு நான் 
ேகள்வியாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அம்பாந்ேதாட்ைட 
யிேல கட்டப்பட்ட விமான நிைலயத்தினால் அரசாங்கத் க்கு 
வ மானம் இல்ைலெயன்  ெசால்லப்ப கின்ற . ஆனால், 
அைத யாழ்ப்பாணத்திேல கட் யி ந்தால் இன்ைறக்கு 
அரசாங்கத் க்கு பலேகா  பாய் வ மானமாகக் கிைடத் 
தி க்கும். யாழ்ப்பாணத்தில் அப்ப யானெதா  விமான 
நிைலயத்ைத அைமப்பதற்கு ஏன் அரசு ம த்த ? அதைன 
அைமத்தால் இந்தியா மற் ம் இதர நா களி ந்  வ கின்ற 
எங்க ைடய லம்ெபயர்ந்த உற கள் அந்த விமான 
நிைலயத்ைதப் பயன்ப த் வார்கள். வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் பல ேகா  பாய் ண்  வி கின்ற நிைலைம 
இ க்கின்றேபா  அந்தப் பல ேகா  பாய் வ மானத்ைத 
ஏன் மறந்தி க்கின்றீர்கள்? ஆனால், இன்  நீங்கள் அதற்காக 

ன்  இடங்கைளேய ெதாி ெசய்தி க்கின்றீர்கள். பல 
விமானங்கள் வந்  ேபாய்க் ெகாண் ந்த அந்த யாழ்ப்பாண 
விமான நிைலயம் இப்ெபா  டப்பட் க்கின்ற . 
[இைடயீ ] அைதவிட உள் ர் விமான நிைலயங்கைள 
உ வாக்குவதற்கான ெசயற்பாட்ைட அரசாங்கம் ெசய்ய 
ேவண் ம். இந்த உள் ர் விமான நிைலயங்கைள 
உ வாக்குகின்றேபா  அைமச்சர் அவர்கள் ெசான்ன ேபால 
மன்னாாி ம் ஒ  விமான நிைலயத்ைத அைமக்கலாம். 
 

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

த்தளம் நல்ல ! 
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
வ னியாவிேல ஒ  விமான நிைலயத்ைத அைமக்கலாம்; 

யாழ்ப்பாணத்திேல ஒ  விமான நிைலயத்ைத அைமக்கலாம்; 
மட்டக்களப்பிேல அைமக்கலாம். இப்ப ப் பல இடங்களிேல 
உள் ர் விமான நிைலயங்கள் அைமகின்றேபா  அைவ ம் 
வ மானத்ைத ஈட் த்த ம். இங்கு வ கின்ற தலீட்டாளர்கள் 

இந்த உள் ர் விமான ேசைவையப் பயன்ப த் வதற்கான 
வாய்ப்ைப உ வாக்க ம். ஆகேவ, இந்தத் திட்டங்கைள 
நீங்கள் கவனத்தில் எ த் ச் ெசயற்பட ேவண் ம்.  

"தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  இந்த அரசாங்கத் க்கு 
ஆதரவளிக்கின்ற ; அத டாக அவர்கள் மக்க க்குப் பல 
விடயங்கைள ம் ெசய்யலாம்" என்ற விமர்சனங்கள் ஒ றம் 
இ க்கின்றன. அேதேநரம் "தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பால் 
ஒன் ேம ெசய்ய யாமல் இ க்கின்றேத!" என்  
ெசால்கின்ற விமர்சனங்க ம் இன்ைறக்குக் கூ தலாக 
வந் ெகாண் க்கின்றன. ஆகேவ, எந்தெவா  
நிபந்தைன ம் இல்லாமல் நாங்கள் ெவளியி ந்  இந்த 
அரசுக்கு ஆதரைவத் ெதாிவிக்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
இந்த அரசு எங்க ைடய மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத 
வழங்கவில்ைல என்றால், எங்க ைடய மக்களின் இனப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்க்கவில்ைல என்றால், எங்க ைடய 
மக்கள் சுதந்திரமாகத் தங்க ைடய ேதசத்திேல வாழ்கின்ற 
வாய்ப்ைப ஏற்ப த்தவில்ைல என்றால் நாங்கள் இந்த அரசுக்கு 
ஆதரவளிக்கின்ற நிைலைமைய மீள்பாிசீலைன ெசய்ய 
ேவண் ேயற்ப ம் என்பைத நான் இங்கு கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Hon. Member, you have three more 

minutes. 
 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின்மீ  எங்க ைடய மக்கள் 

ைவத்தி ந்த நம்பிக்ைக இன்ைறக்கு மிக ம் குைறந் , 
அவர்கள் எங்கைள விமர்சனம் ெசய்கின்ற நிைலைம 
ஏற்பட் க்கின்ற . இந்த அரசிடம் நாங்கள் பல வைகயான 
ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத்ேதாம். அதில் ஒன் , 
இனப்பிரச்சிைனத் தீர்ைவப் பற்றிப் ேபசுவதற்கான ஒ  
வாய்ப்ைபத் தா ங்கள்! என்ப . அ பற்றி நாங்கள் 
இற்ைறவைரக்கும் ேகட் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆனால், 
இ வைர அ  சம்பந்தமான அறிவித்தைல இந்தப் திய அரசு 
வி க்கவில்ைல. ேதர்தல் காலங்களிேல இனப்பிரச்சிைன 
தீர்க்கப்ப ம் என்  ெசால்லப்பட்ட . ஆனால், நைட 

ைறயில் அதற்கான ெசயற்பாட்ைடக் காண யவில்ைல. 
ஆகேவ, இந்த விடயத்திேல தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  

ன்ைவக்கின்ற க்கிய ேகாாிக்ைககைள அரசாங்கம் 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம் என்  நான் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன். இல்ைலேயல், எங்க ைடய நடவ க்ைககள் 
உங்க க்கு ஒ  மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ ம் என்  நான் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கிேல எங்க ைடய மக்களின் மீள்கு  
ேயற்றம், அவர்களின் வாழ்வாதாரம், எங்க ைடய 
விவசாயிகளின் நலன் குறித்த ெசயற்பா கள் என்பன 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். எங்க ைடய கடற்ெறாழிலா 
ளர்கள் தங்க ைடய கடற்பிரேதசத்திேல சுதந்திரமாகச் 
ெசயற்ப வதற்கான, அவர்கள் தங்க ைடய வாழ்வாதாரத் 
ைதப் ெப க்குவதற்கான வாய்ப்ைப உண் பண் கின்ற 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். எங்க ைடய 
ேதசம் ேபாரால் பாதிக்கப்பட்டேபாதி ம் இன்  கல்வியிேல 

த டம் வகிக்கின்ற . அதாவ  ேபாாின்ேபா ம் சாி, 
இப்ேபா ம் சாி, பல கஷ்டங்களின் மத்தியிேல ன்ேனறிக் 
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ெகாண் க்கின்ற . எங்க ைடய அதிபர்கள், ஆசிாியர்கள் 
மற் ம் திைணக்களங்களில் உள்ளவர்கள் எல்ேலா ம் ேசர்ந்  
எங்க ைடய பிள்ைளகளின் கல்வி ன்ேனற்றத் க்காகச் 
ெசயற்பட்  வ கின்றார்கள். அவர்க க்கு நீங்கள் ேம ம் 
வசதிகைளச் ெசய்  ெகா ங்கள்! அப்ெபா தான் 
எங்க ைடய ேதசம் உண்ைமயாகேவ கல்வியில் மிளி ம். 

அ த்தப யாக, வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற அரச 
அதிகாாிகைளப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு நல்லவர்க ம் 
இ க்கின்றார்கள், கடந்த அரசாங்கத் க்கு வால் 
பி த்தவர்க ம் இ க்கின்றார்கள். கடந்த அரசாங்கத் க்கு 
வால் பி த்தவர்கைள உடன யாக அங்கி ந்  இடமாற்றம் 
ெசய்யேவண் ம்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have to wind up now. Your time  

is up. 
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
Sir, give me another one minute, please. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. 
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
அேதேநரம், எங்க ைடய பிரேதசம் நல்ல ைறயிேல 

ெசயற்ப வதற்கான வாய்ப்ைப நீங்கள் உண் பண்ண 
ேவண் ம். இ தியாக, எங்க ைடய மக்க க்காக, எங்க  
ைடய மண் க்காக உயிர்நீத்த ேபாராளிக க்கு என  
சிரந்தாழ்ந்த வணக்கத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

[10.52a.m.] 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Hon. Speaker, I am indeed privileged to be a Member 

of this august Assembly and I would like to thank the 
Hon. Prime Minister for giving me the opportunity of 
serving our people.  

As for the Budget, I would like to commend the Hon. 
Minister of Finance for presenting a progressive and a 
forward-looking Budget that has placed the country on a 
path of sustainable growth and development. The 
Government’s twin objective of promoting inclusive 
growth and employment generation on one hand and 

taking steps to stabilize the economy on the other, have 
been addressed by the Hon. Minister of Finance. He has 
done this within the framework of laying a robust 
foundation for achieving a shared prosperity and 
protecting the poor and the vulnerable. The task of the 
Hon. Minister of Finance was complicated by a legacy of 
high and unsustainable debt, low-growth in household 
incomes and an unbalanced growth model which had run 
out of headroom because it was excessively dependent on 
expensive foreign commercial borrowings.  

Furthermore, cronyism has stifled private enterprises 
ranging from farmers, fishermen, Micro and Small and 
Medium Enterprises to the large corporates. This Budget 
has focused on laying the foundation for an economy 
which draws on the enterprise and dynamism of our 
people; an economy that fosters innovation and creativity. 
This is the only way we can build an economy which 
flourishes in the context of globalization, which places a 
very high premium on competitiveness. Our progress has 
been held back by policy, uncertainty and 
unpredictability. This was largely due to personnel 
discretion rather than principle-driving policy making. 
The widespread corruption, mismanagement and 
impunity has served to impose a burden on the people 
which continues to challenge us.  It is a legacy which has 
compromised the health of public finances and has cast an 
unnecessary heavy debt burden not only on the current 
population of the country but also on future generations. 
An inclusive and harmonious society is crucial for 
achieving social stability which is a pre-requisite for rapid 
development. The concerted efforts that we are making to 
promote reconciliation will therefore be important for 
creating conducive conditions for economic progress. We 
have ushered in an era of consensual politics. We 
welcome both sides of this House to join hands with us to 
develop the country. Building a strong and a resilient 
economy has to be at the forefront of our priorities in a 
world characterized by increasing risk and uncertainties. 
This can only be done by all stakeholders working 
together in the interest of Sri Lanka incorporate.  So, 
businesses, civil society and the public sector, as well as 
the Government and Opposition, must come together 
constructively to transform the future prospects of this 
country. We welcome everyone to join us on this long 
overdue journey.  

Hon. Speaker, the Hon. Minister of Finance has laid 
down the key principles on which policy will be based. 
This will introduce greater stability and predictability. 
The key principles are stable macroeconomic 
fundamentals that are crucial for accelerated development 
of the country.  For many years now, the Budget has been 
the main source of instability in the system. Large budget 
deficits have pumped excess demand into the economy 
leading to balance of payments and inflationary problems. 
This has inevitably put down the pressure on the rupee 
and upward pressure on interest rates.  
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Meeting the aspirations of the people while building a 
broad middle-class will be an overriding objective of our 
policies. This is the basis for building stable societies. 

The Budget Speech has shown us the way forward in 
this respect. 

Creating one million decent employment opportunities 
will be the key means through which the objectives of 
broadening the middle-class will be fulfilled. The private 
sector will be the locomotive for growth and 
development. The high priority being attached to 
improving investment climate reflects this. We recognize 
that it is the domestic investors who will have to lead the 
economic revival. Our policies will not disadvantage 
them.  

Hon. Speaker, the majority of our people live in rural 
areas. The Budget has sought to uplift the rural economy 
on a sustained basis. Developing an internationally 
competitive economy  requires urbanization to generate 
the necessary economies of agglomeration. We are 
putting in place policies and programmes for this to 
happen in a regionally balanced manner through the 
development of several urban hubs. 

Promoting Micro, Small and Medium Enterprises will 
be the key to achieving shared prosperity. This is why 
there is a heavy focus on improving competitiveness of 
MSMEs so that they can plug into domestic and foreign 
value chains. With a market of 21 million we have no 
choice but to rely on export expansion to accelerate 
growth and development. This will be at the front and 
centre of our development programme. All successful 
countries in Asia have taken advantage of the capital 
markets, technology and know-how that comes with FDIs 
to boost their export performance.  
 

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

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

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

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

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

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

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, nothing is 

possible without human resources to support an 
internationally competitive economy. This is the rationale 
for priority we are attaching to education, training and  
skills development. We also need a healthy population 
for the well-being of our society. This becomes even 
more important in the context of our aging society.  

Affordable housing is a basic right. Incentives need to 
be provided for PPPs and house building programmes for 
low and middle-class families. This is what the Budget 
has done.  

Finally, we cannot get away from the fact that we are 
a compassionate society. It is fully appropriate therefore 
that the Budget focusses on taking care of children, 
empowering women, protecting the senior citizens and 
supporting the poor and differently-abled. A social safety 
net will be provided.  

Our commitment to price stability as a means of 
providing relief to the people has again been reinforced in 
this Budget. These are the principles on which the Budget 
was formulated. They will anchor our future policy 
making. 

Let me now elaborate on some of the areas covered in 
the Budget, particularly those relate to my own 
Ministerial responsibilities. I will take a little time to 
elucidate how the Budget Speech has translated some of 
these principles into concrete actions. As I have said 
before, the Budget Deficit has been the main source of 
instability in the system. The Finance Minister has 
carefully balanced the need not to take too much demand 
out of the system at a time when we are trying to 
strengthen growth impulses in the economy with the need 
to embark on a programme of medium- term fiscal 
consolidation.  

By limiting the reduction in overall aggregate 
demand, he has not squeezed the economy too much at a 
time when we are trying to stimulate economic activity 
and there is low growth and sluggish trade in the global 
economy. However, he has initiated action to achieve 
better fiscal outcome. Steps have been taken to streamline 
the tax structure, reduce exemptions and strengthen tax 
administration. These measures will strengthen the 
buoyancy of the tax system and improve its revenue 
collection.  In addition, introduction of zero-budgeting 
will improve expenditure management.  The restructuring 
of State-owned enterprises and professionalization of 
their management will have a positive impact on 
Government finances.   

Mr. Deputy Chairman of Committees, our history of 
highly politicized mismanagement in the public sector 
and the lack of fiscal space for static policies leaves us 
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with no option but to count on the private sector as a 
locomotive for growth and development.  The flat-lining 
of domestic investment and about 22 per cent of GDP has 
been the most disappointing aspect of the post-conflict 
narrative.   

A key theme of the Budget Speech has been a creation 
of a better climate as well as direct opportunities for 
private investment.  The opening-up of unused and 
underutilized State land and the creation of an online land 
bank have been designed to address a major impediment 
to private investment.   

Tax incentives have been provided to promote 
investment in lagging regions such as the North and the 
East, Monaragala and Badulla Districts and so on and for 
the modernization and expansion of existing facilities and 
Mixed Developments.  The Megapolis Project, the new 
industrial zones, the development of Hambantota and 
Trincomalee areas, PPPs for major infrastructure projects 
and Special Purpose Vehicle for existing ones to mobilize 
resources to retire debt, are all of major opportunities for 
private investment.   

Other key investment-friendly initiatives relate to 
tourism, the Colombo International Financial Centre, 
Capital Market and financial sector development, sale on 
non-strategic Government assets, abolition of the archaic 
Exchange Control Act and a series of other legislative 
amendments which improve the business climate.   

We are acutely aware that it will be the domestic 
investors who will kick-start the new phase of 
development and particularly employment creation.  In 
this connection, the Hon. Minister of Finance provided 
support for the construction industry.  New antidumping 
and countervailing duty legislation will create a more 
level playing field for domestic investors. Measures have 
also been introduced to strengthen innovation, R and D 
business start-ups, venture capital and private equity eco 
systems.   

In addition, transaction cost for businesses will be 
driven down by investments we are making to improve 
connectivity.  Road transportation, railways and inland 
waterways are all being developed.  The private sector 
must now respond by recalibrating their risk to take 
advantage of this new era of business-friendly policies.   

Mr. Deputy Chairman of Committees, Micro, Small 
and Medium Enterprises are the backbone of the 
economy. We have recognized that they will play a major 
role in the creation of one million decent livelihoods.   

The Hon. Minister of Finance has identified several 
thrust sectors.  Initiatives, such as the MSME Credit 
Guarantee Scheme which will be merged into a  large 
SME facility, the "fund or funds" for venture capital with 
tax incentives, incubators assisting MSMEs and efforts to 

assist them plug into domestic supply chains will all 
enhance the prospect of this crucial sector.  As I said 
before, this is crucial for sharing prosperity and building a 
strong middle-class.   

With regard to export expansion, turning round our 
dismal export performance is arguably our most 
important task.  A lack of attention to boosting exports in 
this country of 21 million was arguably the biggest folly 
in the last ten years.  

In 1990, Mr. Deputy Chairman of Committees, our 
goods exports amounted to US Dollars 2 billion.  In 2001, 
it went up to US Dollars 5 billion and now it is just over 
US Dollars 11 billion.  In the same period, Vietnam’s 
exports in 1990 was also US Dollars 2 billion, it went up 
to US Dollars 15 billion in 2001 and presently it is over 
US Dollars157 billion.  So, you can see the comparison. 
Similarly in Bangladesh, it was US Dollars 5 billion in 
2001 and now, it is US Dollars 33 billion. For the record, 
the exports of Malaysia and Thailand exceed US Dollars 
225 billion. The urgency and importance of this task is 
reflected in the establishment of the Export Development 
Council of Ministers under His Excellency the President 
and the Hon. Prime Minister. The establishment of a 
Primary Industry Council and the creation of agricultural 
and fisheries zones will promote exports of agriculture, 
horticulture, fisheries and so on.  

Our Ministry is also revamping the EDB and it will 
come under the new International Trade Agency. We are 
also working hard to eliminate the EU fisheries ban and to 
restore the GSP Plus concession within the next six to 
nine months. A lot of progress has been made in this 
regard with the assistance of the Hon. Minister Risad 
Badhiutheen, the Hon. Minister of Justice and the Hon. 
Minister of Foreign Affairs.  

Work is also going on to sign a framework agreement 
on the Joint Economic and Technological Co-operation 
Agreement between India and Sri Lanka. We are working 
on a timetable for signing the framework agreement by 
early January, 2016 and complete the negotiations on the 
full agreement by mid-2016. We will get the views and 
address the concerns of all interested parties before an 
agreement is signed and also ensure that the agreement 
would certainly benefit Sri Lanka. An integral part of the 
negotiations is the efforts we are making to address some 
of the non-tariff barriers, which have been a major 
impediment to the expansion of Sri Lanka’s exports to 
India. We hope to reach agreement on an early harvest by 
the time of signing the framework agreement.  

Sir, just for the record, the exports to India from 
Thailand is US Dollars 5 billion and from Malaysia and 
Singapore, it is US Dollars 7 billion each and the exports 
from Sri Lanka to India is less than US Dollars 700 
million.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have three more minutes.  
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Sir, please give me a little bit more time.  

In addition, we are studying the implications of the 
recently concluded Trans-Pacific Partnership for Sri 
Lanka with a view to consider that our interests would be 
served by applying to join this grouping once it comes 
into being. The new International Trade Agency will give 
leadership to our efforts in this area. We will draw on the 
best talent in the private and public sectors to assist us.  

With regard to FDIs, it is clearly seen that the FDIs 
have played a central role in boosting export expansion, 
which has been the key driver of success in the economies 
of the East and the South-East Asia. Regardless of size, 
from China to Singapore, FDIs have been crucial. Our 
FDI performance has been appalling. Even five years 
after the end of the conflict, it is still less than US Dollars 
1 billion in 2014. Countries in this region have more than 
three to four times that as a percentage of GDP. It is our 
objective and our aim to increase the FDIs to US Dollars 
5 billion in three years’ time.  

The BOI is also being revamped. It will be located 
within the new Agency for Development, which will 
again draw on the best talent from all segments of our 
economy. We intend to process applications for foreign 
investments within 45 to 50 days. Sir, the abolition of 
taxes on leases on lands to foreigners will remove a major 
impediment to FDIs. These will be made available only to 
registered investors who will bring in FDIs and provide 
employment opportunities for our youths. There are 
opportunities for mega projects in Hambantota and 
Trincomalee. The Southern Development Authority will 
lead the efforts to make use of the currently underutilized 
Port and Airport in Hambantota. A master plan has also 
been developed for Trincomalee. In addition, the existing 
and new industrial zones will provide plenty of job 
opportunities through FDIs, including joint ventures.  

Sri Lanka has no presence in the global and regional 
value chains. In a world of shared production networks, 
these are the most dynamic components of international 
trade. We need to leverage FTAs with India and China to 
make maximum use of trade and the investment nexus. 
Going forward, we should have Trade Agreements with 
India, China and other countries in this region. This will 
give us preferential access to a market of 2.5 billion 
people. We need to use our new 360 degree foreign policy 
to attract investments from both the East and the West. 
We have the potential to become a major shipping and 
airline hub. The Budget has such/ attached priority to 
attract global logistical companies. 

The IT and the IT-enabled services are the fastest 
growing export sector. The World Bank has stated that 
this would become a US Dollars 5 billion export sector 
by 2020. This year, it should earn about US Dollars 1 
billion.   

Sir, with regard to human resources, very little will be 
possible without rapid skilling of our workforce. It is 
important that we do not let a skill gap become a 
development trap. Our wages are too high to compete 
with countries like Bangladesh, Cambodia, Laos and 
Myanmar. At the same time, we do not have the human 
resources and productivity to compete with the likes of 
Malaysia and Thailand. This is why the Budget Speech 
has placed so much emphasis on education, particularly 
on the Sciences, IT, English and Mathematics, especially 
in the rural and regional schools, on benchmarking the 
performance of universities and vocational training and 
technical education.   

Priority is also being attached to make sure that the 
additional money being allocated to education is well 
used.  We need to improve the quality of education.   

Sir, in conclusion, I would like to point out that the 
country is at a very important point in our history. The 
future has great potential. This can only be fulfilled if we 
work together as one nation. Divisions based on party 
affiliations, ethnicity, religion, caste et cetera have to be 
set aside. We need to have clarity and consistency in our 
overall strategy. This has been provided by the Hon. 
Prime Minister’s Economic Policy Statement and the 
Budget Speech of the Hon. Minister of Finance.  

Most important of all, we need effective 
implementation. We are creating a new architecture to 
draw upon the best talents in the country. While this 
architecture will provide leadership, all other 
stakeholders in Public Sector and business need to pull 
together to realize the promise of a potentially exciting 
future. We are determined not to be distracted by petty-
minded and inward-looking thinking. The time has come 
to press on.  Sir, I sincerely invite all the Hon. Members 
of the Opposition to join us in developing our country.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Including the Hon. Dinesh Gunawardena. 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
We all owe it to our people.    

Thank you.  
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[පූ.භා. 11.16] 
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් 

කළ මධ්ය කාලීන ආර්ථික සැලැස්ම පදනම් කර ෙගන මුදල් 
ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනය, සමස්තයක් හැටියට 
ෙහොඳ අය වැය ෙල්ඛනයක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්. ඕනෑම අය 
වැය ෙල්ඛනයක අඩු පාඩු තිෙබනවා. අය වැය ෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ පැහැදිලි කිරීම් ඕනෑය කියලා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සම්පදායිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා අවසාන ඡන්ද විමසීමට ඉස්සර 
ෙවලා සංෙශෝධනය ෙවලාත් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ඕනෑ තරම් 
පූර්වාදර්ශ තිෙබනවා. ඒ විධියට වාහනවල දුම් පරීක්ෂාව පිළිබඳව 
මුදල් ඇමතිවරයා පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ඒ පැහැදිලි කිරීම 
ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒ ෙයෝජනාව නැවත වරක් සලකා බැලීම 
ෙයෝග්යයි කියන එක තමයි මෙග් අදහස. ෙමොකද, ඒ ගාස්තුව 
සියයට පන්සියයකින් වැඩි වන විට ඇත්ත වශෙයන්ම three-
wheelers, motorbikes භාවිත කරන අයට පමණක් ෙනොෙවයි, 
සමස්තයක් වශෙයන් රථ වාහන භාවිත කරන සියලු ෙදනාටම දරා 
ගන්න අමාරු තත්ත්වයක් ඇති වන නිසා. මම හිතන විධියට එතුමා 
ඒ ගැනත් සලකා බලයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම electric 
වාහන සඳහා පනවා තිෙබන බද්ද ඇත්ත වශෙයන්ම අසාධාරණ 
බද්දක් හැටියටයි මම නම් දකින්ෙන්. මුළු ෙලෝකයම  electric 
වාහන සඳහා බදු අඩු කරන විට අෙප් රෙට් පමණක් electric 
වාහන සඳහා බද්ද වැඩි කර තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ඒක 
ගිනස් වාර්තාවක්. සමහර විට එය වැරදීමකින් සිද්ධ වුණු ෙදයක් 
ෙවන්න ඇති.  

උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්,  පවුම් 35,000ක් ෙගවලා 
B Class Benz car එකක් ගන්නෙකොට බිතාන්ය රජෙයන් පවුම් 
5,000ක් rebate එකක් හැටියට ෙදනවා. ඒ පතිපත්තිය ඒ විධියට 
කියාත්මක කරන්ෙන් electric වාහන මඟින් පරිසර දූෂණයක් සිදු 
ෙනොවන බව විද්යාත්මකව ෙසොයා ෙගන තිෙබන නිසායි. ඒ නිසා ඒ 
වාහන පචලිත කරන්න, පසිද්ධ කරන්න  විෙශේෂ වරපසාද  ෙදන්න 
ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ෙම් වර්ෂෙය් මුල මම පැරිස් නගරෙය් පැවැති IMF එෙක් 
සම්මන්තණයකට සහභාගි වුණු අවස්ථාෙව් ෙනෝර්ෙව් රෙට් 
සංවර්ධන ඇමතිවරිය ඇවිල්ලා ෙපන්වූවා, ඉෙලක්ටික් වාහන 
පචලිත කරන්න ඒ රෙටන් දීලා තිෙබන සහන පිළිබඳව. ඒ අය  
සහන විශාල පමාණයක් දීලා තිබුණා. ෙනෝර්ෙව්  කියන්ෙන් වැඩිම 
petroleum නිෂ්පාදනයක් තිෙබන රටක්. ඒ අයට ඒ සම්පත් 
තිෙයද්දී තමයි ෙම් ඉෙලක්ටික් වාහනවල බදු අඩු කරලා, 
ෙනොමිෙල් parking  ලබා දීලා, ඒවා charge කරන විට කිසිම අය 
කිරීමක්  ෙනොකර සහන ලබා ෙදන්ෙන්. එදා එතුමිය ඒ 
සම්මන්තණයට ඇවිල්ලා ඒ අය ලබා ෙදන ඒ වාෙග්  සහන විශාල 
පමාණයක් ගැන කිව්වා. ඒ නිසා මට නම් පෙහේලිකාවක් තිෙබනවා, 
අපි ඇයි ෙම් අය වැෙයන් ඉෙලක්ටික් වාහනවල බද්ද වැඩි කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. මම මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ෙම් ගැන නැවත වරක් හිතලා බලන්න කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ෙමොකක්ද ඒ? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට AMWවලට? 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
එතුමා ඒක පැහැදිලි කරලා ෙදයි. ෙකෙසේ නමුත් මම කලින් 

කිව්වා වාෙග් ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් ඒ ක්ෙෂේතයට සහන ෙදන 
විට අෙප් රෙට් බදු වැඩි කරලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කරමු. මුදලින් ඒ 
සහනාධාරය ෙදන්න කියලා පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය්ත් ජනතාව 
අෙපන් ඉල්ලුවා. ෙත් සහ රබර් ෙගොවීන් සමඟ අපි ෙනොෙයකුත් 
අවස්ථාවල කථා කරන විට, ෙපොෙහොරවල පමිතිය ගැන  පශ්න 
ඉදිරිපත් වුණා. අපි ෙදන සහනාධාරෙය් වටිනාකම ඒ හා සමානව 
අඩු වුණා. ජනතාව ඉල්ලා සිටියා ''අපට මුදලින් සහනාධාරය 
ෙදන්න, එවිට අපට වුවමනා ෙපොෙහොර ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහින් 
ගන්න පුළුවන්'' කියලා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ ගැන පැහැදිලි 
කිරීමක් අවශ්යයි කියලා. වී ෙගොවියාට ෙදන්න යන මුදල වාෙග් 
මුදලක් ෙත් ෙගොවියාටයි, රබර් ෙගොවියාටයි, ෙපොල් ෙගොවියාටයි 
ෙදනවාද නැද්ද කියන කාරණය අපැහැදිලියි. ඒ පැහැදිලි කිරීම 
කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊෙය් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා අර්ථ සාධක අරමුදල 
සහ ෙසේවක භාරකාර අරමුදල ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව 
ගැන අදහස් පකාශ කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විටත් ගරු 
අගමැතිතුමා සියලුම වෘත්තීය සමිති කැඳවලා, විනිවිද භාවයකින් 
යුතුව ඒ පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන්න ඒ වෘත්තීය සමිතිවලට 
ඉඩ ලබා දීලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොන ආකාරෙයන්ද කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියන කාරණය 
ඉදිරිෙය්දී රජෙයන් පකාශ කරයි. ෙකොෙහොම වුණත් වැඩ කරන 
ජනතාවෙග් සමාජ ආරක්ෂණ දැලට ෙමොන ආකාරෙයන්වත් 
හානියක් ෙනොවන විධියට, ඒ සමාජ ආරක්ෂණ දැල  තවදුරටත් 
ශක්තිමත් වීම, ඒ සමාජ ආරක්ෂණ දැල තවදුරටත් සහතික වීම 
ගැන හිතලා එතුමා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කරයි. 
ෙකොෙහොම වුණත්, ඒ ගැන සාකච්ඡා කිරීම පිළිබඳව අගමතිතුමාට 
ස්තුතිය පකාශ කරන්න  ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම සමහරු ෙම් 
වාෙග් පගතිශීලි ෙයෝජනා ෙගනාවාට ඒ ෙකොටස්කරුවන් 
කැඳවලා, සාකච්ඡා කරලා, ඒ අයෙග් අදහස්වලටත් ඇහුම්කන් 
දීලා, ඒ මූලික ෙයෝජනාව සංෙශෝධනය කරන්න  ඕනෑ නම් 
සංෙශෝධනය කිරීෙමන් අනතුරුව කියාත්මක කරන සංස්කෘතියක් 
ඇති කරෙගන කටයුතු  කරන්ෙන් නැහැ. ඉතින් එතුමා ඒ වාෙග් 
වැඩ පිළිෙවළකට යෑම පිළිබඳව මා ස්තුතිය පකාශ කර සිටින 
අතර, ඒ සමාජ ආරක්ෂණ දැල තවදුරටත් ශක්තිමත් ෙවන 
ආකාරෙයන්, පශ්නයක් ෙනොවන ආකාරෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක ෙවයි කියන එකත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

විෙශේෂෙයන් අධ්යාපනයට ෙවන් කළ ඒ විශාල මුදල පිළිබඳව  
මුදල් ඇමතිවරයාට මෙග් විෙශේෂ  පශංසාව, ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කර  සිටින්න ඕනෑ. ඕනෑම සංවර්ධනය වූ රටක් 
ෙදස බැලුවාම, ඒ රටවල අධ්යාපනය තමයි ඉස්ෙසල්ලාම 
හරිගස්සාෙගන තිෙබන්ෙන්, ඒ පිම්ම පනින්න. අධ්යාපනයට කරන 
ආෙයෝජනය මත  තමයි රටක ආර්ථික වර්ධනය, තිරසාර 
සංවර්ධනය සහතික ෙවන්ෙන්. ඕනෑම දියුණු  රටක් ෙදස බැලුවාම 
අධ්යාපනයට විශාල ආෙයෝජනයක් කර තමයි ඒ දියුණු  

855 856 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තත්ත්වයට පැමිණ තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් අධ්යාපනයට දුන් ඒ 
මුල් තැන පිළිබඳව  මෙග් පශංසාව, ස්තුතිය පුදකරන්න ඕනෑ. 
අධ්යාපනයට ෙවන් කළ ඒ මුදල යටෙත් මෙග් අමාත්යාංශයටත් 
ෙමවර විශාල මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් රෙට් තරුණ 
තරුණියන්ට ආදායම් මාර්ගයක් ලබා ගන්න  පුළුවන්, රැකියාවකට 
යන්න පුළුවන්,  ඔවුන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිතභාවයකට පත්  
කරන්න පුළුවන්  මූලික ක්ෙෂේතයක් හැටියට මා නිපුණතා 
සංවර්ධනය  හා වෘත්තිය පුහුණු  අංශය හඳුන්වා ෙදන්න කැමතියි. 
ෙමවර සාම්පදායිකව පාග්ධන වියදම්වලට ලැෙබන රුපියල් 
මිලියන 7,000ට අමතරව තවත් රුපියල් මිලියන 6,000ක  විතර  
මුදලක් අපට ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙකන් අපට ලබන 
අවුරුද්ෙද් සිට  ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට පුළුවන් වීම ගැන 
මා සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් මා පතිපත්තිමය තීරණයක් 
අරෙගන තිෙබනවා, ඉංගීසි  භාෂාව කථා කිරීෙම්  හැකියාව අෙප් 
තරුණ තරුණියන්ට ලබා ෙදන්නට  ඕනෑ  කියලා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ දිහා බැලුවාම වැඩි 
පුර රැකියා අවස්ථා අදත් තිෙබන්ෙන්, ඉදිරිෙය්දීත් ඇති ෙවන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්යි. ඒක අපට නැහැ කියලා කියන්න බැහැ. 
ෙපෞද්ගලික අංශ ෙය් රැකියා සඳහා තරගකාරිත්වයකින් අෙප් ඉදිරි 
පරම්පරාව ෙයොමු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් 
ඉංගීසි භාෂාව කථා කිරීෙම් හැකියාව ගෙම් ළමයින්ට අපි ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ඔය පශ්නය නිසා තමයි ඇත්ත වශෙයන්ම ගෙම් 
ළමයින්ට සමාජෙය් ඉදිරියට යන්න  බාධකයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවක් කරන ෙකොට ඉදිරියට 
යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්, ඒ රැකියාව ආරක්ෂා කර 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් ඉංගීසි භාෂාව කථා කිරීෙම් 
හැකියාව තිෙබන්නට ඕනෑ.  

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු ක්ෙෂේතයට පෙව්ශ වන 
අවස්ථාෙව්දී පමණක් ෙනොෙවයි,  අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් මුල 
ඉඳලාම අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ කියලායි 
මම නම් කියන්ෙන්.  ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය් ඉඳලා ඉංගීසි 
භාෂාව කථා කිරීෙම් හැකියාව අපි ළමයින්ට ලබා දුන්ෙනොත්, මීට 
වඩා විශාල ආර්ථික දියුණුවකට, ෙගෝලීයකරණයත් එක්ක 
සම්බන්ධ වුණු තිරසාර සංවර්ධනයකට යෑෙම් මාර්ගය අපට හදලා 
ෙදන්න පුළුවන් කියන එක මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. 

අපට ෙවන් ෙවලා තිෙබන වැඩි පුර මුදලින් soft skills කියන 
ඒ අංශය දියුණු කරන්න අපි විශාල වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට British Council එකත් එක්ක, 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් මහෙකොමසාරිස් කාර්යාලයත් එක්ක, කැනඩාෙව් 
මහෙකොමසාරිස් කාර්යාලයත් එක්ක, German Embassy එකත් 
එක්ක අපි ෙම් වන ෙකොටත් සාකච්ඡා පවත්වලා ඒ අයෙග් 
එකඟතාව ලබාෙගන තිෙබනවා, ලබන අවුරුද්ෙද් ඉඳලා විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක්  කියාත්මක කරන්න. එතෙකොට ආවාට ගියාට 
ඉංගීසි ඉගැන්වීම ෙනොෙවයි, අඩු ගණෙන් අර NVQ 1 and 2 කරන 
අවස්ථාෙව්දී මාස තුනක, හයක කාලයක් තුළදී ඉංගීසි භාෂාව කථා 
කිරීෙම් හැකියාව ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
අපි දැනටමත් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා.  

ඒක අපට කරන්න පුළුවන් නම්, අෙප් ඉදිරි පරම්පරාවට 
ෙද්ශපාලන බලපෑම්වලින් -ෙද්ශපාලන අනුගහෙයන් - ෙතොරව 
තමන්ෙග් නිපුණතා සංවර්ධනය - skills development - තුළින් 
රැකියාවක් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව අනිවාර්යෙයන්ම අපට 
වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. එතෙකොට ෙම් රෙට් තිරසාර සංවර්ධන 
ගමන තව පැත්තකින් ශක්තිමත් කරන්න අපට අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. 

ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, 
විෙද්ශ ඍජු ආෙයෝජන - Foreign Direct Investment (FDI )- 
වැඩි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා කියලා. එතෙකොට අපට ෙම් 
රෙට් රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අවශ්යතා අනුව, ජාත්යන්තරෙය් 
අවශ්යතා අනුව ඒ පුහුණුව තුළින් ශම බළකායක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් නම්, ඉංගීසි භාෂාව කථා කිරීෙම් හැකියාව ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් නම්, විෙද්ශ ආෙයෝජකයනුත් වැඩිපුර අෙප් රට දිහා 
බලලා ෙමෙහට ඇවිල්ලා ආෙයෝජනය කරන්න තීරණයක් ගනීවි. 
අපට ෙපෙනන හැටියට සාමාන්යෙයන් ෙවනත් රටවල සිද්ධ වන 
ෙද් ඒකයි. ෙම් ක්ෙෂේතය ඉතාම වැදගත්. ඇත්ත වශෙයන්ම ඉංගීසි 
පමණක් ෙනොෙවයි, හැම වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානයකදීම 
සංහිඳියාව පචලිත කරන්න, සංහිඳියාව අෙප් දූ දරුවන්ෙග් මනසට 
ඇතුළු කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ෙම් රෙට් තරුණ පරම්පරාව විෙශේෂෙයන්ම පිළිගන්න ඕනෑ, 
අෙප් රට බහු සංස්කෘතියක් පිළිපදින ජනතාවක් ජීවත්වන රටක්; 
විවිධ ජන ෙකොටස් නිෙයෝජනය වන රටක්; විවිධ භාෂා කථා කරන 
ජනතාවක් ජීවත්වන රටක්; විවිධ ආගම් අදහන ජනතාවක් 
ජීවත්වන රටක් බව. ඉදිරි පරම්පරාව එවැනි සිතුවිලි එක්ක 
තමන්ෙග් රැකියාව කරන අවස්ථාවලදී ෙම්  රෙට් අප 
ෙගොඩනඟන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන නියම ශී ලාංකික 
අනන්යතාව ෙගොඩනඟන්න ෙකොටස්කාරයන් හැටියට ස්වාභාවිකම 
පරිවර්තනය වනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හැම වෘත්තීය පුහුණු 
මධ්යස්ථානයකම කියාත්මක කරන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. රට පුරාම අෙප් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථාන 400ක් පමණ 
තිෙබනවා. විශ්වවිද්යාල ෙදකක් කියාත්මක වනවා. ඒ හැම තැනම 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් සමහර ආයතන හරහා නිදහස් 
අධ්යාපන කමය තවදුරටත් ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට 
යන්න අභිෙයෝගයක් හැටියට මා භාරෙගන තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් හැටියට වෘත්තීය පුහුණු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගත්තාම, වෘත්තීය පුහුණු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාසල් 38ක් 
තිෙබනවා. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ගත්තාම, වෘත්තීය පුහුණු 
ආයතනය 350ක් තිෙබනවා. NAITA ආයතනය ගත්තාම 
මධ්යස්ථාන විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම් ආයතනවල අදත් 
සමහර පාඨමාලාවලට අය කිරීමක් කරනවා. මම හිතන හැටියට 
ඒක වැරදියි. ෙමොකද, අෙප් ගෙම් සිටින ළමයින්ට  ෙම් වෘත්තීය 
පුහුණු ක්ෙෂේතය හරහා ෙගවීමකින් ෙතොරව පුහුණුව ලබාෙගන, 
රැකියාවක්  ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් හදාෙගන, තමන්ෙග් 
අනාගතය සුරක්ෂිතභාවයට පරිවර්තනය කර ගන්න අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මධ්යම පන්තිෙය් ළමයින්ට නම් ෙගවීමක් 
කරලා එම පාඨමාලාවන් හදාරන්න ඕනෑ තරම් ආයතන 
තිෙබනවා. NIBM ආයතනය ගත්ෙතොත්, NSBM ආයතනය 
ගත්ෙතොත්, සල්ලි තිෙබන අයට ඒ මාර්ගය තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. හැබැයි, ගෙම් සිටින දුප්පත් ළමයින්ටත් අවස්ථාවක් 
 තිෙබන්නට ඕනෑ, මධ්යම පන්තිෙය් ළමයින් වාෙග්ම ඒ පුහුණුව 
ලබා ෙගන තමන්ෙග් අනාගතය ෙහොඳ පැත්තකට ෙගන යන්න. 
ෙම් වනෙකොටත් මා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා එක්ක ෙම් 
පිළිබඳව කථා කර තිෙබනවා. ඒ තරම් ෙලොකු මුදලකුත් ෙම් සඳහා 
ආෙයෝජනය කිරීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට 
සාගර විශ්වවිද්යාලය ගත්ෙතොත්, එහි ෙගවීමක් කර හදාරණ 
පාඨමාලා කියාත්මක කිරීෙමන් උපයා ෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 44ක් පමණයි කියන කාරණය මම දැක්කා. ඒ නිසා එම 
රුපියල් මිලියන 44ක මුදල  අපට භාණ්ඩාගාරෙයන් ඉල්ලාෙගන,  
එම පාඨමාලාවන් ළමයින්ට ෙනොමිෙල් හැදෑරීමට  අවස්ථාවක් 
ෙදන්න පුළුවන් නම් මීට වඩා ඉල්ලුමක් ඇති ෙවනවා. අද  
නිපුණතා සංවර්ධන ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරනෙකොට; වෘත්තිය 
පුහුණු  ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරනෙකොට, සමහර ආයතනවල 
ළමයින් හත්ෙදෙනකු, අටෙදෙනකු තමයි ඒ පාඨමාලාවන් 
හදාරන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා. අපි ෙලොකු ආෙයෝජනයක් කරලා 
කිසිම පිළිෙවළකින් ෙතොරව වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථාන පිහිටුවා 
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තිෙබනවා. එවැනි ඉල්ලුමක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක 
ගැනවත් හරියාකාරව තක්ෙසේරු කරන්ෙන් නැතිව ෙද්ශපාලන 
ඉල්ලීම් පිළිබඳව සලකා බලා එම මධ්යස්ථාන පිහිටුවා තිෙබනවා.   

සමහර ෙව්ලාවට අපි දැක තිෙබනවා, NAITA ආයතනය, 
VTA ආයතනය සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන ෙම් තුනම එකම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පුහුණු පාඨමාලා තුනක් 
කියාත්මක කරන්න ව හයන් තුනක් ඇති කර තිෙබන බව. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මම දකින විධියට එය නාස්තියක්. ඒ එක 
පාඨමාලාවකටවත් අවශ්ය තරම් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් නැහැ. එම නිසා 
එය streamline කරලා අරෙගන, ළමයින්ට ගුණාත්මකභාවයකින් 
යුතු ෙහොඳ පාඨමාලා ෙනොමිෙල් හදාරා ඒ අවශ්ය නිපුණතාව ලබා 
ෙගන ඉදිරියට යෑමට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, .  

අපි technology stream එක ගැන කථා කරනෙකොට, 
තාක්ෂණ විෂය සම්බන්ධෙයන්  Diploma එකක් නැත්නම් Higher 
National Diploma එකක් පමණක් ෙගන විශ්වවිද්යාලයට යෑමට 
අවස්ථාව තිෙබනවා.  ඊට අමතරව අද වන විට පතිපත්තියක් 
හැටියට තාක්ෂණ විෂය සාමාන්ය ඉස්ෙකෝලවලත් කියාත්මක වන 
බව ෙපනී යනවා. ෙම් වන විට ඉස්ෙකෝල 250ක පමණ A/L කරන 
ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට  තාක්ෂණ විෂය හදාරන්නට අවස්ථාව ලබා දී 
තිෙබනවා. ෙම් අයටත් ෙකළින්ම විශ්වවිද්යාලයට යන්න 
මාර්ගයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන් technology 
stream  එක නැත්නම් තාක්ෂණ විෂය ෙතෝරාෙගන A/L කරනවා 
නම්, එෙහම කරන්ෙන් BA උපාධියක් ගන්න ෙනොෙවයි ෙන්.  
එෙහම නැත්නම් සම්පදායික විශ්වවිද්යාලයකට යන්න ෙනොෙවයි 
ෙන් ෙම් ෙගොල්ලන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ නිසා එතැනින් 
පිටෙවලා Diploma එකක් නැත්නම් Higher National Diploma 
එකක් කරන්න යනෙකොට තව අවුරුදු එකහමාරක් ගත ෙවනවා.  
හැබැයි, ඒෙකන් UNIVOTEC  වාෙග් නැත්නම් සාගර විශ්ව 
විද්යාලය වාෙග් විශ්වවිද්යාලවලට යන්න පුළුවන්කම තිබුණත්, 
අවසානෙය්දී උපාධිය ලැෙබනෙකොට අවුරුදු හතරහමාරක් විතර 
ගත ෙවනවා.  ඒ නිසා  මම නම් කියන්ෙන්,   A/L වලට technical  
විෂයන් ෙදකක් හදාරපු  ළමයින්ට ෙකළින්ම UNIVOTEC වාෙග් 
ආයතනයකට ගිහින් උපාධියක් ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව අපි 
සහතික කර දුන්ෙනොත්  ෙම් ක්ෙෂේතය මීට වඩා අපට දියුණු 
කරන්න පුළුවන් ෙවනවා කියන එකයි.  ඒ සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම 
මීට වඩා ඉල්ලුමක් ඇති ෙවනවා කියන එකයි මා දකින්ෙන්. ඒ 
පිළිබඳත් ෙම් දවස්වල අපි සාකච්ඡා කරෙගන යනවා.   මම කියපු 
ඒ කාරණා කිහිපය අපට හරියාකාරව කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
නම් ෙම් ක්ෙෂේතය මීට වඩා දියුණු කරන්න පුළුවන්.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක මුල 
සිටම සම්බන්ධ ෙවන්නට ඕනෑ.  විෂය පාඨමාලා හදනෙකොට, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තීරණ ගන්නා අවස්ථාවලදීත් අපි ඒ සඳහා 
ෙපෞද්ගලික අංශය  සම්බන්ධ කර ගන්නට ඕනෑ.  ෙමොකද, රැකියා 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  වැඩි රැකියා අවස්ථා පමාණයක් තිෙබන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්යි.  එතෙකොට  ඒ ෙගොල්ලන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ශමිකයන්, එෙහම නැත්නම් පුහුණුකරුවන් පමාණයක් එම 
ආයතනවලින්  පිට ක ෙළොත් පමණයි ඒ අයෙග්  ඉල්ලුමට අනුව 
සැපයුම  ලබා ෙදන්නට අපට පුළුවන් වන්ෙන්. අද ඒ ඉල්ලුම අනුව 
සැපයුෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් ආයතන ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
එක්ක එකට වැඩ කරන්න කටයුතු කරෙගන ගියත්,  මීට වඩා 
සමීප සම්බන්ධකම් ඇති කරන්න තමයි මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්. එතෙකොට අපි මුල ඉඳලාම ෙම් ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
එක්ක ෙම් ගමන යන්න වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරෙගන, ෙම් 
පුහුණුවත් සමඟ ඉංගීසි භාෂාව කථා කිරීෙම් හැකියාවත් ලබා 
දුන්ෙනොත් ෙද්ශීය වශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි ජාත්යන්තර 
මට්ටෙම් රැකියාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් අන්දෙම් උසස් 
පමිතියකින් යුත් Diploma එකක් නැත්නම් උපාධියක් ලබා දීෙම් 

වැඩ පිළිෙවළකට අපට යන්න පුළුවන්. ෙමතැන තමයි තිරසාර 
සංවර්ධනය සහතික කිරීෙම් මූලික පදනම තිෙබන්ෙන් කියන එක 
මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.   

අවසාන වශෙයන් කියන්න ඕනෑ, ඕනෑම රටක ආර්ථික 
වර්ධනයක්, ඊට පස්ෙසේ තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් ඒ සඳහා ෙගෝලීයකරණයත් එක්ක 
යන්න තිෙබන ෙම් ගමන නිසාම අද අලුත් නිර්ණායක ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා. රටවල් දිහා බලා ඒ රටවලට ගිහිල්ලා 
ආෙයෝජනය කරනවාද නැද්ද කියන තීරණ ගන්න ඒ 
නිර්ණායකයන් කියාත්මක කරනවා. මුලින්ම රෙට් ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරභාවය බලනවා. රටක ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් 
තිෙබනවාද කියලා බලනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙම් රෙට් 
පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලා 
තිෙබනවා. එතැන ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක හරියයි. ඉස්සරහට යන ෙකොට ඒක හරියයි. ෙපොඩි 
ෙපොඩි පශ්න තිෙබනවා තමයි. අලුෙතන් හදන ෙකොට ෙපොඩි ෙපොඩි 
ගැටලු ඇති ෙවනවා. හැබැයි ෙමෙහම යන ෙකොට ඒවාත් හරියයි. 
දැනට ස්ථාවරභාවෙය් පශ්නයක් නැහැෙන්. දැන් දවස් 100 
ආණ්ඩුව වාෙග් ෙනොෙවයි, පනතක් ෙගනැල්ලා ඒ පනත අනුමත 
කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතර බලයක් ෙම් ආණ්ඩුවට 
තිෙබනවා. මෙග් නම් විශ්වාසය ඇත්ත වශෙයන්ම අය වැය 
තුන්වන වර කියැවීම අපට තුෙනන් ෙදකක අනුමැතියක් පවා 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියායි. සමහර අය විරුද්ධ 
ෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔළු ෙගඩි ගණනින් ආණ්ඩුවක් ස්ථාවර 

ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ආණ්ඩුව ෙමොන තරම් පමාණයකින් ජනතාවත් 
එක්ක සම්බන්ධද කියන එක වැදගත්. ෙමොකද, තුෙනන් ෙදකකට 
වඩා වැඩි බලයක් තිබුණු ආණ්ඩුවක් තිබුණාෙන්. නමුත් ඒක 
ස්ථාවර වුෙණ් නැහැෙන්. ඒ නිසා එක එක ෙග්ම්වලින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔළු ෙගඩි ගණන වැඩි කරගන්න එක ස්ථාවර 
ආණ්ඩුවක සාධකයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, හැබැයි ඔබතුමාත් 

පිළිගනීවි, කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් ආ ෙයෝජනයක් කරන්න නම් ඔහු 
ෙම් රට දිහා බලන අවස්ථාෙව්දී ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් තිබීම අවශ්යයි 
කියන එක. ඕනෑම ෙවලාවක පනතක් සම්මත කරගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අය වැයක් වෙග් 
ෙදයක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට පශ්නයකින් ෙතොරව ඒ අය වැය 
සම්මත කිරීෙම් හැකියාව අෙප් රජයට තිෙබනවා. මම ෙම් 
කියාෙගන ආෙව් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය මත තමයි ආර්ථික 
ස්ථාවරභාවයකුත්, සමාජ ස්ථාවරභාවයකුත් හැෙදන්ෙන්. අපි ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන ගමන් විෙද්ශිකයන් අද අෙප් රට 
දිහා බලන ආකාරය පිළිබඳවත් ඇත්ත වශෙයන්ම අපට හිතන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ඇෙමරිකානු නිත්ය 
නිෙයෝජිත සමන්තා පවර් මහත්මියව 2012 ඉඳලාම මම දන්නවා. 
එතුමිය ඒ කාලෙය් නම් තානාපතිනිය ෙනොෙවයි. හැබැයි, 
ඇෙමරිකාව තමයි ඉස්ෙසල්ලාම අපිට විරුද්ධව ෙයෝජනාවක් 
ෙගනත් සම්මත කර ගන්න නායකත්වය ලබා දුන්ෙන්. 2009 
ෙයෝජනාවට තුෙනන් ෙදකක් කිට්ටු ෙවන්න අපි ඡන්ද ගත්තා. 
හැබැයි, ඇෙමරිකාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඇතුළු වීමත් 
එක්ක අලුත් පෙව්ශයක් එතැන ඇති වුණා. එතෙකොට 
ඇෙමරිකාෙව් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඔබාමා ජනාධිපතිතුමාෙග් වි ෙශේෂ 
නිෙයෝජිතවරිය හැටියට සමන්තා පවර් මැතිනිය වාෙග් අය තමයි 

859 860 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියාත්මක කෙළේ.  අද සමන්තා පවර් මහත්මිය ලංකාවට ඇවිල්ලා 
ජනාධිපතිතුමාට පශංසා කරනවා. විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කරන්න එතුමාෙග් අත්සනින් යුතුව ඉදිරිපත් වුණු 
කැබිනට් පතිකාව පිළිබඳව විශාල වශෙයන් පශංසා කරනවා. 
සමන්තා පවර් මහත්මිය වාෙග් ෙකෙනක් එෙහම ෙදයක් කියන 
ෙකොට බටහිර සෑම රටක්ම ඒක සැලකිල්ලට ගන්නවා.  

අපි එතැනින් ඉවත් ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ. බහුතර රටවල් 
ෙලෝකෙය් බලවත්ම රට හැටියට අද පිළිගන්ෙන් ඇමරිකාව. ඒ 
වාෙග්ම ඉන්දියාවත් අපිට අත්යවශ්යයි. ඉන්දියාව අද ෙබොෙහොම 
සුහද සම්බන්ධතාවක් අපත් එක්ක ඇති කර ෙගන කටයුතු 
කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. අද දකුණු ආසියාව ගැන කථා 
කරන ෙකොට, ඉන්දියාව ෙමොකක්ද හිතන්ෙන්, ඉන්දියාව 
ෙකොෙහොමද කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක බලලා තමයි තීරණ 
ගන්ෙන්. අලුත් නිර්ණායක හැටියට යහපත් පාලන කම රටවල 
තිෙබනවාද, විනිවිදභාවයකින් කටයුතු කරනවාද, මූලික 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ෙවනවාද, ඒ ජනතාවෙග් මානව හිමිකම් 
ආරක්ෂා ෙවනවාද, ඒ වාෙග්ම පජාතන්තවාදය වචනෙයන් 
පමණක් ෙනොෙවයි, කියාෙවන් කියාත්මක ෙවනවාද, නීතිය 
හරියාකාරව ඒ රටවල කියාත්මක ෙවනවා, නැත්නම්, ෙද්ශපාලන 
ඇඟිලි ගැසීම් තිෙබනවාද කියා ෙම් නිර්ණායකත් බලලා තමයි - 
fundamentals පමණක් ෙනොෙවයි- විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් අද ඒ 
රටවල ආෙයෝජන කරනවා ද, නැද්ද කියලා තීරණ ගන්ෙන්. අපට 
විරුද්ධව කටයුතු කරපු රටවල් පවා අද අපව පශංසා කරන 
තත්ත්වයකට පරිවර්තනය කරලා විශ්වාසය දිනා ගන්න ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය ෙබොෙහෝම ෙකටි 
කාලයක් තුළදී කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඒක 
අපිට ෙලොකු ජයගහණයක්.  

අය වැය පරතරය 3.5කට ඉදිරි අවුරුදු 5 තුළදී අඩු කිරීම හරහා 
ආර්ථික පැත්ෙතනුත් හරියට ආර්ථිකය හසුරුවීෙම් පෙව්ශයක් ඇති 
කරන්න කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, ෙම් අය වැෙයන් පස්ෙසේ, 
ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ points 35කින් වැඩි ෙවනවා ඊෙය් අපි 
දැක්කා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒවා ෙහොඳ ලකුණු. ෙමොකද, ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය, ආර්ථික වර්ධනය තවත් ෙව්ගෙයන් කියාත්මක 
කරන්න පදනමක් හැටියට ෙපෞද්ගලික අංශය භාර ගන්නවා නම් 
තවදුරටත් ආෙයෝජනය කිරීෙමන් අනතුරුව අපට රැකියා 
විරහිතභාවය අඩු කිරීමට, උද්ධමනය පාලනය කිරීමට, ඒ වාෙග්ම 
ජනතාවෙග් අතට ලැෙබන මුදල වැඩි කිරීමට, ජීවත් වීෙම් 
පහසුකම් ලැබීමට අපට අවස්ථාවක් ලැෙබනවාය කියන එකත් 
මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

[පූ.භා. 11.43] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

අය වැය විවාදයකට සහභාගි වන මුල්ම අවස්ථාව ෙමයයි. ඒ නිසා 
මෙග් මතකයට නැ ෙඟන්ෙන් මා පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීමට ෙපර 
ෙකටි කාලයක් තුළ ඇති වුණු සිදු වීම් රාශියක්. 2015 ජනවාරි 
08වන දායින් පස්ෙසේ බිහි වුණු ආණ්ඩු ව හය තුළ අෙප් රෙට් 
බරපතළ විවාදයක් ඇති වුණා. ඒ, ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් සිදු වුණු 
මහා පරිමාණ මූල්ය වංචාවන් පිළිබඳවයි; ශී ලංකා මහ බැංකු ණය 
සුරැකුම්පත් අෙළවිය පිළිබඳවයි. ඒ ෙවලාෙව් ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් 
වුණා, ශී ලංකා මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් ඍජු මැදිහත් වීම 
යටෙත් ෙමම මූල්ය  ෙහොරකම සිදු වුණාය කියලා. අද වන විට ෙම් 
ගරු සභාෙව් අසුන් ෙගන සිටින ඇතැම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
පවා මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට ගිහින් ඒ 

සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි කළා. මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයට කළ ඒ පැමිණිල්ල අද ෙකෝ? නීතිෙය් ආධිපත්යය 
පිළිබඳව කථා කරන සමහරු එදා ශී ලංකා මහ බැංකු අධිපතිවරයා 
විසින් ෙම් බැඳුම්කර වංවාව සිදු කළාය, එයට ඔහුෙග් ඥාති 
මිතාදින් ඍජුවම වග කිව යුතුයි කියන කාරණය ඉස්මතු කළා. ඒ 
නිසා සිදු වු ණු නියත පතිඵලය ෙමොකක්ද?  එම බැඳුම්කර සිද්ධිෙය්දී 
සාක්ෂි දුන් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් සහ මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින්ට ස්ථාන මාරු ලබා දීමයි සිදු වුෙණ්. " එවැනි නිලධාරින් 
පිරිසක් විසින් ඇති කරන ලද එකඟතා ලියවිල්ලකටද ෙම් සභාෙව් 
අනුමැතිය ඉල්ලන්ෙන්?" කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ණය සුරැකුම් පත් 
අෙළවිය, ෙම් ෙහොර මගඩිය සඳහා නීත්යනුකූල අවසරය ලබා 
ගැනීෙම් ෙමෙහයුම ආරම්භ කර තිෙබනවා. එය ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් අය වැය කථාෙව් 286වන ෙඡ්දෙය් සඳහන් වනවා. 
එහි කියනවා: ''ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ෙමම බැඳුම්කර 
නිෂ්කාසන ආයතනය පිහිටුවනු ලබනවා, බැඳුම්කර නිෂ්කාසන 
ආයතනය සම්පූර්ණෙයන් කියාත්මක තත්ත්වයට පත් වූ පසු 
ස්වාධීන අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක පාලනයට යටත් කිරීමටද මා 
ෙයෝජනා කරනවා.'' 

ෙමන්න, ණය සුරැකුම්පත් අෙළවිය සඳහා කරන්නට යන 
මගඩිය! ඒ නිසා අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරු අතරම 
පරස්පරතාවක් තිෙබන බව දැන් මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමාෙග් 
කථාෙවන් ෙත්රුණා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් අදහස්වල පරස්පරතාව, 
ඝට්ටනය නිසා ෙම් මූල්ය පකාශයත් එක්ක එකඟ ෙවන්න බැරිකම 
තමයි එතුමා පකාශ කෙළේ. ෙම් ගැන විවෘත සමාජෙය් වාද විවාද 
යනවා.  

නීතිෙය් ආධිපත්යය පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවකට ලක් 
ෙවද්දී, අද ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරපු ඇතැම් 
පාර්ලිෙම්න්තු මැති ඇමතිවරුන්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට ශාප කරනවා; ෙහණ ඉල්ලනවා. 
එවැනි පහත් තත්ත්වයට අපි වැෙටන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක  සභාපතිතුමනි.  

හැබැයි, ඒ ෙචෝදනාව, එවැනි පකාශයන් මහ බැංකු 
අධිපතිවරයාට විරුද්ධවත් තිෙබනවා. ''ෙම් රට ආරක්ෂා කරනවා, 
ඒකීය රට පිළි ගන්නවා'' කියන දිවුරුම් දීම එතුමා සිදු කළාද 
කියන පශ්නය තමයි අපි අහන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
2005 මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් පාලනය භාර ගන්නා 
විට ෙම් රට තුළ තිබුණු බිහිසුණු තත්ත්වය අපි අමතක කරන්න 
නරකයි. රෙට් තස්තවාදය හිස ඔසවලා, ෙම් මාතෘ භූමිය 
කැබලිවලට කැඩී ෙවන් වී යාමට තිබුණා. එවැනි රටක් තමයි එදා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙගොඩ නැඟුෙව්.  

1948 සිට 2004 වර්ෂය දක්වා ෙම් රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය 
රුපියල් බිලියන 21ක් වශෙයන් තිබුණු බව අපි දන්නවා. 2014 
වර්ෂය වන විට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පාලනය කළ ෙම් වර්ෂ 
09ක කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අෙප් රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය 
රුපියල් බිලියන 75ක් දක්වා -තිබුණු තත්ත්වයට වඩා තුන් 
ගුණයකින්- වැඩි කළා; රෙට් යටිතල පහසුකම් දියුණු කළා. 
සංවර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.5 ඉක්මවා ගියා.  

අද, 2015 වර්ෂෙය් ෙම් වන විට සංවර්ධන ෙව්ගය ශීඝෙයන් 
පසු බසිමින් පවතිනවා. අෙප් රෙට් විෙද්ශ සංචිත පමාණය වැඩි 
කරන්න පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ හැකියාව ලැබුණා. අද වන 
විට ආර්ථික වශෙයන් ලබා ගත් ඒ ජයගහණ පිරිහීමකට ලක් 
කරලා, රට පසුගාමී තත්ත්වයකට පත් කරන්න පියවර ෙගන 
තිෙබනවා.  

861 862 

[ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා] 
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හැබැයි, ජාතික ආරක්ෂාව බිලි දීලායි තිෙබන්ෙන්. අද නාවික 
කඳවුරුවලට ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරන්න තරම් ෙම් රෙට් 
ස්වාධිපත්යයට, ස්ෛවරීභාවයට හානිකර තත්ත්වයක් මතු ෙවමින් 
පවතිනවා. අෙප් ෙද්ශ ෙපේමී ජනතාව ෙම් රෙට් ස්ෛවරීභාවය 
ආරක්ෂා කළා. අෙප් රණ විරුවන් ජීවිත පරිත්යාගෙයන් ෙම් රට 
ෙබ්රා ගත්තා. ඔවුන් තස්තවාදෙයන් ෙම් රට මුදා ගත්තා. තමුන්ෙග් 
සෙහෝදරයන්ව අද අධිකරණවලට ෙගන යද්දි ඒ සෙහෝදර රණ 
විරුවන්ට, හමුදා නිලධාරින්ට, නාවික හමුදා නිලධාරින්ට, 
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට, ගුවන් හමුදා නිලධාරින්ට ඇති වන 
මානසිකත්වය කුමක්ද?  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ඔබතුමා ෙහොඳටම දන්නවා, අද තස්තවාදී ෙකොටි සැකකරුවන් 
නිදහස් කරන බව. ෙචෝදනා ලබපු ෙකොටි තස්තවාදීන් නිදහස් 
කරනවා! ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ  ෙම් බියකරු, කනගාටුදායක, 
බරපතළ පශ්නයත් එක්ක මහා අනතුරකට වැටිලා, ආර්ථික, 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් නැති රටක් බවට ෙම් රට පරිවර්තනය 
ෙවනවා.  

ඒ සියල්ලටම වඩා ෙම් මූල්ය පකාශනය පිළිබඳ විවාදෙය්දී අපි 
අවධාරණය කරන්ෙන්, ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාව විඳපු 
අයිතිවාසිකම් ටික ටික ෙහොරකම් කරමින් පවතිනවා; විනාශ 
කරමින් පවතිනවා කියන කාරණායි. ෙම් රෙට් අඩු ආදායම්ලාභීන්, 
සමෘද්ධි පතිලාභීන්14,60,000ක් ඉන්නවා. ඔවුන් එකට එකතු 
ෙවලා, ඔවුන්ෙග් මුදල් එකතු කරමින් ෙගොඩනඟපු අරමුදල දිවි 
නැගුම සංවර්ධන අරමුදලයි. ෙම් දිවි නැගුම සංවර්ධන අරමුදලට -
සමෘද්ධි සංවර්ධන අරමුදලට- කිසිම හානියක් ෙවලා නැහැ. ඒක 
මතක තියා ගන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඉතාම 
ඕනෑකමින් පකාශ කරනවා, රුපියල් මිලියන 1,332ක් -අත තියලා 
නැති මුදලක්- අද ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට පවරන්න යන බව. 
එෙහම අයිතියක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක නීති විෙරෝධී 
කියාදාමයක්. ෙම් රෙට් ජනතාව සමෘද්ධි බැංකුවක තැන්පත් කරපු 
මුදල් එම ජනතාවෙග් කැමැත්තට පිටින්, ෙවනත් ආයතනයකට 
පවරන්න යනවා නම් එය නීති විෙරෝධීයි. ඒක ෙම් රෙට් නීතිය 
උල්ලංඝනය කිරීමක්. ෙම් නීති විෙරෝධී කියාදාමය වහාම 
නවත්වන්න කියන ඉල්ලීම අප කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, 
ෙම්ෙකන් කරන්න හදන ෙද් අප දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, රුපියල් පන්දහෙසේ, දසදහෙසේ, පහෙළොස්දහෙසේ 
ණය ෙදනවා. අහිංසක කාන්තාවන් පස්ෙදෙනක් එකට එකතු 
ෙවලා ණය මුදල ඉල්ලන්න ඕනෑ. ඒ ණය මුදල ෙවනුෙවන් ෙගවන 
සමෘද්ධි අරමුදෙල් -දිවි නැගුම සංවර්ධන අරමුදෙල්- ෙපොලිය 
සියයට 5යි.  

නමුත් අපි දන්නවා, විවිධ ක්ෂුද මූල්ය ආයතන දැන් රට පුරා 
කියාත්මක වන බව. ෙපෞද්ගලික සමාගම්වල මූල්ය ආයතන 
කියාත්මක ෙවනවා. ඔවුන්  ගෙම් කාන්තාවන් පස් ෙදෙනකු  එකතු 
කර ගන්නවා, රුපියල් ලක්ෂ ගණෙන් ණය ලබා ෙදනවා, රුපියල් 
ලක්ෂ පහක ණය ලබා ෙදනවා, ෙපොලිය සියයට 35යි; සියයට 
40යි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාව භුක්ති විඳපු සමෘද්ධි 
සංවර්ධන අරමුදල විනාශ කරන්න එපාය කියන කාරණය ඉතාම 
ඕනෑකමින් අපි කියනවා. [බාධා කිරීම්]  

පරිසර හිතකාමී නම්, ෙමෝටර් රථ වාහනයක් පාවිච්චි කිරීෙම්දී 
පරිසර හිතකාමී electric වාහනවලට සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ; 
ඔවුන් දිරි ගන්වන්න ඕනෑ. Hybrid වාහන මිලදී ගන්නන් දිරි 
ගන්වන්න ඕනෑ. නමුත් අද ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? Electric 
වාහනයකට රුපියල් ලක්ෂ 20ක බද්දක් පනවනවා  ෙන්ද? [බාධා 
කිරීම්] ගරු ජනාධිපතිතුමා -ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා - 
පරිසර ඇමතිතුමා බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා එතුමාෙගන් අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා, පරිසරයට අහිතකර ඉල්ලීම අවලංගු කරන්න 
කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමොළයක් තිෙබන 
මනුස්සයකුට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට පක්ෂ ෙවන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ; හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන මනුස්සෙයකුට ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනයට පක්ෂ ෙවන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා මහජන 
එක්සත් ෙපරමුණ විධියට වාෙග්ම ෙම් රෙට් වෙම් ෙද්ශපාලන 
කියාකාරිත්වය විධියට අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට විරුද්ධව 
ඡන්දය ලබා ෙදනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද වන විට  ෙම් රෙට් 
වාමාංශික ව්යාපාර නායකෙයෝ ෙගොඩ නඟපු EPF, ETF - 

 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ආ! එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි එය ෙගොඩ නැඟුෙව්. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ටී.බී.  ඉලංගරත්න මැතිතුමා තමයි ෙසේවා නියුක්ති භාර  

අරමුදල -  
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
අසත්ය ෙද්වල් කියන්න එපා. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු ෙවෙළඳ ඇමති. 

හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා ෙම්වා ගැන දන්ෙන් නැහැ. ටී.බී. 
ඉලංගරත්න මැතිතුමා තමයි මුලින් ඒ අරමුදල පටන් ගත්ෙත්. ඒ 
අරමුදල තමයි අද විකුණාෙගන කන්න යන්ෙන්. අද වන විට එය 
ටිලියන තුනක්. ඒ, ආසියාෙව් බරපතළම ආකාරයට තක්ෙසේරු 
ෙවච්ච මූල්ය වත්කම් පමාණය. ඒ මූල්ය වත්කම කළමනාකරණයද 
ෙමොකක් ෙදෝ කියන න්යායෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදන්න 
යනවා. [බාධා කිරීම්] ඔව්. ඒක තමයි සිද්ධ කරන්ෙන්; ඒක තමයි 
සිද්ධ කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් කර්මාන්ත අංශෙය් වැඩ කරපු ෙසේවක 
ෙසේවිකාෙවෝ හැටලක්ෂයකට අද තමුන්ෙග් ෙසේවාෙවන් පසුව 
බරපතළ පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විධි  ෙය් සද්ද ඕනෑ 
තරම් අපි අහලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපට 
හැම තැනින්ම කැසිෙනෝ ගැන ඇහුණා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Do not disturb him. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
අද කැසිෙනෝ ආයතන එකට එකතු කරන්න, කැසිෙනෝ 

ආයතනයක් සඳහා- [බාධා කිරීම්]තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි ෙවන්න 
ෙකෝ. ඔයිට වඩා ෙද්වල් කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ව එක 
ෙදයක් මම කියනවා. කැසිෙනෝ ගැන කෑ ගැහුවා. අද කැසිෙනෝ 
ආයතනයකට යන්න තිබුණා නම්, කැසිෙනෝ ආයතනයකට යන 
පුද්ගලෙයකුට ෙඩොලර් 100ක මුදලක් ෙගවන්න ෙවනවා. ඒ 
ෙඩොලර් 100ක මුදල අද වන විට අයින් කර තිෙබනවා. අද 
ෙමතුමන්ලාට කියන්න ෙවන්ෙන් කැසිෙනෝ ෙනොෙවයි, කසෙනෝ 
කසෙනෝ කියා. ඒක තමයි ෙද්ශපාලන බංෙකොෙලොත්භාවය. ඒක 
නිසා පතිපත්ති පාවා දුන්නාට කමක් නැහැ. නමුත්, රෙට් ජනතාවට 
හානි කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කරනවා. ෙම් රෙට් සම්බුද්ධ ශාසනය ගැන කියා ෙගන ඡන්දය 
ජයගහණය කරන්න ඉතිහාසෙය් කටයුතු කර-  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කැසිෙනෝ කලාප හැදුවා ෙන්? 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
අද කැසිෙනෝ නීති ගත කරන ව්යාපාරය සහ කැසිෙනෝ බද්ද 

අයින් කරන එක ගැන කථා කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාත් මැදිහත් 
ෙවන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 
ෙමෙතක් කාලයක් "අධ්යාපනය සඳහා වැඩි මුදලක් ෙවන් ක ළ 
යුතුය." කියන ඉල්ලීම රට පුරාම කියාත්මක ෙවන මතවාදයක්ව 
තිබුණ බව. ෙබොෙහෝ බුද්ධිමතුන්, උගතුන්, විශ්වවිද්යාල 
කථිකාචාර්යවරුන් අධ්යාපනය සඳහා සියයට 6ක මුදලක් ෙවන් 
කරන්න කියන ඉල්ලීම දිගින් දිගටම කළා. ඒ නිසා අද වන විට 
අධ්යාපනය සඳහා 2014 මූල්ය පකාශනෙයන් ෙවන් කර ඇති 
මුදලට වඩා අඩු මුදලක් තමයි ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් 
කර තිෙබන්ෙන් කියා ඉතා වගකීෙමන් යුතුව මම පකාශ කරනවා. 
අද පුනරාවර්තන වියදම් යටතට ඇතුළත් කර තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද? [බාධා කිරීම්] අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු සියලුම 
ආයතනික වත්කම්වල ක්ෂය අගය- [බාධා කිරීම්] මෙග් කථාවට 
ඇහුම්කන් ෙදන්න. රිෙදනවා ඇති. ෙම් කථාව කරන්ෙන් රට 
ෙවනුෙවන්. ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාලයකින් ඉෙගන ගත්ත 
තැනැත්ෙතක් විධියටයි මම ෙම් කථාව කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙසේවා ගිණුමට මුදල් 
ලබා දීලා, ෙබොරු සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. 
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සංස්කෘතික ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට යට කර තිෙබනවා. අද වන විට 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කිරීම නීතිගත කර තිෙබනවා. 
රාජ්ය ආයතන  විකිණීම නීතිගත කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල, රාජ්ය ආයතන විකුණා ෙගන කෑෙම් 
පිළිෙවතට එකට එකතු ෙවන්න, අත ඔසවන්න අපට නම් 
පුළුවන්කමක් නැහැයි කියා ඉතා ඕනෑකමින් කියනවා. මහජන 
එක්සත් ෙපරමුණ විධියට අපි ෙම් අය වැය පකාශයට විරුද්ධව 
ඡන්දය ෙදනවායි කියන එක මතක් කරමින්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
වනවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. Next, the Hon. Ajith 

Mannapperuma will speak. 
 
[පූ.භා. 11.58] 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් මිත ගරු සිසිර 

ජයෙකොඩි මන්තීතුමා අය වැය කථාව  අහලා නැත්නම් ෙපොත 
කියවා ෙහෝ ආවා නම් ඔය විධියට කථා කරන්න සිද්ධ වන්ෙන් 
නැහැ.  

එතුමා  මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් "යුද්ධය 
ඉවර කර අවුරුදු 6ක් ෙවනවා"  කියන slogan   එක තවම  
කියනවා. ඒ ෙගොල්ලන් කථා කරනවා යුද්ධය ඉවර කර අවුරුදු 6යි 

කියා. නමුත් දැන් වන ෙකොටත් ෙකොටි සැකකරුවන් ගැන තමයි 
කථා කරන්ෙන්.  යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු 6ක්  ගියා. දැන් 
කියනවා, "ෙම් දවිඩ පුද්ගලයන් නැත්නම් ෙකොටි සැකකරුවන් 
බන්ධනාගාරෙයන් ඇප පිට නිදහස් කිරීම වරදක්" කියා. ඒ ගැන 
එතුමන්ලාට හරි දුකයි.  හමුදා ෙසොල්දාදුවන්ට බලාෙගන ඉන්න 
බැහැ. තමුන් යුද්ධ කෙළේ ෙම් අය ඇතුළට දමන්නයි. ෙම් අයට 
දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ. ඇයි ෙම් ෙගොල්ලන් ඇප පිට නිදහස් වුෙණ් 
කියන එක පශ්නයක් කියලා කියනවා. එෙහම නම් ගරු සිසිර 
ජයෙකොඩි මන්තීතුමාෙගන් මා අහනවා, එදා සරත් ෙෆොන්ෙසේකාව 
මාංචු දාෙගන අරෙගන යද්දී තමුන්ෙග් නායකයාට, යුද්ධ කරපු 
නායකයාට ෙමෙහම සලකන එක ගැන එතුමාට දුක හිතුෙණ් 
නැද්ද කියා. 

එදා  මිනී මරපු තසත්වාදින් වන ෙක්පීලා,  යුද අවිආයුධ 
සපයපු තස්තවාදින් වන ෙක්පීලා, පිල්ෙලයාන්ලා, 
කරුණාඅම්මාන්ලා ෙගනැල්ලා රජ සැප ෙදන ෙකොට ඔය සිසිර 
ජයෙකොඩි මන්තීතුමන්ලා ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියන එකත් මා 
අහනවා. ෙමොකද, එදා එතුමා මා සමඟ පළාත් සභාෙව් හිටියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය 
විවාදයට එක් ෙවන ෙකොට මට මතක් වන්ෙන් අවුරුදු 40ක 
අතීතයයි. එදා සීනි නැතිව ෙත් බීපු යුගයක් තිබුණා. රැකියා නැතිව 
තරුණ පිරිස් විප්ලව කරපු යුගයක් තිබුණා. රෙට් ජනතාව සතියට 
දවස් හත ෙනොව දවස් තුනක්වත් බත් කන එක තහනම් කළ 
රජයක් තිබුණා. හාල් ෙපොල්ල, මිරිස් ෙපොල්ල කියාත්මක ෙවමින් 
මිරිස් කිෙලෝ එකකට වැඩිෙයන් ෙගන ගියා නම් හාල් ෙසේරු 
ෙදකකට වැඩිය ෙගන ගියා නම් සිර දඬුවම් විඳින්න වන යුගයක් 
ෙම් රෙට් තිබුණා. ෙදමාපියන්ෙග් ආර්ථික දුෂ්කරතා නිසා  ඇඳුම් 
ටික ගන්න බැරිව, ෙපොත් ටික ගන්න බැරිව  පාසල් ෙනොගිය දරු 
දැරියන් විශාල පිරිසක් ෙම් රෙට් හිටියා. විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු 
වන දරුවාට  වියදම් කර ගන්න බැරිව තමන්ෙග් ෙග් උගස් තියලා, 
විශ්වවිද්යාලෙයන් උපාධිය අරෙගන ෙගදර එන ෙකොට අම්මටයි, 
තාත්තාටයි ෙග් අහිමි ෙවලා. ෙපොලී මුදලාලි ෙග් සින්න කරෙගන 
තිබුණු නිසා පාරට බහින්න වුණු යුගයක් තිබුණා. ගෙම් 
ධනවතාෙග් කුලී නිවාසවල බහුතර පවුල් සංඛ්යාවක් ජීවත් ෙවලා 
ඒ පුද්ගලයන්ෙග් අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට, හිරිහැරකම්වලට භාජනය 
ෙවමින් කුලී නිවාසවල ජීවිත ෙගවපු පවුල් විශාල සංඛ්යාවක් ෙම් 
රෙට් හිටියා.  

ඒ විතරක් ෙනො ෙවයි. අපට මතකයි ගණ්ටාර මාක් සෙරොම් 
තිබුණ බව. දුහුල්, බූමි ෙතල් ගඳ ගහන ඇඳුම් ඇඳ ෙගන විළි වසා 
ගත්ත යුගයක් ෙම් රෙට් තිබුණා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
1977 ෙම් රෙට් බලය අරෙගන ඒ යුගය උඩුයටිකුරු කර ෙවනස් 
කළා. ෙවනස් කරමින් ඒ දුර්දාන්ත යුගයට තිත තිබ්බා. ඔහු සතු 
දුරදක්නා ඥානය, කෘත හස්තභාවය වාෙග්ම විශ්ව දැනුම භාවිත 
කරමින් රට යායුතු මඟ කුමක්දැයි පැහැදිලි කර දුන්නා. ෙකටි 
කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් රට ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර ෙම් 
රට සංවර්ධනය කළා. ආසියාෙව් පථම වරට විවෘත ආර්ථිකය 
වැලඳ ගත්තු රට බවට පත් වුණා. ඒ දිශානතිය, ඒ මඟ ෙපන්වීම, ඒ 
කියාදාමය, ඒ දැක්ම හරියට ෙත්රුම් ගත්තු ෙරොනී ද මැල් මුදල් 
ඇමතිතුමා එදා ඒ දිශානතියට ගැළෙපන,  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් දර්ශනයට ගැළෙපන අයුරින් අය වැයක් සකස් 
කරමින්, එයට මඟ ෙපන්වමින්,  පන ෙපොවමින් ෙම් රෙට් ශීඝ 
ෙවනසක් ඇති කළා;  ශීඝ දියුණුවකට භාජනය කළා. ඒ භාජනය 
කිරීම තුළින් රට ෙලෝකයට විවෘත වුණා. ර ට රැකියා  රෙට් පධාන 
ධන උල්පත බවට පත් වුණා. විෙද්ශ ආෙයෝජන ගලා ආවා. 
කර්මාන්තශාලා බිහි වුණා. රැකීරක්ෂා පශ්නය විසඳුණා. ඒ වාෙග්ම 
අපනයනය ෙම් රෙට්  පධාන ආදායම් මාර්ගයක් වුණා.  කඩිනම් 
මහවැලිය ඇති කළා. රෙට් ගාමීය කෘෂි විප්ලවයක්  ඇති වුණා. 
හාල් ෙපොලු මිරිස් ෙපොලු නැතිව ගියා. පාසල් දරුවන්ට 
ෙපළෙපොත්, නිල ඇඳුම් ෙනොමිලෙය් ෙබදා ෙදන යුගයක් ඇති 
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වුණා. දරුවන් පාසල් යන්න පටන් ගත්තා. මහෙපොළ ශිෂ්යාධාරය 
බිහි වුණා.  උපාධිධාරින්ෙග් පවුල්වලට අභිමානෙයන් තම 
දරුවාෙග් අධ්යාපනය කරවන්න පුළුවන් වාතාවරණය ෙම් රෙට් 
ඇති වුණා. රෙට් උගත් පරපුරක් බිහි වුණා. නිවාස දස ලක්ෂෙය් 
වැඩසටහන වැනි ෙද්වල්  තුළින් රෙට් හැම ෙදනාටම තමන්ෙග් 
කියා ෙගදරක ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණය ඇති ෙවලා හැම 
ෙදනාෙග්ම අත මිට සරු වන යුගයක් ෙම් රෙට් නිර්මාණය වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අවුරුදු 40කට පසුව 
නැවතත් අපි ඒ විප්ලවයට ගමන් කළ යුතු බව මම විෙශේෂෙයන් 
කියනවා. ෙම් කඩා වැටුණු රට නැවත නිර්මාණය කරන්න 
ෙපළගැසිය යුතු ෙවනවා. එම විප්ලවය සඳහා අප කටයුතු කළ යුතු 
ෙවනවා. කැසිෙනෝ ව්යාපාරවලින්, එතෙනෝල් ජාවාරම්වලින්, 
මත්කුඩු ජාවාරම්වලින්, ගිනි අවි ජාවාරම්වලින් මහා පරිමාණෙය් 
ෙකොමිස් මුදල් ගැනීම තුළින් අතෙළොස්සක් ධන කුෙව්රයන් බිහි වූ 
ෙම් රට; ඒ අයෙගන් ආර්ථිකය ගණන් හදපු ෙම් රට; නිදහස් 
අධ්යාපනය, පාසල් පද්ධතිය විනාශ වන්න ඉඩ හැර බලා හිටපු 
රජයක් තිබුණු ෙම් රට; විශ්වවිද්යාල  ෙශේණිගත කිරීම් තුළින් අෙප් 
විශ්වවිද්යාල ෙලෝකෙය් ෙකොන් වන තැනට උසස් අධ්යාපනය 
පිරිහිලා තිබුණු රට; වැඩි ෙපොලියට ණය අර ෙගන එයින් වැඩි 
ෙකොටසක් ගසා කාලා සංවර්ධනයයි කියා ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙලෝකයට ණයකාරයින් බවට පත් කළ රට; නීතිය අවනීතිය 
කරමින් ඒකාධිපති පාලනයකින් රජ කරවූ රට; රාජ්ය ෙසේවය ගැන 
ෙම් රෙට් ඉන්න උගත්තු, බුද්ධිමත්තු කලකිරිලා රට හැර ගිහිල්ලා 
තනි වූ රට; ෙගොවියා රජ කරවනවා කියා පුරසාරම් ෙදොඩපු 
පාලකයන් ෙකෝටි ගණන්වල පැළ ෙවන්ෙන් නැති ඇට ෙබදලා, 
පැළ ෙබදලා කෘෂි ආර්ථිකය විනාශ ෙවලා තිබුණු රට;  අෙපන් බඩු 
ගන්න ෙලෝකෙය් ධනවත් රටවල් වන යුෙරෝපය, ඇෙමරිකාව 
වෙග් රටවල් තරහා කර ෙගන අෙප් අපනයන සඳහා සීමා බන්ධන 
ඇති කර ෙගන අෙප් අපනයන කඩා වැටුණු රට; රෙට් ආදායම කඩ 
වැටුණු රට; ඒ විතරක් ෙනොව ගාමීය කර්මාන්ත වැඩි දියුණු 
කරනවා කියා  ඡන්දය ගන්න බලා ෙගන ස්වයං රැකියා උපකරණ 
තමන්ෙග් හිතවතුන්ට ෙබදලා රෙට් ගාමීය ආර්ථිකය පවා කඩා 
වැෙටමින් තිබුණු රට නැවත ෙගොඩ නඟන්නට විප්ලවීය ෙවනසක් 
කළ යුතු ෙවනවා.  ඒ සඳහා තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් නිදහසින් පසු ෙදවැනි විප්ලවය කරන්නට 
වර්තමාන රජය අතගහලා තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා 2015 
ෙනොවැම්බර් 05 වැනි දින ෙම් උත්තරීතර සභාවට පැහැදිලි කර 
දුන්නා, "ෙමන්න රට නඟන සැලැස්ම   රට ෙගොඩනඟන විධිය" 
කියා. එතුමාෙග් කෘත හස්තභාවය, දූරදර්ශීභාවය, දුරදක්නා නුවණ 
විදහා පාමින් ෙකොෙහොමද රට යා යුත්ෙත්, ෙමොකක්ද ගමන් මාර්ගය 
කියන එක පැහැදිලි කර දුන්නා. රට යා යුතු දිශාව කුමක්ද, ෙම් 
උගුෙලන් ෙගොඩ එන්න නම්, ෙම් අවපාතෙයන් ෙගොඩ එන්න නම් 
රට ගමන් කළ යුතු දිශාව ෙමොකක්ද කියා අපි හැෙමෝටම ෙපන්වා 
දුන්නා. පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ් දෙයන් ෙතොරව අපි ඒක අනුමත කළා. 
අෙප් රට ෙගොඩනැඟිය යුතු පිළිෙවත ඒක තමයි කියන එක අපි 
පිළිගත්තා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ දිශානතිය; ඒ ගමන් මාර්ගය ගරු රවි 
කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමා හරිහැටි ෙත්රුම් අර ෙගන ඒ 
ගමන් මාර්ගයට රට ගමන් කරවීමට අවශ්ය ශක්තිය, ඒ ගමන් 
මාර්ගයට රට ගමන් කරවීමට අවශ්ය යාන්තණය නිර්මාණය 
කරමින් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා; පැසසුමට ලක් කරනවා. අලුත් 
රටක් හැදීෙම් සුවිෙශේෂ යාන්තණයක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් මම පැහැදිලිව 
කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් 
උගතුන් බිහි වුෙණ් නිදහස් අධ්යාපනය තුළින්ය කියන එක. සමහර 
ෙවලාවට අපි අහලා තිෙබනවා ෙම් රෙට් උගත්තු   පන්සල්වලින්, 

පිරිෙවන් අධ්යාපනය තුළින් බිහි ෙවලා තිෙබන බව. ෙම් රෙට් 
ඉන්න උගතුන්ෙගන් වැඩි ෙකොටසක් මධ්යම පන්තිෙය් පවුල් 
නිෙයෝජනය කළ පුද්ගලයන්. එෙහම නම් ඒ මධ්යම පන්තිෙය් 
පවුලකට අඩු ආදායම්ලාභී පවුලකට තම ජීවිත ගමන, එෙහම 
නැත්නම් තම ජීවන තත්ත්වය උසස් කර ගන්නට කාටවත් අත 
ෙනොපා යා හැකි එකම කමය ෙවලා තිෙබන්ෙන් නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් ඵල ලබා ගැනීම විතරමයි. ඒක විතරමයි ෙම් රෙට් 
ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කාටවත් අත ෙනොපා තමන්ෙග් සමාජ 
තත්ත්වය ඉස්සරහට ගන්න ෙවන කිසිම කමෙව්දයක් නැහැ. 
එෙහම නම් පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය වළ 
පල්ලට යද්දී පාලක පක්ෂය - රජය- බලා ෙගන හිටියා. ඒ ඉඩ කඩ 
සීමා වුණා. නිදහස් අධ්යාපනය වළ පල්ලට ගියා; කඩාෙගන 
වැටුණා. පාසල් පද්ධතිය නැතිව ගියා. පාසල් පද්ධතිය වැහුණා. ඒ 
තත්ත්වය තිෙබද්දීත් පසු ගිය රජය බලාෙගන සිටියා. තවදුරටත් 
කියනවා නම්, ෙම් රෙට් උගතුන් බිහි කරන අධ්යාපනය ඇති හැකි 
අයට විතරක් සීමා වන තත්ත්වයකට ෙම් රට පත්වන්න 
පටන්ගත්තා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ෙදමවුපියන් 
තමන්ෙග් දරුවා නිදහස් අධ්යාපනය තුළින් උගතකු කරන්නයි 
උත්සාහ කරන්ෙන්. නමුත් එය කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුණා. එවැනි 
තත්ත්වයකට ෙම් රට පත් වුණා. එහි පතිඵල වුෙණ් ෙමොනවාද? 
නිදහස් අධ්යාපනය වළ පල්ලට යන එක ෙත්රුම් ෙගන 
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්, උගතුන්, බුද්ධිමතුන් තමන් සිටි වායු 
සමනය කළ කාමරවලින් එළියට බැහැලා, තමන්ෙග් පඩියත් එපා 
කියලා, ගිනි අව්ෙව් පාරට බැහැලා කිව්වා, "අධ්යාපනයට මීට වඩා 
සලකන්න ඕනෑ, අධ්යාපනයට මීට වඩා මුදලක් ෙවන් කරන්න 
ඕනෑ, දැන් බැරි නම් පසුව ෙහෝ කමක් නැහැ, අධ්යාපනයට ෙවන් 
කරන මුදල ටික ටික වර්ධනය කරලා සියයට 6ක ඉලක්කයක් 
කරා කවදා ෙහෝ ගමන් කරන තැනකට  යා යුතුයි" කියලා. නමුත් 
බීරි අලින්ට වීණා වාදනය කරනවා වාෙග්, එදා පාලකෙයෝ ෙම්වා 
ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔවුන් 
කෙළේ ෙමොනවාද? ඒවාට තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කළ එකයි කෙළේ. 
ඔවුන් කිව්වා, අතැනට ෙමච්චර සල්ලි දීලා තිෙබනවා, ෙමතැනට 
ෙමච්චර සල්ලි දීලා තිෙබනවා, ඒවා නිදහස් අධ්යාපනයට එකතු 
ෙවනවා කියලා. එෙහම කියකියා ගණන් හදහදා ෙපන්නුවා මිස 
ඔවුන් ඒ සම්බන්ධෙයන් තැකීමක්වත් කෙළේ නැහැ. ඒ නිසාම 
විෙශේෂෙයන් ෙදමවුපියන්ට සිද්ධ වුණා, තමන්ෙග් දරුවා ෙහොඳ 
පාසලකට යවා ගැනීෙම් අරගළයක ෙයෙදන්න. තමන්ෙග් දරුවාට 
ෙහොඳ පාසලක් ෙසොයා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නයයි ඒ 
අයට තිබුෙණ්. එය විතරයි, ඔවුන්ට තමන්ෙග් ගමන් මාර්ගය, 
තමන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය ෙවනස් කළ හැකි එකම කමය. ඒ නිසා 
පෙහේ ශිෂ්යත්ව විභාගය යුද්ධයක් බවට පත් කරගත්තා. පසු ගිය 
කාලය දිහා බැලුෙවොත් ඒ බව ෙපෙනනවා.  

අද වුණත් මීට ෙමොෙහොතකට ඉස්සර ෙවලා පෙහේ ශිෂ්යත්වය 
ගැන අපි කථා කළා. පෙහේ ශිෂ්යත්ව විභාගය නිර්මාණය වුෙණ් අඩු 
ආදායම්ලාභි දරුවන්ට ශිෂ්යත්ව ආධාර ෙදන්නයි. නමුත් එයට අද 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? අද ෙදමවුපියන් ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරනවා 
තමන්ෙග් දරුවා ලවා පෙහේ ශිෂ්යත්වෙය් උපරිම ලකුණු ටික 
ගන්න. දරුවා ලවා උපරිම ලකුණු ලබාෙගන ෙහොඳ පාසලක් 
ෙතෝරාගන්න, ජනපිය පාසලක් ෙසොයන්න  ෙපළ ගැෙහන්න 
ෙදමවුපියන්ට සිදු වුණා. එහි අවාසනාවන්ත තත්ත්වය තමයි, අද 
පෙහේ ශිෂ්යත්ව විභාගෙයන් සියයට 80ක් ලකුණු ගත්තත් සමහර 
ෙවලාවට ඒ දරුවා විභාගය අසමත් කියා සැලකීම. ඒ දරුවාට 
අවශ්ය ඉස්ෙකෝලය ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ලකුණුවලින් සියයට 80ක් 
ගත්තත්. ෙම් විධියට ෙම් රට තවත් ඉදිරියට පවත්වාෙගන ගියා 
නම් පෙහේ ශිෂ්යත්ව විභාගෙයන් ලකුණු සියෙයන් සියය ගත්තත් 
දරුවකුට අවශ්ය පාසල ලැෙබන්ෙන් නැති යුගය උදා වනවා කියන 
එකත් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි උගතුන් ගැන කථා 
කරනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙවනස් කළ හැක්ෙක් උගතුන් බිහි 
කිරීම මඟිනුයි කියා අපි කියනවා. අපි එවැනි කථා කියනවා. "ෙම් 
රට ගෘහ ෙසේවයට ෙසේවකයන් යවන රටක් ෙනොෙවයි, ෙමය 
උගතුන් ෙලෝකයට විහිදුවන රටක්" කියලා අපි කියනවා. නමුත් 
අෙප් රෙට් තත්ත්වය ෙමොන විධියටද තිබුෙණ්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි? පළමුවැනි ෙශේණියට දරුවන් ලක්ෂ තුනක් 
අවුරුද්දකට ඇතුළු ෙවනවා. නමුත් ඒ ලක්ෂ තුෙනන් උසස් 
අධ්යාපනය සඳහා යා හැකි වන්ෙන් 50,000කට වඩා අඩු 
පමාණයකටයි. ඉතිරි ලක්ෂ ෙදකහමාරම උසස් අධ්යාපනයට 
යන්න බැරිව මඟදී හැෙලනවා; වැෙටනවා; අයින් ෙවනවා. සමහර 
විට ඔවුන්ට O/L කරගන්න විධියක් නැති වුණා. ඒ තත්ත්වයට 
අධ්යාපනය කඩා වැටී තිබුණා. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදල් 
පමාණයක් අද අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් 
රට උගත් පුරවැසියන් නිර්මාණය කරවීමට හැකියාව ඇති රටක් 
බවට පත් ෙවනවා කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිදහස් ෙසෞඛ්යයටත් 
වුෙණ් කලින් කී ටිකම තමයි. වකුගඩු ෙරෝගීන්, හදවත් ෙරෝගීන් 
සැත්කම් කරගන්න ෙපෝලිම්වල ඉන්නවා. නමුත් ඒ අය තම 
සැත්කම කරගන්න දිනය ගන්න බැරිව මිය යනවා. ඇති හැකිකම 
තිෙබන මිනිසුන් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට ගිහින් ඒවා 
කරගන්නවා. නමුත් බැරි මිනිහා අසරණ වුණා. රජෙය් ෙරෝහල්වල 
ඖෂධ නැහැ. ඖෂධ නැතිව ෙරෝගීන් මිය යනවා. පිළිකා ෙරෝහලට 
ගියාම, ඖෂධ ටික ගන්න බැරිව එහි සිටින ෙලඩුන් මිය යන 
අවස්ථා අපි දැක තිෙබනවා. පසු ගිය රජය ඒවා සම්බන්ධෙයන් 
සැලකිල්ලක් දැක්වූෙය් නැහැ. එහි පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි 
ෙරෝහලක් ළඟට ගියාම, හඳ වෙට් තරු තිෙබනවා වාෙග් ෙරෝහල 
හතර වෙට් ෆාමසි, ෙබෙහත් ශාලා තිෙබන්ෙන්. ෙරෝහල අවට 
ෙබෙහත් ශාලා තිෙබනවා; පරීක්ෂණාගාර තිෙබනවා; ෙපෞද්ගලික 
ඉස්පිරිතාල හදලා තිෙබනවා. රජෙය් ෙරෝහල්වල ගුණාත්මක 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, ඒ 
ෙරෝහල වෙට් පිෙට් තිෙබන ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් සංඛ්යාෙවන්, 
පරීක්ෂණාගාර සංඛ්යාෙවන්, ඖෂධ ෙවළඳසැල් සංඛ්යාෙවන්. 
නමුත් අපි දන්නවා අද වන ෙකොට නිදහස් ෙසෞඛ්යයටත් විෙශේෂ 
ස්ථානයක් ලබා දී, විෙශේෂ මුදලක් ෙවන් කර දී තිෙබන බව. 
අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය වැනි ෙද්වල් වර්තමානෙය් මිනිසාෙග් මූලිකම 
අවශ්යතාවන් ෙවනවා. නමුත් පසු ගිය රජය ඒවා අබ මල් 
ෙර්ණුවකටවත් ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. නමුත් 2015 අය වැෙයන් 
ෙවනදාට වඩා යම් තරමක් අපි අධ්යාපනයට සල්ලි දුන්නා. 2015 
අය වැෙය්දී අපි රුපියල් බිලියන 98ක් ෙවන් කළා. නමුත් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 210ක් -ෙදගුණයකට වැඩි මුදල්  
පමාණයක්- අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්ය සඳහා ෙවන් කිරීම ගැන, 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ කාර්යය ඉටු කිරීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
මුදල් ඇමතිතුමාටත්, අෙප් රජයටත්  ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
අධ්යාපනය ෙදස බැලුෙවොත් විශ්වවිද්යාල දරුවාට අවශ්ය laptop  
එක ගන්න ෙපොලී රහිත ණයක් ෙදන්න ෙම් අය වැෙයන් වැඩ 
පිළිෙවළක් නිර්මාණය කර තිෙබනවා. උපාධිය  සමත් වී ෙගදර 
යන උපාධිධාරියා තමන්ෙග් ව්යාපෘතිය අනුව තමන්ෙග් මනස 
තිෙබනවා නම්,  ස්වයං රැකියාවකට එළෙඹනවා නම්, යම් 
කර්මාන්තයක් කරනවා නම්, යම් ව්යාපාරයක ෙයෙදනවා නම් 
රුපියල් ලක්ෂ 15ක  ණයක් ලබා දීමටත්  ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් මුදල් ෙවන් කර  දී තිෙබනවා. උගතුන් ගැන අලුත් 
ආණ්ඩුව  හිතනවා. උගතුන්ෙග්  දායකත්වය ගැන හිතනවා. 
උගතුන් රටට අවශ්යයි  කියා ෙම් රජය  සිතන බව ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය තුළින් දිස් ෙවනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට 

විශාල මුදලක් අධ්යාපනයට ෙවන් කර, තමන්ට ළඟම  පාසල  
ෙහොඳම පාසල කර ගන්න දමා ඇති අඩිතාලම ඇත්තටම 
පශංසනීය ෙවනවා.  ෙම් වැඩසටහන ෙහොඳහැටි කියාත්මක 
වුෙණොත් 5 ශිෂ්යත්වය  සඳහා  ළමයින්  අරෙගන ෙදමව්පියන් 
හතරවෙට් දුවන එකක් නැහැ. ළමයින්ෙග් ළමා කාලය  විනාශ 
කරන එකක් නැහැ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළට ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් 
කළ මුදල හරියට පාවිච්චි වුෙණොත්, අපට අනාගතය ගැන සිහින 
මවන්නට පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන් ෙසෞඛ්යය ගැන කථා කළත්, වකුගඩු ෙරෝහල්, 
පිළිකා ෙරෝහල් ආදිය ඇති කිරීෙමන්  ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නව අය වැය තුළින් ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියා ගැනත්  හුඟක් හිතලා තිෙබනවා.  ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියා 
ෙම්  රටට ෙසේවය කරලා, විශාම යන ෙකොට  ඔවුන්ෙග් ජීවිතෙය් 
සැඳෑ සමය හරියට අභිමානෙයන් යුතුව, කාටවත් අත ෙනොපා 
ෙගවන්න පුළුවන් වාතාවරණය  නිර්මාණය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එකත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් හිතලා 
තිෙබනවා. සියයට 15 ෙපොලී අනුපාතයට රුපියල් ලක්ෂ 10ක 
තැන්පතු සඳහා  දුන් අවස්ථාව තවත් වැඩි කර, ලක්ෂ 15  දක්වා  
සියයට 15ක ෙපොලියට  තැන්පතු සඳහා අවස්ථාව දුන්නා පමණක් 
ෙනොෙවයි,  ෙජ්යේෂ්ඨ පුරවැසියා යනුෙවන් අවුරුදු 60ට ඉහළ අයට 
පමණක් ෙනොෙවයි, වයස අවුරුදු 55ට ඉහළ අයටත් ෙම් 
වරපසාදය ෙදනවාය කියන එකත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
ඉදිරිපත් කිරීම විෙශේෂෙයන්ම අගය කළ යුතු කටයුත්තක් ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ඒ වාෙග්ම ෙම් අය 
වැෙය් තව විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝධ 
සංවර්ධනයක් ෙපන්වනවා. ඒ ෙයෝධ සංවර්ධනයට රට ෙගන යන  
යාන්තණයක් ෙම් අය වැෙයන් ෙපන්වනවා. මහජන සුබසාධනය 
සඳහාද විශාල මුදලක් ෙවන් කරන ගමන්  සාමාන්ය පුද්ගලයාෙග්, 
මධ්යම පන්තිකයාෙග් අඩු ආදායම් ලාභියාෙග් ජීවන වියදම  
පාලනය කරන්නටත්, එය පහත ෙහළන්නටත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙමවැනි  ෙයෝධ සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් 
කළ අය වැයකදී ඒ ගැන සිතා බැලීමත් සුවිෙශේෂ ෙවනවා. ගෑස් 
මිල  ගිය අය වැෙයන් අඩු කළා. තවත්  රුපියල් 150කින් ගෑස් මිල 
ෙම් අය වැෙයන් අඩු කර දී තිෙබනවා. භූමිෙතල් මිල තව රුපියල් 
10කින් අඩු කර තිෙබනවා. ගෑම් 400 මාළු ටින් එක, රුපියල්125  
දක්වා පහත දමා තිෙබනවා. කිරිපිටි මිල රුපියල් 30කින් අඩු කර 
තිෙබනවා. ළදරු කිරිපිටි  මිල රුපියල් සියයකින්  පහත  දමා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අර්තාපල්,  ෙලොකු ලූනු වැනි ෙද්වල බදු අඩු 
කර තිෙබනවා. පරිප්පු, කඩල, හාල්මැස්සන් වාෙග් ෙද්වලට 
උපරිම සිල්ලර මිලක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එම නිසා සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයට අවුලක් ෙනො ෙවන විධියට, ඔවුන්ට 
පහසුෙවන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් විධියට අත්යවශ්ය ආහාර 
දව්යවලට යම් මිල පාලනයක් ඇති කර තිබීමත් විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය දිහා 
බැලුෙවොත් විශාල උන්නතියක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා ගත් 
පියවර විෙශේෂෙයන් අගය කරන්නට ෙවනවා. පුහුණු  ෙපදෙර්රු, 
වඩු, ජලනල, විදුලි කාර්මිකයින් වැනි  ශිල්පීන් රටට අවශ්යයි.  
ෙවනත්  රටවලටත් පුහුණු ශමිකයන්, පුහුණු  කම්කරුවන් 
අවශ්යයි.  රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය  ශක්තිමත් කිරී මට ෙම් අය 
අවශ්යයි. ඒ නිසා පුහුණුව නිමවනතුරු ඔවුන්ට රුපියල් 10,000 
බැගින් ෙගවීමට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙම් රෙට් සුළු කර්මාන්තකරුවාට, සුළු ෙකොන්තාත්කරුවාට  නැඟී 
සිටින්නට අවශ්ය  ශක්තිය දී තිෙබනවා. මහා පරිමාණ 
ෙකොන්තාත්රුෙවක් වීමට අවශ්ය ශක්තිය ලබා දී තිෙබනවා. 

869 870 
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රජෙය් ෙකොන්තාත්තුවක් කරනෙකොට සියයට 30ක  අත්තිකාරම් 
මුදලක් ලබා දීමට අවශ්ය  පසුබිම සකස් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි  ව්යාපාරිකයන් සියලු ෙදනාටම - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
  
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙහොඳයි  ගරු  නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන 

වශෙයන් මා ෙම් කාරණය කියන්නට ඕනෑ.  

ෙම් අය වැය ෙමෙතක් ඉදිරිපත් කළ අය වැය වා ෙග් නත්තල් 
පප්පාෙග් බඩු ෙබදීෙම් අය වැයක් ෙනොෙවයි. අද මධ්යම 
පාන්තිකයාද අඩු ආදායම්ලාභියාද ආරක්ෂා කරෙගන, ෙද්ශීය හා 
විෙද්ශීය ව්යවසායකයා  දිරි ගන්වාෙගන, ගම් නියම්ගම්, මහා 
නගර සංවර්ධනය කරන යාන්තණයක් ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවා. 
ෙබොෙහෝ අයට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. සමහර අය කියනවා ෙම් 
අය වැය අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියලා. බඩු ෙබදන අය වැයක්  
වුණා නම් ඒක ෙත්ෙරනවා.  මම කියනවා, අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට තිෙබන එකම කියා මාර්ගය තමයි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒකට අකුල් ෙහළන්ෙන් නැතිව, කුහක 
විෙව්චන කරන්ෙන් නැතිව සාධාරණ විෙව්චන කළාට කමක් 
නැහැ. අෙප් රෙට් ඉන්න හැම ෙද්ශපාලනඥයාම,  රාජ්ය 
නිලධාරින් සියලු ෙදනාම,  සියලු ජනතාවම අත් වැල් බැඳෙගන, 
ව්යවසායකයන් අත් වැල් බැඳෙගන ෙම් අය වැය කියාත්මක කිරීම 
සඳහා වන යාන්තණයට එක් වන්න කියා මම ආරාධනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 12.18] 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 2016 

වසර සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව විවාද කරන 
ෙවලාෙව් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. ෙම් රෙට් 
ජනතාව ඡන්දය දීලා පසු ගිය ජනවාරි 08වන දා ෙම් ආණ්ඩුව -යහ 
පාලන ආණ්ඩුව-  බලයට පත් කරලා විශාල බලාෙපොෙරොත්තු 
පමාණයක් තියාෙගන හිටියා. එදා දින 100 වැඩ පිළිෙවළ කියලා 
හඳුන්වා දීපු කියාදාමය තුළත් ඒ ජනතා බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු 
කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව අසමත් වුණා.  

ඊට පසුව මහා මැතිවරණ  ආවා. ජනාධිපතිවරණයත්, ඊට 
පස්ෙසේ තිබුණු මහා මැතිවරණයත් අවසන් වුණාට පසුවයි අද ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනය ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාව විශාල 
බලාෙපොෙරොත්තු පමාණයක් තියාෙගන හිටියා යහ පාලන ආණ්ඩුව 
තමන් ඉල්ලපු ෙද්වල්, තමන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද්වල් ෙදයි 
කියලා.  යහ පාලන ආණ්ඩුව මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට ගහපු 
ගැහිල්ෙල් හැටියට, කළ විෙව්චනවල හැටියට, මහා විශාල ෙයෝධ 
සංවර්ධන ව්යාපෘති සහිතව, විශාල සහන සහිතව ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් අය වැයක් ඉදිරිපත් කරයි කියලා තමයි 
ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව තිබුෙණ්. නමුත් අවසානෙය් ෙම් 
අය වැය, "අලියා ගිලපු දිවුල් ෙගඩිය" වාෙග් අය වැයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු කිසිම ෙදයක් ඉටු 
ෙවලා නැහැ.  ගෑස් මිල රුපියල් 150කින් අඩු කළා කියනවා; ලූනු 
මිල අඩු කළා කියනවා. ලූනු මිල අද අඩු කරයි. ඒත් තව මාසයකින් 
වැඩි කරයි. ඕනෑ නම් ගෑස් මිලත් අද අඩු කරයි; තව මාසයකින් 

වැඩි කරයි. තව ඕනෑ නම් ඉන්ධන මිලත් අඩු කරයි; තව 
මාසයකින් වැඩි කරයි. ඒක අය වැයට ෙපරත් කරන්න පුළුවන්, 
අය වැයට පසුවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ මැජික් වචන ටික කියලා 
ෙම් අය වැෙය් තිෙබන කැත වහ ගන්න ආණ්ඩුව උත්සාහ 
කරනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 2016 වසර 
කිරිෙයන් පැණිෙයන් උතුරන වසරක් බවට පත් ෙවයි කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලන ආණ්ඩුවට ඡන්දය දීපු ෙකෙනක් අද 
ගෙමන් ෙසොයා ගන්න නැහැ. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පසුව 
යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් කථා කරන්න ෙකෙනක් ගෙමන් 
ෙසොයා ගන්න නැහැ. ඔය මැති ඇමතිවරුන්ට, මන්තීවරුන්ට 
පුළුවන් නම් ගමට ගිහින් බලන්න කියන්න. ගෙම් මිනිස්සු හමු 
ෙවලා බලන්න කියන්න.  

දුම් සහතික කථාෙව් ''ජාම'' ඊෙය් යාන්තම් ෙබ්රා ගත්තා. දුම් 
සහතික කථාෙව් ජාමය යාන්තම් ඊෙය් ඇවිල්ලා පකාශයක් කරලා 
ෙබ්රා ගත්තා. ඒකට විරුද්ධව කෑ ගහන විට, රෙට්ම උද්  ෙඝෝෂණ 
ෙවන විට ෙත්රුණා ෙම්ක රෙට් ෙලොකු කැරුල්ලක් බවට පත් 
ෙවනවා කියලා.  එදා කසාද බඳින විට  රුපියල් 5,000ක් අය 
කරන්න ගියාම කෑ ගැහුවා. ෙම් අය වැය අනුව වාහනයක් තිෙබන 
සාමාන්ය පුද්ගලෙයකුට දුම් සහතිකයක්, estimate එකක් ගන්න 
ගියාම ඒ ගාස්තුව දරා ගන්න බැරි ෙවනවා. අද මහ ජනතාවට ගෑස් 
ටැංකිය ෙපන්වලා, මහ ජනතාවට ලූනු ෙගඩිය ෙපන්වලා, මහ 
ජනතාවට තව ෙමොකක් ෙහෝ ෙපන්වලා, අෙනක් පැත්ෙතන් 
ස්ථාවරව බදු වැඩි කරලා තිෙබනවා, ඒ ඒ ෙකොටස්වලට. ෙම් 
ආණ්ඩුව එකක් ෙපන්වලා, අෙනක් පැත්ෙතන් තමන්ෙග් ආදායම 
වැඩි කරෙගන තිෙබනවා. ගණන හදලා බලන්න පුළුවන්, 
සහනවලට යන වියදම සහ අෙනක් පැත්ෙතන් ජනතාවෙගන් 
ෙකොපමණ අරෙගනද කියන එක. අෙප් ජනතාව පුරුදු ෙවලා 
තිෙබනවා එදිෙනදා අවශ්ය බඩු මිල දිහා විතරක් බලාෙගන ඉන්න. 
ආණ්ඩුව එදිෙනදා අවශ්ය බඩුවල මිල අඩු කරන බව ෙපන්වලා 
අෙනක් පැත්ෙතන් ජනතාවෙග් අත්යවශ්ය වියදම්වලින් ඒ මුදල 
සම්පූර්ණෙයන්ම අරෙගන තිෙබනවා.  

අද බලන්න, අෙප් ෙගොවි ජනතාව දිහා. මම අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් ෙකෙනක්. ෙගොවි පුෙතක් රජ කළා කිව්වා. එෙහමයි 
කිව්ෙව්. "පුලතිසි පුරවරෙයන් ෙගොවි පුෙතක් වඩින්ෙන්, ඒ ෙගොවි 
පුතා තමයි රජ ෙවන්ෙන්" කියලායි කිව්ෙව්. ඒත් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයටත් ගහන්න පටන් ගත්තා. ෙම්වා ජනාධිපතිතුමා 
දන්නවාද දන්ෙන්ත් නැහැ. මම හිතන විධියට එතුමා ෙම් අය වැය 
බැලුවා. ෙම්ක, ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කිරීෙම් ආරම්භක 
වැඩ පිළිෙවළ. ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. ඒක තමයි අෙප් 
ෙගොවියාට අද හැඟිලා තිෙබන්ෙන්. අනුරාධපුරෙය් ගම්බිම්වලට 
ගියාම, යහ පාලනයට ඡන්දය දීපු, ෙනොදීපු  හැෙමෝෙග්ම  අදහස 
ඒකයි. අපට ෙමපමණ කල් ෙපොෙහොර සහනාධාරය හම්බ වුණා 
කියලා ඔවුන් කියනවා. ඒ මිනිස්සු ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් කුඹුරු 
අක්කරයක් කර ගන්ෙන්. ඒ මිනිසුන්ට ඒෙකන් ලාභයක් නැහැ. 
එදා දවෙසේ වියදම් ටික ෙහොයා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා හිතලා, 
ෙගදර අයට කෑමට ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා හිතලා තමයි 
කුඹුරු අක්කරයක්, ෙදකක්  වැඩ  කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ අයට ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය විශාල සහනයක් වුණා.  

අගාමාත්යතුමා කිව්වා, ඉදිරි වසර පහ ඇතුෙළේ රැකියා 
දසලක්ෂයක් බිහි කරනවා කියලා. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව බිහි වුණ 
දවෙසේ ඉඳලා අද දක්වා ඉදි කිරීම කර්මාන්තෙය් දසලක්ෂයකට 
වඩා වැඩි පමාණයකට රැකියා නැතුව ඉන්නවා. ෙත් කෙඩ් දාෙගන 
හිටපු ෙකනාට, බැෙකෝ එකක් තිබුණු ෙකනාට, ටැක්ටර් එකක් 
තිබුණු ෙකනාට අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරු කියනවා, ෙම්සන් බාසල්ා පුහුණු කරන්න හදනවා ලු. 
ෙම්සන් බාස්ලා පුහුණු කරන්න විධියක් නැහැ. පුහුණු ෙවලා වැඩ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරෙගන හිටපු මිනිසුන්ටත් අද රස්සාව නැහැ. අද වඩු 
බාසුන්නැෙහේට රස්සාව නැහැ. අද වයරින් කරන ෙකනාට රස්සාව 
නැහැ. අද ෙවල්ඩින් කරන ෙක නාට රස්සාව නැහැ. අද ඉදි කිරීම 
කර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන්ම ඇදෙගන වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා අද ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙපොඩි උපායක් කල්පනා කරනවා. ෙම් 
ඉන්න මිනිසුන්ෙගන් pressure එක එන්න ඉස්ෙසල්ලා පුළුවන් 
නම් විෙද්ශ රැකියා ටිකක් හරි ෙදන්න විෙද්ශ රටවල රැකියා 
තිෙබනවාද කියලා බලන්න ෙලෝකෙය් රටවල් ගණෙන් ඇවිදිනවා. 
ඒ ෙමොකද? සංවර්ධන කියාදාමයක් ඉස්සරහට එන්ෙන් නැති නිසා. 
එදා කරපු දැවැන්ත සංවර්ධනය කරන්න ෙම් ෙගොල්ලන්ට බැහැ. 
ෙම් ෙගොල්ලන්ට ඒ සඳහා සල්ලි එන්ෙන්ත් නැහැ; සල්ලි හම්බ 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. 

ෙම් ෙගොල්ලන් හිතාෙගන ඉන්ෙන් ඇෙමරිකාව මහා ෙලොකුයි 
කියලා; ඉන්දියාව මහා ෙලොකුයි කියලා. අපට වඩා ෙලොකුයි තමයි. 
නමුත් ඒ රටවල් දැන් සල්ලි තිෙබන රටවල් ෙනොෙවයි. ඒ  අයත් 
ෙලෝකය වෙට් හිඟමෙන් යනවා. අපත් ගිහිල්ලා ඔවුන් ළඟ 
වැටුණාම, ඔවුන්ට අපත් බරක්. ෙම් ෙගොල්ලන් ගිහිල්ලා වැටුෙණ් 
අපත් බරක් වන රටවලට. ඉන්දියාවට අද අපත් බරක්. ෙම් 
ෙගොල්ලන් ගිහිල්ලා වැටුෙණ් අපත් බරක් වුණ තැනකට. ෙම් 
ෙගොල්ලන් ජාත්යන්තරය කියලා හඳුනන්ෙන්ත් ඔය රටවල් ෙදක 
විතරයි. ඇෙමරිකාව ගැන කියනවා; ඉන්දියාව ගැන කියනවා. ෙම් 
අය දන්න ෙවන ජාත්යන්තරයක් නැහැ.  ඒ රටවලුත් අද ඉතාම 
අමාරුෙවන් දුවන්ෙන්. ඒ රටවලට ෙම් ෙගොල්ලන් ගිහින් වැටුණාම 
ඒ රටවල් තවත් අමාරුෙව් වැෙටනවා; ෙම් රටත් අමාරුෙව් දානවා. 
ෙහොඳ විෙද්ශ පතිපත්තියක්, දැක්මක් සහිතව ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු 
කරනවා ෙනොෙවයි. ඡන්දයට support එක දුන්නා,  ඉන්දියාෙව් 
වුවමනාව අද ඉටු කරනවා; ඇෙමරිකාෙව් වුවමනාව අද ඉටු 
කරනවා. අෙප් රට අද එතැනට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 

ෙගොවි පුෙතක් රජ කරපු රෙට්, ෙගොවි ජනතාවට මීට වඩා සහන 
ලැබිය යුතුයි. ෙම් ෙගොල්ලන් ෙගොවි පුතා ෙපන්වලා ඒ ෙවලාෙව් 
ආණ්ඩුව හදා ගත්තා. ෙගොවි පුතා අරෙගන ගියා ඉස්සරහට. ෙගොවි 
පුතා ෙපන්නුවා; යූඑන්පී එක ආණ්ඩුව හදා ගත්තා.  ෙගොවි පුතා රජ 
කළාය කියලා ෙපන්වලා  තව පැත්තකින් ෙගොවි ජනතාවට 
ගහනවා. රැකියා දසලක්ෂයක් හදනවා කියමින් ඉදි කිරීම 
කර්මාන්තය හා තිෙබන කර්මාන්ත වට්ටලා පැත්තකට දානවා.  

තව පැත්තකින් රජෙය් ෙසේවකයන්  වට්ටනවා. අෙප් 
දිස්තික්කවල රජෙය් ෙසේවකෙයකුට බයිසිකලයක් හම්බ වුණාම 
ඒක විශාල වටිනාකමක්. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්, 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය්, අම්පාර දිස්තික්කෙය් රජෙය් 
ෙසේවකයන් රුපියල් 50,000ක් දීලායි බයිසිකල් එක ගත්ෙත්. 
ෙපොලිස් නිලධාරින්, අෙප් ගම්වල වැඩ කරන අෙනක් සංවර්ධන 
නිලධාරින් සමහර ෙවලාවට තමන්ට බයිසිකලයක් නැත්නම් 
අනුන්ෙග් බයිසිකලයක් ඉල්ලාෙගනයි ගමන් යන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔවුන්ට බයිසිකලයක් හම්බ වුණු එක ෙලොකු හයියක් වුණා. අද ඒ 
නිලධාරින්ෙගන් ෙකොටසකට බයිසිකල් තිෙබනවා. හැබැයි, ඡන්ද 
කාලෙය් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "බයිසිකෙල් රුපියල් 50,000 අපි 
ගන්ෙන් නැහැ, රුපියල් 50,000 නැතුව බයිසිකල් එක ෙදනවා" 
කිව්වා. අද නිලධාරින් ෙකොටසකට බයිසිකල් හම්බ ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙනක් ෙකොටසට බයිසිකල් නැහැ. රුපියල් 50,000 
අරෙගන හරි කමක් නැහැ,  ඒ බයිසිකලය ෙදන්න ෙකෝ. ඒ රුපියල් 
50,000 ගත්තාට කමක් නැහැ. කලින් ආණ්ඩුව කරෙගන ආපු 
කමයක් තිෙබනවා. ඒ කමය ෙහොයාෙගන ඒ බයිසිකල් ෙදන්න. 
ඒක ෙහොයා ගන්න බැරිකමක් නැහැ. රුපියල් 50,000 අරෙගන 
බයිසිකලය ෙදන්න. අෙප් මිනිස්සු රුපියල් 50,000 නැතුව 

බයිසිකල් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. හැබැයි රුපියල් 50,000ත් නැතුව 
තමයි ෙදනවා කිව්ෙව්. ඒ බයිසිකලය වටිනවා අපි වාෙග් ඈත 
දුෂ්කර දිස්තික්කවල ඉන්න මිනිසුන්ට. ඒ අයට රෑට පාෙර් රාජකාරි 
කරන්න විධියක් නැහැ, අලි ගහනවා. නමුත් ඒ බයිසිකලයවත් 
ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට අද මතක නැහැ. වකුගඩු ෙරෝගීන්ව මතක් 
වුණාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් ගැබිනි මවුවරුන්ට 
රුපියල් 20,000ක් වටිනා ෙපෝෂණ මල්ලක් ෙදනවා කිව්වාම, ෙහෝ 
ගාලා ළමයි හදන්න පටන් ගත්තා. දැන් රුපියල් 20,000 ෙපෝෂණ 
මල්ල නැහැ. ෙකෝ රුපියල් 20,000 ෙපෝෂණ මල්ල?  

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කෑ 
ගහලා, කෑ ගහලා ෙම් අය වැෙයන් ෙගෙනනවා කියපු ඒවා ෙකෝ? 
ඒ ෙවනුවට සමන්තා පවර් ෙනෝනා ඇවිල්ලා කියනවා, "රට හරි 
යහපත්, ඔය ෙගොල්ෙලෝ හරි ෙහොඳයි, දැන් ෙහොඳ පිළිෙවළට 
යනවා" කියලා. සමන්තා පවර් ඇෙමරිකාෙව් ඉඳලා ෙන් ආෙව්. 
එයා ලංකාව ගැන දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ලංකාව ගැන දන්ෙන් කවුරු  
හරි කියන ෙද්වල්. ලංකාවට ඇවිල්ලා එයා එල්ෙල ගහනවා. 
එයාට එල්ෙල ගහන්න පිට්ටනිය හැදුෙවත් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව.  මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තිබුෙණ් නැත්නම් සමන්තා 
පවර්ලා ලංකාවට ඇවිල්ලා උතුරු පළාතට ගිහිල්ලා එල්ෙල 
ගහන්ෙන් නැහැ. තස්තවාදය පරාජය කරලා, ඒ භූමිය සුද්ද කරලා 
හැදුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා. නැත්නම් ෙකොෙහේද 
එල්ෙල ගහන්ෙන්? උතුෙර් එල්ෙල ගහලා ඒ ෙනෝනා ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? උතුෙර් හමුදා කඳවුරු ටික අයින් කරන්න ලු. උතුෙර් 
හමුදා කඳවුරු අයින් කරන්න කියන අතෙර්ම ඒ ෙනෝනා අෙනක් 
පැත්තට කියනවා, එල්ටීටීඊ තස්තවාදි සිරකරුවන්  නිදහස් 
කරන්න ලු. "උතුෙර් හමුදා කඳවුරු අයින් කරන්න, එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදී සිරකරුවන් නිදහස් කරන්න" කියලා කියන ඒ 
ෙනෝනාෙග් වුවමනාව හරි පැහැදිලියි. ඒ ෙනෝනලා ඔක්ෙකෝම 
ෙමෙහ ඇවිල්ලා කථා කරන්ෙන් - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා.1.00 
ට නිෙයෝජ්ය කථානායක [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] ෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

 
[අ.භා. 1.00] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අය වැය ෙදවන වර 

කියැවීෙම් විවාදයට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කිසිම ඇමතිවරෙයකු ෙහෝ 
මන්තීවරෙයකු නැතුව සහභාගි වන්න ලැබීම විෙශේෂ අවස්ථාවක් 
කියලා මා හිතනවා. 

873 874 

[ගරු වීරකුමාර දිසානායක  මහතා] 
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ෙම් විවාදෙය්දී අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පැත්ෙතන් 
කරුණු කාරණා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මා කල්පනා කළා මෙග් අදහස් දැක්වීමට 
වැඩිපුර පදනම් කර ගන්න ගරු අගාමාත්යවරයා ඉදිරිපත් කරන ලද 
පතිපත්ති පකාශනය. ෙමොකද, ඒ පතිපත්ති පකාශනය මත තමයි 
මුදල් අමාත්යවරයා අය වැය වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබන්ෙන්. 
ඒ අය වැය පිළිබඳව දැනට ෙගොඩක් සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබන නිසා 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික දර්ශනය පිළිබඳව යම් කරුණු කාරණා 
පමාණයක් කථා කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම ජනතාවෙගන් මතු වී 
තිෙබන දුක්ගැනවිලි ගණනාවක් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තබන්නත් 
මා කල්පනා කරනවා. 

මුලින්ම අගාමාත්යවරයාෙග් කථාව අඩංගු පතිපත්ති පකාශනය 
ගත්ෙතොත්, එතුමා ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 5වැනිදා ෙද්ශනයක් කළා. 
ඒ ෙද්ශනය ඇතුළත් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 310 තීරුෙව් සඳහන් 
ෙකොටසක් මා කියවන්න කැමැතියි. එතුමා පසු ගිය අවුරුදු 40ක, 
50ක ආර්ථික ගමන් මඟ පිළිබඳව සමාෙලෝචනයක් කරමින් 
ෙමෙහම කියනවා: 

"ජනතාව තම තමන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිලිමත් ෙවනවා. 
ආදායම් වැඩි කර ගැනීමට පුළුවන්ද? දරුවන්ට ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ලබා 
ෙදන්නට පුළුවන්ද? අධ්යාපනය අවසන් වූ පසු රැකියාවක් ෙසොයා ගන්නට 
පුළුවන්ද? ෙමෙතක් අපිට ඒ පශ්නවලට සාර්ථක පිළිතුරු ලබා ෙදන්නට 
ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. අපි අසාර්ථකයි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ කථාව කර තිෙබන්ෙන් 
ලංකාෙව් හතර වතාවක් අගමැති වුණු ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම මම 
විශ්වාස කරනවා, අගාමාත්යවරයා ඒ කථාව කරන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ගමන පිළිබඳව පමණක්ම ෙනොෙවයි කියන 
කාරණය. පසු ගිය අවුරුදු 40ක, 50ක කාලය තුළ ෙම් රට පාලනය 
කළ අය ෙගන ගිය ආර්ථික, සමාජ ගමන පිළිබඳව තමයි එතුමා 
ෙම් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආර්ථික වශෙයන් 
ගත්ෙතොත්, අපි රටක් වශෙයන් දුප්පත්. ඒ ගැන අපට ෙපොදු 
අදහසක් තිෙබනවා. රටක් විධියට අපි ෙවනත් රටවල් එක්ක 
සංසන්දනය කරද්දී අෙප් රට දුප්පත්. අෙප් ආර්ථිකෙය් ණය 
පමාණය ගත්ෙතොත්, එය දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 72ක්. 
අපට සමස්ත ආණ්ඩුෙව් ආදායම පමාණවත් නැහැ, ණය සහ ෙපොලී 
වාරික ෙගවා ඉවර කරන්නට. මිනිස්සුන්ට කන්න ෙබොන්න 
ෙදන්න, දරුවන් ඉස්ෙකෝෙල යවන්න, ඉස්පිරිතාලවලට ෙබෙහත් 
ෙදන්න, විශාමිකයන්ට වැටුප් ෙගවන්න විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙම් 
රෙට් සංවර්ධනෙය් නාමෙයන් අරෙගන තිෙබන ණය ටික ෙගවා 
ගන්නත් අෙප් ආදායම පමාණවත් ෙනොෙවන තත්ත්වයට රට 
දුප්පත් වී තිෙබනවා. 

 අපි මිනිසුන් වශෙයන් දුප්පත්. අගාමාත්යවරයාෙග් පකාශෙය්ම 
ඒ ගැන සඳහන් වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි මීට කලිනුත් ඒ ගැන 
උපුටා දක්වා තිෙබනවා. රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 43කෙග් 
දවසක ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙදකට අඩුයි කියා කියන 
ෙකොට, එයින් කියැෙවන්ෙන් ලක්ෂ 203ක් වන ජනගහනෙයන් 
ලක්ෂ 86කෙග් දවසක ආදායම රුපියල් 280ට අඩුයි කියන එකයි. 
එතෙකොට 67 අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ පැමිණි ගමන ගත්ෙතොත්, එෙහම 
නැත්නම් අඩුම ගණෙන් අගාමාත්යවරයා සැලකිල්ලට ලක් කරන 
අවුරුදු 40ක, 50ක ගමන ගත්ෙතොත්, එතුමා කියන එක හරි. 
අසාර්ථකයි. අපි කියන්ෙන් ජනතාවට වඩා රට පාලනය කළ පිරිස 
සහ ඒ උපාය මාර්ග අසාර්ථකයි කියන එකයි. ඒ නිසා අපි රටක් 
වශෙයන් දුප්පත්. ඒ පළමු වැනි කාරණය.  

ෙදවැනි කාරණය, මිනිසුන් වශෙයන් බහුතරයක් දුප්පත්. 
ඊළඟට, පළාත් වශෙයනුත් දුප්පත්. ඒකත් ෙම් අය වැය පකාශෙය්ම 

සඳහන් කර තිෙබනවා.  එය මීට කලිනුත් සංවාදයට ලක් වුණු 
කාරණයක්. ආර්ථික වශෙයන් එක එක පළාත්වලින් රෙට් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනයට කරන දායකත්වය ගත්ෙතොත්, උතුරු පළාත 
දක්වන දායකත්වය සියයට හතරයි කියා දක්වා තිෙබනවා. උතුරු 
පළාෙත් ආර්ථික දායකත්වය පිළිබඳව වන කථාව හැම විට 
යුද්ධෙයන් වැෙහනවා. ෙබොෙහෝ අය හිතනවා, උතුර දුප්පත් වී 
තිෙබන්ෙන් යුද්ධය නිසාය කියා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපි ඌව ගැන කථා කෙළොත්, අපි දන්නවා 
ඌෙව් ෙබෝම්බ පිපිරුෙණ් නැහැ කියා. ඌවට යුද්ධෙය් අනියම් 
බලපෑම් මිසක්, ඍජු බලපෑමක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ඌෙව් 
දායකත්වය කුමක්ද? ඌෙව් දායකත්වයත් සියයට හතරයි. අපි 
වයඹ පළාත වාෙග් එකක් ගත්ෙතොත් කීයද? සියයට නවයයි.  

අපි රටක් වශෙයන් අවුරුදු 40ක්, 50ක් තිස්ෙසේ පැමිණි ගමන 
දිහා බැලුවාම, පළමුවැනි කාරණය, අපි රටක් වශෙයන් දුප්පත්; 
ෙදවැනි කාරණය, අපි මිනිසුන් වශෙයන් දුප්පත්; තුන්වැනි 
කාරණය, අපි පළාත් වශෙයන් දුප්පත්. එතෙකොට අවුරුදු පනහක් 
තිස්ෙසේ කර තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙම් ගියපු ගමන වැරදියි 
කියන එක පිළිබඳව අගාමාත්යතුමා "අසාර්ථකයි" කියා හකුළුවා 
කියන වචනය ටිකක් දිග හැර තමයි, මා ඉදිරිපත් කෙළේ. අසාර්ථක 
තමයි. එතෙකොට ෙම් අසාර්ථක ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
අපි දැක්කා ෙම් විවාදෙය්දී, ආණ්ඩුෙව් ෙබොෙහෝ ඇමතිවරුන්ෙග් 
පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් ෙකරුණු කථා.  ෙමොකද, ෙම් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන අය වැය ෙල්ඛනය, ඉතිරි වී තිෙබන ෙරදි ටිකත් ලිහා 
දැමීෙම් අය වැයක්. අපි ෙම් කියන්ෙන් සංවෘත, ආවෘත කතන්දරය 
ගැන ෙනොෙවයි. අපි රටක ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟනවා නම්, රටක් 
වශෙයන් අප තබා ගත යුතු අනන්යතාවන් සහ උපාය උපකම 
තිෙබනවා. අපි ඒ සියල්ල ඉවත් කර ෙගන යන ගමනකට තමයි, 
අවුරුදු හතළිහක් ගත කර තිෙබන්ෙන්. ඊට කලිනුත් ඊට කිට්ටු 
ෙවනත් ෙද්වලුත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් අඩංගුව තිෙබන ෙපොඩි ෙපොඩි 
සැරසිලි ටික පැත්තකට දමා බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා, ෙම් අය 
වැය සම්පූර්ණෙයන්ම ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය නිරුවත් කරන, එයට 
අනන්ය වූ ෙමොනවා ෙහෝ තව ඉතුරු ෙවලා තිබුණා නම් ඒවාත් 
ෙලෝකයට විවෘත කරන විධිෙය් කියාමාර්ගවලට පාර කපන අය 
වැයක්ය කියා. නමුත් එෙසේ තිබියදී ෙම් ගරු සභාෙව් පසු ගිය 
දිනවල පැවති අය වැය විවාදවලදී ෙගොඩක් තර්ක ෙගොඩ නැඟුෙණ්, 
තව විවෘත කරන්න ඕනෑය, රෙට් ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කිරීමට 
නම් එෙසේ විවෘත කරන්න ඕනෑය, එෙහම නැත්නම් තිබුණු කමය 
එක්ක තව තව එකතු ෙවන්න ඕනෑය, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
වර්ධනය කර ගන්න බැරි වුෙණ් නැත්නම් රෙට් ආර්ථික පශ්න 
විසඳා ගන්න බැරි වුෙණ් අපි ෙම් කමයට තව ෙහොඳින් අනුගත 
වුෙණ් නැති නිසාය කියායි. ෙපෞද්ගලික අංශයට දිරි දීම, 
ආෙයෝජකයන්ට දිරි දීම, ණය ගැනීම යනාදි වශෙයන් ඒ විධියට 
ෙබොෙහෝ තර්ක ඉදිරිපත් වුණා. සමාජවාදී ආර්ථිකයක් විශ්වාස 
කරන පක්ෂයක නිෙයෝජිතෙයක් වශෙයන් ගත්තත්, ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් සංවෘත ආර්ථික තිබිලාත් නැහැ; විවෘත ආර්ථික 
තිබිලාත් නැහැ. සම්පූර්ණෙයන්ම ඇරපු ආර්ථිකයක්වත්, 
සම්පූර්ණෙයන්ම වහපු ආර්ථිකයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා ඒ දෘෂ්ටි 
ෙකෝණෙයන් ෙනොෙවයි අපි කථා කරන්ෙන්. නමුත් අපි අහන ්ෙන්, 
පසු ගිය හතළිස් අවුරුද්ෙද්ම අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශයට 
ෙනොෙවයි නම් දිරි දුන්ෙන් - මම පිළිගන්නවා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
සමහර පැතිවලට දිරි දිය යුතුයි කියා. දිරි දිය යුතුව තිබුණු 
ක්ෙෂේතවලට දිරි දීලාත් නැහැ. නමුත් සමස්තයක් වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් අෙප් බදු කම, අෙප් නීති කම, අෙප් අය බදු කම, අෙප් 
සංස්කෘතිය, ජන මාධ්ය හැසිරවීම, ජනතාවෙග් ආකල්ප හැසිරවීම 
ආදී ෙම් සියල්ලම තිබුෙණ් ෙමොකක් විධියටද? ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
engine එක විධියට තමයි තිබුෙණ්. මුළු රාජ්යයක් අවුරුදු 
හතළිහක් තිස්ෙසේ ෙමෙහයෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ පැත්තට තමයි. 
නැතුව අෙනක් පැත්තට ෙනොෙවයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවුරුදු හතළිහක් එෙහම කරලා අපි අසාර්ථකයි කියලා හතර 
වතාවක් අගමැති වුණු අගමැතිවරයා ෙමතැන කියන ෙකොට එතුමා 
සහ එතුමාෙග් කණ්ඩායම පිළිගන්න ඕනෑ, එෙහම නම් ෙම් 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් යන පාෙර්, ෙම් යන ගමෙන් කියලා. 
එතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනෙය් සඳහන් කරලා තිබුණු ආකාරයට 
ෙමවර අය වැය පකාශනයට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් කමය අසාර්ථකයි කියලා කියන ගමන්, මීට කලින් 
හිටපු එතුමන්ලාෙග්ම පූර්වගාමින් වූ ''ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිවරයා සහ රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිවරයා කරපු 
ෙද්වල් හරි, ඒ පාෙර් තමයි අපි යන්ෙන්'' කියලා තුන් වන අදියර 
වශෙයන් හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය 
හඳුන්වා දුන් බව.  

ඊට පසේසේ ෙම් ආර්ථිකය හැඳින්වූෙය් විවෘත ආර්ථිකය කියලා. 
මම එදාත් ෙම් පිළිබඳව යම් පමණකට මතු කළා. මම මුලින්ම 
අහන්න කැමැතියි, විවෘත ආර්ථිකෙයන් රට දියුණු කරන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දැඩි 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා නම්, ඒකට ෙවන ෙවන වචන ඈඳන්ෙන් 
ඇයි කියලා. ඇයි, ෙවන ෙවන වචන ඈඳලා තිෙබන්ෙන්? ඇයි, 
ෙම්කට දැන් Social Market Economy කියලා කියන්ෙන්? ඇයි, 
ෙම්කට දැන් සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කියලා 
කියන්ෙන්? ඇයි, ෙම් ෙවන ෙවන වචන දමා ෙගන හැංෙගන්න 
ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඇයි, විවෘත ආර්ථිකය කියලා කියන්න 
බැරි?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විවෘත ආර්ථිකය ඇති 
ෙවන්න කලින් ලංකාව සුඛිත මුදිත ෙවලා තිබුණා කියලා අපි 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒක සමාජවාදී පාලනයක් කියලා අපි 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒකත් අති දූෂිත, පවුල් පාලනයක් තිබුණු 
කාලයක්. 1948 - 1977 කාලෙය් තිබුණු ආණ්ඩුවලත් දූෂණය, 
වංචාව ආදී සියල්ලම තිබුණා. අපි ෙම් අවුරුදු 67ම එකට අර 
ෙගනයි කථා කරන්ෙන්. නමුත් අපි අහන්ෙන් විවෘත ආර්ථිකය 
ඔච්චර ෙහොඳයි නම්, ඒකට ෙවන නම් දමන්ෙන් ඇයි කියලා. ඇයි, 
ෙවන නම් දමන්ෙන්? ෙම් නමින්ම යන්න පුළුවන් ෙන්. එෙහම 
නම් පිළිගැනීමක් කරන්න ෙවනවා, තමන්ෙග් පැරණි වැරදි 
සම්බන්ධෙයන්. නම ෙවනස් කරලා ෙකොෙහේද, හැංෙගන්න 
හදන්ෙන්? සමාජමය පැත්ත අමතක කරලා යන්න ගිය ගමනක් 
ෙම්. ඒ නිසා ලංකාෙව් අද සමාජ ෙඛ්දවාචකයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙසේයා  සෙදව්මි ගැන අපි කථා කරන්ෙන්, 
ශිවෙයෝගානන්දන් විද්යා ගැන කථා කරන්ෙන්, ස්ති දූෂණ, මත් 
දව්ය, දුප්පත්කම, ෙසොරකම් ගැන කථා කරන්ෙන් ෙවන ෙදයක් 
නිසා ෙනොෙවයි; ඒවා ෙම් ආර්ථික උපාය මාර්ගෙය් පතිඵල නිසායි.  
ඒ නිසා අපි මුලින්ම කියන්න කැමැතියි, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකය කිව්වත්, ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය කිව්වත් ඒ ෙදකම 
එකක් බව. ඒෙක් කිසිම ෙවනසක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1990 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙම් ධෙන්ෂ්වර කමයට සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකය පිළිබඳ මතය ෙකළින්ම  කියා ෙගන යන්න බැරි වුණාම 
ඒ ෙගොල්ලන් හැම විටම ෙවන ෙවන ආවරණ හදා ගන්නවා. ෙවන 
ෙවන කතන්දර කියනවා. ෙම් යන කමය වැරදි නිසා, අඩු පාඩුකම් 
තිෙබන නිසා ඔවුන් ඒකට අමුතු නම් දැම්මා. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකයක ලක්ෂණ වශෙයන් ඔවුන් කරුණු ගණනාවක් කිව්වා. 
ජනතා මිතශීලී - people-friendly - ආර්ථිකයක් ෙවන්න ඕනෑ 
කිව්වා. ආර්ථික පජාතන්තවාදය තිෙබන්න ඕනෑ කිව්වා. සමාජ 
ආරක්ෂක දැලක් තිෙබන්න ඕනෑ කිව්වා. ආර්ථිකය පිළිබඳ 
ජනතාවෙග් දැනුම -ආර්ථික සාක්ෂරතාව- වැඩි ෙවන්න ඕනෑ 

කිව්වා. පරිසරය ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ කිව්වා. ආදායම් ෙබදී 
යාෙම් විෂමතාව අඩු ෙවන්න ඕනෑ කිව්වා. ඒවා තමයි සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක ලක්ෂණ කියලා 1990 වර්ෂෙයන් 
පස්ෙසේ ෙලෝක ආර්ථිකය ෙමෙහය වන පධාන පුද්ගලයන් කියලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නමුත් අපි දන්නා විධියට 
අපට සෙතක් ෙවනස් කරන්න ඕනෑ නම් සතාෙග් සම්පූර්ණ 
anatomy එක ෙවනස් ෙනොකර සතා ෙවනස් කරන්න බැහැ. 
අභ්යන්තරය ඇතුළුව සතාෙග් සම්පූර්ණ ශරීරය ෙවනස් කරන්ෙන් 
නැතුව ෙවන සෙතක් හදන්න අපට බැහැ. පවුඩර් දමන්න පුළුවන්, 
ලිප්ස්ටික් ගාන්න පුළුවන්. ඔක්ෙකෝම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි 
සතා ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. සතා ෙවනස් ෙවන්න නම් anatomy 
එක ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. 1990 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ  ඉලක්කම් 
අනුව, දත්තවලට අනුව, කරුණුවලට අනුව අපි පිළිගත යුතු 
යථාර්ථය ෙමොකක්ද? මම පසුව ඒ දත්තවලට එන්නම්. මුළු 
ෙලෝකයක් වශෙයන් ගත්තත්, රටක් වශෙයන් ගත්තත් අපි සමාජ, 
ආර්ථික පශ්න විසඳීම සම්බන්ධෙයන් බරපතළ 
අසාර්ථකත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා.  

ෙම් සුන්දර ෙයෝජනා හය එෙසේම තිබියදී,  අද ෙලෝකයට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා බලමු.  දුප්පත් අෙප් ලංකාව 
පැත්තක තබා, ෙම් අණපනත්, නිෙයෝග වාෙග්ම ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළවල් ෙයෝජනා කරන ෙක්න්දීය රටවල් වශෙයන් 
හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තිෙබන ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, 
ස්පාඤ්ඤය, පෘතුගාලය, අයර්ලන්තය, ඉතාලිය, මහා බිතාන්ය ආදී 
ෙම් හැම රටක්ම ආර්ථික පශ්නවලින් අද ෙහම්බත් ෙවලා 
තිෙබනවා; සමාජ පශ්නවලින් ෙහම්බත් ෙවලා තිෙබනවා කියන 
එක අපි දන්නවා.  ඒ නිසා ඔය කියන Social Market Economy   
කතන්දර කියපු කිසිම රටක, සමාජ ෙවළද ෙපොළ ආර්ථිකය ගැන 
කියපු කිසිම රටක පාෙයෝගික වශෙයන් ඒවා සිද්ධ ෙවලා නැහැ.  
ඒ නිසා ඔබට අද ෙපෙනනවා, යුෙරෝපෙය් විරැකියාව අතිවිශාල 
මට්ටමකට ගිහින් තිෙබනවා;  යුෙරෝපෙය් දුප්පත්කම අතිවිශාල 
මට්ටමකට ගිහින් තිෙබනවා කියන එක.  පෘතුගාලය, ස්පාඤ්ඤය 
වාෙග් රටවල පවත්වාෙගන යන්න බැරුව ඉස්ෙකෝල වැෙහනවා; 
ෙම් ලංකාෙව් වාෙග් ඉස්ෙකෝල ෙතෙමනවා. දැන් ෙම්ක ආදර්ශයට 
අරෙගන එෙහත් ෙතෙමනවා, ෙමෙහත් ෙතෙමනවා කියලා හදයිද 
දන්ෙන් නැහැ.  හැබැයි, ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි.   

යුෙරෝපෙය් රටවලට ගියාම අපට ඉස්සර කිව්ෙව්, "බලන්න, 
යුෙරෝපෙය් පාරක කිසි මිනිෙහක් නැහැ. ඔක්ෙකොම ඉන්ෙන් 
ෙකොම්පැනිවල" කියලා.  නමුත් ඔබතුමන්ලා දකුණු යුෙරෝපෙය් 
රටවලට ගිෙයොත් ලිස්බන්, මැඩ්රිඩ්, ෙරෝමයට ගිෙයොත් ෙමොනවාද 
ෙපෙනන්ෙන්? මට මතක් ෙවනවා, සනත් නන්දසිරි මහත්මයා 
කියන සින්දුවක්, "ගෙම් ෙකෝපි කෙඩ් ෙදන්නා ෙදපැත්ෙත් දාම් 
අදින්ෙන්" කියලා. ඒ වාෙග්, අද  ඒ රටවල ෙකෝපි බිබී, සිගරට් බිබී 
ඉන්නවා, jobs  නැහැ; රස්තියාදු ගහනවා. අද දකුණු යුෙරෝපෙය් 
රටවල, මධ්යම යුෙරෝපෙය් රටවල මිනිස්සු   jobs  ෙහොයාෙගන 
විශාල වශෙයන් සංකමණය ෙවනවා.  සංකමණය, කිසි මිනිෙහක් 
කැමැත්ෙතන් කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි. රැකියාවක් ෙවනුෙවන් 
සංකමණය ෙවන එක මිනිස්සු කරන ෙලෝකෙය් අමාරුම ෙද්වලින් 
එකක්.  සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය තිබුණු රටවල තත්ත්වයයි 
මම ෙම් කිව්ෙව්. ඒ රටවලට බැරිෙවලා තිෙබනවා, ඒ රටවල 
ආර්ථිකයවත් ඉදිරියට ෙගන යන්න. ඒ නිසා අෙප් රෙට් තත්ත්වය 
ගැන අපිට අමුතුෙවන් කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. අපි 
අගාමාත්යවරයාෙග් ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය එක්ක ඉදිරියට 
ගිෙයොත්, උදාහරණයක් අරෙගන අය වැය සමඟ සම්බන්ධ 
කෙළොත්, එතුමාෙග් කථාෙවත්  ජනතාවට බදු බර ගැන කියමින් 
කියනවා,"අෙප් රෙට් වක බදු පමාණය සියයට 81යි;  ඍජු බදු 
පමාණය සියයට 19 යි, ෙම්ක අතිශය බරපතළ වැරැද්දක්,  ඒ නිසා 
ෙම්ක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ" කියලා. ෙම් කතන්දරයත් අපි 
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ෙගොඩක් කාලයක් තිස්ෙසේ අහන ෙදයක්. නමුත් දැන් ෙම් අය 
වැෙයන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අගාමාත්යතුමාෙග් ආර්ථික 
දර්ශනෙයන් කියනවා, නුවර පැත්තට යන්න ඕනෑ කියලා. ඒක හරි 
වුණත්, වැරැදි වුණත් එතුමා කියනවා නුවරට යන්න ඕනෑ කියලා. 
නමුත් එතුමාෙග් සහ මුදල් ඇමතිවරයාෙග් අය වැෙයන් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙමවර අය වැය ගත්ෙතොත් ඒ වක බදු  පමාණය සියයට 
85 යි; ඍජු බදු  පමාණය සියයට 15 යි. ඒ තමයි ආදායම් උපයා 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන විධිය. අපට කියන්ෙන් නුවරට 
යන්න කියලා. අපි හිතුවා, නුවරට ෙකෙසේ ෙවතත් කිරිබත්ෙගොඩ 
පැත්තටවත් යයි කියලා.  ඒ කියන්ෙන් ඒ ගමන නිවැරදි නිසා 
ෙනොෙවයි. කියන පැත්තට යන්න එපායැ. ගිහින් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද?  ගිහින් තිෙබන්ෙන් ගාල්ල පැත්තටයි. දැනට කුඩා කුඩා 
හැම ෙද්ටම බදු ගහලා  මිනිසුන්ෙගන් වක වශෙයන් බදු ගන්න 
ඒවා 2015 සියයට 81ට තිබුණු එක 2016ට සියයට 85ක් කළා.  
අපට එකක් කියනවා.  සම්පූර්ණෙයන් අෙනක් එක කරනවා.  අපි 
අහන ෙද් තමයි "ෙම්ක 2017 ෙවනස් ෙවනවාද?" කියන එක. 
වංගුවක් ගන්න යනෙකොටද, ෙමෙහම  ෙවන්ෙන්?  නැහැ. ෙමොන 
සුන්දර කථා කිව්වත් අවසානෙය් ෙවන්ෙන් ෙම්කයි. අවුරුදු 
හතළිහක් තිස්ෙසේ ෙම් විධියයි. ෙම්ක ෙම්  සමාජවාදී ආර්ථිකයක් 
කරලා වුණ අලකලංචියක් ෙනොෙවයි.  අවුරුදු 40ම ගිෙය් 1977 
පටන් ගත්ත විධියටයි. ඒක අය වැය පකාශනෙයත් තිෙබනවා.  

1994න් පස්ෙසේ චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඒ පාෙර්ම 
තමයි ගිෙය්. රාජපක්ෂ මහත්මයා ගිෙයත් ඒ පාෙර්ම තමයි. අපි ඒ 
මිථ්යාවට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. දැන් ෙම්ෙක් ෙදපැත්තක් 
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය මැතිවරණ කාලෙය්දී මතු කළා, 
රාජපක්ෂෙග් ෙහොරකම් නිසා තමයි ආර්ථිකය වැටුෙණ් කියන 
කාරණය. රාජපක්ෂත් එක්ක ෙහොරකම් කරපු කට්ටිය අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන කියනවා "ෙකෝ, දැන් ෙහොරු 
ඇල්ලුවාද? එෙහම නම් දැන් ෙහොරකම් නතරෙවලා තිෙබනවා, 
එෙහම නම් දැන් ආර්ථික සහනාධාර ලැබිලා තිෙබනවාද?" කියලා.  
අන්තිමට ගත්තාම දැන් ෙදෙගොල්ෙලෝම ෙගොඩ ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  
අර ෙගොල්ෙලෝ කියනවා, ආර්ථිකය වැටුෙණ් රාජපක්ෂලා නිසා 
කියලා.  රාජපක්ෂෙග් කණ්ඩායම කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?   
"ෙහොරකම් වුණා කියලා කිව්වා, ආර්ථිකය වැටුෙණ් ඒ නිසා කියලා 
කිව්වා, නමුත් අල්ලපු ෙහොරකමකුත් නැහැ; දීපු සහනයකුත් නැහැ. 
ෙහොරකම් නතර වුණා නම් දැන් සහන ෙදන්න එපායැ" කියලා.  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි අවසානෙය් ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙම් අය වැය පකාශනෙය් රාජපක්ෂලාෙග් යුගෙය් 
ආර්ථිකය පිළිබඳව සඳහන්ව තිෙබනවා.   

අය වැය කථාව කියන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශය පිළිගත් 
ෙල්ඛනයක් ෙන්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා, 2013 
වර්ෂෙය් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනය සියයට 3.4යි; ඒ 
වාෙග්ම 2014 වර්ෂෙය් වර්ධන ෙව්ගය සියයට 4.5යි කියලා. දැන් 
මුදල් අමාත්යාංශයට ෙමෙහම කරන්න පුළුවන්ද? මුදල් 
අමාත්යාංශය නිකම් ෙපොතකට ෙමෙහම කාරණා දාලා, තමන් 
ෙබො රු වාර්තා හැදුවා කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඔබ දන්නවා, 
ඕෙක් දශමස්ථාන ගණනක් ෙවනස්වීම පිළිබඳව අනුර දිසානායක 
මන්තීවරයා මීට අවුරුද්දකට කලින් ෙම් ගරු සභාෙව් පශ්න කරපු 
ෙවලාෙව්දී මහා විශාල ෙඝෝෂාවක් ඇති කළ බව. 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ පමණක් ෙනොෙවයි මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරිනුත් ඒකට හවුල් වුණා. මුදල් අමාත්යාංශෙය් සිටි පගතිශීලී 
නිලධාරින් අපට ෙතොරතුරු දුන්නා වෙග්ම, ෙහොරකමට හවුල්  වුණු 
නිලධාරින් මුදල් අමාත්යාංශෙය් ගණනය කිරීම් නිවැරදියි කිව්වා. 
2013-14 ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ෙබොරුයි;  ෙබොරු ගණනය 
කිරීම්වලින්, ව්යාජ ගණනය කිරීම්වලින් තමයි ඒ ඉලක්කම් 
ෙපන්නුෙව් කියලා මුදල් අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා කියනවා නම්, 
එතුමා ඒ ගැන ඊට වඩා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ කියන 
එකයි අපි කියන්ෙන්. ඒක අපි විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කරනවා. 
නිකම් රාජපක්ෂට මඩ ගහලා යන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒකට හවුල් 

වුණු නිලධාරින්, ෙද්ශපාලනඥයන් දැනුත් ඉන්නවා. තමන්ට 
උපෙදස් දුන් ඇමතිවරයා කවුද කියලා ඒ නිලධාරි මහත්වරු 
කියන්න ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පමණක්ද, නැත්නම් 
තවත් අය ඉන්නවාද කියලා කියන්න ඕනෑ. ඒක මත තමයි ඒක 
පුද්ගල ආදායම, අෙයෝජකයන්ෙග් කැඳවීම, ෙම් සියල්ල රඳා 
පවතින්ෙන්. දැන් නිකම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 4.3යි 
කියලා ෙබ්ෙරන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අපි ඒ ගැන  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙවනම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. මෙග් ෙම් කථාව තුළ මීට වඩා ඒ ගැන කථා කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොකක්ද තිෙබන පශ්නය? 
1977 සිට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, චන්දිකා මැතිනිය, රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා, ඒ වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් 
ගිෙය් අර ගාල්ලට යන පාෙර්ම තමයි. ඒ පාෙර් යන ගමන් 
රාජපක්ෂලා ෙමොකක්ද කෙළේ? රට ඉස්සරහට ෙගනියන්න අපි 
යන්න ඕනෑ නුවරට නම්, ෙකෝච්චිය තියන්න ඕනෑ, ෙකෝච්චි පීල්ල 
තියන්න ඕනෑ, ෙකෝච්චි එන්ජිම තියන්න ඕනෑ නුවර පැත්තට නම්, 
පසු ගිය අවුරුදු 40ම ඒවා තියලා තිබුෙණ් ගාල්ල පැත්තට. 
රාජපක්ෂ මහත්මයා කලින් තිබුණු පීල්ෙල්ම ගියා මිස  එතුමා 
ෙවනත් පීල්ලක් හැදුෙව් නැහැ; එතුමාට ෙවන එන්ජිමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. රාජපක්ෂලා කරපු ෙද් තමයි වැරදි පාෙර් යන ගමන් 
ෙපට්ටිෙයනුත් ෙහොරා කාපු එක, පීලි ගලවලාත් ෙහොරා කාපු එක. 
ඒ නිසා තමයි අපට ටිකක් වැඩිපුර දැනුෙණ්. නමුත් රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ගිෙය්ත් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා, චන්දිකා මැතිනිය 
ගිය පාෙර්ම තමයි. එතුමා පාර ෙවනස් කෙළේ නැහැ. එකම ආර්ථික 
පාෙර් තමයි ඒ අය ගිෙය්. "වක බදු අඩු කරනවා, ඍජු බදු වැඩි 
කරනවා, ධනපතියන්ට උණ ගැෙණන අය වැයක්" කියලා රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ෙම් අය වැය ගැන කිව්වාට, අවසානෙය් 
ෙපොත අච්චු ගහලා එනෙකොට සියයට 15යි ඍජු බදු, සියයට 85ක් 
වක බදු. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විවාදය තුළ මම කථා 
කරන්ෙන් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් කථාව පදනම් කරෙගන නිසා 
තව ෙපොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ෙම් කථාව ෙගනියන්න මා කැමැතියි. 
එතුමාෙග් කථාෙව් කරුණු ගණනාවක් තිෙබනවා. එකක් තමයි,  
අෙප් ර ට ෙම් ෙලෝකයත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා කියලා කියන 
එතුමාෙග් ආර්ථික දර්ශනය. එතුමා කියලා තිෙබන තව ෙදයක් 
තමයි ෙගෝලීය වටිනාකම් දාමයට - Global Value Chain එකට - 
ලංකාව එකතු කරන්න ඕනෑ කියන කාරණය. ඕකත් අපි අවුරුදු 
40ක්ම අහලා තිෙබන ෙදයක්.  ඒවා  ගැන අෙප් කිසිම 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. සමාජවාදය කියලා කියන්ෙන් ෙලෝෙකත් 
එක්ක ගනුෙදනු කරන එක තමයි. නැතුව හැංගිලා, ෙකොෙහේ හරි 
දූපතක් අස්සට ෙවලා ඉන්න එක ෙනෙමයි. අපි per capita basis 
ගිහිල්ලා inflation අයින් කරලා ගණන් හැදුෙවොත් අද ෙලෝකෙය් 
ෙලොකුම ආර්ථික බලවතා ෙවන්ෙන් චීනය.  චීනෙය් තිෙබන 
හැමෙද්ම අපි අනුමත කරනවා ෙනොෙවයි; චීනෙය් ෙකොපියක් 
ලංකාෙව් හදන්න හදනවාත් ෙනොෙවයි. ෙඩන්ෂියාඕ පිං කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? ඔහු කිව්ව ෙද් තමයි "Planned economy has a 
market. Market economy also has a plan." කියන එක. ඒ 
කි යන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයටත් plan එකක් තිෙබන්නට 
ඕනෑ, සැලසුම් සහගත ආර්ථිකයටත් ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබන්නට 
ඕනෑ. මම චීනය ගැන ෙගොඩක් ෙද්වල් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා ඊෙය් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන 
ෙකොට මමත් ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා. ඒ ෙවලාෙව් මම මැදිහත් 
වන එක ගැළෙපන්ෙන් නැති නිසා මැදිහත් වුෙණ් නැහැ. මම 
ලියාගත්තා. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා අෙප් නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා කළ කථාවට පිළිතුරු වශෙයන් තමයි  කිව්ෙව් චීනය, 
වියට්නාමය උදාහරණයට ගන්න කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, චීනය, වියට්නාමය යන 
රටවල් ෙදක උදාහරණයකට ගන්න මමත් කැමැතියි. චීනය 
ලංකාවත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ෙත්රුමක් නැහැ. ඒක ෙලොකු 
රටක්. චීනය සංසන්දනය කරන්න ඕනෑ ඒ වෙග් රටවල් එක්ක. ඒ 
කියන්ෙන් ඉන්දියාව, බසීලය, දකුණු අපිකාව, ඉන්දුනීසියාව වෙග් 
අඩු ගණෙන් මිලියන 300කටවත් වඩා වැඩි ජනගහනයක් ඇති 
රටවල් එක්ක. ඉන්දියාවයි, චීනයයි ගත්ෙතොත් ඒ රටවල් ෙදකම 
අතිවිශිෂ්ට, ෙශේෂ්ඨ ඉතිහාසයක් තිෙබන රටවල්; අතිවිශාල සම්පත් 
තිෙබන රටවල්; අතිවිශාල මානව සම්පතක් තිෙබන රටවල්; 
අවුරුදු 4,000කට වඩා ලිඛිත ශිෂ්ටාචාර තිෙබන රටවල්. 

ඉන්දියාවට 1948දී නිදහස ලැබුෙණ්. චීනයට 1949දී නිදහස 
ලැබුෙණ්. දැන් අපි අහනවා, චීනය ෙලෝකෙය් සමාජ ආර්ථික පැති 
ෙදෙකන් දියුණුම බලවතා ෙවනෙකොට -චීනෙය් අඩු පාඩුකම් 
තිෙබනවා.- ඉන්දියාවට බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි කියා. 
ඉන්දියාව ෙලෝකෙය් වැඩිම දුප්පතුන් ඉන්න රට බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි? අපට දුක හිෙතන ෙද් තමයි ෙමතැනදී ඉන්දියාව 
අපි උදාහරණයට ගන්න එක. ඉන්දියාෙව් මිලියන 300ක් වුණ 
මධ්යම පන්තිෙය් කතන්දරය අරෙගන ඇවිල්ලා ෙනොදැනුවත්ව 
ෙමතැන අසත්ය කියන ෙකොට ඒක ෙම් රටට කරන අපරාධයක්. අද 
ඉන්දියාව අපායක්. අපි ඉන්දියන් විෙරෝධී නිසා කියනවා 
ෙනොෙවයි. අපි ඉන්දියාෙව් මිනිසුන්ට ආදෙරයි. අපට ෙද්ශපාලන 
පශ්න තිබුෙණොත් තිෙබන්ෙන් ඉන්දියාෙව් ආණ්ඩුවත් එක්කයි. ඒ 
නිසා අපි කියනවා, චීනය එකපාරට ආර්ථිකය විවෘත කෙළේ නැහැ 
කියන එක. චීනය තමන්ෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟලා, ඊට අනුව 
සමාජය දියුණු කර ඒකත් එක්ක තමයි ඔවුන් ෙතෝරා ගත්ත පැති 
විවෘත කරන්ෙන්. චීනය අදත් හැම ෙදයක්ම විවෘත කරපු රටක් 
ෙනොෙවයි. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කියන ආර්ථික උපාය 
මාර්ගය, social market ෙහෝ, නිකම්ම market ෙහෝ, social නැතිව 
market ෙහෝ, ඔය ඕනෑම ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් කියාත්මක 
කරන බසීලෙය් තත්ත්වය බලන්න. බසීලය ෙලෝකෙය් වැඩිම ඇති 
නැති පරතරය තිෙබන රටවලින් එකක්. ඉන්දියාව ෙලෝකෙය් 
වැඩිම දුප්පතුන් ඉන්න රට.  

ඊළඟට ගත්ෙතොත් ඉන්දුනීසියාව. ෙම් රටවල් එකක්වත් 
දුප්පත්කමින් ෙගොඩ ආපු රටවල් ෙනොෙවයි. තවත් අවුරුදු 
500කින්වත් ඔය යන පාර ඇතුළත ෙගොඩ එන්ෙන් නැහැ. චීනය 
උදාහරණයට ගත්ත අයට අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් චීනය 
සැලසුම් සහගත ඒ වාෙග්ම සමාජය පිළිබඳව පුළුල්- ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් වාර්තා 
පරිශීලනය කරනවා. මට අත් දැකීමකුත් තිෙබනවා, ඔබතුමා සමඟ 
කරන ලද සංචාරයක් ගැන. ඔබතුමා යම් අධ්යයනයක් කරන 
පුද්ගලෙයක් වශෙයන් ඒ ගැන යම් අගය කිරීමකුත් තිෙබනවා.  

එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය 1980ත්, 2010ත් අතර 30 
අවුරුදු කාලය තුළ දුප්පත්කම නැති කිරීම පිළිබඳව හදපු දර්ශක 
වාර්තා අරෙගන බැලුෙවොත්, චීනය අවුරුදු 30ට මිලියන 610ක් 
ජනතාව දුප්පත්කමින් උඩට අරෙගන තිෙබනවා. චීනය අත් 
හැරියාට පස්ෙසේ ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මිලියන 100ක් 
නැහැ; මුළු ෙලෝකෙය්ම සියලු රටවල් එකතු කළාට පස්ෙසේ 
දුප්පත්කෙම් ෙර්ඛාෙව් උඩට ෙගනාපු. ඒ නිසා චීනය ෙම් තැනට 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කියන 
විධියට නිකම්ම නිකම් ඇරලා දාලා ෙනොෙවයි. 1975දී 
වියට්නාමෙය් සියයට 75.6ක් දුප්පතුන් සිටියා. දුප්පත්කෙම් 
ෙර්ඛාෙවන් පහළ හිටපු රටක්. අද ෙලෝකෙය් ෙදවැනි විශාලතම 
සහල් නිෂ්පාදකයා බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. වැව් තිබිලා ද, 
අමුණු තිබිලා ද? නැහැ, අවුරුදු 2,500ක් තිස්ෙසේ ෙමොනවා ෙහෝ 
හදපු ෙදයක් තිබිලාද? නැහැ. වියට්නාමයට තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 

1,000ක් තිස්ෙසේම චීනයට යටත් ෙවලා තිබිච්ච ඉතිහාසයක්. 
නමුත් සමාජවාදී පාලනයක් ඇතුෙළේ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් රටට 
ගැළෙපන ආර්ථික පතිසංස්කරණ යටෙත් ගිහිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන් 
අද දුප්පත්කම සියයට 7කට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. පශ්න 
තිෙබනවා. අඩු පාඩුකම් නැතිව ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මම ඉතාමත්ම 
වුවමනාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කියන 
ෙම් පාෙරන් ගිහිල්ලා දියුණු වුණ රටවල් අපට කියා ෙදන්න කියා. 
ෙමොකද දන්නවාද? මහත්මා ගාන්ධිතුමා කිව්වා, "එංගලන්තය 
දියුණු ෙවච්ච විධියට ඉන්දියාවට දියුණු ෙවන්න බැහැ." කියා. 
ෙමොකද, එංගලන්තයට දියුණු ෙවන්න ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, එංගලන්තය වාෙග් විසි ගුණයක් විශාල 
ඉන්දියාව තිබුණා සූරාෙගන කන්න. මහත්මා ගාන්ධිතුමා කිව්වා, 
"අපිට සූරාෙගන කන්න අපි තරම් විසි ගුණයක් ෙලොකු රටක් 
නැහැ. එෙහම නම් ගහෙලෝකයක් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ." කියා. 
එතුමා කිව්වා, "ඒ නිසා අපි ෙවනත් පාරක් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ" 
කියා. මම ඒකයි කියන්ෙන්, ඇෙමරිකාව, එංගලන්තය දියුණු 
ෙවච්ච විධියට ෙනොෙවයි, 1945න් පස්ෙසේ දියුණු ෙවච්ච රටවල් 
වශෙයන් ඔබතුමන්ලා හඳුන්වන රටවල් දියුණු වුණ විධිය 
කියන්න.  

එෙහම රටවල් තිෙබනවාද? එෙහම රටවල් තිෙබනවා, රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ෙපොෙත්. මැෙල්සියාව, දකුණු ෙකොරියාව, 
තායිලන්තය. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අද උෙද් 
ගත්තා දත්තයක්. මැෙල්සියාෙව් ක්වාලාලාම්පූර් ගියාම ඉතාමත් 
ලස්සනයි. නමුත් අපි දන්නවා, ලංකාෙවන් සංචාරය සඳහා 
අතිවිශාල සංඛ්යාවක් මැෙල්සියාවට, බැංෙකොක්වලට යනවා. 
තායිලන්තයට යනවා. කවුරුවත් යන්ෙන් නැහැ, ඊට උඩට. වැඩි 
සංඛ්යාවක් තායිලන්තෙය් චියන්මායි යන්ෙන් නැහැ. 
මැෙල්සියාෙව් ඈත ගම්බද පෙද්ශවලට යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද 
මැෙල්සියාෙව් තත්ත්වය? ෙම් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා කියන 
ආර්ථික මාර්ගෙය් ගියපු රටවල්. ෙමොකද, එතුමා සමාජ ෙවළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකය ගැන කථා කරන නිසායි ෙම් කියන්ෙන්. අද  
දකුණු අග්නිදිග ආසියාෙව් වැඩිම ඇති නැති පරතරය තිෙබන රට 
මැෙල්සියාවයි. මැෙල්සියාෙව්  ජනගහනෙයන් ෙපොෙහොසත්ම 
සියයට 10 අත්පත් කරෙගන තිෙබනවා, වත්කම්වලින් සියයට 
38.4ක්.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මැෙල්සියාෙව් දුප්පත්ම 
සියයට 10 සතුව තිෙබන්ෙන් වත්කම්වලින් සියයට 1.7යි. ජාතික 
ධනෙයන් අපට වඩා සවුත්තුයි. දකුණු ෙකොරියාව අරෙගන 
බලන්න. ෙකොල්ෙලො පීනලා යන්න කැමැතියි දකුණු ෙකොරියාවට. 
ෙමොකද, ෙමෙහේ මුකුත් නැති නිසා පීනලා හරි දකුණු ෙකොරියාවට 
යන්න දුන්ෙනොත් පීනන්න ලැහැස්තියි ලංකාෙව් තරුණයන්. 
දකු ණු ෙකොරියාෙව් ඇත්ත තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ෙලෝකෙය් 
ෙලොකුම මුඩුක්කු තිෙබන රටක්, දකුණු ෙකොරියාව. මා අද උෙද් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සංඛ්යා ෙල්ඛන ලබා ගත්තා. දකුණු ෙකොරියාෙව් 
දුප්පත්කෙම් පතිශතය කීයද? සියයට 15යි. ඔබතුමා හිතන්ෙන් 
සියයට 15 ෙකොපමණ පමාණයක් කියාද? ලක්ෂ 75ක්. දකුණු 
ෙකොරියාෙව් ජනගහනය මිලියන 50යි. අවුරුදු 50ක් තිස්ෙසේ ෙම් 
පාෙර් ගියත්, එයින් ලක්ෂ 75ක් දුප්පත්. දකුණු ෙකොරියාෙව් ඇති 
නැති පරතරය කීයද ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? ධනවත්ම 
සියයට 1 සතුව තිෙබනවා, ජාතික ධනෙයන් සියයට 16.6ක්. අෙප් 
රෙට් නම් රාජපක්ෂලා වාෙග් උදවිය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් නමත් කියන්න 
මට හිෙතනවා. ඒ වාෙග්ම දකුණු ෙකොරියාෙව් ජනගහනෙයන් 
ධනවත් සියයට 10 සතු ආදායම ජාතික ධනෙයන් සියයට 46යි. 
මැෙල්සියාෙව් සියයට 38යි, දකුණු ෙකොරියාෙව් සියයට 46යි. ගරු 
නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දකුණු ෙකොරියාෙව් දුප්පත්ම සියයට 

881 882 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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50 සතු ආදායම ජාතික ධනෙයන් සියයට 9.5යි. දැන් රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ඒ ආදර්ශය අරෙගන, tables ගහලා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "ෙමන්න ෙම් පාෙර් යමු" කියනවා. දැන් මා 
අහන පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් කමයට යාපනෙය්, වැල්වැටිතුෙරයි, 
මුලතිව්, කිලිෙනොච්චිය, මන්නාරම, ෙමොනරාගල, හම්බන්ෙතොට 
 ෙනොව, නිට්ටඹුව, දිවුලපිටිය, රුවන්වැල්ෙල්, අවිස්සාෙව්ල්ෙල් 
ඉන්න, අනාගතයට අඩිය තබන තරුණයන්ෙග් පශ්න විස ෙඳන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියායි මා අහන්ෙන්.  

අගාමාත්යවරයාෙග් දර්ශනයට අපි එකඟ නැති වුණාට එතුමා 
පාඩම් කර ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන එෙකන් අපටත් පාඩම් කර 
කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. අපි එය අගය කරනවා. 
එතුමාෙග් කථාව අවසානෙය්දී එතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, 
Global Competitive Index සම්බන්ධ පස්තාර. ෙම් පස්තාරයට 
අනුව එතුමා උදාහරණයට ෙගන තිෙබන්ෙන් සිංගප්පූරුව, 
මැෙල්සියාව, දකුණු ෙකොරියාව, චීනය, තායිලන්තය, 
ඉන්දුනීසියාව, ඉන්දියාව, බංග්ලාෙද්ශය, බුරුමය, ශී ලංකාව, 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය ඇතුළු රටවල් 12ක්. එතුමා ඒ ඒ 
රටවල එක එක ක්ෙෂේතවල ව්යාපාරිකයන්ට තිෙබන සහන 
පැත්ෙතන්, ආෙයෝජකයන්ට තිෙබන මිතශීලීත්වය පැත්ෙතන්, 
උසස් අධ්යාපනය පැත්ෙතන්, කම්කරු නීතිරීති පැත්ෙතන් ක්ෙෂේත 
12කට ගණන් හදා ඒවාෙය් ලකුණු දීමක්, ෙශේණිගත කිරීමක් කර 
තිෙබනවා. මැෙල්සියාව, දකුණු ෙකොරියාව ඇතුළු ෙබොෙහෝ රටවල් 
ෙශේණිගත කිරීම්වල අපට වඩා ඉහළින් ඉන්ෙන්. උදාහරණයක් 
ගත්ෙතොත්, දකුණු ෙකොරියාව වාෙග් රටක් හැම ක්ෙෂේතයකින්ම 
අපට වඩා ඉහළින් ඉන්ෙන්. එතුමා අපට කියන්න හදනවා, 
පස්තාරයට අනුව ඉහළින් ඉන්න කියා. අගමැතිතුමා ෙම් ෙල්ඛනය 
table කර ෙමොකක්ද බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? ශී ලංකාව ෙම් 
පස්තාරෙය් ඉහළට ෙගෙනන්නයි. එතුමාෙග් දර්ශනය ඒක ෙන්. 
ෙම් පස්තාරෙය් ශී ලංකාව ෙශේණිගත -category - කිරීම්වලින් 
ඉහළට ෙගෙනන්න ඕනෑය කියන එකයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 
මා කිව්ෙව්, "ඒ පස්තාරෙය් ඉහළට ආපු රටවල තත්ත්වය." ගැනයි. 
මැෙල්සියාෙව්, දකුණු ෙකොරියාෙව් සැබෑ තත්ත්වය ඒකයි.  

තායිලන්තෙය් තත්ත්වය මීටත් වඩා නරකයි. අපි කවුරුත් 
දන්නවා, බැංෙකොක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා. ෙලෝකෙය් 
බුද්ධාගම තිෙබන රටවල සියයට 94.6ක් ඉන්ෙන් ෙබෞද්ධෙයෝ. 
නමුත් මිනිස්සු බැංෙකොක් යන්ෙන් බුදුන් වඳින්නද, නැද්ද කියා අපි 
කවුරුත් දන්නවා. ෙලෝකෙය් තුච්ඡම ලිංගික ෙසේවය තිෙබන රට 
ෙමොකක්ද? ඒ රටත් එක්කද අපි ගණන් හදන්ෙන්? එතුමාෙග් 
පස්තාරයට ඒවා එන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? සමාජමය පැත්ත අමතක 
කර රටවල් දියුණු කරන්න බැහැ. ඒකයි සත්යය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට කුඩා හා මධ්යම 
පරිමාණ ෙගොවීන් සහ ව්යවසායකයන් ෙගෝලීය ආර්ථිකයට එකතු 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් එතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එතුමා ෙයෝජනා 5ක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ 
ෙයෝජනා 5න්  ෙයෝජනා 3ක් ගැන තමයි මා කථා කරන්ෙන්. කුඩා 
හා මධ්යම පරිමාණ ව්යවසායකයන් ෙලෝක ආර්ථිකයට එකතු 
කරනවාය කියනවා. හැබැයි, අය වැය ෙයෝජනාවල ඒ ෙවනුෙවන් 
පාෙයෝගික වශෙයන් කිසිදු ෙදයක් සඳහන් කර නැහැ. එතුමා හැම 
ෙවලාෙව්ම අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන්, එතුමාෙග් කලින් 
දර්ශනය වාෙග්ම ෙකොල්ලුපිටිය දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියායි. ෙකොල්ලුපිටිය දියුණු කළාම ඇඹිලිපිටියට සල්ලි යනවා 
කියා තමයි අවුරුදු 40ක් තිස්ෙසේ එතුමා සහ එතුමාෙග් ෙම් ආර්ථික 
දර්ශනය ඉෙගන ගන්නා හා පිළිගන්නා පිරිස් හිතා ෙගන ඉන්ෙන්. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ආර්ථිකය අපට උදාහරණයට ගන්න 
පුළුවන් ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි. එය අපට වඩා ෙවනස් ආර්ථිකයක්. 
නමුත් ඇෙමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ෙම් ළඟදි කර තිෙබන 
පකාශයක ඒ අය වැයට සම්බන්ධ කාරණයක් තිෙබනවා. ඔහු 

ෙමෙහම කියනවා: “ 'Buy American' policy shall not violate 
US obligations under international trade agreements.” 

ඇෙමරිකානු භාණ්ඩ මිලදී ගන්න කියන පතිපත්තිය 
ඇෙමරිකාෙව් අන්තර්ජාතික ෙවෙළඳ ගිවිසුම් එක්ක ගැටලුවක් 
එන්ෙන් නැහැ. නමුත් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයලා කල්පනා 
කරන්ෙන් අපිව ෙකොෙහොම හරි විවෘත කරලා, ගැට ගහන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජවාදී ආර්ථිකයක් 
කියන්ෙන් සංවෘත ආර්ථිකයක්වත්, ෙලෝකයත් එක්ක ගනු ෙදනු 
කරන්න බැරි ආර්ථිකයක්වත් ෙනොෙවයි. සමහර අය හිතනවා 
1970 - 77 කාලෙය් තමයි සමාජ වාදය තිබුෙණ් කියලා. ඒ 
සමාජවාදෙය් ''ස'' යන්නත් නැහැ. ඒ කාලෙය් තිබුෙණ් මැතිනියෙග් 
ආණ්ඩුව. ඒ කාලෙය් තිබුණු ෙලෝක තත්ත්වය එක්ක හදා ගත්ත 
සමහර ෙද්වල් තිබුෙණ්. සමාජවාදය කියන්ෙන් ජනසතු කිරීම් 
රජය සතු කිරීම් නම්, රාජාණ්ඩු බලය තමයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, වැඩිම සමාජවාදය. ඇයි? ඔක්ෙකෝම රජු සතුයි 
ෙන්. ඒ වාෙග් විකාරයක්, විහිළුවක් ෙනොෙවයි සමාජවාදය 
කියන්ෙන්. මම ඒ ගැන කියන්න හදන්ෙන් ෙම් නිසායි. ෙම් විවාදය 
නිකම්ම නිකම් අෙනක් පක්ෂ ගැන කථා කරනවාට වඩා ෙවන 
සාකච්ඡාවකට ගන්න ඕනෑ කියා මා හිතුවා.  

අපි උදාහරණයක් අර ෙගන බලමු. අගාමාත්යවරයා සහ මුදල් 
ඇමතිවරයා, පාෙයෝගික වශෙයන් අලුතින් ලංකාෙව් කුඩා හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසායකයන්ට ඍජුව අතට ලැෙබන ෙදයක්, ආර්ථික 
වශෙයන් ඍජුව පෙයෝජනයක් එන විධිෙය් කිසිම ආකාරයක 
ෙයෝජනාවක් ෙගන එන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  

ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් සෑම එකක්ම තමන්ෙග් ෙද්වල් 
ආරක්ෂා කර ගන්න කටයුතු කරන බව ඔබතුමා දන්නවා.අපට 
ජපානයට වී යවන්න බැහැ. එෙහම යවනවා නම් සියයට 800ක 
බද්දක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා දන්නවා නවසීලන්තෙය්, 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් ලාංකිකයන් ෙබොෙහෝ පිරිසක් ජීවත් ෙවන බව. ඒ 
රටවලට අඩු ගණෙන් කිරිබත්වත් ෙගනියන්න බැහැ. ලංකාෙව් 
කිරිබත් හදන්ෙන් ෙපොල් කිරිවලින්. ඒත් ඒ  රටවලට ෙගනියන්න 
බැහැ. ඒ තරම් ඔවුන්ෙග් කිරි කර්මාන්තය ඔවුන් ආරක්ෂා 
කරනවා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, තමන්ෙග් වාෙන් නිෂ්පාදන 
ආරක්ෂා කරන්න විෙශේෂ බදු පැනවූවා කියලා ඇෙමරිකාව WTO 
එෙකන් දඩ කෑවා. නමුත් ඔවුන් බද්ද අයින් කර ගත්ෙත් නැහැ, 
ආණ්ඩුෙවන් දඩය ෙගව්වා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙගෝලීය ආර්ථිකය 
කියන්ෙන් මහා ගංඟාවක් නම් ෙම් ලංකාෙව් කුඩා හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසායකයා ඉන්ෙන් ෙපොඩි පාරුවක. ලංකාෙව් 
ආර්ථිකය කියන්ෙන් පාරුවක්. අපි ඒ මහා දියඹට එකවර පනින්න 
ෙහොඳ නැහැ. චීනය පැන්ෙන්ත් නැහැ; වියට්නාමය පැන්ෙන්ත් 
නැහැ; ඇෙමරිකාව පැනලාත් නැහැ. හැබැයි මැෙල්සියාෙව්, දකුණු 
ෙකොරියාෙව්, තායිලන්තෙය් ෙමොන ෙමොනවා ෙහෝ අපට 
ෙපන්වන්න පුළුවන් ෙද්වල් ටිකක් ෙපන්වලා අපට කියන ෙදයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද? ෙම්ක තමයි යන්න තිෙබන පාර කියලා. 
ඒක වැරැදියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමාෙග් කථාෙව් 
එතුමා කියලා තිෙබනවා රැකියා ලක්ෂ දහයක් ෙදනවා කියලා. එය 
කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාම ෙහොඳයි. මම අහන්න කැමැතියි එතුමා 
ෙම් රැකියා ලක්ෂ දහය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහන්ද කියලා? එතුමා ලක්ෂ 
දහයක් jobs ෙදන්න කථා කළා. ෙම් jobs ෙදන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? 
ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් හැම 
අවුරුද්දකම -වාර්ෂිකව- 33,997ක් රැකියා අෙප්ක්ෂකයින් බවට 
පත් ෙවනවා. රත්නපුර දිස්තික්කෙය් හැම අවුරුද්දකම 16,106ක් 

883 884 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රැකියා අෙප්ක්ෂකයන් නිර්මාණය ෙවනවා. ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය් 6,718ක්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 8,938ක්, 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 23,738ක්, තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් 
5,644ක්, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 12,754ක් සෑම අවුරුද්ෙද්ම 
රැකියා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට එනවා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. "හෘද සාක්ෂිෙය් සම්මුතිය" නමැති 
අෙප් පක්ෂෙය් පතිපත්ති පකාශනෙයන් එම ෙකොටස මා හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුඵ කිරීම සඳහා සභාගත*  කරනවා. 

රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අනුරාධපුරෙය් 12,754ක 
තරුණයන්ට රස්සා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහේද? අනුරාධපුෙර්ද? 
ෙකොළඹද? ෙකොරියාෙව්ද? එතුමා උතුරු නැ ෙඟනහිර සංවර්ධනයක් 
ගැන කථා කර ති ෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
වවුනියා දිස්තික්කෙය් 2,553ක්  -මහා ෙලොකු ගණනකුත් ෙනොෙවයි
- අවුරුද්දකට රැකියා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට එනවා.  

හැබැයි, අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය බැලුවාම එකම 
කර්මාන්තශාලාවක්වත් ආරම්භ කිරීමට අදාළ වන සැලසුම් නැහැ. 
කිලිෙනොච්චියට ටිකක් එහායින්  පරන්තන්වල රසායනික 
කර්මාන්තශාලාවක් තිෙබන බව අපි දන්නවා.  

ෙලෝකෙය් දියුණු ෙවමින් තිෙබන ඕනෑම රටක මහ බැංකු 
වාර්තාව අර ෙගන බැලුවාම "Chemical Industry" කියලා theme 
එකක් තිෙබනවා. ඒ රටවල මහ බැංකු වාර්තාවල රසායනික 
කර්මාන්ත පිළිබඳව ෙවනම පරිච්ෙඡ්දයක් තිෙබනවා. ඒක නැති 
එකම රට ලංකාවයි. රසායනික කර්මාන්ත නැතිව රටක් දියුණු 
කරන්න බැහැ. එෙහම තැනක් පරන්තන්වල අපට ඉස්සර තිබුණා. 
දැන් යුද්ධයක් නැති නිසා එය හදන්න පුළුවන්. ඒවා රවි 
කරුණානායක මහත්තයලාට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. 
කිලිෙනොච්චිෙයන් ෙම් අවුරුද්ෙද් 1,712ක් රැකියා අවශ්ය අය 
එනවා.  

අප අහන්ෙන්, ඒ අයට වීසා හදලා ෙඩන්මාර්කයට පටවනවාද, 
නැත්නම් ෙකොළඹ security jobsවලට එවනවාද, එෙහමත් 
නැත්නම් ඒ ළමයින්ට කිලිෙනොච්චිෙය් රස්සා දීලා එෙහේ දියුණු 
කරනවාද කියලායි. ඒවාට කිසිම වැඩ පිළි ෙවළක් නැහැ. නිකම් 
ෙබොරුවට කියනවා, අප ජාතික සමගිය හදනවා, උතුර හදනවා 
කියා. එෙහම නිකම් ඒවා හැෙදන්ෙන් නැහැ.  

කන්කසන්තුෙර් සිෙමන්ති කම්හලක් තිෙබනවා. ඒක දියුණු 
කිරීමට අදාළව කරන වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. කන්කසන්තුෙර් 
වරායක් තිෙබනවා. දැන් යුද්ධයක් නැති නිසා එය දියුණු කළ 
හැකියි. ෙමතැන කියනවා, CEPA වැනි ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න 
ඕනෑ කියලා. ඒ ඔක්ෙකොම කරන්න ඕනෑ ඉන්දියානු ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ඉලක්ක කරලා ෙන්. මන්නා රෙම් කුඩා වරායක් තිෙබනවා. 
එය දියුණු කරන්න පුළුවන්. කන්කසන්තුෙර් වරාය වැඩ කරලා 
තව දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒවාට ෙන්, සල්ලි ෙයොදවන්න ඕනෑ. 
අපි දිගන ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදන්න යනවා. නුවරට ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක තිෙබන අවශ්යතාව ෙමොකක්ද? Highway එකක් 
යනවා ෙන්. Highway එකක් තිෙයද්දි හදිසිෙය් එහාට ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් ෙමොකටද? ඒකයි මා කියන්ෙන්, ඊළඟ අය වැය එන 
ෙකොට ෙම් ඔක්ෙකොම ෙබොරු ෙවලා තිෙබන බව ෙපන්වන්න අපට 

පුළුවන් කියලා. එෙහනම් ෙම් රැකියා ලක්ෂ දහයක් ෙදනවා කියන 
කතන්දරයත් ඒ වාෙගයි. රාජපක්ෂ මහත්තයලාත් ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් ෙගොඩක් කිව්වා. ඒකම තමයි ෙම් කරන්ෙන්.   

තරුණ තරුණියන් රැකියා ඉල්ලාෙගන පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමන්ලා ළඟට එනවා. තමන්ෙග් දිස්තික්කෙය් ෙකොයි තරම් 
රැකියා ඇති ෙවනවාද? කුරුණෑගල තරුණ ළමයින්ට ඡන්දෙය්දී 
වික්කා Volkswagen factory එක. දැන් අන්න ඒක ෙහොර වැඩ 
කරලා ජර්මනිෙය් තිෙබන Volkswagen පධාන ෙකොම්පැනියට 
යුෙරෝ බිලියන 1.1ක් දඩ ගහලා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් enginesවල 
තිෙබන පරිසර දූෂක තත්ත්වය වංචනික විධියට ෙවනස් කරලා, 
ඇත්ත තත්ත්වය ෙවනුවට ෙබොරු වාර්තා දීලා එය අහු ෙවලා දැන් 
Volkswagen factory එකට යුෙරෝ බිලියන 1.1ක් දඩ ගහලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි දැන් කුලියාපිටිෙය් හයි කරන්න ඉන්ෙන්. 
අෙප් දිස්තික්කෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. ඒක තමයි ඡන්දෙය්දී විකුණපු අදහස. BOI 
එකත් එක්ක හරියට අත්සන් කරපු ගිවිසුමකුත් නැහැ. ෙම් වාෙග් 
සමාගම් තමයි දැන් ෙම් ෙග්නවා කියා කියන්ෙන්. ෙහොඳයි, ඕක 
හැදුවා කියමුෙකෝ. ඒවායින් රැකියා කීයක් ඇති ෙවනවාද?  

නාත්තන්ඩිෙය් වීදුරු කර්මාන්තශාලා තිබුණා. අඩු ගණෙන් 
හිතන්න එපා යැ, Volkswagen factory එක ආවත්, නාවත් 
windscreens ටිකක්වත් ඒවාෙය් හදන්න. ඔය Volkswagen 
factory එක එන්ෙන් නැහැ. ආවත් කමක් නැහැ. අප ඒකට 
විරුද්ධ නැහැ. කම්කරු නීති අවුල් කරන්ෙන් නැතිව ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ඕනෑම සමාගමක් ආවාට කමක් නැහැ. අප කියන්ෙන් 
ෙම්කයි. Volkswagen factory එකට එන්න ඉඩ ෙදන්න. දැන් 
නාත්තන්ඩිෙය් windscreensවත් හදන්න පටන් ගන්න. එෙහේ 
 ෙමොකක්වත් නැහැ ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රැකියා ලක්ෂ දහය ෙදනවා 
කියන්ෙන් අසත්ය. අසත්ය කියා කියන්ෙන් දුෂ්ට ෙච්තනාෙවන් 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා පාෙයෝගිකව වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයලා හිතන්ෙන් අර පරණ විධියටමයි. 
එතුමන්ලා හිතනවා ෙකොල්ලුපිටියට සල්ලි දැම්මාම දිවුලපිටිය, 
නාවලපිටිය ඉෙබ්ම දියුණු ෙවයි කියා. එෙහම වන්ෙන් නැහැ. 
ෙබොරැල්ලටවත් දියුණුවක් එන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ඒවා ෙකොල්ලුපිටිෙය් නතර ෙවනවා.  

මට තව ෙකොපමණ ෙවලාවක් තිෙබනවාද, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, විනාඩි 20ක්?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
විනාඩි 16යි තිෙබන්ෙන්. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
විනාඩි 55ක් තිෙබනවා වාෙග් තමයි මාෙග් දැනීම. [බාධා 

කිරීමක්]ෙහොඳයි. අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ රැකියා අවස්ථා 
දසලක්ෂයක් බිහි කිරීම සිදු වන්ෙන් නැහැ. ආදායම් ඉහළ නැංවීම 
වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, යන්ෙන් පරණ පාෙර්. අප කැට තියලා 
කියනවා ලබන ෙනොවැම්බර් මාසෙය් එන අය වැෙය්දී ඇති නැති 
පරතරය අඩු ෙවලා කියා ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් එය මීට වඩා දශම ගණනකින් ෙහෝ 
වැඩි ෙවනවා මිසක් අඩු ෙවන්ෙන් නැති බව. මම අද අභිෙයෝග 
කරලා එය කියනවා. මම ආර්ථික විද්යාඥෙයක් ෙනොෙවයි.   

885 886 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊට වඩා ෙහොඳ ෙවලාද එන්ෙන්? 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ. මම කියන්ෙන් ආදායම් විෂමතාව වැඩි ෙවනවා කියන 

එකයි. මම ආර්ථික විද්යාඥෙයක් ෙනොෙවයි. මම ඒ පැත්ෙතන් 
ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. ෙද්ශපාලන සහ සමාජමය වශෙයන් මට 
තිෙබන අවෙබෝධයයි ෙම්. එකම කතන්දරය, එකම සූතය අවුරුදු 
40ක් තිස්ෙසේ කියන නිසායි මම ෙම් ෙද්වල් කියන්ෙන්.  

ගාමීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම ෙවන්ෙන්ම නැහැ. ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය දිහා බැලුවාම හරි පැහැදිලිව ෙප්නවා ඒක වන්ෙන්ම 
නැති ෙද්වල්වලින් එකක් බව. අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති 
පකාශනෙය් 4වන කාරණෙයන් කියා තිෙබන්ෙන්, ගාමීය සහ 
වතුකරෙය් ජනතාවටත්, මධ්යම පාන්තිකයන්ට සහ රජෙය් 
ෙසේවකයන්ටත් ෙද්පළ අයිතිය ලබා දීම ගැනයි. ඒක ටිකක් 
කරන්න පුළුවන් ෙදයක්. ෙමොනවා හරි ඡන්ද project එකකට හරි 
වුෙණොත් ෙවන්ෙන්  ඔච්චරයි. ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ්යම 
පන්තියක් බිහි කරලීම එතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනෙය් 5වැනි 
කාරණය ෙලස සඳහන් ෙවනවා.  

අපි දැක්කා vehicle permit එකට කරපු ෙද්. Vehicle permit 
එක අෙහෝසි කිරීම, දුම් සහතික ගාස්තු නැංවීම හරහා ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? Vehicle permit   එක ගත්ත ෙදොස්තරලා, 
ඉංජිෙන්රුවරු, අධ්යක්ෂවරු, නිලධාරි මහත්වරු වාහන ගත්ෙත් 
නැති බව අපි දන්නවා. ඒ මිනිස්සු වාහන ගන්ෙන් නැතිව ෙමොකද 
කෙළේ?  අපි දන්නවා, සමහර අය ඒවා වික්කා තමයි. ඒවා විකුණලා 
ඔවුන් ෙමොකක්ද කෙළේ ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? අබුඩාබි 
බැංකුවල ගිණුම් ආරම්භ කළාද, ලැම්ෙබෝගිනි ෙගනාවාද, Louis 
Vuitton සපත්තු දමලා දරුවන් ඉස්ෙකෝෙලට යැව්වාද?  ඒ මිනිස්සු  
permit එක විකුණලා night race පැද්ෙද් නැහැ. අපි පක්ෂයක් 
වශෙයන්  වාෙග්ම මන්තීවරු වශෙයන් vehicle permit එක 
විකුණන්ෙන් නැහැ. ඒ මිනිස්සු permit එක විකුණලා ෙවන අමුතු 
ෙද්වල් කෙළේ නැහැ, ෙගයක් හදා ගත්තා. එෙහම නැත්නම් ඊට 
වඩා අඩු මට්ටමක වාහනයක් ගත්තා. අපි කියන්ෙන්  ඒක වැඩි 
කරන්න කටයුතු කරන්න කියලායි. ෙම් vehicle permit එක තවත් 
අයට ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඒක තමයි  ඇත්තටම මෙග් 
ෙපෞද්ගලික අදහස. ෙම් පිළිබඳව තවත් සාකච්ඡා කරන්න අවශ්ය 
ෙවයි. අවුරුදු පහකට වතාවක් යම් නිලධාරින් පමාණයකට 
vehicle permit එක ෙදනවා නම්, ඊට පහළ ෙශේණිවල සිටින 
නිලධාරින්ට අවුරුදු දහයකට වතාවක් විතර permit  එක ෙදන 
තත්ත්වයක් හැදුවාට කමක් නැහැ. ආණ්ඩුව එකතු කර ගන්නා 
ෙද්වල්, මිනිසුන්ෙගන් ගන්නා ෙද්වල්  -ෙනොමිෙල් අධ්යාපනය 
හරහා ෙහෝ ෙනොමිෙල් ෙසෞඛ්ය හරහා ෙහෝ- යම් පමාණයකට 
මිනිසුන් අතට යන  එක ෙහොඳයි. නැත්නම් ඒවා කාෙග් අතටද 
යන්ෙන්?  

රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැතිවරයා වශෙයන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් 2002දී බදු සමා පනතක් ෙගනාව 
බව අපි දන්නවා. විශාල සමාගම්වලට ඒවා ගණනය කරලා අවසන් 
කරන්න බැරි වුණා. ඒ තරම් අතිවිශාල පමාණයක්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නිෙයෝගයක් තිෙබනවා. 
මිනිසුන්ෙගන් ගත්ත බදු ෙකොම්පැනිවලට තියා ගන්න දුන්නා. 
ඉදිරියට ෙවන්ෙන්ත් එෙහම  තමයි.  

දුම් සහතිකය ගන්න දැන් රුපියල් 5,000යි. දුම් සහතිකයක් 
ෙදන්න රුපියල් 5,000ක් වියදම් ෙවන්ෙන් නැහැ. දුම් සහතිකය 

ගන්ෙන් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීෙම් අරමුණින් නම්, අපි ආණ්ඩුවට 
බල කර කියා සිටිනවා  ලංගම බස් පවා දුම් සහතික ගන්න ඕනෑ 
බව. ලංගම බස්වලට දුම් සහතික ගන්නවාද? ෙපොලීසිෙය් 
වාහනවලට දුම් සහතික ගන්නවාද? හමුදාෙව් වාහනවලට දුම් 
සහතික ගන්නවාද? අගාමාත්ය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාහනවලට 
දුම් සහතික තිෙබනවාද? ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
වාහනවලට දුම්  සහතික තිෙබනවාද? ඒ නිසා අපි කියනවා, ෙම් දුම් 
සහතිකය කියන්ෙන් ෙපෝඩාවක් කියලා. දුම් සහතිකවල ගණන 
වැඩි කරලා පරිසරය රැකගත්ත රටවල් නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.  මිනිසුන්ෙග් ෙපොකැට්ටුවට තට්ටු කරන හරිත 
කම, "ස්මාර්ට්" කම ඒවා. ඒ නිසා අපි ඉතා ම දැඩිව ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් දුම් සහතික සඳහා අය කරන ගාස්තුව වහාම අඩු 
කරන්න කියලා. දුම් සහතික නැති කරන්න කියලා ෙනොෙවයි අපි 
කියන්ෙන්. ඒ සඳහා අය කරන ගාස්තුව අඩු කරන්න.  

අවුරුදු පහක විතර වැඩ පිළිෙවළක් පටන් අරෙගන ෙකොළඹ, 
නුවර, කුරුණෑගල වාෙග් නගරවල ෙපොදු පවාහනය දියුණු කරලා, 
ඊට සමාන්තරව vehicle permit ෙදන එක අඩු කරන්න. ඊට 
සමාන්තරව ෙපෞද්ගලික වාහන ආනයනය කිරීම අෛධර්යයට 
පත් කරන්න. ෙපොදු පවාහනය දුර්වල කරමින්, ෙපොදු පවාහනය 
දියුණු කරන්න  මහන්සි ෙවන්ෙන් නැතිව, ෙපෞද්ගලික වාහන 
අෛධර්යයට පත්  කිරීෙමන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? එයින් කිසිම 
ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. තවදුරටත් මිනිස්සු අකර්මණ්යතාවට, 
අකාර්යක්ෂමතාවට පත් වන එක විතරයි ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නම් ෙම් කාරණය 
දන්නවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. බස් එෙක් යන අය විධියට අපි 
දන්නවා. උෙද්ට ඒ බස්වලින් වැඩට ඇවිල්ලා ගුරුවරෙයකුට 
කරන්න පුළුවන් රස්සාවක් ෙහෝ කරන්න පුළුවන් ඉගැන්වීමක්  
නැහැ. ඒ නිසා අගාමාත්යවරයාෙග් ෙම්  අෙප්ක්ෂා පහ ඉටු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ අෙප්ක්ෂා පෙහන් උපරිමව ඉටු කරන්න 
පුළුවන් ෙද් තමයි, ඉඩම් ඔප්පු  ටිකක් ෙදන එක. ඒ, ආණ්ඩුව 
පැත්ෙතන් වියදමක් ෙවන්ෙන් නැති නිසායි. කරන්න පුළුවන් 
එච්චරයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමාෙග් පතිපත්ති 
පකාශනය සම්බන්ධ අදහස් දැක්වීම අවසන් කරන්න මම හිතුවා. 
එතුමා කියලා තිබුණා, ජනවාරි මාසෙය් ඩාෙවෝසෙය් තිෙබන 
ආර්ථික සමුළුවට ෙජෝර්ජ් ෙසෝෙරෝස් හා ෙජෝශප් ස්ටිග්ලිට්ස් එනවා 
කියලා. ෙම් ෙජෝශප් ස්ටිග්ලිට්ස් කියන ආර්ථික විෙශේෂඥයා කියපු 
ෙදයක් මා කියන්න කැමැතියි. ෙම් ආර්ථික අර්බුද කියන ඒවා පසු 
ගිය කාලෙය් ඇෙමරිකාව, බිතාන්ය වාෙග් හැම රටකම ඇති වුණා. 
ඒ ආර්ථික අර්බුද ඇති වුෙණ් ඇයි? අපට තර්කයක් වශෙයන් 
ඉදිරිපත් කරනවා, "රාජ්ය අංශය හැම විටම අකාර්යක්ෂමයි, රාජ්ය 
අංශය හැම විටම දූෂිතයි, රාජ්ය අංශයට බැහැ" කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ෙල්මන් බදර්ස්" කියන්ෙන් 
ඇෙමරිකාෙව් තිෙබන ෙපෞද්ගලික සමාගමක්ද, රජෙය් 
සමාගමක්ද? ඒක ෙපෞද්ගලික සමාගමක්. "ෙමරිල් ලින්ච්" 
කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලික බැංකුවක්. AIG කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
සමාගමක්. American International Group කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ෙලොකුම රක්ෂණ සමාගම. ෙම්වා ඔක්ෙකොම කඩාෙගන 
වැටුණා. ඒවා කඩාෙගන වැටුෙණ් ඇයි? ෙසේවකෙයෝ කම්මැලි 
ෙවලාද? ඒ ෙසේවකෙයෝ වැඩ කරන්ෙන් නැතිවද? නැහැ. එෙහම 
වුෙණ් දූෂණය වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නිසා. 
කිසිම පාෙද්ශීය  ෙල්කම්වරෙයකු තවත් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරෙයකුට පගාව ෙදන්ෙන් නැහැ.  කවුද පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්ට පගාව ෙදන්ෙන්? ව්යාපාරිකෙයෝ.  2014 අවුරුද්ෙද් 
යුෙරෝපා සංගමෙය් bribery report එෙක් ගණන ෙකොපමණද? 
යුෙරෝ බිලියන 162යි. දිසාපතිවරෙයකු තවත් දිසාපතිවරෙයකුට 
පගාව ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට පගාව ෙදන්ෙන් ව්යාපාරිකයන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙහම නම් ෙම් පුද්ගලික අංශයට රාජ්ය ආයතන පැවරීෙමන් ඒවා 
දියුණු වුණාය කියලා සහතිකයක් නැහැ. ඇෙමරිකාෙව් කඩාෙගන 
වැටුෙණ් ඔක්ෙකෝම පුද්ගලික බැංකු. ඇයි ඒ? මහජන මුදල් ෙහොරා 
කාපු නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බැංකු කඩාෙගන වැෙටනවා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආර්ථිකයක් කඩාෙගන වැෙටනවා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මිනිසුන්ට රක්ෂා නැති ෙවනවාය කියන 
එක. මිනිසුන්ට ඉන්න හිටින්න ෙගවල් නැති ෙවනවාය කියන එක. 
මිනිසුන්ට ෙබෙහත් ගන්න සල්ලි නැති ෙවනවාය කියන එක. 
මිනිසුන්ට තිබුණු ජීවිතයත් කඩාෙගන වැෙටනවාය කියන එක. 
අෙප් රෙට් ලංගම පාඩු ෙවනෙකොට ඒ ගැන කථා කරනවා. අපි 
දන්නවා, ලංගමට පාඩු කරලා තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලින්; ආණ්ඩුවලින් බව. ඒක කාලා විනාශ කරලා තිෙබන 
එක ෙවනම කථාවක්. නමුත්, රාජ්ය ආයතනවලට පාඩු වුණාම 
කවුරුත් ඒ ගැන කථා කළාට, පුද්ගලික ආයතන පාඩු වුණාට 
කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒවා පුද්ගලික ආයතන 
නිසා. දැන් බලන්නෙකෝ ඒවා ෙකොච්චර බංෙකොෙලොත් ෙවනවාද 
කියලා ලංකාෙව් rate එක. ඕනෑම ආයතනයකින් ලාභ ගන්න 
පුළුවන් නීතියයි, පාරිශුද්ධභාවයයි, ෙද්ශපාලන නායකත්වයයි 
තිෙබනවා නම්.  එෙහම නැතුව ඒවාෙයන් ලාභ උපයන්න බැහැ. 
ෙදයක් පුද්ගලික වූ පමණින් ලාභ ගන්න පුළුවන් නම්, අපි අහනවා 
ඇෙමරිකාෙව් බැංකු කඩාෙගන වැටුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා? 
බිතාන්ය බැංකු කඩාෙගන වැටුෙණ් ෙකොෙහොමද? ස්පාඤ්ඤෙය් 
බැංකු කඩාෙගන වැටුෙණ් ෙකොෙහොමද? General Motors කඩා 
වැටුෙණ් ෙකොෙහොමද? අපි කැමැතියි රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාෙගන් ෙම්වාට උත්තර දැන ගන්න.   ඒ කඩාෙගන 
වැටුණු බැංකුවලට රජෙයන්ම සල්ලි දුන්නා. ඒ නිසා  ෙම් යන 
කමයට යන්න බැහැ කියන එකට ෙහේතුව ෙලස  ෙජෝශප් 
ස්ටිග්ලිට්ස් ෙමෙසේ කියනවා.  

"මා සිතන්ෙන්, ෙමම ෙඩොලර් බිලියන 700ක් පුද්ගලික බැංකු 
ෙබ්රා ගැනීමට ෙවන් කළ පනත සංෙශෝධනවලින් පසුවද ඉතා 
නරක බවයි. ඒ එක්තරා ආකාරයකින් තිෙබන බලාෙපොෙරොත්තු 
අත්හැරීමකි. නමුත් එය පුදුමයක් ෙනොෙවයි. මන්ද යත්, 
පරිපාලනය නැවත වතාවක් තම පැරණි පකාශනය වූ ආර්ථික 
පතිලාභ කාන්දු වීෙම් බලපෑම මත පිහිටා ෙමම පනත සම්මත කර 
ඇත...."   

- Trickle-down effect. මම නිතර කියන ෙකොල්ලුපිටියයි, 
ඇඹිලිපිටියයි අතර කතන්දරය.  

''...ඔබ ෙවෝල් වීදියට, ඇෙමරිකානු මූල්ය ෙව ළඳ ෙපොළට ඇති 
තරම් මුදල් වීසි කර ඉන් ෙකොටසක් පහළට කාන්දු වීෙමන් 
ආර්ථිකෙය් අෙනකුත් අංශ ශක්තිමත් ෙව් යැයි අෙප්ක්ෂා කරයි. 
ෙමය අභ්යන්තර ෙල් ගැලීමක් සිදු වුණු ෙරෝගිෙයකුට පිටතින් 
විශාල වශෙයන් ෙල් ෙපොම්ප කිරීමක් බඳුය.  එය අභ්යන්තර ෙල් 
ගැලීමට ෙහේතු වූ, මූලික කරුණු විසඳීමට, පශ්නයට මුල් වූ ෙහේතු 
කිසිවක් විසඳීමට කිසිවක් කරන්ෙන් නැත.''  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ  නිසා අෙප් රෙට් 
දුප්පත්කම ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි, ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව 
නැත්ෙත් ඇයි, රැකියා නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි, අපට 
රටක් වශෙයන් ඉස්සරහට යන්න ඇයි බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියන පශ්නවලට පිළිතුරු ෙසොයන්න ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
ඔබතුමන්ලා ෙම්කට ''සමාජ'' කියලා කෑල්ලක් දාලා තිෙබනවා. ඒ 
සමාජමය තත්ත්වය ෙගොඩනඟා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි කියන එකටවත් ෙම් අය වැෙය්  උත්තර  නැහැ.  

අපි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විධියට එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවට සමාජවාදය උගන්වන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ආෙව් 
නැහැ. නමුත් මට කියන්න ඕනෑකම තිබුෙණ්, ෙම් සියවෙසේ, 
1945න් පසුව ෙම් පාෙර් ගිහිල්ලා දියුණු වුණු රටවල් නැහැ 
කියන්නත්, යම් ආකාරයක සමාජමය ආර්ථිකමය දියුණුවක් 
ගත්තා නම්, ඒ අරෙගන තිෙබන්ෙන් සමාජවාදී ආර්ථික 
ෙද්ශපාලන සැකැස්මක් තුළ කටයුතු කළ රටවල් පමණයි 
කියන්නත්.  චීනය ගන්න, වියට්නාමය ගන්න, දකුණු ඇෙමරිකාව 
ගන්න, කියුබාව  ගන්න. ෙම් හැම රටකම අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. 
නමුත්, තමුන් වෙට් ඉන්න රටවලට වඩා ඒ හැම රටක්ම ඉස්සරහට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. කියුබාව, ස්විට්සර්ලන්තයත් එක්ක 
සංසන්දනය කරලා වැඩක් නැහැ, කියුබාව සංසන්දනය කරන්න 
ඕනෑ, හයිටිය එක්ක,  Dominican Republic එක එක්ක, 
ෙවනිසියුලාව එක්ක.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් 
ඔබතුමාෙග් අවසරය මත කුඩා කරුණු ෙදක තුනක්  මම කියන්න 
කැමැතියි. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඇති රථ වාහන 
සම්බන්ධෙයන් වන යම් කරුණක් මම මුලින්ම කිව්වා. ෙම් 
ආණ්ඩුව ට අපි ඉතාම වගකීෙමන් කියන ෙදයක් කියනවා. පරිසර 
හිතකාමී පැත්ෙතන් ගත්තත් අද අපි ෙලෝකයට විහිළුවක් 
සපයනවා. රාජපක්ෂ ස්වාසිලන්තෙය් රජ්ජු රුෙවෝ ෙගන්නුවා 
වාෙග් විකාර වැඩක් තමයි, විදුලි බලෙයන් කියාත්මක කරන 
වාහනවලට ලක්ෂ 25ක් දඩ ගැසීම. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  අපට ඒ සමාගම් එක්ක කිසි සම්බන්ධයක් 
නැහැ. ඔබතුමා ඒක දන්නවා.  අපට ඒ සමාගම් එක්ක කිසිදු 
සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි දන්ෙන් නැහැ electric වාහන 
ෙගන්වන්ෙන් රාජපක්ෂ පවුෙල් ෙකෙනක්ද, ෙවන ෙකෙනක්  
කියලා. අපි ඒ වුණත් කියන්ෙන්, නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ඒවා 
ෙගනාවත් කමක් නැහැ,  electric වාහනවලට ෙම් බදු ගැහීෙමන් 
අපි ස්වාසිලන්තෙය් ගණනට සවුත්තු ෙවනවා කියන එකයි. ෙම්වා 
විහිළු වැඩ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම vehicle permit  
පශ්නය  කිව්වා. අපි කියන්ෙන් ෙම්ක වැරැදියි. දැන් කියනවා 
රුපියල් 15,000 ගණෙන් ඒ අයට  ෙදනවාලු. එතෙකොට ෙම් 
අධ්යක්ෂවරු, ෙම් ෙල්කම්තුමියලා රුපියල් 15,000 ගණෙන් එකතු 
කරලා, එකතු කරලාද වාහනය ගන්න ඕනෑ? කවුද එෙහම 
කරන්ෙන්? ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් මිනිසුන්ට දීලා තිෙබන ෙද්වල් 
කප්පාදු කරන එක වැරැදියි කියන එක. දැන් කරන්න තිෙබන්ෙන්, 
දැනට vehicle permits  දීලා තිෙබන නිලධාරින්ෙග් පන්තියටත් 
එහාට ගිහිල්ලා අෙනක් මිනිසුන්ටත් ෙදන්න පුළුවන් සහනය ෙදන 
එකයි. මිනිසුන්ට පාෙර් එන්න බැරි නම් ෙගදර park කරලා ඉරිදාට 
trips යන්න විතරක් ඒ වාහනය තියා ගනියි. ඒ නිසා රථ වාහන 
තදබදය ඇති ෙවනවා කියලා ආණ්ඩුවට ෙගොඩක් කරදර ෙවන්න 
ඕනෑ  නැහැ.  

අපි කියන්ෙන්, ෙකොළඹ නගරය ෙක්න්ද කරෙගන අලුෙතන් 
එක ෙකෝච්චි පාරක් ආරම්භ කරන්න කියලායි. පුළුවන් නම් පගා 
ගහන්ෙන් නැතිව  Metro system  එකක් පටන් ගන්න. A/C 
කරලා හරි කමක් නැහැ, මිනිසුන්ට යන්න එන්න  බස් ටිකක් 
දමන්න. අෙප් රෙට් නිලධාරින් එක්ක ෙම් ආණ්ඩුව විරුද්ධද?  අපි 
කියන්ෙන් ඒ පහසුකම් ලබා දිය යුතුයි කියන එකයි.  අංක එකට 
ෙපොදු පවාහනය දියුණු කරන්න. ඊට පසුව මන්තීවරුන්ෙග් සිට 
කමානුකූලව ෙම්වා කප්පාදු  කරන එක ගැන කල්පනා කළාට 
කමක් නැහැ, .  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද උෙද් ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා මුණගැෙසන්නට ආපු අෙප් රෙට් බැංකු 
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ක්ෙෂේතෙය් පිරිසකෙග් කාරණා පමාණයක් ගැන මා ඉතාම 
ෙකටිෙයන් කියන්න කැමැතියි. ෙම් අය වැෙයන් බැංකුවලින්  
leasing  පහසුකම් ලබා දීෙම් අයිතිය නැති කරලා තිෙබනවා. අපි 
අහන්න කැමැතියි, ඒෙකන් ආර්ථික වශෙයන් වන පෙයෝජනය 
ෙමොකක්ද කියලා. ෙමොකද, අපි දන්නා විධියට සාමාන්ය leasing 
සමාගම්වලට වඩා බැංකු හරහා කල් බදු ලබා දීෙම්දි  ඒ අයට 
ලැෙබන ෙපොලිය අඩුයි.  අෙනක් කාරණය තමයි බැංකු ශක්තිමත් 
කිරීම. රාජ්ය අංශෙය් ෙව්වා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙව්වා, බැංකු 
ශක්තිමත් කරන එක වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. බැංකුවල ඉන්න 
අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් වත්කම් වැඩි කරන එක ෙනොෙවයි. බැංකු කමය 
ශක්තිමත් කරන එක රටකට වැරැද්දක් ෙනොෙවයි.  බැංකුවලින්  
leasing  පහසුකම් ලබා දීෙම් අයිතිය ඉවත් කිරීෙමන් - දැනට 
තිෙබන ෙද් ඉවත් කිරීෙමන් -  රෙට් බැංකු ශක්තිමත් කිරීෙම් 
පැත්ෙතන් සිදු වන්ෙනත් අවාසියක්. ජනතාවට සිදු වන්ෙනත් 
අවාසියක්.  කාටද ෙම්ෙකන්  වාසිය සිදු වන්ෙන්?  leasing සමාගම් 
විතරක් පවත්වාෙගන යන සුළු පිරිසකටද?  දැන් කියනවා, ෙලොකු 
මධ්යම පන්තියක් හදනවා ලු. ෙකොෙහොමද අප්පා! ෙම් මධ්යම 
පන්තිය හදන්න යන්ෙන්? දැන් මධ්යම පන්තියට දීලා තිෙබන 
වාහන permit  එකත් කපනවා. මධ්යම පන්තියට බැංකුව හරහා 
lease එකක් ගන්න තිෙබන අවස්ථාවත් නැති කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාව අවසන්. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.   ඒ නිසා ෙම්වා 

ෙවනස් කළ යුතු ෙද්වල්ය කියන එක අපි කියන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විශාමිකයන්ෙග් ගැටලුවත් 
ඒ වාෙග්මයි. මා ඒ ගැන පරිපූර්ණ වශෙයන් දන්නා පුද්ගලයකු 
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙසේවය කරන  සමහර 
ෙජ්යෂ්ඨ මහත්වරුන්ෙග්  අදහස් උදහස් එෙහමත් අරෙගන,  මෙග් 
දැනීෙම් හැටියට කාරණා කිහිපයක් කියන්නම්. මා වැරදි නම් 
නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. පසු ගිය අය වැය තුළදි  ෙම් විශාම වැටුප් 
විෂමතාව නිවැරදි කරන තුරු  විශාමිකයන්ට දීමනාවක් ලබා 
දුන්නා. දැනට සමහර ෙසේවාවන්වල විශාම වැටුප් විෂමතාව විසඳා 
තිෙබනවා. නමුත් සමහර ඒවාෙය් තවම විසඳා නැහැ. නමුත් 
දීමනාව ලබා දීම ඔක්ෙතෝබර් මාසෙයන් පසුව නතර කර 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති, ෙම් විශාමිකයින්ෙගන් 
දිනකට සැලකිය යුතු පිරිසක් මිය යන බව. මා ඇත්තටම උත්සාහ 
කළා, ෙම් අයෙගන් දිනකට ෙකොපමණ පමාණයක් මිය යනවා ද 
කියන එක ෙසොයා ගන්න. ඒ ගණන හරියටම ෙසොයා ගන්න බැරි 
වුණා.   ඒ  සමහර අය  මිය යන්ෙන් ජීවත් වුණු කාලෙය් ෙම් 
ෙමොනවත් ලැබිලා නැතිවයි. ඒ නිසා අපි රජයට කියන්ෙන් තවමත් 
ඒ වැටුප් විෂමතාවන් දුරු කර නැති ක්ෙෂේතවල විශාමිකයින්ට ෙම් 
දීමනාව ලබා ෙදන්න කියලයි. එම විෂමතාව නැති කළාට පසුව ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ලබා ෙදන   දීමනාව  අයින් කර දමන්න පුළුවන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்       
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු මන්තීතුමනි, -  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි,   ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන 

කාලය අවසන්.  දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා ඔබතුමාට 
අවස්ථාවක් ලබාෙදයි කියලා මා හිතනවා.   

අවසාන වශෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් තුළින් 
වර්තමාන ආණ්ඩුව කියන ෙම් ආර්ථික සමෘද්ධිය ඇති වීමවත්, 
මධ්යම පන්තියට අදාළ කරන සහන සැලසීමවත් සිදු ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියන එකයි. රටක් වශෙයන් තව දුරටත් ෙම් ගමනම 
ගිහිල්ලා නන්නත්තාර වීම තමයි සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා  පක්ෂයක් 
වශෙයන් අපි හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුව නිවැරදි කරෙගන, 
ෙම් ආණ්ඩුෙවන් රට හදා ගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා.   නමුත් ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ෙමෙතක් ලැබුණු අයිතිවාසිකම් ෙම් අය වැෙයන් 
කප්පාදු වීමට විරුද්ධව,  ෙම් රෙට් රාජ්ය ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීමට 
තිබුණු යම් යම් උපකරණ, යම් යම් නීති රීති, ෙරගුලාසි ෙම් අය 
වැය හරහා  ඉවත් වීමට විරුද්ධව,  අෙප් ඡන්දය ෙම් අය වැයට 
විරුද්ධව පාවිච්චි කරන බව දැනුම් ෙදමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා 

මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 1.56] 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 1978දී 

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුත් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් රටට විවෘත ආර්ථිකය  හඳුන්වා 
දීමත් සමඟම ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් විශාල වර්ධනයක් දකින්නට 
ලැබුණා. ෙම් රටට විශාල සංවර්ධනයක් ෙගන ඒෙම් ආරම්භයක් 
ෙලසයි මා එය දකින්ෙන්. නමුත් එල්ටීටීඊ තස්තවාදය ෙම් රෙට් 
ඇති කළ විශාල විනාශය නිසා, අෙප් අවාසනාවට  අසූව දශකෙය් 
ඉපදුන පුරවැසියන් හැටියට එහි උපරිම පෙයෝජනය ලබා ගන්න 
අපට බැරි වුණා. ඒ පැවැති තස්තවාදය නිසා අෙප් ෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ට වාෙග්ම විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට ෙම් රෙට් 
ආෙයෝජනය කරන්න හිතන්නවත් අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
වසර තිහකට අධික කාලයක් තිස්ෙසේ පැවැති  යුද්ධෙයන් ෙම් රට 
විනාශ වුණා. පසු ගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් 2009 වසෙර්දී 
එම ෙද්ශපාලන නායකත්වය, තිවිධ හමුදාවල නායකත්වය, යන ඒ 
සියල්ල යටෙත් එල්ටීටීඊ තස්තවාදය යුදමය වශෙයන් විනාශ 
කරන්නට අපට පුළුවන් වුණා. නමුත් ඉන් පසුව අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු උතුම් අවස්ථාවක් අපට අහිමි වුණා. 2009 
යුද ජයගහණෙයන් පසුව ඒ සාමෙය් පතිලාභ ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනයට, ෙම් රෙට් ජීවත් වන මිලියන 21ක් වන ජනතාවට 
ලැෙබයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් අෙප්ම 
අවාසනාවට එහි උපරිම ඵල ෙනලා ගන්න බැරිව, අපි කවුරුවත් 
සිතුෙව් නැති ආකාරයට ෙම් රට නැවතත් විශාල අගාධයකට ඇද 
වැටුණා. එහි එක පැත්තක් තමයි සියලුම බලය එක තැනකට 

891 892 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙක්න්දගත වීම. එක පවුලක කිහිප ෙදනකු අතරට සියලුම බලය 
එකතු කර ෙගන ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය විනාශ කරෙගන 
පවුල්වාදය ඉදිරියට ගිය  අවස්ථාවක් අපට දකින්නට ලැබුණා. ඒ 
තුළින් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රටට ආර්ථික වශෙයනුත් විශාල 
බලපෑමක්  ඇති වුණා. ඒ  කාරණාව පසු ගිය අය වැයවලදී අපට 
දකින්නට ලැබුණා. මුළු ආදායෙමන් සියයට 60ක් 70ක්   එක 
පවුලක කිහිප ෙදෙනක් පමණක් වියදම් කරන ආකාරයට පසු ගිය 
කාල වකවානුවල අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පජාතන්ත විෙරෝධී වැඩ 
පිළිෙවළ නිසා අෙප් රටට ළඟා කර ගන්න තිබුණු ෙද්ශීය 
ආෙයෝජන වාෙග්ම විෙද්ශීය ආෙයෝජනත් අපට අහිමි වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් අධිකරණය පිළිබඳව තිබුණු විශ්වාසය 
නැති වුණා. විශාල ආෙයෝජකයන්ට ෙම් රට තවත් එක් ස්ථානයක් 
පමණක් වුණා. අෙප් විශාල ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ඉන්දියාවට, 
චීනයට, බංග්ලාෙද්ශයට වියට්නාමයට ගිහිල්ලා ආෙයෝජනයන් 
කරන්න පටන් ගත්තා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පිටරටවලින් ෙමහි 
පැමිණි ආෙයෝජකයන් අෙප් ලංකාව අතහැර දැම්මා. යුද්ධය 
අවසන් ෙවලා අෙප් රට ෙලෝකෙය්  තිෙබන රටවල් අතරින්  
සාමකාමීම රට බවට පත් වුණත්,  ඒ විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙම් 
රටට ෙගන්වා ගන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, 
අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය තිබුෙණ් නැහැ; අෙප් රෙට් අධිකරණය 
පිළිබඳව විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැහැ. ආෙයෝජකෙයක් ෙකෝටි 
පෙකෝටි ගණනක මුදලක් ෙම් රට තුළ ආෙයෝජනය කරලා යම් 
ගැටලුවක් ඇති වුණා නම්, යන්න තිෙබන එකම තැන තමයි 
අධිකරණය.  අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය නැති වුණු එක 
ආෙයෝජනවලට ඍජුවම බලපෑවා. ඒ නිසා  ආෙයෝජකයන් ෙම් 
රෙට් අධිකරණ ස්වාධීනත්වෙය් තිබුණු ව්යාකූලභාවය නිසා ෙම් රට 
තුළ ආෙයෝජනය කරන්න ෙපළඹුෙණ් නැහැ. අන්න ඒ වාෙග් 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් තුළ තමයි අපට ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරන්න සිදු  වුෙණ්.  මම ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් සඳහන් කෙළේ,   
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන කථා කරන ෙකොට ෙම් රෙට් පසු ගිය 
වර්ෂවල තත්ත්වය පිළිබඳවත් වචනයක් කථා කිරීම අවශ්යයම 
නිසායි.  

ජනවාරි 08වැනිදා ෙම් රෙට් විප්ලවයක් සිදු කළා. විප්ලවයක් 
කරලා ෙම් රට ෙම් රෙට් වැදගත්, බුද්ධිමත් ෙදෙදෙනකුට බාර 
දුන්නා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති හැටියටත්, 
බුද්ධිමත්, අද්දැකීම් බහුල රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගාමාත්ය 
හැටියටත් පත් කළා. ජනවාරි අටවනදායින් පස්ෙසේ අපි ඉස්සර 
ෙවලාම කෙළේ ෙමොකක්ද? ජීවත් වන්න බැරිව සිටි ජනතාව ජීවත් 
කරවීමයි කෙළේ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 
දන්නවා පසු ගිය කාලෙය් ආර්ථික වශෙයන් විශාල පීඩනයක් 
තිබුණු බව. ෙමොන සංඛ්යා ෙල්ඛන තිබුණත් ෙම් රෙට් ජන 
ගහනෙයන් සියයට 43ක් ෙඩොලර් ෙදකකට වඩා අඩු මුදලකින්, ඒ 
කියන්ෙන් දිනකට රුපියල් 300කට වඩා අඩු මුදලකින් ජීවත් 
වුණා. එය අපට ෙහොඳින්ම ෙපෙනන්ෙන් ෙම් රෙට් තිබුණු ආදායම් 
විසමතාව නිසයි. ඒ වාෙග් අවස්ථාවක තමයි ජනවාරි 8වන දා 
විප්ලවයක් සිදු කෙළේ. ජනවාරි 8වන දා ඒ විප්ලවය සිදු කරලා 
සතියක්, ෙදකක් යන ෙකොට අපි අතුරු අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. 
ඒ අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කරලා අපට පුළුවන් වුණා විශාල 
බලාෙපොෙරොත්තු  තබාෙගන සිටි ජනතාවට විශාල සහනයක් ලබා 
ෙදන්න. විෙශේෂෙයන් ෙපට්රල්, ඩීසල්, භූමිෙතල් මිල අඩු කළා. 
ෙපට්රල් ලීටරයක් රුපියල් 30කින්, ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 
16කින්, භූමිෙතල් ලීටරයක් රුපියල් 16කින් පමණ අඩු කරලා 
විශාල මුදලක් ඉතිරි කරන්න අපි ජනතාවට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. 
අපි ගෑස් සම්බන්ධෙයන් විශාල මිල අඩු කිරීමක් කළා. අපි රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක වැටුපක් ලබා දුන්නා. සමෘද්ධි 

ආධාර මුදල සියයට ෙදසීයකින් වැඩි කළා. වැඩිහිටි දීමනාව වැඩි 
කළා. අපට පුළුවන් වුණා ෙම් වාෙග් විශාල සහන මල්ලක් 
ජනවාරි මාසෙය්දී අතුරු අය වැෙයන් ෙම් රටට ලබා ෙදන්න. අපි 
එතැනින් නතර කෙළේ නැහැ. සුළුතර ආණ්ඩුවක් තිබිලාත් අපට 
පුළුවන් වුණා ෙම් වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු 17වන දා පැවැති මහා 
මැතිවරණෙයන් අතිවිශිෂ්ට ජයගහණයක් ලබාෙගන ෙදවන 
වරටත් පසු ගිය ආණ්ඩුව පරාජය කරන්න. ෙම් අවස්ථාව ෙම් 
ආණ්ඩුවට සුවිෙශේෂ අවස්ථාවක්. පධාන පක්ෂ ෙදක වන එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එකතු ෙවලා ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉදිරි වසර පහ තුළ ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්යි; 
අගාමාත්යතුමා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්යි. දැන් අපට අවස්ථාවක් 
ලැබී තිෙබනවා, ෙවච්ච වැරැදි නිවැරැදි කරලා ෙම් රට තවත් 
සුභවාදී පරිසරයකට ෙගන යන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මා 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, ෙම් කාල සීමාව තුළ 
අගාමාත්යතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් සාකච්ඡා කරලා මධ්ය කාලීන 
ආර්ථික පතිපත්තියක් ෙම් රටට හඳුන්වා දී තිෙබන බව. ඒ ආර්ථික 
පතිපත්තිය ගැන ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අගාමාත්යතුමා 
පැවසුවා. එහි පධානම කාරණා 4ක් තිෙබනවා. පළමුවන 
කාරණාව, රැකියා අවස්ථා දසලක්ෂයක් බිහි කිරීමයි. ෙම් ර ෙට් 
රැකියා දසලක්ෂයක් බිහි කරන්න ෙද්ශීය ආෙයෝජකයනුත්, 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයනුත් අපට අත්යවශ්යයි. විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ට සුදුසු වාතාවරණයක්, ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට 
සුදුසු වාතාවරණයක් ෙම් වන ෙකොට නිර්මාණය වී තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්, පජාතන්තවාදය ෙම් රෙට් යළි සථ්ාපනය ෙවලා 
තිෙබනවා. අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය යළි ස්ථාපනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්  රෙට් දැන් මාධ්ය නිදහස  අපට දකින්න 
ලැෙබනවා. අද පත්තරයක් බලන්නත් ආසයි. අද රජෙය් 
පවෘත්තියක් බලන්නත්, අහන්නත් ආසයි. ෙමොකද, අද ෙදපැත්තක් 
තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට ආෙයෝජකයන්ට සුදුසු පරිසරයක් අද 
ෙගොඩ නැඟී තිෙබනවා. මම ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් කියන්න 
ඕනෑ, ආෙයෝජන කලාප විශාල පමාණයක් ෙම් රෙට් ස්ථාපනය 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන බව. බියගම ෙවළඳ කලාපෙය් 
තුන්වන අදියර ෙලස මා නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
ෙදොම්ෙප් ආසනෙය් කෑරගල ෙවළඳ කලාපයක් ඇති කරන්න 
අගාමාත්යතුමාට අවශ්යතාව තිෙබනවා. එතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි 
එය ඉදිරිෙය්දී කරෙගන යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
තුළින් අපට  රැකියා  දස ලක්ෂයක් නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන්. 
ඒ රැකියා දස ලක්ෂය නිර්මාණය කරනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහෙයෝගය, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආෙයෝජනය අපට අවශ්ය ෙවනවා. ඒ අනුව ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ට සුදුසු  පරිසරයක් ෙගොඩනැඟීමට ෙම් අය වැය 
තුළින් කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ෙදවන  කාරණාව  හැටියට ආදායම ඉහළ නැංවීම ගැන 
කියන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් ආදායම  ඉහළ නංවන්නට අය වැෙයන් 
ශක්තියක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගාමීය ආර්ථිකය වර්ධනය 
කරන්න ගාමීය සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා ඍජුවම එක ගාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකට ලක්ෂ 15 බැගින් ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරනවා. එක අමාත්යාංශයකින් පමණක් එක ගමකට ලක්ෂ 15ක් 
ලැෙබනවා. ඊට අමතර අමාත්යාංශ හරහා ගාමීය සංවර්ධනයට 
විශාල  මුදලක් ලබා ෙදන්නට අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

හතරවන කාරණය හැටියට ගාමීය හා  වතුකරෙය් ජනතාවටත්  
මධ්යම පාන්තිකයන්ට හා රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් ෙද්පළ අයිතිය 
ලබා ෙදනවා. ෙම් රෙට්  තිෙබන  ෙලොකුම ගැටලුවක් තමයි  
ෙද්පළ අයිතිය ෙනොමැතිකම; තමන්ටය  කියා ඉඩමක් නැතිකම, 
තමන්ටය කියා සින්නක්කර  ඔප්පුවක් නැතිකම. අෙප් රජය ඒ උග 

893 894 

[ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා  මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 24 

ගැටලුවට  විසඳුමක් හැටියට වසර දහයකට වඩා වැඩි කාලයක් යම් 
ස්ථානයක පදිංචිව සිටින පිරිසට තමන් පදිංචි භූමිෙය් අයිතිය  
සින්නක්කර ඔප්පුවකින්  ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරනවා.   

විෙශේෂෙයන්  හදිසි අවස්ථාවකදී එෙසේ නැත්නම් ස්වයං 
රැකියාවක්  සිදු කරන්න යන  අවස්ථාවකදී  ඒ  සඳහා අවශ්ය 
මුල්යමය පාග්ධනය ෙසොයා ගන්නට  ඒ වැඩ පිළිෙවළ විශාල 
වශෙයන් පෙයෝජන ෙවනවා.  ෙමොකද, ෙම්ක මුළු ආර්ථිකයටම 
වැදගත් ෙවනවා.  එදා අතුරු අය වැෙයන් රුපියල් දස දහසක  
මුදලක් රජෙය් ෙසේවකයාට වැඩි කළාය කියන්ෙන්, එයින් රජෙය් 
ෙසේවකයා ට විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ වියදම් කිරීෙම් ශක්තිය  
වැඩිවීෙමන් පාරිෙභෝගිකයාටත්,  ඒ වාෙග්ම ෙවළඳාම් කරන කඩ 
හිමියාටත්  යන ෙදෙදනාටම උපරිම ප ෙයෝජනයක් ලබාගන්නට  
පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම ප ෙයෝජනයක්  ෙම් සින්නක්කර  ඉඩම් 
ඔප්පු ලබාදීෙමනුත්   සිදු ෙවනවා. මුළු ආර්ථිකමය සංවර්ධනය  
ෙවන වැඩ පිළිෙවළක මූලික  ආරම්භයක් හැටියට  ෙම්  
සින්නක්කර  ඔප්පු ලබා දීම අපි දකිනවා.  

ශක්තිමත් හා පුළුල්  මධ්යම පන්තියක්  බිහි කිරීමත් ඉතා 
වැදගත්.  සංවර්ධනය වන රටක විෙශේෂ  අංගයක් හැටියට  මධ්යම 
පන්තිය විශාල වීම  අප   දකිනවා.  දැන්  ෙම් ෙවනෙකොට  ෙම් 
රෙට් ජනගහනෙයන්  සියයට 43ක්  ජීවත් ෙවන්ෙන්,  දිනකට  
ෙඩොලර් ෙදකකට- රුපියල් 300කට- වඩා අඩු  මුදලකින්.  ෙම් රට 
සංවර්ධනය කර ආදායම් විෂමතාවය  අඩු කරන්න නම්  මධ්යම 
පාන්තිකයන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නංවන්නට  ඕනෑ.  ඒ 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැයක් හැටියට  මා ෙම් අය 
වැය දකිනවා. ෙම් කටයුත්ත  ඉතා සාර්ථකව ඉටු කිරීම  
සම්බන්ධව මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක  මැතිතුමාට  මා 
විෙශේෂ ස්තුතියක්   පුද කරන්නට ඕනෑ.  

ෙලෝක ෙවළද ෙපොළ ෙදස  බලනවිට  එක පැත්තකින් 
යුෙරෝපෙය් ආර්ථිකය කඩා වැටීෙගන යනවා.  ඇෙමරිකාෙව් 
ආර්ථිකය ෙබෙහොම අමාරුෙවන්  දැන් ඉදිරියට   එන්නට පටන් 
ගන්නවා. චීන ආර්ථික සංවර්ධනෙය් යම් අඩාල වීමක් සිදු වී 
තිෙබනවා. ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළ ෙදස බලන විට ෙම් වාෙග්  
දුෂ්කාර කාල පරිච්ෙඡ්දයකදී     වැදගත් අය වැයක්  ඉදිරිපත් කිරීම  
පිළිබඳව මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

වි ෙශේෂ කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කර  තිෙබනවා.  ෙම් ආණ්ඩුෙව් පධානතම  වගකීමක් ෙවනවා,  
ෙම්  රට ආරක්ෂා කිරීම.   ෙම් රෙට්  ආරක්ෂාවට   විශාල වියදමක් 
දරන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ  වියදම කප්පාදු ෙනොකර  තවත්  වැඩි කර 
තිෙබනවා.  ෙම් රට  වසර  30ක් තස්තවාදයට ෙගොදුරු වුණ රටක්. 
නැවතත් ෙම් රෙට් තස්තවාදය බිහි ෙනොවන ආකාරෙයන් 
ආරක්ෂක පද්ධතියක් සකස් කරන්න අවශ්ය  මූල්යමය ශක්තිය  
එතුමා ලබා දී තිෙබනවා.  

ඊළඟට අධ්යාපනය ගැන බලමු.  ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය්, 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ වැඩිම මුදල ෙම් අය වැෙයන් 
ලබා දීම අෙප් ආණ්ඩුවට ආඩම්බරයක් හැටියට මම දකිනවා. ඒක 
ආඩම්බරයකට පමණක් සීමා ෙනොවී, ෙම් ලබා දීලා තිෙබන මුදල් 
පමාණය විනිවිදභාවයකින්, උපරිම පෙයෝජනයක් වන ආකාරයට 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා වියදම් කරයි කියන විශ්වාසය අපට 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනය ෙකෙරහි වැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 5.4ක් 
වාෙග් පමාණයක් ෙමවර අධ්යාපනයට ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙමය සියයට 5.4න් නතර කරන්ෙන් 
නැතිව ඉදිරියට ෙගන යන්නට. ෙම් අෙප් පළමුෙවනි අය වැය. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අධ්යාපනය සඳහා ඊළඟ වර්ෂෙය්දී අය 
වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරන ෙකොට මීට වැඩි මුදලක් ලබා ෙදන්නට.  

අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙම් කාල වකවානුව, -ෙනොවැම්බර් අග, 
ෙදසැම්බර්- කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම මහජන නිෙයෝජිතයන් වන 
අපි හැෙමෝටම ෙගදර ඉන්න බැරි දවස්. ෙමොකක්ද, පධානතම 
ෙහේතුව? විශාල පිරිසක් අපි හමුවට එනවා, ළමයාව 
ඉස්ෙකෝෙලකට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා. අෙප් එක මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකට ෙම් වාෙග් විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබන පාසල් 4ක් 
ෙහෝ 5ක් ඇති. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් වන පධානතම කාරණාවක් 
තමයි ගාමීය පාසල් සංවර්ධන කිරීම. ඒ සඳහා විශාල මුදලක් 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම ඒ 
ගැන කියන්නට සතුටුයි. මධ්යම රජය හැටියට, ජාතික පාසල්වලට 
පමණක් සීමා ෙනොවී අධ්යාපනය සඳහා පළාත් සභාවලට අයත් 
සෑම පාසලකටමත් විශාල මුදලක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන් වන 
ආකාරයට ෙම් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

අවශ්ය සම්පත් වැඩිපුර ලබා දීලා විශ්වවිද්යාලවල තත්ත්වය 
වැඩිදියුණු කර, වැඩි සිසුන් පමාණයක්  විශ්වවිද්යාලවලට බඳවා 
ගන්නට අපට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මාලෙබ්, මහෙපොළ 
විශ්වවිද්යාලය නමින් අලුෙතන් විශ්වවිද්යාලයක් ඇති කිරීමටත් 
ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. එය ඉතා වැදගත්. අධ්යාපනය සඳහා 
අවශ්ය විශාල මුදල් පමාණයක් ෙම් අය  වැෙයන් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. 

අපි ෙසෞඛ්යය ගැන බලමු. අෙප් රෙට් තිෙබන පධානම ගැටලුව 
තමයි, අපි ෙරෝහලකට ගියාම ෙබෙහත් ටික ගන්න විධියක් නැහැ. 
ඔබ දන්නවා, සමහර ෙවලාවට injection එකක් ගහ ගන්න ගියාම 
injection එකට අමතරව පුළුන් කෑල්ලත් අරෙගන එන්න 
කියනවා. Injection එක ෙගනියන්නත් ඕනෑ, පුළුන් කෑල්ලත් 
ෙගනියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් වන විට. අවශ්ය ෙබෙහත් ටික අවශ්ය ෙවලාවට ඒ 
ෙරෝහල්වල නැහැ. පරීක්ෂණයක් කර ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
පාෙරන් එහා පැත්තට පැනලා ෆාමසියට ගිහින්, එෙහම නැත්නම් 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ගිහින් තමයි ඒ පරීක්ෂණ සිදු කර ගන්නට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා, ෙසෞඛ්යය සඳහා අවශ්ය ඒ සම්පත් ෙරෝහල්වලට ලබා 
ෙදන්නට.  

එක මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට ගාමීය නිවාස 1,000ක් 
ලැෙබන විධියට නිවාස ෙයෝජනා කම ඇති කිරීමට ෙම් අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. නිවාස 
සඳහා වූ ඒ වැදගත් ෙයෝජනාව අපි එකෙහළා අනුමත කරනවා. 
දුප්පත් ජනතාවට ඒ ආකාරයට ගාමීය නිවාස ඇති කරනවා 
වාෙග්ම මධ්යම පාන්තිකයන්ටත්, රජෙය් ෙසේවකයින්ටත් මධ්යම 
පැළැන්තිෙය් නිවාස ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරනවා. ආණ්ඩුෙවන් 
යම් මුදලකුත්, ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් යම් මුදලකුත් ෙයොදවලා 
නිවාස ඉදි කරලා, ඉතා අඩු මුදලකට, ඒ ගිය වියදම පියවා ගන්න 
පමණක් පුළුවන් වන ආකාරෙය් මුදලකට, මධ්යම පාන්තික නිවාස 
රජෙය් ෙසේවකයින්ට සහ මධ්යම පාන්තිකයින්ට ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී- 

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

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම තව විනාඩි ෙදකක් 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාලය ලබා ෙදන්න විධියක් නැහැ ගරු මන්තීතුමා, දැන් 

අවසන් කරන්න. 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙත් සහ රබර් ගැටලුව සඳහා වැඩි 

අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියලා.  

මුළු ෙලෝකයම දැන් පරිසර හිතකාමි ගමනකුයි යන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් electric වාහන සඳහා සහනාධාරයක් ලබා දිය යුතුයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා. මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, three-
wheelersවලට ඒ වාෙග්ම යතුරු පැදිවලට ඒ දුම් සහතික ලබා 
ගැනීම ෙවනුෙවන් ඉහළ දමන ලද ගාස්තුව නතර කිරීම පිළිබඳව. 
ඒ වාෙග්ම තවත් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා, ස්වයං රැකියා කරන. 
ඩිෙමෝ බට්ෙටක් පාවිච්චි කරලා සව්යං රැකියාවක් කරන අයටත් ඒ 
අවස්ථාව සලසා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් ඔබතුමාට 
නැවතත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, ெதாழில் 

ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි විවාද 

කරමින් සිටින්ෙන් සභාගත කරපු 2016 අය වැය ෙයෝජනාෙව් 
සාමාන්ය විවාද අවස්ථාෙව්යි. දැන් අපි ෙමහිදී මුලින්ම මතකෙය් 
තබාගත යුතු කරුණක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රටක ආර්ථික 
සංවර්ධනය සඳහා පධාන වශෙයන් කරුණු ෙදකක් වැදගත් 
ෙවනවා. එකක් තමයි ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය. අෙනක තමයි 
ආර්ථික ස්ථාවරත්වය. අවුරුදු 30ක යුද්ධය නිමා කරලා 2009 මැයි 
මාසෙය්දී ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය ඇති කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ඒ පසුපස තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

දැන් අප අතට පත් කර තිෙබන මහ බැංකු වාර්තාව, මෑත 
කාලීන ආර්ථික පවණතා, රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ වාර්තාව 
කියන ෙම් සියල්ලම ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, 2011, 2012, 
2013, 2014 ෙම් වර්ෂවල ඉතාම පැහැදිලිව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; ජාතික ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; 
ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 4,000 ඉක්මවලා තිෙබනවා; 
විරැකියාව සියයට 5ට අඩුෙවන් ෙම් කාල සීමාව තුළ පාලනය 
කරෙගන තිෙබනවා; උද්ධමනය තනි ඉලක්කමකට -ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට සියයට 5කට අඩු පමාණයකින්- පාලනය කරලා 
තිෙබනවා කියලා.  ෙම් වසර කිහිපය තුළ ආර්ථිකය 
නිසියාකාරෙයන් කළමනාකරණය ෙනොකළා නම්, මහ බැංකුෙව් 
වාර්තාව අනුවම ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙමෙසේ වන්නට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. එෙහම නම් අපි ඒ කාරණය මුලින්ම පිළිගන්න ඕනෑ.  

අපි ඉතාම පරිස්සෙමන් තමයි ෙම් ආර්ථික කළමනාකරණය 
කිරීම සඳහා පතිපත්තිමය තීරණ ගත යුතු වන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. අපට මතකයි, අෙප් රට නිදහස ලබන අවස්ථාව වන 
ෙකොට අෙප් රෙට් තිබුණු ෙපෞද්ගලික අංශය විසින්, විෙශේෂෙයන්ම 
බිතාන්යෙය් සමාගම් කිහිපයකින් තමයි ඒ ආර්ථිකෙය් මූලික 
කටයුතු හසුරුවනු ලැබුෙව් කියා. ෙත්, ෙපොල්, රබර් වාෙග්ම කුරුඳු, 
ගම්මිරිස් වාෙග් spices ෙද්වල්ද අපි අපනයනය කළා. හැබැයි ඒක 
පමාණවත් ෙනොවුණු නිසා 1948න් පස්ෙසේ ඇති වුණු ආණ්ඩුවලට 

සිදු වුණා, ජනතාවෙග් අවශ්යතා සපුරාලන්න රජෙය් මැදිහත්වීමක් 
ඇති කරන්න.  ඒ නිසා තමයි බස් ජනසතු කෙළේ; වරාය ජන සතු 
කෙළේ; 1960 - 65 ඇතුළත වාෙන් සංස්ථාව, ටයර් සංස්ථාව, ඒකල 
කාර්මික ජනපදය ෙම් ආදී වශෙයන් සංස්ථා, මණ්ඩල ඇති 
ෙකරුෙව්. සංස්ථා සහ ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල අද තිෙබනවා, 
252ක්. සමහර ඒවා නමට විතරයි. මහා පරිමාණෙය් එවැනි 
කර්මාන්ත ඒ කාල සීමාව තුළ රජය ඇති කෙළේ ඇයි? ෙපෞද්ගලික 
අංශයට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ, එදා ආර්ථිකය තුළ සහ 
ෙලෝක ආර්ථිකය තුළ අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් මූලික අවශ්යතාවන් 
සපුරන්න. ඒ නිසා එයට රජය මැදිහත් වුණා.   

ඉන් අනතුරුව, 65-70 ආණ්ඩුෙවන් පස්ෙසේ නැවත 70 ඉඳලා 
ඉදිරියට යෑෙම්දී ෙලෝකෙය් විවිධ ආර්ථික පසුබෑම් ආවා. ෙතල් 
මිල ඉහළ ගියා. ආහාර හිඟයක් ආවා. විවිධ ආකාරෙය් නීතිරීති 
පනවන්නට සිදු වුණා. හැබැයි, අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ආරක්ෂා 
කර ගනිමින් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
කළා. 77 ආණ්ඩු ෙවනස් වීම තුළින් 80 දශකයට එන ෙකොට 
ෙලෝකෙය් නව පවණතාවක් ආවා. ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපති 
ෙරොනල්ඩ් ෙර්ගන්, බිතාන්යෙය් අගමැතිනිය මාගට් තැචර් යන ෙම් 
ෙදෙගොල්ෙලොම නව ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් හඳුන්වා ෙදමින්, 
ආර්ථිකයන් නිදහස් කර ගනිමින් ෙපෞද්ගලික අංශයට සහ 
ආෙයෝජන සඳහා ඉඩකඩ සලසවමින් ෙගන ගිය රැල්ල ෙලෝකෙය් 
අෙනක් රටවලට ගියා. ඒ විතරක් ෙනෙවයි. සමහර මූල්ය ආයතන 
ණය දීෙම්දී ජනතාව සතු ෙද්වල් ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම 
ෙකොන්ෙද්සිය හැටියට  පැෙනව්වා. ෙමවැනි ෙද්වල් එදා කියාත්මක 
වුණා. හැබැයි, අද අපි ඒ යුග සියල්ල පසුකරමින් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. නව තාක්ෂණික යුගයකට අපි ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

අද ලංකාව ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 4,000ට වැඩිය 
තිෙබන රටක් ෙවලා තිෙබනවා. 2020දී එය ෙඩොලර් 8,000 දක්වා 
යෑම සඳහා පුෙරෝකථනය කරනවා. එෙහම නම් ෙම් වන ෙකොට 
මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට අපි පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙලෝකෙය් මූල්ය ආයතන අද අපට ආධාර දීමට ෙපලෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ෙවනුවට ආෙයෝජන සඳහා දිරිගැන්වීම් කරනු ලබනවා. 
අපට මතකයි 2009 වන ෙකොට අෙප් රෙට් විෙද්ශ සංචිතය මාස 
3කට ඇතිවන පමාණයකට තමයි තිබුෙණ්. 2009 අෙපේල් වන 
ෙකොට ෙඩොලර් බිලියන 1.9ට වැටිලා තිබුෙණ්. යුද්ධය නිමා 
කළායින් පස්ෙසේ ෙලෝක බැංකුව මඟින් ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් 
අපට දුන්නා. ෙම් වන ෙකොට ඒවා ෙගවා අවසන් කර තිෙබනවා. 
එතැන් සිට ආරම්භ කරපු සංචිතය ශක්තිමත් කිරීම ෙඩොලර් 
බිලියන 8.5 - 9 දක්වා ෙගෙනන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒක නිසා 
අපි ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා, අපි නිසියාකාරෙයන් ආර්ථිකය 
කළමනාකාරීත්වය කර ගත්ෙතොත් අපට ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් කියන කාරණය.  

එෙහම නම් මැදි ආදායම් ලබන රටක් හැටියට ඊළඟ පියවරට 
යන්න නම් දැන් අපි විෙශේෂෙයන්ම කල්පනා කරන්න ඕනෑ, අෙප් 
රෙට් තිෙබන ෙද්ශීය අමු දව්ය උපෙයෝගි කරෙගන, තාක්ෂණයත් 
සමඟ ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට අවතීර්ණ ෙවන්න. ඒ සඳහා ෙම් 
වන ෙකොට SLINTEC ආයතනය අවුරුද්දකට ඉල්මනයිට් ෙටොන් 
තිස්, හතළිස්දහසක් අපනයනය කරනවා. අපි ඉල්මනයිට් පස් 
හැටියට ෙබොෙහොම අඩු මුදලකටයි අපනයනය කරන්ෙන්. හැබැයි, 
අපි ඒෙකන් ලබා ගන්නා වූ මූල දව්ය වන  ටයිෙට්නියම් 
ඩෙයොක්සයිඩ් ඒ වාෙග් ෙදසීය ගුණයක වියදමක් දරලා ලංකාවට 
ෙගෙනනවා, ඖෂධ නිෂ්පාදනයට; තීන්ත වර්ග නිෂ්පාදනයට යන 
සියල්ලටම. දැන් රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
හවුල්කාරීත්වෙයන් ෙහෝමාගම, පිටිපන ආරම්භ කර තිෙබනවා 
SLINTEC ආයතනය. මුලින්ම රජෙය් ආෙයෝජනෙයන් ඇති කර, 
ෙම් වන  ෙකොට මූලික පරීක්ෂණ කර අද ටයිෙට්නියම් 
ඩෙයොක්සයිඩ් samples නිෂ්පාදනය කරන තැනට ෙගනැල්ලා 
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තිෙබනවා. ඉදිරි මාස කීපය යන ෙකොට ඉල්මනයිට් අපනයනය 
කිරීම ෙවනුවට අපි ටයිෙට්නියම් ඩෙයොක්සයිඩ් සහ එයින් ඇති 
කරන්නා වූ නිෂ්පාදන ඊට වඩා කීප ගුණයකින් අගය එකතු කර 
අපනයනය කර වැඩිපුර විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් උපයා ගන්න 
පුළුවන් තැනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙමවර අය වැෙයන් ෙමම 
ආයතනෙය් ෙදවැනි අදියෙර් ඉදි කිරීම කටයුතු කිරීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 550ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

ඊළඟට අපි  මිනිරන් ගනිමු. ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම 
මිනිරන් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් අපි. කාබන් පතිශතය සියයට 96ක් 
වනවා. හැබැයි, අපි මිනිරන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ පිට රට 
යැව්වා. හැබැයි, දැන් අෙප් පර්ෙය්ෂණවලින් අපට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා graphiteවලින් graphene නිෂ්පාදනය කර ඒෙක් අගය 
එකතු කරන්න. එෙහම නම් අනාගතෙය්දී අපි මිනිරන් යවන්න 
අවශ්ය නැහැ. අපි ඒ ෙවනුවට graphene යවනවා. නැෙනෝ 
තාක්ෂණය භාවිත කර, අගය එකතු කර අපනයනය කරනවා. එවිට 
ඊට වඩා කීප ගුණයකින් අෙප් ආදායම වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, එෙහම කරන්න නම් නව ෙසොයා ගැනීම් සඳහා, ඒ වාෙග්ම 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙවන් කරන මුදල වැඩි කරන්න ඕනෑ. 
සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් පර්ෙය්ෂණ 
සහ සංවර්ධනය -R and D - Research and Development- කියන 
පැත්තට  සියයට 0.3යි ෙවන් වන්ෙන්. ජපානය සියයට දහයත් - 
ෙදොළහත් අතර පමාණයක් ෙවන් කරනවා. ෙමහිදී මම පැහැදිලිව 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙම් ක්ෙෂේතයන් සඳහා අප වැඩිපුර මුදලක් 
ෙවන් කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය. අය වැය ෙල්ඛනයක් 
තුළින් ජනතාවෙග් දැෙවන පශ්නවලට පමුඛතාවක් ෙදන්න ඕනෑ. 
අද අපි දකිනවා,  ෙනොෙයකුත් ව්යාපාර, උද්ෙඝෝෂණ කියාත්මක 
ෙවන බව. ෙහොරු අල්ලනවා කියනවා. සමහර ඒවා සම්බන්ධව 
නඩුත් ඔප්පු කර ඉවරයි. නමුත් වග උත්තරකාරෙයෝ දන්ෙන් 
නැහැ, එෙහම නඩු තිෙබනවා කියා. එෙහමත් සඳහන් කරනවා. 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් තමයි අද දකින්න තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, අද 
ජනතාව ෙම්වාෙයන් ෙහම්බත් වී සිටිනවා. ජනතාවට අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, මූලික වශෙයන් මූලික අවශ්යතා සපුරා ගන්නයි; 
අත්යවශ්ය පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවල මිල ගණන් සථ්ාවරව පවත්වා 
ගන්නයි. ඒ සඳහා සුදුසු කියා මාර්ග ගත යුතුව තිෙබනවා. අපි 
හිතමු, එළවලු කියා. රජය මඟින් නුවරඑළිය පෙද්ශෙය්  ගබඩා 
පහසුකම් ඇති කර ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධ ෙවලා 
එළවලු නිෂ්පාදනය වැඩිපුර තිෙබන කාලයට ඒවා ගබඩා කරන්න 
ඕනෑ. එතෙකොට නිෂ්පාදනය අඩුවීමක් ෙහෝ වැසි කාලය පැමිණීම 
නිසා ෙහෝ ඉල්ලුම වැඩි ෙවනෙකොට, ඒවා ෙවළඳ ෙපොළට නිකුත් 
කර මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ නිසා එවැනි 
ගබඩා ඇති කිරීෙම් අවශ්යතාව අපි හඳුනා ගත යුතුව තිෙබනවා.  

අපදව්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ගැටලුවත් දැන් අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ විසඳා ගන්න බැරුව පවතින බව ෙපනී යනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වැල්ලම්පිටිය ගත්තාම එතැන 
කුණු ෙටොන් මිලියන 23.5ක් තිෙබනවා. ඒ කුණු කන්ද අඩි 200කට 
වඩා උසයි. ෙම් දවස්වල වැස්ස නිසා එම පෙද්ශය අසලින් කිසි 
ෙකෙනකුට යන්න බැහැ, කිෙලෝමීටර දහයක් පමණ දුරට ගඳ 
පැතිෙරනවා. අෙප් ෙලොකුෙග් මැතිතුමා ඉන්න කරදියාන 
පෙද්ශෙය්ත් ඊට ආසන්න කුණු ෙටොන් පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම් 
වාෙග් ගැටලු සඳහා අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි. හැබැයි, ෙමවර 
අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ඒ කාරණයට අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
නැහැ. එම නිසා අපි ඒවා ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ.  

ෙත්, රබර් නිෂ්පාදන සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා දීම ගැන 
සඳහන් ෙවනවා. ෙත්, රබර්වලට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙඩොලර් 100යි, 110යි අතර තිබුණු ෙබොර ෙතල් බැරල් එකක මිල 
මීට අවුරුද්දකට පමණ කලින්  සිට පහළට, පහළට වැටිලා ෙම් 
ෙවන ෙකොට සාමාන්ය 50 මට්ටෙම් පවතිනවා. ෙඩොලර් 100ට, 

110ට තිබුණු එක දැන් වන විට සාමාන්ය 50 මට්ටෙම් පවතිනවා. 
භාෙගට භාගයක් අඩු වුණා. එෙසේ මිල පහළ වැෙටනෙකොට, ෙත් 
සහ රබර්වලට මැද ෙපරදිග සහ යුෙරෝපෙය් පැවති ඉල්ලුම අඩු 
වුණා. එෙසේ ෙබොර ෙතල් බැරල් එකක මිල අඩු වීම නිසා අපට එය 
ඍජුව බලපෑවා. එෙහම නම් අපි දැන් ඒකට කළ යුත්ෙත් 
ෙමොකක්ද? අපි අගය එකතු කරන්න ඕනෑ. ඉන්දියාෙව් ෙත් 
කර්මාන්තය රැක ෙගන තිෙබන්ෙන් සුවඳ විලවුන් වර්ග සෑදීෙමන්. 
ඉන්දියාෙව් පර්ෙය්ෂකයන් පර්ෙය්ෂණ සිදු කර ෙත්වලින් ගන්නා 
ටැනින් මඟින් සුවඳ විලවුන් වර්ග 36ක් හදනවා. අපත් දැන් එවැනි 
පරීක්ෂණ කරනවා. ඒවාට පමුඛතාව ෙදන්න ඕනෑ. මැද ෙපරදිග 
මිනිස්සු ෙත් ෙබොන්ෙන් නැත්නම් අපට බෙලන් ෙපොවන්න බැහැ. 
ඒ සඳහා අපි විකල්පයක් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා වහ වහා 
කියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි, දීර්ඝ කාලීනව කියාත්මක කිරීමට. ඒ 
ආකාරයට අපි ෙත්, රබර්වලට මිලක් ලබා දීම සඳහා විවිධ 
කෙමෝපායන් ෙයොදන්න ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අලුත් ෙවළඳ 
ෙපොළවල් ෙසොයන්නත් ෙවනවා.  

ගුණාත්මක අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යය ගනිමු. අද අධ්යාපනෙය් 
තිෙබන පධාන පශ්නය ෙමොකක්ද? අධ්යාපනය නිසි 
කළමනාකරණයක් කළ යුතුයි. විදුහල්පති පුරප්පාඩු ගණනාවක් 
තිෙබනවා. අවුරුදු හතරකින් නිසි කලට විභාග පවත්වා නැහැ. ඒ 
නිසා උසස්වීම් ලැබුෙණ් නැහැ. අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිසි 
කාලයට විභාග පවත්වා උසස්වීම් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් ටික සිදු 
වුණා නම්, ඉක්මනට අධ්යාපන ක්ෙෂේතය කළමනාකරණය කර 
ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ. අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබන මුදලින් ෙම් සඳහා 
පතිපාදන ෙවන් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ගුරු වැටුප් විෂමතාවත් 
අවුරුදු ගණනාවක් තිබුණා. එම විෂමතාව ඉවත් කිරීම සඳහාත් 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, තරුණයින්ෙග් විරැකියාව ගනිමු. විරැකියාව සඳහා 
දැනට තිෙබන රාජ්ය ෙසේවය ෙකොයි තරම් පුළුල් කර ෙගන ගියත්, 
ඵලදායී රැකියාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කමක් ඇති ෙවලා නැහැ. 
ඵලදායී රැකියාවක් ලබා ෙදන්න නම් පාසෙලන් ඉවත් ෙවන්නට 
ෙපර තාක්ෂණය ඒක රාශි කර ගත්ත, තාක්ෂණය මුල් කර ගත්ත 
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කර, ඒ පදනම ශක්තිමත් කර ඉදිරියට 
ෙගන යන අධ්යාපනයක් එක්ක අපි ඉදිරියට යා යුතුයි.  

නාගරික වාහන තදබදය මඟ හැරීම සඳහා අවශ්ය පියවර 
ගැනීමට ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙවන් කර 
තිෙබන බව මම දැක්කා. ඒක පමාණවත් නැහැ. නමුත් ඒ ෙවන් 
කර තිෙබන්ෙන්, අවුරුදු ෙදකකටයි. දියත උයෙනන් පටන් ෙගන 
Cotta Road එකට දිෙවන මාර්ගය සහ අනික් පැත්ෙතන් කඩුෙවල 
දක්වා දිෙවන මාර්ගය. ෙම් එක තැනක් විතරයි.  ෙම් ආකාරෙයන් 
අපි ආෙයෝජන මඟින් ෙහෝ ෙම් මාර්ග පද්ධතිය සකස් කර 
ගත්ෙතොත්, මාර්ග නීති උල්ලංඝනය ෙනොකර යන්න පුළුවන් වන 
විධියට නියම ආකාරෙයන් ෙම් මාර්ග පද්ධතිය සකස් කර 
ගත්ෙතොත් ෙම් වාහන තදබදය අවම කරන්න පුළුවන්. ෙලෝකෙය් 
මීට වඩා ජනගහනය වැඩි ෙබොෙහෝ නගරවල, වාහන තදබදය 
තිෙබන ෙබොෙහෝ නගරවල විවිධ කෙමෝපායන් මඟින් එය 
කළමනාකරණය කර ෙගන තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙලෝකය 
නැඹුරු වන්ෙන් ෙතල් - fossil fuel - ෙවනුවට ෙවනත් පභවයන් 
සඳහායි. අද  ෙලෝකෙය් රටවල් ඇල්ගීවලින් සත්ත්ව ආහාර 
නිෂ්පාදනය කරන කමෙව්දය ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ඊළඟට, 
මුහුෙද් පා ෙවන windmills තිෙබනවා. ඒවා මුහුෙද් පා ෙවනවා. 
ඒවායින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා, නව තාක්ෂණය ෙයොදා 
ෙගන. ලංකාව වෙට්ටම තිෙබන්ෙන් මුහුද. ඒ වාෙග්ම ඝන අපදව්ය 
කළමනාකරණය මඟින් මීෙත්න් වායුව - biogas - නිෂ්පාදනය 

899 900 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරනවා. එම වායුව විදුලිය නිෂ්පාදනයට ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. 
එෙහම නැත්නම් ගෘහස්ථ පරිෙභෝජනයට ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. 
නව නිපැයුම් සහ තාක්ෂණය උපෙයෝගි කර ෙගන, පර්ෙය්ෂණ 
තුළින් අපි ෙම් කමෙව්ද පාෙයෝගිකව ෙයොදා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
මම ෙමහිදී සඳහන් කරන්න ඕනෑ, 1980 තිබුණු තත්ත්වයට වඩා 
අවුරුදු 35කට පස්ෙසේ අද තිෙබන තත්ත්වය ෙවනස් බව. අද 
යුෙරෝපය ඇතුළු බටහිර ෙලෝකෙය් රටවල ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් ඒ රටවල් තස්තවාදී 
පහාරවලට ලක් ෙවනවා. ඒ නිසා සමූහ වශෙයන් ඒ රටවල් 
ෙද්ශපාලන අස්ථාවරභාවයන්වලට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම 
නම් ඒ අයට ඉඩකඩක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ, අෙප් රටවලට ඇවිල්ලා 
ආෙයෝජනය කරන්න. එෙහම නම් ආෙයෝජනය කළ හැකි රටවල් 
ෙසොයා ෙගන, ඒ සඳහා අවශ්ය දිරි ගැන්වීම් කරලා, යම් යම් පශ්න -
ගැටලු- තිෙබනවා නම් ඒවා විසඳා ෙගන, ඒවාට කඩිනම් විසඳුම් 
ලබා දීලා ඒ ව්යාපෘති වහාම ආරම්භ කරලා ඉදිරියට ෙගන යාම 
පටන් ගන්න ඕනෑ. නැත්නම් ආර්ථිකය එක තැන පල් ෙවන්න 
පටන් ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන මිනිත්තුෙව්දී මා 
ෙම් ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, 
1988, 1989, 1990 වැනි යුග ගැන. එතෙකොට මම හිටිෙය් 
උසාවිෙය්. අද තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් ෙබොෙහෝ 
ෙදනා කථා කරනවා මම දැක්කා. ඔය පනත යටෙත් නඩු සිය දහස් 
ගණනක් කථා කරපු අය තමයි අපි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබෝම්බ 
ගහපු ෙවලාෙව් ඒ නඩුව පැවරුෙව්ත් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් 
පනත යටෙත්යි. කී ෙදෙනක් ඒක දන්නවාද? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඉසස්ර ෙවලාම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් මන්තීවරෙයක් හැටියට ෙනොෙවයි; කාරක 
සභා කාමර අංක 1ට ෙබෝම්බය ගැහුෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක 
ගැන අවෙබෝධයක් ලබා ගන්නයි. ඒ භීෂණ යුගෙය් මිනී මරුවන් 
සිටියා. මං ෙකොල්ලකාරයන් සිටියා. අපි නඩුවලට ෙපනී සිටියා. 
බිල්ෙලෝ සිටියා. සිය ගණන් ෙනොෙවයි, දහස් ගණනක් මිනිසුන් 
අතුරුදහන් වුණා. ෙකෝටි ගණනක් වටිනා රජෙය් ෙද්පළ විනාශ 
වුණා; ගිනි තැබුවා. හැබැයි ඒවා කිසි ෙදයක් ගැන කවුරුවත් 
ෙහව්ෙව් නැහැ.  සමහර මහජන නිෙයෝජිතයින්ට -99 ෙදෙනකුට- 
1999 සිද්ධිවලට දැන් නඩු පවරලා තිෙබනවා මම දැක්කා.  එෙහම 
නම් 1988, 1989, 1990 සිද්ධිවලටත් ෙකොමිසමක් පත් කරන්න 
ඕනෑ. එෙහම ෙකොමිසමක් පත්  කෙළොත් එෙහම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සමහරුන්ටත් ඒවාට යන්න ෙවයි. අපට 
ඕනෑ නම් සාක්ෂි ෙදන්න යන්න පුළුවන්. අපි ෙපනී හිටපු නඩුවල 
නඩු අංක තවම මෙග් ළඟ තිෙබනවා. අධිකරණෙය් Record 
Room එකට ගියාම ඒවා ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා  ඕනෑම 
ෙකෙනකුට නිරපරාධෙය් ෙචෝදනා එල්ල ෙනොකළ යුතුයි. සමහර 
නඩු දැන් ඔප්පු කරලාත් ඉවරයි. නීතිපතිතුමා නීතිය දන්ෙන් නැහැ 
කියලා සමහරු කියනවා. නීතිපතිතුමා නීතිය දන්ෙන් නැහැ කියලා 
පසිද්ධිෙය් පත්තරවලට කියලා තිබුණා මම දැක්කා. දැන් නීතිය 
ගැන දන්ෙන් නීතිය හදාරපු නැති අය. තව ටික දවසක් යන ෙකොට 
තව බරපතළ ෙද්වල් කියාවි. ඒ නිසා අපි ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ, ෙපත්සමක් ගහපු පළියට ෙචෝදනා පතයක් දමන්න 
බැරි බව. ෙචෝදනා පතයක් දමපු පළියට නඩුවක් ඔප්පු කරන්නත් 
බැහැ. ඒක නීතිඥ මහත්වරුන් දන්නවා. සාමාන්ය ජනතාවත් 
දන්නවා. හැබැයි මම ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා, 
අධිකරණයකින් නඩුවක් විභාග කරලා අවසාන වශෙයන් ඔප්පු 
කරන ෙතක් නිර්ෙදෝෂීභාවය පිළිබඳ පූර්ව නිගමනය අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ස්ථාපනය කරලා තිෙබන බව. ඒ නිසා 
ඒවා උසාවියට භාර ෙදන්න. ඒවා ෙපොලීසියට භාර ෙදන්න. 
ෙපොලීසිය කියන්ෙන් කෘතිමව හදා ගත් ෙපොලිස් ඒකක ෙනොෙවයි.  

අපි දන්නවා, අද සමහර ෙකොමිෂන් සභා පැවැත්ෙවන බව. 
ඒවාට යනවා, සාක්ෂි ෙදනවා, සාක්ෂි සටහන් කර ගන්නවා. ඒ 
ෙනොෙයක් ෙද්වල් සිදු ෙවනවා. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි 
ඒවායින් යමක් ඔප්පු වුණා ෙසේ කථා කරමින් අවලාද නැගීම අපි 
නැවැත්විය යුතුයි. ඒ තුළින් රෙට් ජනතාවටවත්, රෙට් ආර්ථිකය 
සංවර්ධනය කරන්නවත් පුළුවන්කමක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ නිසා රජෙය් අවධානය ෙයොමු විය 
යුත්ෙත් ජනතාවෙග් දැෙවන පශ්නවලට පිළිතුරු දීම අංක එක 
හැටියට සලකා, ෙම් අය වැෙය් ෙවන් කර තිෙබන පතිපාදන ඉතාම 
කඩිනමින් ඒ ක්ෙෂේතවලට ගලායෑමට සැලැස්වීම ෙකෙරහියි 
කියන කාරණය සඳහන් කරමින් මම මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

[අ.භා. 2.38] 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් සුසිල් ෙපේමජයන්ත 

මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්න ලැබීම මම 
අගයෙකොට සලකනවා. එතුමා කියපු එක කාරණාවක් මාත් 
අනුමත කරනවා. ෙමොකද, අද අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරන්ෙන් කිසිම බයක් සැකක් නැතුව, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
වාඩිෙවලා, කථා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවකයි. එතුමා කිව්ව 
කථාව මට අද මතක් වුණා. එදා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙබෝම්බ 
ගහනෙකොට මමත් ඒ මන්තී කණ්ඩායම් රැස්වීෙම් සිටියා. [බාධා 
කිරීමක්] අපි තුන්ෙදනාම සිටියා. එදා තිබුණු භයානක සිදුවීම අපි 
ඇසින් දැක්කා. ඒ වාෙග්ම තමයි 1989 ඉඳලා ෙම් තස්තවාදී 
අරගළය අවසන් ෙවනතුරු ෙම් රෙට් විවිධ සිද්ධීන්වලට අපි මුහුණ 
දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙවඩි තැබීම්වලදී, ෙබෝම්බ ගැසීම්වලදී අපත් 
ෙකොටුෙවච්ච අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ ෙබෝම්බ ගැසීමකදී මෙග් 
කකුලකට ෙවච්ච හානියක් නිසා මෙග් කකුලක තවමත් 
අමාරුවක් තිෙබනවා.  

 
මට මතකයි එදා ජිනදාස වීරසිංහ මැතිතුමා ඝාතනය කරපු 

දවස; ෙමරිල් කාරියවසම් මැතිතුමා ඝාතනය කරපු දවස; [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. කථා කරන්න ෙදන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේට ඉතිහාසය මතක නැහැ. මම තමුන්නාන්ෙසේට 
ඕනෑ නම් කියා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] අනුර ඩැනිෙයල් 
මැතිතුමා, ජී.වී.එස්. ද සිල්වා මැතිතුමා, කීර්ති අෙබ්විකම 
මහත්මයා, ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා, ගාමිණි දිසානායක 
මැතිතුමා, වීරසිංහ මල්ලිමාරච්චි මැතිතුමා, ඒ. අමිර්තලිංගම් 
මැතිතුමා, ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මැතිතුමා, සී.වී. ගුණරත්න 
මැතිතුමා, ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමා, ජී.එම්. ෙපේමචන්ද  
මැතිතුමා, වී. ෙයෝෙග්ෂ්වරන් මන්තීතුමා, එච්. මහරුෆ් මැතිතුමා 
යන ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම ඝාතන අපි දැක්කා. අපි ඒවා එකක්වත් 
අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අගමැතිතුමා ඊෙය් ෙපෙර්දා 
කිව්වා ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් මන්තීවරු ඝාතනය වුණා කියලා. ඒ 
කාලය තුළ හිටපු මන්තීවරුන්ෙග් ඝාතන ගැන තමයි මම කිව්ෙව්. 
ෙම් එකකටවත් විභාගයක් කෙළේ නැහැ. හැබැයි, එක ඝාතනයකට 
අද පිල්ෙලයාන් මැතිතුමා අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ෙමොකද?  එතුමා ෙම් යුද්ධය අවසන් කරන්න අෙප් බුද්ධි අංශයට 
උදවු කළා. එෙහම නම් අමිර්තලිංගම් මහත්මයාෙග් ඝාතනයත් 
විභාග කරන්න එපායැ. ෙයෝෙග්ෂ්වරන් මන්තීතුමාෙග් ඝාතනයත් 
විභාග කරන්න එපායැ. අපි කියන්ෙන් විභාග කරනවා නම් ෙම් 
ඔක්ෙකෝම විභාග කරන්න කියලායි.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අරන්තලාෙව් හාමුදුරුවරුන් මරපු එක ගැන? 
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ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අරන්තලාෙව් හාමුදුරුවරු කියන්ෙන් මන්තීවරු ෙනොෙවයි 

ෙන්. එෙහම නම් ෙම් ඔක්ෙකෝම විභාග කරන්න ඕනෑ. ඇයි එකක් 
විතරක්? විභාග කරනවා නම්, ඒ සියල්ලම විභාග කරන්න ඕනෑ. 
එකක් විතරක් ෙමොකටද විභාග කරන්ෙන්? යුද්ධය කාලෙය් අපි 
දැක්කා, තස්තවාදීන්ව ෙමල්ල කරන කාලෙය් පිල්ෙලයාන්ලා, 
කරුණා වැනි අය හමුදාෙව් බුද්ධි අංශයට උදවු කළා. යම් යම් 
සිද්ධීන් ඇති ෙවන්න ඇති. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතෙකොට ෙක්පී? 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙක්පීත් උදවු කළා. ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන් 

පුළුවන්ෙන් ෙක්පීට අච්චු කරන්න. ඇයි තියාෙගන ඉන්ෙන්? දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙන් ආණ්ඩු කරන්ෙන්. ඇයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
දැන් ෙක්පීෙග් කරට අත දාෙගන ඉන්ෙන්?  තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොකද කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුවෙන් තිෙබන්ෙන්? දැන් අවුරුද්දක් ගියාෙන්. අවුරුද්දක් 
තුළ ෙමොනවාද කෙළේ? ෙක්පී දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා එක්කෙන් 
ඉන්ෙන්.  දැන් ෙමොකක්ද කෙළේ? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙක්පී ෙනොෙවයි පී.ෙක්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
එෙහම නම් ෙම් සියල්ල තමුන්නාන්ෙසේලා පරීක්ෂා කරන්න 

ඕනෑ කියන එකයි මෙග් මතය.  ඊළඟට, තමුන්නාන්ෙසේලා අය 
වැය ඉදිරිපත් කළා. ෙම් අය වැෙයන් ෙමොකද කෙළේ? සාමාන්ය 
මිනිහාට ෙමොකුත් උදව්වක් කළාද? තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණ 
පකාශනෙය් ඉදිරිපත් කරපු කාරණා අද ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවාද?  

රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් මැතිවරණ පකාශය ඉදිරිපත්  
කළා. ඒෙකන් කියපු කාරණා අය වැය වාර්තාෙවන් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවාද? අද ෙම් රෙට් සාමාන්ය ෙසේවකෙයකු හය 
මාසයක් ෙසේවෙය් සිටියාම ඔහුට ෙසේවෙය් ස්ථිර ෙවන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.  නමුත් අද ඒ කාලය අවුරුද්ද දක්වා දීර්ඝ 
කරලා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වෘත්තීය සමිතිත් 
තිෙබනවා. නැහැ, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්  මාස හැෙටන් කරන 
ෙද්ෙන් කිව්ෙව්.  කිව්ෙව් මාස 60න් කරන ෙද්ෙන්. තිබුණු ෙද් නැති 
කළ එක ගැනෙන් මම ෙම් කිව්ෙව්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, මාස 60න් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද ෙපොෙත් නැති එකක්? [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොෙත් නැති එකක් ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? ෙපොෙත් නැති හින්දයි 
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. ඒක ඡන්දය කාෙලදී ගමට 
ගිහිල්ලා කියන්න. [බාධා කිරීමක්] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
තවම පටන් ගත්තා විතරයිෙන්. ෙමොකද ෙම්? 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ලබන අවුරුද්ෙද් ඉඳලා රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙමොකද කරන්ෙන්? 

රාජ්ය ෙසේවකයාට contributory pension එකක් ෙදනවා. ඒ අයට 
දැන් ලබාෙදන විශාම වැටුප නැහැ. එදා කිව්ෙව් රුපියල් 10,000 
දීමනාව මූලික වැටුපට එකතු කරනවා කියලායි. අද ෙමොකක්ද ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් කියලා තිෙබන්ෙන්? ඒ රුපියල් 10,000 
පඩියට එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

රාජ්ය ෙසේවකයන්ට කිව්වා, "භය ෙවන්න එපා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා බයිසිකලයට ෙගව්ව රුපියල් 50,000 අපි ආපහු 
ෙදනවා" කියලා. ෙම් අය වැෙය් ෙකොෙහේවත් තිෙබනවාද ඒ මුදල 
ආපහු ෙදනවා කියලා? [බාධා කිරීමක්] ෙමෝටර් බයිසිකලයට 
ෙගවපු රුපියල් 50,000 ආපහු ෙදනවා කියලායි කිව්ෙව්. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අපි බයිසිකල් ෙදනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
බයිසිකල් ෙදනවා ෙනෙමයි, ගත්ත රුපියල් 50,000 ආපහු 

ෙදනවා කියලා කිව්ෙව්. 

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

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගත්ත රුපියල් 50,000 ආපහු ෙදනවා කියලා කිව්ෙව්. 

බයිසිකලය ෙදනවා මිසක් ගත්ත රුපියල් 50,000 ආපහු ෙදනවා 
කියලා ෙම් අය වැෙය් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙම්වා කියන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලජ්ජයි. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක ෙදපාරක් 
කියවලා බලන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙපොඩ්ඩක් සන්සුන් ෙවන්නෙකෝ. ෙමොකද ෙම්? [බාධා 

කිරීමක්] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
පිටු අංකය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
පිටු අංකය කියන්න ඕනෑ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ෙපොත 

කියවලා බලන්න. කියවපු එක තමයි මම කියන්ෙන්. පිටු අඩුෙවන් 
දීපු  ෙපොත ෙවන්න ඇති තමුන්නාන්ෙසේ කියවන්න ඇත්ෙත්. මුදල් 
ඇමතිතුමා පිටු අඩුෙවන් දීපු  ෙපොත ෙනෙමයි, පිටු වැඩිෙයන් 
තිෙබන ෙපොත කියවලා බලන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

      ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අසත්ය කියන්න එපා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අසත්ය කියන්න ඕනෑ නැහැ. මීට ෙපර ෙසේවකෙයක් හය 

මාෙසන් ස්ථිර කළත්, දැන් ස්ථිර කරන්න අවුරුද්දක් යනවා. 
එතෙකොට ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ගත්ෙතොත්, හැම 
ආණ්ඩුවක්ම  ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ආරක්ෂා කළා. ඒ නිසා 
තමයි ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් රුපියල් ටිලියන 1.7ක් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ආරක්ෂා වුෙණ්  
Central Bank එෙක් නිලධාරින් සතයක්වත් අරගන්ෙන් නැතුව 
ඒක ආරක්ෂා කළ නිසායි. අද දකුණු ආසියාෙව් තිෙබන පධානම 
අරමුදල තමයි ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල. ඒක Central Bank 
එෙකන් ගත්ෙතොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] නැඟිටලා 
කථා කරන්න, මම උත්තර ෙදන්නම්. නැඟිටලා කියන්න. 
ෙමොකක්ද කියන්න ඕනෑ? නැඟිටලා කථා කරන්න. 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සල්ලි අරෙගන තට්ටු 

21ක building එකක් හදන්න උත්සාහ කළා. ඒක ඇත්තක්ද? 
ඔබතුමා ඇයි එෙහම කෙළේ? 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තට්ටු 21ක building එක අර හැෙදන්ෙන්. ඒක 

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අවසර අරෙගන කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලාත් ෙමහිදී සම්මත වුණු අණපනත් 
කියවන්ෙන් නැත්නම් මම ෙමොකද කරන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කම්කරු ඇමතිතුමාෙගන් ඒක අහන්න. ඒක 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමු දෙල්යි, ETF එෙක්යි ෙද්පළක්. 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පනත කියවන්න. ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා අනුමැතිය අරෙගන කරපු වැඩක්. අද ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල 
හැෙදනවා. දැන් මම ෙනොෙවයි ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් වැඩ  අවසන් 
කරන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇමතිතුමා. ගිහින් බලන්න. ඒවා 
හංගලා කරපු වැඩ ෙනොෙවයි. ඒවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා   
ඕනෑ කරන අණපනත් පාස් කරලා කරපු කටයුතු. ගිහින් බලන්න, 
ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල හැෙදනවා. දැන් ඒ කටයුතු කරන්ෙන් ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා. ගිහිල්ලා එතුමාෙගන් ඒ ගැන අහන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උප ඇමති  රවීන්ද සමරවීර මැතිතුමාෙගන් 
ඒ ගැන අහන්න. නිකම් ෙනොදන්න ෙද්වල් කථා කරලා බාල්දු 
ෙවන්න එපා මන්තීතුමා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සවුත්තු ෙවන්න එපා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔව්, සවුත්තු ෙවන්න එපා. යමක් අහන්න ඕනෑ නම් ෙකළින් 

අහන්න, උත්තර ෙදන්නම්. උත්තර ෙදන්න බැරි කිසි වැඩක් අපි 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, අමාත්යාංශවලත් කරලා නැහැයි කියන 
එක මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න කැමැතියි. 

අද EPF එකට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඇෙමරිකාෙව් Pension 
Fund එක තිබුණා. පසු ගිය කාලෙය් ෙමොකද වුෙණ්? ඒක ක්ෂය 
ෙවලා ගිහිල්ලා ඒ මිනිසුන්ට සතයක්වත් ඉතිරි වුෙණ් නැහැ. අෙප් 
රෙට් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ආරක්ෂා වුණු නිසා අද වන 
ෙතක් එම අරමුදලට සම්බන්ධ වුණු සියලුම ෙදනාට තම ෙසේවා 
කාලය අවසන් වුණාම කිසි කරදරයක් නැතුව තමන්ෙග් අර්ථ 
සාධක අරමුදල අරෙගන ෙගදර යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
ලංකා  ගමනාගමන මණ්ඩලය තිෙබනවා. දැන් ෙම් අය වැෙයන් 
සතයක්වත් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් පඩි 
ෙගවන්න? ෙනොෙගවපු අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගවන්න 
සතයක්වත් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? ෙනොෙගවපු  ETF  
ෙගවන්න සතපහක්වත් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? ගිය අවුරුද්දටම 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය අර්ථ සාධක අරමුදලට දායකත්වය 
එවලා නැහැ.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු මන්තීතුමා ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. 2009 

ෙවනෙකොට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය අර්ථ සාධක අරමුදලට 
කීයක්වත් හිඟ තිබුෙණ් නැහැ. 2009 සිට 2015 ෙවනකම් තමයි 
රුපියල් බිලියන 10ක හිඟයක් ආෙව්. ඒකට වගකියන්න ඕනෑ  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පසු ගිය ආණ්ඩුවයි.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේට මම ඒකට උත්තරය ෙදන්නම්. 2012 

ෙවනකම් අර්ථ සාධක අරමුදල පමණක් ෙනොෙවයි, 89 ඉඳන් 
තිබුණු gratuity පවා ඔක්ෙකෝම අපි ෙගවලා අවසන් වුණා කියන 
එක මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න ඕනෑ.  
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අසත්ය කියන්ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
Gratuity ෙගව්වා. අසත්ය නම් ෙසේවකයන්ෙගන් අහලා 

බලන්න. 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තමුන්නාන්ෙසේ අසත්ය පකාශ කරනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
2011 ෙවනකම් gratuity ෙගවලා නැද්ද?  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ. 2009 ඉඳන් 2014 ෙවනකම් ෙසේවක අර්ථ සාධක 

අරමුදල් ෙගවලාත් නැහැ. භාරකාර අරමුදල ෙගවලාත් නැහැ. 
රුපියල් බිලියන 10ක් ෙගවන්න තිබුණා.  
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ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒක මම වගකීෙමන් කියන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒක ඔප්පු කරන්න. මම තමුන්නාන්ෙසේට 

අභිෙයෝග කරනවා. 89 ඉඳලා 2011 ෙවනකම් තිබිච්ච සියලු 
gratuity පවා අෙප් අමාත්යාංශය හරහා ෙගවලා තිෙබනවා. පරණ 
ෙසේවකයන්ෙගන් ඒ ගැන අහන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වෘත්තීය 
සමිතිවලින් අහන්න. ඒ ඔක්ෙකෝම ෙගවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අසත්ය කියන්න එපා,  ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අසත්ය කියන්න ෙදයක් නැහැ. ෙගවපු එකයි මම කියන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්,- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ෙගවලා නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
හරි, තමුන්නාන්ෙසේ කියනවා  හිඟයි කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, අසත්ය කියන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ට 
ෙගවන්න සතයක්වත් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? අර්ථ සාධක 
අරමුදල් ෙගවන්න ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? ETF එක ෙගවන්න 
ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? සත පහක් ෙවන් කරලා නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ලංගම විනාශ කෙළේ කවුද දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කළු ෙතල් දාලා දිව්ෙව් ඒ කාලෙය්. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ෙම් අය වැය නිසා 

සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවර ෙවනවා. වාහන දුම් පරීක්ෂා කරන්න 
රුපියල් 5,000ක් වුණාම, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට ඒක 
ෙගවා ගන්න බැරි ෙවනවා.  [බාධා කිරීම්]   දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව 
ෙගවා ගන්න බැරි ෙවනවා. අහිංසක මිනිහාෙග් කාර් එකට  ඒ මුදල 

ෙගවා ගන්න බැරි ෙවනවා. ස්වයං රැකියාවක් කරන, ඩිෙමෝ බ ට්ටා 
පාවිච්චි කරන මිනිහාට ඒ මුදල ෙගවා ගන්න බැරි ෙවනවා. ෙම් 
රෙට් සාමාන්ය මිනිහාට ජීවත් ෙවන්න බැරි අය වැයක් තමයි රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ කියන එක මම 
භය නැතිව කියන්න කැමතියි.  

අද වී ෙගොවියා ගැන කථා කරනවා. වී ෙගොවියාෙග් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙකෝ?  [බාධා කිරීම්] වීවලට ෙදනවාය කිව්ව සහතික 
මිල ෙකෝ? රබර්වලට ෙදනවාය කිව්ව සහනාධාරය ෙකෝ? 
ෙත්වලට ෙදනවාය කිව්ව සහනාධාරය ෙකෝ? ෙත් පිට රටින් 
ෙගනැල්ලායි රට යවන්න හදන්ෙන්. වී ෙගොවියාට සහන ෙදන්ෙන් 
ෙහක්ටයාර් එකකට විතරයි. අෙනක් ෙගොවීන් ෙමොකද කරන්ෙන්? 
ෙමොනවාද කන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්]   

එතෙකොට  ඉස්ෙකෝල ළමයින්ෙග් නිල ඇදුම් ෙකෝ? ෙබොරු 
කියලා ඡන්දය අරෙගන, තමුන්නාන්ෙසේලා  යනෙකොට ෙම් ෙපොත 
පිෙට් බැඳෙගන යන්න ෙවයි. ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන ඒවා තමයි අපි 
කථා කරන්ෙන්. ෙම් ෙපොත තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පිෙට් බැඳෙගන 
යන්න ෙවයි. නිකම් ෙමතැන කථා කළාට කමක් නැහැ. ගමට 
ගිහිල්ලා කථා කෙළොත් ෙම් ෙපොත පිෙට් බැඳෙගන තමයි යන්න 
ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Helmets දාෙගන තමයි යන්න ෙවන්ෙන්. ගමට යන්න 

ෙහල්මට් අරෙගනලු තිෙයන්ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔව්, helmets දාෙගනයි යන්න ෙවන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්]    

වර්ජකයන්ට රුපියල් 6,000ක් දුන්නා. ඒ අයට රුපියල් 
2,50,000ක් දීලා අවසන් කරන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.   
එතෙකොට වයස 80 පැනපු වර්ජකෙයක් ෙකොෙහොමද ජීවත් 
ෙවන්ෙන්?  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දහසක් ෙදනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දහස කී දවසකටද? ඒක අවුරුදු 

තුනකට  හතරකට ඇති. ඊට පස්ෙසේ ඒ මනුස්සයා ෙකොෙහොමද 
ජීවත් ෙවන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක 
කැපුවා කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. එදා වර්ජකයන්ට හම්බ වුණ 
විශාම වැටුප අෙහෝසි කරලා රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දහසක් 
ෙදන්නයි හදන්ෙන්. එෙහම කරන්න පුළුවන්ද? ඒ මිනිසුන්ට හැම 
දාම ජීවත් ෙවන්න විශාම වැටුපට ඒ දීමනාව එකතු කරන්නයි 
ඕනෑ. ඒ වර්ජකයන් 366 ෙදනයි තව ඉන්ෙන්. ඒ මිනිස්සු  ගැනවත් 
කල්පනා කරලා නැහැ. හැබැයි අද ධනපතියන් ෙවනුෙවන් නම් 
ඕනෑ තරම් සහන දීලා තිෙබනවා. සංචාරක මණ්ඩලෙය් අරමුදලට 
සියයට 4ක් ගත්තා. ඇයි ඒක නැති කෙළේ? ෙලොකු සමාගම් 
තිෙබනවා ෙන්. ෙම් පැත්ෙතන් අහිංසක මිනිසුන්ට බදු පනවනවා. 
විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් මිලදී ගැනීම සඳහා දැනට පනවා තිබුණු බදු 
ඔක්ෙකොම අයින් කළා. ගෙම් මිනිහාට ෙමොකක්ද කෙළේ? සුද්දන්ට 
රට විකුණුවා.  

907 908 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් ආෙයෝජකයන් ගැන කියනවා. ෙම් රෙට් ආෙයෝජකෙයෝ 
සිටිෙය් නැද්ද? Port City එක ෙකොෙහේද තිබුෙණ්? පසු ගිය 
කාලෙය් ෙනොෙවයිද, Port City එක ඉදි කෙළේ? දැන් චීනයට 
පිංෙසණ්ඩු ෙවනවා, ආපසු Port City එක කියාත්මක කරන්න 
කියලා. ඒක නවත්වලා දැන් පිංෙසණ්ඩු  ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 
හරි. ලියා දුන්නා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා cancel කරන්න එපා යැ. 
Port City එක ලියා දුන්නා නම් cancel කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  
දැන් චීනයට ගිහිල්ලා පිංෙසණ්ඩු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] අද 
highwaysවලට ණය ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? චීනෙයන් ණය 
ගන්ෙන්. එදා ගත්ත බැංකුෙවන්මයි ණය ගන්ෙන්. ඊට වඩා වැඩි 
ෙපොලියටයි ණය ගන්ෙන්. මහ ජනයාට නිකම් ෙබොරු කියලා, මහ 
ජනයා මුළා කරලා බලය අරෙගන අද අමාරුෙව් වැටිලා ෙබොරුවට 
දඟලනවා; ෙබොරුවට කෑ ගහනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගැහුවාට 
වැඩක් නැහැ. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. ෙම්වා කරනවා, 
කරනවා,  කියලා ෙබොරු කියලා, කියලා,   අද තමුන්නාන්ෙසේලාට  
ෙම් එකක්වත් කරගන්න බැරිවයි ඉන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා රැකී රක්ෂා දසලක්ෂයක් ෙදනවාය කිව්වා. 
දැන් ෙපෝලිෙම් රක්ෂා ෙදනවාද? රක්ෂා දසලක්ෂයක් ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් ගැනවත් කියන්න එපා යැ. එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙකොෙහේවත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්] - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මාස 60න්. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මාස 60න් තමයි. ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? [බාධා 

කිරීම්] එෙහම නම් අවුරුද්දකට රක්ෂා ලක්ෂ ෙදකක් ෙදන්න එපා 
යැ. ෙම් මාසයට රක්ෂා කීයක් දීලා තිෙබනවාද? ගිය මාසෙය් 
රක්ෂා කීයක් දුන්නාද? ඊට ෙපර මාසෙය් රක්ෂා කීයක් දුන්නාද? ඒ 
පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඒක හරියට අධ්යාපනය සඳහා 
මුදල් ෙවන් කළා වාෙගයි. අධ්යාපනයට සියයට 6ක් මුදල් ෙවන් 
කළාය කියන්ෙන්, වටිනාකම එකතු කරලා ක්ෂය වුණු මුදල දාලා 
කියනවා, අධ්යාපනයට ෙමච්චර මුදලක් ෙවන් කළාය කියලා. 
[බාධා කිරීම්] අගමැතිතුමාත් සභාවට එනවා.  [බාධා කිරීම්] ටිකක් 
හයිෙයන් කෑ ගහන්න. එතුමාට ඇහුණාම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තනතුරු ෙදයි. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අගමැතිතුමා ආවාය කියලා කෑ ගහන්න එපා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකතුමා ආපු නිසා ටිකක් හයිෙයන් 

කෑ ගහන්න. නායකතුමා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපොඩි උදව්වක් 
කරයි.  

ගරු අගමැතිතුමනි, මා දැන් කියමින් සිටිෙය්,  
තමුන්නාන්ෙසේලා අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්  සියයට 6ක් මුදල් ෙවන් 
කළාය කියන එක ගැනයි. නමුත් ඒෙක් වටිනාකම අරෙගන ක්ෂය 
වුණු මුදල තමයි සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව මුදලක් 

ෙවන් ෙවලා නැහැයි කියලා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට අභිෙයෝග 
කරනවා. අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෙද්ෙපොළ 
තක්ෙසේරු කරලා ඒෙකන් ක්ෂය වුණු වටිනාකම තමයි සියයට 6ක් 
කියලා ෙමහි සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙනොෙවයි නම්, ඒක 
එෙහම ෙනොෙවයි කියලා රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට ෙම් 
සභාෙව්දී පැහැදිලි කරන්න කියලා  කියන්නෙකෝ. එෙහම 
නැත්නම්,  ඒ මුදල ෙවන් කර තිෙබන ආකාරය  ෙම් සභාවට 
පැහැදිලි කර ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
අගාමාත්යතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා 
කර තිෙබන කමය අපි දන්ෙන් නැහැ.  Central Bank එෙකන් ඒක 
ඉවත් කර ෙගන, ෙවනම  committee එකක් පත් කරලා, ෙවනම 
පාලනයක් කරලා විශාම වැටුපක් හදනවාය කියනවා. අද Central 
Bank එක ෙම් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පාලනය කරන්ෙන් 
ශත 5ක්වත් ගන්ෙන් නැතුවයි. එම නිසා තමයි හැම ආණ්ඩුවක් 
යටෙත්ම Central Bank එක ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල්  
පමාණය රුපියල් ටිලියන 1.7ක තබා ෙගන ඉන්ෙන්. ෙම් 
ෙමොෙහොත වන කල් කිසිම දවසක ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 
සාමාජිකයකුට ඒ සාමාජික මුදල ෙගවන්න මුදල් හිරවීමක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් කඩදාසි ටික හරියාකාරව ඉදිරිපත් 
කළා නම් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙගවලා තිෙබනවා. අද 
Central Bank එක ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පාලනය කරන්න 
ශත 5ක්වත් අය කරන්ෙන් නැහැ. Central Bank එෙක් ඉන්ෙන්ත් 
ඉතාම දක්ෂ නිලධාරින්; ෙලෝක ෙය් විවිධ රටවලට යවලා ඒ 
පිළිබඳව අවෙබෝධයක්, දැනුමක් තිෙබන නිලධාරින්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා funds manage කරන්න බඳවා ගන්නා අයට 
මුදලක් ෙගවන්න ෙවනවාද, නැද්ද කියන එක අපට කියන්න. දැන් 
Central Bank එෙක් බිල්පත් පිළිබඳ අර්බුදය ෙහොරකමක්ද, නැද්ද 
කියන එක අවසානෙය්දී තීන්දු ෙවයි. නමුත් ඒක ගත්ත 
ඒජන්තවරයා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයාෙග් ඥාතිවරයකු 
ෙනොෙවයි කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. ඔහු ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිවරයාෙග් ඥාතිවරෙයක්. එෙහම නම් ෙම් නව 
කමය යටෙත්  නිලධාරින් පත් කරන ෙකොට එම තනතුරු 
තමන්ෙග් ගජ මිතුරන්ට හම්බ ෙවනවාද, නැද්ද කියන එක 
ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්? වැඩ කරන පන්තිය ෙම්වා පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම කල්පනාෙවන් ඉන්නවා,  ෙබොෙහොම කල්පනාෙවන් ඒ 
පිළිබඳව කියා කර ෙගන යනවා. ඒ නිසා ෙම් තුන්ෙදෙනක්, 
හතරෙදෙනක් කෑ ගැහුවාට ෙම් රෙට් පශ්න විසඳන්න බැහැ.  
පශ්නයට ඕනෑ කරන විසඳුම ෙසොයා ගන්නවා මිසක්, ෙම් තුන් 
හතර ෙදෙනක් කෑ ගැහුවාට ෙම් රෙට් පශ්න විසඳන්න බැහැ. 
කඩදාසියක් බලන්ෙන් නැතිව, නිකම් ෙබොරුවට  කථා කිරීෙමන් 
කිසිම වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

අධ්යාපන අමාත්යාංශයට සියයට 6ක මුදලක් ෙවන් කළාය 
කියනවා.  ඒ ක්ෂය වුණු මුදලක්ද, එෙහම නැත්නම් සංවර්ධනය 
සඳහා ෙවන් කළ මුදලක්ද කියන එක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපට 
හරියාකාරව පැහැදිලි කරලා ෙදන්න කියලා ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙගනුත්, මුදල් ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  මා මීට වැඩිය  කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.57] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගාමිණී ෙලොකුෙග් 

හිටපු ඇමතිතුමාට පසුව කථා කිරීමට ලැබීම ෙහොඳයි කියලා මා 
හිතනවා. 
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[ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා] 
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ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා කටුනායක සිද්ධිය ගැන ෙපොඩ්ඩක් මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  ෙමොකද, ෙරොෙෂේන් චානකෙග් මරණය ගැන 
අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒ මරණයට වග කිවයුත්ෙත් අෙප් ෙලොකුෙග් 
මැතිතුමායි. [බාධා කිරීම්] ඒ මරණයට වග කිවයුතු ෙලොකුෙග් 
මැතිතුමා තමයි අද ෙම් පුරාෙජ්රු ෙදඩුෙව්. අපට මතකයි EPF, 
ETF අරමුදලට ෙකළින්න හදපු ෙව්ලාෙව්, ඒකට විරුද්ධව පාරට 
බැහැපු ෙරොෙෂේන් චානක කියන තරුණයාව තමයි ඝාතනය කෙළේ. 
ඒ ෙව්ලාෙව් ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරපු එතුමා තමයි ඒ 
වගකීම දරන්න ඕනෑ කියන එකත්  මතක් කරන්න කැමැතියි.  

 එතුමා දැන් ඉඩම් ගැන කථා කළා. පාසිකුඩාවල, 
නිලාෙව්ලිවල, කල්පිටිෙය් ඒ ඉඩම් ගත්ෙත් කවුද? විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ද ඒ ඉඩම් ගත්ෙත්? විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් 
ෙනොෙවයි ඒ ඉඩම් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාෙග් ගජ 
මිතුරන්ට, රාජපක්ෂවරුන්ෙග් හිතවතුන්ට, ඇමතිවරුන්ෙග් මස් 
කටු කාපු කුක්කන්ට තමයි ඔබතුමන්ලා ඒ ඉඩම් දුන්ෙන්. අද ඒ 
ඉඩම් සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවාද? අද ඒ ඉඩම්වල ෙහෝටල් 
කර්මාන්ත හැදිලා තිෙබනවාද? නැහැ. තමන්ෙග් ගජ මිතුරන්ට 
ලබා දුන් එම ඉඩම්,   සමහර අය  විකුණා දමලා, සමහර අය තවම 
පෙයෝජනයට  ෙගන නැහැ. තමන්ෙග් හිතවතුන්ට ඉඩම් ෙදන්න 
කටයුතු කරපු ඇමතිවරෙයක් තමයි ෙම් විධියට කථා කරන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] එවැනි යුගයක හිටපු ඇමතිවරු කථා කරන කාරණා 
ගැන අපි වැඩිය අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ නැහැ කියලායි 
අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්. රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් සාටකෙය් 
එල්ලිලා යාන්තම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, දැන් එතුමන්ලාෙග් 
කාලෙය් කරපු ෙද්වල් අමතක ෙවලා වාෙග් තමයි කථා කරන්ෙන්. 
එතුමන්ලාෙග් ඉතිහාසය මතක නැහැ. එතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් ආවා කියන එක අද මතක නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
සමුපකාර ඡන්දය අවස්ථාෙව් දී කතිආරච්චි ෙවඩි තබපු සිද්ධිය,  ඒ 
ඝාතනය සිදු කළ ඉතිහාසය එතුමාට මතක නැහැ. අපි ඒවා මතක් 
කරමින් කථා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විධියට මා ෙපොෙහොර 
ගැනත් යමක්  කියන්නට ඕනෑ. 2010  අවුරුද්ෙද් සිට බලන විට 
ඔබතුමන්ලා 2010ට සාෙප්ක්ෂව 2013 වසෙර් සියයට 60කින් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය වැඩි කර තිෙබනවා. 2014දී සියයට 
සියයක් වැඩි කර තිෙබනවා. හැබැයි, 2010ට සාෙප්ක්ෂව 2013 
වන විට කෘෂිකර්මයට සහ වාරිමාර්ගවලට ෙවන් කර තිෙබන මුදල 
සියයට 3කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙමතැනදී අපි 
බලන්නට ඕනෑ, ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. ඒ වාෙග්ම 
2010දී  සියයට 26ක්ව තිබුණු කෘෂි අපනයනය 2013 වන විට 
සියයට 24 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාර 
දුන්නා නම්, ෙම් කෘෂි අපනයනය ෙම් විධියට පහළ බැහැලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි?  

අෙප් ඵලදායිතාව ගැන කථා කරනවා නම්, ඉතිහාසය පුරා අපි 
වී වගා කළ රටක්. අෙප් රෙට් වී ඵලදායිතාව එක 
ෙහක්ෙටයාරයකට ෙටොන් 4යි. වියට්නාමෙය් ඵලදායිතාව එක 
ෙහක්ෙටයාරයකට ෙටොන් 5.3යි. එෙහම නම් ෙම් තුළින් ෙමොනවාද 
ෙපෙනන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙයන් දුන්නාය කියන 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙහෝ ෙවන යම් සහනාධාරවලින් 
ෙගොවියාෙග් ඵලදායිතාව වැඩි ෙවලා නැහැ. 

රබර් ඵලදායිතාව ගැන බලන ෙකොට ෙහක්ෙටයාරයක  අෙප් 
නිෂ්පාදනය අවුරුද්දකට කිෙලෝගෑම් 1,247යි. මලයාසියාෙව්  
ෙහක්ෙටයාරයක නිෂ්පාදනය අවුරුද්දකට කිෙලෝගෑම් 3,000යි. 
බලන්න, ෙදගුණයකට වඩා වැඩියි. ෙකන්යාවට සාෙප්ක්ෂව බලන 
විට, ෙකන්යාෙව් ෙහක්ෙටයාරයක ෙත් නිෂ්පාදනය අවුරුද්දකට 
කිෙලෝගෑම් 3,300යි. අෙප් ෙත් නිෂ්පාදනය ෙහක්ෙටයාරයක 
අවුරුද්දකට  කිෙලෝගෑම් 2,078යි. එෙහම නම්  ඔබතුමන්ලා ෙම් 

අවුරුදු දහය තුළ කර තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද ? ෙගොවියාට දීලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද ? ෙබොරුවට ''ෙපොෙහොර සහනාධාරය, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය''  කියලා කිව්වාට, ඉන් එහාට ෙදයක් දීලා 
නැහැ. දුන්නු ෙපොෙහොර ටිකත් බාල ෙපොෙහොර. ඒ අයට තාක්ෂණය 
දීලා නැහැ. අධ්යාපනය දීලා නැහැ. ඒ අයෙග් හැකියාවන් 
වැඩිදියුණු කරන්න අවශ්ය ෙද් දීලා නැහැ.  ෙබොරුවට ෙගොවියා 
ඉස්සරහා තියාෙගන, ඔහු තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වාසියට 
ආයුධයක් විධියට ෙයොදා ගත්තා. ෙගොවියාෙග් ආර්ථිකය දියුණු 
කරන්න, ජීවන තත්ත්වය දියුණු කරන්න, ඔහුෙග් නිෂ්පාදනය 
දියුණු කරන්න, ෙගොවියාෙග් අතට එන මුදල වැඩි කරන්න කටයුතු 
කරලා නැහැ. අන්න ඒකයි අප කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ගැන ෙමතැන කෑ ගැහුවාට, එතැනින් එහාට අලුත් 
යමක් කරලා නැහැ කියලා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, පැහැදිලිව කියන්න.  පැහැදිලි නැහැ. සද්ෙද් 

වැඩියි. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම කුරුඳු අපනයනය කරන රට, කුරුඳු 

නිෂ්පාදනය කරන රට ලංකාවයි. ඒ පමාණය සියයට 85ක්. 
හැබැයි, ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැන අප කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. 
කුරුඳු වැඩිපුර තිෙබන්ෙනත් ගාල්ල, මාතර පැත්ෙත්. හැබැයි, 
දකුණට වැඩ කළාය කියපු ජනාධිපතිවරු හිටපු ඒ පැතිවල 
ෙකෙරන කුරුඳු නිෂ්පාදනෙයන් රටට පෙයෝජනයක් ෙවලා 
තිෙබනවාද කියා හිතලා බලන්න. අප අගය වැ ඩි  කරපු - value 
added - නිෂ්පාදන විධියට කුරුඳු යවලා  තිෙබනවාද? අප සියයට 
85ක් කුරුඳු නිෂ්පාදනය කළ රටක් වුණාට, එක කුරුඳු ගහක් 
හැෙදන්ෙන් නැති රටවල් අෙප් කුරුඳු අරෙගන ගිහින් ඒවායින් 
අගය වැඩි කළ ෙවනත් නිෂ්පාදන කරලා අ පට වඩා දස දහස් 
ගුණයක් ආදායම් ලබා තිෙබනවා. ඔන්න බලන්න, කුරුඳු 
නිෂ්පාදනයට ෙවලා තිෙබන ෙද්. හැබැයි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් පැහැදිලිවම ෙම් සඳහා කමෙව්දයක් හදා තිබීම ගැන අප 
සතුටු ෙවනවා. කුරුඳු සඳහා පර්ෙය්ෂණ ආයතනයක් හදන්න  
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ පර්ෙය්ෂණ ආයතනය සඳහා මුදල් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, කුරුණෑගලද ඕක හදලා 

තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ, ගාල්ෙල්. 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
කුරුණෑගලද තිෙබන්ෙන්? 

    
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha 
ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? අමු කැවිලාද? ඒ සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 

50ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] කෘෂිකර්ම 
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ෙබෝග නිෂ්පාදනවලදී වැ ඩි පමාණයක් -සියයට 30ක්ම- අපෙත් 
යාම ගැනයි ඊළඟට මා කියන්ෙන්. ෙම් විධියට අපෙත් යන්න එක 
ෙහේතුවක් තමයි පවාහනය - transport.  

අනික් කාරණය, ගබඩාකරණය. ෙම් සම්බන්ධව අවධානය 
ෙයොමු කර නැහැ. ඒ නිසා අෙප් නිෂ්පාදනවලින් සියයට 30ක් 
අපෙත් ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් නිසා තමයි ෙගොවියා 
අසරණ වුෙණ්. ෙම් ෙහේතු නිසා තමයි ෙගොවියාට නිෂ්පාදනයට නිසි 
මිලක් ආෙව් නැත්ෙත්.   

ගරු අගමැතිතුමාට සහ මුදල් ඇමතිතුමාට අප ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, ෙම් අපනයනය වැඩිදියුණු කරන්න අද Export Import 
Bank - EXIM Bank - එක පිහිටුවන්න ෙයෝජනා තිෙබන එක 
ගැන. ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. සුළු කර්මාන්තකරුවන් 
ඉන්නවා. සුළු නිෂ්පාදකයන් ඉන්නවා. ෙම් අයට තමන්ෙග් ගෙමන් 
එළියට යන්න, තමන්ෙග් නගරෙයන් එළියට යන්න, ලංකාෙවන් 
එළියට යන්න විධියක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ අයට දැනුම නැහැ. 
විෙද්ශ රටක් සමඟ ගනුෙදනු කිරීෙම් හැකියාව -ඒ සම්බන්ධතාව- 
ඒ අයට නැහැ. අන්න ඒ අඩු පාඩුව මකාලන්න ෙම් "එක්සිම් 
බැංකුව" හදලා තිෙබනවා. අෙප් ගෙම් ඉන්න අහිංසක නිෂ්පාදකයා 
තමන්ෙග් නිෂ්පාදනය ලංකාෙව් විකුණන්ෙන් රුපියල් 50ට නම්, ඒ 
නිෂ්පාදනය ෙඩොලර් එකකට, ෙදකකට විකුණා ගන්න පිට රටක 
තැනක් තිෙබනවා නම් අන්න ඒ සම්බන්ධීකරණය කරන්න විෙද්ශ 
රටක් එක්ක ගනුෙදනු කිරීෙම්දී තිෙබන ඒ අවදානම - operational 
risk එක- ගන්න අද බැංකුවක් පිහිටුවන්න තීරණය කර තිෙබනවා.  

බලන්න, ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන හැටි. බලන්න, 
ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන් නායකයන් කටයුතු කරන 
ආකාරය. පසු ගිය කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව එෙහම 
කෙළේ නැහැ. තමන්ෙග් ගජ මිතුරන්ට හම්බ කරන්න දුන්නා මිසක්, 
තමන් ළඟ ඉඳෙගන මස් කටු කන අයට මස් කට්ටක් විසි කළා 
මිසක්, තමන්ෙග් ෙරදි ටික අපුල්ලන අයට සීනි ෙබෝලයක් විසි 
ෙකරුවා මිසක් රටක් ගැන හිතලා තීන්දු ගත්ෙත් නැහැ. එෙහම 
රටක් ගැන හිතලා තීන්දු ගත්ත අය වැයක් විධියට අප ට ෙම් අය 
වැය හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

2000 වසෙර් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 30ක් අප 
අපනයන ආදායම විධියට ගත්තා. 2015 වසර වන විට ෙම් 
පමාණය සියයට 15ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුදු 15කදී භාගයක් 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුදු 15න් අවුරුදු 2යි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ්. ෙම් අවුරුදු 15න් අවුරුදු 13ක්ම 
ඔබතුමන්ලාෙග්, මහින්ද රාජපක්ෂලාෙග් ආණ්ඩු තිබුෙණ්. ඒ 
කාලය තුළ අෙප් අපනයන ආදායම සියයට තිෙහේ සිට සියයට 
පහෙළොව දක්වා - භාගයකින්- අඩු ෙවලා තිෙබනවා. සිංගප්පූරුෙව් 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් අපනයන ආදායම සියයට 250ක්. 
ෙහොංෙකොං රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් අපනයන ආදායම 
සියයට 175ක්. 2000 අවුරුද්ද වනෙකොට අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 30ක් වූ අපනයන ආදායම ෙලොකු ගණනක් 
කියලා අපි හිතනවා. හැබැයි, ඒ සියයට 30ක් වූ අපනයන ආදායම 
අද වනෙකොට සියයට 15ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඔන්න, ආර්ථික 
කළමනාකරණය.  

ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට අපි දන්නවා, පසු ගිය 
කාලෙය් ආෙයෝජකෙයකු අවුරුදු 30කට ඉඩමක් ගන්නා විට ඒ 
අවුරුදු 30ටම අදාළ වන සියයට 15 tax  එක ගිවිසුම අත්සන් 
කරනෙකොටම - පළමුවැනි සතිෙය්ම - ගත්ත බව. එතෙකොට 
ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රටට ඒවිද? ආෙයෝජකයින් අෙප් රෙට් 
ආෙයෝජනය කරයිද? ආෙයෝජකයින් ඒ ෙකොන්ෙද්සි හා බදු 

පතිපත්තිය දැක්ක ගමන්ම ආපසු හැරිලා යනවා. ඒකයි පසු ගිය 
කාලෙය් සිදු වුෙණ්. ෙම් රටට අවාසිදායක ෙකොන්ෙද්සි තමයි අපි 
ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන්. විශාල නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නැති අපි 
වාෙග් පුංචි රටකට ආෙයෝජන නැතිව ඉදිරියට යන්න බැහැ.  

අෙප් රට වාෙග් සියයට එකක්වත් විශාල නැති සිංගප්පූරුව 
වාෙග් කුඩා රටවල් දියුණු වුෙණ් ෙම් ආෙයෝජන තුළිනුයි. ඒ 
ආෙයෝජනවලට ඉඩ ෙදන්න පුළුවන් විධිෙය් ආෙයෝජකයින් දිරි 
ගන්වන, ආෙයෝජක යින් විශාල පමාණයක් අෙප් රටට ඇවිල්ලා 
අලුත් කර්මාන්ත හදලා රැකියා අවස්ථා උදා කරන්න පුළුවන් වට 
පි ටාවක් හදන අය වැයක් තමයි ෙම් 2016 අය වැය. ෙම් තුළින් 
 බිල්ෙලෝ දකින්න උත්සාහ කරන, ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න 
උත්සාහ කරන  සමහරු ජාතිවාදී ස්වරූපෙයන් පවා කටයුතු කරන 
ආකාරය අපි පසු ගිය දවස්වල දැක්කා. විශාල මුදල් පමාණයක් 
අරෙගන අෙප් රට තුළ ආෙයෝජනය කරන්න ආෙයෝජකෙයකු 
එනවා නම් ඔවුන්ට අවශ්ය වන යටිතල පහසුකම්, ඉඩම් වාෙග්ම 
ඊට ගැළෙපන බදු පතිපත්ති සකස් කිරීම රටක ඉදිරි ආෙයෝජනයට 
ගැළෙපන තත්ත්වය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී එක වචනයක්වත් කථා කරපු නැති, දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනද්දි අත් ෙදකම උස්සලා 
ඒවාට සහෙයෝගය ලබා දුන්නු අය අද වීරෙයෝ ෙවලා ඉන්න බව 
අපට ෙපෙනනවා. අපට ඒ ගැන සතුටුයි. ඒ කියන්ෙන්, අපි රටට 
පජාතන්තවාදය ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අපි මිනිසුන්ෙග් කථා 
කිරීෙම් නිදහස දීලා තිෙබනවා. අපි රට තුළ නීතිය කියාත්මක 
කරලා තිෙබනවා. රෙට් නිදහස, කථා කිරීෙම් අයිතිය, 
ජනමාධ්යෙව්දීන්ෙග් නිදහස අද දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
මාධ්යෙව්දීන් කී ෙදෙනකු අතුරුදන් වුණාද කියලා අපි දැක්කා. ඒ 
ෙවලාෙව් ඔය වීරෙයෝ කෑ ගැහුවාද? ඒ ෙවලාෙව් ඔය  කට්ටිය 
ඒවාට විෙරෝධතාව දැක්වූවාද? නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් කථා කරන්න 
බැහැ, ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙකොන්ද කඩලා තිබුෙණ්. ඒ 
ෙකොන්ද තමයි අපි ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදා ලබා දුන්ෙන්; ඒ 
ෙකොන්ද තමයි අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වැනිදා අපි ලබා දුන්ෙන්. ඒ 
ෙකොන්ද තියාෙගන තමයි අද වීරෙයෝ වාෙග් ඔය කෑ ගහන්ෙන්.  

ෙම් රට තුළ යහ පාලනය කියාත්මක කරන්න ගරු 
අගමැතිතුමා සහ ගරු ජනාධිපතිතුමා ලබා දුන්නු ශක්තිය පිළිබඳව 
අපි සතුටු ෙවනවා. ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාත් අද 
ෙබොෙහොම සහෙයෝගෙයන්, ෙබොෙහොම සුසංෙයෝගයකින් කටයුතු 
කරමින් ඉන්නවා. ඒක තමයි අපට ෙවන්න ඕනෑ ෙද්. ඒක තමයි 
අපි වාෙග්ම අෙප් රට බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද්. මම හිතන්ෙන් ඒ 
තුළින් තමයි ෙම් රට ඉස්සරහට ගමන් කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 

අධ්යාපනයට ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල් පමාණය දිහා 
බලන්න. ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් සඳහා පහසුකම් සැපයීමට 
රුපියල් මිලියන 15,000ක්, පාසල් 1,360ක් සඳහා මූලික පහසුකම් 
සැපයීමට රුපියල් මිලියන 30,000ක්, පාසල් සඳහා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සඳහා රුපියල් මිලියන 4,000ක්, ගුරුවරුන් සඳහා 
නිපුණතා සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 2,000ක්, පාසල් සඳහා 
විදුලි බලය ලබා දීමට රුපියල් මිලියන 2,000ක්, පාථමික පාසල් 
සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට අධ්යාපනයට මුදල් ෙවන් 
කරපු ආණ්ඩුවක් නිදහසින් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් බිහි ෙවලා නැහැ.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙමය යූඑන්පී ධනපති 
ආණ්ඩුවක්ය, ව්යාපාර  ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවාය කියලා. 
එෙහනම් අධ්යාපනයට ෙම් විධියට මුදල් ෙවන් කරනවාද කියා මා 
අහනවා. ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්යයට ෙම් විධියට මුදල් ෙවන් කරනවාද 

913 914 
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කියලා මම අහනවා. අධ්යාපනය ගැන දන්ෙන් නැති, අට පාස ්
මිනිස්සු කෑ ගැහුවාට ෙම් රෙට් බුද්ධියක් තිෙබන මිනිස්සු දන්නවා, 
ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගනි යන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. මානව සම්පත ඉස්සරහට ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන  
කාරණය අෙප් අගමැතිතුමා අංක එකට අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
 මානව සම්පත ඉස්සරහට ෙගන ගිෙයොත් තමයි රට තුළ 
සංවර්ධනය ඇති වන්ෙන් කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් අෙප් 
අගමැතිතුමා පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඒකට සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා.  

අෙප් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මැතිතුමා අධ්යාපන අමාත්යාංශය ඉතාම ෙහොඳින් කියාත්මක 
කරනවා. ඔබතුමන්ලාට ෙම් දිහා බලාෙගන ඉන්න කියලා අපි 
කියනවා. තවම මාස තුනයි ගත වු ෙණ්. මාස හැටක් සඳහා වූ අෙප් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ පතිපත්ති මාලාව අෙත් තියාෙගන ෙබොරුවට 
කෑ ගහනවා. මාස හැටක පතිපත්ති මාලාව අපි එළි දැක් වූෙය් ෙම් 
පසු ගිය වර තිබුණු මහ මැතිවරණෙය්දී. අද දිනය ෙනොවැම්බර් 
24ෙවනි දා. ෙම් මාෙසේ 14ෙවනි දාට මාස 3යි. මාස 60කට අදාළ 
වැඩ පිළිෙවළක් මාස 3කින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම්ක තමයි 
ෙම්ෙගොල්ෙලොන්ෙග් අවශ්යතාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉස්ෙසල්ලා 
කථා කරන්න, අපි  දින සියෙය්දී කියාත්මක කරපුවා ගැන. අපි දින 
සියෙයන් ෙදන්නම් කියපුවා දීලා නැද්ද? අපි දින සියෙය් පතිපත්ති 
ෙල්ඛනෙය් තිබුණු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කෙළේ නැද්ද? අපි ඒවා ඉෂ්ට 
කරලායි තිෙබන්ෙන්. අපි ඒවා ඉෂ්ට කරලා තමයි 17 ෙවනිදා 
මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා, අතිවිශිෂ්ට ජයගහණයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් දී ලබා ගත්ෙත්. ඊට පසුව තමයි අපි 
කියපු විධියට, ගරු අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණු විධියට, ජාතික 
ආණ්ඩුවකට ගිෙය්. එෙහම නැතිව, අපට ආණ්ඩුවක් තනියම 
කරන්න බැරිකම ෙනොෙවයි. අපට  ඕනෑ තරම් ඔය පැත්ෙතන් 
මන්තීවරුන් අරෙගන තනියම ආණ්ඩුවක් කරන්න තිබුණා, ගරු 
මන්තීවරුනි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට ආණ්ඩුවක් කරන්න 
තිබුණා. ඉතිහාසෙය්දී මනාප කමය තුළ ෙදපාරයි සරල බහුතරය 
අරෙගන තිබුෙණ්. 1989ත් - 2010ත් මැතිවරණ ෙදෙක්දී විතරයි 
එෙසේ ලබා ගත්ෙත්. එක්වරක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, අෙනක් 
වර ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එෙසේ බහුතරය ලබා ගත්තා. අෙනක් 
සෑම ෙවලාවකම එක් පැත්තකට ආසන113ක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
සෑම ෙවලාවකම ආණ්ඩු හැදුෙව් නැද්ද? එෙහමනම්, ආසන 107ක් 
තිබුණු අපට ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන්කම තිබුෙණ් නැද්ද? 
තිබුණා. හැබැයි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් 
රෙට් ජනතාවට වචනයක් දුන්නා. ඒ තමයි "ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හදලා ෙම් රෙට් ජාතික පශ්න ටික, ෙම් දැෙවන පශ්න ටික විසඳා 
රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන යහ පාලනය ඇති කරනවා" 
කියන කාරණය. ඒ වචනය ඒ ආකාරයටම ඉෂ්ට කරපු නායකයන් 
ෙදපළක්  නායකත්වෙය් ඉන්න පක්ෂයක  ඉන්නට ලැබීම ගැන ඒ 
ෙවනුෙවන් පරිත්යාග කරපු  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පසු ෙපළ 
මන්තීන් හැටියට අපි සතුටු ෙවනවා. ඒකාධිපති පාලකෙයෝත් 
සමඟ හිටපු, ඒකාධිපති පාලකයින්ෙග් ෙසෙරප්පු ෙලවකාපු, 
ඒකාධිපති පාලකයින්ෙග් මස්කටු ෙලවකාපු, ඒකාධිපති 
පාලකයින්ෙග් ෙගදර කෙඩ් යන කටයුත්ත කරපු, ෙරදි අපුල්ලපු 
මිනිස්සුන්ට අද  කටට පණ දීලා තිෙබනවා; ෙකොන්දට පණ දීලා 
තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් ඒකත් අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන් 
කාරණයක්. ෙමොකද, අද ඔබතුමන්ලා කථා කරන්ෙන් අෙප් 
හයිෙයන් නිසා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මම කියනවා 
ඉවසීෙමන් බලාෙගන ඉන්න කියලා. ඉවසීෙමන් බලාෙගන ඉන්න. 
තවම මාස 3යි ගිෙය්. අවුරුද්ද ෙවද්දී, අවුරුදු ෙදක ෙවද්දී, අවුරුදු 
හතරහමාර, අවුරුදු පහ ෙවද්දී ෙම් රට ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන් 
කියලා බලා ගන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට රටක් විධියට සතුටු 
ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒකාධිපති ගමනක් 
යමින් හිටපු රට ඒකාධිපති පාලනෙයන් ෙබ්රා ගත්තා. 
ආඥාදායකත්වයක් තුළින් ඉස්සරහට යන්න උත්සාහ කරපු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු ඒ ෙහොර නඩයෙගන් ෙබ්රා ගන්න 
කටයුතු කරපු පිරිස විධියට, ඒකට දායකත්වය දක්වපු පිරිස 
විධියට, ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරපු, මහන්සි වුණු, ෙල් හළපු, 
දහඩිය හළපු පිරිස විධියට අපි අද ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. ඉතින් 
ඒක නිසා ඔබතුමාන්ලාට ඉන්න බැරිව ඇති. ඉවසා ෙගන ඉන්න. 
අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා බලා ෙගන ඉන්න, ජනාධිපතිතුමා 
ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා බලාගන්න, ගරු අගමැතිතුමා 
ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා බලාගන්න. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට ෙහට අනිද්දා ස්වර්ගයට යන 
සිහිනය ඔබතුමන්ලාට කවදාවත් ඉෂ්ට කර ගන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලාට තව කාලයක් බලා  ෙගන 
ඉන්න ෙවනවා කියන එකත් මම මතක් කරනවා. ෙම් අය වැය 
සකස් කරපු, ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරපු ගරු අෙප් රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාටත්, ඒ සඳහා උපෙදස් දුන්නු 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, ඒ සඳහා 
මහන්සි වුණු සියලු ෙදනාටත් අෙප් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මට ෙමම 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය 
පකාශ කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා. 

 
[අ.භා. 3.15] 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම ගැන මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන අපි විවාද කරන ෙම් ෙවලාෙව්, අපි 
ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත කාලයකට පියනඟමින් සිටින ෙම් 
ෙවලාෙව්,  ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය අෙප් රෙට් අවුරුදු දහස් 
ගණනක් පැවැති කෘෂි ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කිරීම, 
නැති කිරීම සඳහා මුල් ගල තියන අය වැය ෙල්ඛනයක් කියලා මම 
කියන්න කැමැතියි. ෙමොකද, අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් තුෙනන් 
ෙදකකට වැඩි පමාණයක් රැෙකන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තෙයන්. මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් කෘෂි කර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අයින් කරලා තිෙබනවා කියලායි. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉවත් කර තිෙබනවා. ෙත්, රබර්වලට 
ෙදන්න තිෙබන මිල සහනාධාරය සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කර 
තිෙබනවා. ෙම් නිසා අෙප් රෙට් ෙගොවිතැනින් ජීවත් ෙවන උදවිය, 
ෙම් මහ ෙපොෙළොවත් එක්ක ඔට්ටුෙවලා ජීවත් ෙවන උදවිය අද 
ඉතාමත්ම අසරණ තැනකට පත් ෙවලා  සිටිනවා.  

අෙප් පළාත්වල, ෙත් වගා කරන පළාත්වල ෙත් වගාකරුවා 
සම්පූර්ණෙයන්ම අගාධයට ඇද දමලා තිෙබනවා.  ගරු 
අගාමාත්යතුමා ෙදනියායට ගිහිල්ලා "රන් දල්ලට රන් මිලක් 
ෙගවනවා" කියලායි එදා කිව්ෙව්. ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 80 
ෙනොෙවයි,  රුපියල් 90ක් ෙගවනවා කියලායි එතුමා එදා කිව්ෙව්. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි රුපියල් 80ක් ෙගවන්නම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියලා කිව්ෙව්.  ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා "රුපියල් 80 ෙනොෙවයි, 
මම රුපියල් 90ක් ෙගවන්නම්" කියලා.  නමුත් අද ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්?   

අද ඒ මිනිස්සුන්ට වහ ෙබොන්න සිදු වන තැනට පත් ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ෙත් වගාවට දීපු ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්ෙනත් නැහැ, ෙහොඳ මිලක් 
ෙදන්ෙනත් නැහැ. ෙත් වගාව දැන් පවත්වා ෙගන යන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් මිනිස්සු රබර් වගාව සම්පූර්ණෙයන්ම අත 
හැර  තිෙබනවා. මිනිස්සු දැන් රබර් කිරි කපන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
තත්ත්වය තව ෙකොච්චර කාලයක් බලන්නද? ෙම් නිසා මිනිස්සුන්ට 
රැකියා අහිමි වුණා. කුඩා ඉඩම්වලින් ජීවත් වුණු උදවියට අද ජීවත් 
ෙවන්න විධියක් නැහැ. ගත්තු ණය ෙගවා ගන්න විධියක් නැහැ. 
කරෙගන ආපු වැඩ පිළිෙවළ අද එෙහම පිටින්ම නැවතිලා. ෙම් 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට වග කියන්න ඕනෑ කවුද? ෙමොකක්ද, 
ෙම්කට තිෙබන විසඳුම? ෙම්කට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් දීලා 
තිෙබන විසඳුම ෙමොකක්ද? ඒ ගැන අවධානයක් ෙයොමු කර 
තිෙබනවා ද?  අඩු වශෙයන් ඒ ගැන කථා කරලා තිෙබනවා ද? 
ෙමෙහම පශ්නයක් රෙට් තිෙබනවායි කියලා ෙම් ගැන 
අවෙබෝධයකින් කථා කරලා තිෙබනවා ද? ෙම්ක හරි 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් කියලා මා කියන්ෙන් ඒකයි. අද ඒ 
ජනතාව සම්පූර්ණෙයන්ම අමතක කර දමලා.  

'දින සි යෙය් අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය' තමුන්නාන්ෙසේලාට 
මතක ඇති. දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළින් පටන් ගත්තු වැඩ ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් නතර කර තිෙබනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු 
වතාවට වී සඳහා ෙදන සහතික මිල අඩු කළා. ඒ කියන්ෙන්, මාස 
හයකට කලින් ඒ මිල දීලා දැන් අඩු කර තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් 
කරන්ෙන්? කීරි සම්බාවලට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් ෙදනවා 
කිව්වා. කීරි සම්බා කියන්ෙන් ජාතික වී නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
4ක් වාෙග් පමාණයක්. ඒකට රුපියල් 50ක් ෙදනවා කියනවා. නාඩු 
තමයි වැඩිපුර තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා රුපියල් 45ක් ෙගවාපු එක 
රුපියල් 38 දක්වා අඩු ෙකරුවා. එතෙකොට ෙම් ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? ෙගොවීන්ට කියන්ෙන් ෙම් වගාෙවන් ඉවත් ෙවන්න 
කියලායි. ඉවත් වුණාට පස්ෙසේ පිට රට ඉන්න ෙගොවීන් 
ෙපොෙහොසත් කරන්න  පුළුවන්. ඒකයි ෙම් කරන්ෙන්.  

අපි ෙබොෙහෝ කාලයක් පිට රටින් සහල් ෙගන්නුවා. අපට 
සහල්වලින් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න වැඩි කාලයක් ගත 
වුෙණ් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අවුරුදු 4ක් වාෙග් 
කාලයකින් අපට ෙම් කාර්යය කරන්න පුළුවන් වුණා.  නමුත් දැන් 
පිට රට ෙගොවියා ෙපොෙහොසත් කරන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. අද බඩ 
ඉරිඟු වගාෙවන් සම්පූර්ණෙයන් ෙගොවියා ඉවත් ෙවලා තිෙබනවා. 
බඩ ඉරිඟු වගා කරන්න බැහැ, ෙපොෙහොර නැතිව. මෑත යුගය 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට මහ කන්නයට ඉතා ෙහොඳ 
වර්ෂාපතනයක් ලැබුණු කාලයක්.  ෙවනදා මහ කන්නෙය් ෙම් 
විධියට වැස්සා නම් අක්කර දසදහස් ගණනක් මුළු පළාෙතම බඩ 
ඉරිඟු වවනවා. දැන් ඒ බඩ ඉරිඟු වගාෙවන් ෙගොවියා 
සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් වී තිෙබනවා.  

අෙප් කාලෙය් කර්මාන්තශාලා පවා ආරම්භ කළා, ෙසෝයා බීන් 
ෙතල් හදන්න. මහ කන්නෙය් කරන ඒ ෙසෝයා බීන් වගාව දැන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම නතර වී තිෙබනවා. කරන්න බැහැ. අපි ෙගොවීන් 
ෙම් තැනට ෙගනාෙව්  ෙමොන තරම් අමාරුෙවන් ද? බඩ ඉරිඟු 
වගාවට ෙගොවීන් ෙයොමු කර ගන්න බැරිව අපි අවුරුදු ගණනාවක් 
මහන්සි වුණා. ඒ උදවියට විවිධාකාර සහන දුන්නා. ෙපොෙහොර 
දීලා, බීජ දීලා  ෙදන්න පුළුවන් සියලුම පහසුකම් දීලා තමයි 

ෙමතැනට ෙගනාෙව්. එෙහම ෙගනැල්ලා 2013 වර්ෂෙය් අපි බඩ 
ඉරිඟුවලින් ස්වයංෙපෝෂිත වුණා. අපි ෙකොටසක් පිට රට යැව්වා. 
ෙටොන් තිස්දහසක් පිට රට යැව්වා. නමුත් ඒ ෙගොවීන්ට අද කර 
ගන්න ෙදයක් නැහැ. අද ඒ වගාෙවනුත් මිනිස්සු ඉවත් ෙවලා. 
ඊළඟ ෙමොෙහොත වන විට වී වගාෙවනුත් ෙබොෙහෝ ෙදනකු ඉවත් 
ෙවනවා. ෙත් වගාෙවනුත් දැන් ශීඝෙයන් ඉවත් වී ෙගන යනවා. 
මිනිස්සු රබර් වගාෙවන් සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කෘෂි ආර්ථිකය ගමන් 
කරන්ෙන් ෙමෙහම නම්, අපි ෙකොච්චර කාලයක් ෙම් විධියට 
කටයුතු කර ෙගන යන්න ද?  රජය ෙම් ගැන අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ජනතාව ගැන රජයට කැක්කුමක් නැහැ. ඒ 
උදවියට ෙබොරු කියලා ඒ උදවියෙගන් ඡන්ද ගත්තා. මීට මාස 
හයකට, අටකට කලින් කියාපු ෙබොරුව දැන් තවත් ෙබොරු 
ෙගොඩකින් වහලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කියන 
ෙද්වල් අපි විශ්වාස කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පසු ගිය දින සියෙය් 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවලින් අද කීයද 
ඉෂ්ට කරලා තිෙබන්ෙන්?   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කරුණ අෙප් ගරු 
ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමාත්  කිව්වා.  ෙමෝටර් සයිකල් සඳහා 
ලබා ගත්ත මුදලත් ආපසු  ෙදනවා කියලා ෙම් අය කිව්වා. ෙමෝටර් 
සයිකල් ගත් උදවියෙග් ඒ මුදල් සම්පූර්ණෙයන්ම කපා හරිනවා 
කිව්වා. අද ඒ ගැන කථාවක් නැහැ. ඒක එතැනින් ඉවරයි. ඊළඟට 
කිව්වා, "ෙද්ශපාලන වහල් වැඩවලට ෙයොදා ෙගන සිටින 
උපාධිධාරින් රාජ්ය ෙසේවය සඳහා විධිමත් පරිදි ඇතුළු ෙකොට 
ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම්වලට සරිලන උසස්වීම් කමයක් ඇති කරනවා" 
කියා. අද ඒ ගැන ෙකොෙහේවත් කථාවක් නැහැ. ෙත් දළු මිල ගැන 
මම ඔබතුමාට කිව්වා. රබර් මිල ගැනත් කිව්වා. ඒ වාෙග්ම සියලු 
ෙගොවි ණය සියයට 50කින් කපා හරිනවාය කිව්වා. ෙමය කිව්වාම 
එදා ෙගොවිෙයෝ උඩ පැන්නා. ඒ ෙගොල්ලන් ගත් ණය කපා 
හරිනවාය  කිව්වාම එදා ෙගොවිෙයෝ ෙබොෙහොම සතුටු වුණා. 
ෙකොතැනද කපා හැරිෙය් කියා අපි අහනවා. අද ෙගොවියාෙග් 
ෙබල්ල කපා හැරලා තිෙබනවා. ණය කපා හැරීම ෙකොෙහොම 
ෙවතත් සියලුම ෙගොවීන්ෙග් ෙබල්ල කපා හැරලා තිෙබනවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය සම්පූර්ණෙයන්ම වාෙග් ඉවත් කිරීම සඳහා 
තමයි දැන් මූලික වැඩ කටයුතු ටික කර ෙගන යන්ෙන්.  

තවදුරටත් කිව්වා, "කාන්තාවන්ෙග් උකස් කර තිෙබන 
රත්රන් බඩු රුපියල් ලක්ෂ ෙදකකට අඩු නම් ෙපොලිය කපා 
හරිනවා" කියා. ෙපොලිය අය කරන්ෙන් නැහැ. රත්රන් බඩු ටික 
ආපසු ෙදනවා කිව්වා. ෙකොයි බැංකුෙවන්ද එෙහම දුන්ෙන් කියා 
මම අහනවා. සියලු බැංකු ටික පාලනය වන්ෙන් මුදල් ඇමතිතුමා 
යටෙත්යි. මම මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, ෙම් විධියට කෙළේ 
ෙමොන බැංකුෙවන්ද කියා.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
දැන් මුදල් ඇමතිතුමා යටෙත් ෙනොෙවයි බැංකු තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
දැන් මුදල් ඇමතිතුමා යටෙත් නැද්ද? එෙහම නම් ඒකත් 

ෙදකට කඩලා. ඒකත් ෙදකට කඩලා තිෙබන්ෙන් එතුමාෙග් 
දක්ෂතාව වැඩිකම නිසා ෙවන්න ඇති. ඉතින් ෙම් වාෙග් අසත්ය 
කියා, අසත්යෙයන් බලයට පත් ෙවලා, අසත්යෙයන්ම ජීවත් 
ෙවලා, අසත්යෙයන්ම අනාගතය සකස් කරන්න හදන ආණ්ඩුවක් 
තමයි ෙම් ආණ්ඩුව. ඒ නිසා අපට එකඟ ෙවන්න බැරි තැන් 
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රාශියක් තිෙබනවා. ෙබොරු ෙපොකුරු කියනවා. ෙබොරු පැටව් 
ගහනවා. පසු ගිය දින 100ට කිව්ව ෙබොරු  ෙනොෙවයි දැන් 
කියන්ෙන්. ෙම් මාස ෙදකට ෙම් තරම් ෙබොරු ෙද්වල් කිව්වා නම්, 
බුදු අම්ෙම්! අවුරුදු පහක් හිටිෙයොත් ෙබොරුෙවන්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව වැහිලා යයි. ඒ නිසා - 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ඔබතුමාටත් ඇමතිකමක් ෙදනවා කියා ආරංචියි.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
වදයක් නැතිව ඒක ෙදන ෙකනකුට දීලා ඉවර කර           

ගන්න ෙකෝ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් අවාසනාවන්ත 
තැනක තමයි අද අපි ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙම් ගැන කථා 
කරනවා නම්, අෙප් රෙට් ජනතාව අද හඬා වැෙටනවා. එදා කර 
ෙගන ආපු වැඩ පිළිෙවළ නතර ෙවලා අද ජනතාවට යා ගන්න 
තැනක් නැහැ; කර ගන්න ෙදයක් නැහැ; කියන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ 
නිසා අද මනුෂ්යෙයෝ ෙම් ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන්නාය කියා 
කියන්නත් ලජ්ජයි.  

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ගැන අපි කවුරුත් කථා කරනවා. 
ඒකට අපි ෙකොෙහොමවත් එකඟ නැහැ. බණ්ඩාරනායක 
අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 1957 අවුරුද්ෙද්  ටී.බී. 
ඉලංගරත්න මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඇති කළ ෙම් ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදල දැන් අවුරුදු 57ක් තිස්ෙසේ කියාත්මක වුණා. 
එය ඉතාමත් සාර්ථකව කියාත්මක වුණා. ෙම්, දැනට 
කම්කරුවන්ට තිෙබන එකම අයිතිය; ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
කම්කරුවන්ට, වැඩ කරන ජනතාවට තිෙබන එකම අයිතිය. 
ආණ්ඩුෙව් සල්ලි ශතයක්වත්  ෙම් අරමුදෙල් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ෙම් අරමුදලට ආණ්ඩුෙව් සල්ලි ශතයක්වත් 
ආෙව් නැහැ. එෙහම නම් ෙම් අරමුදලට අත තියන්න ආණ්ඩුවට 
අයිතියක් නැහැ. ෙම් අරමුදලට ඇඟිලි ගහන්න ආණ්ඩුවට 
අයිතියක් නැහැ. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් එකතු කර 
අද රුපියල් ටිලියන 1.7ක් දක්වා ෙම් අරමුදල  වර්ධනය කර 
තිෙබනවා. ෙම් අරමුදල හරහා විවිධ සහනයන් ජනතාවට 
ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අරමුදල විනාශ කරන්න, ෙම් අරමුදෙල් 
මුදල් මං ෙකොල්ල කන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ.  ෙම් ආණ්ඩුව බලයට 
පත් ෙවලා පළමුවැනි මං ෙකොල්ලය කෑෙව් ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙවන්. ෙදවැනි මං ෙකොල්ලය විධියට  ෙම් ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදල මං ෙකොල්ල කන්නයි සූදානම් වන්ෙන්. ෙම්කට 
අෙප් රෙට් ජනතාව ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අෙප් රෙට් උද්ධමනය 
පාලනය කර ගන්න බැරිව ෙම් ආණ්ඩුව දඟලනවා. අද ෙඩොලර් 
එෙක් අගය රුපියල් 145.50යි. ලබන ජනවාරි ෙවන ෙකොට අපට 
ඉන්දියානු ආණ්ඩුවට ෙඩොලර් බිලියන 2.4ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. 
ඒක ෙගව්ව හැටිෙය්ම අෙප් ෙඩොලර් සංචිතය තවත් ෙඩොලර් 
බිලියන 2.4කින් අඩු ෙවනවා. අඩු වුණාම ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
දැනට තිෙබන  ෙඩොලර් බිලියන 6.2 තවත් 2.4කින් අඩු ෙවනවා. 
එෙහම අඩු වුණාම අෙප් ෙඩොලර් සංචිතය ෙඩොලර් බිලියන 
තුනහමාරට විතර අඩු ෙවනවා. තුනහමාරට බැස්සාම අපට ෙලොකු 
පශ්නයක් තිෙබනවා. අපට බරපතළ ගැටලුවකට මුහුණ ෙදන්න 
ෙවනවා. ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාවත් අෙප් ෙඩොලර් සංචිතය ෙඩොලර් 
බිලියන තුනට අඩු කරන්න බැහැ.   

අෙප් ෙඩොලර් සංචිතය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
තුනහමාරට අඩු වන ෙකොට අපි ඉන්ෙන් රතු ඉරට -අවදානම් ඉරට
- වැටිලායි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් 
අනාගතය අඳුරුයි කියා මා කිව්ෙව් ඒකයි. ෙම් විධියට ගිෙයොත් 
ලබන අවුරුද්ද අවසාන වන ෙකොට ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය 
රුපියල් 160 ෙවනවා. ඒ වන ෙකොට ෙකොෙහොමද මනුෂ්යයන් 
ජීවත් වන්ෙන්? ෙකොෙහොමද උද්ධමනය පාලනය කරන්ෙන්? ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙමොකක්ද ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය? සුද්දන්ට ඉඩම් 
විකුණලා ෙම්ක කරන්න බැහැ. සුද්දන්ට ෙම් රටම විකුණුවත් 
ෙම්ක කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙකොයි එකාට විකුණුවත් 
ෙම් වැෙඩ් කරන්න බැහැ. අෙප් රෙට් අෙප් ආර්ථිකයක් ෙගොඩ 
නැඟීමට අෙප් දර්ශනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] නමුත් 
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන දර්ශනය ෙමොකක්ද, ඉලක්කය 
ෙමොකක්ද?  ඉලක්කයක් නැති අය වැයක් හැටියටයි මා ෙමය 
දකින්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රජයට ඉලක්ක 
තිබුණා.  අෙප් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ අෙප් රජයට ඉලක්ක 
තිබුණා. ඒ ඉලක්ක මා ෙම් ගරු සභාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේට 
කියනවා. අෙප් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව් අපි 
එදා කිව්වා, "ෙමන්න අෙප් ඉලක්ක" කියා. "2020 වන ෙකොට 
ෙමන්න ෙම් ඉලක්ක කරා අපි යනවා" කියා අපි කිව්වා. අෙප් 
ඉලක්ක තමයි, දළ ජාතික නිෂ්පාදනය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 100ක් වූ ආර්ථිකයක් කරා යෑම; ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
7,000ක ඒක පුද්ගල ආදායමක් කරා යෑම; වාර්ෂිකව සියයට 8ක 
ආර්ථික වර්ධනයක් පවත්වාෙගන යෑම; රෙට් ණය බර දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 65 දක්වා පහතට ෙගන ඒම. ෙම්වා තමයි 
අෙප් ඉලක්ක ෙවලා තිබුෙණ්. අද රෙට් ණය බර දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 74යි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

එක යුගයක ෙමම අගය ඍණ ෙවලා තිබුණා. ඍණ 101ක් 
ෙවලා තිබුණා. අෙප් රජය මඟින් එය අඩු කර සියයට 74 දක්වා 
ෙගනැවිත් තිබුණා. දැන් ආෙයත් එය වැඩි ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොට මට ලැෙබන අලුත්ම සංඛ්යා ෙල්ඛන 
අනුව එය සියයට 83 දක්වා ඉහළ යන ලකුණු තමයි ෙපෙනන්න 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් අය වැෙය් අෙනක් ඉලක්ක තමයි, 2020 වන 
ෙකොට වාර්ෂිකව සියයට 8ක ආර්ථික වර්ධනයක් තබාගැනීම, 
රෙට් අය වැය පරතරය සියයට 3 දක්වා පහතට ෙගන ඒම, 
පරිගණක සාක්ෂරතාව සියයට 90 දක්වා ඉහළට ෙගන යෑම, රෙට් 
සියලු ෙදනාට නළ ජලය ලබා දීම, සියලු නිෙවස්වලට 
ෙබෝඩ්බෑන්ඩ් පහසුකම් ලබා දීම, ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ 
පාග්ධනීකරණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 100ක් දක්වා ෙගන 
ඒම, ඍජු හා වක රැකියා 15,00,000ක් බිහි කරගැනීම, රෙට් 
ඕනෑම ෙදතැනක් අතර පැය හයකින් ගමන් කළ හැකි මාර්ග 
පද්ධතියක් ඇති කිරීම. ෙම්වා තමයි අපට තිබුණු ඉලක්ක. රෙට් 
ඕනෑම ස්ථානයක ඉඳලා තවත් තැනකට යන්න පැය 6කට වඩා 
ෙනොයන තැනට අෙප් රට ෙගෙනන්නයි අෙප් ඉලක්කය ෙවලා 
තිබුෙණ්. අද තිෙබන තත්ත්වය ගැන කථා කර වැඩක් නැහැ. අද 
එවැනි ඉලක්කයක් නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුවට. එවැනි වැඩසටහනක් 
නැහැ, ෙම් රජයට. හැකි තරම් ඉක්මනින් මුදල් උපයාගැනීම තමයි 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් සිටින ඉහළ උදවියෙග් අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ ඉලක්කයට යෑෙමන් අෙප් රෙට් ඉතාම අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වයක් ඇති වනවා කියන එකයි අෙප් නිගමනය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළ අපට එකඟ වන්න බැරි තැන් රාශියක් තිෙබනවා. ගරු නලින් 
බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමා 
ගිහිල්ලා. එතුමා ඇහුවා, අෙප් යුගෙය් අපි ෙමොනවාද කෙළේ කියා. 
මම ඒ ගැන කියන්නම් එතුමාට. 2004 සහ 2014 සංඛ්යා ෙල්ඛන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මඟින් මම එතුමාට ඒ ගැන කියනවා. 2004දී අෙප් දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනය US Dollarsවලින් කියනවා නම් 20.7 billion. 2014දී 
එය US Dollars 74.9 billion දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා.  

ඊළඟට, GDP per capita එක ගනිමු. 2004දී එය ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 1,062ක් ෙලසයි තිබුෙණ්. 2014 අවසාන වන ෙකොට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,625ක් වී තිෙබනවා. 2004දී රජෙය් ආදායම 
වුෙණ් රුපියල් බිලියන 311යි. 2014දී එය රුපියල් ටිලියන 1.1යි. 
2004දී රජෙය් වියදම් රුපියල් බිලියන 390යි. 2014දී එය රුපියල් 
ටිලියන 1.7යි. අපි 2004දී ආණ්ඩුව භාරගන්න ෙකොට අෙප් විෙද්ශ 
සංචිත පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.3ක් ෙලසයි 
තිබුෙණ්. අපි ආණ්ඩුව භාර දුන්ෙන් එය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 8.3ක් කරලායි. එෙසේ වැඩි කර දීපු ටික තමයි අද ෙම් 
ආණ්ඩුව කන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව එම පමාණයත් ෙගවලා ෙගවලා 
අඩු කරාවි කියා මම දැන් කිව්වා. 2016 ජනවාරි මාසෙය් 
ඉන්දියාවට ෙගවන්න තිෙබන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.4 
ෙගව්වාම එම අගය බහිනවා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 3.4ට 
විතර. එතෙකොට අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙකො ෙහේ යනවාද කියා අපට 
කියන්න බැහැ. මා දැන් කිව්වා පසු ගිය අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ අප 
ෙම් රට සංවර්ධනය කළ ආකාරය. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ෙකොයි තරම් 
අභාග්යසම්පන්න යුගයකද අෙප් රජය පැවැතුෙණ් කියා.  

අෙප් රජය කාලෙය්, අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවත ආ යුද්ධයක් 
තිබුණා. අෙප් රෙට් විශාල ධනසක්න්ධයක් එයට වියදම් කළා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ කාලය තමයි ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල ඉහළටම 
ගිය කාලය. අමු ෙතල් බැරලයක මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 110 
දක්වා ඉහළට ගියා. රෙට් පැවැති විවිධාකාර ගැටලු, පශ්න 
රාශියකට අපි මුහුණ දුන්නා. එෙහම තිෙයද්දීත් තමයි අපි ෙම් 
තත්ත්වය ඇති කෙළේ. ෙම් රජය කාලෙය් ෙතල් මිල බැහැලා. අද 
ෙතල් බැරලයක වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 48යි. ඒ නිසා 
ඉතිරි වූ මුදල විශාලයි. බැරි ෙවලාවත් ෙතල් බැරලයක මිල 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 110ට තිබුණා නම් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
110ටම අපට ගන්නට සිදු ෙවනවා. නමුත් ෙම් රජයට ෙලොකු 
වාසියක් ආවා. ෙතල්  මිල පහළ බැස්සා. ෙතල් මිල පහළ බැහැලා 
දැන් ෙතල් බැරලයක මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 48යි. ඒ නිසා 
ඉතිරි වුණ මුදල රුපියල් ෙකෝටි 32,000යි. රුපියල් ෙකෝටි 32, 
000ක් ඉතිරි වුණා. ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 32,000න් ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකද කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේට මා කියන්නට 
කැමැතියි -[බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙතල් මිල අඩු කළාය කියා එතුමා කියනවා. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  
අඩුම වශෙයන් ඒකවත් කළාය කියා කියන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් ෙම්ක අසම්පූර්ණ ෙවනවා. ෙම් බලන්න. රුපියල් ෙකෝටි 
32,000ක් ඉතිරි ෙවලා ඒ මුදලට කෙළේ ෙමොකද කියා මා ඇසුෙව් 
ඒකයි.  

උතුරු දුම්රිය මාර්ගය  හදන්න, සම්පුර්ණෙයන් ෙගොඩ 
නඟන්න වැය වුෙණ් රුපියල් බිලියන 80ක් පමණයි. හම්බන්ෙතොට 
වරාය  හදන්න වැය වුෙණ් රුපියල් බිලියන 36යි. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හදන්න වැය වුෙණ්  රුපියල් බිලියන 27යි. 
කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න වැය වුෙණ් රුපියල් බිලියන 
42යි. රත්රන්වලින් හැදුවාය කිව්ෙව් ෙම්ක තමයි. මාතර - 
කතරගම නව දුම්රිය මාර්ගය සාදන්නට අවශ්ය වන්ෙන් රුපියල් 
බිලියන 40ක් පමණයි. මුළු අම්පාෙර් දිස්තික්කයටම පානීය ජලය 
ෙදන්නට අවශ්ය වන්ෙන් රුපියල් බිලියන 118ක් විතරයි. 2015  
අවුරුද්ෙද් ෙම්  තරම් විශාල මුදලක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා.  දැන් 
ෙම් ආණ්ඩුවට අවුරුද්දක් ගත වුණා.  

  රජෙය් මුදල් අමාත්යවරයාට මා කියන්ෙන්, ෙම් සල්ලිවලට 
ෙමොකද කෙළේ කියා තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න කියලායි. [බාධා 
කිරීම්] ෙමොනවාද ෙම් සල්ලිවලට   කෙළේ? [බාධා කිරීම්] ෙකොෙහේද 
ෙම් සල්ලි ගිෙය්? ෙකොෙහේද රෙට් සංවර්ධනයක් වුෙණ්? ෙමොන 
පාරද හැදුෙව්? ෙමොන අධිෙව්ගී මාර්ගයද ෙගොඩ නැඟුෙව්? ෙමොන 
දුම්රිය මාර්ගයද හැදුෙව්? ෙමොන වරායද හැදුෙව්? ෙමොන ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළද හැදුෙව්?  තිබුණු වැඩත් සියල්ලම නැවැත්වූවා. 
[බාධා කිරීමක්] Colombo Port City Project  එක නැවැත්වූවා. 
අද ෙවනතුරු ආරම්භ කරන්නට බැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, දැන් කියනවා, "Colombo Port City Project 
එක  ආරම්භ කරන්න චීනෙයන් ඉල්ලනවා, හැබැයි, හදනවා නම් 
හදන්නට ඕනෑ, අපි නියම කරන සමාගම් තුනක්  එක්ක" කියා. ඒ 
සමාගම් තුෙන් නම් මම ෙදන්නම්. "ඒ සමාගම් තුනත්  එක්ක 
කරනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට Colombo Port City Project 
එක කරන්න පුළුවන්" කියනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙම්ක තමයි ගණන කැපිල්ල. ෙම් ගණන කැපිල්ල තමයි අෙප් 
රෙට් දැන් යන කැපිල්ල. [බාධා කිරීමක්] මට  තව කරුණු ටිකක් 
කියන්න තිෙබනවා.  ඔබතුමා කියන නිසා මා මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙම් තරම් දූෂිත විධියට, ෙම් තරම් විළිලජ්ජා නැති විධියට 
කරන ෙම් ගණන කැපිල්ල නතර කෙළොත් රටට මීටත් වඩා 
ෙහොඳින් ඉදිරියට යා හැකියි කියන එකයි ම ෙග් විශ්වාසය. එෙසේ 
කියමින් මෙග් කථාව  අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ. 
ඔබවහන්ෙසේට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.36] 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය 

පිළිබඳව අෙප් සථාවරය -අදහස්- දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

ෙමම අය වැය විවාදෙය්දී  විශාල විෙව්චන විරුද්ධ පක්ෂය 
එල්ල කරනවා. ජාතික ආණ්ඩුෙව් ශී  ලංකා  නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් විශාල  පමාණයක් ඉන්නවා. විය යුතුව තිබුණු ෙදය 
හැටියට මා දකින්ෙන්,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය කියන පක්ෂ ෙදෙක්ම ෙපොදු ජාතික සැලසුමක 
ෙකොටසක් හැටියට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය එළි දැක්විය යුතුව 
තිබුණු බවයි.  විෙශේෂෙයන් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ආරම්භෙය්දී 
ෙමයට සපයා ඇති විවරණය, ෙමහි අන්තර්ගතෙය් තිෙබන 
වටිනාකම් එක්තරා දුරකට අඩු කර තිෙබනවාය කියා මා දකිනවා.  
ඒ තමයි, 1970 -77 පුදුම අසාර්ථකයි, 1977 සිට ඉස්සරහ ටිකක් 
 ෙහොඳයි, ඊට පස්ෙසේ ඒකම තමයි ඉස්සරහට ගිෙය් කියනවා වාෙග් 
සරල අදහසකුයි අය වැය හැඳින්වීෙම් තිෙබන්ෙන්.  

නමුත් මා විශ්වාස කරනවා, 1970ත් අසාර්ථකයි, 1977ත් 
අසාර්ථකයි කියලා.  පධාන පක්ෂ ෙදකටම අලුෙතන් පටන් ගන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියන එක තමයි ඉතාම  සුදුසු තැන. ඒ 
සංවාදයට තමයි අද අපි යා යුතුව තිෙබන්ෙන්. පසුගිය වකවානුෙව් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ පතිපත්ති පකාශනෙයන් ඉතාම පැහැදිලිව 
අලුත් ආර්ථික සංකල්පයක්  හඳුන්වා දුන්නා. ඒ තමයි සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් 
තිෙබන පධාන ලක්ෂණය තමයි  කුඩා ව්යවසායකයන්, සමුපකාර 
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සමාගම් ශක්තිමත්ෙකොට මහා දැවැන්ත ව්යාපාරිකයන් ෙවනුවට  
කුඩා පරිමාණ සහ මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් ශක්තිමත් 
කරමින් රෙට් පධාන ආර්ථික පවාහය  ශක්තිමත් කිරීම. 
ඒ වාෙග්ම  දැවැන්ත විෙද්ශීය සමාගම්වලින් ඒ ඒ රටවල් නිදහස් 
කරෙගන, ඒ රටවල් තුළ ෙද්ශීය කර්මාන්ත හා සාධාරණත්වය 
සඳහා පමුඛත්වයක් ලබා දීම තමයි සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකයක මූලික සංගත ලක්ෂණ වන්ෙන්.  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ඒ පතිපත්ති පකාශනෙය් තිබුණු සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකෙය් මූලික සංකල්පය මත ෙම් හැඳින්වීම ලියැවුණා නම්, 
පධාන පක්ෂ ෙදකට ෙම් අය වැයට මීට වඩා සාධනීය ෙලස 
ඇතුළත් ෙවන්න  තිබුණාය කියලා මා විශව්ාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම, මම හිතනවා ෙම් අය වැෙය් අන්තර්ගතෙය් විශාල පශ්න 
නැහැ කියලා. නමුත් සංෙශෝධනය විය යුතු, සාකච්ඡාවට භාජන  
විය යුතු කරුණු ගණනාවක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්නට කැමැතියි විෙශේෂෙයන් ෙගොවිතැන ගැන. මට ෙපර කථා 
කෙළේත් හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිවරෙයක්. විෙශේෂෙයන්ම දැන් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව විශාල සාකච්ඡාවක් කරෙගන 
යනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම ඉතා ෙහොඳයි, ඒක 
පතිඵලදායී වුණා, එයින් රෙට් අස්වැන්ෙන් විශාල වැඩි වීමක් වුණා 
ආදී වශෙයන් විශාල කථාවක් අපි කියනවා. ෙම් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය සඳහා අපි රුපියල් බිලියන 50ක විතර මුදලක් වියදම් 
කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය වකවානුෙව් අපි රුපියල් බිලියන 30 
ගණන්වලින් කිව්වාට, අවසානෙය් ෙගොවීන්ෙග් සල්ලිත් එක්ක 
බැලුවාම අපි ෙපොෙහොර සඳහා රුපියල් බිලියන 50ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා.  ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, රුපියල් බිලියන 30 ගණනක්, 
එනම් රුපියල් මිලියන 30,000කට වැඩි පමාණයක් අෙප් සල්ලි 
පිට රට ගිහින් තිෙබනවා, ෙම් ෙපොෙහොර ෙගන්වීම සඳහා.  පසු ගිය 
රජය මඟින් ෙබදපු ෙපොෙහොරවල ඉතාම පැහැදිලිව කැඩ්මියම්, 
ආසනික් අධික පමාණයක් අන්තර්ගත බව ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානෙය් වාර්තාෙව් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව 
හැදුෙව් ෙම් අෙප් ආරාධනෙයන් ෙනොෙවයි. ඒ වාර්තාව හදන්න  
රුපියල් මිලියන 100ක් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානයට ලබා දුන්ෙන් 
එකල ආණ්ඩුෙවන්ම තමයි. ඒ වාර්තාෙව් තමයි තිෙබන්ෙන් දීපු 
ෙපොෙහොරවල විශාල වශෙයන් කැඩ්මියම් සහ ආසනික් තිෙබන 
බව. ෙම්  ෙපොෙහොර ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද කියලා බලමු. ෙතල් 
වළවල් ෙගොඩ දාපු තැන්වලින්, ෙපොස්ෙප්ට් නිධි නිස්සාරණය 
කිරීෙමන්, ඒවා සූක්ෂ්ම කිරීෙමන්, අපි ෙපොටෑස්, ෙපොස්ෙප්ට් සහ 
නයිටජන් වැනි කෘෂි කර්මාන්තයට අවශ්ය කරන මූලික සංඝටක 
ලබා ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  විද්යාඥයන් විශාල පිරිසක් 
 වාෙග්ම ෙද්ශ මාමක ෙගොවි සංවිධාන විශාල පමාණයක් ෙම් 
රජයට ෙයෝජනා කළා, ෙපොෙහොර ෙදනවා ෙවනුවට සල්ලි ෙදන්න 
කියලා. ඒ ඉල්ලීම රජයට කෙළේ මමයි, අෙප් සංවිධානයි. 
ෙපෞද්ගලිකව ෙනොෙවයි, ෙගොවීන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් හැටියට, 
සංවිධාන හැටියට අපි ඉල්ලා සිටියා ෙම්  සහනාධාරය ෙපොෙහොර 
විධියට ෙදන්න එපා, ෙම් සඳහා වහාම සල්ලි ලබා ෙදන්න කියලා. 
එහිදී රජය ගත්ත පියවර පිළිබඳව මම මුලින්ම අතිශයින්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි විෙද්ශවලින් ෙගන්වන ෙපොෙහොර ලබා 
ෙදනවා නම්, අපට ඒවා පිළිබඳ විශ්වාසයක් තියන්න බැහැ. ෙහොඳ 
ෙපොෙහොර කියලා අපි ෙගනාවත්, පසු ගිය රජය කාලෙය් ඒ 
සම්බන්ධ විවිධ අර්බුද ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

 ෙපොෙහොර ෙයදීෙම්දී තිෙබන පශ්නය කුමක්ද කියා මම 
මුලින්ම පැහැදිලි කරන්නට අවශ්යයි. පසු ගිය කාලෙය් සිට කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් විශාල අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් පගමනයක් ගැන අපි කථා කරනවා. ෙගොවි 
කලාපෙය්, අනුරාධපුරෙය්, ෙපොෙළොන්නරුෙව් ජීවත් වන ෙගොවි 

ජනතාව අද ඇට සැකිලි බවට පත් වුණු, හිඟමන් යදින, සම්පූර්ණ 
දුර්වල ජන කණ්ඩායමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව, තිකුණාමලය, අම්පාර 
ආදී දිස්තික්කවල අද අතිවිශාල පමාණයක් වකුගඩු ෙරෝගීන් 
ඉන්නවා. 2005 සිට 2015 වන විට තුන් ගුණයකින් පිළිකා 
ෙරෝගීන්ෙග් පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එදා මධ්යම 
පාන්තිකයන්ට පමණක් තිබුණු දියවැඩියා ෙරෝගය අද ගෙම් 
ෙගොෙඩ් සාමාන්ය, දුප්පත්, ශමෙයන් මහන්සි ෙවන, දුක් විඳින 
ෙගොවියාටත් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද අපි දියවැඩියාව සඳහා 
ෙදන Metformin ෙපති සඳහා සහ ෙවනත් ෙබ්ත්ෙහේත් සඳහා 
කීයක් වියදම් කරනවාද?   වකුගඩු අමාරුව තිෙබන විට ඔළුව 
රිෙදනවා, ඔළුව රිෙදන විට "පැනෙඩෝල්" ෙපත්තක් ෙබොනවා.   
අපි බිලියන 2.5ක පමණ "පැනෙඩෝල්" ෙබොන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. මුළු රටම, ජාතියම අද සම්පූර්ණෙයන්ම ෙරෝගී 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් කාරණයට 
ෙහේතුව? පධාන ෙහේතුව තමයි අෙප් ආහාර රටාෙව් ඇති කළ 
විකෘතිය. එය යළි හදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්, සකස් කරන්න  
පුළුවන් ෙවන්ෙන් ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීෙමන් ෙනොෙවයි. 
අද ෙම් රජය මඟින් එදා ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා ෙවන් කළ 
මුදලටත් වඩා වැඩි මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, 
ඒ කටයුත්ත ඵලදායී විධියට ඉදිරියට ෙගන යෑමට තමයි අෙප් 
උත්සාහය තිෙබන්ෙන්. ෙම් විධියට ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙගොවියාට දුන්නාම, ඒ ෙගොවියාට පුළුවන් ෙවනවා ග්ලිරිසිඩියා 
ෙකොළ ටිකකින් ෙහෝ ෙවනත් ෙකොළ වර්ගයකින් ඒ නයිටජන් 
පමාණය ලබා ගන්නට. ෙපොස්ෙප්ට් අවශ්ය නම් ඒ ෙගොවියාට ඒක  
විතරක් මිලට ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

ඒ වාෙග්ම ෙපොටෑෂ් අවශ්ය නම් ඒවා  ගන්න පුළුවන් විවිධ කම 
තිෙබනවා. ඒවා පරිසරෙය් තිෙබන ඒවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් අපි ඉතාම තදින් 
කියා හිටියා, ෙම් ග්ලයිෙපොෙසේට්වල තිෙබන අනතුර පිළිබඳව 
ජනතාව දැනුවත් කරන්න කියලා. ෙම් ගැන විශාල සංවාදයක් ඇති 
වුණා. 2012 පටන් 2014 දක්වා කාලය තුළ විශාල සංවාදයක් ඇති 
වුණා, ෙම් ග්ලයිෙපොෙසේට් කෘමි නාශකය සම්බන්ධෙයන්. 
පගතිශීලි, ජාතිමාමක අපි  ගිය ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටියා, ෙම් 
අනතුර පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන්න කියලා; ෙම් පිළිබඳව 
කථා කරන්න කියලා. ඒත් අඩු ගණෙන් ෙම් පිළිබඳව ජනතාව 
දැනුවත් කිරීමක්වත් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් වුෙණ් නැහැ. අපි 
ඒ බිහි කරපු ජාතිමාමක ආණ්ඩුෙවන් කර ගන්න බැරි වුණ ෙද්,  
ෙයෝධ ෙමොන්සැන්ෙටෝ සමාගෙම් ග්ලයිෙපොෙසේට් ෙගන්වන එක, 
අපි එදා ධනපතියන් කියලා කියපු යූඑන්පී එක හරහා අද අපට 
නවත්වන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. අපි ගැසට් 
නිෙව්දනයකින් ග්ලයිෙපොෙසේට් ෙගන්වන එක නවත්වලා 
තිෙබනවා. සියයට 75ක් ෙගොවිෙයෝ ෙම් කන්නෙය්දී 
ග්ලයිෙපොෙසේට් පාවිච්චි කෙළේ නැහැ; රවුන්ඩ්අප් පාවිච්චි කෙළේ 
නැහැ. ෙමොකක්ද පතිඵලය?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක පස් අහුරක ෙකෝටි 
ගණනක ක්ෂුද ජීවීන් ඉන්නවා. ගැඩවිලා, පණුවා ආදී ඇහැට 
ෙපෙනන සත්තු ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනකට ෙම් කන්නෙය්දී 
ජීවිතය හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. අපි මරලා දාපු පස ආපසු 
සජීවීකරණය ෙවන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙගොවියා ෙදහීය 
හාලා, වතුර බැඳලා ෙම් පාර වී වගා කළා. දැන් කියනවා, බඩ 
ඉරිඟු අස්වැන්න අඩු ෙවලා තිෙබනවා ලු, වල් නාශක ගහන්න 
බැරි වුණ හින්දා. ෙම් අය ග්ලයිෙපොෙසේට් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියලාවත් ෙත්රුම් අරෙගන නැහැ. ඒක පූර්ණ වල් නාශකයක්. 
විශාල කැළෑ විනාශ කරන්න ග්ලයිෙපොෙසේට් වල් නාශකයට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත් විෙශේෂෙයන් කුඹුරු ෙගොවිතැනදී 
ෙදහීය හාලා වතුර බඳිනවා නම් අපට ග්ලයිෙපොෙසේට් අවශ්ය 
වන්ෙන් නැහැ.  

1985ට ෙපර කුඹුරු අක්කර ලක්ෂ 20කට පමණ අපි 
ග්ලයිෙපොෙසේට් පාවිච්චි කෙළේ නැහැ.  අද නැවතත් අපි පස සරු 
කිරීෙම් පළමුවැනි විප්ලවය පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
පූර්ණ වල් නාශක ෙයදීෙමන් ෙතොරව ෙමවර කන්නෙය් වගා 
කටයුතු අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපි ෙම් වස සඳහා -කෘෂි රසායන දව්ය සඳහා- 
බිලියන 30කට වැඩි මුදලක් ෙයොදවනවා. අද ඇළ, ෙදොළ, ගංගා, 
ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ, වැව්, මහ ෙපොෙළොව සම්පූර්ණෙයන්ම වස 
විෙසන් වැහිලා ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ඒම 
සඳහා අපට සිද්ධ ෙවනවා, විකල්ප ෙගොවි තැනක් කරා ගමන් 
කරන්න. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් මහ කන්නය සඳහා මිලියන 100ක් 
ලබා දුන්නා. වස විෙසන් ෙතොර ෙගොවිතැන සඳහා අක්කර 
25,000ක් වගා කරන වැඩ පිළිෙවළක් අපි හදලා තිෙබනවා. අපි 
දුක්මහන්සි ෙවලා, ෙගොවි ජනතාව දැනුවත් කරලා, ෙගොවි ජනතාව 
සංවිධානය කරලා සම්පූර්ණෙයන්ම වස විෙසන් ෙතොරව ෙගොවි 
තැන් කිරීම සඳහා අක්කර 25,000කට බිත්තර වී ලබා දීලා 
තිෙබනවා. මිලියන ගණනක අස්වැන්නක් ෙම් හරහා ලැෙබනවා.  

අපට කියනවා, රුපියල් 50ට වී මිලදී ගන්න කියලා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම හැම ආණ්ඩුවක් යටෙත්ම රුපියල් 35ට වී මිලදී 
ගන්නවාය කිව්වා; 40ට ගන්නවාය කිව්වා. නමුත් පසු ගිය ආණ්ඩු 
පුරාම ෙගොවීන් සූරා කෑවා. ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත්  ගිය වර  රුපියල් 
50ට වී මිලදී ගත්තත්, අපට ගන්න පුළුවන් වුෙණ් සුළු පමාණයක්. 
ආණ්ඩුවකට ඒක පාෙයෝගිකව කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම රුපියල් 
50ට වී ගත්ෙතොත්, දුප්පත් මිනිහාට බත් කන්න ෙවන්ෙන් හාල් 
කිෙලෝවක් රුපියල් 100ට අරෙගන.  ෙමොකද, වී කිෙලෝ 
එකහමාරක් යනවා හාල් කිෙලෝවක් හදන්න. ඒක තමයි ඇත්ත 
යථාර්ථය.  

ෙගොවි කලාපයට ගිහිල්ලා ෙගොවිෙයකුෙගන් අහන්න. රුපියල් 
38ට, 40ට අපි වී මිල සහතික කෙළොත් ඒක ෙගොවියාට සෑෙහන 
සහනයක්. අපි රුපියල් 50ට වී අරෙගනත්, පසු ගිය කන්නෙය්දී 
ෙබොෙහෝ ෙගොවීන්ට වී විකුණන්න සිද්ධ වුෙණ් රුපියල් 30ට. ඒක 
තමයි ඇත්ත යථාර්ථය. නමුත් ෙම් රජය යටෙත් පාෙයෝගික 
මුදලක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒක නීතියක් බවට පත් කරලා, 
ස්ථාවර මිලක් ඇති කර ගත්ෙතොත් මම හිතනවා, ෙගොවීන්ෙග් 
පශ්නයට සැලකිය යුතු උත්තරයක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් ෙව්වි  
කියලා.  

ෙම් කෘෂි රසායන පශ්නෙය්දී අපි ඒ ෙයොදපු වැඩ පිළිෙවළ 
තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඊළඟ යල කන්නෙය්දී කුඹුරු 
අක්කර ලක්ෂ ෙදකක් වස විෙසන් ෙතොරව ෙගොවිතැන් කරන්න. 
ඊළඟ මහ කන්නය තුළ -ලබන ඔක්ෙතෝබර් සිට ෙදසැම්බර් දක්වා 
කාලය තුළ- අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අක්කර ලක්ෂ 5ක 
බිත්තර වී හදලා සම්පූර්ණෙයන් ඒ කන්නය තුළ වස විෙසන් ෙතොර 
ෙගොවිතැන කරා ගමන් කරන්න. අපි ඒ සඳහා ජාතික සැලැස්මක් 
හදලා තිෙබනවා. ෙම් රජය ඒකට මුදලුත් දීලා තිෙබනවා. අෙප් 
වැඩ පිළිෙවළත් පිළිෙගන තිෙබනවා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් 
අෙප් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඒ ගැන නිශ්චිතව සඳහන් ෙවලා නැහැ. 
වස විෙසන් ෙතොරව පාරම්පරික වී වගා කරන ෙගොවීන්ෙග් සහල් -
ඒ කියන්ෙන් අක්කර 25,000ක ෙගොවීන්ෙග් වී ටික- රුපියල් 
60කට මිලදී ගන්න කියලා මා ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා. 
ආරම්භයක් හැටියට මෙග්  ෙයෝජනාව ෙම් රජය භා ර ගනීවි කියලා 

මා ඉතාම තදින් විශ්වාස කරනවා. අපි කරුණු ගණනාවක්  
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.  ඒවා ගැනත් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න මා කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වී ගබඩා පිළිබඳවත් ෙලොකු 
පශ්නයක් තිෙබනවා. වී ගබඩා සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක් 
ෙදන බව ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒක විශාල 
මුදලක්. නමුත්, පශ්නය වන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1,000ක් වැය 
කර වී ගබඩා ෙදක තුනක් හදලා පෙයෝජනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට ෙගොවීන්ට සිදු වන්ෙන් එක වී ගබඩාවකට විශාල දුර 
පමාණයක් යන්නයි.  එවිට පවාහන පශ්නයක් පැන නඟිනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනාවක් කරන්න මා කැමැතියි.  ඒකල 
NERD එෙකන් දියුණු කරලා තිෙබනවා අලුත් වී බිස්සක්. ඒෙක් 
ෙටොන් ෙදකහමාරක් ගබඩා කරන්න පුළුවන්.  වී බිස්සක් හදන්න 
යන්ෙන් රුපියල් 25,000යි. තාක්ෂණිකව දියුණු කරපු ඒ කුඩා 
පරිමාණ වී බිස්ස හැම ෙගොවියකුටම ෙදන එක තමයි ඉතාම 
පාෙයෝගික වන්ෙන්. අපි රුපියල් මිලියන 1,000ක් වැය කරලා 
විශාල පරිමාණෙය් ගබඩාවක් හැදුෙවොත් ඒකට ශීතකරණ, විදුලිය, 
නඩත්තු කිරීම ඇතුළු පශ්න විශාල පමාණයක් අපට මතු වනවා. ඒ 
නිසා මා ෙයෝජනා කර සිටිනවා,  වී ගබඩා සඳහා ෙයෝජිත රුපියල් 
මිලියන 1,000ක මුදල  NERD එෙකන් දියුණු කරපු නවීන වී 
බිස්ස සඳහා ලබා ෙදන්න කියලා. ෙමොකද,  එහි එක වී බිස්සකින් 
ෙටොන් ෙදකහමාරක් සංරක්ෂණය කර ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.  

මා මුලින් කිව්වා වාෙග්, ඉඩම් දීම  පිළිබඳව අපට ඉතිහාසයක් 
තිෙබනවා. ඉඩම් දීෙමන් අපි විශාල පාඩු ලබා තිෙබනවා. ඉඩම් 
පරිහරණය සම්බන්ධෙයන් අද මුළු ෙලෝකෙය්ම දැවැන්ත 
සාකච්ඡාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. වන වියන් විනාශ වී යාම 
ඇතුළු නැති වී යන ඉඩම් පිළිබඳව ෙලෝකය අද විශාල පශ්නයකට 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒක ෙකන්යාෙව් ෙවන්න පුළුවන්; 
ෙසෝමාලියාෙව් ෙවන්න පුළුවන්; ඉන්දියාෙව් ෙවන්න පුළුවන්. 
හැම රටක්ම විශාල පශ්නයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, 
ෙම් පශ්නය? අක්කර දස දහස් ගණන්, අක්කර ලක්ෂ ගණන් 
සමාගම් සතු කිරීම. ඔවුන් අවුරුදු 20ක් ෙහෝ 50ක් අතර කාලයක් 
ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදනය කරෙගන ගිහිල්ලා,  ඒ වගාව අත හැර 
දැමුවාම ඒ ඉඩම් මුළුමනින්ම  පාළු ඉඩම් බවට පත් වනවා. එදා, 
1990දී ඇට ෙත් වගා කරපු, ෙත් ඉඩම්  අක්කර ගණන් තිෙබනවා.  
අද  ඒවාට කරන්න ෙදයක් නැහැ. අපට ඒවාෙය් සිටින 
කම්කරුවන් නඩත්තු කරන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ වතුවලින් 
කිසිම ලාභයක් ලබන්ෙන් නැතිව රුපියල් මිලියන ගණනක් නිකම් 
වැටුප් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ වතු අපට බරක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමවර ෙයෝජනා කළ විධියට, 
අපි එක්සත් ජාතික ෙපරමුෙණ් වැඩසටහෙන්දී  "Social Market 
Economy" කියලා සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කළා.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ යටෙත් කුඩා පරිමාණෙය් ෙගොවි සමාගම් 
හදලා, ෙගොවි සමුපකාර කමයක් හදලා, කුඩා පරිමාණ හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසායකයන් සඳහා ඉඩම් ලබා ෙදන්න කියලා මා 
ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීම සඳහා 
තෘණ බිම් ලබා දීමට ෙමවර ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. මම 
හිතනවා, ඒකත් යළි සාකච්ඡාවට භාජනය කළ යුතුයි කියලා. 
විශාල තෘණ බිම් ලබා ෙදනවා නම්, ඒවා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
ෙමොන විධියටද කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැෙය් 
ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳ විශාල ගැටුමක් නැතත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි, ඉඩම් පරිහරණෙය්දී 
අෙප් ජාතික පතිපත්තිය හැටියට අපි කුමක්ද පෙයෝජනයට 
ගන්ෙන් කියලා. අපි කුඩා ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳ සංකල්පයකට 
එන්ෙන් ඇයි?  කරුණු කීපයක් නිසායි. එකක් තමයි නඩත්තුව 
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පහසුයි.  එය කාර්යක්ෂමයි. එයින් ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ ආරක්ෂා 
වනවා. ඒ වාෙග්ම පළිෙබෝධ මර්දනය කිරීම පහසු වනවා. අපි 
අක්කර 1,000කට ෙහෝ 5,000කට ෙහෝ 10,000කට ෙහෝ ගිෙයොත් 
විශාල විනාශයක්. 

දැන් කථා කරනවා, බඩ ඉරිඟු ගැන. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
බඩ ඉරිඟු වගා කරන්න  කියලා කැෙල් කපලා අක්කර 5,000ක් 
සමාගම්වලට දුන්නා. ෙමොකක්ද වුෙණ්? කෘෂි රසායනික දව්ය ඇති 
වන ෙතක් ගැහුවා. ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ නැති වුණා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙඩෝල් සමාගමට ෙසෝමාවතිය එහා පැත්ෙත් අලි, ෙකොටි, වලසුන් 
සිටින මහා ඝන කැලෑව; අක්කර දහස් ගණනින් දුන්නා. අපි 
කියනවා, ඒ පතිපත්තිෙයන් මිෙදන්න අපි සූදානම් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක නිසා තමයි අපි කියලා තිෙබන්ෙන්, සුළු සහ මධ්ය 
පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයන් ෙගොඩ නඟන්න අපි වැඩ පිළිෙවළක් 
හදනවා කියලා. ඒ නිසා ලංකාෙව් ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳව 
සූක්ෂම වැඩ පිළිෙවළක් අපට අවශ්යයි. අෙප් ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ 
ශක්තිමත් වන, ඒවා ෙපෝෂණය වන, ඒවාට වස විස එකතු 
ෙනොවන, ඒ වාෙග්ම පරිසර චකය ආරක්ෂා වන වැඩ පිළිෙවළක් 
අවශ්යයි. ෙමවර අය වැෙය් ශස්ය මාරු කමය සඳහන් කර 
තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. ඒක ෙභෝග වගාව 
කියන එක අද ෙලෝකයම අෛධර්යමත් කරන එකක්.  2012දී අපි 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් පඥප්තියකට අත්සන් කර 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒ පඥප්තිය? ඒ පඥප්තිෙය් සඳහන් 
ෙවන්ෙන්, "වස විස විශාල වශෙයන් ෙයොදන, මහා පරිමාණ 
වාණිජ කෘෂි කර්මාන්තෙයන් මිදිලා, පරිසර හිතකාමී කෘෂි 
කර්මාන්තයක් කරා ෙලෝකය යා යුතුයි" කියන පතිපත්තිය. ඊට 
අදාළ වගන්තිවලට අපි අත්සන් කර තිෙබනවා.  එෙහම නම් ෙම් 
පතිපත්ති මාලාව තුළ වස විෙසන් ෙතොර පතිපත්තිය  එෙහම 
නැත්නම් අප හිතන ෙගොවි පතිපත්තිය සම්පූර්ණෙයන් සටහන් 
ෙවලා නැතත්, ඊට හානි කරවන පතිපත්තියක් ෙමහි නැහැ කියන 
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම මා මුලින් 
කිව්වා වාෙග් අප ෙම් කන්නෙය්දී අක්කර 25,000ක් වගා කළා. 
ලබන කන්නෙය්දී එම පමාණය ලක්ෂ ෙදකක් ෙවනවා. ඊළඟ 
කන්නෙය්දී එය ලක්ෂ පහක් ෙවනවා. අපි විශ්වාස කරනවා, 
පාරම්පරික බීජ සමඟ අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියා. 
ඊළඟට, බීජ ෙගොවිෙපොළවල් සඳහා - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබ වහන්ෙසේට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  අප විශාල බීජ 

ෙගොවිෙපොළවල් සකස් කිරීෙම්දී  ෙගොවීන් අතරින්ම බීජ සකස් කර 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කිරීම ඉතාම වැදගත් කියන 
කාරණය මා විෙශේෂෙයන්ම  සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. බීජ සකස ්
කිරීෙම් අයිතිය සමාගම් සතු කෙළොත්, ඔවුන් විශාල බලපෑමක් 
ඇති කරනවා. අෙප් රෙට් වී වර්ග දහස් ගණනක් තිබුණා; අෙප් 
රෙට් පැෙපොල් වර්ග තිබුණා. නමුත් අද වනවිට අපට ඒ සියල්ලක්ම 
මැෙල්සියාෙවන්, තායිලන්තෙයන් ෙගන්වන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. අද අපට තිෙබන පශ්නය ඒකයි. ඒ වාෙග්ම ඒවාෙය් 
ඇට ජාන විද්යානුකූලවම ඒ ෙගොල්ලන් මරා දමලයි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ඇෙටන් තව පැළයක් හදන්න බැහැ. ඒ නිසා වඳ වුණු පැෙපොල් 
ගස්, වඳ වුණු ෙපොල් ගස් තිෙබන තත්ත්වයට අෙප් රට පත් කර 
ගන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ නිසා මා ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා 
කරන්න කැමැතියි, බීජ ෙගොවිෙපොළවල් සමාගම් සතු කරනෙකොට 

සාමාන්ය ෙගොවි කලාපෙය් සිටින දැන උගත් ෙගොවීන් ෙගොවි 
සමිතිවලට ෙයොමු කර, බීජ ෙගොවිෙපොළවල් හැදීෙම් ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළකට යන්න පුළුවන්ය කියලා. ෙම් පුංචි රටට අවශ්ය වී 
ටික, පැෙපොල් ඇටය, අඹ ඇටය සහ අෙනකුත් බීජ වර්ග ටික අපට 
ලංකාෙව්ම හදා ගන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැනට අපි  බීජ ෙගන්වීම 
සඳහා එක වර්ෂයකට රුපියල් බිලියන ෙදකක මුදලක් වියදම් 
කරනවා. ෙම්ෙකන් අපට ගැලෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අපි පිට 
රටින් ආහාර ෙගන්වීම සඳහා රුපියල් බිලියන 400කුත්, ටැක්ටර් 
සහ කෘෂි ෙයදවුම් සඳහා තවත් විශාල බිලියන පමාණයකුත් 
වියදම් කරනවා. ඒ වාෙග්ම එම ආහාර වර්ගවලට  විෂ වර්ග 
ෙයදීම නිසා අපට වැළඳී තිෙබන ෙලඩවලින් සුවවීමට අවශ්ය 
පැනෙඩෝල් සහ ෙමට්ෙෆොමින් වැනි ඖෂධ වර්ග ෙගන්වීම සඳහාත් 
මා මුලින් කිව්වා වාෙග් රුපියල් බිලියන 2.5ක පමණ විශාල 
ධනස්කන්ධයක් පිට රටට ඇදී යන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා. 
ෙමොකද, අෙප් මුළු ජනතාවම අද වනවිට ෙරෝගී තත්ත්වයට පත් වී 
තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැෙයන් අපි පටන්ගත්ෙත් එදා ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මහත්මයා ආරම්භ කළ  හරිත විප්ලවෙය්, ෙගොවි විප්ලවෙය් මූලික 
පදනම දැමීමයි.  මුළු ෙලෝකයටම ආදර්ශයක් වන විධියට තිරසාර 
සංවර්ධනය පිළිබඳ උපාය මාර්ගය යටෙත් වස විෙසන්  ෙතොර 
රටක් බවට ලංකාව පත් කරනවාය කියන කාරණය මා ෙමහිදී  
කියන්න කැමැතියි.  අෙප් ගංගාධාර ආරක්ෂා වන ෙගොවි කමයක් 
කරා අපි ජනතාව අරෙගන යනවා. කුඩා පරිමාණ ෙගොවි සමාගම් 
ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඇති කරනවා.  අෙප් 
ෙබෞද්ධ උරුමය යටෙත් අපි කිව්ෙව්, "සබ්ෙබ් සත්තා භවන්තු 
සුඛිතත්තා" කියලායි. ඒ කියන්ෙන් මුළු මහත් ජීව පද්ධතියම 
සුවපත් ෙවන්න කියලායි. එෙහම කියලා පෙකෝටි ගණන් සතුන් 
මරන ඒ මහා වාණිජ කර්මාන්ත ෙවනුවට මුළු මහ  ෙපොෙළොවම 
සුවපත් කරන අලුත් ෙගොවිතැන් කලාවක් අප ෙගොඩනඟනවා. 
එෙසේ ෙගොඩනඟන්ෙන් අෙප් අතීත දැනුම පාදක කර ෙගනයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ඇති වුණු අර්බුදය ෙත්රුම් අරෙගනයි. ඒ නිසා 
අෙප් ෙගොවිතැන හැදුෙවොත්, අෙප් රට හැදුවා ෙවනවා කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. එතැනින් තමයි අපි පටන් ගන්නට ඕනෑ. ෙම් රට 
තවම ෙකොළ පාට රටක්; අවුරුද්ද පුරා මල් පිෙපන රටක්. ෙම් රට 
දුගීකම නැති  ෙපොෙහොසත් රටක් හැටියට ෙගොඩනැඟීෙම් සිහිනයක් 
අපට තිෙබනවා. අපි ඒ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීම සඳහා  අධිෂ්ඨාන 
කර ගනිමු කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  හැම ෙදනාටම 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran.  You have 20 minutes.  

 
[பி.ப. 3.56] 
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த வர  

ெசல த் திட்ட விவாதத்தில் எனக்கும் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தைதயிட்  மகிழ்ச்சிையத் ெதாிவிக்கின்ேறன். 
தற்ேபா  எங்கள  நாட் ேல எங்கள் தமிழினத்தின் 
வி தைலக்காக தங்கள் உயிர்கைளத் தியாகம் ெசய்த 
மா ரர்களின் நிைன  வாரம் நைடெப வதனால் 
அவர்க க்கு என  அஞ்ச ைய ம் இந்த உயர் சைபயில் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இந்த அரசாங்கத்தினால் 2016ஆம் ஆண் க்காக 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற வர  ெசல த் திட்டமான  
தனவந்தர்கைள ைமயமாக ைவத்  தயாாிக்கப்பட்டேத தவிர, 
சாதாரண வறிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத அபிவி த்தி 
ெசய் ம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்டதல்ல என்ற ெசய்திைய இந்த 
இடத்திேல ெதாிவிக்கேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். 
குறிப்பாக, இந்த வர ெசல த் திட்டத்திேல பா காப்  
அைமச்சுக்கு மிக அதிகமான நிதி ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . 
இவ்வைமச்சுக்கு 306.7 பில் யன் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற .  
 

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

Committees will now take the Chair.  
 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා  මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கள்   தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்கள  ேபச்ைசத் 

ெதாட ங்கள்! 
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ெமாத்தச் ெசலவினத்தில் 15.80 தம் பா காப்  அைமச்சுக்கு 
ெசல்கின்ற . 2010ஆம் ஆண்  பா காப்  மற் ம் நகர 
அபிவி த்தி அைமச்சுக்கு 202 பில் யன் ஒ க்கப்பட்ட . 
2011ஆம் ஆண்  அவ்வைமச்சுக்கு 215 பில் யன் 
ஒ க்கப்பட்ட . 2012ஆம் ஆண்  289 பில் யன் 
ஒ க்கப்பட்ட ; 2014ஆம் ஆண்  அவ்வைமச்சுக்கு 253 
பில் யன் ஒ க்கப்பட்ட ; 2015ஆம் ஆண்  285 பில் யன் 
ஒ க்கப்பட்ட . த்தம் ந்  நீண்ட காலமாகிவிட்ட . 
ஆனால், வ கின்ற 2016ஆம் ஆண்  பா காப்  அைமச்சுக்கு 
தனியான ஒ க்கீடாக - நகர அபிவி த்தி அைமச்சு இல்லாமல் 
- 306 பில் யன் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . இ  மிக 
அதிகமான நிதியாகும். 51 அைமச்சுக்களில் 39 
அைமச்சுக்க க்கான ஒ க்கீ கைளக் கூட் னால் 
ெமாத்தமாக 272.74 பில் யன்தான் வ கின்ற . 
இவ்ெவா க்கீ கள் பா காப்  அைமச்சின் ஒ க்கீட்ைட 
விட ம் குைறவாக இ க்கின்ற . பா ங்கள்! பா காப்  
அைமச்சுக்கு 306.65 பில் யன் பாய்! ஆனால், 39 
அைமச்சுக்க க்கு 272.74 பில் யன் பாய். 34 பில் யன் 

பாய் கூ தலான நிதி பா காப்  அைமச்சுக்கு 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அ  மாத்திரமல்ல, குறிப்பாக 
பா காப்  அைமச்சின் மீண் வ ம் ெசலவினம் 84 சத தமாக 
இ க்கின்ற . அதாவ , 257 பில் யன் பாய்! அத் டன், 

லதனச் ெசலவினமாக 48 பில் யன் ஒ க்கப்பட் ள்ள . 
நல்லாட்சி நடத் கின்ற அரசாங்கம் பா காப் ச் ெசல க்காக 
இவ்வள  ெதாைகைய ஒ க்க ேவண் மா? இப்ேபா  

த்தமா நைடெப கின்ற ? த்த காலத்தில்கூட இவ்வாறான 

நிதி ஒ க்கப்படவில்ைல. இதைன நிதியைமச்சர் அவர்கள் 
கவனத்திற்ெகாண்  பா காப் ச் ெசலவினத்ைதக் 
குைறக்கேவண் ெமன்  இந்தச் சைபயிேல ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.   

அ தவிர னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந்  சமய அ வல்கள் அைமச்சிற்கு 3.8 பில் யன் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . அதாவ  ெமாத்தத் ெதாைகயில் 0.19 

தம் நிதி வழங்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், 2015ஆம் 
ஆண்  இைடக்கால வர  ெசல த் திட்டத்தின்ேபா  7 
பில் யன் வழங்கப்பட்ட .  ெபளத்த சாசன அைமச்சிற்கு 1.3 
பில் யன் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், இந்  மத 
விவகாரங்கள் பற்றிய, மீள்கு ேயற்றத் க்குப் ெபா ப்பான, 

னர்வாழ்வளிக்கவி க்கின்ற அைமச்சிற்குக் குைறவான நிதி 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . இப்ேபா  பல இடங்களில் 
இன்ன ம் மக்கள் மீளகு ேயற்றப்படாத நிைலயி க்கின்ற . 
மீள்கு ேயற்றப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள் உட்படக் 
கட் மான ேவைலகள் நைடெபற இ க்கின்றன. 
அப்ப யி க்கும்ேபா  மிகக் குைறவான நிதிேய இந்த 
அைமச்சிற்கு ஒ க்கப்பட் க்கின்ற .  இ  இந்த அைமச்சர் 
தமிழர் என்ற காரணத்தினாலா? என நான் ேகள்விெய ப்ப 
வி ம் கின்ேறன்.   

அ  மாத்திரமல்ல, வடக்கு, கிழக்கு அபிவி த்திக்கு ஒ  
மகாநாட்ைட ஏற்ப த்தி நிதி திரட் வதாகக் கூ ம் இந்த வர  
ெசல த் திட்டம், வடேமற்கு அபிவி த்திக்கு 6.2 
பில் யைன ம் ெதற்கு அபிவி த்திக்கு 0.113 பில் யைன ம் 
ஒ க்கியி க்கின்ற .  கடந்த கால த்த சூழலால் ெபாி ம் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க் 
ெகன ஓர் அைமச்ைச உ வாக்கி அதன் லம் ஒ  ெதாைக 
நிதிைய இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் ஒ க்கியி க்கலாம். 
இந்த வைகயில் ஏன், இந்த அரசு பாரபட்சத்ைதக் 
காட் யெதன்  நிதியைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சுக்கு 0.68 பில் யன் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள  - கிட்டத்தட்ட 0.04 தம். வடேமற்கு 
அபிவி த்திக்கு 6.2 பில் யன் ஒ க்கப்பட் ள்ள . இ  
என்ன நியாயம்? மைலநாட்  மக்கள் நீண்ட காலமாகச் 
ேசாிகளில் வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். அ ப்பைட 

ட்  வசதி ட்படப் பல கட் மான வசதிகைள 
இழந்தவர்களாக இ க்கிறார்கள். அவர்களின் நலைனக் க தி 
மைலநாட் க்கு, மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
அைமச்சு என்  ஒன்ைற உ வாக்கி ம்கூட அந்த 
அைமச்சிற்குக் குைறவான நிதிைய ஒ க்கியி க்கின்றீர்கள். 
ஆனால், வடேமற்கு அபிவி த்திக்கு 6.2 பில் யைன 
ஒ க்கியி க்கின்றீர்கள். இ  எதற்காக என்   நிதியைமச்சர் 
அவர்கைளக் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

அரசாங்கம் மற் ம் தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு 
1,50,000 க ம் சிேரஷ்ட ஊழியர்க க்கு 5000 க ம் 
ெபற் க்ெகா க்கும் ேநாக்கில் யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்  
பகுதிகளில் இ க்கின்ற அரச காணிகள் 
பயன்ப த்தப்படவி ப்பதாக இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல சுட் க்காட்டப்பட் க்கின்ற . அைவ 
பயன்ப த்தப்ப வதில் எங்க க்கு எந்த 
ஆட்ேசபைன மில்ைல. ஆனால், வடக்கு, கிழக்கின் இன 
விகிதாசாரத்ைத மாற் ம் வைகயில் அந்தச் ெசயற்றிட்டம் 
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அங்கு நைடெபறக்கூடா . அதிேல இந்த அரசாங்கம் 
கவனமாக இ க்கேவண் ம் என்பைத ம் இந்த இடத்திேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இந்த வர  ெசல த் திட்டம் கல்வி சார்பாகப் பல 
நிவாரணங்கைளக் குறிப்பிட் ந்தா ம், மிக ம் கஷ்டத்தின் 
மத்தியிேல  நைடெப கின்ற ன்பள்ளிகளின் அபிவி த்தி 
சார்பாகேவா, அவற்ைற நடத்திக்ெகாண் க்கும் 
ஆசிாியர்களின் ெகா ப்பன கள் சார்பாகேவா எவ்வித 
காிசைன ம் காட்டவில்ைல. எங்க க்கு ஆரம்பக் கல்விைய 
வழங்குவதில் மிக க்கியமான பங்ைக வகிப்ப  இந்த 

ன்பள்ளிகள்தான். ஆகேவ, அரசாங்கம் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் தி த்தம் ெசய்  ன்பள்ளிக க்கும் நிதிகைள 
ஒ க்குவதற்கு ன்வரேவண் ம்.   

அ  தவிர, இன்  பாடசாைலகளில் இரா வம் காம் 
அைமத்தி க்கின்ற . குறிப்பாக, மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல றக்ெகாட்டாஞ்ேசைன -இராமகி ஷ்ண 
மிஷன் வித்தியாலயம், கு க்கள்மடம் -கைலவாணி 
வித்தியாலயம் ஆகியவற்றின் கட் டங்கள் இன் வைர 
இரா வத்தினாின் வசமி க்கின்றன. பாடசாைலக் 
கல்விக்காக நிதிகள் ஒ க்கப்ப கின்றன. ஆனால். அந்தக் 
கட் டங்கைள இரா வத்தினர் பயன்ப த் கின்றார்கள். 
ஆகேவ, அங்கி ந்  இரா வத்தினைர ெவளிேயற் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்படேவண் ம்.  அந்தந்தப் பாடசாைலக் 
கட் டங்கள் ஒப்பைடக்கப்பட ேவண் ெமன்  இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா  ேதசிய பாடசாைலயாக இ க்கின்ற வின்சன்ற் 
மகளிர் கல் ாியின் கட் டங்கள் மிக ம் பைழைம 
வாய்ந்தைவயாக இ க்கின்றன. கட் ட வள ம் மிகக் 
குைறவாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, அங்கு திய கட் ட 
வசதிகைள ஏற்ப த் வ டன், இ க்கின்ற பைழய 
கட் டங்கைளத் தி த்தியைமக்கும் வைகயில் அதற்கான 
நிதிைய இந்த ஒ க்கீட் ந்  கல்வி அைமச்சு ஒ க்கித் 
தரேவண் ம் என்பைத ம் இந்த இடத்தில் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

மீன்பி த் ெதாழிைலப் ெபா த்தவைரயில், மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல ெவளிமாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் மீன் 
பி ப்ப  அதிகாித்தி க்கின்ற . இதனால், அங்கு வா கின்ற 
மீனவர்கள் மிக ம் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சு 
அங்கு மீன்பி த் ெதாழி ல் ஈ ப கின்ற ெவளிமாட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கைள அங்கி ந்  விலக்கிக் ெகாள்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். அங்குள்ள கடற்பைடயினாின் 
ஆதரேவா தான் இந்தச் ெசயற்பா  நைடெப கின்ற  
என்பதைன ம் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல ஒட் சுட்டானில் 
வாழ்வாதார அபிவி த்திக்கு சிவப் க் களித் ெதாழிற்சாைல 
ஒன்ைறத் தாபிப்பதாகக் கூறப்பட் க்கின்ற . இதைன 
மகிழ்ச்சிேயா  வரேவற்கின்ேறன். ஆனா ம், கடந்தகால த்த 
சூழ னால் வடக்கு, கிழக்கிேல இ ந்த ெப ம்பாலான 
ெதாழிற்சாைலகள் மிக ம் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன; இயங்க 

யாத நிைலைமயில் இ க்கின்றன. ஆனால், அந்தத் 
ெதாழிற்சாைலகைளப் னரைமக்கும் நிைலப்பாேடா, 
அவற்ைறக் கட் ெய ப் ம் எண்ணப்பாேடா இல்லாத 
வைகயில் இந்த வர  ெசல த் திட்டம் அைமந்தி க்கின்ற . 
குறிப்பாக, வாைழச்ேசைன ேதசிய கடதாசிக் கம்பனி த்த 
காலத்தி ம் இயங்கிய . ஆனால், இப்ெபா  இயங்க 

யாத நிைலயில் இ க்கின்ற . 3,000 ெதாழிலாளர்க டன் 
இயங்கிவந்த அந்தத் ெதாழிற்சாைல, இப்ேபா  136 ேப டன் 
இயங்குகின்ற . அதைனக் கட் ெய ப் வதற்கு, அதன் 
வளத்ைத அதிகாிப்பதற்கு இந்த வர  ெசல த்  திட்டத்திேல 

ன்ெமாழி கள் இடம்ெப ெமன நாங்கள் எதிர்பார்த்ேதாம். 
ஆனால், அ  சார்பாக எந்த ன்ெமாழி ம் இடம்ெபற 
வில்ைல. ஆகேவ, நிதி அைமச்சர் அவர்கள் இந்த 
விடயத்ைத ம் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ெமன நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

விேசடமாக வடக்கு, கிழக்கிேல கடந்தகால த்த 
சூழ னால், ெப ம்பாலான கு ம்பங்கள் ெபண்கள் 
தைலைமதாங்கும் கு ம்பங்களாக மாறியி க்கின்றன. 
குறிப்பாக, யாழ்ப்பாணத்தில் 27,756 கு ம்பங்க ம் 
கிளிெநாச்சியில் 6,810 கு ம்பங்க ம் ல்ைலத்தீவில் 4,521 
கு ம்பங்க ம் வ னியாவில் 9,389 கு ம்பங்க ம் 
மன்னாாில் 4,765 கு ம்பங்க மாக ெமாத்தம் 53,241 
கு ம்பங்கள் வட பகுதியிேல இ க்கின்றன. கிழக்குப் 
பகுதியிேல மட்டக்களப்பில் 33,602 கு ம்பங்க ம் 
தி ேகாணமைலயில் 13,481 கு ம்பங்க ம் இ க்கின்றன. 
அத்ேதா , அம்பாைறயி ம் ெப மள  கு ம்பங்கள் 
இ க்கின்றன. கிழக்கு மாகாணத்தில் அண்ணளவாக 49,000 
கு ம்பங்கள் ெபண்கள் தைலைமதாங்கும் கு ம்பங்களாக 
இ க்கின்றன. ஆனால், இந்தப் ெபண்கள் தைலைமதாங்கும் 
கு ம்பங்கைளக் கட் ெய ப்பக்கூ ய, அவர்க க்கு 
வாழ்வாதாரத்ைத ஏற்ப த் ம் வைகயிலான ன்ெமாழி கள் 
எ ம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல இடம்ெபறவில்ைல. 
அ  ெப ம் குைறயாகக் காணப்ப கின்ற .  

அ தவிர, கடந்தகால த்த சூழலால் பாதிக்கப்பட்ட பல 
இைளஞர்கள், வதிகள், ெபாியவர்கள் ேபான்ேறார் 
தங்க ைடய உடல் உ ப் க்கைள இழந்தவர்களாக, விேசட 
ேதைவ ைடயவர்களாக இ ந் வ கின்றார்கள். அவர்கள் 
சார்பான ன்ெமாழி  இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
இடம்ெபறாைம மிகுந்த ேவதைனையத் த கின்ற .  

அத்ேதா , கடந்தகால த்த சூழ ேல ைக ெசய்யப்பட் , 
சிைறகளில் ைவக்கப்பட் , னர்வாழ்  அளிக்கப்பட்  
வி தைல ெசய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக 11,900 என்  
குறிப்பிடப்ப கிற . ஆனால், இவர்க க்கான வாழ்வாதார 
நடவ க்ைகக க்கு உத கின்ற எந்தத் திட்டத்ைத ம் இந்த 
அரசு ெவளிப்ப த்தவில்ைல. ஆகேவ, மிகுந்த கஷ்டங்க க்கு 
மத்தியில் னர்வாழ் ெபற்  வந்தி க்கின்ற எங்கள  தமிழ் 
உற கள், இன்  அன்றாட உண க்குக்கூட 
கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ,  னர்வாழ்  
அளிக்கப்பட்  ெவளிேயறியவர்கள  வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் ம் வைகயில், அவர்க க்கான சுயெதாழில் 
திட்டத்திற்கான உதவிகைள வழங்குவதற்கு நிதி அைமச்சர் 
அவர்கள் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் தி த்தம் 
ெகாண் வர ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், குளங்களின் னரைமப்  ெதாடர்பாக ம் இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்திேல குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . 
ஆனால், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ெப ம்பாலான 
பகுதிகளி ள்ள மக்கள் அன்றாடம் தண்ணீ க்குக் 
கஷ்டப்ப ம் நிைலைம காணப்ப கின்ற . உன்னிச்ைசக் 
குளத்தி ந்  ஓட்டமாவ , காத்தான்கு , ஏறா ர் ேபான்ற 
பிரேதசங்க க்குத் தண்ணீர் ெகாண் ெசல்லப்ப கின்ற . 
அந்த மக்க க்கும் தண்ணீர் ேதைவ; கட்டாயம் 
ெகா க்கேவண் ம்; அ  மனிதேநயச் ெசயற்பா . ஆனால், 
உன்னிச்ைச மக்க க்குத் தண்ணீர் இல்ைல. உன்னிச்ைச 
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மக்கள் அன்றாடம் தண்ணீ க்குக் கஷ்டப்ப கின்றார்கள். 
அ தவிர, உன்னிச்ைசைய அண் ய பிரேதசங்கள் அதாவ , 
ெசங்கல யி ள்ள ப வான்கைர, வ ணதீ , பட் ப்பைள, 
ெவல்லாெவளி ேபான்ற பல இடங்களில் மக்கள் அன்றாடம் 
தண்ணீ க்குக் கஷ்டப்ப ம் நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சின் 
நிதி ஒ க்கீட் ன் லம் மட்டக்களப்  ப வான்கைரப் 
பகுதியிேல தண்ணீர் தட் ப்பா  காணப்ப கின்ற - கு நீர் 
தட் ப்பா  காணப்ப கின்ற பகுதிக க்கு குழாய் லம் நீர் 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்படேவண் ம். அ ம் 
இந்த நிதிெயா க்கீட் ன் லம் ெசயற்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன் ம் இந்த இடத்திேல ேகட் க் 
ெகாள் கின்ேறன்.  

2015ஆம் ஆண்  அண்ைமயிேல ஓர் இைடக்கால வர  
ெசல த் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டேபா  மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கள் ெசான்னார், "உங்க க்கு 10 மில் யன் 

பாய் பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதி" என் . ஆனால், 
இ வைரயில் ஒ  மில் ய ம் வரவில்ைல. ஆகேவ, 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்ெகன ஒ க்கப்பட்ட அந்த 10 
மில் யன் பாய் கடந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

ன்ெமாழியப்பட் ந் ம் வழங்கப்படவில்ைல. இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்திேல அ  15 மில் யன் பாய் என்  
ெசால் யி க்கிறார்கள். ஆகேவ, அ ம் எந்த நிைலேயா 
என்  ெபா த்தி ந் தான் பார்க்கேவண் ய நிைலைம 
இ க்கிற . ஆகேவ, நிதியைமச்சர் அவர்கள் ெசன்ற வர  
ெசல த் திட்டத்தில் கூறிய 10 மில் யேனா  ேசர்த்  
இந்நிதிைய 25 மில் யனாக  வழங்க நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் அரச 
உயரதிகாாிக க்கு கடந்த காலத்தில் நைட ைறயி ந்த 
வாிவிலக்கு வாகனங்கள் ெகாள்வன க்கான அ மதிப் 
பத்திரம் தற்ேபா  நி த்தப்பட் க்கின்ற . பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களில் பலர் வாகன வசதிகளற்ற நிைலயில் 
இ க்கிறார்கள். ஆகேவ, ன்பி ந்த  ேபான்  அரச 
உயரதிகாாிக க்கும் மக்கள் பிரதிநிதிக க்கும் வாிச் 
ச ைகயின் அ ப்பைடயில் வாகனங்கைளக் ெகாள்வன  
ெசய்கின்ற அ மதிப்பத்திரத்ைத வழங்கேவண் ெமன் ம் 
நிதி அைமச்சர் அவர்களிடம் அன்பாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

கடந்தகால  த்த சூழ ேல பாதிக்கப்பட் , 
ேபாரா யவர்க க்குச் சி  உதவிகள் ெசய்தார்கள் என்ற 
வைகயிேல ைக  ெசய்யப்பட்  நீண்ட காலமாக சிைறயில் 
ைவக்கப்பட் ள்ள எங்கள  அரசியல் உற கள், இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் மனிதாபிமான அ ப்பைடயில் 
வி தைல ெசய்யப்ப வார்கள் என்  தமிழ் மக்கள் 
எதிர்பார்த்தார்கள். எங்கள  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
தைலவர் இரா. சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள்கூட தற்ேபாைதய 
நாட் ன் தைலவர் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் 
அரசாங்கத்தின் தைலவரான பிரதம அைமச்சர் அவர்களிட ம்  
அவர்கைள மனிதாபிமான ைறயில் வி தைல ெசய் மா  
ேவண் ேகாள் வி த்தி ந்தார். அந்த அ ப்பைடயிேல 
இப்ேபா  சி  ெதாைகயினைரப் பிைணயில்  வி வதற்கும் 
இன் ெமா  சி  ெதாைகயினைரப் னர்வாழ்வளித்  
வி விப்பதற்கும் ன்வந்தி க்கும் நிைலயில், சட்ட மாஅதிபர் 
திைணக்களத்தில் அ பற்றிய கல் நிைல ஏற்பட் ப்பைத 
நாங்கள் அறிகின்ேறாம். ஆகேவ, இ  நியாயமற்ற . கடந்த 

ஆட்சிக்காலத்திேல - மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் ஆட்சியின்ேபா  
- த்த ைனயில் நின்  ேபாரா ய 11,900 ேபர் ைக  
ெசய்யப்பட்ட பின்னர் வி தைல ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள் 
என்றால், இந்த நல்லாட்சிெயன்  கூ கின்ற இந்த 
அரசாங்கம்,  நீண்ட காலம் சிைறயி ந்  ன்பப்ப கின்ற 
இந்தச் சி ெதாைகயினைர ஏன், வி தைல ெசய்ய யா ? 
தமிழர்கள் என்  இவர்கள் பாரபட்சம் காட் கிறார்களா? 
நல்லாட்சிெயன்றால் நல்ெலண்ணத்ைத ெவளிப்ப த்த 
ேவண் ம். இவ்வா  இந்த நல்ல நடவ க்ைகையச் ெசய்ய 

யாதவர்கள் ஐ.நா. ெகாண் வ கின்ற உள்ளக 
விசாரைணைய எந்த வைகயில் நியாயமாக, நீதியாக இந்த 
மண்ணில் நடத் வார்கள் என்ப  ேகள்விக்குறியாக 
இ க்கிற . ஆகேவ, இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களிட ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்களிட ம்  இந்த 
உயர் சைபயிேல நான் ேகட் க்ெகாள்வ  என்னெவன்றால், 
இவர்கைள பிைண மற் ம் னர்வாழ்  என்றில்லாமல், 
மனிதாபிமான அ ப்பைடயிேல ெபா மன்னிப்பளித்  
வி தைல ெசய் ங்கள் என் தான். அவ்வா  வி தைல 
ெசய்தால் உங்களின் நல்லாட்சியின் தன்ைம ெவளிப்ப ம் 
என்பைத ம்  கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமின்றி, எங்க ைடய பகுதிகளிேல தற்ேபா  
கால்நைடகள் சம்பந்தமாகப் பல பிரச்சிைனகள் 
எ ந்தி க்கின்றன. இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
கால்நைட வளர்ப் க்கும் நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ள . ஆனால், 
என்ன நடக்கின்ற ? மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
கால்நைடக க்கான ேமய்ச்சல் தைர இல்லாைம ெப ம் 
பிரச்சிைனயாக ள்ள . அங்ேக கால்நைடக க்காக 
ேமய்ச்சல் தைரயாக ஒ க்கப்பட்ட ெபாியமாதவைன, 
மயிலத்தம   ேபான்ற பகுதிகளிேல எங்க ைடய கால்நைடப் 
பண்ைணயாளர்கள் தங்கள  கால்நைடகைளக் ெகாண்  
ெசல் ம்ேபா  அம்பாைற மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெப ம்பான்ைமயினத்தவர்கள் அவர்கைளத் தாக்குகின் 
றார்கள். அண்ைமயிேல 6 பசு மா கைளக் ெகான்றி க் 
கிறார்கள்; 7 பசு மா கைள ெவட் யி க் கிறார்கள். அ தவிர, 
கால்நைட வளர்ப்பாளர்கைளப் பி த்  அ த் த் 

ன் த்தியி க்கிறார்கள். இந்தச் சம்பவம் ேநற்  ன்தினம் 
நைடெபற்றி க்கின்ற . அதற்கு ன்ன ம் கால்நைட 
வளர்ப்பாளர்கள் தங்கள  கால்நைடகைள ேமய்ச்ச க்காக 
வி த்த ேவைளயிேல வனஜீவராசிகள் பா காப் ப் பிாிவினர் 
அவர்கைளக் ைக ெசய்  அவர்க க்கு எதிராக வழக்குத் 
ெதாடர்ந்தி க்கிறார்கள். மாவட்டச் ெசயலகத்தினால் 
அவர்கள  கால்நைடக க்கு ஒ க்கப்பட்ட பகுதிெயன்  
குறிப்பிடப்பட்ட பகுதிக க்கும்கூட தங்கள  கால்நைட 
கைளக் ெகாண் ெசன்   ேமய்க்க யாத நிைலைமயில் 
அவர்கள் இ ந் ெகாண் க் கிறார்கள். ஆகேவ, அம்பாைற 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ெப ம்பான்ைம இனத்தவர்கள் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத் க்கு வந்  எங்கள  கால்நைட 
வளர்ப்பாளர்களின் ேமய்ச்சல் தைரகளில் அத் மீறிப் 
பிரேவசித்  பயிர்ச்ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்வைத ம் 
அவர்கள  கால்நைடகைளத் தாக்குவைத ம் நி த் வதற்கு 
இந்த அரசாங்கம் உடன யாக நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ெமன்  இந்த இடத்திேல ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

அ தவிர, எங்கள  பகுதி டன் சம்பந்தப்பட்ட ஒ  
க்கிய விடயத்ைத நான் இங்கு குறிப்பிட ேவண் ம்; 

வணக்கத் க்குாிய ேதரர் அவர்க ம் அ பற்றித் ெதளிவாகச் 
சுட் க்காட் னார். அதாவ , விவசாயத்ைதப் ெபா த்த 
வைரயில், கடந்த வ டங்களில் கூ ய விைளச்சல் இ ந் ம் 
ெநற்களஞ்சியம் இல்லாைமயா ம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
ெநல்ைலக் ெகாள்வன  ெசய்யாைமயா ம் விவசாயிகள் 
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ெப ம்பா ம் பாதிக்கப்பட்டார்கள். இப்ேபா  ெநற் 
களஞ்சியங்கைள உ வாக்க நிதி ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . 
அந்த ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஒ  குறிப்பிட்ட ெதாைகையக் 
ெகாண்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ம் ெநற்களஞ்சியங்கைள 
ஏற்ப த்தி, அங்குள்ள விவசாயிகளின் ெநல்ைலக் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என் ம் நான் 
இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அத்ேதா , இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல ெபா ஸ் 
பிாி கைள அதிகாிப்பதாகச் சுட் க்காட்டப்பட் க்கின்ற . 
அதாவ , ெபா ஸ் நிைலயங்கள் கூ தலாக ஸ்தாபிக்கப்ப ம் 
என்  கூறப்பட் க்கின்ற . இந்த நிைலயில், வாகைரப் 
ெபா ஸ் பிாிவினர் வாகைரப் பகுதி மக்களின் க்கிய 
இடமாகக் க தப்ப கின்ற வாகைர இந்  மயானத்ைதத் 
தங்கள  ெபா ஸ் நிைலயத்தின் கட் ட ஸ்தாபிப் க்காகச் 
சு காிக்க ற்ப கின்றனர். ஆகேவ, இந்த அரசாங்கம் 
அவர்கைளத் த த்  நி த்தி வாகைர மக்களின் இ திச்சடங்கு 
நடத்தப்ப கின்ற அந்த மயானத்ைத அந்த மக்கள் 
பயன்ப த் வதற்கு அ மதிக்க ேவண் ம் என்  நான் இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த அரசாங்கத்தின் வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
சுற் லாத் ைற கூ தலாக அபிவி த்தி ெசய்யப்ப ெமனச் 
சுட் க்காட்டப்பட் க்கின்ற . கடந்த அரசாங்க ம் 
சுற் லாத் ைறைய வி த்தி ெசய்வதாகக்கூறிச் ெசயற்பட்  
வந்த . எங்கள  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல பாசிக்குடா 
என் ம் பகுதியிேல பல ேஹாட்டல்கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன. 
ஆரம்பத்திேல அந்த ேஹாட்டல்க க்கு எல்லாம் எங்கள  
பகுதிையச் ேசர்ந்த தமிழ், ஸ் ம் இைளஞர்கள்தாம் 
ெதாழிலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால், இப்ேபா  
அந்த ேஹாட்டல்களி ந்  அவர்கள் நீக்கப்பட் , அந்த 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காகத் ெதன் பகுதியி ந்  பல 
ெதாழிலாளர்கள் ெகாண் வரப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, அந்த 
ேஹாட்டல்க க்கான குறித்த நியமனங்களின்ேபா  
எங்க ைடய பகுதி மக்க க்கு இடமளிப்பதாக இ க்க 
ேவண் ம். இன்  அந்த நிைலைமைய ஏற்ப த் வ  
அவசியமாகும். ேஹாட்டல் சம்பந்தமாக இைளஞர்க க்குப் 
பயிற்சியளிப்பதற்கு இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

ன்ெமாழி கள் இடம்ெபற்றி க்கின்றன. கூ தலாக வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதி சுற் லாத் ைறக்குப் பயன்ப த்தப் 
ப வதனால் அந்தப் பகுதி சார்ந்த இைளஞர் வதிக க்குக் 
குறித்த பயிற்சிைய வழங்கி, அவர்க க்குத் ெதாழில்வாய்ப்  
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம் என் ம் நான் இந்த உயாிய  
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல பல விடயங்கள் நல்ல 
விடயங்களாகக் காட்டப்பட்டா ம் சில விடயங்கள் சுய 
நலத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவயாக இ க்கின்றன.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள! உங்க ைடய ேநரம் 
வைடகின்ற .   

 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
கூ தலாக, தனவந்தர்க க்குத்தான் ெப ம் ெசல்வாக்குக் 

காட்டப்பட் க்கின்ற . அவர்கள் கூ ய பணத்ைத வாியாகக் 
ெகா த்தால் ஜனாதிபதி அவர்கள் லம் அதற்காக அன்பளிப்  
வழங்கப்ப ம் என்ெறல்லாம் கூறப்ப கின்ற .   

ஆகேவ, இந்த வர  ெசல த் திட்டம் குறிப்பாக 
தனவந்தர்கைள அ ப்பைடயாகக்ெகாண் தான் உ வாக்கப் 
பட் க்கின்றேத தவிர, சாதாரண ஏைழகைள 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  உ வாக்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, 
இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு வ வதற்குக் கூ ய தம் 
வாக்களித்த வறிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் ம் வைகயில் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதத் 
தி த்தியைமக்க ேவண் ம் என்  இந்தச் சைபயிேல ேகட் , 
என் ைடய உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
 

[අ.භා. 4.19] 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 අය වැය විවාදය 

සඳහා එක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා ඉතාමත් සතුටට පත් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික අවපාතයක් තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
ෙම් වෙග් සාධාරණ අය වැයක්, ඒ වාෙග්ම කාටත් සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන් අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ගරු මුදල් අමාත්ය රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය පිරිනමන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය 
වැය හදන ෙකොට අෙප් රජයට ෙලොකු දුෂ්කරතාවන්ට 
මුහුණපාන්න සිද්ධ වුණා. ෙමොකද, අපි දන්නවා ෙම් තිෙබන 
ආර්ථික අර්බුදය තුළ අය වැය හැදීෙම්දී ජාතික ආදායමත් එක්ක 
අය වැය ගලපන ෙකොට අපි ලබාගත් ණය පමාණයන් ෙගවීමට 
ආදායම මදි ෙවලා තිෙබන බව. එෙහම තත්ත්වයක් තිබියදී ෙම් 
වාෙග් අය වැයක් හදන ෙකොට අෙප් පාග්ධන වියදම් සඳහාත්, ඒ 
වාෙග්ම පුනරාවර්තන වියදම් සඳහාත් ෙම් වෙග් මුදල් පමාණයක් 
එකතු කර ගන්න ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිබුණා. ෙකෙසේ ෙවතත් අද ෙවන ෙකොට 
අපට යම්තාක් දුරට එම දුෂ්කරතාවන් මඟහරවාෙගන සාර්ථක අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් අය වැය ගැන 
කථා කරන ෙකොට පසු ගිය දින කිහිපය තුළදීම ෙම් අය වැයට 
පක්ෂවත්, ඒ වාෙග්ම විපක්ෂවත් අදහස් උදහස් ඉදිරිපත් 
ෙකරුණා. මම හිතන විධියට ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් විෙව්චන 
තමයි ඒ කෙළේ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය 
ආණ්ඩුව ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිටියා නම් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් 
වාෙග් අය වැයක්වත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. අපි 
දන්නවා, ඒ වාෙග් ෙලොකු ආර්ථික අර්බුදයකට පත් ෙවලා තිබුණ 
බව. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියා අපි ෙම් අවස්ථාෙව් කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ. ඒකට ෙහේතුව පසු ගිය රජෙය් පැවැති කියාකලාපය. 
ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, පසු ගිය රජය විශාල වශෙයන් ණය ගත් 
බව. ඒ වාෙග් රටට ඔෙරත්තු ෙනොෙදන ණය පමාණයක් ගත් නිසා 
තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ෙම් ආර්ථිකය 
නිසියාකාරව කළමනාකරණය කරගන්න ෙනොහැකි වුෙණ්. ඒ 
වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා අද තිෙබන අඩු පාඩු ගැන කථා 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී ෙනොෙයකුත් 
ආකාරයට මහජන මුදල් අනවශ්ය ෙලස හා නාස්තිකාර ෙලස 
වියදම් කළ අවස්ථා අපි දැක්කා. ඒ ෙහේතුව තමයි ෙම් ආර්ථික 
අර්බුදයට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රටට අවශ්ය නැති, ඒ වාෙග්ම 
ඵල පෙයෝජනයක් නැති ගුවන් ෙතොටුපළ හදන්න, ඒ වාෙග්ම 
වරායවල් හදන්න, අෙනකුත් ෙද්වල් සඳහා විශාල මුදලක් වැය 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම කවුරුත් කථා කරපු නැති ෙපොදුරාජ්ය 
මණ්ඩල සමුළු සංවත්සරය සමරන්න - CHOGM එක සඳහා - 
ෙකෝටි ගණනක මුදලක් වැය කරන්න කටයුතු කළා. ඒෙකන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිසිම ඵල පෙයෝජනයක් ෙම් රටටවත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයටවත් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැයි කියන 
එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
ෙම් වෙග් ෙද් සඳහා තමයි මුදල් වියදම් කරන්න කටයුතු කෙළේ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය කීඩා උෙළල ශී ලංකාෙව් පවත්වන්න පසු 
ගිය කාලෙය් දැඩි උත්සාහයක් දැරුවා. එම අනුගාහකත්වය ලබා 
ගන්න තරග වදින්න විශාල මුදලක් වැය කරන්නත් ඒ කාලෙය් 
කටයුතු කළා. අෙප් ජාතිෙය් වාසනාවට තමයි ෙපොදුරාජ්ය 
මණ්ඩලීය කිඩා උෙළෙල් අනුගාහකත්වය අපට ලබා ගන්න 
ෙනොහැකි වුෙණ් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ. 
එම අනුගාහකත්වය ලැබී ඒ සඳහා විශාල මුදල් සම්භාරයක් වැය 
කළා නම් අපට මීටත් වඩා ආර්ථික අර්බුදයකට ලක් ෙවන්න සිද්ධ 
ෙවනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ෙමවර අය වැය සාධනීය ෙලස ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව අද 
ෙවන ෙකොට අපි දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා, ඒ කියන්ෙන් 
අධ්යාපනය, පවාහනය, ෙසෞඛ්ය යන අංශ ගත්තාම ඒ සඳහා විශාල 
මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර  තිෙබනවා. මෑත ඉතිහාසය ගත්ෙතොත්, 
අධ්යාපනය සඳහා වැඩිම මුදලක් ෙවන් කළ අවස්ථාව හැටියට ෙම් 
අවස්ථාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාල සීමාව 
තුළ අධ්යාපනය සඳහා විශාල වශෙයන් මුදල් ෙවන් කළා වුවත්, 
මානව සංවර්ධනය ඇති කරන්න පමාණවත් ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ් 
නැති බව. 

විෙශේෂෙයන් මම ෙම් ෙවලාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමාෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් හැම ෙකනාෙග්මත් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පාසල් අධ්යාපනය ගත්ෙතොත් එයින් වැඩිම 
ෙකොටසක් තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාවලටයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අපි අධ්යාපනයට අය වැෙයන් සියයට 6ක් ෙවන් 
කරන ෙකොට පළාත් සභාවලදී අධ්යාපනය පැත්ෙතන් ඒ කටයුත්ත 
නිසියාකාරව සිද්ධ ෙවනවාද කියා ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
පළාත් සභා පාසල්වල අධ්යාපනය ලබන ෙකොට අපි දන්නවා 
පළාත් සභා කියන්ෙන් ෙද්ශපාලනීකරණය ෙහොඳින්ම තිෙබන 
තැනක්. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් පළාත් සභා අධ්යාපනය 
පරිපාලනය කරන ෙකොට හුඟක් අවස්ථාවල ෙද්ශපාලනීකරණය 
සිද්ධ ෙවනවා අපි දැක්කා. පාසල්වලට මුදල් ෙවන්  කළත් අෙප් 
පරිපාලනය ෙහොඳ වුෙණොත් විතරයි ළමයින්ට එයින් ඵල 
පෙයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙමපමණ විශාල මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කළාට පසුත් එයින් ඵල පෙයෝජනයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන්කමක් නැත්නම් ඒ මුදල් ෙවන් කිරීෙමන් ඵලක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් පාසල්වලට විදුහල්පතිවරු 
පත් කරන ෙකොට සුදුසුකම් නැති විදුහල්පතිවරු පත් කළ අවස්ථා 
අපි දැක්කා. සමහර අවස්ථාවලදී විදුහල්පති ෙශේණිය සමත්  වුණු 
අය එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ කියා ඉවත් කළ අවස්ථා තිබුණා. 
උප ගුරුවරු වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු විධියට පත් කර වසර 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ පාසල් පරිපාලනය ෙගනයන්න කටයුතු කළා. 
එෙහම තත්ත්වයක් තුළ අපි ෙකොපමණ ෙභෞතික සම්පත් 
වැඩිදියුණු කරන්න හැදුවත්, අධ්යාපනය සඳහා ෙකොපමණ මුදල් 
ලබා දීමට උත්සාහ ගත්තත් එයින් ඵල ප ෙයෝජනයක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් කමක් නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි කාෙග්ත් අවධානය 
ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ. පළාත් සභාත්, මධ්යම රජයත් ඒකාබද්ධ 

ෙවලා යම් කළමනාකරණයක් ඇතුව ෙම් වැඩසටහන ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ඕනෑ කියන එක තමයි අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අදහසක් 
හැටියට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
පවාහන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් මම අද ඉතාමත් සතුටට පත් 
ෙවනවා. පවාහන ක්ෙෂේතය සඳහා විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. අෙප් රෙට් සිටින මධ්යම පාන්තිකයන්ට විතරක් 
ෙනොව සාමාන්ය ජනතාවටත් විශාල පෙයෝජනයක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් වන්ෙන් පවාහන පද්ධතිය දියුණු කර ගත්ෙතොත් විතරයි. 
තමන්ටම කියා ෙපෞද්ගලික වාහනයක් තබා ෙගන ඒෙකන් යන්න 
එන්න හැෙමෝටම පුළුවන් කමක් නැහැ. ගරු මුදල් ඇමතිතුමාටත් 
ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමාටත් මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ, අපි නිතර යන එන කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය 
සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 1,500ක් ෙයදවීමට කටයුතු 
කර තිබීම පිළිබඳව. ෙම්ක ඉතාමත් කාෙලෝචිත වැඩක්. ෙමොකද, 
පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ෙම් දුම්රිය මාර්ගය සම්බන්ධෙයන් 
කාෙග්වත් අවධානය  ෙයොමු වුෙණ් නැහැ.  

අපි දන්නවා, High Level මාර්ගෙය් සිට ෙකොළඹට විශාල රථ 
වාහන සංඛ්යාවක් එන බව. දුම්රිය මාර්ගය දියුණු කර නවීන 
තත්ත්වයට පත් කළා නම්, ඒ රථ වාහන තදබදය අඩු කිරීමට 
විශාල පිටිවහලක් ෙවනවා කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් ගුවන් මාර්ග ගණනාවක් ආරම්භ 
කරන්නත් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම්ක ඇත්ත වශෙයන්ම 
සිදු ෙවන්න ඕනෑ ෙදයක්. පසු ගිය කාල සීමාව තුළ  ෙකොළඹ 
නගරෙය් වාහන තදබදය අඩු කිරීම ගැන කාෙග්වත් අවධානය 
ෙයොමු වුෙණ් නැහැ. පමාද ෙවලා ෙහෝ ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කිරීම ඉතාම ෙහොඳ කාෙලෝචිත පියවරක් හැටියට 
මා දකිනවා. පවාහනය සඳහා විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා කියා අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්.  

ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන් කළාද? පසු ගිය කාලෙය් 
ජාතික ආදායෙමන් විශාල මුදල් පමාණයක් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය 
සඳහා ෙවන් කරන්න කටයුතු කළා. නමුත් ෙකොපමණ මුදල් ෙවන් 
කළත් අසරණ ෙරෝගිෙයක් ෙරෝහලකට ගියාම අවශ්ය කරන 
ෙබෙහත් -ඖෂධ- ටික ෙරෝහෙලන් ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් 
තිබුෙණ් නැති බව අපි දන්නවා. ෙම් වාෙග් ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් 
ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් අදටත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වාට 
පිළියම් ෙයදීම අත්යවශ්යයි. ෙසෞඛ්යය ක්ෙෂේතයට මුදල් ෙවන් 
කරන විට ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඇතුළු හැම ෙකනාෙග්ම අවධානය 
ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අද වන විට හදවත් 
ෙරෝගීන් සඳහා, පිළිකා ෙරෝගීන් සඳහා අවශ්ය කරන මූලික ඖෂධ 
ටික ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
මහරගම පිළිකා ෙරෝහෙලන් ෙබ්ත්ෙහේත් ගන්න ෙරෝගීන් කිහිප 
ෙදෙනක් ඊෙය් ෙපෙර්දා මා මුණ ගැෙහන්න ආවා. ෙරෝගය සඳහා 
ලබා ගත යුතු අත්යවශ්ය ඖෂධ ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ 
කියා ඔවුන් කිව්වා. විශාල මුදලක් වැය කර ඒ ඖෂධ මිලදී ගන්න 
ඒ අයට වත්කමක් නැහැ. නමුත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් විශාල 
මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරනවා. ඒ නිසා අෙප් ෙරෝගීන්ට 
තමන්ෙග් ෙබ්ත්ෙහේත් ටික ලබා ගත හැකි ආකාරයට ඒ මුදල් 
ෙවන් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් කියා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හදවත් සැත්කම් සඳහා 
ෙරෝගීන් දහස ් ගණනක් ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්ත්, 
ෙකොළඹ මහ ෙරෝහෙල්ත් ඉන්න අවස්ථා අපි දකිනවා. ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් අපි අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් අවධානය ෙයොමු 

937 938 

[ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා  මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 24 

කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙකොපමණ මුදල් පමාණයක් ෙවන් කළත් 
වැඩක් නැහැ, හදවත් ෙරෝගිෙයකුට අවුරුද්දක්, අවුරුදු එකහමාරක් 
විතර ෙපෝලිෙම් ඉන්න ෙවනවා නම්. එෙහම waiting list එෙක් 
ඉඳලා ෙරෝගීන් මිය ගිය අවස්ථා අනන්ත අපමාණව අපි දැකලා 
තිෙබනවා; අහලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සඳහා අවශ්ය කරන 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අවශ්ය ශල්යාගාර ඇති කිරීම, 
ෛවද්යවරුන් සපයා ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදනවා නම් 
ඒක ඉතාම වැදගත් කියාත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව අපි දන්නා 
තවත් වැදගත් කරුණු කාරණා සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ෙම් රට දියුණු කරන්න ඕනෑ නම්, ෙම් රෙට් ආෙයෝජන සංඛ්යාව 
වැඩි කිරීමට අපි කාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් හිඟ නිසා විෙද්ශවල ඉන්න ආෙයෝජකයන්ට අපි 
ආරාධනා කරන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමතැනදී විවිධ අදහස් 
පළ කළා. අපි ආෙයෝජකයන්ට එන්න කියා ආරාධනා කරන විට 
සුද්දන්ට රට පාවා ෙදන්න හදනවා කියා තමයි ඒ හැම 
අවස්ථාවකදීම කියන්ෙන්. ෙබොරු ෙද්ශෙපේමිත්වය ඉදිරියට දමා 
ගත්ෙතොත් කවදාවත් ෙම් ර ට දියුණු කරන්න පුළුවන් කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැති බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී බුද්ධිමත් ෙවන්න ඕනෑ. අපට අවශ්ය කරන 
ආකාරයට ඉතාමත් ෙහොඳ, වැදගත්, ඒ වාෙග්ම රටට හිතකර 
ආෙයෝජකෙයෝ ෙතෝරා ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රටට විශාල මුදල් පමාණයක් ෙගෙනන 
ආෙයෝජකයන් ෙසොයා ගන්න පුළුවන්කම අපට තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අපි පටු වාද ෙභ්ද 
පැත්තකට දමලා ඒ ආෙයෝජකයන්ට ෙම් රටට එන්න අවස්ථාව 
උදා කර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ අයට අවශ්ය කරන සියලුම පහසුකම් අපි 
ලබා ෙදන්න අවශ්යයි. ඒ පහසුකම් ලබා දුන්ෙනොත් තමයි 
ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එන්ෙන්. මම හිතන විධියට ඒ සඳහා අපි 
ඉතාමත් ෙහොඳ කමෙව්දයක් ෙයොදන්න, ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
දියත් කරන්න ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒක 
ඉතාමත් කාෙලෝචිතයි.  

ආෙයෝජකයන් ගැන කථා කරනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම 
අධිරාජ්යවාදීන්ට බැණ අඬ ගහන එෙහම නැත්නම් අධිරාජ්යවාදීන් 
ෙහළා දැක කථා කරන අදහස් උදහස් තමයි අපි පසු ගිය දවස්වල 
ෙම් අය වැය විවාදය තුළ අපි දැක්ෙක්. අෙප් රට ගැන කථා 
කෙළොත් සුද්දන්ෙග් අධිරාජ්යවාදය ගැන හැම අවස්ථාෙව්දීම කථා 
කරනවා. අපි කුඩා කාලෙය් ඉඳන්ම ඒ සම්බන්ධව කථා කරපු 
අවස්ථාවන් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ඒ අයට 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. බටහිර රටවල් විෙශේෂෙයන්ම 
සුදු අධිරාජ්යවාදීන් ෙම් රට පාලනය කරනෙකොට  ඔවුන් ෙම් රටට 
කරපු ෙසේවය අපි දන්නවා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
එය අමතක කරන්න ෙහොඳ  නැහැ. අද අපි පාවිච්චි කරන මාර්ග 
පද්ධතිය, දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය ඒ වාෙග්ම පරිපාලනය යන ෙම් 
හැම ෙදයක්ම අපට ලබා දුන්ෙන් සුදු අධිරාජ්යවාදීන් කියන 
කාරණය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. සමහර අය 
අපට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඔවුන් ෙම් රට හූරාෙගන කෑවා කියලායි.  
හැම අවස්ථාෙව්දීම කිව්ෙව් ෙම් රට හූරාෙගන කෑෙව් සුදු 
අධිරාජ්යවාදීන්  කියලායි. නමුත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සුදු 
අධිරාජ්යවාදීන් ෙම් රටට කරපු ෙසේවාව මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ  වාෙග්ම හැම 
ෙවලාෙව්ම යුෙරෝපය, ඇෙමරිකාව ෙහළා දැක කථා කරනවා අපි 
දැකලා තිෙබනවා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ඇෙමරිකාව කියන්ෙන් අෙප් හිත මිතෙයක්; අපට පසු ගිය කාලය 
තුළ විෙශේෂ වශෙයන්ම ආධාර උපකාර කරපු රටක්. නමුත් පසු ගිය 
කාලසීමාව තුළ අෙප් යම් යම් කියාදාමයන් නිසා, අපි මානව 

හිමිකම් රැකපු නැති නිසා ආදී ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් පශ්න නිසා 
ඒ අයෙග් උදවු උපකාර අපට ලැෙබන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා යුෙරෝපෙයන් අපට පසු ගිය 
කාලෙය්  GSP Plus සහනය ලැබුෙණ් නැහැ කියා. ඒ වාෙග්ම 
යුෙරෝපෙය් තිෙබන ෙවෙළඳ අවස්ථාවන් අපට ලබා ගන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම්වා ඔක්ෙකෝටම ෙහේතුෙවලා 
තිබුෙණ් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් තිබූ වැරැදි කියාකලාපයන්. ෙම් අය 
ඒවා සම්බන්ධව කිසිම තැකීමක් ෙක රුෙව් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ 
ර ටවල් ෙහළා දකින්න තමයි හැම අවස්ථාවකම කටයුතු 
ෙකරුෙව්. ෙහළා දැක ඒ වාෙග් කටයුතු කරපු නිසා තමයි ඒ 
අයෙග් උදවු උපකාර ගන්න බැරුව ගිෙය්. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත් වැඩ පිළිෙවළ නිසා අද ඒ රටවල් අපව විශ්වාස 
කරෙගන ඉන්නවා.  ඒ රටවල් අද ආධාර ෙදන්න සූදානම් ෙවලා 
ඉන්නවා. උෙද් ඉඳන් රෑ ෙවනකම් ඇෙමරිකාව ගැන ෙදොස් 
කිව්වාට,  ඇෙමරිකාවට විරුද්ධව හැම ෙවලාෙව්ම කථා ෙකරුවාට 
පසු ගිය රජෙය් හිටි ෙද්ශපාලන පබලෙයෝ හදිසි අවස්ථාවක් ඇති 
වුෙණොත් එෙහම නැත්නම් රැකවරණයක් අරගන්න අවශ්ය 
වුෙණොත් එෙහම නැත්නම් රැකියාවක් කරන්න වුවමනා වුෙණොත් 
ෙතෝරා ගත්ෙත් ඇෙමරිකාව කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. හදිසිෙය් අසනීපයක් වුෙණොත් යන්ෙන් 
සිංගප්පූරුවට එෙහම නැත්නම් ඇෙමරිකාවටයි.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශෙපේමීන් හැටියට හඳුන්වා ගත් අය 
ෙකරුෙව් ෙම් ධනවාදී රටවලට යන එකයි කියන කාරණය මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒක තමයි යථාර්ථය.  ඒක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. 
ෙම් අවස්ථාෙව් අපට අවශ්ය වන්ෙන් මුදල් හදල් නැති රටවල් 
ෙනොෙවයි; වැදගත් රටවල්. ෙම් රටවල් ටික අනිවාර්යෙයන් අපට 
අවශ්ය ෙවනවා අෙප් රට ඉදිරියට ගමන් කරවන්න. ඒ ගමන අපට 
තනියම යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් අය කියනවා වාෙග් අෙප් 
ෙද්ශෙපේමය විතරක් ඉස්සරහට දාෙගන අප ට තනියම ෙම් රෙට් 
වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  ජාත්යන්තර වශෙයන් 
අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවන්න ඕනෑ ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  ඒක තමයි යථාර්ථය. එෙහම ගිය රටවල් තමයි අද 
දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙකොෙහේවත් සමාජවාදී කඳවුරක් 
නැහැ. ඔබතුමා ඒ ගැන ෙහොඳටම දන්නවා. සමාජවාදයට බර 
ෙවලා හිටපු වියට්නාමය සහ අෙනකුත් සමාජවාදී රටවල් අද 
ධනවාදී ආර්ථික කමයත් එක්ක, ඒ වාෙග්ම විවෘත ආර්ථික 
කමයත් එක්ක ගිය නිසා තමයි ඒ රටවල් දියුණු කර ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුෙණ් කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ආෙයෝජකයන් ඇවිත් ඒ අය ඉඩමක් මිලදී 
ගත්තා කියලා එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ෙදයක් ගත්තා කියා අපට 
ෙලොකු හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය අපි කවුරුත් 
දන්නවා. ෙම් කාරණය ඉස්සරහට දාෙගන අෙප් ජනතාව මුළා 
කිරීෙම් කටයුතුවල ෙනො නියැෙලන්න කියා තමයි විපක්ෂය කියා 
හඳුනාගත් මන්තීවරුන්ට මට ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. අපි  ගත්ත ෙම් කාෙලෝචිත පියවරත් එක්ක ඉදිරි 
ආෙයෝජන ඇති කරනෙකොට, කර්මාන්තශාලා ඇති කරනෙකොට  
අෙප් රැකියා පශ්නය විසඳීමට ගරු අගාමාත්යතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොයි ආණ්ඩුව 
තිබුණත් ෙම් රැකියා පශ්නය විශාල වශෙයන් බලපාන පශ්නයක්. 
පසු ගිය කාලෙය් ඒ ගැන කිසිම තැකීමක් ෙකරුෙව් නැහැ. මූල්ය 
තත්ත්වය ගැන හිතුෙව් නැහැ. රෙට් ආදායම ගැන හිතුෙව් නැහැ. 
අපි දන්නවා ඒ කාලෙය් රැකියා ලක්ෂ ගණනකින් අෙප් රාජ්ය 
තන්තය පිරවීමට කටයුතු කළ බව. ඒ සම්බන්ධව අපි කියන්න 
ඕනෑ.   අපි රාජ්ය ෙසේවය ලක්ෂ 15 දක්වා වැඩි ෙකරුවා කියලා ඒ 
කාලෙය් පම්ෙපෝරි ගැහුවා. මම හිතන හැටිය ට 1990 වන විට ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන් සිටිෙය් ලක්ෂ 6යි. එය ලක්ෂ 15 දක්වා 
වැඩි ෙකරුවාම මුදල් ෙගවන්ෙන් කවුද කියා කල්පනා ෙකරුෙව් 
නැහැ. ෙම් සඳහා මුදල් ආදායම් ෙහොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා 
ෙහව්ෙව් නැහැ. ඒ නිසා ඵලදායී රැකියා තමයි අපි ඇති කරන්න 
ඕනෑ. රටට පෙයෝජනයක් නැති රැකියා බිහි කිරීෙමන් කවදාවත් 
පෙයෝජනයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා කල්පනා ෙකරුෙව් රජෙය් රැකියා පුරවා රජයට 
බරක් ෙවන ෙද්වල් කිරීමට ෙනොෙවයි. විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ෙගනැල්ලා, කර්මාන්තශාලා ඇති කරලා ඒ තුළින් රැකියා අවස්ථා 
බිහි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ කියන 
කාරණයයි  එතුමා අදහසක් හැටියට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒක 
මාසෙයන් ෙදෙකන් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අද අහනවා 
"ෙකෝ රස්සාවල් ටික ආරම්භ ෙකරුවාද" කියලා.  ආෙයෝජකයන් 
ෙගනැල්ලා, රැකියා අවස්ථා සම්බන්ධ වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ 
කරන්න, කර්මාන්තශාලා පටන් ගන්න සාධාරණ කාලසීමාවක් 
අවශ්ය කරනවා. ඒ කටයුතු එතුමා කමානුකූලව, පියවෙරන් පියවර 
ඉදිරි වසර පහ තුළ සාර්ථකව නිමා කරයි කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අනික් කාරණය ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් 
අය වැෙය් තිෙබන ෙලොකුම බර තමයි රාජ්ය ව්යවසාය.  
විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, පාඩු ලබන ආයතන ගැන. පසු ගිය 
කාලෙය් අපි දන්නවා, ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් ආයතනය 
ෙපෞද්ගලික අංශය යටෙත් තිෙබන ෙකොට, ගුවන් ගමන් සඳහා 
ආසන පහසුකම් ලබා දුන්ෙන් නැහැ කියලා එවකට හිටපු රාජ්ය 
නායකයා එම ආයතනය බලහත්කාරෙයන් ගත්ත බව. ඒ වාෙග් 
ඉතාමත් සුළු සිදුවීමක් අරභයා තමයි ෙම් තරම් විශාල අලාභයක් 
අපිට විඳින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද රුපියල් බිලියන 
ගණනක් අපි ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් සමාගෙමන් පාඩු ලබනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විශාල 
වශෙයන් පාඩු ලබන මිහින් ලංකා එක ඇතුළු ෙම් රෙට් රාජ්ය 
ආයතන සියයක් විතර තිෙබනවා. ෙම්වාට සම්පූර්ණෙයන් මුදල් 
ෙගවන්ෙන් ෙම් රෙට් අසරණ දුගී දුප්පත් ජනතාවයි. ඒ අයෙග් බදු 
මුදලින් තමයි ෙම් ඔක්ෙකෝම පවත්වාෙගන යන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ෙම් බදු මුදල් ටික ඉතිරි කර 
ගන්න  පුළුවන් නම්, ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට විශාල දායකත්වයක් 
ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියන එක මම අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ 
නැහැ.  

කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වත්, අපි ෙම් ආයතන සම්බන්ධව කථා 
කෙළොත්, ෙම් ආයතන පතිව හගත කරන්න කථා කෙළොත්, 
"ඔන්න, ආණ්ඩුව ෙම්වා විකුණන්න හදනවා" කියලා තමයි ඔය 
ෙද්ශෙපේමීන් යැයි කියා ගන්නා උදවිය කථා කරන්ෙන්; එෙහම 
නැතිනම්, එයට විරුද්ධව කථා කරන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වත්, මෙග් ෙපෞද්ගලික 
අදහස නම් ෙම් ආයතන සියයට 50ක්වත් රජයට තියාෙගන ඉතිරි 
ආයතන ටික අනිවාර්යෙයන්ම ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබා දීලා, ෙම් 
ආයතන ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කරන්න ඕනෑ කියන 
එකයි. කවුරුත් ඒකට එකඟ ෙවයි කියා මම හිතනවා. කවුරුවත් 
ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ෙපෞද්ගලික අංශයට 
ෙදනවා, ෙම්වා විකුණාෙගන කනවා කියන අදහස තමයි හැම 
ෙදනාම සෑම අවස්ථාවකදීම මතු කරන්ෙන්. නමුත්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම ආයතන සාධාරණව ෙමෙහයවන්න 
පුළුවන්, නිසියාකාර හැකියාවක් තිෙබන ආෙයෝජකයන් පිරිසකට, 
ෙම්වාෙය් පරිපාලනය බාර ෙදන්න පුළුවන් නම්, ෙම් පාඩු ලබන 
ආයතන රටට ඵලදායී, වැඩදායී ආයතන බවට පත් කරන්න 
පුළුවන් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒක 
අනිවාර්යෙයන්ම සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ කාරණයක් කියන එක මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි 
අපි දන්නවා, ෙම් රට දියුණු  කරන්න නම්, විෙශේෂෙයන්ම 
සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කළ යුතු බව. අපි කවුරුත් සංචාරක 
ව්යාපාරය ගැන හැම අවස්ථාවකදීම කථා කරනවා. අපි දන්නවා, 
පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරය සම්බන්ධෙයන් 
තිබුණු ගැටලු, අර්බුද ෙමොනවාද කියලා. ඒ වාෙග්ම සංචාරකයන්ට 
සලකපු ආකාරය, සංචාරකයන් දූෂණය කළ ආකාරය, ඒ වාෙග්ම 
ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් තුළ සංචාරකයන්ට සිදු වුණ අතවර, 
කරදර නිසා අෙප් රට පිළිබඳව ජාත්යන්තරෙය් ෙහොඳ පතිරූපයක් 
තිබුෙණ් නැති බව අපි දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා, ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙබොෙහෝම 
නරක පතිරූපයක් තමයි අෙප් රට පිළිබඳව තිබුෙණ් කියලා. නමුත් 
වර්තමාන තත්ත්වය උඩ, වර්තමාන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක 
ජාත්යන්තර වශෙයන් විශාල පිළිගැනීමකට අද ෙම් රට පත් ෙවලා 
තිෙබන අවස්ථාවකදී ඒවා සම්බන්ධෙයන් දැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ කියලා අපි හිතනවා.  

ගරු අගාමාත්යතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා 
පසු ගිය කාලසීමාෙව්දී විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා,  ඊෙය් 
ෙපෙර්දාත් ගාලු පුරවරයට ගිහිල්ලා, මාතර දකුණු ෙවරළ තීරෙය් 
සංචාරක ව්යාපාරය වර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට දායක 
ෙවන්න කටයුතු කරලා තිබුණු බව අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියනවා, විෙශේෂෙයන්ම දකුණු පෙද්ශෙය් විතරක් 
 ෙනොෙවයි, රට අභ්යන්තරෙය්ත් සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්න 
පුළුවන් බව. මම නිෙයෝජනය කරන යටියන්ෙතොට මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඒ සඳහා ෙහොඳ තත්ත්වයක් තිෙබනවා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. සංචාරක ව්යාපාරය සඳහා ඒ 
පෙද්ශෙයන් ෙහොඳ පිටිවහලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම 
කිතුල්ගල නගරය අද සංචාරකයන්ෙග් ආකර්ෂණයට ලක් වුණ 
නගරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මම ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග්ත්, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග්ත් අවධානයට 
ෙයොමු කරවනවා. ෙම් පෙද්ශය සංචාරක කලාපයක් බවට පත් 
කරලා,  දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්නත් අපට 
අවකාශය තිෙබනවා කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරන්නට කරුණු කාරණා රාශියක් තිෙබනවා. නමුත් මට 
ෙවන් ෙවලා තිෙබන කාලය අනුව දීර්ඝව කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නා තරමින් සාර්ථක අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොඩි පශ්නයක් 
තිෙබනවා. වාහනවලට අය කරන බදු සම්බන්ධෙයන් අද සෑම 
ෙකෙනක්ම වාෙග් කථා කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, බදු ගැන කථා කරන විට සෑම ෙව්ලාෙව්ම කථා 
කෙළේ ෙම් වාහනවලට වැඩි කරලා තිෙබන බද්ද ගැනයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පරිසරය සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කරමින් විදුලි බලෙයන් දුවන වාහන, ඒ වාෙග්ම 
අෙනකුත් වාහන සම්බන්ධෙයනුත් ලිහිල් පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කරන්න තිබුණා නම් ෙහොඳයි කියන එක මම 
ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. ඒ වාහන සඳහා යම් කිසි මුදලක් 
අඩු කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ වාහන මිලදී ගන්න ඉන්න අයට එය 
විශාල පිටිවහලක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කුඩා ෙමෝටර් රථ ගැන 
කථා කෙළොත්, ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ට ෙමෝටර් රථ පාවිච්චි කරන්න 
එපා කියන්නා වෙග් එක පාරටම ෙම් වාහනවල බද්ද වැඩි 
කෙළොත් ඒක සාධාරණ නැහැ.  

අපි දන්නවා, කවුරුත් වාහනයක් මිලදී ගන්න කැමැත්ෙතන්, 
ආසාෙවන් ඉන්න බව. ඒ අයට වාහනයක් මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් 
ලබාදීම අෙප් යුතුකමක් ෙවනවා. ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා 
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තිෙබනවා. රෙට් මාර්ග තදබදයට ෙම් වාහන ෙලොකු පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් යම් කිසි ලිහිල් කියාදාමයක් හරහා 
අෙනකුත් අයටත් පරිසර හිතකාමී වාහනයක් මිලදී ගන්න ඒ බද්ද 
අඩු කෙළොත් එය ඉතා වැදගත් කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම වායු විෙමෝචන සහතිකය ලබා 
ගැනීම සම්බන්ධව පසු ගිය දවස්වල විශාල වශෙයන් කථා වුණා. 
පසු ගිය දවස්වල ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා තී ෙරෝද රථ 
සහ ෙමෝටර් බයිසිකල් ෙවනුෙවන් වායු විෙමෝචන සහතිකය ලබා 
ගන්නා අයට සහනයක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් අපි එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පුළුවන්කමක් තිෙබනවා 
නම් වාහන වර්ගීකරණය - categorize - කරලා, විෙශේෂෙයන්ම 
සීසී ධාරිතාව අඩු වාහනවල දුම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ෙවනම 
මුදලක් අය කරනවා නම් ඒක හැමෙදනාටම පිටිවහලක් වනවාය 
කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා 
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙවෙළඳ ආයතනවල 
නිෙයෝජිතායතන සම්බන්ධෙයන්. නිෂ්පාදකයන්ෙග් 
නි ෙයෝජිතායතන විසින් තමයි හැම අවස්ථාෙව්දීම බඩු ෙබදා හැරීම් 
ෙකෙරන්ෙන්.  මා හිතන හැටියට අලුතින් ඇති කර තිෙබන බදු 
කමය තුළ ඒ අයට යම්කිසි අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 

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

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
Please, give me one more minute, Sir.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉල්ලීම් කර තිෙබන්ෙන් නිෙයෝ ජිතායතනයි. සමහර විට ඒ අයට 
නිෂ්පාදකයාෙගන් ලැෙබන්ෙන් සියයට 5යි. නමුත් ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද සියයට 2 සිට සියයට 4 දක්වා වැඩි කිරීම තුළ 
ඒ අයට අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයට ලැෙබන සියයට 
5න් තව සියයට 2ක් ගිෙයොත් ඒ අයට ලැෙබන ලාභය තවත් අඩු 
වනවා. ඒ නිසා නිෙයෝජිතායතන සඳහා විශාල අසාධාරණයක් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියලා ඒ ආයතනෙය් පධාන 
කාර්යාලෙයන් ලිපියක් එවා තිෙබනවා, සියලුෙදනාම අත්සන් 
කරලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් දක්වන්න ෙහෝ ඒ ලිපිය 
කියවන්න කාල ෙව්ලාව නැති නිසා මා ඒ ලිපිය සභාගත* 
කරනවා. ෙම් කාරණය ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරලා ඒ සඳහා සහනයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න  කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

අවසාන වශෙයන්, විෙශේෂෙයන්ම සාධාරණ අය වැයක්, 
සමබර අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කළ අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, අගාමාත්යතුමාෙග් උපෙදස් මත කටයුතු කළ 
මුදල් ඇමතිතුමාටත් අෙප් ෙගෞරවනීය පණාමය පිරිනමමින්, 
එතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම අමාත්ය මණ්ඩලයටත් ඉදිරි කාලෙය්දී 
ජනතාවට පතිලාභ ලැෙබන ආකාරයට ෙම් අය වැය ෙයෝජනා 
සාර්ථකව ඉෂ්ට කරන්න ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා!යි 
කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

[අ.භා. 4.40] 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ඇතුළු සියලු 

ෙදනාෙගන්ම අවසරයි. ෙම් රෙට් සුවහසක් කාන්තාවන් 
නිෙයෝජනය කරමින්, ඔවුන්ෙග් පධාන පශ්න මූලික කර ගනිමින් 
කථා කරන්නටයි මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව. අෙප් රෙට් අතීතය දිහා 
බැලුවාමත් අපි ෙත්රුම් ගත් ෙදයක් තමයි අලුතින් රජයක් පත් 
වුණාට පස්ෙසේ ඒ රජෙය් පැවැත්ම ගැන තීරණාත්මක සාධකය වන 
අය වැය ෙදස ඉතාම වුවමනාෙවන්, උනන්දුෙවන් ජනතාව බලා 
ෙගන සිටින බව. එවැනි ෙමොෙහොතකයි ෙම් 69වන අය වැය අපි 
ඉදිරිෙය් තිෙබන්ෙන්.  

ෙමහිදී මා කියන්න ඕනෑ, ෙම් අය වැය තුළින් දරුවන්ෙග් හා 
කාන්තාවන්ෙග් යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව ෙහෝ ඔවුන්ට 
ෙකළින්ම බලපාන පහසුකම් පිළිබඳව ෙමොනම විධියකින්වත් 
සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැරි වීම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්ය 
කියලා. ගෘහිණියකට තමන්ෙග් ජීවන රටාවට ෙකළින්ම බලපාන 
බඩු මිල ඉහළටම නැඟ සිටින අවස්ථාවක ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු තවත් සහන රාශියක් ගිලිහී ගිහින් තිෙබනවා. ඔවුන් මුලින්ම 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටියා, ෙපෝෂණ මල්ල ගැන. පසු ගිය රජය 
මැතිවරණයට කලින් කිහිප වතාවක් ෙම් ෙපෝෂණ මල්ල ෙබදා 
දුන්නා. ජනතාව රැවටුණු ෙවනත් යුගයක් නැති තරමට ෙපෝෂණ 
මල්ල ගැන ගර්භිණී මාතාවන් තුළ තිබුණු සියලු පාර්ථනාවන් සුන් 
කර දැම්මා. අද ඔවුන්ෙගන් ඇහුෙවොත් කියන්ෙන්, "අෙන්! අපට 
නම් ඒක ලැබුෙණ් නැහැ"යි කියලායි. මා ඉල්ලා සිටිනවා, එෙහම 
කරන්ෙන් නැතුව ෙම් රෙට් අනාගතය භාර ගන්නා දරුවන් බිහි 
කරන්න සිටින මවුවරුන්ෙග් ෙපෝෂණය තකා, දරුවකු පිළිසිඳ ගත් 
දිනෙය් සිටම හැකි ඉක්මනින්ම ඔවුන්ට ඒ ෙපෝෂණ මල්ල ලබා 
ෙදන්න කියලා.  

ෙම් රෙට් තවත් කාන්තාවන් ඔවුන්ෙග් ඡන්දය පාවිච්චි 
කරන්නටත් ඇත්ෙත් ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තු ඇතුවයි. හදිසිෙය් 
ජීවිතයට ඇතිවන පශ්නවලදී, ඔවුන් ෙබොෙහෝම ආදරය කළ රන් 
ආභරණ ටික  බැංකුවලට උගස් තියන්න සිද්ධ වුණා. ආණ්ඩුව 
පැමිණි විගස  ඒ රත්තරන් බඩු ෙබ්රා ෙදයි කියා ඔවුන් බලාෙගන 
හිටියා. අවසානෙය්දී ඒකත් පුස්සක් බවට පත් වුණා. දින සියෙය්දී  
ඒක ෙකරුෙණ්ත් නැහැ, දින ෙදසියෙය්දී ඒක ෙකෙරන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඒක තමයි සත්යය.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් වන විට  විෙද්ශ රටක ෙසේවය කරන 
අෙප් සිංහල කාන්තාවකට ගල් ගහලා මරන්න සූදානම් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ගල් ගහලා මරන්න හදන  සිංහල කාන්තාව ගැන 
ෙමොකක්ද ෙම් රජය ගත්ත වැඩ පිළිෙවළ?  උසාවිෙය්දී ඇයට වරද 
පිළි ගන්නට අවස්ථාව හදලා දුන්ෙන් කවුද? ඒ සඳහා තානාපති 
කාර්යාලය වග කියන්න ඕනෑ. තානාපති කාර්යාලෙයන් තමයි 
ඇයට නීති උපෙදස් ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ඒ නීති උපෙදස්වලින් 
පසුව තමයි ඇය වරද පිළිෙගන, අද මුළු ශී ලාංකික කාන්තාවටම 
අපහාසයක්, අපකීර්තියක් ෙගන ෙදමින් ෙමවැනි අවස්ථාවකට 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, අපි තවමත් පරක්කු නැහැ. අපට 
තවමත් ඇය ෙවනුෙවන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 
ඇය  ෙබ්රා ගන්න  තවමත් පුළුවන්. ෙම් රෙට් සියලු කාන්තාවන් 
ෙවනුෙවන් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා 
සියලු ෙදනා ඉදිරිපිට  මා කියනවා, අෙප් ගැහැණියකට ගල් ගසා 
මරන්න ඉඩ ෙදන්නට එපා කියලා. ඇය ෙබ්රා ගත යුතුයි. ඒ සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම එක හිතින්, එක්සත්ව කටයුතු 
කළ යුතුයි කියා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියා සිටිනවා.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉදිරියටත් පිට රටවල 
රැකියාවලට යන අෙප් කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැය තුළින් 
කිසිම සහනයන් ලැබිලා නැහැ. අඩු තරමින්, ඒ යන රටවල නීතිය 
ගැන ෙහෝ ඒ රටවලදී හැසිරිය යුතු ආකාරය ගැනවත් හරියාකාර 
පුහුණුවක් ෙමෙතක් ඔවුන්ට ලබා දුන්ෙන් නැහැ. මෑතකදී 
කැකිරාව පෙද්ශෙය් කාන්තාවකෙග් ෙබල්ල කපා මරා ලංකාවට 
ෙගනාවා. ඒ ගැන කථා කරන්නවත් කිසි ෙකෙනක් නැහැ. ඇයට 
ඒ තත්ත්වය උදා වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒ අයට නිසි දඬුවම් ලබා 
ෙදනවාද? ඒ සියල්ල පිළිබඳව අපි මීට වඩා උනන්දුෙවන්, 
වුවමනාෙවන් කටයුතු කළ යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

දරුවන්ෙග් කිරි පිටිවල මිල යම් පමාණයකට අඩු වුණත්, මව් 
කිරි දීම සඳහා ෙම් රෙට් සියලු මව්වරුන්ෙග් උනන්දුව වැඩි කිරීම 
ඊට වඩා වැදගත් ෙවනවා. අධිෙපෝෂණෙයන් යුත් කිරි පිටිවල මිල 
වැඩි වී තිෙබනවා.  ළදරු විෙය් දරුවන්ට මව් කිරි දීෙම් පවණතාව 
වැඩි කිරීම සඳහා මීට වඩා පවර්ධනයක් මුළු රට පුරා අපි ඇති කළ 
යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම, කෘෂිකාර්මික වටපිටාවකින් ෙපෝෂණය වුණු, 
ෙත්, ෙපොල්, රබර් සහ කුරුඳු වැනි ෙභෝග තිෙබන පළාතක් අපි 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන්.  එදා ෙම් රෙට් පුංචිම ළමෙයකුෙගන් 
වුණත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන ඇහුෙවොත් ෙකළින්ම කියන්ෙන්, 
''ෙත්, ෙපොල්, රබර්වල ආදායමින් තමයි අෙප් රට ඉදිරියට යන්ෙන්'' 
කියලා. නමුත් අද ෙත්වලට සිදුවී ඇති විනාශය බැලුවාම, මෑත 
ඉතිහාසෙය් කිසිම දිනක ෙත්වලට ෙමවැනි තත්ත්වයක් උදා වුෙණ් 
නැහැ. බාල ෙපොෙහොර ලබා දීලා ෙත්වල පමිතිය අන්තිමට 
බැහැෙගන බැහැෙගන යද්දී, ෙදනවාය කිව්ව මුදල් ලබා ෙනොදීම 
නිසා, ෙමොනවා කරන්නද කියලා දන්ෙන් නැතිව අද ඒ මිනිසුන් 
පාරට බැහැලා  වර්ජනය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන්ට -අපි කථා කරන්ෙන් අක්කර 50, 100 ඉඩම් ගැන ෙහෝ 
විශාල ෙකොම්පැනි ගැන ෙනොෙවයි- අඩු තරමින් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා ෙනොදීෙමන් ෙත් කර්මාන්තය   පහතටම යනවා. 
එය නැත්තටම නැති කරන්නටයි සූදානම කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. පිට රටින් ෙත් කුඩු ෙගනැල්ලා  ඒවා ලංකාෙව්දී pack 
කරලා ආපහු යවනවා. අෙප් ශී ලාංකික අනන්යතාව, එෙහම 
නැත්නම් ශී ලාංකික ෙත් සෑම ෙකෙනක්ම දන්නවා. ෙලෝකෙය් 
ඕනෑම තැනක ගිෙයොත් ශී ලාංකික ෙත්වලට ඉතාම වටිනා විධියට 
පිළිගැනීමක් ලැබුණා. 

ෙම් ෙත්වලට අද ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? පමිතිය ෙකොයි 
විධියද කියලා අපට හිතන්නවත් බැරි විධිෙය් ෙත් ෙකොළ 
ඉන්දියාෙවන් ෙගනැවිත්, ෙමෙහේදී අලුතින් pack කරලා, ලංකාෙව් 
ෙත් හැටියට ෙවන රටවලට යවලා, අෙප් ෙත්වලට තිබුණු සියලු 
වරපසාද සහ  පිළිගැනීම අන්තයටම ඇද දමපු අවස්ථාවක් කියලා 
මම කියන්න කැමැතියි. ඒ නිසා ෙම් ෙත් වගාකරුවන් අප රැක 
ගන්නට ඕනෑ. අද ඔවුන්ෙග් ෙත් factories වහන තත්ත්වයට 
ඇවිත් තිෙබනවා. ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්න වහාම කටයුතු කළ 
යුතුයි. ෙම් අය වැය තුළින් ෙත් වගාකරුවන්ට ෙමොනම විධිෙය් 
සහනයක්වත් ලබා ෙනොදීම තුළින් ෙම් රෙට් ෙත් කර්මාන්තය 
විනාශ කර දැමීමට උගුල් අටවන බව අපට  අනිවාර්යෙයන්ම 
කියන්න පුළුවන්.   

අද රබර් ගැන  කථාවක් ඇත්ෙත් නැහැ. අද රබර් වතුහිමියන් 
රබර් ගස් කපලා දරවලට ගන්න තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, කුරුඳු  කර්මාන්තය පිළිබඳව  පුහුණු කරන 
ස්ථාන හදන්න යනවා. ඒක ඒ තරම් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, කුරුඳු කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අය පාරම්පරිකව  ඒ ෙද්වල් 
කරෙගන යනවා. නමුත්, ෙම් අය දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ, කුරුඳු 

ෙතල්වලින් ෙලෝකෙය් විශිෂ්ටතම ගණෙය් සුවඳ විලවුන් වර්ග 
නිෂ්පාදනය කරන බව. කුරුඳු ගහට හානියක් ෙනොකර, කුරුඳු 
ෙකොළවලින් පමණක් හදන කුරුඳු ෙතල් ෙම් රෙට් ව්යාපාරයක් 
හැටියට කරෙගන යන්නට කටයුතු සූදානම් කළා නම් ෙහොඳයි 
කියා මා හිතනවා. කුරුඳු කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් පුහුණු වීමට 
තැනක් සූදානම් කරනවාට වඩා කුරුඳු නිෂ්පාදනවලට ඒ වාෙග් 
අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා නම් ෙහොඳයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වී ෙගොවීන් සඳහා  යල 
සහ මහ කන්න ෙදකම ආවරණය වන පරිදි ෙහක්ටයාර් එකක්  
සඳහා වර්ෂයකට රුපියල් 25,000ක උපරිමයකට යටත්ව මුදල් 
පදානයක් ලබාදීමට තීරණය කර තිෙබනවා  ලු. ඒ රුපියල් 
25,000ක මුදල ලබා ෙදන්ෙන් ෙපොෙහොර ලබා ගැනීමට ලු. ඒ 
ගන්න ෙපොෙහොරවල පමිතියක් තිෙබනවා කියා අපට ඇප වන්ෙන් 
කවුද? ඒ අය ගන්ෙනත් පමිතිෙයන් බාල, මිනිසුන්ෙග් වකුගඩු 
නරක් කරන ඒ විධිෙය්ම ෙපොෙහොර තමයි. යල සහ මහ කියන 
කන්න ෙදකටම පෙයෝජනයට ගැනීම සඳහා ෙම් රුපියල් 
25,000න් ගන්නා ෙපොෙහොර  පමිතිෙයන් ඉහළයි කියා අප විශ්වාස 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
රෙට් වී අතිරික්තයක් තිබුණා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසා ඒ 
තරමටම වී ෙගොවිතැන ඉහළට ආවා. නමුත් ඒ තත්ත්වය පහළට 
දමලා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුවට ෙගොවීන්ෙග් අතට රුපියල් 
25,000ක් ලබා ෙදන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එයින් වී 
ෙගොවිතැන සම්බන්ධෙයන් ෙමොන තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් උදා 
ෙවයිද? ජනතාවට තමන්ෙග්  ෙගවත්ෙත්ම පරිසර හිතකාමී ෙහොඳ 
ෙපොෙහොර වර්ග හදා ගැනීමට මඟ ෙපන්වන ආකාරෙය් පුහුණු  
මධ්යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීමයි  කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
එවැනි ෙදයක් ෙනොකර ෙපොෙහොර ගන්නට ෙමවැනි මුදලක් ලබා 
දීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් රුපියල් 25,000ක මුදල 
කන්න ෙදකකට ෙපොෙහොර මිලදී ගැනීමට පමාණවත් නැහැ.  අඩු 
තරමින් කන්න ෙදක ෙවනුෙවන්  රුපියල් 50,000කවත් මුදලක් 
ලැබුණා නම් ඒ අයට  යමක් කර ගන්න තිබුණා.  

අද රත්තරන් ආභරණ පළඳින්ෙන් නැති කාන්තාවක් ෙහොයා 
ගන්න බැහැ. මුදල් හදිසියකදී උගස් තියලා මුදලක් ලබා ගන්න 
හරි ඒ කාන්තාවන් ආදෙරන් තබාෙගන සිටින  රත්තරන් බඩු ටික 
තමයි ෙයොදා ගන්ෙන්.   රත්තරන් ආනයනය සඳහා 50ෙදෙනකුට 
විතරක් බලපත ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඔවුන්ට පමණක් 
ඒ කර්මාන්තය කරෙගන යාමටටයි ෙමම අය වැෙයන් අවස්ථාව 
සලසා  ෙදන්න යන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමියට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මට තව එක කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කාරක සභාපතිතුමනි.  

ෙදමළ සහ ඉංගීසි ෙටලි නාට්යවලට අය කරන බදු අයින් 
කරන්න යනවා. එෙහම වුෙණොත් අෙප් ලාංකික ෙටලි නාට්යවලට 
ෙමොකද වන්ෙන්? ෙම්වා අප ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් දිනාගත්ත 
ෙද්වල්. ෙදමළ ෙටලි නාට්ය ලංකාෙව් හදන්න අපට බැරි ඇයි? ඔය 
කියන ෙදමළ ෙටලි නාට්ය රටින් ෙගන්වනවාට වඩා ෙම් රෙට් 
ඉන්න ෙදමළ ජනතාව ෙයොදාෙගන ඒවා හදන්න අපට බැරි ඇයි? 
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ඉංගීසි ෙටලි නාට්ය ෙම් රෙට් හදන්න බැරි ඇයි? ෙමෙතක් 
කාලයක් අප ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් කටයුතු කරලා, හුඟක් 
සටන් කරලා තමයි ඔය තත්ත්වය ෙගනාෙව්. ඒ බදු මුදල්වලින් 
තමයි, රන්මිණිතැන්න වාෙග් ෙටලි සිනමා ගම්මානයක් බිහි කෙළේ. 
නමුත් ශී ලාංකික සිනමාව පිළිබඳව වචනයක්වත් කථා කරන්න 
තරම් වුවමනාවක් ෙම් අය වැය තුළ  නැහැ. ඔවුන් ට කිසිදු 
සහනයක් ලබා ෙදන්න කිසිම වුවමනාවක් දක්වන බවක් 
ෙපෙනන්නට නැහැ.   මම හිතන විධියට හුඟක් අයට  සිනමා කලා 
ශිල්පීන්ව අවශ්ය වන්ෙන්, ඡන්ද කාලයට තමන්ෙග් ඡන්ද 
රැස්වීම්වලට ජනතාව ෙගන්වා ගන්න විතරයි. නමුත් ෙම් රෙට් 
කලාකාරියක් හැටියට ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන 
මට අහන්න එක ෙදයක් තිෙබනවා.  

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

now.  
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ෙම් සිනමාව ෙවනුෙවන් යමක් කරන්නට ඔබතුමන්ලා හිතුෙව් 

නැත්ෙත් ඇයි කියලා මම අහනවා. තව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා 
කරන්න තිෙබනවා. නමුත් මට ඒ සඳහා ලැබී තිෙබන කාල 
ෙව්ලාව මදි නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ඔබතුමන්ලා 
උතුෙර් මන්තීතුමන්ලාට නම් විනාඩි තිහක් ලබා ෙදනවා. අපට 
විනාඩි දහයයි ලබා ෙදන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[4.54 p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 

giving me this opportunity. This is my first speech in 
Parliament during a Budget Debate. I am very happy to 
say that the Hon. Ravi Karunanayake, Minister of 
Finance, has given us a people-friendly Budget. He has 
reduced the prices of almost all the essential  consumer 
items. In addition, he has increased the allocations for 
almost all the required Ministries.  

Especially, when I was listening to the Budget Speech, 
I noticed that more allocations have been made for the  
Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine 
for the construction of dialysis centres, cancer hospitals, 
stroke centres and upgrading of hospitals et cetera. A 
large amount of money has been allocated in this regard. 
These areas are major health issues in Sri Lanka and we 
have been facing a lot of problems. I know most of the 
patients who can afford have been going abroad, but the 
majority of the people who are unable to afford to go 
aboard will have to die. So, I think it is a very good idea 
of the Hon. Minister to allocate so much of funds in this 
regard. Especially, he has concentrated on certain 
hospitals which have been  neglected.  For instance, in my 
District, Puttalam, we do not have funds for the Puttalam 
Base Hospital which caters to people covering a vast area.  
The Hon. A.H.M. Fowzie, Minister of National 

Integration and Reconciliation, knows about it. When I 
was the Minister of Health in the Provincial Council, I 
was able to do certain work in the Puttalam Base Hospital 
which caters to people covering an area over 200Km.  
But, unfortunately, they were not satisfied with the 
quality of the work and the Provincial Councils were 
unable to do that work. Therefore, I request the Hon. 
Minister to take over that hospital under the Central 
Government and help the large number of people living 
in the Puttalam District.  

As far as the education sector is concerned, I am 
happy once again that a large amount of money has been 
allocated  because, there is a big shortage of teachers in 
our country. In the Puttalam Educational Zone, there is a 
shortage of 2,100 teachers. Every year, when a few 
hundred of teachers are appointed, another few hundred 
go away. So, this problem has been going on for a long 
time. When we go to the Provincial Council, they put the 
blame on the Central Government. When we come to the 
Central Government, they say, “We have allocated the 
money; we have sent the funds to the Provincial 
Council." But either way, they have not been benefited. 
Therefore, I request the Minister to appoint teachers 
directly from that particular area as much as possible so 
that they will be responsible. I am very happy with the 

amount that has been allocated for education.  

Hon. Deputy Chairman of Committees, with regard to 
the Ministry of Fisheries and Aquatic Resources 
Development, I would like to mention as a Member 
coming from the Puttalam District, where we have about 
160Km of seafront,  that there are a lot of problems faced 
by our fisherfolk.  I am also very happy to note that for 
the first time, there is a life insurance cover of Rs. 1 
million  for  the fisherfolk who go for fishing and face 
accidents. I think this is a very good idea, because when 
the fishermen go for fishing, the whole family is waiting 
till they come back.  Sometimes, they do not come back 
at all - it happens in our area.  In such situations their 
families have nothing to do because they have been 
deprived even of their daily income. So, I think, that is a 
very good move we have done that for the first time.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, it was also 
mentioned in the Budget Speech that fishery harbours are 
going to be upgraded. There are many fishery harbours in 
Chilaw and other areas and Rs.750 million have been 
allocated for them. We also have a fishery harbour in my 
Electorate, Kalpitiya, which is a major fishing area.  I 
would also like to request the Hon. Minister of Finance to 
include the Kalpitiya Fishery Harbour also for the  
improvement, because it has been neglected for a long 
time.  

Also, I would like to say a few words about the Agro 
Livestock and Fish Processing Park, where NAQDA 
would play a major part. NAQDA must be revamped and 
developed because it is they who assist the fisherfolk and 
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are responsible for the entire fishing industry. But, I am 
not satisfied with its functions. There are good officers in 
that institution, but they are not at all financially 
supported. So, we must revamp that institution. 

Then, I come to the prawn farms. The prawn farming 
industry is a foreign exchange earner for Sri Lanka. For 
the last so many years, we have been making a lot of 
money through this industry; we have been getting 
foreign exchange in return. But, during the last few years, 
there have been a lot of problems in the prawn farms. 
They have been affected by prawn diseases. Nobody is 
there to advise them. The worst problem is, the cost of 
production, which goes up day by day. Also, there are 
only a few buyers. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please, Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair. 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

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

 

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

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you may continue.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, these prawn farms are mismanaged due to lack of 

fisheries officers. Also, there are only a few buyers. So, 
the prices are manipulated by them and are very low. 
Then, the prices of shrimp feed imported is very high. I 

think the Government and the Ministry must look into 
this and see that they get a better price for prawns and 
also the shrimp feed prices are brought down to a lower 
level.   

Agriculturewise, in Puttalam, we have the Economic 
Centre in Norochcholai, from which so many lorry loads 
of vegetables are being sent out to the rest of the country 
daily. But, unfortunately, what happens is, when there are 
excess stocks, those go to waste and farmers lose. 
Therefore, I request the Hon. Minister to have a cooler 
system in Norochcholai so that whatever excess stocks 
produced can be preserved and  sent out to the rest of the 
country later on.  

One item that I noticed missing in the Budget Speech 
is, the salt industry - nothing has been said about the salt 
industry. But, as you know, the salt industry is a must for 
Sri Lanka. In the area where I come from, 40 per cent of 
the total salt consumption of Sri Lanka  is manufactured 
and it is done by private companies. They are supplying 
40 per cent of the total consumption of the country. But, 
very unfortunately, these private salterns are not well 
looked after. According to the regulations of the Ministry 
of Health, Nutrition and Indigenous Medicine, all 
families must consume iodized salt, because the easiest 
way for people to consume iodine is through salt. During 
the last two years, they had made a survey and found out 
that only 70 per cent of Sri Lankan families consume 
iodine because the private salt producers are unable to 
manufacture iodized salt. In Puttalam, we have the 
biggest salt pans, which cater to 40 per cent of the total 
salt consumption. We were not supported by any 
Government. I can remember, in 1995-1996 period, two 
salt iodization plants were given by the Government, by 
which we manufacture about 10 to 15 per cent of the total 
consumption. Therefore, the production has been low. 
The UNICEF, through the Government, has been helping 
the salt industry. Therefore, I request the Hon. Minister of 
Industry and Commerce to look into this and provide us 
with the necessary machinery to produce iodized salt. We 
are a member of the ICCIDD, which is there for the 
prevention of Iodine deficiency disorders in Sri Lanka. 
So, these are some of the problems faced by the salt 
manufactures of our area today.   

Further, I am very happy to note that money is 
allocated also for Wayamba development and the 
relevant Ministry is getting a big amount. They always 
talk about the North, the South, the West and about 
everything else; but nobody speaks about Wayamba. This 
has been going on for years and years. Therefore, I am 
very happy indeed about money being passed for 
Wayamba development.  

Then, Sir, I come to the issue of displaced people in 
Puttalam. This issue has been going on for a long time. I 
know, when my leader, the Hon. Risad Badhiutheen, was 
the Minister of Rehabilitation, he was able to send so 
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many thousands of displaced people back to the North. 
Today, some speak a lot of things about that. But, 
unfortunately, after his Ministry has changed, that had 
been stopped. I mentioned earlier also that 25 years ago, 
displaced people came in big numbers -over 100,000 - 
from Mannar and Mullaitivu to Puttalam. We looked after 
them. After 20 years, some of them have gone back to 
Mannar and now, people are saying that they are 
occupying lands of Wilpattu and so on. Sir, I would like 
to mention that they have gone back to their own lands 
after 20 years. That is the fact. They have the necessary 
deeds and everything and they have gone back to their 
own lands. But now, there are thick jungles in that area. 
So, now they say that land belongs to the Government. 
Further, we must not forget that still there are 20,000 
people living in Puttalam. They are neither in Puttalam 
nor in Mannar. Now, after 20 years, the families have 
doubled. Therefore, I request the Government to look into 
this and solve the problems of those people from Mannar 
living in Puttalam. They must be properly sent back with 
all the facilities put in place so that they also can live 
peacefully like us. Sir, for the sake of opposing, the 
Opposition - there is no Opposition here -  need not 
oppose.  

Now, look at the tourist industry. I am very happy to 
note that they are going to improve the standard of the 
Puttalam Airport along with other airports. Kalpitiya has 
become a real tourist attraction. Now, the Budget of the 
present Government has proposed to allow foreigners to 
come in and invest freely so that more money would 
come in. I am very happy to note that our Finance 
Minister, along with the Advisers of the President and the 
Hon. Prime Minister, has given us a very good Budget. 

Sir, I have another matter regarding irrigation. My 
area, Puttalam, is below the level of Anamaduwa, which 
has 600 minor tanks, major water schemes and three 
rivers. All the excess water from these tanks and rivers 
run across Puttalam before going into the sea. Sir, every 
year, we face this problem. I have been agitating for this 
for a long period because when it starts raining in 
September and October, they do not allow the water in the 
major tanks to flow out; they preserve the water. 
Normally, we have heavy rains in December. But before 
December, once the tanks get filled, all of a sudden, all 
the sluice gates are opened and our area goes under water. 
You would not believe, last week in the Puttalam City, 
there were 2,800 people marooned. For six days, there 
was water in their houses. So, I request the Government 
to take some measures to find a solution to this problem. 
The Kala-Oya also flows through Puttalam. The 
Mahaweli water comes into Kala-Oya and the excess 
water flows through Puttalam. Then, we have Mee-Oya; 
we have Deduru-Oya. Excess water from all these oyas  
flow through Puttalam.  

In fact, I had a meeting with the Hon. Minister 
yesterday and requested him to manipulate the problem in 

such a way that we do not get affected. Canals can be 
dug, but it had been neglected. As you know, since 1989, 
it is only now that I have come to Parliament as a 
Representative of Puttalam and am able to raise these 
matters. These are the facts. Nobody speaks about 
Wayamba; nobody speaks about the people of the North-
Western Province. We also need all the facilities. We 
would like to live peacefully like others. Therefore, I 
request the Hon. Minister to look into these matters and 
help us.  

Once again, I thank you for giving me this 
opportunity.  

Thank you. 
 
[5.11p.m.] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 Mr. Presiding Member, let me at the outset thank you 

for giving me 10 minutes of time to express my views on 
the Budget 2016. Ten minutes is a lot of time for a 
Member of the UPFA who sits in the Opposition; in fact, 
it is a luxury. Although, I still cannot fathom how 51 
Members of the Opposition get much a lesser period of 
time than another group of Members who also claim to 
represent the Opposition. It is beyond me. I suppose it is 
much the same as the Budget presented for 2016. It is 
beyond all of us.  

But, Sir, I must congratulate the Hon. Minister of 
Finance, even in his absence, for the lengthy presentation 
concluded. I think it took over four hours. Although it 
might have bored a few Members - I noticed a Facebook 
update after proceeding home, which showed the Hon. 
Prime Minister and the Foreign Minister sound asleep 
with some other distinguished Members of the Cabinet - 
perhaps a true reflection of how this country is being 
governed.  

To the matter at hand, Sir -  Budget 2016, I think, can 
be interpreted in different angles. Some call it a 
"Capitalist Budget". Some view it as a Budget which 
offers no relief for the common man. Or, it could be 
viewed as a Budget which tries very short-term based 
revenue collection measures deviating from its medium-
term goals. Whatever the manner one views this Budget, 
it could be seen as an ill-prepared Budget, perhaps a bit 
like the Finance Minister's speech. It is primarily stuck 
between an attempt to deliver on the promises which  the 
Government made to its people and an attempt to carry 
out major austerity measures in order to support a 
flagging economy which this Government brought upon 
itself by promising undeliverable promises to the masses.  

In another aspect, it can be viewed as a total policy 
planning failure, particularly when considering timing 
mismatches. I think an Hon. Member explained in this 
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House the mismatch of timing of concepts like trying to 
reduce the number of vehicles on the road by introducing 
a monorail where the benefits could only be reaped in the 
medium term. Other policies are also complete follies. Let 
me give a few examples. I, particularly, like to raise the 
matter of allowing importation of tea leaves for blending 
purposes. I think this is a mistake. I am aware that Sri 
Lankan tea is more expensive than that of its counterparts. 
However, if our tea exporters are to blend cheap foreign 
tea with the superior local tea, then, why not encourage 
them to set up shops overseas and open our capital 
account in the true liberalization passion of this 
Government? But, instead, the Government has decided 
to take this adventurous policy by further risking price 
reductions and the livelihood of 400,000 tea smallholders 
which account for more than 70 per cent of the tea 
production in this country.  

Nothing had been done to protect the rubber 
plantations and this double impact in districts like Kegalle 
has brought the rural economy to its knees. The 
withdrawal of the fertilizer subsidy will no doubt 
aggravate the situation. It can be seen that no measures 
have been taken by the Hon. Finance Minister in bringing 
any sort of relief to the people who are burdened with an 
increase in cost of living. Sir, the other day, I stepped 
outside in order to order an omelet from a night boutique 
and I was dismayed to find out that there were no chillies 
in it. The explanation which the shop owner provided me 
was even more astonishing. He simply said, "මහත්තයා, 
දැන් අමු මිරිස් කිෙලෝවක් රුපියල් 1,200යි." Other than not 
providing any relief to the masses, this Budget hints at 
some sinister motives of the Government which, I 
believe, is principally aimed at enriching its friends and 
family members.  

The proposed merger of the ETF and the EPF rings 
immediate alarm bells. When the Central Bank has been 
successful in providing returns of more than two to three 
per cent over the inflation rate, historically, we must 
question as to why you set aside this practice and in all 
probability let this Fund be managed by a private fund 
management company for an annual management fee of 
about one per cent. And we all know how these things 
end up - with somebody’s son-in-law or a close relative 
make a killing. The Hon. Minister must be reminded that  
these monies are not his to play with. There are the hard-
earned saving of the working class of this country and 
must be protected at all costs. The creation of the “Fund 
of  funds” could be viewed as an attempt not only to suck 
the interest components of the ETF and the EPF  but also 
the Fund itself. I mean, when this Government has the 
highest fiduciary duty to safeguard the monies of the ETF 
and the EPF by investing those monies in the safest 
investment  instruments, who in their right  minds will 
propose for the use of the ETF and  the EPF  to promote 
venture capitalism - a very high risk strategy indeed.  

Sir, if the Hon. Finance Minister thinks that the 
people of this country will sit and watch as he lets his 
capitalist friends plunder the ETF and the EPF, he has got 
another thing coming. He had wisely reversed the vehicle 
emission test fee of Rs. 5000 applied for motorcycles and 
three-wheelers as there was a public outcry. A Facebook 
campaign started calling  for all those who oppose this 
policy to tie a black band. But in the case of  the ETF and  
the EPF,  I fear Sir,  the people will not only take to 
Facebook, but take to the streets if it comes to light the 
perceived ulterior motives of this Government.  

Sir, we also need to look at the rationale for 
introducing insurance for natural disasters. Now what the 
Hon. Minister proposes is what is referred to in insurance 
terms as a "CAT loss cover" or "catastrophes cover". 
Now for me, this again is an ill-advised policy. What 
should be done is to encourage the insurance companies 
to encourage its customers to simply take fire insurance 
for their premises and to include a natural disaster cover 
in the policies. By introducing a blanket cover, it would 
in fact discourage the customers from purchasing its own 
cover.  But I do agree that the purchase of such  a blanket 
cover for Rs. 300 million would enable somebody high-
up  to collect a fat reinsurance commission.  

Another matter of concern is the granting of licences 
to 50 licensees for the importation of gold. Now, not only 
will this policy distort the level playing field but you can 
smell money a million miles away. “Sea Street, here I 
come”  now seems to be the new calling of the 
Government. But in all honesty, if the Hon. Finance 
Minister says taxing gold is superfluous, then why restrict 
the market to only 50 players? Why not give everybody 
an equal chance? 

You see Sir, this Budget is full of bad public policy 
and the ten minutes that I have been granted is not fully 
sufficient  to even remotely peruse through the Budget 
Proposals. And, this “Revolutionary Budget” has 
imposed a tax on electric cars, a practice not carried out 
anywhere in the world. The word around  town is a high-
net-worth individual has imported 5,000 such cars to the 
country recently.  So perhaps the Hon. Finance Minister  
will see it fit  and  a wiser policy to reduce the taxes on  
electric cars after this  fleet of vehicles have been sold.   

Also it must be noted there is a contradiction with the 
Budget Proposals and the Medium-term Policy Speech 
the Hon. Prime Minister presented on the 5th of this 
month. For instance, whereas the Prime Minister targets a 
higher percentage of this Government's revenue through 
direct taxes, this Budget does exactly the opposite, 
releasing  even a higher burden on the masses.  

So let me utilize the remaining minutes I have been 
given in presenting one or two macro-level deficiencies 
in the Budget presented. First and foremost, a revenue 
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expectation of 38 per cent from the projected figures of 
2015 seems overly ambitious, specially considering the 
fact that during the last ten years revenue growth has not 
exceeded 25 per cent. The 200 per cent increase in the 
non-tax revenue is also questionable. Since we all know 
that Government-owned entities cannot increase their 
profits 200 per cent year on year, the only reasonable 
presumption is that the Government will engage in a 
scheme of privatization to enrich its cronies. The increase 
in Government expenditure of 19.2 per cent, the highest 
seen in the last decade, will result in more pressure on 
maintaining a Budget deficit of below 6 per cent.  

The analysts have already predicted that this is not an 
achievable figure and will result in the reduction of 
Capital Expenditure and an increase of the budget deficit 
to beyond 8 per cent. But, there are also some 
encouraging initiatives which the Government has taken. 
By increasing the bandwidth of PAYE tax to Rs. 2.4 
million, the real earning capacity of the private sector will 
increase thus encouraging the unemployed to seek jobs in 
the private sector. The attempt of trying to simplify the 
tax structure also needs to be appreciated. 

So, let me conclude by saying that, all in all, I do 
agree with the statement of the Hon. Finance Minister that 
this indeed is a “Revolutionary Budget”. It will not only 
tear down the fabric of this society and it will also fail in 
its attempts to either deliver the promises to its people or 
to carry out the stringent austerity measures that the  IMF 
and other international agencies are calling upon. The 
Budget will definitely make a few people rich and the 
Hon. Finance Minister should have quoted more 
accurately the adaptation of John F. Kennedy’s statement, 
which is going around the circle these days, as “ask not 
what Ravi can do for you, but what you can do for Ravi” 
and you will be rewarded. So, in all sincerity, let me hope 
the Hon. Finance Minister will have better luck in 
managing the economy of this country than he did in 
managing Sathosa, as we all know where that led to.  

Thank you.  

[අ.භා. 5.21] 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 අවුරුද්ද සඳහා වන  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත -2016 අය වැය ෙල්ඛනය-  ෙදවැනි වර 
කියැවීෙම් විවාදෙය්දී මටත් අදහස් ස්වල්පයක් - කරුණු කිහිපයක්- 
එකතු  කරන්නට ෙකටි කාලයක් ලැබීම පිළිබඳව සතුටට පත් 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම 2016 අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු වීමක් කර තිෙබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව 
සතුටට පත් ෙවනවා. නමුත් ඒ සියල්ලත් තාවකාලිකයි කියා 
කියන්න ඕනෑ. ගෑස් මිල සහ භූමිෙතල් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒක ෙලෝක ෙව ෙළ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිලත් සමඟ අඩු වැඩි වන 

ෙදයක්. මම හිතන විධියට ඒක තාවකාලිකයි. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
අත්යවශ්ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කර තිෙබනවා. ඒකත් 
තාවකාලික ෙදයක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. එදා රුපියල් 
7,50,000කට වැඩි ආදායම් ලබන පුද්ගලයකුෙගන් අය කළ බද්ද 
ඉවත් කර  ඒ ආදායම් සීමාව රුපියල් 25,00,000 දක්වා වැඩි කර 
තිෙබනවා. එක අතකින් ඒ වැඩි කිරීම ෙහොඳයි. අෙනක් පැත්ෙතන් 
බලන ෙකොට ෙම් වැඩි කිරීම තුළින් එක්තරා ෙකොට්ඨාසයක් 
පමණයි ඒ සඳහා ෙයොමු වන්ෙන්. රුපියල් 25,00,000ක් 
ලැෙබනවා කියන්ෙන් අඩුම තරමින් මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 
ෙදකක්වත් උපයන ෙකෙනක් ෙවන්න ඕනෑ. එවැනි ෙකනකුෙගන් 
තමයි ෙම් බදු අය වන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත් වක වශෙයන් ගන්න 
ෙකොට ෙම් බදු සියල්ලක්ම වදින්ෙන් සාමාන්ය ජනතාවටයි. ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අමාත්යතුමා ඒ පිළිබඳව සලකා බලා 
රුපියල් 7,50,000 ෙකෙසේ ෙවතත් ඊට වඩා වැඩි පමාණයක් වැඩි 
කළාට කමක් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 25,00,000ක් දක්වා 
වැඩි කරන්ෙන් නැතිව රුපියල් ලක්ෂ 10ක්, 12ක් දක්වා වැඩි 
කරන්න පුළුවන් නම් වැදගත් කියා ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ.  

ඉතිහාසෙය් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය පදනම්ව තිබුෙණ් 
කෘෂිකර්මය මතයි. ෙසේවා නියුක්තිෙයන් සියයට 60ක් කෘෂිකර්මය 
පදනම් වුණු, අවිධිමත් ගාමීය ආර්ථිකයක තමයි අෙප් රෙට් 
ෙබොෙහෝ ජනතාව - මධ්යම පාන්තිකයන් වාෙග්ම සාමාන්ය 
ජනතාව - ජීවත් වන්ෙන්. පසු ගිය වර්ෂ පෙහේදී  ගාමීය ආර්ථිකය 
තුළ කෘෂි කර්මාන්තය නඟාසිටුවීම සඳහා දැවැන්ත වැඩ 
ෙකොටසක් අපි කියාත්මක කර තිෙබනවා. ෙමම තත්ත්වය පවත්වා 
ෙගන යාම සඳහා කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදනවල මිල මට්ටම්වල 
තත්ත්වය පවත්වා ගැනීම ඉතාම අවශ්ය ෙවනවා.  ෙමොකද, පසුගිය 
මැතිවරණෙය්දී  වාෙග්ම දින 100 යහපාලන  වැඩසටහෙන්දී 
පවතින රජය වීවලට රුපියල් 50ක සහතික මිලක්, ෙත්වලට 
රුපියල් 90ක සහතික මිලක්, රබර්වලට රුපියල් 350ක මිලක්, 
දියර කිරි සඳහා රුපියල් 70ක මිලක් එදා ෙපොෙරොන්දු වුණා. අද 
ඒවා පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ලබා ෙදන සහනයන් 
පිළිබඳව ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් අපට දකින්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්මය පදනම් වුණු දිස්තික්කයක් 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට මම කියන්ෙන් 
සහනයන් ලබා ෙනොදීම තුළින් ඉතාමත් දරුණු තත්ත්වයන් ඇති 
ෙවලා තිෙබන බවයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙත් සහ රබර් ගැන කථා 
කෙළොත් ෙත් සහ රබර්  ෙවනුෙවන් එම මුදල ලබා ෙදන්ෙන්ත් 
නැහැ. අද කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට සහ රබර් වතු හිමියන්ට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් තත්ත්වය 
යටෙත් පසු ගිය කාලෙය් අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුණු   ෙත් සහ 
රබර් කර්මාන්තය නැති ෙවලා යන්න පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට 
අද රබර් කපන්ෙන්ත් නැහැ. රබර් විකුණා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙත්වලටත් එෙහමයි. රුපියල් 
40ක් 45ක් තමයි ෙත් දළු කිෙලෝවකට ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා පසු 
ගිය මැතිවරණෙය්දී ෙම් යහපාලන රජය ෙපොෙරොන්දු වුණු  ඒ 
සහතික මිල ලබා ෙදන්නය කියා ෙම් අවස්ථාෙව් අපි  ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන ෙත් සහ  රබර් ඉදිරි 
අනාගතෙය්දීත් රැක ගන්න ඕනෑ නම් ෙම් සහනාධාරය ලබා 
ෙදන්න කියාත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙත් 
පිළිබඳව අද ගැටලුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් 
ෙත්වල මිල මම හිතන විධියට ෙවනත් රටවල් සමඟ සංසන්දනය 
කරද්දි ටිකක් වැඩියි. ඒ වාෙග්ම රුසියානු ෙවෙළඳ ෙපොළ අපට 
අහිමි ෙවලා තිෙබන නිසා ෙත් කර්මාන්තය කඩා වැටිලා 
තිෙබනවාය කියා මම හිතනවා. නමුත් අද ෙම් රජය විෙද්ශ 
රටවලින් ෙත් ආනයනය කර අෙප් ෙත් සමඟ මිශ කර කරෙගන 

955 956 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ව්යාපෘතිය තුළින් අෙප් රෙට් "Ceylon 
tea" කියන අනන්යතාව ඉදිරි අනාගතෙය්දී නැති ෙවයිද කියන 
පශ්නය අද මතු ෙවනවා. ඒක ෙත් කර්මාන්ත හිමියන් වාෙග්ම ෙත් 
සමාගම්වලට අද ෙලොකු ගැටලුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම කෘෂිකර්මයට අපි තැනක් දුන්නාය කියා 
කියන ෙම් රජෙයන් ෙමම අවස්ථාෙව්දී අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, 
කෘෂිකර්මය ෙවනුෙවන් මීට වඩා සැලකිලිමත් ෙවන්න කියා. 
එෙහම නැත්නම් ෙම් කෘෂිකර්මය නැති ෙවලා යන තත්ත්වයට පත් 
ෙව්වි. ෙමොකද, පසු ගිය කාලය තුළදී අෙප් රට ෙත්, රබර් වාෙග්ම 
වීවලින් ස්වයංෙපෝෂිත රටක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. වී 
ආනයනය කිරීම තුළිනුත්, එදා ෙපොෙරොන්දු වුණු සහතික මිල ලබා 
ෙනොදීම තුළිනුත් අෙප් රෙට් වී ෙගොවියාට ඉදිරි ෙය්දී අත් වන 
ඉරණම ෙමොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව ඔබ අප සියලු 
ෙදනාටම ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ෙහොඳ ෙද්වල්වලට අපි ෙහොඳයි 
කියන්න ඕනෑ.  

අපි කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් පිහිටුවන්න කටයුතු කරනවා. 
ඒක ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් කුරුඳු 
නිෂ්පාදනය කරන රටවල් ගත් විට එයින් සියයට 85ක්                 
ශී ලංකාෙව් තමයි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. නමුත් නව තාක්ෂණයත් 
සමඟ ඉදිරියට යන්න කටයුතු කෙළොත් අපට මීට වඩා ෙවෙළඳ 
ෙපොළ අල්ලා ගන්න පුළුවන් ෙවනවාය කියන කාරණයත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරනවා. ඒ නිසා කුරුඳු සංවර්ධන 
අධිකාරිය තුළින් තාක්ෂණයත් සමඟ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වන 
ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්න කියාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා. මාධ්යය මඟින් අද කථාවට ලක් ෙවලා තිෙබන 
තිරසාර සංවර්ධනය - sustainable development - පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය තුළින් ෙපන්නුම් කර දීලා තිෙබනවා.  

පරිසර හිතකාමී වාහන සඳහා වන නිෂ්පාදන බද්ද සියයට 2.5 
දක්වා අඩු කරන්න යනවා. නිෂ්පාදන බද්ද අඩු කරන්න යන්ෙන් 
ෙමොන වාහනවලටද? සූර්ය තාපෙයන්, හයිඩජන්  ෙහෝ හීලියම් 
මඟින් කියාත්මක වන වාහන සඳහා තමයි නිෂ්පාදන බද්ද අඩු 
කරන්න යන්ෙන්. හයිඩජන් මඟින් කියාත්මක වන වාහනයක් 
තවම නිෂ්පාදනය කර නැහැ. ඒක පරීක්ෂණ මට්ටෙම් තිෙබන්ෙන්. 
2016දී පළමුෙවන්ම ඇෙමරිකාෙව් නිෂ්පාදනය කර ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන වාහනයක් 
පිළිබඳවයි කථා කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමයි සුර්ය තාපෙයන් 
කියාත්මක වන වාහන. අෙප් රෙට් අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  නැති 
වාහන ගැන ෙමවර අය වැෙයන් කථා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
හීලියම් වායුව පිළිබඳවත් මම කියන්න ඕනෑ. හීලියම් මඟින් 
කියාත්මක වන වාහන පිළිබඳව පරීක්ෂණය තවම කරෙගන 
යන්ෙන් ෙකොළයකට සීමා ෙවලා පමණයි. ෙම්ක තව අවුරුදු 
ගණනාවක් ඉස්සරහට ෙගනි යන්න තිෙබන පරීක්ෂණයක්. ඒ නිසා 
2016 වර්ෂය වනෙකොට හීලියම් මඟින් කියාත්මක වන වාහනයක් 
නිපදවන්න හැකියාවක් නැහැ. හීලියම් වායුව බර අඩු වායුවක් බව 
අපි දන්නවා. ෙම් වායුව පාවිච්චි කරන්ෙන් උඩ යන්නයි. හීලියම් 
වායුව වාහනයකට ගැහුෙවොත්  වාහනය උඩ යාවි. Hot-air 
balloons සඳහා තමයි හීලියම් වායුව භාවිත කරන්ෙන්. ෙම් 
ආකාරයට ෙමවර අය වැය තුළින් රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යවලා 
තිෙබනවා. සාමාන්ය ජනතාව පසු ගිය වසර කිහිපය තුළදී භාවිත 
කරපු, මධ්යම පන්තියට භාවිත කරන්න හැකියාවක් ලැබුණු 
ඉෙලක්ටික් වාහනවල සහ හයිබිඩ් වාහනවල මිල ගණන් ෙමවර 
අය වැය තුළින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද වනෙකොට හයිබිඩ් 
වාහනයක මිල රුපියල් ලක්ෂ හතර හමාරකින් පමණ වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉෙලක්ටික් වාහනයක මිල ගණන් රුපියල් 
ලක්ෂ 25ක් දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. 

අද ෙලෝක ය තාක්ෂණෙයන් ඉදිරියට යද්දී, අෙනක් පැත්ෙතන් 
පරිසර හිතකාමී බව -green energy- පිළිබඳව කථා කරද්දී අෙප් 
රෙට් පමණක් 2016 වසෙර්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් පරිසර 
හිතකාමී වාහනවල බදු වැඩි කරන්නයි. අෙනක් පැත්ෙතන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, තවමත් පර්ෙය්ෂණ කරන, මුලින්ම 
ඇෙමරිකානු ෙවළඳ ෙපොළට දාන්න යන වාහන ෙම් රටට ෙගන 
එන්න.  මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකාෙවන් උපෙදස් අරෙගන ද කියලා අපට 
හි ෙතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නා ෙදයක් තමයි එදා 
තාක්ෂණය ෙමතරම් ඉදිරියට ෙනොගිය කාලෙය්දී අෙප් රෙට් 
දුරකථන ගාස්තු ෙකොපමණ පමාණයක තිබුණා ද කියන  එක. අපි 
එදා ෙම් රට ඇතුෙළේ කථා කරද්දී,  විෙද්ශ රටවලට කථා කරද්දී 
අය කළ දුරකථන ගාස්තුවට වඩා අද අය කරන පමාණය සිය 
ගුණයකින් පමණ අඩුයි. ඒ ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම සෑම 
වර්ෂයකම, සෑම කාලයකදීම තාක්ෂණෙය් දියුණුව නිසා අෙප් 
රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය්ම දුරකථන ගාස්තු අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත්, ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් ශත 9 සිට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ශත 12 දක්වා ෙසේවා 
දායකයාට දුරකථන ගාස්තු වැඩි කිරීම සඳහා කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙම්ක වක වශෙයන් අෙනක් පැත්ෙතන් එන්ෙන් 
පාරිෙභෝගිකයාටයි. අෙප් රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් 
ඉඳලා ෙවනත් රටවලට ගිහිල්ලා රැකියාවන් කරන, අපට විෙද්ශ 
විනිමය ෙගන එන සියලු ෙදනාම අෙප් රටට කථා කරන්ෙන් අෙප් 
රෙට් ෙටලිෙෆෝන් බිල අඩු නිසායි. එම දුරකථන බිල වැඩි කිරීම 
තුළින් වක වශෙයන් පාරිෙභෝගිකයාට ඒ සඳහා බදු ෙගවන්නත්, ඒ 
සඳහා මුදල් ෙගවන්නත් සිදු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රට නිදහස් සාමකාමී 
රටක්. අෙප් රටට ආෙයෝජකයන් අවශ්යයි; විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් 
අවශ්යයි. නමුත්, විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් අවශ්යයි කියලා අෙප් රෙට් 
තිෙබන අෙප් ඉඩම් ටික විෙද්ශිකයන්ට කුණු ෙකොල්ලයට විකිණීම 
සුදුසු නැහැ. අෙප් රෙට්  සංචාරක කර්මාන්තය තිෙබන පෙද්ශවල 
තිෙබන ෙහෝටල් ටික 2002 සිට 2004 දක්වා කාලය තුළදී 
විෙද්ශිකයන්ට දීම තුළින් ගාල්ෙල් ෙකොටුෙව් තිබුණු සියලුම ඉඩම් 
ටික විෙද්ශිකයන් අත් පත් කර ගත් බව අප දන්නවා. ඒක තමයි 
ඉදිරිෙය්දීත් සිදු ෙවන්ෙන්. එම නිසා අෙප් රෙට් ආෙයෝජකයන් 
දිරිමත් කරලා ඔවුන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් 
වඩා වැදගත් ෙවනවා. ෙම් රටට විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් අවශ්යයි. ඒ 
විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් සමඟ කටයුතු කරන විට මීටත් වඩා 
පමිතියකට අනුව කළ යුතුයි; මීටත් වඩා බදු ලිහිල් කරන්න 
අවශ්යයි. නමුත් ඒ කටයුතු කරද්දී ඊටත් වඩා කමෙව්දයක් ඇතිව 
කියාත ්මක කරන්න කියලා මා ෙමම අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ෙද්ශපාලන ෙහේතු නිසා චීනෙය් හිටපු ආෙයෝජකයන් 
සියලු ෙදනාම අපිට නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් අද පැනලා 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අද බිතාන්ය, ඉන්දියාව, පකිස්ථානය ආදී 
සියලුම රටවල් අද ණය ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? චීනෙයන්. ඒ නිසා 
චීනයත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඉදිරියට කටයුතු කෙළොත් ෙම් 
රජයට ඉදිරියට යන්න හැකියාවක් ලැෙබයි කියලා මම හිතනවා. 
ෙමම අය වැය අපි දකින්ෙන්, ධනපති ව්යාපාරිකයන් 
අතෙලොස්සක් ෙවනුෙවනුත්, විෙද්ශිකයන් හා විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් ෙවනුෙවනුත් කටයුතු කරපු අය වැයක් හැටියටයි. 
ෙම් අය වැෙයන් ෙනොෙයකුත් ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබනවා. නමුත්, 
කමෙව්දයක් ෙපන්වලා නැහැ. රැකියා දසලක්ෂයක් තිෙබනවා 
කියලා ෙපන්වනවා. නමුත්, ඒ රැකියා දසලක්ෂෙයන් ලබන 
වර්ෂෙය් ලක්ෂ ෙදකකට රැකියා ෙදනවා කියලා කියනවා. නමුත්, 
ඒ ෙකොෙහේවත් කිසිම සැලැසම්ක් නැහැ කියන එකත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  එම නිසා ෙමම අය වැය අෙප් 
ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් සියලු ෙදනා ශක්තිමත් කරමින් සාමාන්ය 
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ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්න පුළුවන් අය වැයක් ෙනොෙවයි කියන 
එක ෙම් අවස්ථාෙව් කියා සිටිමින් මෙග් ෙකටි කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 5.35] 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අද මට ෙමම 

අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. සමාජ 
ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය කරා යන ගමනක් අද අපි ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. එදා 1947 වසෙර් පැවති රාජ්ය මන්තණ සභාෙව්දී 
එම්.ඩී. බණ්ඩා මැතිතුමා කරපු කථාව අපට ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් 
ෙවනවා. මම කැමැතියි, එම කථාෙවන් ෙකොටසක් ෙමම ගරු 
සභාෙව් දී කියවන්න.  

"We have achieved political freedom, it is true, but 
political freedom is only a means to greater ends. Political 
freedom to be worthwhile, to have any meaning to the 
masses of this country, must lead to economic and social 
freedom as well. It must lead to the establishment of a 
new order of society, suitable to the genius and culture of 
our people, based on principles of social justice, giving 
equal opportunities to all in all avenues of life. The 
Government must bend its energies to this end. It must 
address itself to this task with a vigour that should be 
infectious, with a courage and hope in the future that will 
run through the entire fibre of the nation." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පකාශය කාෙලෝචිතයි 
කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, එදා විශාල විප්ලවයක් කරලා, ජීවිත 
පරදුවට තබා, පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කර ගන්න, නිදහස 
ආරක්ෂා කර ගන්න, ඒ තිබුණු සම්පදායික ෙද්ශපාලන කමෙව්දය 
ෙවනස් කරන්න, එයින් රට ෙබ්රා ගන්න අපි සියලු ෙදනාම 
කටයුතු කළා. එහි පතිඵලයක් වශෙයන් ජනවාරි 08වැනි දා සැබෑ 
ෙවනසක් සහිත ෙද්ශපාලන කමයක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
වාෙග්ම අෙප් ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා ෙගන ඒ වාෙග්ම සංහිඳියාවක් ඇති කරෙගන 
සැබෑ ෙවනසක් ෙම් රෙට් ඇති කරෙගන ෙම් ගමන ආපු බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හුඟක් අයට තවමත් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම්  විසංවාදී ෙද්ශපාලන කමය ෙමොකක්ද 
කියලා. ෙම් රෙට් මුළුමහත් ජනතාවට අවශ්ය සම්පත් ලබා ෙදමින් 
ෙම් රෙට් ජනතාව ඇති කළ ඒ ෙවනස තුළ අප කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. අද ෙම් සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමය තුළින් අප ඇති 
කර තිෙබන්ෙන්, ගාමීය මට්ටමට සම්පත් ෙගන යන්න පුළුවන්, 
ගෙම් ඉන්න ඒ ජනතාවෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ යවන්න 
පුළුවන් කමෙව්දයකුයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ගෙම් පාරවල් හදන්න මුදල් ෙවන් වුණා. නමුත් පසු ගිය ආණ්ඩුව 
ෙකොෙහොමද ඒ වැඩ කටයුතු කෙළේ? ඒවා ඔක්ෙකෝම කෙළේ සමෘද්ධි 
නියාමකයන් හරහායි. සමෘද්ධිලාභින් වහලුන් හැටියට පාවිච්චි 
කළා. ඒ කර්මාන්තවල වැඩ කෙළේ නැත්නම්, පාර හදන්න ශමය 
දුන්ෙන් නැත්නම් සමෘද්ධිය කපනවායි කිව්වා. අන්න ඒ විධියට 
තමයි එදා අහිංසක ජනතාවෙගන් වැඩ ගත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අප රජෙය්  දින සියෙය් වැඩ 
පිළිෙවළට අදාළ කාල සීමාව තුළ,  සෑම වසමකම ගාමීය මාර්ග 
සංවර්ධනය සඳහා සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා 
රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් ලබා දුන්නා. ඒ කටයුතු කරන ෙකොට 
කවදාවත් පසු ගිය රජය කටයුතු කළ ආකාරයට ශමය පාවිච්චි 
කෙළේ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ,  සෑම ගාම නිලධාරි 
වසමකටම රුපියල් ලක්ෂ 15 ගණෙන් ෙවන් කරලා අපට එන 
අවුරුද්ෙද් ලැෙබන්න කටයුතු කර තිබීම ගැන. ඒ තුළින් ගාමීය 
මට්ටෙම් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරලා  විශාල ෙවනසක් 
සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම "ගාම රාජ්ය" කියන  සංකල්පය 
තුළින් ගම් එකතු ෙවලා, වසම් එකතු ෙවලා ඒ ගම්වල තිෙබන 
ස්වාභාවික සම්පත් පාවිච්චි කරලා, ඒවා හරියාකාරව 
කළමනාකරණය කරලා ඒ තුළින් ගාමීය මට්ටෙම් ජීවෙනෝපාය 
ඉහළ නංවන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කියන එකත් ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ජාතික පරිසර 
සංරක්ෂණය ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා අවුරුදු තුනක වැඩ සටහනක්  කරෙගන යනවා. අපි 
දන්නවා, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් පරිසරය නැත්තටම නැති 
කළායි කියන එක. ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් ගැත්තන්ට ෙහොෙරන් 
ගස් කපන්න දුන්නා. මා නිෙයෝජනය කරන කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් රඹුක්කන ආසනෙයන් මාඔය ගලා යනවා. එදා හිටපු 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ගැත්තන්ට කිසිදු බලපතයක් නැතිව ඒ 
මාඔෙය් වැලි ෙගොඩ දමන්න අවසර දුන්නා. එෙහම කරලා අද වන 
විට මාඔය නැත්තටම නැති කරලා තිෙබනවා.  

එක පවුලකට එෙහම නැත්නම් එක කණ්ඩායමකට විතරක් 
නිධානෙයන් පටන් ෙගන ෙම් රෙට් තිෙබන සියලුම සම්පත් ලබා 
ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් තිබුණා. කැලෙය් හිටපු අහිංසක අලින්, 
ඇතින්නන් මරලා ඔවුන්ෙග් පැටවුන් බලහත්කාරෙයන් 
ෙගනැල්ලා ෙමොනවාද කෙළේ? තමන්ට අවශ්ය පවුල්වලට දීලා 
තවමත් හංගාෙගන ඉන්නවා. පසු ගිය වකවානුෙව් ෙම් වාෙග් 
අකමිකතා සිද්ධ කළා. අද පරිසරය රකින්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ෙම් රජයත් විශාල කැප කිරීමක් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්. ෙමොකද, පරිසරය 
රැකුෙණොත් තමයි අෙප් අනාගතය, අෙප් රෙට් දරුවන්ෙග් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙම් රට ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් කියන එකත් 
ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සංචාරකයන් විශාල 
සංඛ්යාවක් 2015දී ෙම් රටට ඇවිත් තිෙබනවා. සංචාරකයන්ෙග් 
පැමිණීම සියයට 17කින් වැඩි වී තිෙබනවා. ෙමතරම් සංචාරකයන් 
ඇවිත් තිෙබන්ෙන් ඇයි කියන එක අපි සියලු ෙදනා දන්නවා. අද 
රෙට් ෙද්ශපාලන කමෙව්දය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අද සෑම 
ෙදනා ලාංකිකයන් හැටියට ඉදිරියට යන ගමනක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සංචාරකයන්ට විශ්වාසයක් තිෙබනවා                       
ශී ලංකාෙව් ආරක්ෂාව ගැන. ෙම් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරය කඩා 
කප්පල් කෙළේ පසු ගිය ආණ්ඩුවයි; එහි හිටපු ෙද්ශපාලනඥයනුයි. 
අපි දන්නවා, තංගල්ෙල් ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ් කියලා. පාෙද්ශීය 
සභාවක සභාපතිවරෙයක් අහිංසක කාන්තාවකට, ඇයෙග් 
ෙපම්වතාට ෙමොනවාද කෙළේ කියන එක අපි දන්නවා.  

මා සිටින පෙද්ශෙය් -පින්නවල- තමයි අලි අනාථාගාරයත්, 
ජාතික සත්ත්ෙවෝද්යානයත් තිෙබන්ෙන්. අපට මතකයි, පසු ගිය 
වකවානුෙව් සංචාරකයන් කැඳවාෙගන ආපු guidesලාට ගහපු 
හැටි. එතැන මාෆියාවක් තිබුණා. මුදල් ෙසොරකම් කරන්න, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංචාරකයන්ට කරදර කරන්න විශාල කමෙව්ද එතැන තිබුණා. ෙම් 
වන විට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා ඒවා නවත්වා දමන්න. 
පින්නවල සත්ත්ෙවෝද්යානයට 2015 පස්වන මාසෙය් පළමුවන දා 
සිට 2015 එෙකොෙළොස්වන මාසෙය් 15වන දා දක්වා ෙද්ශීය 
සංචාරකයන් පමණක් 267,971ෙදෙනක් ඇවිත් තිෙබනවා. එමඟින් 
රුපියල් මිලියන 21ක ආදායමක් ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. පිට රට 
සංචාරකයන් 1,834ෙදෙනක් සත්ත්ෙවෝද්යානයට ඇවිත් තිෙබනවා. 
එමඟින් රුපියල් මිලියන 1.34ක් ලැබී තිෙබනවා. පින්නවල අලි 
අනාථාගාරෙය් ආදායම දිහා බැලුවාම, 2015 ජනවාරි 15 සිට 
ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා ෙද්ශීය සංචාරකයන් 648,314ෙදෙනක් 
පැමිණ තිෙබනවා; රුපියල් මිලියන 64.83ක ආදායමක් ලබා 
තිෙබනවා. පිට රට සංචාරකයන් 297,672ක් ඇවිත් තිෙබනවා; 
රුපියල් මිලියන 639.9ක ආදායමක් ලැබී තිෙබනවා. අලි 
අනාථාගාරය තිෙබන, ජාතික සත්ත්ෙවෝද්යානය තිෙබන ඒ 
පෙද්ශයම එදා ඉඳන් සංචාරක කලාපයක් ෙවලායි තිබුෙණ්. ඒ 
ගැනත්  විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියලා ෙම් ෙවලාෙව් 
අෙප් ගරු මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ඒ හරහා 
විශාල සංවර්ධනයක් ඇති කරලා වකව සහ ඍජුව රැකියා විශාල 
පමාණයක් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි. අවුරුදු 16ක් වසා තිබූ ඒ සත්ත්ෙවෝද්යානය දින 100 
ආණ්ඩුව යටෙත් දින 100 තුළ විවෘත කරන්න අපට පුළුවන් වුණා. 
ගරු නවින් දිසානායක මැතිතුමායි එදා විෂයය භාර ඇමතිවරයා 
විධියට සිටිෙය්. පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඒවා   ෙසොරා 
කෑවා.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  

මා ෙම් මන්තීතුමා කියන කරුණු කීපයක් අසාෙගන සිටියා. 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, පින්නවල අලි අනාථාගාරය සහ- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට අවශ්ය නම් කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා අසත්ය කියන්ෙන්. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
අසත්ය කියන්ෙන් ෙමොකටද? ඔබතුමා මෙග් කථාවට බාධා 

කරන්න එපා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථික මන්තීතුමා කැමැති නම් පමණක් අවස්ථාව ගන්න. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න.  

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත කථා කරන ෙකොට 

පංගුවක් ෙවලාවට සමහර අයට රිෙදනවා ඇති. අපි අද තිරසාර 
සංවර්ධනයක් කරමින් ඉදිරියට යනවා.  

විෙශේෂෙයන් අද අධ්යාපන ක්ෙෂේතය දිහා බැලුවාම අපි 
ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ. මුදල් අමාත්යතුමා විශාල මුදලක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා අධ්යාපනෙය් සංවර්ධනය සඳහා. ගාමීය පාසල් දිහා 
බැලුවාම, අපි දන්නවා පසු ගිය වකවානුවල ඒවාට අවශ්ය 
ගුරුවරුන්  සිටිෙය් නැහැ කියලා. එක උදාහරණයක් මම 
කියන්නම්. ඒ තමයි, අරණායක ෙදෝතල්ඔය වත්ෙත් තිෙබන 
පාසල. එහි වැඩිම පිරිසක් ඉන්ෙන් දවිඩ ළමයි. මම පළාත් සභාෙව්  
සිටියදීත් ඒ ගැන කථා කළා.  ඒ වුණාට ඒ පාසල දවිඩ පාසලක් 
කරන්න අපට බැරි වුණා.  ඒ පාසෙල් දවිඩ ළමයි  හාරසිය 
ගණනක් හිටියා.  සිංහල ළමයින් ෙදෙදනායි සිටිෙය්. ඒ වුණත්  
සිංහල පාසලක් හැටියට තමයි  ඒ පාසෙල් කටයුතු කෙළේ. ඒ 
වා ෙග්ම ඒ ළමුන්ට අවශ්ය  කිසිම ෙදයක් ඒ පාස ෙල්  තිබුෙණ් 
නැහැ. සනීපාරක්ෂක කමෙව්ද තිබුෙණ් නැහැ. ෙඩස්ක් බංකු 
තිබුෙණ්  නැහැ. ඒ වාෙග් තමයි එදා ඒ පාසල් තිබුෙණ්. අද ෙම් 
ලැෙබන මුදල්වලින්  ඒවා හරියාකාරව කළමනාකරණය කරලා,  
විෙශේෂෙයන්  ෙම්  ගාමීය පාසල් පද්ධති  දියුණු  කිරීෙමන් 
නගරයට එන ළමයින්ෙග් තදබදය  නැති කර ගන්නත් පුළුවන් 
කියන එක ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
වෘත්තීය පුහුණුව හා  තාක්ෂණික  දැනුම ඉතාම  වැදගත් ෙදයක්.  
සාමාන්ය  ෙපළ නැත්නම්  උසස ්ෙපළ හදාරන්න බැරි  දරුවන් 
විශාල පිරිසක්  සිටිනවා. නමුත් ඒ අයට සහජ හැකියා තිෙබනවා. 
ඒ සහජ හැකියාවලින්  පෙයෝජන ගන්න  තාක්ෂණ  හා වෘත්තීය 
පුහුණුව ලබා දීලා, දැනුම ලබා දීලා ඒ  මානව සම්පත හරියාකාරව  
කළමනාකරණය කර ගත්ෙතොත්  ෙම් රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි,  ඒ 
දරුවන්  වි ෙද්ශ රැකියා සඳහා ෙයොමු  කරන්නත් කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් කියන එක  ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කරනවා.  ඒක ඉතා 
වැදගත්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2002 වර්ෂෙය් අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ෙයොවුන් ෙසේනාංක පිහිටුවලා ඒ ෙයොවුන් ෙසේනාංක වැඩ 
පිළිෙවළින්  බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් තරුණ තරුණියන්ට 
රැකියාවක් ලබා දීම පමණක් ෙනො ෙවයි,  සමාජෙය් විනයානුකූලව 
ජීවත් වීමට කමෙව්දයක් ඇති කිරීමයි.  එදා "තාරුණ්යයට ෙහටක්" 
එෙහම නැත්නම් "නිල් බළකාය" තුළින් සංගීත පසංග එෙහම 
නැත්නම්  "ෙෂෝ" ෙපන්වීම  මිස තරුණ තරුණියන් ඉදිරියට ෙගන 
යන්න කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර තිබුෙණ් නැහැ  කියන 
එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී  අකැමැත්ෙතන් ෙහෝ කියන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. අද ෙයොවුන් ෙසේනාංක හරහා  ඒ තරුණ තරුණියන්ට     
ඒ   ශක්තිය ලබා ෙදන්න පුළුවන්  කමෙව්දය  ඇති කර තිෙබනවා.  
ඒ කාරණයත්  ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ගැන  බලනවිට, පසු ගිය වකවානුෙව් අෙප් 
 ගෙම්  ෙකෙනකුට ෙලඩක්  හැදිලා  ඉස්පිරිතාලයට ෙබෙහත් ටික 
ගන්න ගියාම ෙදොස්තර ෙනෝනා නැත්නම් නර්ස් ෙනෝනා ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්?  "ඉස්සරහ තිෙබන ෆාමසි එෙකන් ෙබෙහත් ටික 
ගන්න" කියලායි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග් විශාල අකමිකතා තිබුණා.  
ෙහම්මාතගම පෙද්ශෙය් එක පුද්ගලෙයක් මිය ගියා. ඒ පුද්ගලයාට 
හෘදයාබාධයක් ඇවිත් ෙරෝහලට යනෙකොට ෙමොකද වුෙණ්?  
ෙරෝහෙල් ambulance එක භාරව හිටපු රියැදුරා තීවීල් එකක hire 

961 962 

[ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා] 
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එකක් ගිහින්. ෙම් වාෙග් විශාල අකමිකතා සිදු වුණා.  ෙරෝහල්වල 
ඒ කටයුතුත් හරියාකාරව කමානුකූලව කරෙගන යෑමට මුදල්  
ෙවන් කරලා,  ෙසෞඛ්ය ෙසේවය  ඉදිරියට ෙගන යෑම ඉතා වැදගත් 
කියන එක මා ෙම් ෙවලාෙව්දී පකාශ කරනවා.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අෙප් ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාටත්, මුදල් ඇමතිතුමා ටත් අපි ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා,  
සෑම ෙදනාටම අනාගතයක් හදාෙගන ඉදිරියට යන්නට පුළුවන් අය 
වැයක් අපට ලබා දීම ගැන.  මා  දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට  
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. සත්ුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මන්තීතුමා. 

 Order, please!    ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මූලාසනය සඳහා ගරු ෙජ්. 
එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග්  නම   ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාෙව්  

මූලාසනය සඳහා ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාෙග් නම 
මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
[අ.භා. 5.50] 
 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය 

නිෙයෝජනය කරමින් ඉහළ ජනතා පසාදයකින් පථම වරට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වූ  මා හට 2016 වර්ෂෙය් අය වැය 
සම්බන්ධ විවාදෙය්දී  කථා කිරීමට  කාලය ෙවන් කර දීම  ගැන 
අෙප් පක්ෂෙය් නායක අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ  
මැතිතුමාටත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාටත්  මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

පසු ගිය වකවානුෙව් ෙමරට පැවති පවුල්වාදී පාලනය, බිඳ 
වැටුණු පජාතන්තවාදය සහ බිඳ වැටුණු නීතිෙය් ආධිපත්යයට 

එෙරහි ෙවමින් 2015 ජනවාරි 08ෙවනි දින විප්ලවයට 
නායකත්වය ලබා ෙදමින් විධායක ජනාධිපති ධුරයට පත් වූ ගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කිරීමට ලැබීම මාෙග් වාසනාවකි. 

එම වාසනාව මා ෙවත උදා කර දුන් ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් 71,000කට ආසන්න  ඡන්ද දායකයන් හට මෙග් 
ස්තුතිය පුද කිරීමට ද ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මුදල් අමාත්ය ගරු 
රවි කරුණානායක මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය 
ෙයෝජනා තුළින් අෙප්ක්ෂා කරන දැවැන්ත සංවර්ධන කියාදාමයට 
ඉමහත් කැප වීෙමන් මුවහත් කළ මාෙග් බුද්ධිමය ශක්යතාව 
දායක කරනුෙය් මහත් අභිමානෙයනි. එෙලසම මාෙග් පශංසාවට 
ලක් වන ඉතා වැදගත් ෙයෝජනා ගණනාවක් මඟින් මා 
නිෙයෝජනය කරන ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ජනතා ගැටලු 
රාශියකට විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. 

වකුගඩු ෙරෝගය කළමනාකරණය සඳහා ෙවන් වූ විෙශේෂ 
පහසුකම් සහිත ෙරෝහලක් රුපියල් මිලියන 2,000ක වියදමින් 
මින්ෙන්රිය පෙද්ශෙය් ඉදි කිරීම, මින්ෙන්රිය ආසනෙය් 
මන්තීවරයකු ෙලස මා ඉතා අගය ෙකොට සලකනවා. තවද වකුගඩු 
ෙරෝගය ඉතා තදින් පැතිරී ඇති පෙද්ශවල රුධිර කාන්දුකරණය 
කිරීෙම් - dialysis - මධ්යස්ථාන 1,000ක් ඉක්මනින් ස්ථාපිත කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් කිරීම අපෙග් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් සමාජ ආර්ථික සුරක්ෂිතභාවය ෙවනුෙවන් ගත් ඉතා 
වැදගත් පියවරක් බව කිව යුතුය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය තුළින් 2020 
වසර වන විට කෘෂි කර්මාන්තෙය් දැවැන්ත පිම්මක් පැනීමට 
අවශ්ය පසුබිම සකසන ෙබොෙහෝ ෙයෝජනා තුළ අන්තර්ගත වී 
තිෙබනවා. සියයට 30ත් සියයට 40ත් අතර පවතින අස්වනු හානිය 
අවම කිරීම සඳහා නවීන තාක්ෂණෙයන් යුක්ත අංග සම්පූර්ණ 
ගබඩා ඉදි කිරීමට අවධානය ෙයොමු කිරීමත්, කෘෂිකාර්මික 
දිස්තික්කයක් ෙලස ෙපොෙළොන්නරුෙව් නවීන ගබඩාවක් ඉදි 
කිරීමට මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳවත් මාෙග් පශංසාව රජය ෙවත 
පිරිනමනවා. වී සඳහා ඉහළ මිලක් ඇති කාලවලදී අස්වනු 
විකිණීමට එමඟින් ෙගොවියන්ට හැකියාව ලැෙබනවා. තවද ගබඩා 
කරන ලද අස්වනු පමාණයන්හි වටිනාකමින් සියයට 50ක් ණය 
මුදලක් ෙලස ක්ෂණික මුදල් අවශ්යතාවකදී ලබා ගැනීමට හැකි 
වීම තුළින් ගිනි ෙපොලී අය කරන්නන්ෙගන් නිදහස් වීමට ෙගොවි 
ජනතාවට හැකි ෙවනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් පමිතිෙයන් ෙතොර රසායනික ෙපොෙහොර ලබා 
දීම නිසා නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගය ඉතා ශීඝෙයන් වර්ධනය වූ බව 
පර්ෙය්ෂකයන්ෙග් සහ විද්වතුන්ෙග් මතය වුණා. ජලය හා පස 
දූෂණය වීමටද එය ෙහේතු වූ බව අවිවාදිතයි. එබැවින් උසස් 
තත්ත්වෙය් ෙපොෙහොර භාවිතයටත්, කාබනික ෙපොෙහොර 
නිෂ්පාදනය හා භාවිතය දිරිගැන්වීමටත් ෙමම අය වැය තුළින් 
සාධනීය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වී ඇති බව පකාශ කළ යුතුයි. ගිය වර 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙලස ෙවන් කළ රුපියල් මිලියන 
35,000ක මුදල රුපියල් මිලියන 37,500 දක්වා රුපියල් මිලියන 
2,500කින් ඉහළ නංවමින් නව රජය කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා වන  
කැපවීම මනාව පදර්ශනය කර තිෙබනවා. ෙගොවියාෙග් වගාව 
දිරිමත් කිරීමටත්, ස්වකළමනාකරණය දිරිමත් කිරීමටත් රුපියල් 
25,000ක මුදලක් ලබා දීම ඉතා වැදගත් පියවරක්. එමඟින් 
කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනයට ෙගොවියා ෙපළෙඹන අතර, එම 
මුදලින් කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙවනත් ෙයදවුම් මිලට ගැනීමට හැකි 
වීම තුළින් නිෂ්පාදන පිරිවැය අවම කර ගැනීමට ෙගොවියාට 
හැකියාව ලැෙබනවා. 

963 964 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය තුළ 
අන්තර්ගත ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙලස 14,022ක් වන ගාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස සම්පූර්ණ ගාමීය ආර්ථික මධ්යස්ථාන ෙලස 
කියා කරන ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500ක් ෙලසට සංවර්ධනය කිරීම 
වැදගත් කාර්යයක් ෙලස හැඳින්විය හැකිය. ෙපොදු පහසුකම් 
සංවර්ධනය ෙමන්ම ගාමීය ජීවන උපාය සංවර්ධනය සඳහා එක් 
ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5 බැගින් රුපියල් මිලියන 21,000ක් 
ෙවන් ෙකොට තිෙබනවා. 

මා නිෙයෝජනය කරන ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් පධාන 
ආදායම් මාර්ගය වී ෙගොවිතැනයි. වී ෙගොවිතැෙන්දී  බිම් සැකසීෙම් 
සිට අස්වනු ෙනළීම දක්වා යල මහ ෙදකන්නයටම ගතවන කාලය  
දින 60ටත් වඩා අඩුයි. ඉතිරි වටිනා කාලය ඵලදායී ෙලස ෙයොදා 
ගැනීම සඳහා අතිෙර්ක ජීවෙනෝපාය මාර්ග ඇති කළ යුතුයි. අපෙග් 
ෙගොවියන්ෙගන් ඇසුෙවොත් ඔබට ලැෙබන වී අස්වැන්නට කුමක් 
කරන්ෙනහිද කියා කිසිම පැකිලීමකින් ෙතොරව ඔවුන්ෙග් පිළිතුර 
වන්ෙන්,   ඔවුන් ගන්නා අස්වැන්න එෙවෙල්ම විකුණනවා කියන 
එකයි. නමුත් ලබා ගන්නා වී  අස්වැන්න වී ෙලසටම ෙනොවිකුණා 
සහල්  හා සහල් ආශිත ෙවනත් නිෂ්පාදන සිදු කිරීමට ෙගොවි 
ජනතාව ෙපලඹවීමට හැකිනම් එයින් පතිලාභ රාශියක් අපට ලබා 
ගත හැකි ෙවනවා. එනම්, තම අස්වනු සඳහා ඉහළ ආදායමක් ලබා 
ගැනීමට ෙගොවියාට හැකියාව ලැෙබනවා. එෙමන්ම වී මිලදී ගැනීම 
සම්බන්ධ ගැටලුවලට එය ඉතා ෙයෝග්ය විසඳුමක්. ඉන්දියාව, 
චීනය, වියට්නාමය, තායිලන්තය, ජපානය, ෙකොරියාව ආදී රටවල 
ෙමය ඉතාම සාර්ථකව අත්හදා බලා තිෙබනවා. එම නිසා එක් 
ගමකට ෙවන් කරන රුපියල් මිලියන 1.5ක මුදල තවදුරටත් වැඩි 
කිරීමට හැකි නම් ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති ඉතා කඩිනම්ව 
හා කමවත්ව කියාත්මක කළ හැකිය. එමඟින් ගාමීය ආර්ථිකය 
වඩාත් ශක්තිමත් ෙලස වර්ධනය වනු ඇත.  

එෙමන්ම ගාමීය කෘෂි කර්මාන්තය ෙවත සහය වනු පිණිස 
කුඩා වැව් සහ ඇළවල් පතිසංස්කරණය සඳහා රුපියල් මිලියන 
2,000ක මුදලක් ෙවන් කර තිබීම තුළින් කාලයක් තිස්ෙසේ අත හැර 
දමා තිබූ ගාමීය වැව් හා ඇළ ෙව්ලි නව ජවයකින් යුක්තව ලාංකීය 
කෘෂි කර්මාන්තයට පණ ෙදනු ඇත. ෙපොෙළොන්නරුව ඇතුළු 
දිස්තික්ක ගණනාවක ජීවත්වන ජනතාවට ෙමන්ම වන ජීවීන්ටද 
බලපාන අලි මිනිස් ගැටුමට ඉලක්ක ගත විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙවන් කිරීම ඉතා කාෙලෝචිත පියවරකි.  
ඒ වාෙග්ම ෙපොෙළොන්නරුව වැනි  දිස්තික්ක සංචාරක කර්මාන්තය  
දියුණු කිරීමට හැකි දිස්තික්ක වන ෙහයින්, ඒ සඳහා මින්ෙන්රිය, 
කවුඩුල්ල, වස්ගමුව වැනි වෙනෝද්යාන සංවර්ධනය කිරීම අවශ්ය 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාමීය ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා නව ගාමීය නිවාස ෙයෝජනා කම 
ඇති කිරීම ඉතා වැදගත් පියවරක්. මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට 
අවම වශෙයන් නිවාස ඒකක 1,000 බැඟින් රුපියල් තුන් 
ලක්ෂයක රජෙය් දායකත්වය යටෙත් නිවාස ඉදිකිරිම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 4,500ක් ෙවන් ෙකොට තිෙබනවා. ජනතාවෙග් 
මූලික අවශ්යතාවක් වන වාසස්ථාන ඔවුන්ට ලබා දීමට ෙමම රජය 
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ඉතා පශංසනීයයි. සියලු ෙදනාෙග්ම 
ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කරන බව ගරු අගාමාත්යතුමා මීට මාස 
කිහිපයකට ෙපර ෙපොෙළොන්නරුව, මැදිරිගිරිය පෙද්ශෙය්දී 
පකාශයට පත් කළා. එය යථාර්ථයක් කරමින් ස්වර්ණභූමි, ජයභූමි, 
දීමනා පත ඇතුළුව බලපතලාභි ඉඩම්වල වසර 10කට අධික 
කාලයක් වාසය කළ අයට එම ඉඩම්වල හිමිකම ලබා දීම සඳහා 
නීති සම්පාදනය කිරීෙමන් ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් මාෙග් 
ජනතාවෙග් ඉඩම් ගැටලු ෙබොෙහෝමයකට විසඳුම් ලැෙබන බව 
පකාශ කරන්ෙන් ඉමහත් සතුටිනි. අපෙග් ගරු අගාමාත්ය රනිල් 

විකමසිංහ මැතිතුමන් කියන ෙද් කරන, කරන ෙද් කියන එනම් 
යථාවාදි තථාකාරි ගුණෙයන් යුත් පරිපූර්ණ නායකයකු බව 
එමඟින් මැනවින් පිළිබිඹු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපෙග් ආදරණීය ෙගොවි 
ජනතාව ඉමහත් කැපවීෙමන්, දහදිය මහන්සිෙයන් ලබා ගන්නා 
අස්වැන්න අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන ෙලසින් ෙපොෙළොන්නරුෙව් 
සිට අධිෙව්ගී මාර්ගයන් ඔස්ෙසේ මුහුදු හෙතන් එහාට විෙද්ශයන් 
කරා යවන සිහිනයක් මට තිබුණා. මහනුවරට ඉදිවන මධ්යම 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිරිෙය්දී දඹුල්ල හරහා ෙපොෙළොන්නරුවට 
සම්බන්ධ කිරීම තුළින් ෙනොෙබෝ කලකදී ඒ සිහිනය සැබෑවන බව 
මා විශ්වාස කරනවා. කථා කළ හැකි ෙබොෙහෝ ෙද් අය වැය තුළ 
තිබුණත්, ලැබී ඇති කාලය තුළ ඒ සියලු ෙද් කථා කළ 
ෙනොහැකියි.  

ඉතිහාසෙය් ෙනොවූ විරූ ෙලසින් වැඩිම මුදලක් අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතය සඳහා ෙවන් කිරීම තුළින් ෙමම අය වැය මීළඟ පරපුර 
ෙවනුෙවන් දක්වා ඇති අවධානය සනාථ ෙවනවා. එෙහයින් 
ධනාත්මකව සිතමින්, රෙට් සංවර්ධනය, ජාතිෙය් සංවර්ධනය 
මීළග පරපුෙර් අනාගතය ෙලස දකිමින් ඒ සඳහා සහාය ෙදන 
ෙමන් සියලු ෙදනාෙගන් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. 
නවක මන්තීවරයකු ෙලස මා ඉතා ආශා කරන පාඨයකින් මාෙග් 
මංගල කථාව අවසන් කිරීමට මා කැමැතියි. 

රුසියානු ගත්කරුෙවකු ෙමන්ම සමාජ විද්යාඥෙයකු වූ 
මැක්සිම් ෙගෝර්කි පැවසූ ආකාරයට, "අප මිනිසුන් තැනිය යුත්ෙත් 
අප සමඟ යෑමට ෙනොව, අප පසුකර යෑමටය." 

ෙමම වසර පහ තුළ අපට වඩා ඉහළින් සිතන, වඩාත් සුබදායී, 
ධනාත්මක හා ගුණාත්මක අනාගත පරපුරක් නිර්මාණය කිරීමට, 
එනම් අප පසුකර යන පරපුරක් නිර්මාණය කිරීමට ෙමම අය වැය 
සාධනීය ෙලස දායක වනු ඇත. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් ගරු මුදල් අමාත්යතුමා 
විසින් "පුබුදමු ෙපොෙළොන්නරුව" ව්යාපෘතිය සඳහා ෙමවර අය 
වැෙයන් රුපියල් මිලියන 10,000ක් ලබා දීම ඉතා පශංසනීය 
කටයුත්තක් ෙලස සඳහන් කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් 
සියලු ෙදනාට ස්තුති කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.39] 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, திய 

நல்லாட்சி அரசாங்கம் ன்ைவத்தி க்கும் 2016ஆம் 
ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட விவாதத்திேல 
கலந் ெகாண்  என  க த் க்கைள வழங்குவதற்கு 
வாய்ப்பளித்த உங்க க்கு என  நன்றிகைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ெசன்ற நவம்பர் மாதம் 3ஆம் திகதி இந்த 
உச்ச சைபயிேல வர  ெசல த்திட்ட மதிப்பீ கள் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டேவைள என  கன்னி உைரைய 
ஆற்றியி ந்ேதன். நான் பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் மைலயக 
மக்க க்காக வர  ெசல த்திட்டத்திேல அதிக நிதி 
ஒ க்கீ கள் ெசய்யப்பட்ட ேவண் ம்; ேதசிய திட்டமிட ேல 
எம  ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் இைணத் க்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம் ேபான்ற என  எதிர்பார்ப் க்கைள அப்ெபா  
ெவளியிட் ந்ேதன். அந்த எதிர்பார்ப் க்கைள ஓரள  

965 966 

[ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන  මහතා] 
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ர்த்திெசய் ம் வைகயிேல இந்த வர  ெசல த்திட்டத்தில் நிதி 
ஒ க்கீ கைளச் ெசய்தி க்கும் ெகளரவ நிதி அைமச்சர் 
அவர்க க்கு என  மனமார்ந்த நன்றிகைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

கடந்த நவம்பர் மாதம் 5ஆம் திகதி இந்த உயர் சைபயிேல  
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைக விளக்க ைரைய ஆற்றிய 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள் ெப ந்ேதாட்டப் பிரேதசங்களில் 
வா ம் மக்க க்குக் காணி உாிைமகைள வழங்குதல் மற் ம் 

கைள அைமத்தல் பற்றிய அறிவிப் க்கைள ம் 
ெசய்தி ந்தார். அந்த அறிவிப் க்கள் இந்த வர  
ெசல த்திட்டத்திேல பிரதிப ப் ச் ெசய்யப்ப வ  
மகிழ்ச்சியளிக்கின்ற . ேதசிய திட்டமிடல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 
எம  மக்கள் உள்வாங்கப்ப வதற்கான அறிகுறிகள் திய 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்திேல ெதாிவ  எங்க க்கு 
மகிழ்ச்சியளிக்கின்ற . அந்த வைகயிேல மைலயக மக்கைளத் 
ேதசிய திட்டமிட க்குள் ெகாண் வந்தி க்கும் எங்கள  
பிரதமர் ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கு மைலயக 
மக்களின் சார்பிேல நன்றிகைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் 
கடைமப்பட் ள்ேளன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
வர  ெசல த்திட்டத்தில் நான் ன்  அம்சங்கைள 
சமநிைலயில் அவதானிக்கின்ேறன். ஒன் , மக்கள் 
எதிர்பார்க்கும் நிவாரணம் -  relief. இரண்டாவதாக, 
அபிவி த்திைய இலக்காகக் ெகாண்ட திட்டங்கள் - 
development plans.  ன்றாவதாக நைட ைறயி ள்ள 
திட்டங்கைள மீளைமக்கும் ஏற்பா கள் - reforms.  

தலாவதாக, கடந்த காலங்களில் ெதாடர்ச்சியான 
விைல யர்வினால் பாதிப் ற்ற நம  நாட் ன் அ த்தட்  
மக்க க்கு அாிசி, சைமயல் எாிவா  உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய 
ெபா ட்களின் விைலகைளக் குைறத்  இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்தைமக்காக நாங்கள் நன்றி 
ெசால்லேவண் ம். இ  ஓரள க்கு நம  நாட் ன் கு ம்பத் 
தைலவிகளின் சுைமையக் குைறக்கும் ஏற்பாடாக 
அைமகின்ற . ெபா ளாதார ாீதியில் மிக ம் தாழ்ந்த 
மட்டத்தி க்கும் ெப ந்ேதாட்ட மக்க ம் இந்த 
நிவாரணங்கைளப் ெபற் ப் பயனைடவர்.   

இரண்டாவதாக, அபிவி த்தி குறித்த நீண்டகால மற் ம் 
கு ங்காலத் திட்டங்கள் வர  ெசல த்திட்டத்திேல 

ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன. குறிப்பாகக் காணி உாிைம, 
டைமப் , கல்வி வசதி, ேவைல வாய்ப் க்கள், ைகத்ெதாழிற் 

ேபட்ைடகள் ேபான்றவற்ைறக் குறிப்பிடலாம்.  இதில் காணி 
உாிைம ெதாடர்பில் அரசாங்கம் ெகாள்ைகயளவில் 
ெவளியிட் க்கும் விடயங்கள் நைட ைறக்கு வ ம்ேபா  
அ  எவ்வா  ைகயாளப்படப்ேபாகின்ற  என்ப குறித்த 
அவதானம் இங்கு ெச த்தப்பட ேவண் ெமன 
நிைனக்கின்ேறன்.  தமிழில் ஒ  பழெமாழி இ க்கிற . "சாமி 
வரம் ெகா த்தா ம் சாாி இடம் ெகா க்காத நிைல" எனச் 
ெசால்வார்கள்.      

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදමළ කියමනක් 
තිෙබනවා,"ෙදවිෙයෝ වරම් දුන්නාට පූසාරි ෙදන්ෙන් නැහැ" කියා. 
ඒ විධියට ආණ්ඩුෙවන් සමහර විට ෙම් වාෙග් වරපසාද දුන්නාට, 
පරිපාලන මට්ටෙමන් අපට ඒවා ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මම ඒ ගැනයි 
කියන්ෙන්.  

எனேவ, அதிகாாிகள் மட்டத்தில் இ  தட் க்கழிக்கப்ப ம் 
பல நிகழ் கைள நாங்கள் இதற்கு ன்னர் 
அவதானித்தி க்கின்ேறாம். ெபா  நிர்வாகம் ெதாடர்பாகத் 

தனிநபர் பிேரரைண ஒன்  ெகாண் வரப்பட்ட ேவைளயில் 
நான் இ  ெதாடர்பாக இந்தச் சைபயிேல 
உைரயாற்றியி ந்ேதன். குறிப்பாக அரச ெபா நிர்வாகப் 
ெபாறி ைறகள் ைமயாக அ ல் இல்லாத மைலயகப் 
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளிேல இந்த அதிகாாிகளின் 
கவனயீன ம் தட் க்கழிப் ம் அதிகம் இடம்ெபற்  வ வைத 
இங்கு சுட் க்காட்ட ேவண் ெமன நிைனக்கின்ேறன்.  
அைவக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ உ ப்பினர் 
அவர்கேள, மீாியப்ெபத்ைதயில் நடந்த  இ தான். 
அரசாங்கம் இந்தத் திட்டத்ைத அ ல்ப்ப த்த நிதி 
ஒ க்கீ கள் ெசய்தேபா ம் ெபா த்தமற்ற வைகயில் 
அ ல்ப்ப த் ம் அரச நி வனங்கைளத் ெதாி  ெசய்தைம ம் 
அதிகாாிகள் தங்கள  அதிகார எல்ைலகள், நிர்வாக 
ஒ ங்குகள் எனக் காரணம் காட் த் தாமதமாக்குவதன் 
காரணமாக ம் அங்ேக ேவைலகள் நைடெபறவில்ைல.  
இ தியில் அரசாங்கம் அத்தைகய நிதி ஒ க்கீ கைளச் 
ெசய்தேபா ம்கூட விமர்சனத்ைதேய எதிர்ெகாள்ள ேவண்  
யி க்கின்ற . எனேவ, அரசாங்கம் நல்ெலண்ணத்ேதா  

ன்ைவக்கும் இந்த ேவைலத் திட்டங்கள் நைட ைறயில் 
எவ்வா  ன்ெகாண்  ெசல்லப்ப கின்ற  என்ப  
ெதாடர்பான அவதானத்ைத ம் உாிய அைமச்சுக ம் 
அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பான அதிகாாிக ம் அவதானத்திற் 
ெகாள்ள ேவண் ெமன நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

ேதாட்டங்கைளப் திய கிராமங்களாக மாற் ம் நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தின் ேநாக்கங்களிெலான்றாகத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர் கு ம்பங்க க்கு 7 ேபர்ச் காணி 
வழங்கப்ப கின்ற . அந்தக் காணி வழங்கும் திட்டத்திற்குப் 
'பசுைம மி' திட்டம் எனப் ெபயாிடப்பட் ள்ள . இந்தத் 
திட்டத்ைத அரசியற் ேகாாிக்ைகயாக ன்ைவத் க் கடந்த 
ஜனாதிபதித் ேதர்த ேல எம  கட்சியான ெதாழிலாளர் ேதசிய 

ன்னணி, ெபா  ேவட்பாளராகக் களமிறங்கிய ைமத்திாிபால 
சிறிேசனவிற்கு ஆதர  வழங்கிய . அதைன ஏற் க்ெகாண்ட 
அதிேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் 
இந்தத் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்த அ மதி வழங்கினார். 
அவ க்கு இந்த சந்தர்ப்பத்திேல மைலயக மக்கள் சார்பிேல 
நான் நன்றி கூறக் கடைமப்பட் ள்ேளன். இந்தத் திட்டத்ைத 
மக்க க்குக் ைகயளிப்பதில் உள்ள நைட ைறச் 
சிக்கல்கைள ம் இந்த உச்ச சைபயிேல எ த் ச் 
ெசால்லேவண் ய கடப்பா  எனக்குண்  என 
நிைனக்கின்ேறன்.   

அைவக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ உ ப்பினர் 
அவர்கேள, மைலயக மக்க க்கு வழங்கப்ப ம் 7 ேபர்ச் காணி 
உ திக்கு 'பசுைம மி' எனப் ெபயாிடப்பட் ள்ள . இந்தத் 
திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் வதில் உ தியாக இ ந்த 
அப்ேபாைதய ெப ந்ேதாட்டத் ைற இராஜாங்க அைமச்சர் 
அமரர் ேவலா தம் அவர்கைள ம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் 
நிைன கூரக் கடைமப்பட் ள்ேளன். இந்த சைபையவிட்  
மாத்திரமல்ல எம்ைமவிட்ேட அவர் பிாிந் ள்ள த ணம் இ . 
அவர  ேசைவகைள நாங்கள் நிைன  கூரேவண் ம்.  இந்த 
'பசுைம மி' காணி உ திப் பத்திரங்கைள மக்க க்கு வழங்கி 
ைவப்பதற்காக அவர் பல்ேவ  பிரயத்தனங்கைள 
ேமற்ெகாண்டார். அப்ேபா  ெப ந்ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  
அபிவி த்தி அைமச்சர் ெகளரவ திகாம்பரம் அவர்களின் 
இைணப் ச் ெசயலாளராகக் கடைமயாற்றிய நான், 

டைமப் த் திட்டத்திற்குப் ெபா ப்பான அைமச்ெசன்ற 
வைகயிேல அைமச்சர் ேவலா தம் அவர்க டன் இைணந்  
பணியாற் ம் வாய்ப் க் கிைடத்த . அந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திெலல்லாம் அதிகாாிகள் மட்டத்தில் இந்தக் காணி 
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உ திகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதில் எவ்வள  சிக்கல் 
இ க்கின்றெதன்பைத நான் உணர்ந்தவனாக இ க்கிேறன். 
எனேவதான் இந்த அரசாங்கத்தின் அறிவிப் க்கள் 
மக்களிடத்தில் ெசன்  ேசர்கின்ற நிைலயில் இந்தக் ெகாள்ைக 
விளக்கங்க க்கப்பால் நைட ைறப்ப த்த ள்ள சிக்கல்கள் 
பற்றி ம் நாம் கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்பைத இந்த 
உயர் சைபயிேல ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்டங்கள் என்ப  பிாித்தானியரால் அறி கப் 
ப த்தப்பட் , 1972ஆம் ஆண்  வைரக்கும் 
அவர்களினாேலேய நிர்வகிக்கப்பட்ட  என்ப  உங்க க்குத் 
ெதாி ம்  

1972ஆம் ஆண்  உச்ச காணி வரம் ச் சட்டத்தின்கீழ், 
காணிகள் அரசாங்கத்தால் சு காிக்கப்ப ம்வைர அைவ 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிக க்குக்கீேழ இ ந்த . 1972ஆம் 
ஆண் க்குப் பிறகு, அதைன அரசாங்கம் ெபா ப்ேபற் , 
இத்ேதாட்டங்கைள நி வகிக்கும் ெபா ப்ைப "ஜனவசம" 
எனப்ப கின்ற மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்தி சைபக்கும்,  
SPC எனப்ப கின்ற அரச ெப ந்ேதாட்ட யாக்கத் க்கும் 
ைகயளித்தேபா , சு காிக்கப்பட்ட இக்காணிகள் காணி 
சீர்தி த்த ஆைணக்கு விடமி ந்  இந்த இரண்  
அைமப் க்க க்கும் வழங்கப்பட்டன. அதன் பின்னர், 
1992ஆம் ஆண்  இந்த இரண்  அைமப் க்களிடமி ந்  
பிராந்தியக் கம்பனிக க்கு அந்தக் காணிகள் ஒப்பைடக்கப் 
பட் , அங்கு ேதயிைலக் ைகத்ெதாழில் ெசய்வதற்கான 
வசதிகள் ஏற்ப த்திக்ெகா க்கப்பட்டன. எனேவ, இந்தக் 
காணி ன்  நிைலகளில் ைகமாறியி க்கின்ற . அதாவ , 
காணி சீர்தி த்த ஆைணக்கு விடமி ந்  அரச 
கூட் த்தாபனங்க க்கும் அரச கூட் த்தாபனங்களிடமி ந்   
பிராந்தியக் கம்பனிக க்கும் ைகமாறியி க்கின்ற . 
இப்பிராந்தியக் கம்பனிகளிடம் ேகாாிக்ைக வி த் தான், இந்த 
ஏ  ேபர்ச்சஸ் காணி ெபற் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற . 
இப்ெபா , இந்தக் காணிக க்கு உ தி வழங்கும்ெபா , 
இதற்கான உ திைய வழங்குவ  யா ைடய ெபா ப் ? யார் 
ஒப்பமிட்  இதைன வழங்குவ ? யார் வசம் இந்தக் காணிகள் 
இ க்கின்றன? ேபான்ற ேகள்விகள் எ கின்றன.  

ெப ந்ேதாட்டங்கைள நி வகிக்கும் பிராந்தியக் 
கம்பனிக க்கு இதைன வழங்குவதற்கான உாிைம இல்ைல 
என்ப  ெதளிவாகத் ெதாி ம். ஏெனன்றால், அரசாங்கமான  
அவர்க க்கு இக்காணிகைள குத்தைக அ ப்பைடயிேல 
வழங்கியி க்கின்ற . எனேவ, காணிச் சீர்தி த்த ஆைணக்கு  
ஒப்பமிட் , இக்காணிக க்கான உ திகைள 
வழங்கேவண் மா? அல்ல  இந்த கூட் த்தாபனங்கள் 
இரண் ம் வழங்கேவண் மா? என்கின்ற இ பறி நிைலேய 
காணப்ப கின்ற . இன் ம்கூட ைமயாக உ திப்ப த்தப் 
படாத உ திகேள இந்தக் காணிக க்கு இ க்கின்றன. 
எனேவ, அரசாங்கத்தினால் இந்த ஏ  ேபர்ச்சஸ் காணி 
வழங்கப்ப வதாக உ தியளிக்கப்பட் , "பசுைம மி" எனப் 
ெபயாிடப்பட்  வழங்கப்பட்டா ம்கூட, அ  ஒ  

ைமயான காணி உ தியாக இல்லாமல், provisional deed 
எனப்ப கின்ற காணி வழங்குவதற்கான ஒ  ஏற்பாட் ப் 
பத்திரமாகேவ இ க்கின்ற  என்பைத நான் இந்த உச்ச 
சைபயில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எனேவ, 
இங்ேக ள்ள நிர்வாகச் சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படேவண் ம். இ  
யா ைடய உாித் க்குக்கீழ் இ க்கின்ற  என்பைதத் 
ெதளிவாக ெவளிப்ப த்தி, அந்த மக்க க்குத் ெதளிவான 
காணி உ திப்பத்திரத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்கேவண் ெமன 
நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அைவக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ உ ப்பினர் 
அவர்கேள, 10 வ டங்க க்கு ேமலாக மக்கள் கு யி ந்த 

கள் ெசாந்தமாக்கப்ப ம் என்கின்ற அறிவிப்  பற்றி நான் 
குறிப்பிட ேவண் ம். குறிப்பாக, ஜய மி, சுவர்ண மி ேபான்ற 
திட்டத்தின்கீழ் கு யி க்கும் மக்க க்கு அந்த கள் 
ெசாந்தமாக்கப்ப ம் என ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
தன  ெகாள்ைக விளக்க உைரயிேல ெதாிவித்தி ந்தார். அ  
இந்த வர  ெசல த்திட்டத்தின் 229ஆவ  பந்தியிேல 
ெதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . அதற்கு ேமலதிகமாக 
அரசுக்குச் ெசாந்தமான கள், ெப ந்ேதாட்டத் ைற 

களில் வாழ்பவர்க க்கும் இ  விாிவாக்கப்ப ம் என் ம் 
அதிேல ெசால்லப்பட் க்கின்ற . இவ்வா  வர  
ெசல த்திட்ட உைரயில் குறிப்பிட்டதற்கு, தற்ெபா  ஒ  
பிைழயான அர்த்தம் கற்பிக்கப்ப கின்ற . 10 வ டங்கள் 
அல்ல. 100 - 150 வ டங்கள் பைழைமவாய்ந்த "லயன்" 
அைறகள் ெசாந்தமாக்கப்ப கின்றன என் . அ வல்ல 
உண்ைம. திய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைககளில் 
ஒன் தான் இந்த லயத்  வாழ்க்ைக ைறைய 
இல்லாமலாக்கி, தனி ட் த் ெதாகுதிகைள அைமத் , 
அத டாகப் திய கிராமங்கைள உ வாக்குவ . 
எனேவதான் ன்  ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  என்றி ந்த 
அைமச்சு தற்ெபா , மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
அைமச்சு என மாற்றம் ெசய்யப்பட் ள்ள . எனேவ, இந்த 
அைமச்சு ெதளிவாகக் குறிப்பி கின்ற . இங்கு "லயன்" ைற 
இல்லாமலாக்கப்ப ம். லயத் க்குப் பதிலாக கள் 
கட்டப்ப கின்றேபா  அதற்கான காணி உ திகள் 
வழங்கப்படேவண் ம் என் .  

அ  மாத்திரமல்லா ,  "லயன்" ைறக்கு அப்பால், 
பிாித்தானியர் காலத்தி ந்  ெப ந்ேதாட்டப் 
பிரேதசங்களில் கட்டப்பட்ட தனி கள் ஆங்காங்ேக 
இ க்கின்றன. ஆரம்பகால கங்காணி ைறயில் ெபாிய 
கங்காணிகள் என்  ெசால்லப்ப கின்றவர்க க்கு இ ந்த 

கள், அதற்குப் பின்னர், பல்ேவ  திட்டங்களின்கீழ் 
கட்டப்பட்ட தனி கள் என்பன 07 ேபர்ச்சஸ் என்ற 
நியமத்தின்கீழ் அைமயாதேபா ம் தனி களாக - இரட்ைட 

களாகக் காணப்ப கின்றன. காலம்ெசன்ற அைமச்சர் 
சந்திரேசகரன் அவர்கள் டைமப் க்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த 
காலத்திேல கட்டப்பட்ட கள் இ க்கின்றன. இவ்வாறான 

கள் 30,000 இ க்கின்றன. இந்த க க்கு 
எந்தவிதமான உாித் ப் பத்திரங்க ம் இல்ைல. அைவ 
இத்திட்டத்தின்கீழ் - பிரதமாின் அறிவிப்பின்ப யான 
திட்டங்களின்கீழ் - உள்வாங்கப்படேவண் ம்.  

உதாரணமாக நான் இங்கு இரண்  க்கியமான 
விடயங்கைளச் ெசால்லலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். 
அண்ைமயில் சல்லாைவப் பிரேதசத்தி ள்ள ஒ  ட் க்குச்  
ெசல்ல எனக்கு வாய்ப் க்கிைடத்த .  அ  அமரர் ேக. 
இராஜ ங்கம் அவர்கள  இல்லம்; அவர் வாழ்ந்த . அவர் 
இந்த உயர் சைபயிேல 1947ஆம் ஆண்  அங்கம்வகித்த ஒ  
நாடா மன்ற உ ப்பினர். அவர் வாழ்ந்த ட் க்கு இன் ம் 
காணி உ திப்பத்திரம் இல்ைல. உ திப்பத்திரமில்லாமல் 
அவாின் பரம்பரைரயினர் இப்ேபா  வாழ்ந் ெகாண்  
வ கிறார்கள். அேதேபால, நான் பிறந்  வளர்ந்த இடமான 

வெர யா மாவட்டத்தில் ெகாத்மைல பிரேதச 
ெசயலகத் க்குட்பட்ட மடக்கும் ரத் ேதாட்டத்திேல ஓர் 
இல்லம் இ க்கிற . அ , 1947ஆம் ஆண்   
பாரா மன்றத்தில் அங்கம் வகித்த அமரர் சீ. . 
ேவ ப்பிள்ைள அவர்கள் வாழ்ந்த .  ன்னாள் நாடா மன்ற 
உ ப்பினர் ஒ வர் வாழ்ந்த அந்த  இன் ம் எந்தவிதமான 
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உாிம ம் இல்லாமல் இ க்கிற . அ மாத்திரமல்ல, 
திட்டமிட்ட வைகயிேல அ  ேதாட்டக் கம்பனிகளால் 
சு காிக்கப்பட் மி க்கின்ற . அவர் ன்னாள் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் மாத்திரமல்லர், சிறந்த ஒ  கவிஞர், 
ெதாழிற்சங்கவாதி, சிறந்த ச க ெசயற்பாட்டாளர். எனேவ, 10 
வ டங்கள் அல்ல,  50 - 60 வ டங்கள் பைழைம வாய்ந்த 
தனி க ம் மைலயகத் ேதாட்டப் பகுதியிேல உள்ளன. 
அவற் க்கான காணி உாித் கள்  வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

அ மட் மல்லா , தற்ேபா  ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களாக இ ப்பவர்க க்கு மட் ம்தான் இந்த 

ட் த்திட்டம் அறி கப்ப த்தப்பட் ள்்ள . இதற்கு ன்  
ெதாழில் ெசய்  இந்த நாட் க்காக உைழத்த மக்கள் அங்ேக 

களில் இ க்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த கைளவிட்  
ெவளிேயற ேவண் ெமன்ற அறிவிப் கள் அண்ைமக் காலமாக 
வி க்கப்பட்டதால் அந்த மக்கள் ெப ம் ேவதைனயில் 
இ க்கிறார்கள். தாங்கள் வாழ்ந்த ட்ைடவிட் ப் ேபாகச் 
ெசால்கிறார்கள் என அ க்க  எங்களிடம் 

ைறயிட் க்கிறார்கள். என்னிட ம் பல ைறப்பா கள் 
ெபா மக்களால் ெதாிவிக்கப்பட் க்கின்றன. எனேவ, 
அவர்களின் உைழப்  மதிக்கப்பட ேவண் ம். தற்ேபா  
அவர்கள் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களாக ேவைலெசய்யாத 
ேபா ம்கூட அவர்கள் ேவைல ெசய்த காலத்தில் அவர்களின் 
உைழப் க்கு மதிப் க்ெகா த்  அவர்கள் வாழ்ந்த ட்ைடச் 
ெசாந்தமாக்குவதற்கு  பிரதம அைமச்சர் அவர்களின் இந்த 
அறிவிப்பி டாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன 
நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இத டாக அவ ைடய 
அறிவிப்  அர்த்த ஷ்  மிக்கதாக ம் அர்த்தமானதாக ம் 
ஆகும்வைகயில் அதன் நலன்கள் அந்தப் ெபா மக்க க்குச் 
ெசன்  ேசரேவண் ெமன்  ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். 

அ ேபாலேவ, ெப ந்ேதாட்டங்களில் வா ம் 
ெதாழிலாளர்கைளவிட ேதாட்டச் ேசைவயாளர்கள் - estate 
staff - எனப்ப கின்ற பணியாளர்க ம் அந்தத் ேதாட்டத் 
ெதாழிேலா  சம்பந்தப்பட்  30 - 40 வ டங்களாக 
ேவைலெசய்கிறார்கள். பணிக்கால இ தி வில் அவர்கள  
ஊழியர் ேசமலாப நிதிையப் ெபற் க்ெகாண்  அவர்கள் 
ேதாட்டத்ைத விட்  ெவளிேய கின்றேபா  அவர்க க்கான 

 எ ம் இல்ைல. அ வைரகால ம் ேதாட்டத் க்குத் 
ேதாட்டம் மாற்றலாகி ேதாட்ட களிேலேய வசித்தவர்கள் 
பின்னர் அந்த ேதாட்ட நி வனங்க க்கு அவற்ைற 
ஒப்பைடத் விட்  திக்கு வ ம் நிைலைம ஏற்ப கின்ற . 
அ வைர ேசமித்த பணத்ைதக்ெகாண்  அவர்கள் கைள 
அைமப்பதற்காகக் காணிகைளப் ெப கின்றேபா , அந்தக் 
காணிகைள வாங்குவதற்காகேவ தாங்கள் ேசமித்த பணத்ைதச் 
ெசலவழித் வி கிறார்கள்;  கட் வதற்கு வழியில்லாமல் 
இ க்கிறார்கள். எனேவ, அவர்கள் ேசமித்த பணத்தில் 

கைளக் கட் க்ெகாள்ள வசதியாக குைறந்தபட்ச 
ஏற்பாடாக அவர்க க்குக் காணிகைளயாவ  ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு அரசாங்கம் ன்வரேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய நான் இந்த உச்ச சைபயிேல 

ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இந்த தனி ட் த் திட்டங்கள் சம்பந்தமாக 
காணி உ திக்கு அப்பால் தனி ட் த் திட்டம் சம்பந்தமாக 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல அறிவிக்கப்பட் க்கும் மிக 

க்கியமான விடயம் ஒன்  ெதாடர்பில் நான் நன்றி ெசால்ல 
ேவண் ம். இந்தப் ெப ந்ேதாட்டப் பகுதியிேல தனி கள் 
அைமப்பதற்காக இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல ஆயிரம் 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . இ  விேசட 

அறிவிப்பாக ம்  வழங்கப்பட் க்கின்ற . இ  மிக 
க்கியமானெதா  மாற்றமாகும். இ வைர கால ம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர  ெசல த் திட்டங்களிேல 
இவ்வாறானேதார் அறிவிப்ேபா  மைலயகப் பகுதியிேல 
தனி ட் த் திட்டத்ைத அைமப்பதற்கான எந்தேவார் 
ஏற்பா க ம் இ க்கவில்ைல. அந்தவைகயில், மீண் ெமா  

ைற மாண் மிகு நிதியைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க 
அவர்க க்கு என  நன்றிகைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் 
கடைமப்பட் ள்ேளன்.  

அேதேநரம், 160,000 கள் ேதைவெயன ம் அதைன 
அைமப்பதற்கு இந்த ஆயிரம் மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ள்ளதாக ம் வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
ெசால்லப்பட் ள்ள . மைலயகப் பகுதிகளிேல 'லயன்' 

ைறைய இல்லாமலாக்கி தனி கள் அைமக்க 
ேவண் மாயின், அதற்காக 177,518 கள் அவசியெமன 
வர  ெசல த் திட்டத்தின் மதிப்பீட்டறிக்ைகயின் வைரபில் 
140ஆவ  பிாிவில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . எனேவ, இங்கு 
இரண் க்குமிைடயில் ரண்பா கள் காணப்ப கின்றன. 
ம றத்திேல, என் ைடய கணிப்பின்ப  அந்தப் 
பிரேதசத்தி ந்  அந்த மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்றவன் என்ற வைகயிேல, இப்ெபா  ேவைல 
ெசய் ெகாண் ப்பவர்களின் எண்ணிக்ைகதான் 177,518 
ஆக இ க்கும் என்ப  என  நம்பிக்ைக. ஏெனன்றால், இந்தத் 
தர கைள வழங்குகின்ற ' ரஸ்ட்' எனப்ப கின்ற 
ெப ந்ேதாட்ட மனிதவள அபிவி த்தி நி வனம் இப்ெபா  
ேவைலெசய்கின்ற ெதாழிலாளர்களின் ட் த் ேதைவகைள 
மாத்திரம்தான்  வழங்கும் - வழங்க ம். ஏெனன்றால், 
அவர்கள்தான் அந்தத் ேதாட்டங்கைள நிர்வகித் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். ஆனால், இதற்கு ன் ம் 
ேவைலெசய்  ஓய் ெபற்ற அல்ல  ேதாட்டங்களில் ெதாழில் 
வழங்கப்படாதி க்கின்ற பல ெதாழிலாளர் கு ம்பங்கள் அந்த 
settlement area என்  ெசால்லப்ப கின்ற ேதாட்டப் 
பிரேதசங்களில் வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்கைளச் 
ேசர்க்காமல் வி ேவாமாக இ ந்தால், இந்த 'லயன்' என்ற 

ைறைய ெதாடர்ச்சியாக அ மதிக்கின்ற நிைல வந் வி ம். 
இந்த 'லயன்' வாழ்க்ைக ைற என்ப  இந்தத் ேதசத்தின் 
அவமானம் என நான் அ க்க  ெசால்வ ண் . இந்த ைற 
மாற்றப்பட ேவண் ம். இ  மாற்றப்பட ேவண் மாக 
இ ந்தால், ஏறக்குைறய 250,000 வைரயான தனி கள் 
ேதைவ.  

இ  ஒ றமி க்க, இந்த 160,000 கைள 
அைமப்பதற்கு நாங்கள் சுமார் 10 வ டங்கைள 
எ த் க்ெகாள்ேவாமாக இ ந்தால், ஒ  வ டத் க்கு 16,000 

கைளக் கட்டேவண் யி க்கும். ஆனால், இந்த ஆயிரம்  
மில் யன் பாேவா  நாங்கள் ஒப்பி கின்றேபா  ஒ  
வ டத்திற்கு 1,600 கைளக் கட் வதற்குக்கூட எங்க க்கு 
ேபா மான நிதியாக இைதக் ெகாள்ள யா . ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, என்றேபா ம்கூட 
நல்ெலண்ண அ ப்பைடயில் நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஒ க்கீ  
ெசய்தி க்கும் இந்த ஆயிரம் மில் யன் பாய் 
பணத்ெதாைகைய மைலயக மக்கள் ெப ைமயான 
விடயமாகக் க கிறார்கள்; நல்ெலண்ண ேநாக்காகக் 
க கிறார்கள். எதிர்வ ம் வர  ெசல த்திட்டங்களில் இந்த 
ஒ க்கீ கைள குைறந்த  வ டத்திற்கு 20,000 அளவான 

கைள அைமப்பதற்கு ஏற்றவைகயில் ஒ க்கீ  
ெசய்வத டாக எதிர்வ ம் ஐந்  வ ட காலங்களில் இந்த 

டைமப் த் திட்டத்தின் அைரவாசிையேய ம் ர்த்திெசய்ய 
ெமன நான் நிைனக்கின்ேறன்.  
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மைலயக திய கிராமங்கள் அபிவி த்திக்ெகனத் ேதசிய 
நடவ க்ைகத் திட்டெமான்ைறத் தயாாித்  எதிர்வ ம் 
பத்தாண்  காலங்களில் அதைன அ ல்ப த் வதற்கு ஏற்ற 
வைகயிேல மைலநாட் ல் திய கிராமங்கைள 
உ வாக்குவதற்குப் ெபா ப்பாக நியமிக்கப்பட் க்கும் 
அைமச்சர் பழனி திகாம்பரம் அவர்கள் அைமச்சரைவக்கு 
கடந்த வாரம் ஒ  பத்திரத்ைதச் சமர்ப்பித்தார். அந்த 
அைமச்சரைவக் கூட்டத்தில் கலந் ெகாண்ட அதிேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள், ஏன் பத்  வ டங்க க்கு இந்த 
திட்டத்ைதப் ேபா கிறீர்கெளன் ம் அதைன ஐந்  
வ டங்க க்குள் நிவர்த்திக்க யாதாெவன ம் ேகள்வி 
எ ப்பியி க்கிறார். அந்தள க்கு இந்த மக்களின் 

ன்ேனற்றத்தில் அதிக ஈ பா  ெகாண்டவராக, அக்கைற 
ெகாண்டவராக நம  ஜனாதிபதி அவர்கள் இ க்கின்றார். 
அந்த வைகயில், இந்த திட்டமான  இரண்  கட்டங்களில் 
அ ல்ப த்தப்ப வதற்கான வாய்ப்  இ க்கின்ற . எனேவ, 
இந்த டைமப் த் திட்டத்திற்கான களின் 
எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்கும் வைகயில் நிதியீட்டம் 
ெசய்வத டாகத்தான் எங்கள  ேகாாிக்ைக ம், 
ஜனாதிபதியின் ஆைச ம் நிைறேவ ம். அந்த வைகயில், 
கூ ய விைரவில் இந்த லயத்  ைறைமைய மாற்றியைமத்  
தனி ட் த் திட்டங்கைள ேநாக்கி நாங்கள் ன்நகர்வதற்கான 
ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட ேவண் ெமன நான் இந்த உச்ச 
சைபயிேல ேகாாிக்ைக ைவக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இதற்கு 
ேமலதிகமாக டைமப்  ெதாடர்பில் என் மில்லாதவா  
இந்த வர  ெசல த்திட்டத்திேல ஏற்பா கள் ெசய்யப் 
பட் க்கின்றன. அரச மற் ம் தனியார் ஊழியர்க க்கு 
150,000 க ம் ேசாிவாழ் மக்க க்கு ஓாிலட்சம் க ம் 
அைமக்கும் திட்டத்திைன ம் எம  நிதி அைமச்சர் அவர்கள் 

ன்ெமாழிந்தி க்கின்றார். இந்த சந்தர்ப்பத்தில், மைலயகப் 
ெப ந்ேதாட்டங்களி ந்  ெவளிேயறி சுய ெதாழில்கைளச் 
ெசய் ெகாண் ம் நகாி ம் நகைர அண் ம் வாழ்கின்ற 
மக்களின் டைமப்  ெதாடர்பாக ம் நான் சில 
விடயங்கைளக் கூற வி ம் கின்ேறன். ெதாழிலாளிகளாக 
அல்லா  சுயெதாழில் ெசய்கின்ற இவர்கள் வாடைகக் 
கு யி ப்பாளர்களாக இ க்கின்றார்கள். இவ்வாறாக 500 - 
600 கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன. எனேவ, காணிகைள 
ஒ க்கீ  ெசய்வதன் லமாக அவர்கள  ட் த் 
ேதைவைய ம் நிவர்திக்க ம் அல்ல  இந்த 150,000 

ட் த் திட்டங்களில் இவர்கைள ம் உள்வாங்கி 
அவர்க க்கும் அந்த கள் கிைடக்கச் ெசய்வதன் லமாக 
அவர்க ம் ெசாந்த ட் க்கு உாிைமயாளர்களாக மாற 

ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய ம் ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அேதேபான் , ேசாிப் ற மக்க க்ெகன ஓாிலட்சம் 
கைள நிர்மாணிக்கும் திட்டத்ைத எம  நிதி அைமச்சர் 

அவர்கள் ன்ெமாழிந்தி ப்ப  மிக ம் மகிழ்ச்சி தரக்கூ ய 
விடயமாகும். ஏெனன்றால், எம  நகரங்கள் சுத்தமாக 
இ ப்பதற்கும், அழகாக இ ப்பதற்கும் காரணமானவர்கள் 
இந்த நகர சுத்திகாிப் த் ெதாழிலாளர்களாவர். இவர்கள்தான் 
ெப ம்பா ம் ேசாிகளில் வாழ்கின்ற மக்களாக 
இ க்கின்றார்கள். அண்ைமயில்கூட கண் , மாயாவ 
பிரேதசத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் தங்க க்கு ட் ாிைம 
ேகாாிப் ேபாராட்டம் நடத்தியி ந்தைத ஊடகங்கள் லம் 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ ந்த . கண் யில் மாத்திரமல்ல 
ெகா ம் , கு நாகல், ஹட்டன், ப ைள, பண்டாரவைள 
ேபான்ற பிரதான நகரங்களிெலல்லாம் நகர சுத்திகாிப் த் 

ெதாழிலாளர்களாக இந்த மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். 
அவர்களின் ட்  நிைலைமகள் மிக ம் ேமாசமாக 
இ க்கின்றன. இவர்களில் இந்திய வம்சாவளி தமிழ் மக்க ம் 
ெப மளவில் இ க்கின்றார்கள். எனேவ, டைமப் த் 
திட்டத்தின்ேபா  இந்த நகர சுத்திகாிப் த் 
ெதாழிலாளர்கைள ம் மிகக் கவனத் டன் அவதானித் , அந்த 
பாவப்பட்ட மக்க க்காக ம் டைமப் த் திட்டத்ைத 

ன்ைவக்கேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய ம் நான் இந்த 
சந்தர்ப்பத்திேல ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

இதற்கு அ த்ததாக, ெகளரவ தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த வர  ெசல த்திட்டத்தின் மிக 

க்கியமான அம்சமாகக் க தப்ப கின்ற கல்விக்கான 
நிதியீட்டங்கள் குறித் ச் சிறி  விளக்க வி ம் கின்ேறன். 
இந்த வர  ெசல த்திட்டத்திேல மைலயக மக்க க்காக 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள மிக க்கியமான திட்டங்களில் ஒன்  
ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகளின் அபிவி த்திக்கான 
நிதிெயா க்கீடாகும். ெப ந் ேதாட்டப் பாடசாைலக க்ெகன 
ஏன் விேசடமாக நிதிெயா க்கப்பட ேவண் ம் எனப் 
பார்க்கும்ேபா  ஒ  விடயத்ைத நாங்கள் அவதானிக்க 
ேவண் ம். அதாவ  ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகள் 
1980ஆம் ஆண் தான் அரச பாடசாைலகளாக மாற்றம் 
ெபற்றன. அ வைரக்கும் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகேள அந்தப் 
பாடசாைலகைள நிர்வகிக்கின்ற நிைலைம காணப்பட்ட . 
அதாவ  அரசாங்கம் அவற்றின் காணிகைளப் ெபா ப்ேபற்ற 
பின்னர் 1980க்குப் பின்னேர ப ப்ப யாக ெப ந்ேதாட்டப் 
பாடசாைலகள் அரச பாடசாைலகளாக மாற்றம் ெபற்றன. 
எனக்கு ஞாபகம் இ க்கின்ற  நான் தன் தலாகச் ெசன்ற  
ேதாட்டப் பாடசாைல என்ப . பின்னாளில்தான் நாங்கள் அரச 
பாடசாைலக க்கு மாற்றம் ெபற் க்ெகாண்  ெசன்ேறாம். 
எனேவ, இன்  ேதாட்டப் பாடசாைலகைள அபிவி த்தி 
ெசய்ய ேவண் ய கடப்பா  ேதசிய அரசாங்கத் க்கு 
இ க்கின்ற  என்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த்திட்டத்தில் 250 மில் யன் பாய் நிதி 
விேசடமாக ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகளின் 
அபிவி த்திக்காக ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . இ  வர  
ெசல த்திட்ட அறிக்ைகயின் 313வ  பந்தியிேல 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . 314வ  பந்தியிேல விஞ்ஞானக்  
கல்விைய ேமம்ப த் வதற்காக 450 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட்டைம பற்றிக்  குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 
இ ந்தேபாதி ம் 314ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட் ப்ப ம் 
ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகளின் அபிவி த்திக்கான விடயம் 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். இந்த விடயம் தவ தலாக 
ெவவ்ேவ  விடயங்களாக இரண்  பந்திகளில் 
அச்சிடப்பட் ள்ள . அதாவ  314வ  பந்தியில் 
ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகள் பற்றிக் 
குறிப்பிடப்படவில்ைல. இதைன எனக்கு உ தியாகச் ெசால்ல 

ம். ஏெனன்றால் இதற்கு ன்னர் 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் விஞ்ஞானக் கல்விக்காக 25 
பாடசாைலகைளத் தர யர்த் ம் ேவைலத்திட்டம் ெகளரவ 
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் இராதாகி ஷ்ணன் அவர்களால் 

ன்ென க்கப்பட்ட . அதற்காக 450 மில் யன் பா ம் 
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளில் பின்தங்கிய பாடசாைலகைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 250 மில் யன் பா ம் 
ஒ க்கப்பட் ள்ளன என்ப தான் எமக்குக் கிைடக்கின்ற 
ெசய்தி! எனேவ, ேதாட்டப் பாடசாைலகளின் 
அபிவி த்திக்காக ெமாத்தமாக 700 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள  என்ப  பற்றிய என  நிைலப்பா  
பற்றிக் கு நிைல விவாதத்தின்ேபா  ெதளி ப த்தப்பட 
ேவண் ம் என்  நான் இங்கு ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன்.  
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[ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා] 
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அ த்ததாக, மாகாண சைபகளின்கீழ் அதிகளவான 
பாடசாைலகள் இயங்கிக் ெகாண் க்கின்றன. ஆனால், 
ேதசிய ாீதியாக ஒ க்கப்ப ம் நிதியீட்டங்கள் குறித்த மாகாண 
சைபயின்கீழ் இயங்குகின்ற பாடசாைலக க்குச் ெசன்  
ேசராத ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . எனேவ, அந்த 
நிைலைமைய நிவர்த்திக்கும் வைகயில் அந்தத் திட்டத்திற்குள் 
சம்பந்தப்பட்ட பாடசாைலகைள ம் உள்வாங்கும் திட்டத்ைத 
நான் ன்ெமாழிய வி ம் கின்ேறன். இந்த வர  
ெசல த்திட்ட அறிக்ைகயின் 313 ஆவ  பந்தியிேல 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற 250 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  
குறித்த ேவைலத்திட்டம் மாகாண சைபப் பாடசாைல என்   
ேவ பா  பாரா  ேதசிய அரசாங்கத்தின் கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர் இராதாகி ஷ்ணன் அவர்களின் 
ேமற்பார்ைவயின்கீழ் ேதாட்டப் பாடசாைலக க்கும் 
ெசன் ேசர ேவண் ெமன நான் வி ம் கின்ேறன்.   

மைலயகப் பல்கைலக்கழகம் குறித்த ஒ  ேகாாிக்ைக 
ெதாடர்ச்சியாக ன்ைவக்கப்பட்  வந் ள்ள . ன்னாள் 
ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்களின் 
காலத்தில் இதற்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்டைமக்கு நான் 
நன்றி ெசால்ல ேவண் ம். இ ந்தேபாதி ம் யா ம் அதைன 
நைட ைறப்ப த்த ைனயவில்ைல. தற்ெபா  அதற்கான 
ஏற்பா  ெசய்யப்பட் ள்ள . இந்த வர  ெசல த்திட்டத்தில் 
பல்கைலக்கழகக் கல் ாி மற் ம் பல்கைலக்கழகப் பீடங்கைள 
அைமக்க ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . அ த்  வ கின்ற வர  
ெசல த்திட்டத்திலாவ  மைலயகப் பல்கைலக்கழகம் ஒன்ைற 
நி வதற்கு, குைறந்தபட்சம் மைலயகப் பல்கைலக்கழகக் 
கல் ாி ஒன்ைறயாவ  அைமப்பதற்குாிய ேவைலத்திட்டம் 

ன்ைவக்கப்பட ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய நான் இங்கு 
ன்ைவக்கின்ேறன். அதற்கான காணி ஒ க்கீ கைள 

ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் ெகாத்மைலப் பிரேதசத்திேல 
ேமற்ெகாண் க்கின்றார். எனேவ, அந்தத் திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம்.  

இந்த வர  ெசல த்திட்டத்தின் நிவாரண மற் ம் 
அபிவி த்தி சம்பந்தமான பக்கங்களின் அ ப்பைடயில் என  
உைர அைமந்தி ந்த . மீளைமப் , ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள், ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் சம்பந்தமான 

பல்ேவ  விடயங்கள் ேபசப்பட ேவண் ள்ள . கு நிைல 
விவாதங்களின்ேபா  அந்த விடயங்கைளத் ெதாிவிப்பதற்கு 
எனக்கு வாய்ப் த் த மா  ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப் க்கு 
மீண் ம் நன்றி கூறி விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  

 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන්, කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 
කල් තබන ලදී. 

එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙනොවැම්බර් 26 වන බහසප්තින්දා 
පවත්වනු ලැෙබ්. 

 

அப்ேபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, அ வல்கள் 
இைடநி த்தப்பட் , விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

விவாதம்  2015 நவம்பர் 26, வியாழக்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும். 
 

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned.  

Debate to be resumed on Thursday, 26th November, 2015. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, අද දින සභා 
සම්මතිය අනුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 26 වන බහසප්තින්දා පු.භා. 9.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பாரா மன்றம், அதன  
இன்ைறய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015, நவம்பர் 26, வியாழக்கிழைம 

.ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday, 

26th November, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this 
Day. 

975 976 



 
 

 
 

 
 
 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 
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அதிகார அறிக்ைக 
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240 වන කාණ්ඩය - 5 වන කලාපය  
ெதாகுதி 240 - இல. 5 
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2015 நவம்பர் 26, வியாழக்கிழைம  

 Thursday, 26th November, 2015 





නිෙව්දන: 
      මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයකු ආෙද්ශ කිරීම 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
2016 ශුන්ය පාදක අය වැය වැඩසටහන: 
       මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 –[හතරවන ෙවන් කළ දිනය]: 
       ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදී. 
 
විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදී. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
  Committee on Public Petitions: Substitution of Member 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ZERO-BASED BUDGETING PROGRAMME, 2016: 
    Statement by Minister of Finance 
 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Fourth Allotted Day]: 
    Second Reading - Debate Adjourned 
 
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL: 
    Read a Second, and the Third time, and passed as amended 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
 ெபா  ம க்கள் பற்றிய கு : உ ப்பினர் பதிலீ  
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

ச்சிய ஆதார வர  ெசல த்திட்ட ெசயற்றிட்டம் 2016 :  
 நிதி அைமச்சர  கூற்  
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 : [ஒ க்கப்பட்ட நான்காம் நாள்] 
 இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
 
ஒ க்கீ  (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப் 

பட்ட  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 
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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. 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව : 

සාමාජික යකු ආෙද්ශ කිරීම 
ெபா  ம க்கள் பற்றிய கு : உ ப்பினர் பதிலீ  

COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS: SUBSTITUTION OF 
MEMBER 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් 

ඉල්ලා අස් වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 
මහතා ෙවනුවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 129 (ඇ) 
පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් කර 
ඇති බව ෙමම සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රක්ෂණ 

මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක 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. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
හන්තාන නිවාස ෙයෝජනා කමය : විසත්ර 

ஹந்தான டைமப் த் திட்டம்: விபரம்  
HANTANA HOUSING SCHEME: DETAILS 

167/’15 
1. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) 1977 දී එවකට නිවාස අමාත්යවරයා වූ දිවංගත රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් සංකල්පයක් අනුව මධ්යම 
පාන්තිකයන් ෙවනුෙවන් මහනුවර හන්තාන පෙද්ශෙය් 
නිවාස ෙයෝජනා කමයක් ආරම්භ කළ බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් එම ෙයෝජනා 
කමෙය් මුළු භූමි පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි ඉදිකර ඇති නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙම් වනවිට සියලුම නිවාස පදිංචිකරුවන්ට ලබාදී 
තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙම් වනවිට එම භූමිය තුළ අධිකාරියට අයත් හිස ්
ඉඩම් තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) පසුගිය රජෙය් නිවාස අමාත්යවරයා විසින් ෙමම 
භූමිෙය් සුපිරි නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා, ඉඩම් විකුණා 
තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කා හටද; සහ එෙසේ විකුණු ඉඩම් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) එම ඉඩම් විකිණීෙමන් අධිකාරිය ලැබූ ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (vi) ෙම් වනවිට එම ඉඩම්වල සුපිරි නිවාස ඉදිකර 
තිෙබ්ද; 

 (vii) එෙසේ නම්, ඒවාෙය් විකුණුම් මිල ෙකොපමණද;  

 (viii) අධිකාරිය ලැබූ පතිලාභයන් කවෙර්ද; 

 (ix) නිවාස ඉදිකර ෙනොමැති නම්, එම ඉඩම් යළි 
අධිකාරියට පවරා ගන්ෙන්ද;  

 (x) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா. 

(அ) 1977இல் அப்ேபாைதய டைமப்  அைமச்சரான 
காலஞ்ெசன்ற ரணசிங்க பிேரமதாச அவர்களின் 
எண்ணக்க விற்கு அைமவாக ந த்தர 
வகுப்பின க்காக கண்  ஹந்தான பிரேதசத்தில் 

டைமப் த் திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
ெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ஆ) (i) டைமப்  அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான 
ேமற்ப  திட்டத்தின் ெமாத்த நிலப்பரப்  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இங்கு நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  சகல க ம் கு யி ப்பாளர் 
க க்குப் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அ  எவ்விதமாக என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) தற்ேபா  ேமற்ப  நிலப்பகுதியில் அதிகார 

சைபக்கு ெசாந்தமான ெவற் க் காணிகள் 
காணப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இக்காணிகளின் அள  தனித் 
தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த அரசாங்கத்தின் டைமப்  
அைமச்சாினால் இந்நிலப்பகுதியில் ெசாகுசு 

கைள நிர்மாணிக்க காணிகள் விற்பைன 
ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அ  யா க்கு; மற் ம் அவ்வா  
விற்பைன ெசய்யப்பட்ட காணிகளின் பரப்பள  
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) இக்காணி விற்பைன ெசய்யப்பட்டதால் அதிகார 
சைப ெபற்ற வ மானம் எவ்வள ெவன்பைத ம்; 

 (vi) தற்ேபா  இக்காணிகளில் ெசாகுசு கள் 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (vii) ஆெமனின், இவற்றின் விற்பைன விைல 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (viii) அதிகாரசைபக்கு கிைடக்கப்ெபற்ற நன்ைமகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ix) கள் நிர்மாணிக்கப்படவில்ைலெயனில், இக் 
காணிகள் மீண் ம் அதிகாரசைபக்கு சு காிக்கப் 
ப மா என்பைத ம்; 

 (x) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Housing and Construction:  

(a) Is he aware that a housing scheme was 
commenced in 1977 in Hantana, Kandy for the 
middle-class citizens on a concept of the then 
Minister of Housing, the late Hon. Ranasinghe 
Premadasa? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the total area of that Scheme which belongs 
to the Housing Development Authority; 

 (ii) the number of houses built there; 

 (iii) whether all the houses have been provided 
to occupants by now; and 

 (iv) if so, in what manner? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether there are vacant plots of land 
belonging to the Authority within that land 
by now; 

 (ii) if so, the extent of such plots of land, 
separately; 

 (iii) whether plots of  land have been sold by the 
Minister of Housing of the previous 
Government for construction of luxury 
houses within this Scheme;  

 (iv) if so, to whom and the extent of land sold in 
that manner; 

 (v) the income received by the Authority 
through the sale of those plots of land; 

 (vi) whether luxury houses have been 
constructed on those plots of land by now; 

 (vii) if so, their selling price; 

 (viii) the benefits received by the Authority; 

 (ix) if houses have not been constructed, 
whether those plots of land will be taken 
over by the Authority again; and 

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

(d) If not, why?  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.  

(අ) ඔව්. 
(ආ) (i) අක්කර 148යි, රූඩ් 02යි පර්චස ්03යි. 

 (ii) 395ක් පමණ. 

 (iii) ඔව්. ෙම් වන විට සියලුම නිවාස පදිංචිකරුවන්  
ෙවත ලබා දී ඇත.  

 (iv) ඔව්. විකුණුම් පදනමින් ලබා දී ඇත. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) පිඹුරු අංක 2542 අක්.26 රූඩ් 1 පර්. 3.2 

  මු.පි.මහ 2155 පිඹුර අක්.13 රූඩ් 1 පර්. 23.77 

  මු.පි.මහ 2129 පිඹුර අක්.02 රූඩ් 3 පර්.10.37 

  මු.පි.මහ 2188 පිඹුර අක්.01 රූඩ් 2 පර්.20.36  

 (iii) නැත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්.  

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (viii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ix) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (x) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමය මහනුවර පෙද්ශෙය් තිෙබන අක්කර 42ක් පමණ වන වටිනා 
ඉඩමක්. එහි විකුණුම් මුදල ෙකොපමණද?  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ජාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරියට අයිති ඉඩමක්. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට 
අයිති ඉඩම් අපි විකුණන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ ඉඩම් විකුණන්ෙන් නැත්නම් 

ෙපෞද්ගලිකව යම් පුද්ගලෙයකුට ඒ ඉඩම් පවරා දුන්ෙන් ෙකෙසේද?   

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, හන්තාන පෙද්ශෙය් නිවාස 

ව්යාපෘතියක් කියාත්මක  ෙවනවා. එම නිවාස ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක වන්ෙන් රාජ්ය අංශෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ගිවිසුමක් මතයි. එය කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමත කරපු 
ව්යාපෘතියක්. ඒ හරහා ව්යාපෘති තුනක් කියාත්මක කිරීමට 
ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. එම ව්යාපෘති වන්ෙන්, Hantana 
Residencies - අදියර 2 නිවාස ව්යාපෘතිය, Hantana Residencies 
- අදියර 3 නිවාස ව්යාපෘතිය සහ Dunumadalawa Villas නිවාස 
ව්යාපෘතියයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න . 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ෙමම ඉදිකිරීම් දැනට කරලා 

තිෙබනවාද, ඒවාෙය් වැඩ පටන් ගත්ෙත් කවදාද, ඒවාෙය් වැඩ 
අවසන් වන්ෙන් කවදාද, ෙම් වන විට නිවාස කීයක් ඉදිකර 
අවසන්ද කියා මා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතියට කැබිනට් අනුමැතිය 

ලැබුණාට, ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීෙම්දී සමාජ විෙරෝධතාවක් පැන 
නැගුණා. ඒ අනුව ඊට සම්බන්ධ සියලුම රාජ්ය ආයතන විසින් 
නැවත ෙම් නිවාස ව්යාපෘතිය පිළිබඳ පරීක්ෂා කර බලා තිෙබනවා. 
ඒ අනුව ෙම් නිවාස ව්යාපෘතිය නැවත වතාවක් සංෙශෝධනය 
කරන්න තීරණය කර තිෙබනවා. ඒ සංෙශෝධිත වාර්තාව අපට ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3-180/'15-(1), ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස් 

මහතා. 

ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන තව  සමහර කරුණු  

ෙගන්වාගන්න තිෙබන නිසා, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

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

 
දකුණු පළාෙත් රැකියා විරහිත පුහුණු ගුරුවරුන් : 

බඳවා ගැනීම 
ெதன் மாகாணத்தி ள்ள ெதாழில்வாய்ப்பற்ற 

பயிற்றப்பட்ட ஆசிாியர்கள்: ஆட்ேசர்ப்   
UNEMPLOYED TRAINED TEACHERS OF SOUTHERN 

PROVINCE: RECRUITMENT  
172/’15 

2. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழகப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) : 

(අ)  (i) 2011.03.29 දිනැති මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ 
කාරක සභා තීරණයට අනුව, රැකියා විරහිත පුහුණු 
ගුරුවරුන් රජෙය් පාසල්වලට පත් කිරීම සඳහා 
දකුණු පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
විධිමත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා, නාම ෙල්ඛන 
06ක්, 2011.05.03 දින ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය ෙවත 
ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්;  

 (ii) එම ෙල්ඛන 06න්, ෙල්ඛන 04ක නම් සඳහන් 
පුද්ගලයින්ට පමණක්, පත්වීම් ලබා දීමට ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශය අනුමතිය ලබාදී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉතිරි නාම ෙල්ඛන 02හි නම් සඳහන් පුද්ගලයින්, රජෙය් 
පාසල් ගුරුවරුන් වශෙයන් බඳවා ගන්නා දිනය එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වා සිටින්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா. 

(அ) (i) 2011.03.29ஆம் திகதிய ெபா  ம க் கு வின் 
க்கைமய, ெதாழில்வாய்ப் களற்ற பயிற்சி 

ெபற்ற ஆசிாியர்கைள அரச பாடசாைலக க்கு 

981 982 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

நியமிப்பதற்கு ெதன் மாகாண கல்வித் 
திைணக்களம் ைறசார்ந்த ேநர் கப்பாீட்ைச 
கைள நடாத்தி, 06 ெபயர்ப்பட் யல்கைள 
2011.05.03ஆம் திகதியன்  நிரல் மத்திய  
அைமச்சுக்கு சமர்ப்பித் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  06 பட் யல்களில், 04 பட் யல்களில் 
ெபயர் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்க க்கு 
மாத்திரம் நியமனங்கைள வழங்க நிரல் அைமச்சு 
அங்கீகாரம் வழங்கி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) எஞ்சி ள்ள 02 ெபயர்ப் பட் யல்களில் ெபயர்கள் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்கள் அரச பாடசாைல 
ஆசிாியர்களாக ஆட்ேசர்க்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) according to the decision of the Committee 
on Public Petitions dated 29.03.2011, the 
Department of Education of the Southern 
Province had conducted formal interviews 
to recruit unemployed trained teachers to 
Government schools and submitted six lists 
of names to the Line Ministry on 
03.05.2011; and 

 (ii) the Line Ministry has given the approval for 
the recruitment of persons only on four lists 
out of the six lists of names submitted?  

(b) Will he inform this House the date on which the 
persons on the other two lists of names will be 
recruited as teachers in Government schools? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ආ) එම ගුරුවරුන් පිරිස ශී ලංකා ගුරු ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් 
සුදුසුකම් සපුරා ෙනොමැති බැවින්, බඳවා ගැනීම් සුදුසු ෙනොවන බව 
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් දන්වා ඇති බැවින් එම පිරිස 
බඳවා ගැනීමට පතිපාදන ෙනොමැත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අමාත්යාංශ පකාශ. මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක 

මහතා. 
 

 
2016 ශුන්ය පාදක අය වැය වැඩසටහන : මුදල් 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
ச்சிய ஆதார வர  ெசல த்திட்ட ெசயற்றிட்டம் 

2016: நிதி அைமச்சர  கூற்  

ZERO-BASED BUDGETING PROGRAMME, 2016: STATEMENT 
BY MINISTER OF FINANCE 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 වර්ෂය සඳහා ශුන්ය පාදක අය 

වැය - Zero-Based Budgeting - වැඩ සටහනක් ෙම් වන විට 
හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඉන් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් රාජ්ය සම්පත් නිසි 
ෙලස කළමනාකරණය කිරීමයි. එමඟින් අප වැය කරන මුදල්වලට 
නිසි වටිනාකමක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම, එකම කාර්යයට 
ෙදවරක් මුදල් ෙයදවීම වැළැක්වීම, අපතය සහ නාස්තිය පිටුදැකීම, 
ආර්ථික ෙනොවන - uneconomical - වියදම් ෙනො දැරීම හා මූල්ය 
පාලන කටයුතු අෙප්ක්ෂා කරනු ලබනවා. 

ෙමහි ෙදවන පියවර අප 2016 ජනවාරි සිට ආරම්භ කරනවා. 
එමඟින් වියදම් ආයතනවල සියලු වියදම් පිළිබඳව විමර්ශනයක් 
කරනවා. ශුන්ය පාදක අය වැය මූලධර්ම නිසි ෙලස ෙයොදාෙගන 
කටයුතු ෙකෙරන්ෙන්ද යන්න පිළිබඳව ෙසොයා බලනවා. ඒ අනුව 
ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව අඛණ්ඩව ෙමම කටයුත්ත 
කරෙගන යනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම වසෙර්දී අය වැය කියාවලියට 
තවත් කරුණු ඒකාබද්ධ ෙකොට තිෙබනවා. ජාත්යන්තර 
ගිණුම්කරණ පමිතීන් අනුව ඒවා වැදගත්. අපෙග් රෙට් 
ගිණුම්කරණ කටයුතු මූල්යමය පාදක කරුණු අනුවයි සිදු වන්ෙන්. 
ෙම්වා ෙවනස් විය යුතුයි. රජෙය් අමාත්යාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු, 
ආයතන විසින් පරිහරණය කරනු ලබන වත්කම් සඳහා රජය 
ආෙයෝජනය කරනු ලබයි. එම වත්කම් අත්පත් කරගන්නා 
අවස්ථාෙව්දී ෙහෝ ෙගොඩනඟන අවස්ථාෙව්දී අදාළ පිරිවැය වියදමක් 
ෙලස සටහන් කරනු ලබනවා. එෙසේ වුවත්, වත්කමක වර්තමාන 
වටිනාකම පිළිබඳව අප සැලකිලිමත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන 
වාර්තා කරන්ෙන් නැහැ. එබැවින් 2016 සිට මූල්ය ෙනොවන 
වත්කම් පිළිබඳ නිසි ගිණුම් තැබීමක් කිරීමට ආරම්භයක් තබා 
තිෙබනවා. ෙමයට අමතරව ඒකාබද්ධ භාණ්ඩාගාර ෙතොරතුරු 
කළමනාකරණ පද්ධතියක් -ITMIS- ආරම්භ ෙකොට තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා කටයුතු කිරීමට මුලින්ම ෙතෝරාෙගන ඇත්ෙත් අධ්යාපන හා 
ෙසෞඛ්ය යන අමාත්යාංශ ෙදකයි. ඒ අනුව 2016 වර්ෂෙය් සිට 
ඒකාබද්ධ භාණ්ඩාගාර ෙතොරතුරු කළමනාකරණ වැඩසටහන 
ෙමම අමාත්යාංශ ෙදෙක් කියාත්මක කරනවා. සාධාරණ වටිනාකම 
නමැති මූලධර්මය මත මූල්ය ෙනොවන වත්කම්වල වටිනාකම 
වාර්තා කිරීමට ෙමම වැඩසටහන උපකාර ෙවනවා. රජෙය් පධාන 
තක්ෙසේරුකරු විසින් දැනටමත් රජෙය් වත්කම්වල වටිනාකම 
තක්ෙසේරු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ ෙකොට තිෙබනවා. 
වත්කමක ෙඵතිහාසික වටිනාකම සහ සාධාරණ වටිනාකම අතර 
ෙවනස ආදායමක් ෙලස සටහන් ෙවනවා. 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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එෙමන්ම රජෙය් ගිණුම්වල එය වියදමක් ෙලසද සටහන් 
ෙවනවා. ඒකාබද්ධ භාණ්ඩාගාර ෙතොරතුරු කළමනාකරණ 
වැඩසටහන පූර්ණ ෙලස කියාත්මක වන විට රජෙය් සියලු 
ආයතනවල වත්කම්වල වටිනාකම් වාර්තා කළ හැකි වනවා. මා 
විසින් ෙමම පියවර හඳුන්වා ෙදනු ලැබූෙව් ජාත්යන්තර මට්ටෙම් 
පවත්නා ගිණුම් පමිතීන්ද අප රටට හඳුන්වා දීමටයි. 

ෙමහිදී මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි, 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් 
බිලියන 32යි. 2015 වර්ෂෙය් රජෙය් සියලු අමාත්යාංශවලින් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය සඳහා දරන ලද සමස්ත පාග්ධන වියදම 
රුපියල් බිලියන 42.1යි. 2016 වර්ෂය සඳහා ෙයෝජිත අය වැය 
තුළින් පාග්ධන වියදම් සඳහා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පතින් 
රුපියල් බිලියන 62.3ක්ද, නව ෙයෝජනාවලින් රුපියල් බිලියන 
82ක්ද, වශෙයන් (62.3+82 = 144.3යි) සමස්ත පාග්ධන වියදම 
ෙලස රුපියල් බිලියන 143.3ක් වැනි විශාල මුදලක් වියදම් කිරීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන බව සඳහන් කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, සමහර අවස්ථාවලදී රජෙය් 
වත්කම්වල වටිනාකම අඩුෙවන් ගණනය කරනවා. එයට ෙහේතු 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ණය ලබා ෙගන වත්කම් මිලදී ගන්නා විටදී 
ෙහෝ ඉදිකිරීම් කරන විටදී ෙපොලී රහිත මුදල පමණක් වත්කෙම් 
වටිනාකමට එකතු ෙවනවා. හැබැයි, ණය මුදලට ෙපොලිය 
ෙගවන්ෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයයි. එම වියදම මහා භාණ්ඩාගාරෙය් 
වියදමක් ෙලස සටහන් ෙවනවා. එය අදාළ අමාත්යාංශවලට/ 
ආයතනවලට ෙයොමු විය යුතු වියදමක් ෙලස ගිණුම්වල සටහන් 
වන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි කටයුතු නිසි ෙලස ගිණුම් ගත කිරීම 
දුෂ්කර වුවත්, එය රජෙය් ගිණුම්වල ෙයෝග්ය පරිදි සටහන් විය 
යුතුයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් මූල්ය කටයුතුවල ෙයෙදන 
නිලධාරින්ෙග් අවධානයට ලක්විය යුතු ෙමවැනි ෙබොෙහෝ කරුණු 
ඇත. හැබැයි, ඔවුන් මුහුණ ෙදන පධාන ගැටලුවක් තිෙබනවා. 

රාජ්ය අංශෙය් මූල්ය කටයුතුවල නිරත නිලධාරින්ට තමන්ෙග් 
වෘත්තීමය තත්ත්වය නංවාලීමට ගිණුම්කරණ ආයතනයක් රාජ්ය 
අංශය සතුව නැහැ. එබැවින් රාජ්ය අංශෙය් මූල්ය කටයුතුවල නිරත 
නිලධාරින්ෙග් වෘත්තීමය තත්ත්වය නංවාලීමට එවැනි ආයතනයක් 
පිහිටුවීමට ෙමම අය වැෙයන් මා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් zero-based budget 
කමය අපි හඳුන්වා දුන්නා. අගමැතිතුමා අපට නිර්ෙද්ශ කළා, ෙම් 
කමය 2016 සිට කියාත්මක කරන්න අවශ්යයි කියලා.  එයට මූලික 
පදනම අනුව ඉස්ෙසල්ලාම බලන්න අවශ්ය වන්ෙන් සියලුම 
වත්කම් සහ proprietary right එකයි. ඒ කියන්ෙන්, අයිතියක් ඇති 
කිරීම මත තමයි zero-based budget කමය ඇති වන්ෙන්. හැම 
තැනකම තිෙබන අෙප් වත්කම් ටික හරියට දැන ගන්න අවශ්යයි. 
ෙම් රෙට් asset register එකක් නැහැ. වියදම් කරන වත්කම්,- 
[බාධා කිරීමක්] කනගාටුයි, මන්තීතුමා. ඒ සම්බන්ධෙයන් asset 
register එකක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි zero-based 
budget කමය ඇති කෙළේ. Cash management, ඒ කියන්ෙන් මූල්ය 
පදනම තුළින් ගිණුම්කරණය ෙවනුවට, අපි ඒ ෙදකම ඒකාබද්ධ 
කරලා 2016 වර්ෂයට හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. 2016 වර්ෂෙය්දී  
ෙම් කමය  සාර්ථක වන්ෙන් නැති ෙවයි. නමුත් 2017 සිට 
අනිවාර්යය කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, යම් වියදමක් ඉල්ලනවා නම් 
එය ඉල්ලන්ෙන් ඇයි කියන පදනම තුළින් තමයි කටයුතු කරන්න 
අවශ්ය වන්ෙන්. ඒකට Value for Money Audit එක ෙගෙනනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. Fictitious assets තිෙබනවා. නමුත්  හරි 
මට්ටමට නැති ඒවා හැම තැනම තිෙබනවා.  ඒවා රජෙය් අයිතියට 
නැති තත්ත්වයක්  තිෙබනවා. ෙමය මූලික පදනමක් ෙලස සලකා 
තමයි අපි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙවලාව මදි නිසා - 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමට ඔබතුමා ඉඩ 

ෙදනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කමක් නැහැ.   මා එය අගය කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විවාදයකට යන්ෙන් නැතුව පැහැදිලි කර ගන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙතක් අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 

කරන ෙකොට ෙමවැනි කමෙව්දයක් ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ් නැහැ 
ෙන්. ඒ නිසා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අලුත් කමෙව්දයක් හඳුන්වා දී 
තිෙබනවා. එහි එක සත්යයක් අප පිළි ගන්නවා.  ඕනෑම 
අමාත්යාංශයක, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක රජය සතුව තිබූ වත්කම් 
පමාණය පිළිබඳව - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පසුව අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්, ගරු 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රජය සතුව තිෙබන වත්කම් පමාණය පිළිබඳව එකඟතාවකට 

එන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් ෙමතැන තිෙබන පශ්නය 
තමයි රජෙය් -  [බාධා කිරීමක්] 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමා කථා කරලා ඉවර ෙවන කල් ඔබතුමාට ඉන්න 

පුළුවන්ද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ෙම්කත්  රීති පශ්නයක් තමයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමාෙග් පකාශය කරලා ඉවර  

ෙවන කල් ඉඩ ෙදන්න. ෙමොකද, ෙම් පශ්නය මමයි මතු කෙළේ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඕනෑම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්, සංස්ථාවක්, අමාත්යාංශයක් සතුව 

තිෙබන වත්කම් පමාණය අය වැය ෙල්ඛනෙය්දී ශීර්ෂයක් හැටියට 
සටහන් කරනවා. ඒක කමක් නැහැ.  

හැබැයි, දැන් ෙමතැන සිදුවී තිෙබන ෙද් තමයි  පසු ගිය කාලය 
පුරාවටම අධ්යාපනය සඳහා සියයට 6ක් ෙවන් කළ යුතුයි කියලා 
සටන් පාඨයක් තිබුණා. එවකට  රවි කරුණානායක මැතිතුමා 
විපක්ෂෙය් මන්තිවරයකු හැටියට ඒ සටන් පාඨවලට සම්බන්ධ 
ෙවලා හිටියා මට මතකයි. ෙමවර සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවලා 
ති ෙබනවා,  අධ්යාපනය සඳහා වැඩිම මුදලක්, ඒ කියන්ෙන් සියයට 
5.18ක් වැනි විශාල මුදලක් ෙවන් කළා කියලා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
5.41ක්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, 5.41ක් වැනි විශාල මුදලක් ෙවන් කළා කියලා. හැබැයි, 

ෙම් සියයට 5.41 බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  අධ්යාපනයට 
අදාළ අමාත්යාංශෙය් තිෙබන වත්කම් පමාණය වන රුපියල් 
බිලියන 121ක් සමඟයි. ඒ රුපියල් බිලියන 121ක් ෙමයට ඇතුළත් 
කරලා තමයි ෙම්  සියයට 5 .41ක්  වැනි පමාණයක් ෙපන්වන්ෙන්. 
ඒක කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි,  රුපියල් 
බිලියන 121ක් කියන්ෙන්  නිදහස් අධ්යාපනය පටන් ගත්  දවෙසේ 
සිට පැවැති සෑම ආණ්ඩුවක්ම ඒ සඳහා  පාග්ධන වියදම් නැති 
කරලා ඇති කරන ලද ෙද්ෙපොළක්. ඒ ෙද්ෙපොළවල ක්ෂයවීම් 
තිෙබනවා; එකතු කිරීම් තිෙබනවා. නැවත  ක්ෂයවීම් තිෙබනවා; 
එකතු කිරීම් තිෙබනවා. අවසානය වන විට ඒ ෙද්ෙපොළවල 
වටිනාකම රුපියල් බිලියන 121යි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමාෙග්  අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  ඒ රුපියල් 

බිලියන 121 කිසිෙසේත්ම  2016 වසෙර් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල් කියා ගණනය කරන එක 
වැරැදියි. ඒෙකන් තමයි ෙම් වැඩිපුර ෙපන්වීම කර තිෙබන්ෙන්.  

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

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට 

ෙපර මා එක කාරණයක් එකතු කරන්නම්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. ඉන් පසුව 

මෙග් කාරණය මතු කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියපු 

ෙද්ත් වටහාෙගන මා උත්තර ෙදන්නම්. අපි අධ්යාපනය සඳහා  
සියයට 5.41ක් ෙවන් කර තිෙබනවාය කියලා කියනවා. ඒක හරි. 
අප ඒ පමාණය ෙමහි ගණනය කර තිෙබනවා. නමුත් ඒක අවශ්ය 
නැහැ. ඒක අඩු කළා නම් ඔය පමාණය සියයට 5.01කට අඩු 
ෙවනවා. කිසිම පශ්නයක් නැහැ, ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමනි. අප ෙම් ගණන හැංගුෙව් නැහැ. ෙම්ක Appropriation 
Bill එකට ෙගනැවිත් ෙවනම Heading එකක් යටෙත් දැම්ෙම් එය 
විවෘත කරන්නයි. ෙම් ගණන පහළින් එකතු කර තිබුණා නම් 
ඔබතුමා කියන කාරණය හරි. අප ඒක ෙවනම ෙගනැවිත් 
ෙපන්නුෙව් ෙම්ක තමයි ෙහමින් ඉදිරියට යන්න තිෙබන්ෙන් 
කියලායි. ඇත්ත වශෙයන්ම ණය ගන්න ගියාමත් අපට ෙමය 
ෙපන්වන්න අවශ්ය ෙවනවා. ෙම්ෙක් සැබෑ වත්කෙම් වටිනාකමක්, 
ක්ෂය කිරීමක් අප පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි, ෙමය කිසිෙසේත්ම 
සැබෑ මුදල් පමාණය ෙනොෙවයි. මා කිව්වා වාෙග්, සැබෑ මුදල් 
පමාණය වශෙයන් රුපියල් බිලියන 162ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ජනවාරි මාසෙය් සිට ඒ මුදල වැය කරන්නට අප සූදානමින් 
සිටිනවා.  

මන්තීවරුන්ෙග් විමසිලිභාවය මා අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමන්ලාට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව  අප විවෘත කර 
තිෙබනවා. අෙප් තව දුර්වලතා තිෙබනවා නම් කරුණාකර ඒවාත් 
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒවා නිවැරදි කිරීමට මමත්, මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිනුත් නම්යශීලීව සූදානමින් සිටිනවා. 
හැබැයි, අෙප් එකම අභිලාෂය වන්ෙන්  පුළුවන් තරම් ෙමය විවෘත 
කිරීමයි. ෙලෝකෙය් ගණනය කරන තත්ත්වයට ලංකාෙව් 
ගිණුම්ගත කිරීමක් තමයි අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  
ඔබතුමන්ලාෙග් පූර්ව දැනුවත්කම තුළින් රෙට් හැම ෙකොනකටම - 
අෙනක් අමාත්යාංශවලටත්- ෙම් කමය විවෘත කිරීමක් කළ යුතුයි.  
2019 වසෙර් සිට ෙකොෙහොමත්  ෙම්ක කරන්නම අවශ්යයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නය මතු කෙළේ ෙම් නිසායි. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි ව්යවස්ථාව අනුව රෙට් මූල්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳව සම්පූර්ණ වගකීම ෙම් ගරු සභාවට 

987 988 
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පැවෙරනවා. මන්තීවරයකු වශෙයන් විෂයානුබද්ධ පා ෙයෝගික 
අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනකු වාෙග්ම මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
හිටපු ෙකෙනකු විධියට මම ෙම් පිළිබඳව ඉතාම පුළුල් ෙලස 
විගහයක ෙයදුණා.  ඒ අනුව "අධ්යාපනයට සියයට හයයි" කියන 
සටන් පාඨය පාෙයෝගිකව ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් යථාර්ථයක් 
ෙනොවන බව අපි පළමුෙවන්ම පිළිගත යුතු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2014 වර්ෂෙය්දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
රුපියල් බිලියන 9,785යි. එතෙකොට ඒ අවුරුද්ෙද් සියයට හයක් 
අධ්යාපනයට ෙවන් කෙළොත් රුපියල් බිලියන 587ක් අධ්යාපනයට 
ෙවන් කරන්න ඕනෑ. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස 
අධ්යාපනයට සියයට හයක් ෙවන් කෙළොත් රුපියල් බිලියන 587ක් 
ඒ සඳහා ෙවන් කරන්න ඕනෑ. කාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණත්, ෙම් 
තිෙබන පුංචි අය වැය තුළ ෙමය මහ ෙපොෙළොෙව් පැළ කරන්න 
පුළුවන් යථාර්ථයක් ෙනොවන බව පළමුෙවන්ම පිළිගත යුතු 
ෙවනවා.  

ෙදවනුව, අපි සියයට හයකින් සාමාන්යෙයන් ආර්ථිකය 
වර්ධනය වනවාය කියලා ගත්ෙතොත් 2015ට දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන් රුපියල් බිලියන 10,372යි. එම රුපියල් 
බිලියන 10,372න්  සියයට හයක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරන්න 
ගිෙයොත් ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 622ක් ෙවන් කරන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]   අවසාන වාර්තාව හැටියට තිෙබන්ෙන් 
2014 මහ බැංකු වාර්තාව ෙන්, ගරු ඇමතිතුමා. 2014 වර්ෂෙය් මහ 
බැංකු වාර්තාව අනුව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය රුපියල් බිලියන 
9,785යි. එම රුපියල් බිලියන 9,785න් සියයට හයක් අධ්යාපනයට 
ෙවන් කෙළොත් එය රුපියල් බිලියන 587යි. 2015 වනෙකොට 
සාමාන්යෙයන් සියයට හයකින් නිෂ්පාදනය වර්ධනය වනවාය 
කියලා  ගත්තා නම් එතෙකොට ඒ මුදල රුපියල් බිලියන 10,372ක් 
ෙවනවා. ඒ රුපියල් බිලියන 10,372න් අධ්යාපනයට සියයට හය 
ෙවන් කෙළොත් ඒක රුපියල් බිලියන 622ක් වනවා. ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ඔබතුමා ෙනොෙවයි. 
කවුරු මුදල් අමාත්ය ධුරය දැරුවත් ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් 
යථාර්ථයක් ෙලස ෙම් රෙට් සමස්ත ආදායෙම් මහා දැවැන්ත 
වර්ධනයක් නැතුව ඒක සියයට හයකට ෙගෙනන්න බැහැ. ඒ නිසා 
ෙමොන ෙද්ශපාලන පක්ෂයට අයිති වුණත් අපි ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව්දී ඇත්ත තත්ත්වය රෙට් මහ ජනතාවට ෙහළිදරව් කරන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක තමයි ඉලක්කම්වල තිෙබන සත්යය.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට වුෙණ් ෙම්කයි. පසු ගිය 
කාල පරිච්ෙඡ්ය තුළදී අධ්යාපනයට ෙවන් කළ පාග්ධන වියදම එක 
බිලියනයකිනුයි වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

 
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, දැන් ෙමතැන විවාදයක් යන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි. මා ෙම් අවස්ථාව දීලා, ඊට පසුව අය වැය විවාදයට 

යනවා- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම්ක ඉතා බරපතළ කරුණක්. ඒ නිසා පැහැදිලි කරන්න 

ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලි කළායින් පසුව අපි විවාදයට යනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ගරු කථානායකතුමනි, රුපියල් ෙකෝටි 

1,200 ගණනක ෙබොරුවක් කරලායි ෙම් වහන්න යන්ෙන්.  [බාධා 
කිරීම්]  අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්- [බාධා කිරීම්] එෙහම නම් ෙම් 
විවාදය කරලා ෙත්රුමක් නැහැ ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, 
එෙහම නම් ෙකෝටි- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම්ක විවාදයක් ෙවලා. That is 

not a point of Order. -[Interruption.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් TV එෙක් ෙප්න්න කථා කළා ඇති. 

[බාධා කිරීම්] දැන් ඇති.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order.  

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

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමා 

කියන විධියට- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Hon. Minister of Education is on a 

point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් 

කරන්ෙන් වැරදි පකාශයක්. එතුමා දැන් පාර්ථනා කරන්ෙන් 
සියයට 6ක ඉලක්කයට යන්න ෙදන්න එපාය කියලායි. එතුමාෙග් 
කාලෙය් එන්න එන්න අඩු කළා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක වාදයක් කර ගන්න බැහැ. කරුණු පැහැදිලි කර දුන්නා. 

මා ගරු මන්තීතුමාට අවස්ථාවක් දුන්නා. ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න අවශ්ය නම් 
පසුව විවාදයක් ඉල්ලන්න. ෙදසැම්බර් 19වැනිදා වනතුරු 
තිෙබනවා ෙන්?  කර ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] It is not a 
point of Order, it is a clarification.  කරුණාකර, වාඩි ෙවන්න.  
[බාධා කිරීම්] කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
තමුන්නාන්ෙසේ කියන විධියට- [බාධා කිරීම්] සූදානම් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සභාෙව් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ.  ඔබතුමා වාඩි 

ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න සූදානම් නැද්ද? 
[බාධා කිරීම්] දැන් අපි ෙම් සභාෙව් කටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ.  

  
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் 

ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාව එළියට දමන්න.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අපි  සභාෙව් කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යන්න ඕනෑ. ගරු 

බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ඊට පස්ෙසේ 
මුදල් ඇමතිතුමාට අවස්ථාව ෙදනවා. දැන් සභාෙව් කටයුතු 
කරෙගන යන්න ඕනෑ. ෙම්ක විවාදයක් කරගන්න බැහැ. ඒකට ඉඩ 
ෙදන්න බැහැ.  [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබතුමා අවස්ථාව ගත්ෙත් point of Order 
එකක් ඉදිරිපත් කරන්නයි.  නමුත් ඒක point of Order  එකක් 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලි කර දුන්නා.  
දැන් සභාෙව් කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order.  

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

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 

කරන ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා කියනවා ඔබතුමා 
කියන විධියට එතුමා නිෙයෝග පිළිපදින්න ලැහැස්ති නැහැයි 
කියලා. මා හිතන්ෙන් එය ඔබතුමාෙග් ධුරයටත් හෑල්ලු කිරීමක්.  
ඔබතුමා කියන විධියට නිෙයෝග පිළිපදින්න ලැහැස්ති නැහැ 
කියලා එතුමා කියනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අමාත්යාංශ පකාශයකට විවාදයක් ඕනෑ නම් ෙවනම අවස්ථාව 

ෙදන්නම්. ෙම්ක ඒ සඳහා අවස්ථාව කර ගන්න එපා. පැහැදිලි 
කරන්න මම අවස්ථාව දුන්නා. දැන් ෙමතැනින් එහාට යන්න 
බැහැ. ගරු රංජිත් ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, කරුණාකර වාඩිෙවන්න.  
[බාධා කිරීම්] 

 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඔබතුමා අවස්ථාව දුන්ෙනොත් 

විවාදයක් සඳහා අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් ෙම් අය වැය විවාදෙයන් 
පසුව ලබන අවුරද්ෙද්යි.  

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 

අමාත්යාංශ පකාශයක් පිළිබඳව දැන් විවාද කරන්න බැහැ. දැන් අපි 
විනාඩි 15ක් විතර ෙවලාව නාස්ති කළා. අය වැය විවාදයට යන්න 
ඕනෑ. ඔබතුමා කථාෙව්දී ඒක කියන්න.  මට මීට වඩා අවස්ථාව 
ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, සාධාරණ ෙවන්න. 
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සාධාරණ තමයි. සාධාරණ විධියට මම අවස්ථාව ලබා දුන්නා. 

ගරු ඇමතිතුමා  පහදා දුන්නා.  
 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එතුමා ඉදිරිපත් කළ පශ්නය. [බාධා කිරීමක්] එතුමාට 

අවස්ථාව ෙදන්න.  
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නමුත් අමාත්යාංශ පකාශයකට ෙමෙහම විවාද කරන්න බැහැ. 

ඒ සඳහා මම ෙවනම අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම්. අද අපට අය වැය 
විවාදයට යන්න තිෙබනවා.  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

අය වැය විවාදෙය්දී එතුමාෙග් කථාව කළා. දැන් ෙදවැනි කථාවක් 
කරන්න හදනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්කත් ඔබතුමා පැහැදිලි කළා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් එතුමාෙග් ෙදවැනි කථාව.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඇයි ෙම්කට බය? පැහැදිලි කිරීමක් ෙන්, කරන්ෙන්.[බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ෙමතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීමට ඔබතුමාට 

පිළිතුරු ෙදන්න තිෙබනවාද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම අංග සම්පූර්ණ උත්තරයක් ලබා දුන්නා. මම හිතන්ෙන් 

ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් වීමට ඇතියි කියලායි. ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා අහපු පශ්නය නිසා ඒක තව ටිකක් 
ෙපෝෂණය වුණා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් අමාත්යාංශ නිෙව්දනයට මම අවස්ථාව දුන්නා. ඒ නිසා 

දැන් ෙම්ක වාදයක් කර ගන්න බැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම හිතන විධියට පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීමට ඒ පිළිතුර 

අංග සම්පූර්ණයි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය මතු කෙළේ ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මැතිතුමායි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, එතුමාට අවස්ථාව දුන්නා.  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය මතු කෙළේ ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මැතිතුමායි. එතුමාටයි අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ 
ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. එතුමාට මම මිනිත්තු 5කට වැඩි 

කාලයක් දුන්නා. [බාධා කිරීම්] ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් මිනිත්තු 5ක් විතර දුන්නා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, සාධාරණ ෙවන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණු පැහැදිලි කිරීම මිනිත්තු 5කින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් 

කථා පවත්වන්න බැහැ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න අවස්ථාවක් නැද්ද? ඇයි, 

එෙහම කරන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉන්න. එෙහමනම්, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී ගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න 
පුළුවන්.[බාධා කිරීම්]  

අපි අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධාන කටයුතු  ගනිමු. ගරු 
මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

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

"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
06.11.2015, the hours of sitting this day shall be 9.30 a.m. to 12.30 
p.m. and 1.00 p.m. to 7.00 p.m.. At 7.00 p.m. Mr. Speaker shall 
adjourn the Parliament without question put."  

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, පනත් ෙකටුම්පතක් 

ඉදිරිපත් කිරීම - එතුමා පැමිණ නැත. 

පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2016 - ෙදවනවර 
කියවීෙම් විවාදය.  ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා. 

 
 

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

APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

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

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

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

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

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

Karunanayake] 
Question again proposed. 

  
[ .ப. 9.56] 

 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ன்னாள் நிதி அைமச்சர் 

ெகௗரவ ெரானி  ெமல் அவர்க க்குப் பின்னர் மிக நீண்ட 
வர  ெசல திட்ட உைரைய நிகழ்த்திய நிதியைமச்சர் 
அவர்க க்கு அத்தைகய சக்தி ெதாடர்ந் ம் கிைடக்க 
வாழ்த் கிேறன். இத்தைகயெதா  வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பதற்குத் தற்ேபாைதய அரசாங்கத்திற்கு 
வாய்ப்பளித்ததில் தமிழ் ேபசும் மக்கள், குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்கு வாழ் மக்கள், உ ைணயாக இ ந்தி க்கிறார்கள் 
என்பைதச் சைபயின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். 

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் அத்தியாவசிய 
ெபா ட்களின் விைலகள் குைறக்கப்பட் ள்ளன. க்கியமாக 
சைமயல் எாிவா , மண்ெணண்ெணய், குழந்ைதக க்கான 
பால்மா உள்ளிட்ட பதிெனா  ெபா ட்களின் விைலகள் 
குைறக்கப்பட் ந்தா ம் கூட, பல்ேவ பட்ட திய வாிக ம் 
அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளைத அவதானிக்க கின்ற . 
இந்தப் திய வாிகளில், ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான 
வாி நான்கு தமாக அதிகாிக்கப்பட் ள்ள . வாகனங்க க் 
கான இறக்குமதி வாி ம் ன்னைரவிட அதிகாிக்கப் 
பட் ள்ள . இவ்வாறான வாி அதிகாிப் கள் ெபா ட்களின் 

விைலகைள நிச்சயமாக அதிகாிக்கும் என்பைத ம க்க 
யா .  

இந்த நாட் ல் காணப்ப ம் உள்நாட்  வளங்களின் 
உயாிய கர் க்கு அப்பால் தற்ேபா  அறி கப்ப த்தப் 
பட் ள்ள ெவளிநாட்  தலீ கள்மீ  அதீத நம்பிக்ைக 
ெகாள்ளப்பட்டதன் அ ப்பைடயிேலேய இந்த வர  
ெசல த்திட்டம் தயாாிக்கப்பட் ள்ள . ெவளிநாட்  

தலீ கள் கிைடக்கும் பட்சத்தில் தான் நிதியைமச்சர் 
குறிப்பிட் ள்ளவாறான விடயங்கைள நைட ைறப்ப த்த 

ம். தற்ேபாைதய நிைலயில் ஏறத்தாழ 740 பில் யன் 
பாய் ண் வி ம் ெதாைகயாக இ க்கின்ற . 

அவ்வாறி க்ைகயில் எதிர்வ ம் காலப்பகுதியில் நாம் 
அதிகளவான ெவளிநாட் க் கடன்கைளப் ெபறேவண் ய 
நிர்ப்பந்தத்திற்குள் வி ம்பிேயா வி ம்பாமேலா தள்ளப்படப் 
ேபாகின்ேறாம். இதனால் இந்த நாட் ன் ஒவ்ெவா  
பிரைஜக்கும் கடன் சுைம அதிகளவில் ஏற்படப்ேபாகின்ற . 
அந்தவைகயில் ந்ைதய அரசும் பல பில் யன் பாய் 
கடைன விட் ச்ெசன் ள்ள . ஆகேவ, இந்த வர  ெசல த் 
திட்ட ம் ேம ம் பல பில் யன் பாய்க்கு இந்த நாட்  
மக்கைளக் கடனாளிகளாக மாற்றி ள்ளெதன்ேற ெகாள்ள 
ேவண் யி க்கின்ற . 

எனேவ, வர  ெசல த் திட்டத்தில் திட்டமிட் ள்ளதன் 
பிரகாரம் ெவளிநாட்  தலீ கள் உள்நாட் க்குள்ேள 
ெவகுவாக வரேவண் மாகவி ந்தால், த ல் அரசியல் 
ஸ்திரத்தன்ைம ஏற்ப த்தப்படேவண் ய  அவசியமாகின்ற . 
அரசியல் ஸ்திரத்தன்ைம என்ற விடயத்திற்கும் கடந்தகால 
ஆட்சியாளர்க க்குமிைடயில் பாாிய இைடெவளிெயான்ேற 
காணப்பட்ட . அவர்கள் அவ்வாறான ஸ்திரத்தன்ைம 
ெயான்ைற ஏற்ப த் வதற்கு ஒ  தசாப்த ஆட்சிக்காலத்தில் 
எவ்விதமான யற்சிகைள ம் இதய சுத்தி டன் ஏ க்க 
வில்ைல என்ப  மிக க்கியமானதாகின்ற . கடந்தகால 
ஆட்சி என்ப  உலக நா க டன் ரண்பட்ட ஒ  
ேபாக்கிைனக் கைடப்பி த்த டன், தமிழ் மக்கைள 
அ சாித் ப்ேபாகாத மேனாநிைலைய ம் ெகாண் ந்த . 
குறிப்பாகத் தமிழ் மக்கள் இந்த நாட் ன் ேதசிய இனம் என்ற 
அைடயாளத்ைத ற்றாக அழிப்பதற்கான ெசயற்பா  
கைள ம் இரண்டாந்தரப் பிரைஜகளாக நி வகிப்பதற்கான 
அக றச்சூழைல வ வாக்கும் வைகயி ேம நடவ க்ைககைள 

ன்ென த்தி ந்தனர். இந்த நிைலயில் கடந்த ஜனவாி 
மாதத்தின் பின்னர் ஆட்சிபீடத்தில் அமர்ந் ள்ள நல்லாட்சி 
அரசாங்கமான  எவ்வாறான அரசியல் ஸ்திரத்தன்ைமைய 
ஏற்ப த்தப்ேபாகின்ற ? என்ப  எதிர்பார்ப் க்கள் நிரம்பிய 
மிகப்ெபாிய ேகள்விக்குறியாகேவ உள்ள .  

சர்வேதச ச கத் க்கும் நாட்  மக்க க்கும் பல்ேவ பட்ட 
க த் க்கைள ம் வாக்கு திகைள ம் அள்ளி  வழங்கினா ம் 
கூட, தமிழ் மக்களின் இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதி ம் 
ேபாரால் பாதிக்கப்பட் ள்ளவர்க க்கு நீதிையப் ெபற் க் 
ெகா க்கும் வைகயிலான உாிய ெபா ப் க்கூறைல 
ஏற் க்ெகாள் ம் மேனாநிைலைய ம் பார்க்ைகயில் 
தற்ேபா ள்ள ஆட்சியாளர்க க்குள் ஒ மித்த க த்  
இ ப்பைதக் காண யவில்ைல. இதைன அவர்கள் 
அன்றாடம் பகிரங்கமாக ெவளியி ம் க த் க்கள் லம் 
உணர்ந்  ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அதிேமதகு 
ஜனாதிபதி, ெகௗரவ பிரதமர் மற் ம் அரசாங்கத்தில் அங்கம் 
வகிக்கும் அைமச்சர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் ெவவ்ேவ பட்ட 
ேகாணங்களில் ன் க்குப்பின் ரண்பட்ட க த் க்கைளத் 
ெதாிவித்  வ கின்றனர். ஆ  தசாப்தகாலப் 
பிரச்சிைனக க்குத் தமிழ் மக்கள் தீர்ைவ எதிர்பார்த் க் 
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ெகாண் க்ைகயில், அரசாங்கத் தரப்பினாின் இவ்வாறான 
ேவ பட்ட க த் க்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் நாட் க்குள் திய 
பிரச்சிைனகைளத் ேதாற் விக்கின்றன. இதனால் 
பிரச்சிைனகள் நீ த்த ெந ப்பாகத் ெதாடர்வதற்கான 
ஏ நிைலைமகேள காணப்ப கின்றன. 

அண்ைமய நாட்களில் ‘நயினாதீ ’ என்ற பாரம்பாியமிக்க 
தமிழ்ப் ெபயைர ‘நாகதீப’ என்  சிங்களப் ெபயராக மாற்ற 

யற்சிக்கின்றார்கள். இ  இனங்க க்கிைடயில் கைலத் 
ேதாற் விக்கும் ெசயற்பாடாகும். தமிழ் மக்களின் மனங்களில் 
ெமன்ேம ம் ெவ ப் கைள உ வாக்கும் ஒ  ெசயலாகும். 
அங்கு ஒ  ெபௗத்த ஆலயம் ேதாற் விக்கப் 
பட் ந்தா ம்கூட, அதைன அவமதிக்காமல், அதற்குாிய 
மாியாைதையத் தமிழ் மக்கள் ெகா த்ேத வந்தி க்கின்றார்கள். 
ஆனால், பல ற்றாண் கள் ெதான்ைமமிக்க, இந் க்களின் 

ர் கத் டன் ெதாடர் ைடய ஆலயம் அைமயப்ெபற் ள்ள 
இடத்தின் ெபயைர மாற் வெதன்பைத எம்மால் அ மதிக்க 

யா . ஆகேவ, இந்த அரசாங்க ம் தமிழ் மக்களின் 
வரலாற்  ாீதியான ர் க நிலங்களின் ெபயர்கைளச் சிங்கள - 
ெபௗத்த கிராமங்களாக அல்ல  பிரேதசங்களாக மாற் கின்ற 
ெசய ல் ஈ ப கின்ற .  

அசாதாரண சூழ ல் தம  ெசாந்த மண்ைணவிட்  
இடம்ெபயர்ந்  பாிதவித் க்ெகாண் க்கும் தமிழ் மக்கள், 
தம  ர் க நிலங்களில் கு ேய வதற்கான எத்தைகய 
அரசியல் தீர்மானங்கைள ம் இ வைரயில் அரசாங்கம் 
எ க்கவில்ைல. மாறாக, கடந்த அரசாங்கம் விட் ச்ெசன்ற, 

திய சிங்களக் கு ேயற்றங்கைள உ வாக்கும் ேவைலத் 
திட்டத்ைதப் திய அரசாங்க ம் ெதாடர்ந்  

ன்ென க்கின்ற . இந்த அரசாங்க ம் வடக்கி ந்  
இரா வத்ைத ெவளிேயற்ற ம க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாண சைபக க்குாிய அதிகாரங்கைளக் ெகா க்க 
ம க்கின்ற . தமிழ் மக்கைள ஓர் அ ைமப்ப த்தப்பட்ட 
ச கமாக, இரா வக் கட் ப்பாட் க்குள் ெதாடர்ந் ம் 
அடக்கிைவக்கேவ வி ம் கின்ற . ஆனால், ேதசிய 
அரசாங்கம் என் ம் நல்லாட்சி அரசாங்கம் என் ம் 
ெப ைமயாக உதட்டளவில் கூறப்ப கின்ற . 

தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் மீள்கு ேயற்றம், 
நிலங்கள் வி விப் , அரசியல் ைகதிகளின் வி தைல, 
காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் ெதாடர்பில் ெபா ப் க்கூறல், 
சிங்களெமாழி ேபசும் ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கைள அரசாங்க அதிபர் மற் ம் அதிகாாிகளாக 
நியமித்தல் இப்ப  இன்ேனாரன்ன அத்தியாவசிய பிரச்சிைன 
களில் இந்த அரசாங்கத்திடம் ஆக்க ர்வமான ெசயற்பா கைள 

ன்ென ப்பதற்கான எவ்வித சமிக்ைஞகைளக்கூட தமிழ் 
மக்களால் இந்த ெநா வைரயி ம் உணர யவில்ைல. 

ன்ைனய அரசாங்கம் வி விப்பதாக அைமச்சரைவயில் 
தீர்மானம் எ த் , அைடயாளப்ப த்தியி ந்த மிகச் 
ெசாற்பள  காணிகைளேய வி வித் ள்ளதாக நீங்க ம் 
கூ கின்றீர்கள். அப்ப ெயன்றால் இதன் அர்த்தம் என்ன? 
தமிழ் மக்க க்கு உாித் ைடய ேவ  காணிகைள 
உங்க ைடய அரசாங்கம் திதாக வி விக்கா  என் தாேன 
அர்த்தம்!  

மிக ம் க்கியமாக இந்த வர  ெசல த் திட்டமான  
ேபாரால் பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்க க்கு எவ்விதமான 
நிவாரணங்கைள ம் அளிப்பதாக இல்ைல. ேபாாில் 
இடம்ெபற்ற ெசாத்தழி கள், உயிாிழப் கள், அங்க ன 
நிைலைமக க்கு நியாயமாக இழப்பீட் த் ெதாைகைய 
வழங்குமா  ஒவ்ெவா  வர  ெசல த் திட்டத்தின்ேபா ம் 

நாம் வ த்தி வந்தி க்கிேறாம். ன்ைனய அரசாங்கம் 
ேபாலேவ உங்கள் அரசாங்க ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்களின் 
குரல்கைள, ேகாாிக்ைககைளக் கா ெகா த் க் ேகட்பதாகத் 
ெதாாியவில்ைல.  

தமிழர் தாயகமான வடக்கு, கிழக்கில் த்தத் க்குப் 
பின்னரான சூழ ல் 85 ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட ெபண் 
தைலைமத் வக் கு ம்பங்கள் காணப்ப கின்றன. அவர்கள் 
வ ைமக்கு மத்தியில் தங்கள  கு ம்பச் சுைமைய ம் சுமந்  
ெசல்லேவண் யவர்களாக உள்ளனர். அவர்க க்கான 
வாழ்வாதாரம், ட் த்திட்டம், சுயெதாழில் யற்சிக்கான 
வட் யற்ற இலகு தவைண அ ப்பைடயிலான கடன் 
வசதிகள், அவர்களின் குழந்ைதக க்கான கல்வி, பராமாிப் , 
மற் ம் சுகாதார வசதிகைள ஏற்ப த்திக் ெகா த்தல் ேபான்ற 
விடயங்களில் எவ்விதமான க்கியத் வ ம் உத்தர 
வாதங்க ம் இந்த வர  ெசல த்திட்டத்தில் ெகா க்கப் 
படவில்ைல. 12 ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட வி தைலப் கள் 
அைமப்பின் ன்னாள் ேபாராளிகைள ச கமயப் 
ப த்தி ள்ேளாம் என்  கூறினா ம் அவர்க க்கான 
ெதாழில்வாய்ப் கள் ஏற்ப த்தப்படவில்ைல. காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ேடார் ெதாடர்பில் ேநர்ைமயான விசாரைணகைள 
நடத்தி, அவர்க க்கு என்ன ேநர்ந்த  என்பைத உண்ைமயாக 
ெவளிப்ப த்தி, பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு சர்வேதச 
நியதிக க்குட்பட்  நட்டஈ  வழங்குவதற்கான ஏற்பா கள் 
குறித்  எவ்வித அறிவிப் ம் ெவளியிடப்படவில்ைல. 

அேதேபால, ேபாாின் அழி கைள ேநர யாகச் 
சந்தித் ள்ள வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைள விேசட 
ேதைவக்குட்பட்ட மாகாணங்களாகப் பிரகடனப்ப த்தி, 
அபிவி த்தி வளர்ச்சிக்கான சிறப் த் திட்டங்கைள அறிவிக்க 
வில்ைல. ேபாாினால் ள்ளந்தண் வடம் பாதிக்கப்பட்ட 
பைடயின க்குப் பல்ேவ  சிறப் ச் ச ைககள் கடந்த 
அரசாங்கத்தினா ம் தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின் இைடக் 
கால வர  ெசல த் திட்டத்தி ம் வழங்கப்பட் ந்தன. 
ஆனால், அேத ேபாாில் அேத பாதிப் க்குள்ளான தமிழ் 
மக்க க்கு எ விதச் ச ைகக ம் கடந்த அரசாங்கத்ைதப் 
ேபாலேவ இந்த அரசாங்கத்தினா ம் ெசய்யப்படவில்ைல.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தின் அபிவி த்திப் பணிகைள 
அந்தந்த மாகாண சைபகேள ன்ென ப்பதற்கு ஏற்ற 
வைகயில், மாகாண சைபக க்குப் ேபா மான நிதி ஒ க்கப் 
படவில்ைல; அதிகாரங்கள் பகிரப்படவில்ைல.  

அங்க னமாக்கப்பட்டவர்கள், விேசட ேதைவக்குட் 
பட்ேடார் ஆகிேயாாின் கு ம்பங்க க்கும் இரா வத்தின 

க்கு இைணயான வசதிக ம் ெகா ப்பன க ம் 
வழங்கப்பட ேவண் ம். சந்ேதகத்தின்ேபாில் ைக  
ெசய்யப்பட்  வழக்குப் பதி ெசய்ய யாமல் பல 
ஆண் காலம் சிைறயில் ைவக்கப்பட் ப் பின்னர் 
நிரபராதிகளாக வி விக்கப்பட்டவர்க க்கு, அவர்களின் மன 
உைளச்சைலப் ேபாக்குகின்ற வைகயில் உாிய நட்டஈ  
வழங்கப்பட ேவண் ம். நல்லாட்சிக்கு அைடயாளமாக ம் 
நல் ணக்கத்திற்கான குறியீடாக ம் அைனத்  அரசியல் 
ைகதிக ம் அரசியல் ாீதியில் நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  நிபந்தைனகள் ஏ மின்றி வி விக்கப்பட 
ேவண் ம்.  

ெபண்கைளத் தைலைமயாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்கள், 
னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட ன்னாள் ேபாராளிகள், மற் ம் 

காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடாாின் கு ம்பங்களின் வாழ்வாதாரத் 
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ைதக் கட் ெய ப் வதற்கு ஏற்ற வைகயில் சூழ க்குப் 
பாதிப்  ஏற்படாத, விவசாய உற்பத்திையப் பாதிக்காத, 
உற்பத்திசார் ெதாழிற்சாைலகைள உ வாக்கி அவர்க க்கு 
நிரந்தரத் ெதாழில் வாய்ப்ைப ம் வாழ்வில் பி ப்ைப ம் 
நம்பிக்ைகைய ம் ஏற்ப த் வதற்கும் வாழ்க்ைகக்கு உத்தர 
வாதத்ைத அளிப்பதற்கும் அரசாங்கம் உாிய நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம்.  

தமிழ் மக்களின் உாிைமகைள ெவன்ெற ப்பதற்காக 
உயிர்நீத்த ேபாராளிகள், ெபா மக்கள்  உள்ளிட்ட அைனத் த் 
தியாகிக க்கும் இந்த உயர்ந்த சைபயில் நாங்கள் சிரந்தாழ்த்தி 
அஞ்ச  ெச த் கின்ேறாம். இந்த உாிைம இந்நாட்  மக்கள் 
அைனவ க்கும் இ க்கின்ற . சர்வேதசச் ச க ம் கடந்த 
காலங்களில் இதைன வ ய த்தி ள்ள . ஆகேவ, இரா  
வ ம் காவல் ைற ம் இத்தைகய நிகழ் கைளத் த க்க 

யலக்கூடா .  

இரகசிய காம் குறித்  இந்த நல்லாட்சிக்கான உயாிய 
சைபயில் எம  கட்சியின் தைலவ ம் ன்ைனநாள் 
பாரா மன்ற உ ப்பின மாகிய சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன் 
அவர்கள் ேகள்வி எ ப்பியி ந்தார். ஆனால், அன்  
கடற்பைடத் தளபதி அதற்கு ம ப் த் ெதாிவித்தி ந்ததார். 
இப்ேபா  ஐ.நா. கு வினாின் லம் எம  சந்ேதகம் 
நி பிக்கப்பட் ள்ள . இவ்வாறான நிைலயி ம் அரசாங்கத் 
தரப்பினேரா ஐ.நா. கு வினர் எவ்வா  அங்கு ெசன்றனர்? 
என வினாக்கைள எ ப் கின்றனேர தவிர, அம் காம்கள் 
ெதாடர்பாக விாிவான பக்கச்சார்பற்ற விசாரைணகைள 
நடத் வ  ெதாடர்பாக ம், அங்கு த த் ைவக்கப் 
பட் ந்தவர்க க்கு என்ன நடந்த  என்ப  ெதாடர்பாக ம் 
விசாாிக்கத் தயார் என்ற அறிவிப்ைபப் பகிரங்கமாக 
ெவளியிடத்  ணியவில்ைல. கடந்த காலத்தில் இவ்வாறான 
இரகசிய காம்கள் இ ந்தன என்ப  தற்ெபா  
உ தியாகி ள்ள . ஆகேவ, ன்னாள் பா காப் ச் 
ெசயலாளர், கடற்பைடத் தளபதி மற் ம் பா காப் த் 

ைறசார் உயர் அதிகாாிகள் உள்ளிட்ட சில க்குத் ெதாியாமல் 
இவ்விடயம் நிச்சயமாக ன்ென க்கப்பட் க்கா  என்பைத 
நீங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். நல்லாட்சிைய நிைலநாட்ட 
ஆட்சிப்பீடேமறியி க்கும் இந்த அரசாங்கம் அ  ெதாடர்பாக 
விசாரைணகள் நடத்தி அங்கு த த்  ைவக்கப்பட்டவர்க க்கு 
என்ன நடந்த ? யார் யார் த த்  ைவக்கப்பட் ந்தார்கள்? 
என்பைத மக்கள் மத்தியில் பகிரங்கப்ப த்த ேவண் ம். 
அவ்வாறான நீதியான ெசயற்பா கைள ன்ென ப்பைதத் 
தவிர்த் , " ன்னாள் பா காப் ச் ெசயலாளைர, பா காப்  
அதிகாாிகைளத் தண் ப்பதற்கு இடமளிக்கப்ேபாவதில்ைல. 
அவர்கள் த்த ெவற்றிப் ஷர்கள்" எனச் சித்தாித் க் 
ெகாண் ப்பதான  இனங்க க்கிைடயில் ஐயப்பா கள் 
வ த்  ெந க்க  நிைலைமகள் ஏற்ப வதற்கான 
சூழைம கைளேய ேதாற் விக்கும்.  

திய அரசாங்கத்தின்கீழ் வன இலாகா, ெதால்ெபா ள் 
ஆராய்ச்சித் திைணக்களம் ஆகியைவ பகிரங்கமாகேவ 
ெபா மக்களின் உ தி மற் ம் permit நிலங்கைள அபகாிக்கும் 
ெசயற்பா களில் ஈ பட் ள்ளன. அதற்கு அப்பால் பறைவகள் 
சரணாலயம், வனவிலங்குகள் பா காப்  பிரேதசம் ேபான்ற 
காரணங்கைள ன்ைவத் ம் மக்களின் காணிகள் சு காிக்கப் 
ப கிறன. இதில் வன இலாகாவினர் ஏேதச்சாதிகாரத் டன் 
மிகேமாசமாகச் ெசயற்ப கின்றனர். 30-40 வ டங்க க்கு 
ேமலாக  மக்கள் அ பவித்  வ ம் காணிகளில் 
எல்ைலக்கற்கைள நாட் , தம  அதிகாரத்தின்கீழ் ேகட் க் 

ேகள்வியின்றி காணிகைள அபகாிக்கின்றார்கள். மக்கள் 
அ பவித்  வ கின்ற காணிகள் வன இலாகாவின் 
கட் ப்பாட் ற்குள் வ வதாக இ ந்தா ம் அதைன வி வித்  
மக்களிடம் ைகயளிக்க ேவண் ய ெபா ப்  அரசாங்கத்திற்கு 
இ க்கின்ற . 

ேம ம், வன்னி மாவட்டத்தி ள்ள பலேகா  பாய் 
ெப மதியான பாைல, திைர, ேதக்கு ேபான்ற மரங்கைளச் 
சட்டவிேராதமாக அாிந் ெகாண்  ெசல்வதற்கு, இலஞ்சம் 
வாங்கிக்ெகாண் , வன இலாகா அதிகாாிகள் ைண 
ேபாகிறார்கள். ேபா க்குப் பின்னரான காலப்பகுதியில் எம  
பிரேதசத்தில் பத்தாயிரம் ஏக்க க்கும் ேமற்பட்ட வனப்பகுதி 
அழிக்கப்பட் ள்ள . இேதேபால் க ங்கல், மணல், கிரவல் 
ேபான்ற கனிய வளங்கைள ம் இரா வ ம் உயர்மட்ட அரச 
ெசல்வாக்குள்ளவர்க ம் வியாபார ேநாக்கில் ெகாள்ைள 
ய த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இதற்குக் காவல் ைற 
யின ம் ைணேபாகின்றனர். இதனால் சாதாரண மக்க க்கு 

ட் த்திட்டம் ேபான்ற தம  அத்தியாவசிய ேதைவக க்கு 
இந்த வளங்கைளப் ெபற யாத இடர்நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, இ குறித்  ைமயாக 
விசாரைண நடத்தி, குற்றவாளிகைள சட்டத்தின் ன் நி த்த 
உாிய நடவ க்ைக எ க்கப்பட  ேவண் ம். 

உள் ராட்சிச் சைபகள் மற் ம் மாகாண சைபக்கு 
உட்பட்ட பாைதகள் நீண்டகாலமாகத் தி த்தப்படாமல் 
இ ப்பதால் இந்தப் பாைதகளில் ேபாக்குவரத்ைத 
ேமற்ெகாள்வதில் பாாிய சிரமம் நில கிற . ஆகேவ, 
அைனத்  தி உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ம் ாிதமாக ம் 
ேநர்த்தியாக ம் ெசய்  ப்பதற்குப்  ேபாதிய நிதி ஒ க்கீ  
அவசியமாகும். 

வன்னி மாவட்டத்தில் கிராமங்க க்கான மின்சார வசதி 
நீண்டகாலமாகப் ர்த்திெசய்யப்படாம ள்ள . இதனால் 
காட்  யாைனகளின் ெதால்ைலகளி ந்  மக்கள் தங்கைளப் 
பா காத் க்ெகாள்ள யாமல் இ க்கின்றனர். பாடசாைல 
மாணவர்களின் கல்வி நடவ க்ைககள் தைடப்ப கின்றன. 
விவசாயிகள் மின்சார ேதைவைய நீண்டகாலமாக ெபற 

யாத நிைலயி ள்ளனர். எனேவ, ன்பி ந்த இலவச 
மின்சாரத் திட்டத்ைத மீண் ம் வழங்குவதற்கும் திய 
இைணப் க்கைள வழங்குவதற்கும் அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம். 

மீள்கு ேயற்றத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், ேபார் 
வைடந்  ஆறைர வ டங்கள்  கடந் ம் வன்னி 

மாவட்டத்தில் அ  ைமப்ப த்தப்படவில்ைல. வ னியா 
மாவட்டத்தில் 12,803 க ம், மன்னார் மாவட்டத்தில் 
13,415 க ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 13,253 

க ம் ேபாரால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு இன் ம் 
ேதைவப்ப கின்றன. ெமாத்தமாக வன்னி மாவட்டத்தில் 
மட் ம் இன் ம் 39,471 கள் ேபாரால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு ேதைவப்ப வதாக மாவட்டப் ள்ளிவிவரங்கள் 
ெதாிவிக்கின்றன. 

கடந்த அரசாங்கத்தில் ஒ வர் அல்ல  இ வைர 
அங்கத்தவர்களாகக்ெகாண்ட கு ம்பங்க க்கு கள் 
வழங்கப்படமாட்டா  என்றவைகயில் ஒ  மனிதாபிமானமற்ற 
நடவ க்ைக கைடப்பி க்கப்பட்ட . எனேவ, இந்த 
நடவ க்ைகையக் ைகவிட் ப் திய அரசாங்கம் ேபாரால் 
பாதிக்கப்பட் ச் ெசாத்தழி கைளச் சந்தித் ள்ள அைனத்  
கு ம்பங்க க்கும் கைள வழங்க ஆவன ெசய்ய ேவண் ம். 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் அவர்கள் பயனாளிகைளத் 
ெதாி ெசய் ம்ேபா  மக்கள் பிரதிநிதிகைள ம் அரச 
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அதிகாாிகைள ம் சிவில் ச க அைமப் கைள ம் உள்ளடக்கி 
சாியான ைறயில் இந்தத் ெதாி கைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் பயனாளிகள் ெதாிவில் 
பல்ேவ பட்ட குள ப க ம் அரசியல் தைலயீ க ம் 
காணப்பட்டைமயினால் உண்ைமயாகப் ேபாரால் பாதிக்கப் 
பட்ட மக்கள் பல க்கு ட் த்திட்டங்கள் கிைடக்காமல் 
ேபான அவலநிைல காணப்ப கின்ற . இந்த தவ கள் 
தி த்திக்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். 

வடக்கில் இரா வத்தின் பிரசன்னத்ைதக் குைறக்குமா  
நாம் ெதாடர்ச்சியாகக் ேகாாியவாேற இ க்கின்ேறாம். 
ஆனால், தற்ேபா வைரயில் "ஓர் இரா வ ரைரக்கூட 
குைறக்கமாட்ேடாம்" என்ேற கூறி வ கின்றீர்கள். வடக்கில் 

ப்பாக்கிக் குண் ச் சத்தங்கள் இன்றிய நிைலைமகள் 
இ ந்தா ம் ெபா மக்க க்கு இந்த நாட் ல் காணப்ப ம் 
அ ப்பைடச் சுதந்திரத்தின் அ ப்பைடயில் நிம்மதியாக 
நடமா ம் நிைலைமகள் காணப்படவில்ைல. குறிப்பாக, 
தற்ேபா ம் கடந்த காலத்தில் வி தைலப் ேபாராட்டத் டன் 
ெதாடர் பட்ட கு ம்ப அங்கத்தவர்கள் மீதான பார்ைவ 
ேவ ட்டதாகேவ இ க்கின்ற . தற்ேபா  நல் ணக்கம் 
ெதாடர்பாக சர்வேதசத்திற்கு வாக்கு திைய வழங்கி ள்ள 
நிைலயில் ஏன் தமிழ் மக்கள் இவ்வா  மாற்றாந்தாய் 
மனப்பான்ைம டன் நடத்தப்ப கின்றார்கள்?  

வடக்கு மக்கள் தம  உாிைமகைள, ேதைவகைள, 
நியாயங்கைளக் ேகாாி ெவகுஜனப் ேபாராட்டங்கைள 
அஹிம்ைச ைறயில் ன்ென க்கின்ற சந்தர்ப்பங்களி ம், 
ெபா  விழாக்களில் ஒன் கூ கின்றேபா ம் ஊடகவிய 
லாளர்கைளவிட அதிகமாக அங்கு லனாய்வாளர்களின் 
பிரசன்னேம காணப்ப கின்ற . அங்கு ச கமளிக்கும் 

லனாய்வாளர்கள் அைனவ ம் தமிழ் ேபசும் ச கங்கைளச் 
ேசர்ந்தவர்களாக உள்ளனர். ந ன ெதாைலேபசி, ைகப்பட, 
காெணாளி க விகைளப் பயன்ப த்தி அைனவைர ம் 
அ மதியின்றிப் படம்பி த் ச் ெசல்கின்ற நிைலைமகள் 
உச்சமான அளவில் காணப்ப கின்றன. இத்தைகய 

லனாய்வாளர்கைள இயக்குவ  யார்? இவர்கள் தம  
ச கங்க க்கு எதிராகச் ெசயற்ப வதற்கான ைளச் 
சலைவையச் ெசய்த  யார்? இவ்வா  மக்கைள அச்சு த் ம் 
வைகயி ம் அவர்களின் குரல்கைள நசுக்கும் வைகயி ம் 
ெசயற்ப ம் லனாய்வாளர்கள் ேதசிய பா காப் க்காக 
ெசயற்ப கின்றார்கெளன அர்த்தம் கற்பிக்கப்ேபாகின் 
றீர்களா? இவ்வா  லனாய்வாளர்கள் பிரசன்ன மாவ  
மக்க க்கு அச்சு த்தல்கைள ஏற்ப த் கின்றன. ேம ம், 

னர்வாழ் க்கு உட்ப த்தப்பட்ட இைளஞர் வதிகள் 
ைளச்சலைவ ெசய்யப்பட்ேடா அல்ல  அ த்தங்கள் 

பிரேயாகிக்கப்பட்ேடா இவ்வாறான ெசயற்பா க க்குள் 
வ ந்  உள்ளீர்க்கப்ப கின்றார்கள். இதனால் வி தைலப் 
ேபாராட்டத்தில் தம்ைம இைணத் , தற்ேபா  னர்வாழ்  
ெபற் , ச கத் டன் இைணந்  வா ம் மனநிைலக்கு 
தி ம்பி ள்ள இைளஞர் வதிகள் அச்சத் டன் ெவளியில் 
நடமாட யாத நிைலயில் இ ப்ப டன், இவர்க க்கு 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள வழங்குவதற்கும் எவ ம் ன்வராத 
சூழல் ஏற்பட் ள்ள . இதனால் அவர்கள் தம  
எதிர்காலத்ைதத் ெதாைலத்தவர்களாக இ க்கின்றார்கள். 
இவ்வாறான நிைலைமகள் ெதாட மாகவி ந்தால் அவர்கள் 
ச கத்தின்மீ  விரக்தி ம் சூழேல உ வாகும். அவ்வாறான 
நிைலைம ஏற்ப மாகவி ந்தால் ெதன்னிலங்ைகத் 
தரப் க்கேள அதற்கான ைமயான ெபா ப்ைப 
ஏற்கேவண் ெமன்பைத இச்சைபயில் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். 

தமிழ் அரசியல் ைகதிகைளப் பிைண அ ப்பைடயில் 
வி வித்தி ந்தீர்கள். 62 ேபைர வி விப்பதாக கூறப்பட் ந் 
தா ம் ெவ மேன 39 ேபைர மட் ேம வி வித் ள்ளீர்கள். 
அவர்களில் 6 ேபர் அரசியல் ைகதிகள் அல்லாதவர்களாக 
காணப்ப கிறார்கள். ஏைனேயாைர வி தைல ெசய்வ  
குறித்  அரசாங்கம் வழங்கிய வாக்கு திகள் நிைறேவற்றப் 
படவில்ைல. னர்வாழ்  ெதாடர்பாக அரசாங்கம் எ த் ள்ள 
நடவ க்ைககள் சிக்கல் தன்ைமையேய ஏற்ப த்தி ள்ள . 
ேம ம், தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் அரசியல் காரணங்க க் 
காகேவ ைக  ெசய்யப்பட்டார்கெளன்பைத அரசாங்கம் 

ைமயாக ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அவர்க க்கு 
நிபந்தைனயற்ற வைகயில் வி தைல அளிப்பேத 
நல்ெலண்ணத்ைத வி ம் ம் அரசாங்கத்தின் சமிக்ைஞயாக 
இ க்க ம். ஆனால், தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் விடயத்தில் 
ேகாாிக்ைககைள ன்ைவக்கும்ேபா , இனவாதிக க்குப் 
பயந்  ஒ வைரெயா வர் குற்றஞ்சாட் க்ெகாண் க் 
கின்றீர்கள். தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் தைலவ ம் 
எதிர்க்கட்சித் தைலவ மான சம்பந்தன் ஐயா அவர்க க்கு 
வழங்கிய வாக்கு திைய அரசாங்கம் நிைறேவற்றத் 
தவறிவிட்ட ெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்கான 
உாிய பதிைல வழங்கேவண் ெமன இச்சைபயில் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் விடயத்தில் அரசாங்கத்தின் 
ெசயற்பாடான  எமக்குப் பாாிய ஐயப்பா கைள 
ஏற்ப த்தி ள்ள . வாக்கு திகள் மீறப்பட் ள்ள நிைலயில் 
இவ்வாறான ஐயப்பா கள் ஏற்ப வெதன்ப  
யதார்த்தமான . ெதன்னிலங்ைக மக்கள் ஏற் க்ெகாள்ள 
மாட்டார்கள், ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் 
தரப்பினர் இவ்விடயத்ைத தமக்குச் சாதகமாகப் பயன்ப த்தி 
வி வார்கெளன எமக்குக் காரணம் கற்பிக்க யல்கின்றீர்கள். 
தமிழ் மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பல்ேவ  பிரச்சிைனகளில் 
தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் ெதாடர்பான பிரச்சிைனகள் 

க்கியமானெதான்றாகும். அதற்கான தீர்ைவயளிப்பதற்ேக 
இவ்வாறான தயக்கத்ைதக் காண்பிக்கின்றீர்கள் என்றால், 
அதிகாரப்பரவலாக்க டனான அரசியல் தீர்ெவான்ைறப் 
ெப வ  குறித்  ஆக்க ர்வமான ெசயற்பா கைள எவ்வா  

ன்ென க்கப்ேபாகின்றீர்கள்? அவற்ைற எவ்வா  
ெதன்னிலங்ைக மக்கள் ஏற் க்ெகாள் ம் வைகயில் 

ாிந் ணர்ைவ ஏற்ப த்தப்ேபாகின்றீர்கள்?  

தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டமான  தி ப்திகரமானதாக, ஆேராக்கியமிக்கதாக 
அைமயவில்ைல. பல குைறபா கைளக்ெகாண்ட வர  
ெசல த் திட்டமாகேவ இ  உள்ள . சில அத்தியாவசிய 
ெபா ட்களின் விைலகள் மட் ம் குைறக்கப்பட் , நாட்  
மக்க க்கு ஒ  மயக்க நிைலைய இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
ெகா த்தா ம், உண்ைமயாக அறி ர்வமாக ேநாக்கின் 
வசதி வாய்ப் ப் பைடத்தவர்க க்ேக ெபாியளவில் அ கூலங் 
கைளக் ெகா க்கும் ஒ  வர  ெசல த் திட்டமாக இ  
அைமய ள்ள . ெவளிநாட்  லதனங்கைள நாட் க்குள் 
ெகாண் வ வதாகப் ெப ைமப்பட் க்ெகாள் ம் ஒ  வர  
ெசல த் திட்டமாகேவ இதைனப் பார்க்கேவண் ள்ள . 
ஆனால், உண்ைம என்னெவனில், ெவளிநாட்  தலீ கைள 
நாட் க்குள் ெகாண் வ வதாக இ ந்தால் த ல் அரசியல் 
ஸ்திரத்தன்ைம ஏற்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம். அரசியல் 
ஸ்திரத்தன்ைம ஏற்பட ேவண் மாகவி ந்தால், பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு நீதி ம் இனப்பிரச்சிைனக்கான ஒ  தீர் ம் 
காணப்படேவண் ம். இைவ சாத்தியமாக்கப்பட ேவண் ம் 
என்றால், ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் 
ெபாறி ைறகைள ம் பாிந் ைரகைள ம் ெவளிப்பைடத் 
தன்ைம டன் நியாயமாக நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம்.  
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உள்நாட்  விசாரைணயில் தமிழ் மக்கள் நம்பிக்ைக 
இழந்தவர்களாகேவ உள்ளனர். ஏெனனில் கடந்தகால 
ஆைணக்கு க்கள் உண்ைமயற்ற, ெவளிப்பைடத்தன்ைமயற்ற 
ைவயாகேவ இ ந்தி க்கின்றன. எனேவ, தற்ேபாைதய 
ெஜனீவாப் ேபரைவயின் பாிந் ைரகளின் பிரகாரம் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் விசாரைணக் கு க்களில் 
அதிகளவான ெவளிநாட் ப் பிரதிநிதிகள் இடம்ெபறேவண் ம் 
என்  தமிழ் மக்க ம் நாங்க ம் வி ம் கின்ேறாம். 
அப்ேபா தான் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்க க்கு நீதி 
கிைடக்கும் என்  நாங்கள் நம் கின்ேறாம். ஆகேவ, 
அவ்விதமாக பாதிக்கப்பட் ள்ள தமிழ் மக்க க்கு நீதி 
கிைடக்கும் வைகயில் ெபாறி ைறகள் அைமய ேவண் ம் 
என்ப  எங்கள  ெப த்த எதிர்பார்ப்பாகும். எங்கள  
எதிர்பார்ப் கள் நிைறேவற்றப்ப ம் வைகயில் விசாரைண 
க ம் அதன் ெபாறி ைறக ம் அைமயாத பட்சத்தில், 
அரசியல் ஸ்திரத்தன்ைமயான  ஏற்படா . ஸ்திரத்தன்ைம 
ஏற்படாத பட்சத்தில் நாட் க்குள் ெவளிநாட்  தலீ கைள 
உட்ெகாண்  வ வ ம் சாத்தியமாகாமல் ேபாகலாம். 
அவ்வாறான நிைலயில் எவ்வா  நாட்ைட ன்ேனாக்கிய 
பாைதயில் ெகாண்  ெசல்ல ம்? 

அரசிய ம் ெபா ளாதார ம் ஒன்றி ந்  ஒன்  
பிாித்ெத க்க யாத விடய விதானங்கள். இவற்றில் ஏதாவ  
ஒ  விடயத்ைத மட் ம் இலக்குைவத் , மற்ைறயைத எட்  
உைதத்  உலக அரங்கில் தைலநிமிர்ந்  ைக சி 
நடப்ேபாெமனச் சிந்திப்ப  கானல் நீர்ேபான்ற .  
தற்ேபாைதய நிைலயில் ேமைலத்ேதய நா களின் 
பங்களிப் டன் ஸ்திரமான ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்  
வ ம் வளர்ச்சி மிக்கெதா  ெபா ளாதாரத்ைத நாட் ல் 
ஸ்தாபிப்பைத ேம அரசாங்கம் இலக்காகக் ெகாண் க் 
கின்ற . ஆனால், நாட் ல் அரசியல் ஸ்திரத்தன்ைம 
இல்ைலேயல் அந்த இலக்கு ேநாக்கிய பயணம் சாத்திய 
மாகுவதற்கான வாய்ப் க்கள் நிச்சயமாக ஏற்படப் 
ேபாவதில்ைல. நன்றி. 

 
[පූ.භා. 10.24] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාර්ටින් ලූතර් කිං කියන කළු 

ජාතීන්ෙග් අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීෙම් අරගළෙය් නායකතුමා ෙමෙසේ 
පකාශ කර තිෙබනවා: “Life's most persistent and urgent 
question is: What are you doing for others? Living is a 
form of not being sure, not knowing what next or how. 
The moment you know how, you begin to die a little.” 
 

ඒ කියන්ෙන්, "ජීවිතෙය් නිරන්තරෙයන්ම ඉස්මතු වන හා වහා 
පිළිතුරු සැපයිය යුතු පශ්නය වනුෙය්, ඔබ අෙනකා  ෙවනුෙවන් 
කරනුෙය් කුමක්ද යන්නයි. ජීවත් වීම යනු අවිනිශ්චිතවූත්, 
එළෙඹන ෙමොෙහොෙත් කුමක්, කවර ආකාරෙයන් සිදුෙව් දැයි කිව 
ෙනොහැකි වූත් ආකෘතියකි. ඔබ එය අවෙබෝධ කර ගන්නා 
අවස්ථාෙව්දී කම කමෙයන් ඔබෙග් මරණය ආරම්භ ෙව්" යන්නයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ උතුම් අදහසත් සමඟ අය වැය  
පිළිබඳව මාෙග් විගහයට පෙව්ශ වන්නට මම කැමැතියි. රට විනාශ 

මුඛය කරා ගිය අඳුරු යුගය අවසන් කරමින් යහපත් ෙද්ශයක්, 
ස්වර්ණමය සංවර්ධන යුගයක් නිර්මාණය කිරීම උෙදසා අඩිතාලම් 
දැමීමක් හැටියට ෙම් අය වැය  හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ෙම් අය 
වැයට පසු බිම හැටියට පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ සිදු වුණු 
කියාකාරකම් දිහා අපි විමර්ශනාත්මක ඇසකින් බැලිය යුතුයි. පසු 
ගිය කාල වකවානුව තුළ රාජ්ය ෙද්ෙපොළ, ජාතික ධනය පරිහරණය 
කිරීම ෙපෞද්ගලික න්යාය පතවලට සීමා වූ තත්ත්වයක් අපි දැක්කා. 
රාජ්ය ෙද්ෙපොළ, ජාතික ධනය පරිහරණය කිරීෙම්දී, විය හියදම් 
කිරීෙම්දී ජාතික න්යාය පතයක් ෙවනුවට ෙපෞද්ගලික 
මතිමතාන්තර අනුව රෙට් ජාතික සම්පත එක් එක් කාණ්ඩවලට 
ෙවන් කරලා සංවර්ධනෙය් නාමෙයන් විවිධ වැඩ ෙකොටස් 
කියාත්මක වුණා. රාජ්ය වියදම සකස් කිරීෙම්දී පමුඛතාව දුන්ෙන් 
ජනතාවාෙග් අවශ්යතාවලට ෙනොෙවයි. ඒවා සම්බන්ධෙයන් තීන්දු 
තීරණ ගත්ෙත් නායකත්වයට සමීප ගජ මිතුරන් කිහිප 
ෙදෙනකුෙග් ෙපෞද්ගලික අවශ්යතාව මතයි. ජනතාව අෙප්ක්ෂා 
කෙළේ රෙට් සමාජ සංවර්ධන ඉලක්ක සම්පූර්ණ කරන යුගයක්. 
නමුත් බහුතර අවස්ථාවන්වලදී සමාජ සංවර්ධන ඉලක්ක 
පෙසකලා ෙපෞද්ගලික අවශ්යතාවන් ඉස්මතු වුණු ආකාරය අපි 
හැමෙදනාම අවෙබෝධ කරෙගන තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම රටක් සතු සීමිත සම්පත් වියපැහැදම් කිරීෙම්දී, 
පතිපාදනයන් පාවිච්චි කිරීෙම්දී කාර්යක්ෂමව, කමවත්ව, 
කාර්යශූරව රෙට් ෙපොදු ජනතාවට වැඩි වැඩිෙයන් සහන ලැෙබන 
ආකාරයට ඒ සීමිත සම්පත් වියපැහැදම් කිරීමට අප වගබලා 
ගන්නට ඕනෑ.  නමුත් පැහැදිලිවම පසු ගිය කාල වකවානුෙව් රාජ්ය 
ෙද්ෙපොළ භාවිත කෙළේ, රාජ්ය සම්පත් වියපැහැදම් කෙළේ 
ගජමිතුෙරෝ කල්ලියක් සුරක්ෂා කිරීමටයි.  ගජ මිතුරු සංගමෙය් 
න්යාය පතය සාක්ෂාත් කරන්නටයි පසු ගිය කාලෙය් ජාතික න්යාය 
පතය, රාජ්ය න්යාය පතය නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්. 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ සිදුවුණු දූෂණය, 
වංචාව, ජාතික ෙද්ෙපොළ, ජාතික සම්පත් මංෙකොල්ලකෑම නිසා 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අඩපණ වුණා. මැතිවරණයක් 
මැතිවරණයක් පාසා, ෙව්දිකාවක් ෙව්දිකාවක් පාසා - 

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

Committees will now take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

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

 

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

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
 අපි හැෙමෝම දන්නා කාරණාවක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් රට 

තුළ කියාත්මක වුණු දූෂණය, වංචාව, ෙහොරකම, රාජ්ය ෙද්ෙපොළ 
අමු අමුෙව් මං ෙකොල්ලකෑම තුළින් රෙට් ආර්ථිකය අඩපණ වුණු 
බව. ෙව්දිකාවක් ෙව්දිකාවක් පාසා ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන 
ෙකොපමණ පුරසාරම් ෙදඩුවත් රෙට් ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20 රෙට් 
ආදායෙමන් සියයට 54ක් භුක්ති විඳිනෙකොට ජනසමාජෙය් 
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දුප්පත්ම සියයට 20කට ලැබුෙණ් රෙට් ආදායෙමන් සියයට 4ක් 
වැනි ෙසොච්චමක්.  ෙම් භයංකාර සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන දැන දැනත් 
පසු ගිය කාලෙය් සිටි රාජ්ය නායකයන්  ඵලක් නැති, වැඩක් නැති, 
ඵලදායීතාවක් නැති ෙමගා ව්යාපෘති - මහා පරිමාණෙය් ව්යාපෘති - 
ආරම්භ කළා.   විසිහතර පැෙය්ම, තුන්සිය හැටපස් දවෙසේම ජාතික 
ධනය,  ජාතික ෙද්ෙපොළ අමු අමුෙව් මහ දවල්  ෙහොරා කෑෙම් 
පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම රජෙය් න්යාය පතෙය් ඉහළම 
පමුඛතාව බවට පචලිත  වුණා;  ෙලෝක පකට වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, මා පුංචි උදාහරණයක් ෙගන ෙපන්වන්නට 
කැමැතියි. අපි හැෙමෝම හම්බන්ෙතොට ආශ්චර්ය ගැන කථා 
කරනවා. හම්බන්ෙතොට ආශ්චර්ය ගැන කථා කරනවා නම්,  
තිස්සමහරාම පුදබිම පිහිටා තිෙබන තිස්සමහරාම ඓතිහාසික බල  
පෙද්ශෙය් ජනතාවට පිරිසිදු පානීය නළ ජලය ලබා ෙදන්නට 
හම්බන්ෙතොට ආශ්චර්යය අෙපොෙහොසත් වුණා; අසමත් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද මම තිස්සමහරාම ජල  
ෙයෝජනා කමෙය් ජල සාම්පල් ටිකක් රැෙගන ආවා. මම ෙම්වා 
රැෙගන ආෙව්, ෙපොඩි අභිෙයෝගයක් කරන්නටයි. අෙප් විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් සිටින හම්බන්ෙතොට ආශ්චර්යෙය් නිර්මාතෘවරුන්ට මා 
අභිෙයෝගයක් කරනවා, පුළුවන් නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සුපුරුදු 
පරිදි ෙබොන පිරිසිදු වතුර ෙබෝතලය ෙවනුවට තිස්සමහාරාමය 
40,000ක් පමණ වන පිරිස පරිෙභෝජනය කරන ෙම් ජලය බීලා 
ෙපන්වන්න කියලා. ඒක තමයි ෙලොකුම ආශ්චර්ය. ෙමන්න, 
අපවිත ජලය! ෙමන්න, ආශ්චර්යෙය් මහිමය! ෙමන්න, 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට උදා කරපු නෙවෝදය!  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, race cars දුවන්න 
racetrack එකක් හදන්න නම් සල්ලි තිබුණා. ෙයෞවන 
ෙයෞවනියන්ට ෙබදා ෙදන්නට තිබුණු ඉඩකඩම් - රජෙය් ඉඩම්- මං 
ෙකොල්ල කාලා racetrack හදන්නට නම් ඕනෑ තරම් ඉඩම් තිබුණා. 
හැබැයි, තිස්සමහාරාමය ජනතාවට දීපු ෙම් අපවිත ජලය පිරිසිදු 
කරන්නට රුපියල් මිලියන 393ක් ෙවන් කර ගන්නට බැරි වුණා. 
ඒක යහ පාලන රජෙයන් කළා. තිස්සමහාරාමය ජනතාවට ෙම් 
අපවිත ජලය ලබා ෙදනෙකොට, ෙම්  සභා ගර්භෙය් "ආශ්චර්ය" 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින අය ෙබොන්ෙන්, දැන් මා අෙත් තිෙබන 
ෙබෝතලෙය් තිෙබන පිරිසිදු කළ වතුර. ජනාධිපති මන්දිරෙය් 
ෙබොන්ෙන්ත් ෙම් ෙබෝතලෙය් තිෙබන පිරිසිදු කළ වතුර; අරලිය 
ගහ මන්දිරෙය් ෙබොන්ෙන්ත් ෙම් ෙබෝතලෙය් තිෙබන පිරිසිදු කළ 
වතුර; කැබිනට් මණ්ඩලය ෙබොන්ෙන්ත් ෙම් ෙබෝතලෙය් තිෙබන 
පිරිසිදු කළ වතුර. ෙමන්න ෙවනස! තිස්සමහාරාමයට කුණු වතුර. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට, කැබිනට් මණ්ඩලයට, ජනාධිපති මන්දිරයට 
පවිත කර ෙබෝතල් කරපු, ෙල්බල් ගහපු මහා ඉස්තරම් වතුර! 
ෙමන්න මිතවරුනි, අද අෙප් රටට සිදුෙවලා තිෙබන වින්නැහිය. 
මහ ෙලොකුවට ආශ්චර්ය ගැන කථා කරනවා. ආශ්චර්යෙය් මහිමය 
වතුර ෙබෝතලෙයන්ම ෙපෙනනවා.  මා ෙමම කාරණාව මතු 
කරන්නට ෙපළඹුෙණ් ඇයි?  පිරිසිදු පානීය නළ ජලය ෙනොලැබුණු 
හම්බන්ෙතොට ආශ්චර්යෙය් අෙප් ආදරණීය ජනතාවට යහ පාලන 
රජය කිසිම පැකිළීමකින් ෙතොරව පිරිසිදු ජලය ලබා ෙදන්නට 
ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, මුදල් 
අමාත්යතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය සහ පණාමය හද පත්ෙලන්ම පුද 
කරනවා. 

වියදම් අතින් වර්ග අඩියකට ෙලෝක වාර්තා පිහිටුවන ගුවන් 
පාලම් හදනවා ෙවනුවට අපි ජනතාවට පිරිසිදු පානීය නල ජලය 
ලබා ෙදනවා. ඉතින් ෙම් වාෙග් පසු බිමක් තුළ ගරා වැටුණු 
ෙද්ශයක් යළි ෙගොඩනඟන්නට, අෙප් මාතෘ භූමිය නව 
පුනර්ජීවයකට ලක් කරලා සංවර්ධනෙය් අරුණලු ෙපොඩි 
මනුස්සයාෙග් ෙදපතුල ළඟට ළඟා කරවන්නට දරන වෑයම තමයි 
අෙප් ෙම් අය වැය වැඩසටහෙන් තිෙබන පධානතම සහ මුඛ්ය 
අරමුණ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අපි හැෙමෝම මානව 
අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරනවා. ෙබොෙහෝ ෙදනා මානව 
අයිතිවාසිකම් කියලා හඳුන්වන්ෙන් ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම්. 
මතයක් දරන්න තිෙබන අයිතිය; කථා කරන්න ට තිෙබන අයිතිය; 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක සාමාජිකයකු වන්නට තිෙබන අයිතිය, 
රැස්වීම් කරන්නට තිෙබන අයිතිය යන ෙමන්න ෙම් සීමාවන්වලට,  
ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම්වලට පමණයි මානව අයිතීන් 
කියන මාතෘකාව සීමා කර තිෙබන්ෙන්. නමුත් අෙප් යහපාලන 
රජය මානව අයිතීන් කියන විෂය පුළුල් විෂයක් හැටියටයි 
දකින්ෙන්. ෙද්ශපාලන අයිතීන් පමණක් ආරක්ෂා කරලා මානව 
අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරන්නට; සාක්ෂාත් කරන්නට බැහැ. 
රැස්වීම් තැබීෙම් අයිතිය තිෙබන්නට ඕනෑ; උද්ෙඝෝෂණ 
පැවැත්වීෙම් අයිතිය තිෙබන්නට ඕනෑ; පජාතන්තවාදී කමෙව්දය 
තුළ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අයිතිය තිෙබන්නට ඕනෑ. නමුත් ඒ 
අයිතීන් පමණක් මානව අයිතිවාසිකම් කියන මාතෘකාව යටතට 
ගත්ෙතොත් ඒක රෙට් ෙපොදු ජනතාවට කරන ෙඵතිහාසික 
ෙදෝහිකමක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්.  අෙප් රජය  ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ජීවත් වීෙම් අයිතිය පැහැදිලිවම ලබා දීලා තිෙබනවා. 
බඩගින්ෙනන් -කුසගින්ෙනන්- ෙතොර ජන ජීවිතයක් තහවුරු කර 
තිෙබනවා. 

අෙප් රෙට් පුරවැසි පරපුරට පිරිසිදු පානීය ජලය භාවිත කිරීෙම් 
අයිතිය; ඉඩමක් ලබා ගැනීෙම් අයිතිය; නිවසක් හිමි කර ගැනීෙම් 
අයිතිය; රැකියාවක් ලබා ගැනීෙම් අයිතිය; ෙමන්න ෙම් අයිතීන් 
සියල්ලක්ම මානව අයිතිවාසිකම්වලට අයිති ෙවනවා. ෙම් හැම 
මානව අයිතිවාසිකමක්ම රැක ගන්නට අෙප් යහ පාලන රජය 
කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා තමයි, පිරිසිදු පානීය නල ජලය ලබාදීම; 
ඒ වාෙග්ම ජීවත්වීෙම් අයිතිය ලබාදීම; සින්නක්කර ඔප්පුවක් 
සහිත ඉඩමක අයිතිය ලබාදීම; තමන්ෙග්ම යැයි කියන නිවසක 
අයිතිය ලබාදීම; තමන්ෙග් හැකියාවට, දක්ෂතාවට අනුව 
රැකියාවක් හිමි කර ගැනීෙම් අයිතිය ලබාදීම  කියන ෙම් 
සියල්ලක්ම, ''මානව අයිතිවාසිකම්'' කියන මාතෘකාව යටතට 
ගැෙනන්ෙන්.  

මානව අයිතිවාසිකම් කියන මාතෘකාව අපි පුළුල් ෙලස 
ෙමන්න ෙම් ආකාරයට බලන නිසා,  ඇමරිකාෙව් හිටපු ජනාධිපති 
වුඩ්ෙරෝ විල්සන් මැතිතුමාෙග් වැදගත් වදනක් මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
සඳහන් කරන්නට කැමතියි: “You are not here merely to make 
a living. You are here in order to enable the world to live 
more amply, with greater vision, with a finer spirit of hope 
and achievement. You are here to enrich the world, and you 
impoverish yourself if you forget the errand.” 

"ඔබ ඉපිද ඇත්ෙත් ජීවිකාව පවත්වා ගැනීම පිණිසම ෙනොෙව්. 
ඔබෙග් පැවැත්ම තුළ ෙලෝකයාට වඩාත් පුඵල් ෙලස, වඩාත් 
අනර්ඝ වූ දැක්මක්, මාහැඟි හරයක් හා කටයුතු ඉෂ් ට සිද්ධ කර 
ගැනීම පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාවක් ඇති කිරීමද අෙප්ක්ෂිතය. එනම්, එම 
පැවැත්ම තුළ ෙලෝකය වඩාත් සමෘද්ධිමත් විය යුතු අතර, ඔබ එම 
කාර්ය භාරය අමතක කරන්ෙන් නම්, ඔබ විහින් දුගිෙයකු බවට 
පත් ෙව්." 

පැහැදිලිවම අෙප් රජය ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්කම තුරන් 
කරන්න, ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාම සවිබල ගන්වන්නට, ආර්ථික, 
සමාජීය, ෙද්ශපාලනික පගතිය ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදන්නට 
අපි ඇප කැපෙවලා සිටින බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සතුටින් පකාශ 
කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා තමයි, අය වැය තුළින් අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩ ගණනාවකම මිල අඩු කෙළේ. ෙම් හැම ෙදයක්ම කෙළේ 
ෙපොඩි මනුස්සයා ෙවනුෙවනුයි. මාස කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා 
තිබුණු රජයට ෙමෙහම භාණ්ඩ මිල අඩු කරන්න බැරි වුණා. ඒ 
ඇයි? ජනතාවාෙග් කර පිට විවිධ බදු පටවලා ඒ ලැෙබන 
ආදායෙමන් තමන්ෙග් සුඛවිහරණය උෙදසා මාළිගා තැනුවා.       
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ බද්ද එවකට රජය නියම කෙළේ, ජනතාවාෙග් ෙපෝෂණය 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. එදා බද්ද පැෙනව්ෙව් ස්වයංෙපෝෂණයට; 
පාලකයින්ෙග් ෙපෝෂණයට. ඒක දූෂණ බද්දක්. අපි අද ඒ බදු 
සියල්ලක්ම ඉවත් කරලා භාණ්ඩවල මිල පහත දමලා, ෙම් රෙට් 
ජනතාව ට ජීවත් වීෙම් අයිතිය, ආර්ථික අයිතිය, සමාජ අයිතිය, 
ෙද්ශපාලන අයිතිය ලබා දී තිෙබනවාය කියන එක ෙබොෙහොම 
සතුටින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්නට කැමැතියි. ෙමොකද, 
භාණ්ඩවල මිල අඩු කෙළේ අරලියගහ මන්දිරයට, ජනාධිපති 
මන්දිරයට ෙසත සලසන්න ෙනොෙවයි. පුංචි නිවෙසේ ජීවත් වන 
ෙපොඩි මනුෂ්යයාෙග් බඩ කට පුරවන්නටයි ඒ භාණ්ඩ මිල අඩු 
කෙළේ. එදා මන්දිරවල හිටපු අයට ජනතාවාෙග් හද ගැස්ම 
ෙත්රුෙණ් නැහැ. හද ගැසම් ෙනොෙත්රුණු නිසා තමයි වසර 2ක් 
කලින් මැතිවරණයක් පවත්වා ජනතාවෙගන් පතික්ෙෂේප වුෙණ්. 
හද ගැස්ම දැනුණා නම්, ජනතාවාෙග් සිතුම් පැතුම්, අෙප්ක්ෂාවන් 
පිළිබඳව අංශු මාතයකවත් දැනුමක් ති බුණා නම් ඒ වාෙග් 
තීන්දුවලට එළෙඹනවාද කියන එක මා අහන්න කැමැතියි. [බාධා 
කිරීමක්] අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාත් ඒක හරියි 
කියනවා. මා කියන ෙද් හරි. අනුමත කළාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
[බාධා කිරීමක්] මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිවම කියනවා, අෙප් 
නායකතුමන්ලා -අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා- 
මන්දිරවල සුඛ විහරණය ලබන නායක ෙදපළක් ෙනොෙවයි 
කියලා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතුමන්ලාට ඉන්න කියලායි කිව්ෙව්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ ෙදපළ කැටි වලාකුළුවල ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. මහ 

ෙපොෙළොවට පය ගහලා,  ෙම් රෙට් නාගරික, ගාමීය ෙපොඩි 
මනුෂ්යයාෙග් පශ්න පිළිබඳව ෙහොඳ අවෙබෝධයක් ලබා ෙගනයි අද 
ෙම් පාර්ශ්වයන් ෙදකම එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් කියාත්මක 
කරන්නට ෙයෙදන්ෙන් කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රජය ගාමීය 
පුනර්ජීවනය සඳහා පතිපාදන අතිවිශාල පමාණයක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙම් වසර මුලදී හැම ගාම නිලධාරි වසමකටම රුපියල් 
ලක්ෂ 10 ගණෙන් ෙවන් කළා. ෙමවර අය වැෙයන් ගාම නිලධාරි 
වසම් 14,022ටම රුපියල් ලක්ෂ 15 ගණෙන් ෙවන් කර තිෙබනවා, 
ගම හදා රට හදන්න. ගමින් ගමට, ෙදොරින් ෙදොරට ගම් 15,000 
ව්යාපෘතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට සිහි ගැන්ෙවනවා. පළමුවන 
වතාවට ගමට පමුඛතාව ලබා ෙදන්නට ඕනෑය, ගම් 15,000ක් 
ෙගොඩ නැඟීෙම් වැඩසටහන රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් 
සංකල්පයක් අනුවයි බිහි වුෙණ්. 1993 වසෙර් ගම් 15,000 වැඩ 
සටහන ආරම්භ කරලා මාස ෙදකක් ගිෙය් නැහැ, මාෙග් පියාණන් 
ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. නමුත් ඒ සංකල්පය අදටත් ජීවමානයි. 
අෙප් යහ පාලන රජෙය් ගම්මාන 14,022ම වැඩිදියුණු කරලා, 
ශක්තිමත් කරලා, ඒ ගම්මානවල ආර්ථිකය නව පෙබෝධයකට ලක් 
කරලා; නව පුනර්ජීවයක් ඇති කරලා ජනතාවාෙග් ආර්ථික, 
සමාජයීය සුඛ විහරණය ෙවනුෙවන් අපි ඇප-කැප ෙවනවාය 
කියන එක ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරනවා.  

පසු ගිය රජය සමෙය් අපට අහන්නට ලැබුණා දැනුෙම් 
ෙක්න්දස්ථානයක් අෙප් රෙට් ස්ථාපනය කරනවාය කියා. දැනුෙම් 

ෙක්න්දස්ථානයක් ඇති කරනවාය කිය කියා, සෑම අවුරුද්දකම 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ සල්ලි කැපුවා. ෙව්දිකාවල 
කියනවා, ''දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානය'' කියා. මුදල් ෙවන් කරන විට 
අධ්යාපනය සඳහා ෙසොච්චමක් ෙවන් කරනවා. ෙමොෙහොතකට හිතා 
බලන්න, ෙමවර අය වැෙයන් ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ෙකොයිතරම් 
පතිපාදන පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවාද කියා.  

දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානය ගැන කථා කරන විට, එදා බිහි වුණා 
කුඩු ෙක්න්දස්ථානය, එතෙනෝල් ෙක්න්දස්ථානය, ෙහෙරොයින් 
ෙක්න්දස්ථානය, ළමා අපචාර ෙක්න්දස්ථානය, ස්තී දූෂණ 
ෙක්න්දස්ථානය. පාෙද්ශීය සභාවල සභාපතිවරු සියවැනි ස්තියව 
දූෂණය කරලා පිය සම්භාෂණ පැවැත්වුවා. ඒ වාෙග් ෙක්න්දස්ථාන 
හැදුණා. නමුත්, අද අෙප් රජය හරහා පුස්තකාල නැති පාසල්වලට 
පුස්තකාල, විද්යාගාර, ෙගොඩනැඟිලි, සියලුම පාසල්වලට ජල සහ 
විදුලි සම්බන්ධතා, ඒ වාෙග්ම ඉංගීසි භාෂා සාක්ෂරතා, ''ළඟම 
පාසල - ෙහොඳම පාසල''  සංකල්පය යනාදි විශිෂ්ට  වැඩ සටහන් 
රාශියක්  සඳහා  ෙම් අය වැෙයන් අධ්යාපනයට මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. 

හැෙමෝම කථා කරනවා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් 
හැටියට ගත්තාම, ෙකොහාටද අපි ෙම් යන්ෙන්   කියලා. ෙම් ''දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය්  පතිශතයක් හැටියට'' කියන කථාව පසු ගිය 
කාලෙය් සීමා ෙවලා තිබුෙණ් කට වචනයට පමණයි; පකාශයට 
පමණයි. ෙව්දිකාවල අධ්යාපනය ගැන ගහපු කයිවාරුව අද අපි 
සංවර්ධන කියාවලියකට පරිවර්තනය කරලා තිෙබනවාය කියන 
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් සතුටින් මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිවාස වැඩ පිළිෙවළ 
ගැන කථා ෙකෙරනවා. ෙම් රෙට් සිටින අතිවිශාල ජනතාවකට 
නිවාස පශ්නය තිෙබනවා. දළ වශෙයන් ගත්ෙතොත්, එය ලක්ෂ 
12ත් - 15ත් අතර පවුල් සංඛ්යාවක්. ඇත්තම කථා කරනවා නම්, 
අප ෙම් අමාත්යාංශෙය් වගකීම භාර ගන්න ෙපර රෙට් නිවාස 
අවශ්යතාව ෙකොපමණද කියා අමාත්යාංශය ෙහෝ ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ. "ෙමච්චර නිවාස 
අවශ්යයි, අච්චර නිවාස අවශ්යයි" කියා හැම වසරකම අය වැය 
කථාෙව්දී ෙටොන් පචයක් ඉදිරිපත් කළා . එක වසරකින් තව 
වසරකට කරන කථාව පරසප්රයි; ඉදිරිපත් කරන සංඛ්යා ෙල්ඛන 
පරස්පරයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවුරුද්ද 
අවසාන වන ෙකොට රෙට්ම නිවාස අවශ්යතාව පිළිබඳව පැහැදිලි 
සංගණනයක් අප ලබා ගන්නවා. දළ වශෙයන් ගණන් බැලුෙවොත්, 
ගාමීය, නාගරික, වතු, ධීවර, කුඩා ෙත් වතු යනාදී ක්ෙෂේතවල 
ලක්ෂ 12ත් - 15ත් අතර පවුල් පමාණයකට නිවාස අවශ්යතාව 
තිෙබනවා.    

අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, ෙමෙහය 
වීෙමන්, මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්වෙයන් විෙශේෂෙයන්ම මධ්යම 
පාන්තික කණ්ඩායම්වලට, රාජ්ය ෙසේවකයින්ට නිවාස ලක්ෂ 5ක් 
ඉදිකිරීෙම් වැඩසටහන නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය හරහා 
කියාත්මක කරන්න අප සැදී පැහැදී සිටිනවා. ෙමවර අය වැෙයන් 
රවි කරුණානායක මැතිතුමා කළ ඒ පකාශය අනුව හැම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකම නිවාස 1,000ක් ඉදිකරන්න මුදල් 
ෙවන් කරන්නට එතුමා සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඒ කියන්ෙන්, ආසන 
එකසියහැෙට් -ගාමීය බල පෙද්ශවල- නිවාස 160,000ක්. ෙම් 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරපු මුදල් පමාණය පිළිබඳව පුංචි මතෙභ්දයක් 
තිබුණා. අෙප් කණ්ඩායම් රැසව්ීෙම්දී අපි ඒ ගැන එතුමාෙගන් 
ඇහුවා, "ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 45,000යි-මිලියන 
4, 500යි, බිලියන නම් 4.5යි. අවශ්ය වන්ෙන් මිලියන 48,000ක්, 
නැත්නම් බිලියන 48ක්. ෙමතැන ෙපොඩි පරස්පරතාවක් තිෙබනවා 
ෙන්ද?" කියා. එතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, "කිසි පශ්නයක් නැහැ, 
ආසනයකට නිවාස දහස ගණෙන් ඒ වැඩසටහන් කියාත්මක 
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කරන්න, එක නිවසකට රුපියල් ලක්ෂ තුන ගණෙන්, නිවාස 
160,000ට රුපියල් මිලියන 48,000ක් -බිලියන 48ක්- අෙප් යහ 
පාලන රජෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා" කියා. රවි කරුණානායක 
මැතිතුමායි ෙම් කියන්ෙන්. බලන්න, ෙකොයි තරම් ශක්තියක්ද? පසු 
ගිය කාලෙය් නිවාස ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන ෙකොට අපට 
අහන්න ලැබුෙණ් ෙමොකක්ද? "භාණ්ඩාගාරෙය් ආර්ථික 
ඝාතකෙයක් සිටිනවා, භාණ්ඩාගාරය කියන්ෙන් ආර්ථික 
වධකාගාරයක්, භාණ්ඩාගාරය කියන්ෙන් නිවාස ෙවනුෙවන් සල්ලි 
ෙවන්  ෙනොකරන තැනක්" කියලා කියනවා. මම ෙනොෙවයි එෙහම 
කියන්ෙන්. එෙහම කියන්ෙන් ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමායි. ඒක 
හංගන්න කාරණයක් ෙනොෙවයි. දැන් අෙප් භාණ්ඩාගාරෙය් 
ආර්ථික ඝාතකෙයෝ නැහැ. අෙප් භාණ්ඩාගාරෙය් ඉන්ෙන් මිනිසා 
ජීවත් කරවන කණ්ඩායමක්.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පමුඛ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමා - ෙම් කණ්ඩායමම - එක්කහු ෙවලා භාණ්ඩාගාරෙය් 
හිටපු ආර්ථික ඝාතකෙයෝ ටික කනින් අල්ලලා එළියට දමලා 
තිෙබනවා. මිනිසා ජීවත් කරවන ජනතාවාදී, පගතිශීලී 
වැඩසටහන්වලට මූල්ය ශක්තිය ලබා ෙදන ෙහොඳ පගතිශීලී 
කණ්ඩායමක් අද භාණ්ඩාගාරෙය් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම උදා 
ගම්මාන සහ ආදර්ශ ගම්මාන  වැඩසටහන යටෙත්  ඉහළ ඉලක්ක 
කරා යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් සිහිනය තිබුෙණ් "2000දී සැමට ෙසවණ" වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නයි. එතුමාෙග් අභාවයත් සමඟ ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ සම්පූර්ණෙයන්ම අකර්මණ්ය වුණා. මම පැහැදිලිවම 
කියනවා, වර්තමාන අෙප් රජෙය්, -  

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

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
No, Sir, I have 10 more minutes.  I have been allotted 

35 minutes.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
You started your speech at 10.20 a.m. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
You can check it with the relevant officials.  I have 

time till 11.05 a.m.  

රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා පාර්ථනා කරපු "2000දී සැමට 
ෙසවණ" සංකල්පය 1994න් පස්ෙසේ සහමුලින්ම කඩාකප්පල් වුණු 
බව මම පැහැදිලිව ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. ෙම් යහ පාලන රජය 
යටෙත් ෙවන් වන මුදල් පතිපාදන තුළින් ඉදිරි වසර දහය තුළදී -
2025දී - සැමට ෙසවණ ලබා ෙදන්නට අෙප් රජය කටයුතු 
කරනවාය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම සතුටින් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. ෙමය පාෙයෝගික කාරණාවක්; ෙම්ක 
යථාර්ථවාදී කාරණාවක්.  විශ්වාසනීය ඉලක්කයක් පිළිබඳවයි මම 
ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

ෙමවර අය වැෙයන් අලි-මිනිස් ගැටුම තිරසාරව අවසන් 
කරන්නට රුපියල් මිලියන 4,000ක් - ලක්ෂ 40,000ක්, නැත්නම් 
බිලියන 4ක් - ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් අලි - මිනිස් ගැටුම 
වර්ධනය වුෙණ් ඇයි? කිසිම පාරිසරික ඇගයීමකින් ෙතොරව, මහා 
පරිමාණෙය් විවිධ සංවර්ධන ව්යාපෘතියයි කියාෙගන, ගුවන් යානා 
එන්ෙන් නැති ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් හැදුවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළට අපි විරුද්ධ නැහැ. නමුත් හරියට 
පරිසර ඇගයීමක් කියාත්මක ෙනොවුණු නිසා අද අලි - මිනිස් ගැටුම 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ආශිතව 
හිටපු 350ක පමණ වනඅලි රංචුවක් ගමට එළවලායි ජාත්යන්තර 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හැදුෙව්. හරි, කමක් නැහැයි කියමු. අඩුම 
ගණෙන් ගුවන් යානා එන ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් හදන්න; රස්සා 
බිහි වන ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් හදන්න ඕනෑ ෙන්. මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් ගුවන් යානා එන්ෙන් නැති ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ, නැව් 
එන්ෙන් නැති වරාය  අෙප් යහ පාලන රජය හරහා ජාත්යන්තර 
වශෙයන් ශක්තිමත් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් හා වරායක් බවට 
කියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු කරනවාමයි කියන එක. ඒක  මා 
ෙබොෙහොම සතුටින් පකාශ කරනවා. 

ෙම්, වන අලි-මිනිස් ගැටුම ගැන කථා කරන ෙකොට, ෙමොකක්ද 
පසු ගිය රජය කෙළේ? ෙලෝක බැංකුව 0.25ක ෙපොලියට, -මහ සහන 
ෙපොලියට- වන අලි-මිනිස් ගැටුම නතර කරන්නට මහා මුදල් 
සම්භාරයක් ලබා දුන්නා. ඒ මහා ව්යාපෘතිය අපට එපාය කියලා 
ආපහු හරවලා යැව්වා. ආපහු හරවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? තමන්ට 
ඕනෑ ඕනෑ ව්යාපෘති ටික ඒක ඇතුළට දමා ගන්න බැරි වුණ නිසා. 
ඒ වාෙග් මහා විනාශයක් පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණා.  

අෙප් රජයට සාර්ව ආර්ථික විචල්යයන් කළමනාකරණය -
macroeconomic management- කරන්නට මනා අවෙබෝධයක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙමෙහය වූ 
බලධාරින් විනිමය අනුපාතය ගැන කථා කරන ෙකොට, උද්ධමනය 
ගැන කථා කරන ෙකොට, විරැකියාව තුරන් කිරීම ගැන කථා කරන 
ෙකොට, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන කථා කරන ෙකොට, 
ෙක්න්සියන් න්යාය ගැන කථා කරන ෙකොට, monetarism ගැන 
කථා කරන ෙකොට උඩබිම බලනවා; කිසිම අවෙබෝධයක් නැහැ. 
කිසිම හැකියාවක් නැහැ. මිල්ටන් ෆීඩ්මන් ගැන කථා කරන ෙකොට 
ෙෆඩ්රික් හෙයක් ගැන කථා කරන ෙකොට, ෙක්න්ස් ගැන කථා 
කරන ෙකොට, මහ ෙලොකුවට ෙව්දිකාවල පුරසාරම් ෙදොඩවන 
කට්ටිය උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී උඩබිම බලනවා. ෙම්වා ගැන 
පශ්න කරන ෙකොට නිලධාරින්ෙග් මුහුණු බලනවා. ලජ්ජයි 
කියන්න. ආර්ථිකය පිළිබඳව කිසිම අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
නමුත්, අෙප් රජය මනා ආර්ථික කළමනාකරණයක් තුළින් අෙප් 
රෙට් ජනතාවට ශක්තිය ලබා ෙදන්නට සැදී පැහැදී සිටිනවා. අපි 
කිසිදාක අමතක කරන්ෙන් නැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමයක් තුළ අෙප් 
රෙට් සුභසාධන රාජ්යයක් තිබිය යුතු බව. ජාතික සුභසාධන රාජ්ය 
-National Welfare State- ෙක්න්ද කරෙගන තමයි අපි අෙප් 
ආර්ථික ෙමෙහයුම් සියල්ලක්ම කියාත්මක කරන්ෙන්.  

ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර මා 
පැහැදිලිවම පුංචි කාරණා ෙදකක් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අපට 
ඇහුණා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා උෙද් පාන්දරම මුදල් 
ඇමතිතුමාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම ගැන 
කථා කරනවා. බලහත්කාරෙයන් කරුණු පැහැදිලි කරන්නට 
එතුමා නැඟිටිනවා. එතුමාට ඒ අයිතිය තිෙබනවා. නමුත්, 
පැහැදිලිවම මම මතක් කරන්නට කැමැතියි බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා තමයි කිව්ෙව්, "පුද්ගලෙයකුට මාසයකට රුපියල් 
2,500න් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්" කියා. තුන්ෙදෙනක් ඉන්න 
පවුලකට රුපියල් 7,500ක් ඇතියි කියපු මනුස්සයා තමයි දැන් 
අෙප් අය වැය ගැන පශ්න කරන්ෙන්. මම අහන්න කැමැතියි, ෙම් 

1009 1010 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අය වැය ගැන කථා කරන්නටවත් ඒ වාෙග් පුද්ගලෙයකුට 
සදාචාරාත්මක අයිතියක් තිෙබනවාද කියා. එතුමා එදා ඇමති 
කබාය දමා ෙගන ඉන්න ෙකොට කිව්වා, "රුපියල් 2,500කින්  ඕනෑ 
ෙකෙනකුට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්" කියා. තුන් 
ෙදෙනකුට උපරිමෙයන්ම ඕනෑ ෙවන්ෙන් රුපියල් 7,500යි කියා 
කිව්වා. එෙහම කිය කියා දැන් විශ්වාස භංගයක් ගැන කථා 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනවාරි 08 ෙවනිදාත් 
වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙමතුමන්ලා ගැන තිබුණු විශ්වාසය භංග වුණා. 
මහ මැතිවරණෙයන් වුෙණ් ෙමොකක්ද? එතුමන්ලා ගැන තිබුණු 
විශ්වාසය භංග වුණා. ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව නැති භංග වුණා. 
අන්න ඒ විශ්වාස භංගය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා අවෙබෝධයක් 
ලබා ගන්න. කරුණාකරලා කැටි වලාකුළුවල ළතැෙවන්න එපා. 
මහ ෙපොෙළොවට බහින්න. මහ ෙපොෙළොවට බැහැලා, මහ 
ෙපොෙළොවට පය ගහලා ෙරද්ද, බැනියම, සරම, ෂර්ට් එක අඳින 
ෙගොවියාෙග්, ධීවරයාෙග්, දුප්පතාෙග්, මධ්යම පාන්තිකයාෙග්, 
රාජ්ය ෙසේවකයාෙග්, ෙපොඩි මනුස්සයාෙග් හද ගැසම් හඳුනා ගන්න. 
පසු ගිය කාලෙය් ඔබතුමන්ලා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉඳෙගන 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙබෝතල්  කරපු පිරිසිදු වතුර බිබී, මඩ වතුර 
රෙට් ජනතාවට ලබා දුන්නු ආකාරය අපි දන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පවිත වතුර. රෙට් ජනතාවට මඩ වතුර. දැන් ඒ 
කමෙව්දය ඉවරයි; ඒ පතිපත්තිය ඉවරයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, Albert Schweitzer 
කියන දාර්ශනිකයාෙග්ත් Alber t  E ins te in  කියන 
දාර්ශනිකයාෙග්ත් වදන් ෙදකකින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම ෙම් දාර්ශනිකයන් ෙදෙදෙනක් 
ගැනයි කථා කරන්ෙන්.  

Albert Schweitzer කියන දාර්ශනිකයා කියනවා, "There is 
no higher religion than human service. To work for the 
common good is the greatest creed - මිනිසාට ෙසේවය කිරීම 
ඉක්මවා ගිය ආගමක් ෙනොමැත. ෙපොදු යහපත සඳහා කටයුතු කිරීම 
වටිනාම දහමයි"- කියා. 

Albert Einstein කියන දාර්ශනිකයා කියනවා, "Only a life 
lived in the service to others is worth living. -ජීවිතෙය් අගය 
පවතිනුෙය් අෙනකාට ෙසේවය කරමින් ජීවත් වීම තුළ පමණි"- 
කියා.  

ෙමන්න ෙම් උතුම් වදන් ෙදෙක් අන්තර්ගත ෙවලා තිෙබන 
හරය ෙක්න්ද කර ෙගන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් අද රට ෙගොඩනඟන වැඩසටහනකට පෙව්ශ 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ජනවාරි 08වැනිදා ගත්තු වැරදි තීන්දුෙවන් ආපසු  විපක්ෂයට 
ෙගොස් අනාථ ෙවලා අයාෙල් යන ෙකොට්ඨාසයක් හැටියට සිටින 
අෙප් ආදරණීය විපක්ෂෙය් මහජන නිෙයෝජිතවරුන්ට මා කියනවා,    
"අලුත් ගමනක් යන්න එන්න අපත් සමඟ අත්වැල් බැඳ ගන්න." 
කියා. ෙම් අලුත් ගමන හරහා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා රට 
ෙගොඩ නඟන, රෙට් ජනතාවට ෙසත සලසන, රෙට් ජනතාවාෙග් 
බඩ කට පුරවන වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න. [බාධා කිරීම්] මා 
දන්නවා, රෙට් ජනතාවාෙග් බඩ කට පුරවනවායි කියන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගහන බව. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා පසු 
ගිය කාලෙය් කෙළේ, උපරිමෙයන්ම තමන්ට පුරවා ගත්තු එකයි.  ඒ 
නිසා රෙට් ජනතාවාෙග් බඩ කට පුරවනවායි කියන ෙකොට කෑ 
ගහනවා. මට හිතා ගන්න බැහැ, රෙට් ජනතාවාෙග් බඩ කට 
පුරවනවායි කිව්වාම තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගහන්ෙන් ඇයි කියා. 

ඇයි, අරලියගහ මන්දිරය පුරවා ගත්තා මදිද?  ජනාධිපති මන්දිරය 
පුරවා ගත්තා මදිද? මා අහන්න කැමැතියි. ලජ්ජයි! ෙපොඩ්ඩක් අහ 
ගන්න කියන ෙද්. අපි කථා කරන්ෙන් රෙට් ජනතාවට ෙසත 
සැලසීම ගැනයි. එෙහම නැතිව එක්තරා පභූ ෙපළැන්තියකට, 
එක්තරා පාලක ෙපළැන්තියකට, එක්තරා ගජ මිතුරු 
ෙකොට්ඨාසයකට,  ගජ මිතුරු සංගමයකට සහන ලබා දීම ගැන 
ෙනොෙවයි. අෙප් නිර්මල නව දර්ශනය තුළ අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා,  යහපත් ෙද්ශයක් ෙගොඩ නඟන්නට. සුදු වෑන් සංස්කෘතිය 
ෙනොතිෙබන ෙද්ශයක්, ජනතාව ජීවත් කරවන ෙද්ශයක්, රෙට් 
ජාතික ධනෙයන් වැඩි පමාණයක් ජනාධිපති මන්දිරයට, අරලිය 
ගහ මන්දිරයට ෙවන් ෙනොකරන ෙද්ශයක්, රෙට් ජාතික 
ධනෙයන්, ජාතික සම්පෙතන් වැඩි මුදල් පමාණයක් ෙපොඩි 
මනුෂ්යයාෙග් බඩ කට පුරවන්නට ෙයොමු කරන ෙද්ශයක්, ෙගවල් 
හදන ෙද්ශයක්, රැකියා ලබා ෙදන ෙද්ශයක්,  සින්නක්කර ඔප්පු 
ලබා ෙදන ෙද්ශයක්, කර්මාන්තශාලා බිහි වන ෙද්ශයක්, නිදහස් 
ෙවළඳ කලාප බිහි වන ෙද්ශයක්,  මාර්ග හදන ෙද්ශයක්,  පාසල් 
හදන ෙද්ශයක්, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය නංවාලන ෙද්ශයක්, 
ෙරෝහල්වලට ගිහිල්ලා chit එක විතරක් ෙනොමිෙල් අරෙගන 
pharmacy  ගාෙන් ගිහිල්ලා ෙපෞද්ගලික සල්ලිවලින් ෙබෙහත් 
ගත්තු යුගය අවසන් කරන ෙද්ශයක් ෙගොඩ නඟන්න.  ෙමන්න ෙම් 
නිර්මාණශීලි වැඩසටහන ඔස්ෙසේ අෙප් ගමන, අෙප් මාතෘ භූමිය, 
අෙප් මව් බිම ෙගොඩ නඟන්නට අද ෙද්ශපාලනික වශෙයන් 
බංෙකොෙලොත් ෙවලා සිටින විපක්ෂෙය් සියලු ෙදනාටත් අපත් 
සමඟ එකතු ෙවන්නය කියා ආරාධනා කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය  අවසන් කරනවා. 

 
[පූ.භා. 11.00] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පැය හතරකට වඩා 

කාලයක් තිස්ෙසේ ඉදිරිපත් කරපු අය වැෙය් මූලික හරය විධියට 
මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ ලබන වසර සඳහා රුපියල් 
බිලියන 2047ක ආදායමක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවායි කියා.  
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙම් රුපියල් බිලියන 2047න් රුපියල් 
බිලියන 2032ක් තමයි ඇත්ත ආදායම, අෙප්ක්ෂිත ආදායම. 
එතැනින් රුපියල් බිලියන 15ක්ම පදානවලට අයිති ෙවනවා. 

ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් එතුමා ඉදිරිපත් කරනවා 
ලබන වසර සඳහා අෙප්ක්ෂිත වියදම රුපියල් බිලියන 2787යි 
කියා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විධියට බැලුවාම 
මුදල් ඇමතිවරයා    ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනය අනුව  ලබන 
වර්ෂය සඳහා අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 740යි. 2015 
වර්ෂයත් එක්ක සන්සන්දනය කර බැලුෙවොත් ලබන වර්ෂෙය් 
අෙප්ක්ෂිත  අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 740යි. 2015 වර්ෂයට 
තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 675යි. ඒ කියන්ෙන් පසු ගිය අවුරුද්ෙද්; 
2014 වර්ෂෙය් තිබුණ සියයට 5.7ක් වුණු  අය වැය හිඟය, පැය 
හතරක් තිස්ෙසේ කියවපු ඔබතුමන්ලාෙග් අය වැය ෙල්ඛනය 
අවසානෙය් කර තිෙබන්ෙන් සියයට 5.9 දක්වා වැඩි කළ එක 
පමණයි. එතෙකොට අය වැය හිඟය සියයට 5.9 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. අය වැය හිඟය වැඩි වීම මහා පාතිහාර්යයක්ය, මහා 
විශ්වකර්මයක්ය  කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා නම් ඒක 
පිළිගන්න ෙම් රෙට් ජනතාව කවුරුවත් සුදානම් නැහැ. ඒ විතරක් 
ෙනොව ඉතා පැහැදිලිව ෙම් බලාෙපොෙරොත්තු වන රුපියල් බිලියන 
2047 ආදායම ඇතුෙළේ බදු ආදායම විතරක් රුපියල් බිලියන 
1584ක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 2000ක් ආදායම් 
ෙසොයන ෙකොට ඒ රුපියල් බිලියන 2000න් රුපියල් බිලියන 
1600ක්ම ඔබතුමන්ලා ෙසොයන්ෙන් ඍජු හා වක බදුවලින්ය 
කියන එක ඉතා පැහැදිලියි. ඍජු හා වක බදු කියන්ෙන් ෙවන 
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ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි, ජනතාව මත පැටෙවන බරක්. පැය 
හතරක් තිස්ෙසේ ඉදිරිපත් කළ ඔබතුමන්ලාෙග් මහා ලියවිල්ෙල් 
මූලික හරය විධියට තිෙබන්ෙන් ලබන වර්ෂෙය් අෙප්ක්ෂිත 
ආදායෙමන් වැඩිම පංගුව, හරියටම ගත්ෙතොත් හතෙරන් තුනක්ම 
උපයා ගන්ෙන් ලංකාෙව් ජනතාව මත ගහන බදුවලින්ය කියන 
එකයි. ඔබතුමන්ලා ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු පතිශතය සියයට 4ක් 
දක්වා  වැඩි කර තිෙබනවා. වැඩි කළ ජාතිය ෙගො ඩනැඟීෙම් 
බද්ෙදන් රුපියල් මිලියන 90,000ක අමතර ආදායම් ෙසොයන්න 
ඔබතුමන්ලා අෙප්ක්ෂා කරනවා. වරාය හා ගුවන් ෙසේවා බද්ෙදන් 
රුපියල් මිලියන 30,000ක අමතර ආදායමක් ෙසොයන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සාමාන්ය ජනතාව පාවිච්චි කරන 
දුරකථන මත බදු ගහලා තිෙබනවා. ඒෙකන් රුපියල් මිලියන 
4,000ක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා, 
පාස්ෙපෝට් එෙක් ගණන වැඩි කර තිෙබනවා; වාහන ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් ගාස්තු වැඩි කර තිෙබනවා කියා.  

ඒ විධියට ජනතාවාෙග් විවිධ ගාස්තු හා අය කිරීම්වලින් 
රුපියල් මිලියන 75,000ක බදු වැඩි කිරීමක් කර තිෙබනවා. එෙහම 
ගත්තාම, බදුවලින් වැඩි පංගුවක් ජනතාව මත පටවන, ඍජු හා 
වකව ජනතාව මත බර පටවන බදු ආදායමක් තමයි 
ඔබතුමන්ලාෙග් අය වැෙයහි මූලික ඉලක්කය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම මහා ෙලොකුවට කෑ ගහනවා ගෑස් සිලින්ඩරය රුපියල් 
150කින් අඩු කරපු එක ගැන; බී ලූනු කිෙලෝ එක රුපියල් 30කින්, 
40කින් අඩු කරපු එක ගැන. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, ඒ සඳහා 
ඔබතුමන්ලා ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 3,000යි. 
ගෑස්, කිරි පිටි, රතු ලූනු, බී ලූනු ආදි පුංචි පුංචි ෙද්වල් ෙපොඩි 
ගණන්වලින් අඩු කරන්න ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
3,000යි. රුපියල් මිලියන 90,000ක් ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් 
බද්ෙදන් පමණක් උපයාගන්නා ගමන් රුපියල් මිලියන 3,000ක 
ෙසොච්චම් මුදලකින් ගෑස ් සිලින්ඩරෙය්, බී ලූනු ෙගඩිෙය්, අල 
ෙගඩිෙය් මිල අඩු කර ෙපන්වනවා. හැබැයි ඔබතුමන්ලාට 
අමතකයි, 2015 අවුරුද්ෙද්ම සැප්තැම්බර් මාසෙය් 19වන දා 
ඔබතුමන්ලා සීනි කිෙලෝ එකකට රුපියල් 12ක බද්දක් වැඩි කළ 
බව. එදා අල කිෙලෝවකට රුපියල් 10ක අමතර බද්දක් ගැහුවා. 
සැප්තැම්බර් 22වන දා ෙලොකු ලූනු කිෙලෝ එකකට රුපියල් 20ක 
බද්දක් ගැහුවා. අද ෙසොච්චම් මුදලකින් අඩු කරලා තිෙබන්ෙන් 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 19වන දා 22වන දා ගහපු බද්දයි. අද එයින් 
පංගුවක් අයින් කරලා. ෙමය කල් පවතින එකක් ෙනොෙවයි. ෙමය 
අල ගලවන කාලයට, බී ලූනු පලදාව එන කාලයට නැවත ආපසු 
පනවන තාවකාලික අඩු කිරීමක්. ෙමය ස්ථිර එකක් ෙනොෙවයි. එය 
හරි පැහැදිලියි. එය රෙට් ජනතාව දන්නවා. ඔබතුමන්ලා හැම දාම 
කෙළේ ඒකයි. පසු ගිය ආණ්ඩු කෙළේත් ඒකයි.  

ෙගොවි ජනතාවෙගන් විෙරෝධය එල්ල වන ෙකොට එක පාරට 
රුපියල් කීයකින් හරි බදු වැඩි කරනවා. අෙනක් පැත්තට, ෙම් 
වාෙග් අවස්ථාවලදී ජනතාව රවටන්න, අල, ලූනු මත ගහපු බද්ද 
ආපසු අඩු කරලා මිල අඩු කළා කියා ෙපන්වනවා. එක පැත්තකින්, 
ෙමය විජ්ජාවක්. අය වැය ෙල්ඛනෙය් උපාය මාර්ගය වන රෙට් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන දිශාවකට ෙම් විජ්ජාෙවන් ගමන් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කලින් තීරු බදු ගාසත්ු 
කාණ්ඩ 4කින් අය කළා; සම්පූර්ණෙයන් බදු නිදහස් කාණ්ඩය, 
සියයට 7.5 කාණ්ඩය, සියයට 15ක කාණ්ඩය, සියයට 25 
කාණ්ඩය ආදී වශෙයන්. එෙසේ කාණ්ඩ 4කට ෙවන් ෙවලා තිබුණා. 
දැන් ඔබතුමන්ලා කර තිෙබන්ෙන්, එය කාණ්ඩ 3කට අඩු කරපු 
එකයි. කාණ්ඩ තුනකට අඩු කළාට, බදු පතිශතය වැඩි කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. කාණ්ඩ විධියට දැන් තිෙබනවා, zero පතිශතය, 
සියයට 15 සහ සියයට 30. එෙහම නම් ෙමොකක්ද කර 
තිෙබන්ෙන්? සියයට 7.5 තිබුණු බදු පමාණය සියයට 15 දක්වා 
වැඩි කර තිෙබනවා. සියයට 25 තිබුණු බදු අය කිරීෙම් පතිශතය 
සියයට 30 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ද 
සියයට 4 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. වරාය හා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 

බද්ද සියයට 5 තිබුණු එක සියයට 10 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. 
VAT ෙසේවා සඳහා සියයට 12.5ට  ෙවනස් කර තිෙබනවා. සියයට 
0, 8 හා 12.5 කියන පතිශතවලට ෙවන් කර තිෙබනවා. VAT එක 
වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට ගත්තාම, ෙම් අය වැය පැය 4ක් 
තිස්ෙසේ ඉදිරිපත් කරමින් ඔබතුමන්ලා ෙමොනවා කථා කළත් හරය 
විධියට ගත්තාම අවසානෙය්දී කර තිෙබන්ෙන් විවිධ බදු වර්ග 
හඳුන්වා දීලා බදු පතිශතයන් වැඩි කරලා ජනතාව මත ෙපරළා බදු 
බර පැටවීම පමණයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බදු ආදායම දිහා 
බැලුවාම පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලනය 2005 පටන්ගන්න ෙකොට බදු 
ආදායම තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 336.8කයි. ඒ අවුරුදු 9 අවසන් 
වන ෙකොට, එනම් 2014 වන ෙකොට රාජපක්ෂ ආණ්ඩු පාලනයත් 
කෙළේ දිගින් දිගට, අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අය වැය ෙල්ඛනයට බදු 
බර පටවා, විවිධ බදු වර්ග හඳුන්වා දීලා, පතිශතයන් වැඩි කරලා, 
අවසානෙය් 2014 ෙදසැම්බර් මාසය වන ෙකොට ජනතාව මත 
පටවන බදු බර රුපියල් බිලියන 1,050.4 දක්වා වැඩි කිරීමයි. එදා 
රුපියල් බිලියන 336ක්ව තිබුණු බදු පමාණය 2014 -ගිය අවුරුද්ද- 
වන ෙකොට රුපියල් බිලියන 1,050 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. 
2016 සඳහා ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ ෙම් ඇස්තෙම්න්තුගත අය 
වැය තුළ ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? එය රුපියල් බිලියන 1,584 
දක්වා වැඩි කර තිබීමයි කර තිෙබන්ෙන්. රාජපක්ෂ පාලනය කරපු 
ෙද් ඊට වඩා වැඩි බරකින් බදු පටවමින් ඉස්සරහට ෙගන ගිහින් 
තිෙබනවා.  ඒ හැර ෙවනසක් කර නැහැ. ජනතාවට සහන 
දුන්නාය, ෙම් මහා දැෙවන ආර්ථික බෙරන් ජනතාව නිදහස් කර 
ගත්තාය කියා ඔබතුමන්ලා කියනවා නම්, එෙහම නම් 
ඔබතුමන්ලා තමන්ෙග් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ ෙපන්වන්නට  
ඕනෑ, ජනතාව මත ගහපු බදු අඩු කළාය; පතිශතාත්මකව අඩු 
කළාය; පමාණාත්මකව අඩු කළාය කියා. නමුත් ඔබතුමන්ලා ඒ 
ෙදකම  කරලා නැහැ. හරි පැහැදිලිව ඔබතුමන්ලා ඔප්පු කර 
තිෙබනවා, රාජපක්ෂ පාලනය එදා ජනතාව මත බදු පටවන එක 
වැඩි කළා නම් එතැනින් නතරවන්ෙන් නැතිව, එතැනින් ආපස්සට 
යන්ෙන් නැතිව එතැනින් ඉස්සරහට ගිහින් තවත් බදු බර පටවා 
2016 අවුරුද්ද සඳහා රුපියල් බිලියන 1584ක බදු බරක් ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය ජනතාව මත පටවා තිෙබනවා කියන එක. එෙහම නම් 
ඔබතුමන්ලාෙග් සුපුරුදු ෛශලිය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, එදා 
රාජපක්ෂ පාලනය පවත්වාෙගන ගිය ආර්ථික ෛශලියම තමයි. 
ඒෙක් කිසි ෙවනසක් ෙවලා නැහැ. 

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් මාසය ෙවනෙකොට ෙම් රෙට්  
සාමාන්ය ජනතාව මත පැටවූ  බදු බර නිසා එක පුද්ගලෙයකු මත 
පැටෙවන බදු බර රුපියල් 50,815ක් වුණා. ෙම් ඇස්තෙම්න්තුගත 
අය වැය ෙල්ඛනය  නිසා ලබන අවුරුද්ද ෙවනෙකොට ඒ පමාණය 
රුපියල් 60,000ත් ඉක්මනවා. එක පුද්ගලයකු මත රුපියල් 
60,000ක බදු බරක් පටවා, ඔබතුමන්ලා දැන් කයිවාරු ගහනවා, 
මහ ෙලොකු ආර්ථික දැක්මක්, ආර්ථික න්යායක් මත පදනම් වුණ 
අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කළාය කියා. ජනතාව මත බදු බර 
පටවා, බදු පතිශත ෙවනස් කර, බදු පමාණය වැඩි කරන එක  අය 
වැෙය් මහ ෙලොකු සාර්ථක උපාය මාර්ගයක් ෙනොෙවයි.  
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙනොහැකියාව,  බැරිකම, ඔබතුමන්ලා පරණ 
සුපුරුදු පාෙර්ම ගමන් කිරීම ඔප්පු කිරීමක් තමයි ෙම් බදු බර 
පැටවීම හරහා අද ඔප්පු කර තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අෙනක් පැත්තට එදා ඔබතුමන්ලා 
විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට රාජපක්ෂ  පාලනෙය් ණය වැඩි වීම ගැන 
කතා කළා. 2005දී රාජපක්ෂ පාලනය  පටන් ගන්නෙකොට ණය 
පමාණය තිබුෙණ් ෙකොතැනද කියා අපි දැක්කා.  ඔවුන්ෙග් පාලන 
කාලය තුළ ඒ වාෙග් තුන් ගුණයකටත් වැඩි පමාණයක් ණය බර 
වැඩි කළා. ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට වැඩි ෙව්ගයකින් ණය 
පමාණය වැඩි වුෙණ් රාජපක්ෂ පාලනය ඇතුෙළේයි. ඒ අවුරුදු නවය 
තුළ තමයි ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය පමාණය ෙව්ගෙයන් වැඩි 

1013 1014 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වුෙණ්; ඒක පුද්ගල ණය බර වැඩි වුෙණ්. එදා ඒ ණය 
වැඩිෙවනෙකො ට විෙව්චනය කරපු ඔබතුමන්ලා දැන් ආණ්ඩුව 
අරෙගන ෙම් පුංචි, ෙකටි කාලය තුළ ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? 
2014 ෙදසැම්බර් ෙවන ෙකොට අෙප් ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 
7390.9ක්ව තිබුණා. ඔබතුමන්ලා පාලනය භාරෙගන 2015 -ෙම් 
අවුරුද්ෙද්- ජූලි මාසය ෙවනෙකොට ඒ ණය පමාණය රුපියල් 
බිලියන 7990.8ට වැඩි කර තිෙබනවා.  ඒ කියන්ෙන් ෙම් මාස හත 
ඇතුෙළේ  රුපියල් බිලියන 5990.9කින් ඔබතුමන්ලා වැඩිපුර ණය 
අලුෙතන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ෙගවුණු කාලය තුළ රුපියල් 
ෙකෝටි 60,000ක අලුත් ණය අරෙගන තිෙබනවා.  

පසු ගිය අවුරුදු නවය තුළ  රාපපක්ෂ පාලනය ෙලෝකෙය්  
රටවලට ණය ෙවලා, ගිනි ෙපොලියට ණය අරෙගන මුළු රටම 
උකස් කර, මුළු මහත් ජනතාවම උකස්  කර, අරෙගන ආපු 
ආර්ථික පතිපත්තිය ඒ විධියටම තමුන්නාන්ෙසේලා ඉස්සරහට  ෙගන 
ගිහින් තිෙබනවා. හැබැයි  ඔබතුමන්ලා එදා කිව්ෙව්, "ෙම් වාෙග්  
ගිනි ෙපොලියට  ණය  ගන්න  එක වැරදියි. අඩු පතිශතවලට ණය 
ගන්න පුළුවන්. එෙහම කම තිෙබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව ආර්ථික 
දැක්මක්, විෙශේෂ නිපුණතාවක් තිෙබන  කණ්ඩායමක්. අපිට බලය 
ෙදන්න. අපි බලය  ගත්තාම අඩු පතිශතවලට ණය අරෙගන 
ෙපන්වන්නම්" කියායි. හැබැයි, ෙම් අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය්  
ඔබතුමන්ලා ගත් ණයවල ෙපොලිය කීයද? සියයට 6.85යි. 
ඔබතුමන්ලා ණය ගත්ෙත්ත් රාජපක්ෂ පාලනය ණය ගත් ෙපොලී 
පතිශතවලටම තමයි. සියයට එකට ෙදකට ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා 
ඒෙකන් ෙපන්නුෙව් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි, “රාජපක්ෂ 
පාලනය ගමන් කළ ඒ රට ණය කරන අඩි පාෙර්ම තමයි අපිත් 
ගමන් කරන්ෙන්” කියන එකයි. ෙම් පුංචි කාලය ඇතුෙළේ මහා 
ෙලොකු ණයක්  ගත්තා. ෙඩොලර් මිලියන 2500ක ණය ගත්තා. ඒ 
ෙඩොලර් මිලියන  2500ක ණය ගත්ෙත්  සියයට 6.85ක ගිනි 
ෙපොලියට. ඒ ෙපොලියට අරෙගන තමයි අද ඒක පුද්ගල ණය තවත් 
ෙව්ගෙයන් වැඩි කර තිෙබන්ෙන්. ෙමෙහම ණය ගත්ෙත් ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  ෙතල් මිල අඩු වීෙම් වාසිය අනුව අපට රටක්  
විධියට  ෙඩොලර් මිලියන 830ක් ඉතුරුෙවලා තිෙබද්දීයි. එෙහම 
තිෙබද්දී ඔබතුමන්ලා තවත් ෙඩොලර් මිලියන 2500ක් අමතර 
වශෙයන් ගත්තා.  ඒෙකන් ෙපන්වූෙව් ෙමොකක්ද? අපි තවත් ෙම් 
ණය හා ෙපොලී ෙගවන තත්ත්වය වැඩි කරන දිශාවට ගමන් 
කරනවා කියන එකයි. ඒ අනුව  පසු ගිය මාස 07ට විතරක් -2015 
ජූලි මාසය දක්වා- අපි ෙගවනවා ණය හා ෙපොලිය වශෙයන් 
රුපියල් බිලියන 784.3ක්. දැන් රුපියල බාල්දු ෙවලා. රුපියල 
බාල්දු වීමත් සමඟ අපි ෙගවන ණය වාරිකෙය් පමාණෙය් මිල වැඩි 
ෙවලා; ෙපොලිෙය් පමාණය වැඩි ෙවලා. ඒ නිසා දැන් අපි ෙගවන 
ණය සහ ෙපොලී පමාණෙය් එකතුවට වඩා වැඩිපුරත් ෙගවන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථික පතිපත්තිය තුළ 
ෙදවන සාධකය ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙවන ෙමොකක්වත් 
ෙනොෙවයි, තව තවත් ණය ලබා ගැනීම පමණයි. රාජපක්ෂ 
පාලනයත් කෙළේ ඒක තමයි. පළමුවන එක හැටියට, ජනතාව මත 
බදු බර පැටවූවා. ෙදවන එක විධියට, ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය 
වශෙයන් ගිනි ෙපොලියට ණය ගත්තා. ඔබතුමන්ලාත් ෙම් ෙදකම 
කරනවා. පළමුව  ජනතාව මත බදු බර පටවනවා. ෙදවනුව  
රාජපක්ෂ පාලනය වාෙග්ම ගිනි ෙපොලියට තවත් ණය අරෙගන රට 
මහා ණය කන්දරාවක හිර කරනවා.  

ඊළඟට, රාජපක්ෂ පාලනය කෙළේ ජනතාව මත විවිධ දඩ ගහන 
එකයි. අපිට මතකයි, "පරිසර දඩ" වාෙග් එක එක දඩ වර්ග 
අලුෙතන් හඳුන්වා දුන්නා. දැන් ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාත් ඒකම තමයි ෙම් අය වැෙයන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. "වාහන අනතුරු දඩය" කියලා එකක් අලුෙතන් 
හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. දැන් රුපියල් 10,000ක දඩයක් වාහන 
අනතුරුවලට නියම කරලා තිෙබනවා.  

යම්කිසි ලියා පදිංචි සමාගමක් ලියා පදිංචිය ඉවත් කරනවා 
නම්  රුපියල් ලක්ෂ 5ක අමතර ගාස්තුවක් ෙගවන්න කියලා  
දඩයක් ගහලා තිෙබනවා. ඒ විධියට  විවිධ දඩ වර්ග ජනතාවට 
හඳුන්වා ෙදමින්, නැවත සුපුරුදු විධියටම ජනතාවට දඩ ගහන 
ආර්ථික පතිපත්තිය ඉස්සරහට ෙගනිහින් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම බැලුවාම ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. එක 
පැත්තකින් බදු බර පටවලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්තෙන් ණය 
කන්දරාව වැඩි කරලා තිෙබනවා. තවත් පැත්තකින් ජනතාව මත 
දඩ ගහන එක වැඩි කරලා තිෙබනවා. ණය, බදු, දඩ. දැන් ෙම්ක 
තමයි ෙම් හවුල් පාලනෙය්ත් ආර්ථික පතිපත්තිය. ඔය 
පතිපත්තියම තමයි රාපක්ෂ පාලනයටත් තිබුෙණ්. ඒෙක් ෙවනසක් 
නැහැ. ඒ මූෙලෝපායම තමයි ඔබතුමන්ලා අරෙගන යන්ෙන්. 
ඉතින් ෙමොකක්ද ෙවනස?  

එදා රාජපක්ෂ පාලනය කිව්වා, විශ්වවිද්යාල ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරනවා කියලා. ඔබතුමන්ලාත් කියනවා පසු ගිය ආණ්ඩුව  
පිළිගත්ත ඒ පතිපත්තිය ෙම් ආණ්ඩුවත් ඒ විධියට පිළිගන්නවා, 
අපි ඒක ඉදිරියට අරෙගන යනවා කියලා. අපට හඳුන්වා ෙදන්ෙන් 
ණය, දඩ, බදු මත යැෙපන ආර්ථිකයක් නම්, රෙට් නිෂ්පාදනය 
වැඩි කිරීෙම් ඉලක්කයට, භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල නිපැයුම ඉදිරියට 
ෙගන යෑෙම් ඉලක්කයකට අපි යන්ෙන් නැත්නම්, රටක් විධියට 
අපි ආර්ථික වශෙයන් මහා අගාධයකට පපාතයකට ඇද 
වැෙටනවා. රෙට් ආර්ථික උන්නතිය සඳහා රෙට් භාණ්ඩ හා ෙසේවා 
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි ෙම් පුංචි කාලය තුළ 
ඔබතුමන්ලා ඔප්පු කරලා ෙපන්වා තිෙබනවා, "නැහැ. අෙප් කාලය 
තුළත් රෙට් නිෂ්පාදනය බිඳ වට්ටනවා" කියලා. ඒ අනුව අපනයන 
ආදායම බිඳ වට්ටලා තිෙබනවා.  

එදා 2005දී රාජපක්ෂ පාලනය රට භාර ගන්න ෙවලාෙව් රෙට් 
අපනයන පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 26යි. 
ෙගවුණු අවුරුදු  නවය තුළ රාජපක්ෂ පාලනය  නිෂ්පාදනය වැඩි 
කිරීම ඉලක්ක කර ගත් ආර්ථික මූෙලෝපායක ගමන් කෙළේ නැහැ. 
එදා දිගින් දිගටම අපනයන කඩා වැටුණා. දිගින් දිගටම රෙට් 
නිෂ්පාදනය කඩාෙගන වැට්ටුවා. විවිධ රටවලින් ගිනි ෙපොලියට 
ගත් ණය මත  සන්දර්ශන දාලා අපට බුබුළු ෙපන්වූවා; මැජික් 
ෙපන්වූවා. හැබැයි රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කෙළේ නැහැ. එහි 
පතිඵලයක් විධියට 2014 ෙදසැම්බර් වන විට -ගිය අවුරුද්ෙද් 
ෙදසැම්බර් මාසය වන විට- දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
26ක් තිබුණු අෙප් රෙට් අපනයන පමාණය සියයට 14.9ට බස්සලා 
ෙපන්වූවා. ඒක මහා විශ්වකර්මයක්ද, ඒක හැකියාවක්ද, ඒක මහා 
ආර්ථික දැක්මක්ද? නැහැ. රාජපක්ෂ පාලනය ෙපන්වූෙව් 
අපනයන පමාණය වැඩි කරන්න බැහැයි කියන එක. ඒකට 
දැක්මක්, ඒකට කමෙව්දයක්, උපාය මාර්ගයක් තමන්ට නැහැයි  
කියන එක. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්, "හවුල් පාලනයකට ෙම් අපි 
ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා ඉන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය්. අගමැතිවරයා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්. ෙම් 
සංෙයෝගයට පුළුවන් අපනයන ආදායම වැඩි කරන්න. නිෂ්පාදනය 
වැඩි කරන්න" කියලා. දැන් ඒක ෙපන්වලා තිෙබනවාද? නැහැ. 
වැඩි කල් යන්න ෙදයක් නැහැ. අපට 2016 වර්ෂය දිහා බලන්න 
ෙදයක් නැහැ. 2015 වර්ෂෙයන්ම ඔප්පු කරලා තිෙබනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ අපනයන ආදායම වැඩි කරන්න බැහැ 
කියලා. 2015 අවුරුද්ෙද් ෙගවුණු මාස අට තුළ -අෙගෝස්තු මාසය 
වන ෙකොට- අෙප් අපනයන ආදායම ෙඩොලර් මිලියන 7,147යි. 
අෙප් ආනයන වියදම ෙඩොලර් මිලියන 12,559යි.  ඒ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? මාස හතට -ෙම් ෙකටි කාලයට- අපනයන ආදායම හා 
ආනයන වියදම අතර පරතරය ෙඩොලර් මිලියන 5,412යි.  ෙම් පුංචි 
කාලය තුළ අෙප් ෙවෙළඳ ෙශේෂය සියයට 5කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ආනයන 
වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  
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පසු ගිය අවුරුදු නවය ඇතුෙළේ රාජපක්ෂ පාලනය තුළ ඔප්පු 
කෙළේත් ඒක තමයි. 2005දී ඒ අය පටන්  ගන්න ෙකොට අපනයන 
ආදායම සහ ආනයන වියදම අතර පරතරය ෙඩොලර් මිලියන 
2,516යි. 2014වන ෙකොට, ඒ කියන්ෙන් රාජපක්ෂ පාලනය 
අවසාන වන ෙකොට ඒ පරතරය ෙඩොලර් මිලියන 8,287යි. අවුරුදු 
නවයක රාජපක්ෂ පාලනය ඇතුෙළේ අෙප් ෙවෙළඳ ෙශේෂය සියයට 
400කින් වැඩි කරලා ෙපන්වලා තිෙබනවා; ෙවෙළඳ ෙශේෂය 
සියයට 400කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි විෙද්ශ 
සංචිත අර්බුදයට ගිෙය්. ඒ නිසා තමයි ෙඩොලරය වැඩි වුෙණ්. ඒ 
නිසා තමයි රුපියල බාල්දු වුෙණ්. ඒකම තමයි ෙම් මාස හතට 
ඔබතුමන්ලාත් කරලා තිෙබන්ෙන්. මාස හතට  ඔබතුමන්ලා ඔප්පු 
කරලා තිෙබන්ෙන්ත් අපනයන ආදායම වැෙටනවාය කියන එක. 
ඒක වට්ටලායි තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් බදු ආදායෙමන්, 
ණයවලින්, දඩවලින් ආර්ථිකය ඉස්සරහට යනවා මිසක් භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීෙමන් ආදායම උපද්දවලා ෙපන්වලා 
නැහැ. ෙම් මාස හතට ඒක ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. හරි පැහැදිලියි, 
තර්කානුකූලවම, ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙම් ආර්ථික 
සංඛ්යාෙල්ඛන දැක්ම අනුව ඊළඟ අවුරුද්ෙද්ත් ඔබතුමන්ලාට 
භාණ්ඩ හා ෙසේවා නිෂ්පාදනය මත ආදායම් ෙහොයන්න බැහැයි 
කියන එක දැන් පුෙරෝකථනය කරලා ඉවරයි. ෙම්ක රටක 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් දිශාවට ෙගන යෑමක් ෙනොෙවයි. රටක 
ආර්ථික ගමන ශක්තිමත්ව ස්ථාවර දිශාවකට ෙගන යනවා නම් 
රෙට් නිෂ්පාදනය වර්ධනය ෙවන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම භාණ්ඩ 
නිෂ්පාදනය සහ ෙසේවා ආර්ථිකය පුඵල්වීම කියන ෙම් ෙදෙක්ම 
වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි  පසු ගිය මාස හතට 
ඔබතුමන්ලා ඔප්පු කරලා ෙපන්වලා තිෙබන්ෙන් ඒෙක් අෙනක් 
පැත්තයි. ඔබතුමන්ලා යන්ෙන්ත් රාජපක්ෂ පාලනය ගිය පාෙර්මයි 
කියන එක නැවත නැවත ඒෙකන් ඔප්පු කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා රාජපක්ෂ පාලනය 
අනුගමනය කරපු ආර්ථික උපාය මාර්ගය,  ඒ  හැඩතල, ඒ                 
සංඛ්යා ෙල්ඛන, ඒ විවිධ අංක යම් යම් පමාණයකට එහා ෙමහා 
කරමින්,  ඒවා ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා ෙවනස් ෙවමින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් නැවත ඒ අඩි පා ෙර්  ගමන් කිරීමක් තමයි 
අපට ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ඉදිරිපත් කරපු දඩ, බදු, ණය මත පදනම් වුණ අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ජනතාව මත පැටවිලා තිෙබන බර ෙකොයි වාෙග්ද? 
ෙමොනවාද  එහි පතිඵල? හරි පැහැදිලිව පතිඵල දැන් ඒ ෙපෙනන්න 
අරෙගන තිෙබනවා. එහි පළමුවැනි කරුණ ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, එදා 2004 ෙදසැම්බර් මාසෙය් ෙඩොලරෙය් 
වටිනාකම තිබුෙණ් රුපියල් 131ට. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ෙම් මාස 
හත ඇතුෙළේ ඒ රුපියල් 131ට තිබුණු ෙඩොලරය රුපියල් 144 දක්වා 
අද ෙවන ෙකොට වැඩි කරලා ෙපන්වලා තිෙබනවා; රුපියල බාල්දු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ රුපියල බාල්දු වීම ෙකොතැනින් නතර ෙවයිද? 
ෙකොතැනින් ආපස්සට යයිද? එෙහම එකක් ෙපෙනන්න නැහැ. අපි 
හිතුවා, අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට, ඒ අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් තිෙබන සමහර සංඛ්යාත් එක්ක ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් 
ෙවයිද කියලා. නැහැ, එෙහම ෙදයක් වු ෙණ්ත් නැහැ.  

දැන් ඉතා පැහැදිලිව ෙඩොලරය රුපියල් 150 කණුව දක්වා 
ගමන් කරමින් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් බලා ෙගන සිටිද්දී, ඇස් 
පනාපිට රුපියල කඩා ෙගන වැෙටනවා; රුපියල බාල්දු ෙවනවා. 
එෙසේ රුපියල බාල්දු ෙවනෙකොට, අෙප් විෙද්ශ සංචිත අර්බුදයකට 
යනවා.  රුපියල බාල්දු ෙව නෙකොට, අපි ෙගවිය යුතු ණය සහ 
ෙපොලී පමාණය වැඩි ෙවනවා. එතෙකොට නැවතත්  අෙප් භාණ්ඩ 
හා ෙසේවා මිල වැඩි  ෙවනවා. ෙපරළා එය ජනතාව මත 
පැටෙවනවා. බදු බර, ණය බර සහ දඩ බර වැඩි ෙවන ගමන්ම, ෙම් 
රුපියල බාල්දුවීෙම් පතිඵලයත් ආපසු පැටෙවන්ෙන් සාමාන්ය 
ජනතාව මතයි. එෙහම ගත්තාම, දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙකටි 
කාලය තුළ ඒ පතිඵලය ජනතාවට අත් කර දීලා ඉවරයි.  

ඊළඟට, ෙම් ෙකටි කාලය තුළ ඔබතුමන්ලා රාජ්ය ෙසේවකයන් 
ෙවනුෙවන් කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක් ද? එදා, ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා විධියට ඉදිරිපත් 
ෙවනෙකොට, ඒ ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති පකාශ නය තුළින් සහ පසු 
ගිය මහ මැතිවරණෙය්දී ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ වැඩ පි ළිෙව ළ 
තුළින් ඔබතුමන්ලා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, රුපියල් 10,000 
දීමනාව සෑම රාජ්ය ෙසේව කෙයකුෙග්ම මූලික වැටුපට එකතු 
කරනවාය කියලා. ඒ රුපියල් 10,000 මූලික වැටුපට එකතු වුණාට 
පසුව, ඒ මත පදනම්ව විශාම වැටුප සහ අෙනකුත් සියලුම දීමනා 
වැඩි ෙවයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් රාජ්ය ෙසේවකයන් 
බලාෙගන සිටියා. ඒ ගැන සිහින දැක්කා. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා අද 
ඒ සිහිනය ෙබොඳ කරලා තිෙබනවා. ඒක බිඳ වට්ටලා තිෙබනවා. 
කිසිදු රාජ්ය ෙසේවකෙයකුෙග් මූලික වැටුපට රුපියල් 10,000 
දීමනාව එකතු කරලා නැහැ. ඒ ෙවනුවට තිබුණු විශාම වැටුපත් 
අෙහෝසි කරන පැත්තට ඔබතුමන්ලා දැන් ගමන් කරනවා. 
ඔබතුමන්ලා කියනවා, ජනවාරි මාසෙය් පළමු වැනිදා ඉඳලා දායක 
විශාම වැටුපක් හඳුන්වා ෙදනවාය කියලා. ෙමෙතක් කාලයක් 
රාජ්ය ෙසේවෙය් තිබුණු ස්ථාවර බව නැති කරන දිසාවට තමයි, දැන් 
ඔබතුමන්ලා ෙම් ගමන් කරමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම  ෙබොෙහෝ 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට සමහර විට මුළු ජීවිත කාලයටම එකම එක 
වතාවක් පමණක් ලැබුණු සහනයක් තමයි, තීරු බදු සහන සහිත 
වාහන බලපතය. ඒ තීරු බදු සහනය සහිත වාහන බලපතය තමයි, 
මුළු ජීවිත කාලෙය්ම තමන්ෙග් පවුලට, ෙගදරට වාහනයක් ගන්න 
තිබුණු ඔවුන්ෙග් එකම සිහිනය. දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් අය වැෙයන් 
කෙළේ ෙමොකක්ද? රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් තිබුණු ඒ සිහිනයත් බිඳ 
වට්ටපු එකයි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

රුපියල් 10,000ක දීමනාව මූලික වැටුපට එකතු කරනවායි 
කියලා දීපු ෙපොෙරොන්දුවටයි එදා ජනවරම ලබා ගත්ෙත්. රාජ්ය 
ෙසේවකයන් තැපැල් ඡන්ද වැඩිපුර දුන්ෙන්, රුපියල් 10,000ක් 
මූලික වැටුපට එකතු ෙවනවා කියන බලාෙපොෙරොත්තුව               
ඇතිවයි. අද ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව බිඳ වට්ටලා තිෙබනවා. ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තුව විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමෙතක් කල් තිබුණු තීරු 
බදු සහන සහිත වාහන බලපතයත් අෙහෝසි කරලා රාජ්ය 
ෙසේවකයාව තවත් කබෙලන් ලිපට වට්ටලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි 
ජනතාව මත ඇති කර තිෙබන පතිඵලය.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලා බලයට එන්න කලින් 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඒ වාෙග්ම දැන් කථා කළ ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
ඇමතිතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? කැසිෙනෝ, කුඩු, එතෙනෝල්,  කියන 
ෙම් ජාවාරම් තමයි එදා රාජපක්ෂ පාලනෙය් පංච මහා බල 
ෙක්න්දය වුෙණ් කියලායි කිව්ෙව්. ඔබතුමන්ලා එදා විපක්ෂෙය් 
ඉඳෙගන කිව්ෙව්, "කැසිෙනෝ තහනම් කරනවා, කැසිෙනෝ නතර 
කරනවා, කැසිෙනෝ මහා සූදුවට එෙරහිව අපි කියාත්මක ෙවනවා" 
කියලායි. හැබැයි, බලයට ආවාට පසුව කෙළේ ෙමොකක්ද? බලයට 
පැමිණි ගමන්ම කැසිෙනෝ සූදුව නීතිගත කරලීෙම්, බදු පැනවීෙම් 
පනතක් ෙගනාවා. ඒ ගැසට් නිෙව්දනය ෙගනාවා. ෙගනැල්ලා 
කෙළේ ෙමොකක් ද? කැසිෙනෝ තහනම් කෙළේ නැහැ. කැසිෙනෝ 
නතර කෙළේ නැහැ. කැසිෙනෝවල බදු සීමාව ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් 
කරලා නීත්යනුකූලව කැසිෙනෝ පවත්වා ෙගන යන්නට අවසරය 
දුන්නා. ඒක තමයි, පසු ගිය දිනවල ඉදිරිපත් කළ ගැසට් 
නිෙව්දනවලින් කෙළේ.  

දැන් ෙම් අය වැෙයන් කරලා තිෙබන අරුම පුදුම වැෙඩ් 
ෙමොකක්ද?  1988 අංක 40 දරන ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනතට 
අනුව ඉතා පැහැදිලිව අර්ථකථනය කරලා තිෙබනවා, අෙප් රෙට් 
සූදු ෙමොනවාද කියා. ඒ සූදුවලින් නීත්යනුකූලව පවත්වා ෙගන යන 
ඒවා සහ නීති විෙරෝධිව පවත්වා ෙගන යන ඒවා ෙමොනවා ද කියලා 
සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් ජනතාව දන්නවා. නීත්යනුකූලව 
පවත්වා ෙගන යන ඒවාට ආණ්ඩුව විසින් විවිධ අවස්ථාවලදී බදු 
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පනවනවා. ඒ බදු අය කර ගැනීෙම් කියාවලිෙය් යම් යම් 
දුබලතාවන් තිෙබනවා. ඒවා ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත ෙවනස් 
ෙවනවා. නීති විෙරෝධිව පවත්වා ෙගන යන ඒවා විවිධ අවස්ථාවලදී 
ෙපොලීසිය හා අදාළ ආරක්ෂක අංශ මැදිහත් ෙවලා වැටලීම් කරලා 
උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා. එෙහම අවස්ථා අපි දැක තිෙබනවා. 
එෙහම අවස්ථාවලදී සමහර සූදු වර්ග නතර කළා; තහනම් කළා. 
උසාවියට ෙගන ගියා. දැන් ඔබතුමන්ලා කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අණපනත්වලින්, අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ඒවා 
නීතිෙයන් සම්මත සූදු බවට පිළිගැනීමයි කර තිෙබන්ෙන්. ෙමවර 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා, 
කැසිෙනෝ සූදුව සඳහා අය කරපු බද්ද වැඩි කරනවා කියලා. හැබැයි 
රුජිෙනෝ කියන සූදුව සඳහා අය කරපු රුපියල් මිලියන 200ක බද්ද 
රුපියල් මිලියන 5ට අඩු කර තිෙබනවා. ෙම් කියන ඔට්ටු ඇල්ලීම 
සහ සූදු බදු පනතට අනුව රුජිෙනෝ කීඩාව සූදුවක් විධියට හඳුන්වා 
තිෙබනවා. 1988 අංක 40 දරන ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනෙත් 
විවිධ සූදු වර්ගවල නම් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා:  

""සූදු " යන්ෙනන් ඔට්ටුවක් සඳහා යම් කීඩාවක් කිරීම අදහස් ෙකෙරන 
අතර බකාරා, පුන්ෙටෝ බැංෙකෝ, බිග්සික්ස්, බ්ලැක් ජැක්, බුවෙල්, 
ෙචමින්ඩිපර්, චක් අ ලක්, කවුන් ඇන්ඩ් ඇන්කර්, පාෙරෝ, පාෙරෝ බෑන්ක්, 
හසාඩ්, ෙපෝකර් ඩයිස්, ෙපොන්චූන්...." 

ඒ විධියට එක එක ජාතිෙය් සූදු වර්ග ගැන සඳහන් කර 
තිෙබනවා. හැබැයි ඒ එක සූදුවකවත් බදු අඩු කරලා නැහැ. මුදල් 
ඇමතිවරයා අඩු කරලා තිෙබන්ෙන් රුජිෙනෝ කියන සූදුෙව් බද්ද 
විතරයි. ෙමොකක්ද, ෙම් රුජිෙනෝවලට තිෙබන විෙශේෂත්වය?  
රාජපක්ෂ පාලනය විසින් ශී ලංකාව කැසිෙනෝ, එතෙනෝල්, කුඩු 
ෙක්න්දස්ථානයක් කරන්න ගිය එක නතර කරලාද ෙම් 
තිෙබන්ෙන්? නැහැ. වර්තමාන මුදල් ඇමතිවරයා ෙම් කරන්න 
හදන්ෙන් ශී ලංකාව රුජි ෙනෝ ෙක්න්දස්ථානයක් දක්වා දක්කා 
ෙගන යාමයි. ඇයි, ෙම් රුජිෙනෝවලට විෙශේෂත්වයක් දක්වන්ෙන්?  
රුජිෙනෝ ව්යාපාරය පවත්වා ෙගන යන්ෙන් කවුද?  අපි එදා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම  කථා කළා,  සලාකා  එක ඉදිරිපිට පවත්වා 
ෙගන ගිය රුජිෙනෝ සමාජ ශාලාව ගැන. ඒ රුජිෙනෝ සමාජ ශාලාව 
අවස්ථා කිහිපයකදීම ෙපොලීසිය විසින් වැටලුවා.  

පසු ගිය කාලෙය් විෙශේෂ ෙපොලිස් කණ්ඩායමක් මැදිහත් ෙවලා 
ඒ සමාජ ශාලාව වටලලා, එය පවත්වා ෙගන ගිය කළමනාකරු 
සහ ඒ ෙවලාෙව් රුජිෙනෝ කීඩාෙව් ෙයදී සිටි අය අත් අඩංගුවට 
ගත්තා. උසාවියට ඉදිරිපත් කළා. අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? ඒ 
ෙමෙහයුමට සම්බන්ධ වුණු ෙපොලිස් නිලධාරින් 21 ෙදනාවම එම  
විෙශේෂ  ෙමෙහයුම් ඒකකෙයන් ස්ථාන මාරු කළා, එදා රාජපක්ෂ 
පාලන කාලෙය්දී ආරක්ෂක මාධ්ය ඒකකෙය් හිටපු පධානියා වූ 
හුළුගල්ෙල්ෙග් මැදිහත් වීම තුළ. හුළුගල්ෙල්ෙග් අනියම් ෙපේම 
සම්බන්ධතාව මත පදනම්ව එදා ඒ ෙමෙහයුමට සම්බන්ධ වුණු 
ෙපොලිස් නිලධාරින් පුත්තලමට, අනුරාධපුරයට, වවුනියාවට මාරු 
කළා. එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් පවත්වාෙගන ගිය රුජිෙනෝ 
සමාජ ශාලාවකින් අය විය යුතු බද්ද තමයි දැන් ෙම් අඩු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. වජිරා ෙනත්තිකුමාරෙග් රුජිෙනෝ සමාජ ශාලාෙවන් 
අය විය යුතුව තිබුණු රුපියල් මිලියන 200ක බද්ද අඩු කෙළේ ඇයි? 
මුදල් ඇමතිවරයාට වජිරා ෙනත්තිකුමාරෙග් රුජිෙනෝ සමාජ 
ශාලාව ෙකෙරහි තිෙබන විෙශේෂ ඇල්ම බැල්ම ෙමොකක්ද? 
මැතිවරණයට fundraising සඳහා මැදිහත් වුණු නිසාද? රාජගිරිෙය් 
තිෙබන ෙහේමක ද අල්විස් මහතාෙග් Fairway Holdingsහිදී එදා 
මැතිවරණයට fundraising  කරද්දී එතැන හිටිෙය් කවුද? එතැන 
හිටිෙය් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ෙම් රුජිෙනෝ රැජිනයි. එෙහම 
නැත්නම් බූරුවා රැජිනයි. සාමාන්ය ව්යවහාරය අනුව කියනවා නම්, 
ඒ සමාජ ශාලාව පවත්වාෙගන යන එහි අධිපතිවරිය සහ ඇයෙග් 
දුවයි. ෙම් සම්බන්ධව හරි පැහැදිලියි. එතෙකොට ෙමවැනි 

ෙපෞද්ගලික යාළුකම්, හිතවත්කම් මත රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට 
වින කටින ෙමවැනි රුජිෙනෝ සමාජ ශාලා පවත්වා ෙගන යාමට 
ඉඩ හදන එක රෙට් ආර්ථික පතිපත්තියද?  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා කියන යහ පාලනය ඒකද? කැසිෙනෝ, 
එතෙනෝල්, කුඩු නවත්වනවා කියපු ඇත්ත යහ පාලනය ෙම්කද? 
මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් මම අහනවා, ෙම් ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු 
බදු පනතට අනුව තව සූදු වර්ග ගණනාවක් තිෙබද්දී රුජිෙනෝ 
කියන කීඩාවට විතරක් බදු නිදහසක් ලබා දුන්ෙන් ඇයි කියලා. 
ෙමොකක්ද, විෙශේෂ ෙහේතුව? ෙමොකක්ද, තිෙබන විෙශේෂ ඇල්ම? 
ෙමොකක්ද, තිෙබන ෙපෞද්ගලික සම්බන්ධය? එෙහම ෙවන්න 
බැහැ.  

අපි දන්නවා, සාමාන්යෙයන් රුජිෙනෝ කීඩාව ෙසල්ලම් 
කරන්ෙන් විෙද්ශිකයන් ෙනොවන බව. රුජිෙනෝ කීඩාව ෙසල්ලම් 
කරන්ෙන් සාමාන්ය රැකියා කරන, එෙහමත් නැත්නම් ෙසොච්චම් 
ආදායමක් ලබන ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවයි.  එෙහම නම් වැඩි 
වැඩිෙයන් රුජිෙනෝ සමාජ ශාලා විවෘත කරන්න ෙන්ද ෙම් ඉඩ 
හදන්ෙන්? වැඩි වැඩිෙයන් රුජිෙනෝ සමාජශාලා රට පුරා ව්යාප්ත 
කරන්න ෙන්ද ෙම් පාර හදා තිෙබන්ෙන්?  දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 
5ක ආදායමක් එනවා නම්, රුපියල් 15,000යි ෙගවන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සමාජශාලාවල ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 5ට 
වැඩියි.  මහා පරිමාණ කැසිෙනෝ සමාජශාලා පවත්වාෙගන යන 
පධානීන් පටන් ගත්ෙත් රුජිෙනෝවලින් තමයි. ඒ පධාන කැසිෙනෝ 
අයිතිකාරයන් ආරම්භ කෙළේ පිටෙකොටුෙව් රුජිෙනෝ සමාජශාලා.  
එකම ආදායම් මාර්ගය තමයි වජිරා ෙනත්තිකුමාරෙග් ෙම් තිෙබන 
රුජිෙනෝ සමාජශාලාව.  දැන් ෙම් ඉඩ දීලා තිෙබන්ෙන් ෙවන 
ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි, වජිරා ෙනත්තිකුමාරෙග් සමාජශාලාව  
පවත්වාෙගන යන්න ඇයට පමණක් බදු අඩු කර තිෙබනවා.  ෙම්ක 
public interest එකක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක private interest එකක් 
මත ෙගනාපු බදු ෙවනස් කිරීමක්. රෙට් ජනතාව ෙමෙහම 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්, 
ඒ වාෙග්ම හවුල් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ඇමතිතුමන්ලා, මන්තීතුමන්ලා 
ෙහොඳට අය වැය ෙල්ඛනය බලන්න. මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් 
අහන්න. රාජ්ය මුදල් ඇමතිතුමාවත් ෙම් කාරණය දන්නවාද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. එතුමාෙග් කැමැත්තක් ෙම් කාරණයට 
තිෙබනවා කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. රුජිෙනෝවලට විතරක් ෙම් 
විධියට බදු අඩු කෙළේ ඇයි? කැසිෙනෝවලට බදු වැඩි කරලා, 
අෙනකුත් බදු එෙහම ෙවනස් ෙනොකෙළේ ඇයි?  විෙශේෂ ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? එය ෙම් රෙට් ජනතාවට කියන්න. සාධාරණ ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා නම්, ජනතාවට පිළිගන්න පුළුවන් ෙහේතුවක් තිෙබනවා 
නම්, ජනතාව ඒක ෙත්රුම් ගනීවී. හැබැයි, එෙහම කිසිදු සාධාරණ, 
තර්කානුකූල පදනමක් නැතුව රුජිෙනෝ  කීඩාවට විතරක් බදු 
ලිහිල් කිරීම කියන එක රුජිෙනෝ සමාජශාලා හතු පිෙපන්නා 
වාෙග් පිෙපන්න ඉඩ හැරීමක් පමණයි. ඒක ෙපෞද්ගලික 
හිතවත්කම් මත සිද්ධ කරපු ෙදයක්. රෙට් ආර්ථික පතිපත්තිය, 
මූල්ය පතිපත්තිය එෙහම ෙපෞද්ගලික හිතවත්කමට  සිද්ධ ෙවන්න 
ෙදන්න බැහැ.  ඒක වැරැදියි.  ඒක බරපතළ අපරාධයක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ  වැඩිපුරම 
බදු පටවා තිෙබන්ෙන් වාහනවලට බව ඉතා පැහැදිලිව අපි දැක්කා.  
ලියාපදිංචි ගාස්තු, දුම් පරීක්ෂා ගාස්තු, ඒ වාෙග්ම තක්ෙසේරු 
ගාස්තුව ආදී විධියට ගත්තාම වාහනවලට තමයි වැඩිම බදු 
පැටවීමක් කරලා තිෙබන්ෙන්.   මහත් ආන්ෙදෝලනයකට ලක්වුණු 
වාහන බද්ද තමයි electric වාහනවලට සියයට 50කින් බදු වැඩි 
කිරීම.  එක පැත්තකින් මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා පරිසර හිතකාමී 
ආර්ථික පතිපත්තියක් අපි පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ කියලා.  
පරිසර හිතකාමී ආර්ථික පතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා නම් 
එවැනි electric වාහනවලට බදු අඩු කරන්න ඕනෑ;  බදු නිදහස් 
කරන්න ඕනෑ.  එක පැත්තකින් පරිසර ඇමතිවරයා කියනවා, රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා කියනවා 2018 වනෙකොට දැනට තිෙබන 
ඇස්බැස්ටස් ෂීට් වහලවල් ටිකත් ගලවනවා; ඇස්බැස්ටස් ෂීට් 
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ෙගන්වීම තහනම් කරනවා; නිෂ්පාදනය තහනම් කරනවා; 
ඇස්බැස්ටස් ෂීට් ෙසවිළි තහඩු විධියට පාවිච්චි කරන එක නතර 
කරනවා කියලා;  ෙමොකද, ෙම්ක පිළිකාවලට තුඩු ෙදන ෙහේතුවක්ය 
කියා.  ඒක ඇත්ත.  ෙලෝකෙය් රටවල දැනටමත් ඇස්බැස්ටස් ෂීට් 
පාවිච්චි කරන එක නතර කරලායි තිෙබන්ෙන්.  ඒක පරිසර 
හිතකාමී පතිපත්තියක් තමයි. ඒක තව අවුරුදු කිහිපයකින් 
කියාත්මක වනෙකොට  ඒ සඳහා සූදානම් ෙවන්න. ජනතාවට 
පුඵවන්. හැබැයි, ඇස්බැස්ටස් ෂීට් එක නතර කරනවා;  නිෂ්පාදනය 
පවා නතර කරනවා; ඒක පරිසරයටත් හානිදායකයි, මිනිස්සුන්ටත් 
හානිදායකයි පිළිකා හදනවා කියන ගමන් electric වාහනයට 
ගහනවා බද්දක්. එෙහම බද්දක් ගහලා electric වාහන ෙගන්වීම 
සීමා කරනවා.   

ෙම් ෙදක අතර තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? ෙම්ක 
එකිෙනකට පරස්පරයි. පරිසර හිතකාමී නම් ආර්ථික පතිපත්තිය 
එක පැත්තකින් ඇස්බැස්ටස ් ෂීට් නිෂ්පාදනය නතර කරන්නයි, 
අනික් පැත්ෙතන් electric වාහනවලට බදු ගහන්නයි කියන 
කාරණා ෙදකම එකවර කරන්න බැහැ. එෙහම නම් electric 
වාහනවලටත් බදු අඩු ෙවන්න ඕනෑ.  ඇස්බැස්ටස ්ෂීට් පාවිච්චියත් 
සීමා කරන්න ඕනෑ.  පරිසර හිතකාමී නම් ඒක ෙන් ෙවන්න ඕනෑ. 
නමුත් ඔබතුමන්ලා කරලා තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන් ඊට ෙවනස් 
ඔළුෙවන් හිට ගැනීමක්.  කැසිෙනෝ බදු වැඩි කරනවා; රුජිෙනෝ බදු 
අඩු කරනවා;  ඇස්බැස්ටස ් ෂීට් ෙගන්වීම නතර කරනවා;  
නිෂ්පාදනය නතර කරනවා;  electric  වාහනවලට බදු ගහනවා.   
ෙම්ෙක් තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? සම්පූර්ණෙයන් අනික් 
පැත්ත; ඔළුෙවන් හිටගැනීමක්. පරිසර හිතකාමීත් නැහැ; කැසිෙනෝ 
සූදු නතර කිරීමකුත් නැහැ. එක සූදුවකට ෙපොඩි අඩයක් තියනවා;  
අනික් සූදුවට තල්ලු ෙදනවා. ඇස්බැස්ටස ්ෂීට් නිෂ්පාදනය නතර 
කරනවා, ෙම් පැත්ෙතන් electric වාහනවල බදු වැඩි කරනවා. 
ෙකොෙහොමද ඒක පරිසර හිතකාමී ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා ෙමතැන 
ෙපෞද්ගලික ෙහේතූන් තිෙබනවාය කියන එක ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා. 

කරුංකාවල පතිපත්තියත් ෙම්කම තමයි. හරි පැහැදිලියි, ඔය 
ෙමොන කතන්දර කිව්වත්, ෙමොන ආර්ථික පැහැදිලි කිරීම් කළත් 
කරුංකා business එක deal එකක්. කරුංකා business එක අෙප් 
රෙට් තිෙබන පධාන deal එකක්. පසු ගිය කාලෙය් ෙගනාෙව් එක 
ඇමතිවරෙයකුෙග් හිත වෙතක්, දැන් ෙග්න්ෙන් ෙවනත් 
ඇමතිවරෙයකුෙග් හිතවෙතක්. ඒ ඇමතිවරයාෙග් හිතවතාට  දැන් 
කරුංකා ෙගන්වීෙම්දී තිබුණු සීමාව නැති කරලා තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ඔබතුමන්ලා ඕක දන්නවා. 
හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ඒක ෙකළින් කියන්ෙන් නැහැ. අපට 
ෙහොෙරන් කියනවා. ඇත්ත කථාව ඕක. ෙම්ක ෙකොෙහොමද රෙට් 
ආර්ථික පතිපත්තිය ෙවන්ෙන්? තමන්ෙග් හිතවතාට කරුංකා පිට 
රට පටවන්න බදු නිදහස් කරනවා, සීමා ඉවත් කරනවා; කලින් 
ඇමතිෙග් හිතවතා ෙග්න එක නතර කරනවා. ෙම්ක රෙට් ආර්ථික 
දැක්ම ෙනොෙවයි; පතිපත්තිය ෙනොෙවයි. ඒ විධියටම ඔබතුමන්ලා 
කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් මාස හත, අට තුළ අපනයන කර්මාන්තය 
වැට්ෙටව්වා වාෙග්ම අෙප් අපනයන කර්මාන්තය වට්ටන්න,- 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු මන්තීතුමා, මට කථා කරන්න ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න 

පුළුවන්ද? 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
විනාඩියක් ෙදන්නම්, කියන්නෙකෝ. 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු මන්තීතුමා, මීට කලින් කරුංකාවලට බද්දක් අය කෙළේ 

නැහැ. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙමොනවාටද? 
       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කරුංකා පතිඅපනයනය කරන අයෙගන් අපි බද්දක් අය කර 

තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙමපමණ කාලයක් ලංකාවට බදු මුදලක් 
ආෙව් නැහැ. නමුත් ෙම් බද්ද තුළින් රටට ආදායමක් ලැෙබනවා. 
මම හිතන්ෙන් ඒක ඔබතුමා අවෙබෝධ කර ගත්ෙත් වැරදි විධියට 
කියලායි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නැහැ, වැරදි විධියට අවෙබෝධ කරෙගන නැහැ. 
       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කලින් ආණ්ඩුව තිෙබන ෙකොට ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ 

එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් කළා. දැන් ෙම්ක ඕනෑම ෙකෙනකුට 
කරන්න විවෘත කර තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
දැන් කවුද කරුංකා business එක කරන්ෙන්? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙම් අය වැෙයන් පස්ෙසේ ෙගොඩක් ෙදෙනක් කරුංකා business 

එක කරනවා. දැන් හැෙමෝටම කරන්න විවෘත කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙහොරකමට නීතිෙයන් ඉඩ හදලා තිෙබනවා. ඕක තමයි දැන් 

කරලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කලින් ෙහොෙරන් කළාට, දැන් ඒකට වැට බැඳලා තිෙබනවා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
වැට බැඳලා නැහැ. වැට බැඳලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? [බාධා 

කිරීමක්] වැට බැඳලා නැහැ. වැට කඩලා රබර් සීල් එක ගහලා 
කියලා තිෙබනවා, "ෙපොඩි බද්දක් අය කරන්නම්, ඕනෑ තරම් 
යවන්න" කියලා. කරන්න ඕනෑ ඕක ෙනොෙවයි. ෙම්ෙකන් 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් කරුංකාවලට තිෙබන brand 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

name එක වැෙටනවා. අෙප් රෙට් කරුංකා නිෂ්පාදනය කරන්න 
බැරිද? කුරුණෑගල පුවක් හැෙදන්ෙන් නැද්ද? අනුරාධපුරෙය්  
පුවක් හැෙදන්ෙන් නැද්ද? අනුරාධපුරෙය් මිනිස්සු විට                          
කන ෙකොට වැඩිෙයන්ම පාවිච්චි කරන්ෙන් කරුංකා.                          
ඒ, අනුරාධපුරෙය්, ෙපොෙළොන්නරුෙව්; ජනාධිපතිතුමාෙග් 
දිස්තික්කෙය්. ෙපොෙළොන්නරුෙව්, අනුරාධපුරෙය්, ෙමොණරාගල, 
බිබිල, අෙප් රෙට් ගම්වල තිෙබන පුවක් ටික කරුංකා විධියට පිට 
රට යැවීම සඳහා නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න පුළුවන්. එෙහම තිබියදී 
තමයි තැරැව්කාරයන්ට, ජාවාරම්කාරයන්ට ඉන්දුනීසියාෙව් 
කරුංකා ෙගන්වන්න පාර කපන්ෙන්. ඒක රෙට් ආර්ථික 
පතිපත්තිය ෙනොෙවයි. ඒකට දඩයක් ගහලා ඔබතුමන්ලා කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ඉන්දුනීසියාෙවන් ඕනෑ තරම් කරුංකා ෙගනැල්ලා 
ඉන්දියාවට පටවන්න නීත්යනුකූලව ඉඩ හැදීමයි. කැසිෙනෝවලට 
කෙළේත් ඕකම තමයි. කැසිෙනෝ තහනම් කරනවා කියලා, ඒ සඳහා 
වන බදු සීමා ෙවනස් කරලා, කැසිෙනෝ නීත්යනුකූල කරලා දැන් 
පවත්වාෙගන යනවා. ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙම්ක 
දන්නවාද නැද්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳට ෙහොයලා 
බලන්න. නැත්නම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිෙය්දී වාෙග් ඔබතුමාටත් 
ෙම්ෙක් ෙකළවරක සම්බන්ධයක් තිෙබනවාද කියා මම දන්ෙන් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔය,  ඔය, කථාව පැටෙලන ෙකොට ෙත්ෙරනවා ෙමොකක් ෙහෝ 

සම්බන්ධයක් ඇති කියලා. Business එෙක් ෙකොණකින් -
ෙකළවරකින්- අඩුම ගණෙන් සත 5ක, 10ක හරි ලාභයක් එනවා 
වාෙග් ෙපෙනනවා. මම දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ එෙහම එකක් 
තිෙබනවා කියලා. නමුත් පුටුෙවන් නැඟිට්ට විධියට නම් 
ෙපෙනනවා එෙහම ෙකළවරක ඉන්නවා වාෙග් කියලා. කමක් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඔව්, මට ෙත්ෙරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
හැෙරන ෙකොට ෙත්ෙරනවා, ෙම් විෙශේෂ ඇල්ම, බැල්ම ෙමොකටද 
කියලා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එක ගැන කථා කරන ෙකොට ඒ ෙවනුෙවන් 
නැඟිට්ටා. ඒක ෙහොඳයි. [බාධා කිරීමක්] කරුංකා ගැන කථා කරන 
ෙකොට,- 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
පුළුවන් නම් ෙජ්වීපී එ ෙකන් විකල්ප අය වැයක් ෙගනැල්ලා 

හැම ෙද්ම හරියට හදලා ෙපන්වන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
විකල්ප අය වැයක්? ඒවා කරන්න විකල්ප කම තමයි අපි ෙම් 

කියන්ෙන්. අෙප් රෙට් ඕනෑ තරම් කරුංකා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙම්ක විෙශේෂයක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් කරුංකා 
නිෂ්පාදනය ඕනෑ තරම් නඟා සිටුවන්න පුළුවන්, ඉන්දුනීසියාෙවන් 
කරුංකා ෙගඩිය ෙග්න්න ඕනෑ නැහැ. ෙමෙහේ තිෙබන කරුංකා ටික 
රට පටවන්න කමයක් හදන්න. ඒක තමයි විකල්පය. ඕකට 
උත්තරයක් නැද්ද? ඒක ඔය ෙමොෙළේට ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒක නඟා සිටුවන එක තමයි අපි කරන්ෙන්. කලින් කළ 

එකටම අපි අලුතින් බද්දක් එකතු කරලා තිෙබනවා. ඒක වැරදිද? 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
බද්දක් එකතු කළාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 

බද්දක් එකතු කරලා ඒකට නීත්යනුකූල අවසරය දුන්නාම 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් කරුංකා නිෂ්පාදනය බිඳ 
වැෙටනවා. අපි කරුංකා වැඩිෙයන්ම අපනයනය කරන්ෙන් 
ඉන්දියාවටයි. අෙප් රෙට් නමින් ඒ කරුංකා අපි ඉන්දියාවට යවන 
ෙකොට, අෙප් තිබුණු brand name එක වැෙටනවා. ඊට පස්ෙසේ 
ඉන්දියානු ෙවළඳ ෙපොළ කියනවා, ලංකාෙවන් ෙගන්වන කරුංකා 
"බාලයි" කියලා. ෙත්වලට සිද්ධ ෙවන්ෙනත් ඒකයි. අද ෙත් 
ෙකොළ මිශ කරලා අපනයනය කරන්න පටන් ගත්තාම අන්තිමට 
ෙත්වලට සිද්ධ ෙවන්ෙනත් ඒකයි. අෙප් තිෙබන “Ceylon Tea” 
කියන ෙවළඳ නාමය බිඳ වැෙටනවා; විශ්වාසය පළුදු ෙවනවා; 
market එක වැෙටනවා. මිලයි, වටිනාකමයි අතර ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ක්ෂණිකව ලාභ ටිකක් ගනීවි. ඔය දඩය 
ගහලා සල්ලි ටිකක් ගනීවි. හැබැයි, ඒෙකන්  දීර්ඝ කාලීනව අෙප් 
රෙට් තිෙබන කරුංකා නිෂ්පාදනය, කරුංකා අපනයන 
කර්මාන්තය බිඳ වැෙටනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙත් නිෂ්පාදනය 
සහ ෙත් අපනයන ආදායම බිඳ වැෙටනවා. ඒ නිසා පුංචි ලාභයක් 
ගැන හිතලා, රෙට් ආර්ථිකය පරදුවට තියන්න එපා. ඒක වැරැදියි. 
තමන්ෙග් තැරැව්කාරයකුෙග් තිෙබන බිස්නස් නිසා ඒක පාවා 
ෙදන්න එපා. ඒක රෙට් මුළු මහත් ජාතික ආර්ථිකයටම කරන 
බරපතළ අපරාධයක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය තුළින් භාණ්ඩ මිල අඩු ෙවනවා කියලා. භාණ්ඩ 
මිල එෙහම අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් පරිප්පුවලට ස්ථාවර පාලන 
මිලක් නියම කරලා තිෙබනවා. බී ලූනුවලට පාලන මිලක් නියම 
කරලා තිෙබනවා. නමුත් අද තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙම් 
ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද ගැහුවට පස්ෙසේ ෙතොග ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
දැනටමත් ඕස්ෙට්ලියන් පරිප්පු කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 195යි; 
කැනඩාව වාෙග් රටවලින් ෙගන්වන පරිප්පු කිෙලෝග්රෑම් එකක් 
රුපියල් 165යි. එතෙකොට රුපියල් 195ට ෙගෙනන පරිප්පු 
කිෙලෝග්රෑම් එකක් ෙකොෙහොමටවත් රුපියල් 169ට ෙදන්න බැහැ. 
ඒ කියන්ෙන් Grade 1 පරිප්පු කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 169කට 
ෙදන්න බැහැ. කැනඩාව වාෙග් රටවලින් රුපියල් 165ට ෙගන්වන 
Grade 2 පරිප්පු කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 169කට ෙදන්න 
පුළුවන් ෙවයි. ඒත් ෙතොග ෙවළඳ ෙපොෙළන් රුපියල් 165ට ගන්න 
පරිප්පු කිෙලෝග්රෑම් එකට ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරලා තිෙබන ෙම් 
NBT එක ගැහුවාට පස්ෙසේ කෑගල්ලට, කුරුණෑගලට, නුවරට 
යනෙකොට පරිප්පු කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 169 ෙනොෙවයි, 
රුපියල් 172ක් ෙවනවා.  මහනුවර ඉන්න, කුරුණෑගල ඉන්න, 
කෑගල්ෙල් ඉන්න  ඒ local ෙතොග ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙවෙළන්දාට 
පරිප්පු කිෙලෝග්රෑම් එක විකුණන්න ෙවන්ෙන් රුපියල් 3ක් පාඩු 
පිටයි.  

ෙම් බද්ද පරිප්පුවලට තිෙබද්දී, ෙම් බද්ද බී ලූනුවලට තිෙබද්දී, 
ෙම් බද්ද විෙශේෂ අත්යවශ්ය භාණ්ඩවලට තිෙබද්දී ඔය කියන 
පාලන මිල පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ. පවත්වා ෙගන යන්න 
පුළුවන්, ඒ පවත්වා ෙගන යන්ෙන් බාල බඩු සඳහායි. එතෙකොට 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙවෙළන්දන් පුරුදු ෙවනවා, අංක එෙක්, 
අංක ෙදෙක් පරිප්පු ෙවනුවට ඊට පහළ තිෙබන බාල වර්ගෙය් 
පරිප්පු ෙගන්වන්න. එතෙකොට පාරිෙභෝගිකයාට බාල පරිප්පු දීලා 

1023 1024 

[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 26  

පාලන මිලට දුන්නා කියලා ඔබතුමන්ලාට උදම් අනන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඒ බද්ද අඩුම තරමින් ෙම් අත්යවශ්ය භාණ්ඩවලින් ඉවත් 
කෙළොත් විතරයි, ඔය කියන පාලන මිල පවත්වා ෙගන යන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙම් පාලන මිල පවත්වා ෙගන 
යාම පාෙයෝගිකව කළ හැකි ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක තමයි අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔප්පු කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඔබතුමන්ලා කිව්වා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඇතුෙළේ ධීවරයාට, 
ෙගොවියාට, ඒ වාෙග්ම වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපළිච්ච සාමාන්ය 
ජනතාවට විවිධ සහන තිෙබනවා; ඒ සහන වර්ග අපි අලුතින් 
හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් අෙප් ග රු පී. හැරිසන් 
ඇමතිතුමා වකුගඩු ෙරෝගීන්ට රුපියල් 3,000ක් ෙදන්න පටන් 
ගත්ත බව හරි පැහැදිලිව දන්නවා. මාස ෙදකක් තිස්ෙසේ ඒ වකුගඩු 
ෙරෝගීන්ට මුදල් ලැබිලා නැහැ කියලා අද ආපහු පශ්නයක් මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගීන්ට රුපියල් 3,000ක් ෙදන්න 
පටන් ගත්ත එක ෙහොඳයි. හැබැයි, ෙදන්ෙන් නැතිව ඉන්න එක 
වැරැදියි. ෙදන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ඒ මුදල් ෙදන්ෙන් මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් ෙන්. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඇයි ෙම්කට අදාළ 
මුදල් නිකුත් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. එම 
නිසා සංකල්පය ෙහොඳ වුණාට, පාෙයෝගික භාවිතෙය්දී ඒක 
නැත්නම්  ඒ සංකල්පය ෙකොච්චර ෙහොඳ වුණත්,  ෙත්රුමක් නැහැ.  

රජෙය් ෙසේවකයන්ට motorcycles ෙදනවා. ඒ පතිපත්තිය 
ෙහොඳයි. ඔබතුමන්ලාත් ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඒ motorcycles අවශ්ය 
අයට ලබා ෙදනවා කියලා. හැබැයි, දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? දැන් ෙපොලීසිෙය් සාමාන්ය රාලහාමිලාට පසු ගිය 
දවස්වල ලියුම ආවා. ඒ ලියුම්වල පිටපත් අපිටත් ලැබුණා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ඉන්න ෙපොලිස් නිලධාරින්ට, ෙම් රෙට්ම ඉන්න 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ඔබතුමන්ලාත් ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඒ  
motorcycles  එෙලසම ෙදනවා කියලා. හැබැයි, ලියුම යැව්වා 
"ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා ෙමතැනින් එහාට motorcycles ලබා 
දීම නතර කරනවා" කියලා. අලුතින් ලබා ෙදන එක ෙකෙසේ 
ෙවතත්, අඩුම ගණෙන් motorcycles ෙදනවා කියලා රුපියල් 
45,000ක්, 50,000ක් ගත්ත අයටවත් ඒ motorcycles ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ.  හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? සල්ලි ගත්ත 
අයටවත් තවම ඒ motorcycles දුන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට 
ෙකොෙහොමද  ජනතාවට ආර්ථිකෙය් සහන දුන්නාය කියන්ෙන්? 
ආර්ථිකෙයන් ජනතාවට සහන දුන්නා නම් ඒ සහනය ජනතාවට 
ලැෙබන්න ඕනෑ; ෙපොලීසිෙය් රාලහාමිට බයිසිකලය හම්බ ෙවන්න 
ඕනෑ. අඩුම ගණෙන් ෙම් අය වැෙය්දීවත් කියන්න ඕනෑ, "ඒ සඳහා 
අපි අලුතින් සල්ලි ෙවන් කරනවා. ඒක ෙදනවාමයි" කියලා. 
එෙහම ෙපොෙරොන්දු දීලා ෙහෝ බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබන්න. 
එතෙකොට ෙපොලිස් නිලධාරින්ට පුළුවන්, ඉදිරිෙය්දී ඒ ෙවනුෙවන් 
මැදිහත් ෙවන්න. නමුත් කිසි ෙකෙනක් අඩුම ගණෙන් ඒ 
සහතිකයවත් ෙදන්ෙන් නැහැ.  

නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇමතිතුමා කිව්වා, හැම ගමකටම නිවාස 
හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 10 ගණෙන් ෙදනවාය කියලා. අපි බැලුවා, 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙකොපමණ සල්ලි ෙවන් කර තිෙබනවාද 
කියලා. ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 4,500යි. රුපියල් 
ලක්ෂ 10 ගණෙන් හැම ගමකටම ෙදන්න රුපියල් මිලියන 
48,000ක් ඕනෑය කියලා එතුමාම පිළිගන්නවා. රුපියල් මිලියන 
48,000ක් ෙම් අය වැය තුළින් ෙවන් කරලා නැහැ. රුපියල් මිලියන 
4,500යි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට හැම ගමකටම 
ෙගවල් හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 10 ගණෙන් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඊට පස්ෙසේ එතුමා කියනවා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කණ්ඩායම් 
රැස්වීෙම්දී මුදල් ඇමතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා ලු, රුපියල් මිලියන 

48,000ම ෙදනවාය කියලා. කණ්ඩායම් රැසව්ීෙම්දී එෙහම 
ෙපොෙරොන්දු දුන්නාට වැඩක් නැහැ. ෙම් අය වැය කථාව ෙපොෙත්  
එෙහම නැහැ;  මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ. අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
මුදල් ෙවන් කරලා තිබුෙණොත් තමයි පිළිගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්, 
හැම ගමකටම රුපියල් ලක්ෂ 10ක් බැගින් ෙදනවාය කියලා. 
කණ්ඩායම් රැසව්ීෙම්දී කරන පකාශ ෙපොෙරොන්දු ෙනොෙවයි. අපි 
විශව්ාස කරන්ෙන් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කරපු සංඛ්යා 
ෙල්ඛන පමණයි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා විවිධ දඩ වර්ග, බදු වර්ග 
පනවන ගමන් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් විවෘත කිරීම් රාශියක් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ විවෘත කිරීම් කරලා තිෙබන්ෙන්, එක 
පැත්තකින් තමන්ෙග් ආර්ථික මූෙලෝපාය පදනෙම් යම් ෙවනසක් 
කිරීම ඉලක්ක කර ෙගන ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි අසීමාන්තික 
ෙලස විවෘත කිරීම් කරලා තිෙබනවා. ආනයන සහ අපනයන 
(පාලන) පනත සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කිරීම දක්වා ඔබතුමන්ලා 
ගිහින් තිෙබනවා. රාජපක්ෂ පාලනෙයන් තමයි ෙම්ක පටන් 
ගත්ෙත්. එදා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා විධියට අජිත් 
නිවාඩ් කබ්රාල් අවස්ථා කිහිපයකදීම මාධ්ය සාකච්ඡා පවත්වා 
කිව්වා, ආනයන පාලන සීමා එකින් එක, එකින් එක ෙවනස් 
කරනවාය, අෙහෝසි කරනවාය කියලා. ඒක පසු ගිය අය වැෙය්දී 
කළා, ඊට කලින් අය වැෙය්දීත් කළා. මට මතක හැටියට එතුමාෙග් 
කාල ෙය්දී අවස්ථා තුනකදීම ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
පනෙත් වගන්ති ෙබොෙහොමයක් අෙහෝසි කළා. දැන් ඔබතුමන්ලා 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලා කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ 
පනත මුළුමනින්ම අෙහෝසි කරන එකයි. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 
එකින් එක අයින් කරපු එක ඔබතුමන්ලා එකවර සියල්ලම අයින් 
කළා. ෙමොකක්ද ෙවනස? ඔබතුමන්ලා යන්ෙන් ෙකොයි පැත්තටද 
කියලා ඉතා පැහැදිලියි. ආනයන පාලන සීමා අෙහෝසි කිරීම තුළින් 
ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන් විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් සහ විෙද්ශවල තිෙබන විවිධ මුදල් වර්ග එකවර 
ලංකාවට එයි කියලා. සමහර විට ඒක ෙවන්න පුළුවන්. එකවර 
මුදල් ටිකක් එයි.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  பிரதி 
அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport) 
විෙද්ශ විනිමය කළමනාකරණ පනත් ෙකටුම්පතක් 

ෙගෙනනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
විෙද්ශ විනිමය කළමනාකරණ පනත් ෙකටුම්පතක් 

ෙගෙනනවා. අපි බලමු, ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙමොනවාද 
තිෙබන්ෙන් කියලා. Budget එෙකන් පස්ෙසේ ෙන් ඒවා එන්ෙන්. 
දැන් නැහැ ෙන්. ආවාට පස්ෙසේ බලමු, ඒෙක්ත් ෙමොනවාද 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒක ෙම් තිෙබන එකට වඩා ෙහොඳ එකක් 
ෙවන්න බැහැ ෙන්. තිෙබන එෙක් තිෙබන ෙහොඳ ටික තියා ගන්න 
ඕනෑකම තිබුණා නම් අලුත් එකක් ඕනෑ ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. එය 
ඉතා පැහැදිලියි ෙන්. ෙම් වුවමනාව ඉතා පැහැදිලියි. දැන් ෙම් 
කඩලා විසුරුවන්න යන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 1978දීත් කිව්වා. 
1978දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් කිව්වා; විවෘතත් 
කළා. එතෙකොට අර තිබුණු සාගින්න නැති ෙවලා පස්තාරය 
එකවරටම ඉහළට ගියා. අපට ෙපන්නුවා, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
වැඩියි, නිෂ්පාදනය වැඩියි, ආෙයෝජන වැඩියි කියලා. හැබැයි 
පස්තාරය, 'ෙඩෝං' ගාලා ආපසු කඩා ෙගන වැටුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපට ෙහොඳට මතකයි, 1980 - 1982 වන ෙකොට මැද ෙපරදිග 
රැකියාවලට ගිය අෙප් රෙට් කාන්තාවන් ෙකොෙහොමද ගිෙය් කියලා. 
ගම්වල හිටපු කුසුමා අක්කලා, නන්දාවතී අක්කලා ඒජන්සි හරහා 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඩුබායි ගියා. අවුරුද්දකින්, අවුරුදු 
ෙදකකින් පස්ෙසේ ගමට ආෙව්, lipstick ගාලා, ෙකොණ්ඩය කපලා, 
අඩි උස ෙසෙරප්පු දමලා, මහ තඩි කළු බෑග් එකකුත් අරෙගන, 
වෑන් එෙක් බඩු මල්ලකුත් පටවා ෙගන, මහ තඩි cassette 
recorder එකකුත් කිහිල්ෙල් ගහෙගනයි. ඇවිල්ලා හින්දි සින්දුව 
දැම්ෙම්, මුළු ගමටම ඇෙහන්නයි. ෙගදර පාට කරලා, කැඩුණු 
වැසිකිළිෙය් ෙදොර හදලා, ෙකොන්කීට් කෑල්ල දමලා ඩුබායි ගිය 
අක්කා ගමටම එළිය කරලා ෙපන්නුවා, 1982දී විතර. ඒ, පටන් 
ගන්න ෙකොට පස්තාරය ඉහළට ගිහින් තිබුණු හැටි. අවුරුදු 30කට, 
අවුරුදු 35කට පසේසේ දැන් මැද ෙපරදිග ඩුබායි ගිහින් එන අක්කලා 
ෙකොෙහොමද එන්ෙන්? ෙක්ඬෑරි ෙවලා, හිස බූ ගාලා, ඇ ෙඟ් හැම 
තැනම ස්තික්ක පාරවල්, ඇණ ගහලා, ඉඳි කටු කාලා. කටුනායක 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළන් එළියට එන්න විධියක් නැහැ. ඒ අයට ඇවිද 
ගන්න බැහැ. සමහරු එන්ෙන් මිනී ෙපට්ටිවලින්. අෙප් රෙට් 
කාන්තාවන් අටෙදෙනකුට  සවුදිෙය්දී ගල් ගසා මරා දැම්මා. 
ෙමන්න! පස්තාරය වැටුණු හැටි. ඔය පස්තාරය ෙන්ද ඉදිරියට 
ෙගන යන්න හදන්ෙන්? එය ෙන්ද විවෘත කෙළේ?  ඔබතුමන්ලා 
යන්ෙන් ඔය විවෘත කිරීෙමන්ම නම්, රට ෙකොතනද නතර 
ෙවන්ෙන් කියා අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මා ෙමපමණයි 
කියන්ෙන්.  

රටක ආර්ථික දැක්ම, ආර්ථික පතිපත්තිය, ආර්ථික මූෙලෝපාය 
රෙට් ජාතික ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන පදනම මතයි ෙගොඩ 
නැ    ෙඟන්න ඕනෑ. එය තමයි ෙලෝකෙය් සෑම රටක්ම අද අනුගමනය 
කරන්ෙන්. නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික පතිපත්තිය තමන්ෙග් ආර්ථික 
පතිපත්තිය කර ගත්ත සෑම රටක්ම, තමන්ෙග් ජාතික ආර්ථිකෙය් 
ආරක්ෂණවාදී පතිපත්ති අනුගමනය කරනවා. එය මහජන චීනය 
කරනවා, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය කරනවා, ජපානය කරනවා. 
යුෙරෝපා සංගමෙය් රටවල් සියල්ලම අද එය අනුගමනය කරනවා.  

පසු ගිය දිනවල යුෙරෝපා සංගමය ඒ ආර්ථික ගිවිසුම් ඇති කර 
ගත්ත ෙව්ලාෙව්, රුසියාව පවා යම් යම් නිදහස ් කිරීම් කළා. 
හැබැයි, ආර්ථික සම්බාධක ආවා. යුෙරෝපා සංගමය ආර්ථික 
සම්බාධක පනවනවා. දැන් රුසියාව ආපසු සාකච්ඡා කරනවා, "අපි 
කර ගත්ෙත් වැරැද්දක්. ඒ නිදහස් කිරීම ඇතුෙළේ අෙප් රෙට් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය කඩා ෙගන වැටුණා. අපට තිබුණු සෛ්වරීත්වය නැති 
වුණා" කියා. ඒ නිසා ෙම් ආර්ථිකය නිදහස් කිරීම ඇතුෙළේ නැති 
වන්ෙන් ආර්ථික නිදහස විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන 
ස්ෛවරීත්වයත් අපට නැති ෙවනවා. ඒ විවෘත කිරීම තුළ අපට 
යැෙපන්න වන්ෙන් විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළ මත පමණයි. විෙද්ශ 
ෙවෙළඳ ෙපොළට අපි යන්න ඕනෑ. විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළ අපි 
ආකමණය කරන්න ඕනෑ. එහි පංගුව අපි වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. ඒ 
පිළිබඳ විවාදයක් නැහැ. හැබැයි, අෙප් ජාතික ආර්ථිකෙය් 
නිෂ්පාදනයට බාධා පැමිෙණන්ෙන් නැති ආකාරයටයි, ඒ සියල්ල 
කළ යුත්ෙත්. ඒ ජාතික ආර්ථිකයට බාධා පැමිෙණනවා නම්-  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய 
அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economy) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මට විනාඩි පහක කාලයයි තිෙබන්ෙන්.  

ජාතික ආර්ථිකයට බාධා පැමිෙණන ආර්ථික මූෙලෝපායකට 
අපි ගිෙයොත්, අපි දන්ෙන්ම නැතිව රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් ජනතාවාෙග් ෙද්ශපාලන ස්ෛවරීත්වය 
නැති ෙවනවා. එය තමයි ෙමහි තිෙබන බරපතළම පශ්නය.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මට තත්පරයක කාලයක් ෙදන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
තත්පරෙයන් කියන්න. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඔබතුමා මාෙග් නමත් සඳහන් කර කිව්වා, "වකුගඩු ෙරෝගීන්ට 

ෙදන මුදල දැන් ෙදන්ෙන් නැහැ." කියා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මාස ෙදකකින් ලබා දීලා නැහැ. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
පසු ගිය මාසෙය්ත් මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා.  මුදල් 

ෙනොලැබුණු ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක් තිෙබනවා නම් කරුණාකරලා 
කියන්න. ඒ ටික සූදානම් කර ෙදන්න පුළුවන්. ඒක නවත්වලා 
නැහැ, දිගටම ලබා ෙදනවා. ඒ කරුණයි මට ඔබතුමාට පැහැදිලි 
කරන්න ඕනෑකම තිබුෙණ්.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
 ඒ ෙනොලැබුණු ඒවාෙය් ලැයිස්තුත් එක්ක මා ලබා ෙදන්නම්. 

එය ෙවනම ෙදයක්. 

අෙප් රෙට් ආර්ථික ස්වාධීනත්වය නැති වුෙණොත්, ආර්ථික 
ස්වාධීනත්වය නැතිවීම පමණක් ෙනොෙවයි සිදු වන්ෙන්, එයින් 
අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වයත් නැති ෙවනවා. එයින් තමයි 
අෙප් පරාධීනත්වයට අපි පාර කපා ගන්ෙන්. එයයි යුෙරෝපා 
සංගමෙය් විවිධ රට වල් මුහුණ දීලා තිෙබන යථාර්ථය. යුෙරෝපා 
සංගමෙය් වැඩිම ආර්ථික ශක්තියක් තිෙබන ජර්මනිය පවා 
තමන්ෙග් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනයට මුල් තැන ෙදමින් යුෙරෝපා 
සංගමෙය් ආර්ථික සහෙයෝගීතාව අනුගමනය කරන්ෙන් ඒ නිසායි.  

ඒ නිසා, අපි රටක් විධියට -ශී ලංකාව විධියට- අෙප් රෙට් 
ආර්ථික උපාය මාර්ගය සකස් කළ යුත්ෙත් ජාතික නිෂ්පාදනය, 
ජාතික ආර්ථිකෙය් පදනම බිඳ වට්ටන්ෙන් නැතිවයි. නමුත් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථික මූෙලෝපාය තුළ -ඒ මහා විවෘත කිරීම   
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තුළ- ඒ ජාතික ආර්ථික සීමාවන් සියල්ල විවෘත කර, සියලු බැමි 
කඩා බිඳ දමා,  ගම්-බිම්, ජනතාව යට කර ෙගන ඒ මහා විනාශයට 
යන්න පුළුවන් ආකාරයටයි තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විවෘත කිරීම ඇතුෙළේ විශ්වවිද්යාල සියල්ල ෙපෞද්ගලීකරණ 
පතිපත්තිය පිළි අර ෙගන තිෙබනවා. ඒ විවෘත කිරීම ඇතුෙළේ 
ආනයන පාලන සීමා සියල්ල ඉවත් කර තිෙබනවා. ඒ විවෘත කිරීම 
ඇතුෙළේ ෙව්ගෙයන් රුපියල බාල්දු ෙවන්න ඉඩ හදා තිෙබනවා. ඒ 
විවෘත කිරීම ඇතුෙළේ අෙප් රෙට් විෙද්ශ සංචිතය මහත් අර්බුදයට 
ලක් ෙවනවා. එයට විවෘත කිරීම් කර තිෙබනවා. ෙම් තුළ නිදහස් 
අධ්යාපනය රකින්න පුළුවන් කියා විශ්වාස කරනවා නම්, ඒක 
මිථ්යාවක්. ඒක එෙහම වන්ෙන් නැහැ. ෙම් තුළ නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවය රකින්න පුළුවන් කියා හිතනවා නම්, ඒක මිථ්යාවක්. ඒක 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් විවෘත කිරීම ඇතුෙළේ, ෙම් බැම්ම කඩා බිඳ 
වැට්ටවීම ඇතුෙළේ සියල්ල සුනුවිසුණු ෙවලා විනාශ ෙවලා යනවා.  

ඒ නිසා අපි නැවත අවධාරණය කරන්ෙන්, ෙම් ආර්ථික 
මූෙලෝපාය පදනෙමන් යම් ෙවනසක් කරන්න කියන එකයි. 
ඔබතුමන්ලාට  ෙමය මුළුමනින්ම ෙවනස් කරන්න බැහැ. එය මා 
දන්නවා. අඩුම ගණෙන් බරපතළ අනතුරුදායක තත්ත්වයන් 
වළක්වා ගැනීම සඳහාවත් ඒ තිෙබන සීමාවන් ඉවත් කරන්න 
එපාය කියා අප ඉල්ලා සිටිනවා. ඒවා ආරක්ෂණවාදී විධියට 
පවත්වා ෙගන යන්න. එය රෙට් ආර්ථිකයට, රෙට් ජනතාවාෙග් 
ෙද්ශපාලන ස්ෛවරීත්වයට පිටුවහලක් වනවා.  ඒ නිසා, රෙට් 
ජනතාවාෙග් ආර්ථිකයත්, රෙට් ජනතාවාෙග් ෙද්ශපාලන නිදහසත් 
අපට අහිමි කරන ආර්ථික මූෙලෝපායකට යන්ෙන් නැතිව, අෙප් 
රෙට් ආර්ථික, ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය, ස්ෛවරීභාවය ආරක්ෂා 
කරන -ඒ ජාතික ආර්ථික පදනම ආරක්ෂා කරන- ආර්ථික 
මූෙලෝපායකට යන ෙලසට බල කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන්, ෙමවර 
අය වැය ෙල්ඛනය තුළ වුවත් ෙවනස් කිරීමට ඇති ෙබොෙහෝ වැරැදි 
ෙද් නැවත පිළිසකර කර ගැනීමට ඉඩ සලසා ගැනීමට කාලය 
ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින්, මාෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසාන කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. The next speaker is the Hon. Lakshman Yapa  

Abeywardena.  You have 30 minutes. 

 
[පූ.භා. 11.58] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාවට පවිෂ්ට 

වීමට කලින් ෙම් කාරණය කිව යුතුයි. බීර මිල සංෙශෝධනය කළ 
ගැසට් පතය පසු ගිය දා නිකුත් කළා. ඒෙක් විෂමතාවක් තිබුණා. 
ෙපර පැවති බදු විෂමතාව ඉවත් කරන්න තමයි ඒ ගැසට් පතය 
නිකුත් කෙළේ. නමුත්, ඒ නිකුත් කිරීම තුළ මද්යසාර පතිශතය 5ට 
අඩු බියර්වල ෙපර මිල රුපියල් 190ක් වුණා. දැන් නව මිල රුපියල් 
160ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නියම කර 
තිෙබනවා, ෙපර මිලම කියාත්මක වන පරිදි වහාම අලුත් ගැසට් 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කරන්න කියා. ඒ අනුව ඒ ගැසට් නිෙව්දනය 
නිකුත් කරන්න අවශ්ය කටයුතු කරනවා.  

අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැයක් ඉදිරිපත් කළ හැම 
අවස්ථාවකදීම හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකින්ම විවිධ විෙව්චන 
ඉදිරිපත් කළා වාෙග්ම විවිධ පශංසාත් කළා. විපක්ෂෙය් ඉන්න 
ෙකොට අප ඒ ගැන කථා කළා; ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොටත් 
කථා කර තිෙබනවා. නමුත්, වර්තමානෙය් ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ආර්ථික පවණතා එක්ක අපට තනිෙයන් තීන්දු ගන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් නැහැ. පධාන වශෙයන්ම ෙගෝලීය තත්ත්වෙයන් 
ෙවනස් ෙවලා ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරයක් අපට අද නැහැ. ඒ 
නිසා ෙමොන ආණ්ඩු ආවත්, ෙමොන පක්ෂය බලයට පත් වුණත්, 
සම්මුති ආණ්ඩු තිබුණත්, තනි ආණ්ඩු තිබුණත් ෙගෝලීය 
ආර්ථිකයත් එක්ක ගැළෙපන ආකාරයට ආර්ථිකය සකස් කෙළේ 
නැත්නම් අපට ඉදිරියට යන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1994දී රාජ්ය ආදායම 
සියයට 19.2ක් ෙවලා තිබුණා. නමුත්, 2014 වර්ෂය වන විට රාජ්ය 
ආදායම සියයට 10ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. රාජ්ය ආදායම එන්න 
එන්න අඩු ෙවන ෙකොට අපට ෙම් කියන පහසුකම් එකක්වත් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙනත් නැහැ. අප යටිතල පහසුකම් 
දියුණු කර තිෙබනවා. ෙනොෙයක් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙනොෙයක් සුබසාධන කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් 
සියල්ල කරන්න නම් අප රාජ්ය ආදායම වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. 
රාජ්ය ආදායම වැඩි කර ගන්න ෙකොට ෙලෝකෙය් අද තිෙබන 
පවණතා එක්කත් අප කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අද චීනයට තමන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු තැනට එන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. චීනය සියයට 10.5ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත්, සියයට 6.5ක ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගයකට චීනයට යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව අද වන විට 
ගණනය කර තිෙබනවා. මුළු ෙලෝකෙය්ම ආර්ථික පවණතාව 
අරෙගන බැලුවාම ෙපෙනනවා, සියයට 2ත් - 3ත් අතර පමාණයක 
ආර්ථික වර්ධන පවණතාවක් තමයි තිෙබන්ෙන් කියා. ඒ නිසා 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ඒ පවණතාවත් එක්ක අප කටයුතු කරෙගන 
ගිෙය් නැත්නම් ෙමොන ආකාරයට අය වැය ගැන කථා කළත්, රටක් 
හැටියට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් 2015 වසෙර් අෙප්ක්ෂිත ආර්ථික 
වර්ධන ඉලක්කවලට ඇවිත් නැහැ. 2015දී ෙගෝලීය ආර්ථික 
වර්ධනය සියයට 2.8කින් පමණයි වර්ධනය ෙවන්ෙන් කියා 2015 
වසෙර් ජූලි මාසෙය් ෙලෝක බැංකුව මුදණය කළ “Global 
Economic Prospects"  සහ "The Global Economy in 
Transition”  කියන කෘති ෙදෙක්ම තිෙබනවා. 2015 ජනවාරි 
මාසෙය් ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබන අගයට වඩා 2016, 2017 
කියන වර්ෂවල යම් යහපත් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයකට -සියයට 
3.2ක් දක්වා- යයි කියා උපකල්පනය කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් ෙලෝකෙය් ඉහළ ආදායම් ලබන රටවල් 
තමන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න විශාල ෙවනසක් කරනවා 
අපට ෙපෙනනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, 
ජපානය, යුෙරෝපය වැනි රටවල් තමන්ෙග් ආර්ථිකය පබල - 
කඩිනම් - ආර්ථිකයක් බවට පත් කර ගැනීම සඳහා අපනයන 
ෙවෙළඳ ෙපොළ පසාරණය කරලා තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොට 
චීන ෙය් සංචිතය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. චීනෙය්ත් අපනයන 
ෙවෙළඳාම අඩුෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට අපි වාෙග් රටක් ගැන 
කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙලෝකෙය් තිෙබන ඒ හැලහැප්පීම් 
එක්ක ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් චීනය තමයි 
ෙලෝකෙය් ෙදවැනි පබලම ආර්ථිකය. හැබැයි, ෙගෝලීය ආර්ථිකයට 
කරන්න පුළුවන් බලපෑම් තවමත් චීනයට වැඩියි. නමුත් ඔවුන් 
විවිධ රටවල භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වලට ෙම් ආෙයෝජන මුදා 
හැරියාය කියලා අපි හිතමු. එෙහම  ආෙයෝජනය මුදා හැරිෙයොත් 
අනික් රටවල ආර්ථිකයට එය ෙකොයි තරම් දුරට බලපාවිද, ඉදිරි 

1029 1030 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාලෙය්දී අපි ඒවාට  මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණා 
පිළිබඳව තමයි අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අපට අභිෙයෝගාත්මක 
අවස්ථාවලදී මුහුණ ෙදන්න සිදු වන මූලික ගැටලු ෙදකක් 
තිෙබනවා. එක ගැටලුවක් තමයි, ෙගෝලීය ආර්ථික ෙය් භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා මට්ටම ඉහළ, පහළ යාමට අනුකූලව අෙප් ආර්ථිකය අපි 
සකස් කර ගන්න ඕනෑ වීම. ෙදවැනි ගැටලුව තමයි, මූල්ය පහසුකම් 
සපයා ගැනීෙම්දී අපට මුහුණ ෙදන්න සිදු වන ගැටලුව. ෙම් ගැටලු 
ෙදක තමයි අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කිරීෙම්දී අපට මුහුණ පාන්න 
වුණු පළමුවැනි පශ්නය.  

දැන් ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල පහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපට 
ඒෙකන් සහනයක් ලැබුණා. ෙමවර අය වැෙයන් අපනයන 
සංවර්ධනය සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළවල් අපි ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. මම එය ෙපන්වන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙමවර අය වැෙය් ෙහොඳ පැත්ත කථා කරන්න 
ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. නරක පැත්ත විෙව්චනය කළාට කිසිම 
ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, ෙම් අපනයන ආදායම වැඩි කර ගැනීම 
සඳහා අප කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපනයන ආදායම වැඩි කර 
ගන්ෙන් නැත්නම් අපට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අපනයන ආදායම 
වැඩි කර ගන්ෙන් නැත්නම් අෙප් රෙට් තිෙබන අනිකුත් සියලු 
ෙද්වල් කප්පාදු කිරීමට සහ ජනතාවාෙග්  පිටින් යවන්නට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙමොන ආණ්ඩුව කළත් නවත්වන්න පුළුවන් 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. නමුත් අ පි ෙමවර අය වැය තුළින් සෘජු විෙද්ශ 
ආෙයෝජනවලට අලුතින් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා. බදු කමෙය් සංකීර්ණතාව යම් පමාණයකට අවම කරලා 
තිෙබනවා. වැට් බද්ද  හඳුන්වා දුන්නාට ඒෙකන් ආදායමක් ලබා 
ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. BTT එෙකන් වැට් බද්දට 
පරිවර්තනය වුණාම ඒෙකන් නිලධාරිනුත් අමාරුෙව් වැටුණා. ඒ 
වාෙග්ම රජයට ලැෙබන ආදායමත් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් බදු කමෙය් යම් ෙවනස් කිරීමක් 
කරන්න අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවර අය වැෙයන් රෙට් 
බදු ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් අනුපාතයක් ෙලස සියයට 
15ක් දක්වා වැඩි කිරීමට අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙමය ඉතාමත්ම 
අභිෙයෝගාත්මත වැඩක්. නමුත් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
ඉලක්කයට යාෙම් අවශ්යතාව භාණ්ඩාගාරය හඳුනාෙගන තිබුණා. 
කලින් භාණ්ඩාගාරයත් ෙම් අවශ්යතාව හඳුනාෙගන තිබුණා. නමුත් 
පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දවල විවිධ අවස්ථාවලදී රෙට් ජනතාවාෙග් 
පැත්ෙතන් ගත්තත්, ෙද්ශපාලන පැත්ෙතන් ගත්තත් යම් යම් 
තීන්දුවලට එන්න සිද්ධ වුණු නිසා ෙම් තත්ත්වය කඩිනමින් 
ෙගෙනන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ.  

රජෙය් වියදම වැඩි වන ආකාරය මම පැහැදිලි කරලා 
ෙදන්නම්. රජෙය් වියදම් වැඩි වුණාට රජෙය් ආදායම වැඩි කර 
ගැනීමට අපට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් අය වැෙයන් රාජ්ය 
ආදායම ෙලස රුපියල් මිලියන 1,789,230ක් ඇස්තෙම්න්තු කරලා 
තිෙබනවා. රජෙය් වියදම  රුපියල් මිලියන 3,138,353ක් ෙලස 
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. අය වැය හිඟය ෙලස රුපියල් 
මිලියන 1,349,123ක් තිෙබනවා. පුනරාවර්තන වියදම් ෙලස 
රුපියල් මිලියන 1,314,971ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. පාග්ධන 
වියදම මීට වඩා අඩුෙවන් තමයි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙමවර අය වැය 
තුළින් ආෙයෝජන වැඩි කර ගැනීම සඳහා යම් ආකර්ෂණීය වැඩ 
පිළිෙවළක් අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. මම ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් 
හිටපු කාලෙය් ෙම් ඉඩම්වල පශ්නය පිළිබඳව අපි කථා කරන 
ෙකොට ඒවාට විරුද්ධ වුණා.  විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් දීමට යාෙම්දී 
විවිධ පශ්න මතු වුණා. හැබැයි, අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

ආෙයෝජනය කරන්න ඉන්ෙන් අපි විතරක් ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් 
විවිධ රටවල් ආෙයෝජනය සඳහා ආකර්ෂණීය ෙද්වල් හඳුන්වා දීලා 
තිෙබනවා. අපි එදා ෂැංගි - ලා ෙහෝටලය හදන්න ඉඩම ෙදනෙකොට 
අපට සෑෙහන විෙව්චන ආවා. නමුත් අද ෙම් කටයුත්ත ආපසු 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවාෙන්. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය.  

ආකර්ෂණීය ෙද්වල් හඳුන්වා ෙදන්ෙන් නැත්නම් විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්න අමාරුයි. ඒ අයට ආෙයෝජනය 
කරන්න තිෙබන්ෙන් අෙප් රට විතරක් ෙනොෙවයි. අපට කරන්න 
තිෙබන එකම ෙද්, අපට රැක ගන්න ඕනෑ ටික සම්බන්ධෙයන් 
අලුතින් ෙද්වල් ගැසට් එකට ඇතුළු කිරීමයි. දැන් ගාලු ෙකොටුව 
ගත්තාම, යාපනය ෙකොටුව ගත්තාම, ෙකොටුෙව් ඉඩම් ගන්න බැරි 
විධියට, ඒෙක් ආෙයෝජනය කරනවා නම් ආෙයෝජනය කරන 
ආකාරය ගැසට් එකට ඇතුළු කරනවා. ඒ වාෙග්ම රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාව ගැනත් බලන්න ඕනෑ. අපි හිතමු island එකක් බදු 
ෙදනවා කියලා. ඒක බදු ෙදන රට ෙමොකක්ද, ඒ සඳහා තිෙබන 
නීතිරීති ෙමොනවාද කියලා අපි සැලකිල්ලට අරෙගන ගැසට් 
පතයට ඒවා ඇතුළු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ආෙයෝජනවලට 
නීතිරීති දාලා ආෙයෝජන දියුණු කරන්න බැහැ. ෙමොකද, දැන් අෙප් 
රට විතරක් ෙනොෙවයි. ඕනෑම රටක් පැහැදිලිව ආෙයෝජනවලට 
කථා කරනවා. අපිට ෙමෙහේ ඉඳෙගන නීති රීති දාලා කියන්න 
පුළුවන් "ෙම් ෙම් සීමාවන්වලට විතරයි අපි ෙදන්ෙන්. ෙම් ෙම් 
ෙගවීම් විතරයි අපිට ෙදන්න පුළුවන්" කියලා. එතෙකොට ෙවනත් 
රටවල් අපට වඩා පහසුකම් ෙදන ෙකොට ඒ රටවලට ආෙයෝජනය 
ඇදී ෙගන යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසායන් දිරිමත් කිරීමට ෙම් අය වැෙයන් කාරණා කීපයක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එකක් තමයි, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යාපාරිකයන් ආරක්ෂා කරන්න ආරක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයෝජනා කර තිබීම. ඒ ෙවනුෙවන් 2016දී රුපියල් මිලියන 500ක 
මූලික අරමුදලක් පිහිටුවීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. රුපියල් 
මිලියන 500ක අරමුදලකින් ෙම් ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කරනවා. 
ඒෙකන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත කරන අයට ණය ලබා 
ෙදනවා. හැබැයි, ණය ෙගව්ෙව් නැත්නම්, ණය ෙගවීම පශ්නයක් 
වනවා නම්, සියයට 75ක risk එකක් ගන්නවා. සියයට 75ක 
අවදානමක් ෙම් ආයතනය ගන්නවා.  

ඊළඟට, credit line එකක් විවෘත කරලා ෙදනවා. ඒක 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 100ක credit line එකක්. ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව හරහායි කියාත්මක වන්ෙන්. ඒ අනුව ෙම් අය 
වැෙයන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට ෙමෙතක් 
ෙනොලැබුණු පහසුකමක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. එක පැත්තකින්, 
ඔවුන් ණයක් ගත්ෙතොත් ඒ ව්යාපාරය සාධාරණ ෙහේතූන් මත කඩා 
වැටුණා නම් සියයට 75ක අවදානමක් ලබා ෙගන ආරක්ෂණයක් 
ෙදනවා. අෙනක් පැත්ෙතන්, ඔවුන් ව්යාපාරය ෙහොඳින් දියුණු 
කරෙගන යනවා නම්, credit line එක තුළ ඔවුන්ට ඉස්සරහාට 
යන්න පුළුවන්. ඒ පහසුකම සලසා දී තිෙබනවා.  

මීට වසර තුනකට ඉස්ෙසල්ලා ඇෙමරිකාව ණය ගැනීෙම් 
සීමාව කීයද කියා අපි බලමු. ටිලියන 14,000යි. [බාධා කිරීමක්] 
SME එකද?  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තුව- 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඔව්. එෙක් වැඩි වීමක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තුව තිබුෙණ් රුපියල් 5,000යි. ඒක 

රුපියල් 8,000ක් කර තිෙබනවා. ආයතනයක් වැෙහනවා නම්, 
ඒකට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් නැවත ෙගවන්න ඕනෑ. එතෙකොට 
ෙකොෙහොමද සුළු පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් ඔළුව උස්සන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඔබතුමා කියන එක මම දන්නවා. නමුත්, අය වැය ගැන කථා 

කරන ෙකොට අපි ෙම්ෙක් එක පැත්තක් විතර ෙන් විෙව්චනය 
කරන්ෙන්. මම කියන්ෙන්, ෙම්ෙක් ආදායම් එන පැත්තක් නැහැ 
ෙන්. දැන් අපි සාමාන්ය මිනිසුන්ෙග් three-wheeler පශ්නය නිසා, 
motorcycle එෙක් පශ්නය නිසා වාහනවල දුම් පරීක්ෂා සහතික 
නිකුත් කිරීෙම් ගාස්තුව අඩු කළා. එෙහම නම් එක කමයක්වත් 
නැතුව රජයට ආදායම් එන මාර්ග ඔක්ෙකෝම අපි වහන්න ඕනෑ. 
ෙමොන ආණ්ඩුව ආවත්, අපි කවුරු හිටියත් ආදායම් එන මාර්ග  
නැත්නම් ෙම්ක දුවන්න බැහැ. රාජ්ය ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
රාජ්ය අමාත්යතුමනි, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයන්ට 

ඒක ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒ ගැන අපි බලමු.  

මීට අවුරුදු තුනකට ඉස්ෙසල්ලා ටිලියන 14,000යි 
ඇෙමරිකාෙව් ණය. දැන් ඇෙමරිකාව තීන්දුවක් අරෙගන 
තිෙබනවා ටිලියන දහසය දහස් ගණනකට යන්න. ඇෙමරිකාෙව් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් නම් ණය ගන්ෙන් නැහැ ෙන්. ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් වුණත් ණය අරෙගන ඉස්සරහාට යන කමයක් 
තිෙබන්ෙන්. අපි දැක්කා, ණය ගැනීම් ගැන විෙව්චනය කරනවා. 
දැනුත් විෙව්චනය කළා ෙන්. ණයක් නැතුව රටක් දුවන්න බැහැ 
ෙන්. අපි ෙකොෙහොමද ණය නැතුව දුවන්ෙන්? ඒෙක් -[බාධා 
කිරීමක්] අපිට දීර්ඝ කාලයක් ෙම් කමය යටෙත් අල්ලාෙගන 
යන්න සිද්ධ වනවා. ෙමොකද, පසු ගිය අවුරුදු 10දී ශී ලංකාෙව් 
ෙසේවා වියුක්තිය සෑෙහන පමාණයකට අඩු වුණා. 

හැබැයි, 2015 වර්ෂෙය් ෙදවැනි කාර්තුෙව් ෙසේවා වියුක්තිය 
සියයට 4.5 දක්වා පහළ වැටුණා. 1996 වර්ෂෙය් අග වන විට ෙසේවා 
වියුක්තිය තිබුණා සියයට 12ක්. ඕස්ෙට්ලියාෙව් සියයට 5.9යි. 
පංශෙය් සියයට10.3යි. ඉතාලිෙය් 11.8යි. ස්පාඤ්ඤෙය් 21යි. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන විට සියයට 
5යි. නමුත්, අෙප් ෙසේවා වියුක්ත මට්ටම පහළින් පවතිනවා කියලා 
සතුටු ෙවන්න බැහැ. ඒ සතුටු ෙවන්න බැරි කාරණා ෙමොනවාද 
කියලා මම කියන්නම්. අපි යටිතල පහසුකම් දියුණු කළා. රජෙය් 
රැකියා ලබා දුන්නා. ඔය ආකාරෙය් විවිධ ෙද්වල් කළා. නමුත්, 
අන්තිමට අපි වයස් පරතරය අරෙගන ෙම් ෙසේවා වියුක්තිය බලමු. 

වයස අවුරුදු 15යි 24යි අතර තරුණ පිරිස්වල විතරක් ෙසේවා 
වියුක්තිය 16.6යි. එම ෙසේවා වියුක්තිය ගාමීය පරිසරය තුළ වැඩියි.  

අෙප් ෙසේවා වියුක්තිෙය් අෙනක් අවාසනාවන්ත පැත්ත ෙම්කයි. 
ඉහළ ද්විතීයික අධ්යාපනය ලැබූ පිරිෙසන් සියයට 5.5ක් ශම බල 
කාෙය් ඉන්නවා. කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයන් එය සියයට 12ක් 
කියලා කියනවා. අධ්යාපනය ලැබූ අයෙග් ෙසේවා වියුක්තිය 1.2යි. 
කාන්තාවන් වැඩි පිරිසක් ෙසේවා වියුක්තිෙය් ඉන්නවා. වයස අවුරුදු 
15යි, 25යි අතර කාන්තාවන්ෙගන් සියයට 28ක් ෙසේවා වියුක්තයි. 
වයස අවුරුදු 25යි, 66යි අතර කාන්තාවන්ෙගන් සියයට 43ක් 
ෙසේවා වියුක්තයි. එම නිසා ෙම් ගරු සභාවට මම කියන්ෙන් ඒක 
නියුක්ති තත්ත්වයට ෙගෙනන්න ඕනෑ බවයි. ඒ සඳහා අපි පධාන 
වශෙයන්ම රට කලාපවලට ෙබදා කර්මාන්තවලට ෙදන සහන  දිය 
යුතුයි.  

ජපානෙය් ආර්ථිකය උදාහරණයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. 
ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා, ෙලෝක යුද්ධෙය්දී 
ජපානය ආර්ථික වශෙයන් වැටිලා සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ වුණු 
ෙවලාෙව් මුළු ජපානයම හැදුෙව් ෙකොම්පැනි පහයි. ඒ ෙමොනවාද? 
ෙහොන්ඩා, යමහා, කවසාකි, ෙසෝනි, සුසුකි කියන ෙකොම්පැනි. ෙම් 
ෙකොම්පැනි පහ තමයි මුළු ජපානෙය්ම ආර්ථිකය ඉහළ දැම්ෙම්.  
ඒෙගොල්ෙලෝ ආර්ථිකය ඉහළ දැම්ෙම් ෙකොෙහොමද? භාණ්ඩ 
එකලස් කිරීෙමන්.  කලාපවලට ෙබදලා ෙපොඩි ෙපොඩි භාණ්ඩවලට 
අගය එකතු කිරීෙමන් තමයි ඒ ආර්ථිකය ඉහළ දැම්ෙම්.  

අපි හිතමු ෙබෝනික්ෙකක් හදනවා කියලා. ඒ ෙබෝනික්කාෙග් 
කකුල්, ඇස්, ඔළුව එක එක අයට හදන්න දීලා home industry 
එක සම්පූර්ණෙයන්ම ශක්තිමත් කළා. ඒ ආකාරයට ශක්තිමත් 
කළාම ජපානෙය් ආර්ථිකයත් එක්ක අෙනක් අයට තරග කරන්න 
බැරි වුණා. ඒක තමයි අපිත් කළ යුත්ෙත්. නමුත් අපි අද 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කථා කරන්ෙන් සුබසාධනය කපපු එක 
ගැන. ෙමොන ආණ්ඩුවක් ආවත් ඒ ආණ්ඩුවට ෙම් කියාදාමය 
ඉදිරිෙය්දී කරන්න ෙවනවාෙන්. අපි කවුරු ආණ්ඩු කළත් ෙම් 
ආර්ථික සටන ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඕනෑ. ෙම් තීන්දු ගත්ෙත් 
නැත්නම් අපට ඉස්සරහට යන්න බැහැ. අපට ෙම් කියාමාර්ග 
විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්; ඕනෑ ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. 
මෙග්ත් ෙම් ගැන පුද්ගලික මත ෙගොඩක් තිෙබනවා. මට ඒවා ෙම් 
ගරු සභාෙව් කියන්න බැහැ.  Tourism වලට අවශ්ය environment  
එක රෙට් නැත්නම් tourism කරන්න බැහැ. අපි ෙබොරුවට 
tourism ගැන කථා කරනවා. නමුත් ඒ පහසුකම් අපට නැහැ. 
ඒකට අවශ්ය නීතිරීති තිෙබනවා. සිංගප්පූරුෙව් ඒ ඔක්ෙකොම 
තිෙබනවා. තායිලන්තයට වඩා සිංගප්පූරුෙව් සංස්කෘතිය මහා 
පරිමාණෙයන් විනාශ ෙවලා නැහැෙන්. හැබැයි, තායිලන්තය 
ෙබෞද්ධ රටක්. ඒ රෙට් සංස්කෘතිය ගැන කථා කෙළොත්, ඒවාට 
නීතිරීති තිෙබනවා. ඒවා රටක් පාලනය කරන ආණ්ඩුවක් විසින් 
සකස් කළ යුතු ෙද්වල්. ඒවාට විනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. අපි ඉස්සර 
හිටිෙය්ත් ඒ මතෙය්.   

ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය්  කටයුතු කරනෙකොට මම තදින්ම 
හිටිෙය් ඒ මතෙය්. මෙග් සාධාරණ මතය තමයි මම කියන්ෙන්. 
රටට සල්ලි එන කමයක් හැෙදන්ෙන් නැත්නම් ෙමෙහම ෙබොරුවට 
කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. අෙප් සමහර අය ෙම් ආර්ථිකය විනාශ 
ෙවවී විනාශ ෙවවී යනවා නම් කැමැතියි. ඒක එක්තරා           
ෙද්ශපාලන බලාෙපොෙරොත්තුවක්. ඒක ක්ෂය වීෙම් පතිපත්තිය.  
මන්තීවරෙයකු හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා එවැනි 
ෙද්ශපාලන බලාෙපොෙරොත්තුවකින් පමණක් කටයුතු කරනවා නම්, 
ඒක අෙප් රෙට් අවාසනාව. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩු මාරු වුණත් 
පතිපත්ති ෙවනස් ෙනොෙවන කමෙව්දයක් සකස් කර ගන්න ඕනෑ. 
දැන්වත් ඒක කරන්න බැරි නම්, අනාගතෙය්දී අපට විශාල 
අර්බුදයකට යන්න සිද්ධ ෙවනවා.  
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දුප්පත්කෙම් පශස්ත මට්ටම අපි බලමු. අපි දුප්පත්කම ගැන 
හුඟක් කථා කරනවාෙන්. දුප්පත්කම අපි අඩු කළා. ඇත්ත.  අපි පසු 
ගිය කාලෙය් දුප්පත්කම අඩු කරලා තිෙබනවා. එෙහම අඩු කළාට 
පස්ෙසේ, වර්තමානෙය් දුප්පත්කෙමන් පීඩා විඳින්ෙන් සියයට 6.5යි 
කියලා තමයි වාර්තා   ෙවන්ෙන්. 2006දී දුප්පත්කම තිබුෙණ් සියයට 
15යි. හැබැයි, අපි අඩු කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රුපියල් 
3,781ක ෙපෞද්ගලික මාසික ආදායමටයි අපි ෙම් නිල දරිදතාව 
හදලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් ෙබදී යෑම ෙකොෙහොමද? ෙබදී යෑම 
බැලුවාම ගාමීය පෙද්ශවල සෑම දස ෙදනකුෙගන් නවෙදනකුම අඩු 
ආදායම්ලාභීන්. ෙම්ක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි සමස්ත 
ගණනය කිරීම කරනවා. නමුත් ඒක අදාළ ෙවලා නැහැ, ගමට. 

පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් අපි පුළුවන් තරම් යටිතල පහසුකම් 
දියුණු කළා. අපි පුළුවන් තරම් ඒ හයිය දුන්නා. හැබැයි, නිෂ්පාදන 
ක්ෙෂේතයට දායකත්වය දී ගන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. ඒ ඒ කලාපවල  කර්මාන්ත ඇති කර ගන්න, ඒ කලාපවල 
මිනිසුන්ෙග් ශමය  නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතයට ඇතුළු කර ගන්න අපට 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ෙම් අය වැය තුළ එවැනි 
කලාප රාශියක් ඇති කර ගැනීම සඳහා පසු බිමක්  හදලා 
තිෙබනවා. ඒ පසු බිම තුළ   තිෙබන කාරණා කිහිපයක් මා ෙපන්වා 
ෙදන්නම්.  

ගාමීය දුප්පත් මිනිසුන්ෙගන් සියයට 40ක් ඉන්ෙන් කුඩා 
පරිමාණ ෙගොවීන්. ඌව, සබරගමුව, දකුණ ෙක්න්දීය කරෙගන 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා, ඒ අයෙග් පධාන ආදායම් මාර්ගය 
කෘෂිකර්මයයි කියලා. අපි වී නිෂ්පාදනෙය් ඉහළටම ගියා. අෙප් 
සහල් පරිෙභෝජනය කරන රටවල් තුනයි තිෙබන්ෙන්. වී 
නිෂ්පාදනෙයන් ඉහළටම ගියාට ඒ රටවලට ගැලෙපන සහල් 
නිෂ්පාදනවලට අපි ගිෙය් නැහැ. අපි වී නිෂ්පාදනය  කළා. නමුත් 
සහල් නිෂ්පාදනය කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ෙම් 
පර්ෙය්ෂණවලට,  තාක්ෂණයට,  බීජවලට විශාල මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කරන්න ෙහේතුවත් වුෙණ්.  ඒ කියාවලියට අපි යන්න ඕනෑ. 
අපි වී නිෂ්පාදනය කරලා වීවලින් ස්වයංෙපෝෂිත වුණාම, වී විකුණා 
ගන්න බැහැ. වී විකුණා ගන්න බැරි  ෙවන කරුමයක් නිසා 
ෙනොෙවයි. අපි ෙදන සහල් කන්න රටවල් නැහැ. ඒ රටවල් 
පරිෙභෝජනය කරන සහල් වර්ග අපි නිෂ්පාදනය කරලා නැහැ. 
අවසානෙය් අෙප් වී නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් 
ඒකට නියම මිල ෙගොවීන්ට ෙදන්න බැරි වුණ නිසා ෙගොවීන් විශාල 
අමාරු තත්ත්වයක ඉන්නවා.  

 ෙගොවි පවුල් එක්ලක්ෂ පණස්දහසකට කිසිම ඉඩමක් නැහැ 
ලංකාෙව්. ෙමෙතක් කල් පශ්න කිහිපයක් තිබුණා. ජනතාව කුලී 
නිවාසවල අවුරුදු ගණන් හිටියා. ෙගයක් හදන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම රජෙය් නිවාසවල හිටියා. රජෙය් නිවාස කැඩිලා බිඳිලා 
ගියා. ඒවා repair  කරන්න මුදල් නැහැ. අද ෙම්  අය වැය තුළින් 
කාරණා ෙදකක් සිද්ධ ෙවනවා. එකක්, ඒ මිනිසුන්ට ඉඩම්  අයිතිය 
ෙදනවා. ෙදවැනි එක, ෙග් අයිතිය ෙදනවා.  අවුරුදු 10කට වඩා 
ඉන්නවා නම් ඒ ඉඩෙම්  ෙහෝ ෙගයි  අයිතිය ලැෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් මුදල් ෙමොන 
අමාත්යාංශයට ෙවන් කළත් ඒ මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් 
ඇමතිවරුන්ෙග් පතිරූපය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා නම්, අපට ඒෙකන් 
පෙයෝජනයක් නැහැ. සාමුහික වශෙයන් සියලු අමාත්යාංශ එකට 
එකතු ෙවලා වැඩ කෙළොත් විතරයි ෙම් අය වැෙයන් ෙගොඩ එන්න 
අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්. අපි හැම කාරණාවකදීම මූලික 
වශෙයන් රටට ෙසේවයක් වන කමෙව්දයකට එන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, මා දකින ඉතා වැදගත් ලක්ෂණයක් තිෙබනවා. ෙමහිදී 
පධාන ස්ථානයක් ගන්නවා ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව.    

ඒ ආයතනවලට ෙපරට වඩා වැඩ කටයුතු කාර්යක්ෂමව කරෙගන 
යෑමට අවශ්ය වාතාවරණය  නිර්මාණය කර ෙදන්න තමයි ෙම් 
උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒ, ඉතිහාසෙය් පළමුවතාවට රජෙය් බදු 
ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් අනුපාතයක් ෙලස සියයට 15ක් 
දක්වා වැඩි කර ගැනීම සඳහායි.  

මා එකක් කියන්නම්. සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් වතාෙව් 
මිලියන 16,000ක ආදායමක් වැඩි කරෙගන තිෙබනවා. ඒ වැඩි 
කර ගත්ෙත් අරක්කු ෙවෙළඳාම වැඩි කරෙගන, එෙහම නැත්නම් 
මත් පැන් අෙළවිය වැඩි කරෙගන ෙනොෙවයි. අපි ඒ ෙවනුවට 
එතෙනෝල් ඇතුළු විවිධ ෙද්වල් සඳහා කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයදුවා. පිට පාෙරන් යන ෙද්වල් නියම පාරට ෙගෙනන්න නීතිය 
තදින් කියාත්මක කිරීම තුළ මිලියන 16,800කට වැඩි පමාණයක 
ආදායමක් අපි ලබා ගත්තා ෙම් මාස කිහිපය ඇතුළත. අපට ඒවා 
හදා ගන්න පුළුවන්. ෙම් බදු ආදායම ලබා ගැනීෙම්දී වුණත් ඒ බදු 
ආදායම ෙගවන ව්යාපාරිකයා පීඩාවට පත් කරන්ෙන් නැතිව, ඒ 
ව්යාපාරිකයා කැමැත්ෙතන් බදු ෙගවන පුද්ගලයකු බවට පත් කර 
ගන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය 20වැනිදා ෙමම 
අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට විවිධ මට්ටෙම් කරුණු 
සාකච්ඡාවට ගැනුණා. ෙම් වන විට ෙබොෙහෝ  පිරිසක් අය වැය 
ෙයෝජනා ගැන පසාදෙයන්, අපසාදෙයන් කථා කරනවා.  ෙම් අය 
වැය ෙයෝජනාවල පතිසංස්කරණ ගණනාවක් හඳුන්වා දී 
තිෙබනවා. මාර්ග උපෙද්ශක කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? විෙශේෂෙයන්ම 
ව්යාපාරික ෙලෝකෙය් කළ යුතු පතිසංස්කරණ ගණනාවක් හඳුන්වා 
දී තිෙබනවා. ඒ හඳුන්වා දී තිෙබන ඒවායින් එකක් තමයි ඍජු 
විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙමරටට ෙගන්වා ගැනීම. එහිදී ඉඩම් 
පතිපත්තිය පමණක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෙහොඳට කියවලා බැලුෙවොත් 
ෙපෙන්වි,  500කට රක්ෂා ෙදනවා නම් අවුරුදු පහක බදු සහනයක් 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  රක්ෂා ෙදන පමාණය 800 දක්වා වැඩි 
ෙවනවා නම්, ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී අලුත් ඊපීඑෆ් අංකයක් 
නිකුත් ෙවනවා නම්, අවුරුදු අටක් දක්වා බදු සහනයක් 
ලැෙබනවා. අවුරුදු අට දක්වා බදු සහන දුන්නාම ඒ අයෙග් 
ව්යාපාර ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවනවා. ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගැනීම සඳහා ඉඩම් අයිතිය 
පිළිබඳව තිබුණු ගැටලුවත් ඉදිරි කාලය ඇතුළත විසඳා ගන්නට 
පුළුවන් ෙව්වි.  

මා ආෙයෝජන මණ්ඩලය භාරව සිටි කාලෙය්,  ෙම් මාසෙය් 
ගත්ත තීන්දුව ඊළඟ අය වැෙයන් ෙවනස් කළ බව මම දන්නවා. 
එතෙකොට කිසිම ආෙයෝජකයකු ගිවිසුමකට එළෙඹන්ෙන් නැහැ.  
ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා අහනවා "උඹලාෙග්  රෙට් ඇමතිවරයා 
මාරු ෙවන ෙකොට, ආණ්ඩුව මාරු ෙවන ෙකොට බදු කමය ෙවනස් 
කරනවා; ඉඩම් ලබා දීෙම් කමය ෙවනස් කරනවා. එතෙකොට අපි 
ආෙයෝජන ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලා. ෙමන්න ෙම් 
තත්ත්වය  තමයි අපි ස්ථාවර කළ යුත්ෙත්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් ස්ථාවර බලාෙපොෙරොත්තුවක් දීලා තිෙබනවා. 
ආෙයෝජකයකුට එන්න පුළුවන්,  ආෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙඩොලර් 
මිලියන 50ද, ඒ ෙඩොලර් මිලියන 50 ආෙයෝජනය කළාට පස්ෙසේ  
ව්යාපාරය පටන්  ෙගන 500කට  රක්ෂා ෙදනවා නම්, ඒක හරියට 
කියාත්මක ෙවලා රක්ෂා ෙදන පමාණය 800 දක්වා  වැඩි කරනවා 
නම්,  ඒ අයට අවුරුදු අට දක්වා බදු සහනයක් ෙදනවා. රටක ඒ 
ආකාරයටයි කටයුතු ෙකෙරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොකර ඉස්සරහට 
යන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 ක්ෂුද මූල්ය ව්යාපාර පාලනය කිරීමට පනත් ෙකටුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමම අංශය විධිමත් කිරීමට නියාමන 
අධිකාරියක් පිහිටුවීම සඳහා  2015 ෙනොවැම්බර් මස 05වැනි දින 
ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති පකාශනය මඟින් කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ 
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ව්යාපාර අංශය මුහුණ ෙදන ගැටලු අධ්යයනය කිරීම සඳහා 
උපෙද්ශක මණ්ඩලයක් - කමිටුවක්- පත් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙතෝරා 
ගත් මූල්ය ආයතනවල සහෙයෝගෙයන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් 
ව්යාපාරිකයන්ෙග් - මා මුලින් කිව්වා වාෙග් -  ණය ආරක්ෂණ වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත් රුපියල් මිලියන 500ක අරමුදල, සියයට 75ක 
ඇපය සහ  මිලියන 100ක  credit line එක   විවෘත කළාට පස්ෙසේ  
තමන්ට ශක්තිමක් ව්යාපාරයක් ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි කියා 
මා හිතනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කරුණුත් එක්කම 
මා තවත් කාරණයක් ගැන සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  මූලික වශෙයන්  
අෙප් රාජ්ය ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා අප ඉදිරි කාලය 
ඇතුළත  ෙම් පසු බිම තුළ කියා කරන්න ඕනෑ. 1994 වන ෙකොට  
රාජ්ය  ආදායම  තිබුෙණ් සියයට 19යි.  2014 වන විට එය සියයට 
10.2ක් දක්වා පහළ බැහැලා තිෙබනවා. ආදායම් වැඩි කර ගැනීෙම් 
කමෙව්දය - රාමුව- තමයි ෙම් සකස් කර තිෙබන්ෙන්. එෙහම 
රාමුව සකස් කර ගන්න ෙකොට රාජ්ය වියදම් අඩු කර ගත යුතුයි. 
රාජ්ය වියදම් අඩු කර ගැනීම ඉදිරි කාලෙය්දී කරන්නට ඕනෑ. 
එතෙකොට යම් යම් විධිෙය් ගැටලු සහගත තත්ත්වයන්, පුද්ගල මත 
ඇතිවන්නට පුළුවන්.  එෙහම නැතිව      ෙම් ආදායම ඉස්සරහට ෙගන 
යන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කෙමෝපාය 
දිරිගැන්වීම සඳහා අදාළ ව්යාපාර පාග්ධන සමාගම් සඳහා වූ 
සංගාමික ආදායම්  බදු වසර පහක කාලයක් දක්වා සියයට 50කින් 
අඩු කිරීමට තීන්දු කර තිෙබනවා. ෙමය 2016 අෙපේල් මාසෙය් 
01වැනිදා ඉඳලා කියාත්මක කරනවා. සුළු හා මධ්යම පරිමාණ 
අංශය ඉහළ සථ්ානයකට ඔසවා තබන්නට නම් මම කියපු 
පතිසංස්කරණ ඉවහල් ෙවයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
නිදහස ලැබිලා අවුරුදු 67කට පසුවත් රජෙය් වියදමට සරිලන 
ආදායමක් උපයා ගන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි භාණ්ඩාගාරයට විෙව්චන ආෙව්. නමුත් භාණ්ඩාගාරෙය් 
නිලධාරින්ට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් නැහැ. 
රජය කියාත්මක කරන පතිපත්ති තමයි භාණ්ඩාගාරය කියාත්මක 
කරන්ෙන්. ෙද්ශපාලන අංශය තමයි භාණ්ඩාගාරය කියාත්මක 
කරවන්ෙන්. ඒ නිසා භාණ්ඩාගාරයටයි, නිලධාරින්ටයි බැණලා 
වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ඒ රජයන්වල ෙද්ශපාලන න්යාය පත, 
පතිපත්ති පකාශන තමයි භාණ්ඩාගාරය කියාත්මක කරන්ෙන්. 
එෙහම නැතිව ඒවා භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින්ෙග් වුවමනාවට 
කරන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. මට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එවැනි ෙදයක් 
ඇහුණා. භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින්ට බැණලා ඒක කරන්න බැහැ. 
පහසුකම් ෙදන්න රජයකට ආදායම තිෙබන්න ඕනෑ. ආදායම නැති 
නිසා තමයි කප්පාදු කිරීම් සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ නිසා  මූලික වශෙයන් 
එය ෙත්රුම් ෙගන ෙද්ශපාලනඥයන් කියා කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය සකස් කර 
ගැනීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම  මුදල් අමාත්යාංශෙය්  ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
ෙසසු නිලධාරින් විශාල කැපවීමක් කළා.   ඉතාම පළපුරුදු, රජයන් 
කිහිපයක් සමඟ, නායකයන් කිහිප ෙදෙනකු සමඟ කියා කළ 
ඉතාම දක්ෂ නිලධාරින් රාශියක් මුදල් අමාත්යාංශෙය් සිටිනවා.  
ඔවුන්ෙග් ශක්තිය ෙම් අය වැයට ලැබුණා. ෙමය පාදක මට්ටමින් 
තබාෙගන ඉදිරි අවුරුදු ෙදක ඇතුළත ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න පුළුවන් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක්  ෙගොඩනඟන්න තමයි අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා අප 
ෙදෙගොල්ලන්ෙග්ම සහෙයෝගය අවශ්යයි කියලා මා හිතනවා. අප 
කවුරු ෙමොන ෙද්ශපාලන තීන්දු ගත්තත්, ෙමොන විධියට කටයුතු 
කළත් ෙම් යථාර්ථයට මුහුණ  දිය යුතුයි.  එෙහම නැත්නම් 
අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්න වැඩි වනවා මිසක්,  ඒවාෙය්  
කිසිදු අඩු වීමක් සිදු වන්ෙන් නැති බවත් මතක් කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                   

අ. භා. 1.00ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR. 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.00] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මුලසුෙන් සිටිද්දී 

ෙම් කථාව කරන්න ලැබීම සතුටක්. නමුත් මා මුලින්ම කියන්න 
ඕනෑ, කාලය ෙබදීෙම්දී නම් විශාල අනුපාතික වරදක් තිෙබන බව. 
ෙම් ගැන ඔබතුමා ෙසොයා බැලුෙවොත්  ෙහොඳයි. ෙම් සිටින්නා වූ 
මන්තීවරුන්ෙග් සංඛ්යාව අනුව, ඔවුන්ෙග් ෙපොදු මතය පකාශ වීමට 
ඉඩ සලස්වන පමාණය හා එය හකුළා දැමීමට දරන පයත්නය 
ගැන ඔබතුමා ටිකක් සලකා බැලුෙවොත් ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩි 135ක් විපක්ෂයට  ෙබදා දුන්නා. අද 

උදෑසන මන්තීවරුන් සංඛ්යාව සඳහන් කළා. ඔබතුමා ඉල්ලීම කර 
තිබුෙණ් උදෑසන 10.30න් පසුවයි. ඔබතුමා කරපු ඒ ඉල්ලීම 
සාධාරණයි. මම හිතන විධියට, ඔය ගැන පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී 
මතු කිරීම තමයි සුදුසු. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක තමයි කරන්න ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන රජෙය් ෙමම පථම අය වැයට අෙප් විෙරෝධය 
පළමුෙවන්ම පළ කරනවා. ඒ අතර අෙප් ශාපයටත්,  
අභිෙයෝගයටත්  එය ලක් කරනවා. ෙම් රෙට් ෙද්ෙපොළ, සම්පත්, 
වස්තුව ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය මහා ධනපති සමාගම්වලට පාවා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැෙය් තිබීම ඊට පථම ෙහේතුවයි. ෙදවන 
ෙහේතුව, සමස්ත ආර්ථිකෙය් එකතු වන අගෙයන් වැඩි පංගුවක් 
ධනපති පන්තිය අතට පත් කරමින් එම වියදම ෙහෝ එම බර ෙපොදු 
ජනතාවාෙග් කර මත බරක් හැටියට තැබීමයි. Actually, the 
transfer is in the reverse; it is from the common people to the 
rich. තවද ෙමය මූල්ය පසාරණය ෙහෝ වර්ධනය උෙදසා සියල්ල 
කැප කළ - monetary expansion at any cost - මූල්ය පාග්ධනය 
මත පදනම් වූ, ෙවළඳ ෙපොළ මඟින් ඉදිරියට යැෙවන, ලාභයම 
ෙපරටු කරගත්, ජනතා විෙරෝධී අය වැයක් බව මා කිව යුතුව 
තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යූඑන්පී - ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන සැලැස්ම කුමක්ද? සැලැස්ම, සැබෑ ආර්ථිකය නැතෙහොත් 
නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ෙවනුවට මූල්ය ෙසේවා ආර්ථිකයක් හැදීමයි. 
දැනටමත් අෙප් ආර්ථිකෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
60ක් පමණ යන්ෙන් ෙසේවා ආර්ථිකයටයි. ෙසේවා ආර්ථිකෙයන් 
සියයට 40ක් පමණ යන්ෙන් මූල්ය ෙසේවාවන් සඳහායි. ධනපතීන් 
හැෙමෝම දැන් බැංකු, එෙහම නැත්නම් මූල්ය සමාගම් 
අයිතිකාරයන් ෙවමින් තිෙබනවා. බැංකුවල පැවැත්ම එන්න එන්න 
දුර්වල කරන ආකාරෙය් ෙයෝජනා ගණනාවක් ෙම් අය වැය 
කථාෙව් තිෙබනවා. ඒ දුර්වල වන බැංකුවල වාසිය යම් යම් මූල්ය 
සමාගම්වලට යැෙවන ආකාරයකට මූල්ය සමාගම්වල 
තැන්පතුවලට, ආණ්ඩුෙවන් ෙදනවා සහතිකයක්; ආණ්ඩුෙවන් 
ෙදනවා guarantee එකක්. මූල්ය සමාගම්වල තැන්පතුවලට  
ආණ්ඩුෙව්  guaranteed fund එකක් තිෙබනවා නම්, බැංකුවලටත් 
එබඳුම වූ  guarantee එකක් ආණ්ඩුවට  ෙදන්නට සිද්ධ ෙවනවා.  
එෙසේ  නැත්නම්  බැංකුවලට තැන්පතු දැමීම වඩා අවදානම් කියා 
මිනිසුන්ට සිතන්නට ෙවනවා.  ෙම්ක බැංකු පවත්වාෙගන යාමට  
ෙහෝ බැංකුවල දියුණුවට ෙහේතුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙගනා 
ෙයෝජනාවලින් වැඩිෙයන්ම පහර වදින්ෙන් බැංකුවලටයි. මූල්ය 
කටයුතු- කල්බදු කමෙය් කටයුතු- බැංකුවලින් ඉවත් කරන්න 
කියන්ෙන්, ෙම්වා ඔක්ෙකොම ෙගෙනන්ෙන් මහජන බැංකුවටයි, 
ලංකා බැංකුවටයි  පහර ගහන්නයි.   

ඊළඟට,  UNP එක හිතන්ෙන්ත්, සැලසුම් කරන්ෙන්ත්  
ලංකාව ජාත්යන්තරව මූල්ය ෙසේවා සපයන  රටක් බවට පත් 
කරන්නයි. විශාල පාග්ධන  ෙවළඳ ෙපොළක් ඇති කරන්නයි. ෙම් 
කාලෙය් නම් ෙම්ක දවල් සිහිනයක්. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් අද  
ධනපති  ආර්ථිකය තිෙබන්ෙන් මන්දගාමී තත්ත්වයක. ජාත්යන්තර  
මූල්ය අරමුදෙල් අලුත්ම ඉලක්කම් ටික බැලුෙවොත් ෙපෙන්වි. 2015 
පමණක් ෙනොෙවයි, 2016 වර්ෂෙය්ත්, ඒ තිෙබන්නා වූ 
මන්දගාමීභාවෙයන් ගැලවීමක් නැහැ. ජපානය වාෙග් පධාන රටක 
ආර්ථික වර්ධනය බිංදුවයි  දශම ගණනයි. ෙම් අනුව බැලුවාම 
ඇෙමරිකානු ආර්ථිකෙය් ඇති වුණ  ඉතා සුළු නැඟීමත්, දිගට 
ෙගනියන්නට  පුළුවන් නැඟීමක් බව ෙප්න්ෙන් නැහැ, 2016 මුල්ය 
අරමුදෙල් ඉලක්කම් දිහා  බැලුවාම.  එම නිසා ෙම් දවල් සිහිනය  
ජනතාවට  බියකරු රාතියක් වීමට  ඉඩ තිෙබනවා.  

අෙප් රට ෙම් විධියට  මූල්ය ෙසේවා මධ්යස්ථානයක් ෙවන්නට  
නම්, අෙප් ෙගොවි ජනයාෙග් ඉඩම් හා නිෂ්පාදන කෘෂි  
සමාගම්වලට අයිතිෙවලා, ෙගොවීන් ෙමම සමාගම්වල  ෙසේවකයන් 
විය යුතුයි. තාක්ෂණය සමඟ ෙගොවිතැෙන්  ශම බල කාය අඩු  කර,  
ඔවුන්ට රැකියා  සඳහා දැවැන්ත නගරයට - Megapolis  එකට- 
එන්නට ෙවනවා. ඉඩම්, ජලය, ඛනිජ සම්පත්ආදී  ෙම් සියල්ල 
පමණක් ෙනොව අෙප් ගැහැනු දරුවන් පවා ෙවළඳ ෙපොෙළේ  භාණ්ඩ 
බවට පත් ෙවනවා.  ඒ වුවමනාව  සඳහා තමයි රජ ෙය්  බලපත 
ඉඩම්වලට සින්නක්කර ඔප්පු ෙදන්ෙන්. ඒ බලපත ඉඩම්වල 
අනවසරෙයන් ඉන්නාවූ ජනයා ට ඒක ෙලොකු සතුටක් ඇති කරාවි. 
නමුත් ෙම්  සින්නක්කර ඔප්පු  ඔවුන්ට ලබා ෙදන්ෙන් කුමක් 
සඳහාද? ඒවා විකිණීමට සැලැසව්ීමට බව දන්ෙන් ඒෙක් යටි 
අරමුණ -යටි ෙපළ- කියවන්නට පුළුවන් අයට පමණයි.  

ඊළඟට, ෙම් අය වැය මඟින් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා,  ලක්ෂ  
ෙදසීයක්  ජනාවාස වූ, වර්ග සැතපුම් විසිපන්දාහක් වන ෙම් කුඩා 
ලංකාව හා  එයට අයත් සමුදය  විෙද්ශිකයන්ට, විෙද්ශීය 
සමාගම්වලට මුළුමනින්ම  පාවා ෙදන්න. අෙප් රෙට් ඉඩම් ගන්න 
පුළුවන් කියලා  ඉඩ ඇරි ෙයොත් - ෙග්ට්ටුව ඇරිෙයොත්-  අෙප් ඉඩම් 
අත්පත් කර ගැනීම සඳහා  ෙලෝකෙය් මුදල්  තිෙබන ෙබොෙහෝ 
ධනවතුන්  මුදල් ෙයොදවන්නට  පුළුවන්. ෙම් ගමන ගිෙයොත් 

කමෙයන් ෙම් රෙට් ඉන්න ධනපතියන්ෙග්ත්, විෙද්ශික   
ධනපතියන්ෙග්ත්  අයිතියට  අෙප් භුමිය හා අෙප් සමුදය යට 
ෙවන්නට පුළුවන්. අපෙග් භූමියත්, අපෙග් සමුදයත් ආරක්ෂා කර 
ගැනීමට බැඳ තිබූ  පවුරු අට්ටාල කඩා බිඳ දමා විෙද්ශිකයන් 
වඩම්මන්න  ෙම් රජය ලැහැස්තියි. ෙම්ක ලාංකීය ජාතියටම කරන  
හතුරුකමක්. ෙම්වාට සමාවක් නැහැ. ෙම්ක ෙම් රෙට් ජාතික 
ඇල්මක් ඇති  සියලු ජනවර්ගයන්ට විරුද්ධව සිදු කර ඇති යුද්ධ 
පකාශයක්. ෙම්ක ෙහන ගහන අපරාධයක්. ෙම් අනුව ෙලෝකෙය්  
සල්ලි-මුදල්- තිෙබන අයට අෙප් රට, භූමිය, සමුදය ෙවළඳ  ෙපොෙළේ 
භාණ්ඩයක් ෙලස  මිලදී ගත හැකි ෙවනවා. ෙම්කට තිබුණු  බාධාව 
අප විසින්   දමා තිබුණු තහනමයි. ඒ වාෙග්ම  ඒවාට අපි ෙලොකු 
බද්දක් දමා තිබුණා. ඒ බදු  ඔක්ෙකොම ඉවත්කිරීමත් ෙම් සමඟම 
කර තිෙබනවා.  

පරම්පරා ගණනාවක් තිස්ෙසේ අපි ෙගොඩනඟා ගත් ජනතා 
සන්තක ෙද්පළ  රජයට ආදායම් ලබා ෙදන  ව්යවසායයන්.  ඒවා 
ඇත්තටම සම්පූර්ණෙයන්ම  ෙම් රෙට් ෙකොටස්  ෙවළඳ ෙපොළ  
හරහා පුද්ගලික ධනවතුන්ට, ෙකොම්පැනිවලට පාවා දීමට සූදානම්. 
ඒ වත්කම්, ආදායම් මහා  ෙකොම්පැනිකාරයින්ට ෙකළින්ම පාවා 
දීමට ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර  තිෙබනවා. එෙසේ  පසු ගිය 
කාලෙය්  පාවා දුන් සමාගම් ගණන ඒවාෙය්  ෙවච්ච මගඩි  ෙවනම 
අපි කථා කළ යුතුව තිෙබනවා. රාජ්ය ෙද්පළ ෙසොරකම් 
ෙනොකළාය කියා  අද උෙද් ගරු ෙපේමදාස ඇමතිතුමා  කිව්වා. 
නමුත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු ෙදකකින් මම ඔප්පු කළා, UNP  
ආණ්ඩු කාලෙය් රක්ෂණ සංස්ථාවත්, නැව්වලට bunkering  කරන 
මැරයින් සමාගමත් යන ෙම්  ෙදකම විකුණා තිෙබන්ෙන් 
ඇත්තටම ඉතා අඩු මුදලකට බව. වරාෙය් අක්කර 6ක භූමි                 
භාගය ඒ ෙකොම්පැනිවලට ෙනොමිෙල්යි දීලා තිෙබන්ෙන්.  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒ විකුණුම් ෙදකම අවළංගු කළා, ඒවා ෙහොර 
වැඩ පිළිෙවළක් මත වුණු ෙද්වල් නිසා. "ෙහොර" කියලා කිව්ෙව්, 
“The transaction does not appear to be clean.” එෙහමයි 
කිව්ෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය නඩු තීන්දුෙව්. එෙහමයි ඒ කාලෙය් 
කටයුතු සිදු වුෙණ්. නමුත් දැන් අලුෙතන් ඉපදිලා ඇවිල්ලා නම් 
අපි ඒක බලමු, මින් ඉදිරියට.  

මම කියනවා, ඇත්තටම අප කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් අෙප් 
වත්කම්, රාජ්ය ෙද්ෙපොළ විකුණා දමන එක ෙනොෙවයි, ඒවා 
ආදායම් වැඩි කරන ෙද්ෙපොළ බවට පත් කිරීමයි කියලා. අද රජයට 
ආදායම් ඕනෑ. රජයට ආදායම් ඕනෑ නම් රජෙය් වත්කම් රැක 
ගන්නට ඕනෑ; රජෙය් වත්කම් ආදායම් බවට ෙපරළන්නට 
බලන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුවට ඒවා ෙදොරදන් ෙදන එක ඇත්තටම 
රජෙය් ආදායම වැඩිකර ගැනීෙම් මාර්ගය ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
කරන්ෙන් රජෙය් ආදායම් පිළිබඳ පශ්නයක් මත ෙනොෙවයි, 
තමන්ෙග් වරිගයා වන ෙකොම්පැනිකාරයන්ට ෙම් රෙට් ෙද්ෙපොළ 
දන් දීමටයි. ඒ නිසා ෙම් අපරාධයට ෙම් රෙට් ඒ ආයතනවල සිටින 
ෙසේවකයින්වත්, ෙම් රෙට් ජනතාවවත් ඉඩ දීලා බලාෙගන ඉදියි 
කියලා හිතන්න නම් එපා. 

ඇත්තටම කළ යුත්ෙත් කුමක්ද?  ලාභ ලබන අෙප් ඉස්කාගාර 
සංස්ථාව වාෙග් ඒවා ෙපෞද්ගලීකරණය කළා. ඒවා ආපහු අෙප් 
රජයට ගන්න ඕනෑ. අරෙගන ඒවාෙය් ආදායම්වලින් ෙම් රජෙය් 
ආදායම් අවශ්යතා පුරවා ගන්නට ඕනෑ. මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, 
ෙමොකක්ද ෙම් පතිවිෙරෝධය කියලා. එක පැත්තකින් ආදායම් 
ඕනෑ. අෙනක් පැත්ෙතන් ආදායම් ලබන ආයතන විකුණා දමනවා, 
එකවර මුදලක් ගන්න. ඒක හරියට රන් කිකිළියෙග් බිජු එකවර 
ගන්න රන් කිකිළියෙග් බඩ පැළුවා වාෙග් ෙගොන්කමක්. කරන්න 
යන එක විධියක් තමයි, ෙකළින්ම ලංසු කැඳවා ෙම් ආයතන 
ෙදන්න යන එක. අෙනක් එක ෙකොටස් ෙවෙළඳ  ෙපොළ හරහා ෙම් 
ආයතන කමෙයන් ඒ ෙකොම්පැනිවලට ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කිරීම. අන්තිමට රක්ෂණ සංස්ථාව හැරී ජයවර්ධන නැවතත් අයිති 
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කර ගන්න පුළුවන්, ෙම් කියාදාමය තුළ. රක්ෂණ සංස්ථාව 
තාවකාලිකව හැරී ජයවර්ධන අෙත් තිබුණු කාලෙය් ෙකොපමණ 
ෙසේවකෙයෝ අස්ෙවලා ගියාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. 
ෙකොපමණ ෙසේවකෙයෝ අන්ත විඳවීමකට භාජන කළාද කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. නැවතත් හැරී ජයවර්ධන රක්ෂණ 
සංස්ථාෙව් අයිතිකාරයා බවට පත් කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගෙනන වැඩ පිළිෙවළ ඉතා පැහැදිලියි.  

දැන් ගල් අඟුරු ෙටන්ඩරයක් ගැන විශාල කථාවක් තිෙබනවා. 
ඒවාත් ෙම් අතර කියාෙගන යන්නට ඕනෑ. ඇත්තටම දැන් ලංසුව 
තියන්ෙන් ගල් අඟුරු ෙටන්ඩර් කමයටද කියලා මම අහන්නට 
කැමැතියි. ෙමොකද, ගල් අඟුරු ෙටන්ඩරෙය් අඩුම ෙටන්ඩරය දීපු 
එක අයින් කළා, ඒෙක් පිරිවිතරයන් ෙවනස් කරලා. නැවත 
ආෙය්මත් ගණන් බලලා වැඩි ෙටන්ඩරයට දුන්නා. ලංසු කමයට 
ෙහෝ ෙම් රජෙය් ෙද්ෙපොළ ෙදන විට දැන් ඒ කමයට ෙදන්න යනවා 
කියලා හැඟවීමක්, ගල් අඟුරු ෙටන්ඩරෙයන් අපට හිතා ගන්න 
පුළුවන්. අත යටින් ගන්න මුදල් ෙම් ෙපෞද්ගලීකරණය තුළ තිබුණු 
බව කවුරුත් දන්නවා. ඒ අනුව තමයි ෙම් වටිනා ෙද්ෙපොළ ඊට වඩා 
අඩු වටිනාකමකට එක එක ෙකොම්පැනිකාරයන්ට දුන්ෙන්. 

අද වරාෙය් ආදායම අසීරු තත්ත්වයකට පත් වී තිෙබන්ෙන් 
ඇයි? ඒ, එලිසෙබත් ජැටිය දුන්නු නිසා. එලිසෙබත් ජැටිය දුන්නා, 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙකොම්පැනියට. ඒෙකන් තමයි ආදායම් ආෙව්. ඒ 
ආදායම් නැති ෙවනවාත් සමඟම වරාය අසීරු තත්ත්වයකට පත් 
වුණා. ෙම් ෙමොන ෙහේතුවක්ද? එකම ෙහේතුව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
තිෙබන ෙපෞද්ගලීකරණ උන්මාදය. ෙම් රටට ඒෙකන්  ෙවන්ෙන් 
විශාල විනාශයක්. මම කලින් කියු ආකාරයට රක්ෂණ සංස්ථාව 
වාෙග් වටිනා ආයතන නැවතත් අනතුරට ලක් වී තිෙබනවා.  

ඊළඟට,  කෙමෝපායික රාජ්ය ආයතන, විදුලිය, ජලය ආදිය අත් 
පත් කර ගැනීම තවත් විධියකින් ෙවනවා. එතැනදී ෙකොටස් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ හරහා ටිෙකන් ටික ඒවාෙය් අයිතිය ෙපෞද්ගලික 
අංශයට යනවා. එෙසේ යනවාත් සමඟ ෙපෞද්ගලික අංශයට 
කියනවා, නැත්නම් ෙපෞද්ගලික අංශය සහ රාජ්ය අංශය එකතු 
ෙවලා කියනවා, ෙම්වා ලාභදායී ආයතන බවට පත් කරන්න ඕනෑ 
කියලා. ලාභදායී බවට පත් කරනවිට   ජලය සහ විදුලිය තවදුරටත්  
ෙසේවාවන් ෙනොෙවයි.  ලාභ උපයන ආයතන බවට පත් කරන්න 
නම් ඒෙක් බර ආෙයත් කර ගහන්න ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් 
පාරිෙභෝගික ජනතාවටයි.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ආපු හැටිෙය් අෙප් රජෙයන් අඩු 
කරලා තිබුණු විදුලි බිෙල් පතිශතයක් නැවත වැඩි කළා. ඒ 
පතිශතය නැවත වැඩි කිරීම නිසා විදුලි බිල වැඩි වුණා. මම 
පශ්නයක් දීලා තිෙබනවා "වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න" 
අවස්ථාෙව්දී විදුලිය පිළිබඳ ඇමතිතුමාෙගන් අහන්නට. ෙම් 
බලන්න, ෙම් මුදල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, පසුගිය මාසවල ඉඳලා. 
ඒ වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලා විදුලිය ගාස්තු වැඩි 
කිරීෙම් පකාශයක්වත් ෙනොකරයි ඒ වැඩි කිරීම කෙළේ.  

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. මහජන වස්තු භාරයක් හදන්නට 
යනවා. වස්තු භාරය! ෙම්ක "වස්තු භංග භාරය" කියලා මම නම් 
කරන්න කැමැතියි. ෙම් අහිමි ෙවන ආදායම්, වත්කම් අයිති 
ජනතාවටයි. එම වත්කම්, ආදායම් ජනතාවට අහිමි කරමින් 
ෙකොම්පැනිකාරයන්ෙග් ලාභයට එකතු කරදීමට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන වරම කුමක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
එෙහම වරමක් ගත්තාද? ෙම් අය වැය දාන්න, ජනමත 
විචාරණයකට. ඒක සාමාන්ය පුරුද්දක් ෙනොෙවයි. ජනමත 
විචාරණයකට දාන්න. මම අභිෙයෝග කරනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පුළුවන් නම් ජනමත විචාරණයකට යන්න කියලා. ෙම් අය වැෙය් 
තිෙබන්නා වූ ෙයෝජනා තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවෙගන් අහන්න, 

"අනුමත කරනවාද?" කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දීපු අයත් 
ෙම් අය වැය පිළිබඳව ඒ අයෙග් විෙරෝධය පළ කරමින් සිටිනවා. 
ඉදිරි කාලෙය්දී මහජන මතය පකාශ ෙවන අවස්ථාවක් ආවාම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක දැක ගන්නට පුළුවන්. ඔබතුමන්ලා ඒ 
ෙවනුෙවන් ලැෙබන මුදල්වලින් කරන්ෙන් ණය ෙගවන එකලු.  

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

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් කථාව ඊට වඩා දිගයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

මම ඉල්ලීමක් කරනවා, මෙග් කථාෙව් ඉතුරු පිටු හතර හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළු කරන්නට අවසර ෙදන්න කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා කථාව පවත්වාෙගන යන්න. විනාඩි ෙදකකින් වාෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට කථා කරන්න තව විනාඩි ෙදකක් පමණක් තිෙබන හින්දා, 

ෙම් ගරු සභාව තුළ කිව්ව කාරණාවලින් යම් ෙද්වල්වලට මම 
යමක් කියන්න ඕනෑ. එතුමන්ලා දාර්ශනිකයන් ගැන කිව්වා. 
ප්ෙල්ෙටෝ කියන දාර්ශනිකයා කියලා තිෙබන්ෙන්, "ව්යාපාර, 
කර්මාන්ත ෙහෝ ව්යවසායන්හි නියුතුව ඉන්නා වූ කිසිෙවක් රාජ්ය 
පාලකයන් ෙනොවිය යුතුයි" කියලායි. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
තිෙබන්නා වූ ව්යවසායන්ෙග් වුවමනාවයි, තමන්ෙග් රාජ්ය 
පාලනෙය් වුවමනාවයි අතර ගැටුමක් ආවාම තමන් ඉෙබ්ම 
වැෙටන්ෙන් තමන්ෙග් ව්යවසාය පැත්තටයි. ඒ නිසා ව්යාපාරිකයන් 
ෙම් රෙට් රාජ්ය පාලනෙය් සිටීම නැවතත් කල්පනා කළ යුතු 
පශ්නයක්, වඩාත් ෙහොඳ යහ පාලනයකට එන්න නම්. ව්යාපාරික 
වුවමනාව තිෙබන අය ෙම් රෙට් ඇමති ධුර අරෙගන, ඒ ඇමති 
ධුරවල බලය ෙම් අය වැය ෙයෝජනා හරහා ඉදිරිපත් කරන ෙකොට 
ව්යාපාරිකයන් ෙපොෙහොසත් කරන සහ රෙට් ජනතාව දුප්පත් කරන 
කමෙව්දයක් හරහා කවදාවත් යහ පාලනයකට එන්න බැහැ.  

මෙග් කථාෙව් අවසාන පිටුව මා කියවනවා. ෙමොකද, ඊට ෙපර 
තිෙබන කථාෙව් ෙකොටස් ඉදිරිපත් කරන්න ෙවලාව මදි නිසා.  

ෙමම අය වැෙයන් ඉහළ පන්තිෙය් ධනවතුන්ට හා ඔවුන්ෙග් 
සමාගම්වලට සියයට 9කින් ෙහෝ සියයට 8කින් බදු අඩු කරන්න 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා; සමාගම් කිහිපයකට සියයට 6ක් වැඩි 
කරන්න ෙයෝජනා කරනවා. අඩු කරන්න ෙයෝජනා කරන සියයට 
9ක ෙහෝ සියයට 8ක බදුවල වටිනාකම ෙකෝටි සංඛ්යාත මුදලක්. 
ෙම්, රජය භාරෙය් තිෙබන ජනතාවාෙග් ධනයයි; රජෙය් 
ආදායමයි. ඒ ධනය ෙකොම්පැනිවලට, ධනවතුන්ට ෙදොරදන් දීමට 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් වරමක් තිෙබ්ද? එවිට සිදු වන්ෙන් 
කුමක්ද? එවිට සිදු වන්ෙන්, ෙපොදු ජනතාවාෙග් ධනෙයන් 
ෙකොම්පැනි හා ධනවතුන් ෙපොෙහොසත් කිරීමයි; එෙමන්ම ඒ 
පමාණයට ජනතාව දුප්පත් වීමයි. බදු කියන්ෙන් රජයට ආදායමක් 
වාෙග්ම ධනය සමාජය තුළ නැවත ෙබදා හැරීෙම් මාර්ගයයි- 
revenue and redistribution.  දැන් ෙම් කරන්න යන්ෙන් කළ යුතු 
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ෙද් කනපිට හැරවීමයි. ෙකොම්පැනිකාරයන් හා ධනවතුන් රජෙය් 
මුදල්වලින් ලාභ භුක්ති විඳිනවා. ඒ අඩුව පුරවන්න ෙපොදු 
ජනතාවෙගන් ආණ්ඩුව තව බදු ගන්නවා.  

සමහර ෙකොම්පැනිවලට සියයට 6කින් බදු වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ෙමොනවාද ඒ සමාගම්?  ඒ තමයි සුරා, සූදු, රක්ෂණ, 
බැංකු හා මූල්ය සමාගම්. එවිට ඒ සියයට 6ත් මහ ජනයාෙගන් අය 
කර ගන්න ඒ ෙකොම්පැනි කියා කරනවා. මහ ජනයාට 
ෙකොම්පැනිවලින් ආදායම් එකතු කරන්න බැහැ. ෙකොම්පැනිවලට 
මහ ජනයාෙගන් ආදායම් එකතු කරන්න පුළුවන්. මීට අමතරවත් 
NBT, VAT, PAL ආර්ථික ෙසේවා හරහා නැවත වැඩි කරන බදුත් 
අය කර ගන්නවා. ධනපතීන්ට ෙදොරදන් දීපු රාජ්ය ආදායම පියවා 
ගන්න ෙමෙහම කරන ෙකොට අෙප් පළාත්වල කියන්ෙන් "කෑවත් 
හිත් වදින්ෙන් නැහැ" කියලායි. ෙම් කරන්ෙන් ෙපොදු ජනතාවෙගන් 
උදුරාෙගන ධනපතියන්ට දීමයි. කළ යුත්ෙත් ධනපතීන්ෙගන් 
රැෙගන ජනතාවට දීමයි. ෙම් ධනපති සංවර්ධනය ෙමොන 
ෙකෙහල්මල් inclusiveද? ෙම්ක ධනපති පන්තිය ආණ්ඩුව හරහා 
ජනතාව මං ෙකොල්ල කෑමයි. 

ආණ්ඩුව ෙම් ඔක්ෙකෝම වහගන්න හදනවා, භාණ්ඩ හා දව්ය 
කිහිපයක තිරු බදු ෙහෝ ෙවනත් බදු අඩු කරලා. අපට මතකයි, දින 
100දී පම්ෙපෝරි ගහලා අඩු කරපු පරිප්පු, සීනි, මිල ඡන්දෙයන් 
පස්ෙසේ ආපහු ඉහළ දමපු හැටි. ජනතාවෙගන් ගන්නා බදු යනු 
ජනතාෙග් සුළු ආදායම ෙපොකට් ගැසීමයි. එය සිදු කරන ෙවලාවට 
ටිකකින් දියවී යන අයිස් පලම් එකක් කටට ෙදනවා. ඒ තමයි 
භාණ්ඩ කිහිපයක බඩු මිල අඩු කිරීම. එය ශල්ය කර්මයකදී ඇඟ 
කපන ෙවලාවට නිර්වින්දනය කරනවා වාෙග් වැඩක්.  

දින 100 අතුරු අය වැෙයන් ෙපොෙරොන්දු වූ ෙත්, රබර්, වී 
සහතික මිලට ෙමොකද වුෙණ්? ෙකෝ, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ට වැඩි කරනවා කියපු රුපියල් 2,500? ෙකෝ, වැටුපට 
එකතු කරනවාය කියපු රුපියල් 10,000? ෙත් හා රබර් ගැන 
කටඋත්තර නැහැ. 400,000ක පමණ ජනතාවක් අනාථයි. වීවල 
සහතික මිල පහත දමා තිෙබනවා. කෘෂිකර්මයට පශස්ති ගායනා 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙරෝද ෙදෙක් අත් ටැක්ටරෙය් බදු 
ෙදලක්ෂයකින් වැඩි කරලා. ධීවර ආම්පන්නවලටත් එෙසේමයි. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුවට ෙහක්ටයාර එකකට රුපියල් 
25,000ක් දීලා රජය ෙගොවියන්ෙගන් ගාන කපාෙගන තිෙබනවා. 
වවුචර් අරෙගන ෙගොවිෙයෝ ෙපොෙළොන්නරුව නගරයට යන ෙකොට 
ඉල්ලුම අනුව ෙපොෙහොර මිල වැඩි ෙවලා.  

නිල ඇඳුම් කථාවත් එෙහමයි. අතිනුත් මුදලක් දමලා තමයි 
ඒවා ගන්න ෙවන්ෙන්. නැත්නම් රජය එම භාණ්ඩවල මිල පාලනය 
කරනවාද? එය කළ යුතුයි. වවුචරෙය් මිලටම ෙරදි හා ෙපොෙහොර 
කඩවල තිබිය යුතුයි. ඒ ගැන මුදල් ඇමතිතුමා පකාශයක් කළ 
යුතුයි. ෙම් විධියට රජය ෙපොෙරොන්දු කඩ කරලා ජනවරම අහිමි 
කරෙගන ඉවරයි. ෙමතැන ඉඳන් අත ඔසවන බහු භූතයන්ෙගන් 
රෙට් තත්ත්වය මනින්න එපා.  

ඉහළ පන්තියට රජෙය් ෙද්ෙපොළ ආදායම් පවරා දී ඔවුන් තව 
තවත් ෙපොෙහොසත් කරනවා. ෙපොදු ජනතාවාෙග් හිසමතට 
ෙහණපතය දමනවා. ෙම් තමයි නිෙයෝලිබරල් රකුසු ධනවාදය. ෙම් 
මඟින් ලංකාෙව් එකතුවන අගය වැඩි කර ආර්ථිකය වර්ධනය 
කරන බවත් එම වර්ධනයට ධනවතුන් දායක වී ඔවුන්ෙගන් පිරී 
උතුරා ෙබ්රී එන පංගුව ජනතාවට ලබාගත හැකි බවත් කියනවා. 
Trickle-down theory එකට අනුව ධනවතුන් සරුසාර වන විට 
කම්කරුවන් හා ෙපොදු ජනතාවත් සරුෙව්වි කියලායි කියන්ෙන්. 
එෙහම ෙවන කාෙලක ෙනොෙවයි අපි ඉන්ෙන්. අද ෙලෝක ධනපති 

කමය මන්දගාමියි. බලන්න IMF අලුත්ම ඉලක්කම්. ෙමවැනි 
කාලයක සිදු වන්ෙන් ෙපොදු ජනතාව මිරිකා ෙකොම්පැනිවලට ලාභ 
ගැනීමයි -Austerity Budget.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙලෝක ෙවෙළඳාම හැකිලී තිෙබනවා. 
ජාත්යන්තර පාග්ධනෙයන් ඉන්දියාව ඇතුළු දකුණු ආසියා වටම 
බිලියන 43ක් ලැබී තිෙබනවා. ලංකාවට ලැබී තිෙබන්ෙන් බිලියන 
2කටත් වඩා අඩුෙවනුයි.  මැද ෙපරදිග අර්බුදය නිසා අපෙග් 
රැකියා අඩු ෙවන්න පුළුවන්. මැද ෙපරදිගට යවන අපෙග් ෙත් මිල 
හා ෙත් පමාණය අඩුෙවන්න පුළුවන්. අපට ලැෙබන විෙද්ශ 
සංකාම අඩු ෙවන්න පුළුවන්.  

ෙම් අනුව අපෙග් අපනයන වැඩි කරගන්න FDIs වැඩිෙයන් 
ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් ෙවයිද? සිදු වන්ෙන් ජාත්යන්තර මූල්ය 
සමාගම් ලංකාෙව් සමාගම් සමඟ ෙජෝඩු වී ජාවාරම් කමයට 
ෙලොතරැයි ලාභ උපයන එකයි. ෙමහි කඩා වැදී ෙකටි කාලීන 
ආර්ථික කියාකාරිත්වයක් ඇති කිරීමයි -footloose finance 
capital. ඉන් පසුව ඒ අය ෙවනත් සාර භූමියකට යාවි. ෙමම අය 
වැය ව හය ෙහෝ සැකසුම නිෙයෝලිබරල් ෙහවත් රකුසු ධනවාදී 
සැලසුමක්. පසු ගිය රජය ධනපති කමය තුළ ආර්ථික වර්ධනයට 
මැදිහත් වී ජනතා ෙක්න්දීයවද එක් එක් පියවර සැලසුම් කළා. 
එෙමන්ම ජාතික සම්පත් සුරකමින් ඒ ඒ පියවර ගත්තා. ඒ අතර 
සියයට 6ක හා සියයට 8ක ආර්ථික වර්ධනයක් අත්පත් කර 
ගත්තා. එය සමාජ පජාතන්තවාදී කියා මාර්ගයක්- social 
democratic strategy as against the neoliberal strategy of the 
UNP. 

ලංකාෙව් ෙකොම්පෙද්රු ධනපති පන්තියට නිෙරෝගී ෙලස 
ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කරන්නට ශක්තියක් ෙහෝ ෛධර්යයක් 
තිබුෙණ්ම නැහැ. සමස්ත වශෙයන් ආෙයෝජනයට වඩා 
ජාවාරම්වලට, speculationsවලට විතරයි ඔවුන් ෙපළඹුෙණ්. ඒ 
නිසා රජයට සැබෑ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කිරීමට ෙලොකු බරක් 
දරන්නට වුණා. මැද පන්තිෙය් වියදම් හා පාරිෙභෝජනය වැඩි 
කරවා රජය එමඟින් වක බදු වැඩි කර ගන්න හිතනවා. නමුත් 
අතිවිශාල බහුතරයකට ෙම් බදු බර නිසා පරිෙභෝජන වියදම් අඩු 
කර ගන්න ෙවනවා. එවිට අෙප්ක්ෂිත වක බදු ආදායමවත් එන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් බදුවලට අමතරව රුපියෙල් වටිනාකම වැෙටනවා. ඒ 
බරත් ෙපොදු ජනතාවට දරා ගන්න ෙවනවා.  

ඊළඟට, තවත් අනියම් බදු රාශියක් තිෙබනවා. වවුචර් බද්ද 
ඉන් එකක්. එනම් ෙරදි ගන්න ෙකොට, ෙපොෙහොර ගන්න ෙකොට එහි 
ඉල්ලුම වැඩි ෙවන අවස්ථාෙව්දී මිල පාලනයක් නැති නිසා අතින් 
සල්ලි දමන්න ෙවනවා. විදුලිය, දුරකථන, ජලය ඇතුළු සියලුම 
අත්යවශ්ය මූලික ෙසේවාවන්ෙග් මිල වැඩිෙවයි.  

අද තිෙබන පධාන ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙයෝජනාව 
ෙලෝක තත්ත්වය අනුව ඵල දැරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වුණත් 
ෙද්ශීය, විෙද්ශීය ජාවාරම්කාරයන් එකතු ෙවලා යමක් කමක් කර 
ගනීවි. ඒකයි ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ඉක්මන් ෙලොතරැයි ලාභ 
ෙහොයන අය ෙම් ජාවාරම්වලට බහීවි. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කුරිරු 
තර්කනය අනුව බහුතර ජනතාව පහළ මැද පන්තියත් ඇතුළුව 
විශාල සමාජ ෙකොටසක් ව්යසනයකට මුහුණ ෙදන තත්ත්වයක් 
ඇති කරාවි. දැනටමත් නැඟී එන ආණ්ඩු විෙරෝධය මධ්යෙය් 
ආණ්ඩුවට වැඩි කල් යන්න මත්ෙතන් "ඇඩස්" පවා නැති ෙව්වි. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, ෙදමළ ජාතික සන්ධානය සිදු ෙවන ෙම් 
භයානක විපත් ගැන අවසාන වග කීම භාර ගන්න ෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එදා යූඑන්පී ආණ්ඩුවට 
කිව්වා වාෙග්ම "ෙම් ආණ්ඩුව භංග ෙව්වා!" කියා පාර්ථනා කරමින් 
තමයි මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරන්ෙන්.  
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු පී. හැරිසන් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

[අ.භා. 1.16] 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய 
அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් හිතමිත වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ ෙම් ගැන 
වචනයක්, ෙදකක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන එක පැත්තකින් මා 
සතුටු ෙවනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, එතුමා ෙම් අය වැෙය් ෙකොයි 
එකටද කැමැති වුෙණ් කියලා. එතුමාෙග් හැම වචනයක්, වචනයක් 
පාසාම තිෙබන්ෙන් ෛවරය, ෙකෝධය, ඊර්ෂ්යාව වපුරවන එක. 
"ෙම්ක භංග ෙව්වා!" කියන වචනය තමයි එතුමාෙග් තිබුෙණ්. ෙම් 
රෙට් අහිංසක මිනිස්සුන්ට, -මහ ෙපොෙළොෙව් බිම් කැබැල්ලක 
අයිතියක් නැති මිනිස්සුන්ට, අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ෙපරුම් 
පුරාෙගන බලාෙගන හිටපු මිනිස්සුන්ට- ඒ අයෙග් ඉඩමට 
සින්නක්කර අයිතිය ෙදනවාට ෙම් රෙට් ෙමොෙළේ තිෙබන මිනිෙහක් 
විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඒක ෙදන ෙකොට ඒ ෙදන අයට ශාප කරන්නත් පුරුදු ෙවලා 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, කුණු ෙකොල්ලයට වරාෙය් 
ජැටිය විකුණුවා කියලා. මම අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පසු 
ගිය අවුරුදු 10ක ආණ්ඩු කාලෙය්දී ෙකොළඹ වරාෙය් අක්කර 50ක් 
චීනයට සින්නක්කර ලියලා ෙදන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේ කැබිනට් 
එෙක් ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියලා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් අක්කරයක් 
ෙඩොලර් එක ගණෙන් විකුණනෙකොට, තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොෙහේද 
හිටිෙය් කියා මම ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි. ඔබතුමා දැන් ෙම් කථා කරන්ෙන් කටින්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේ නිකම් ෙබොරුවට ෙවනම ෙලෝකයක් මවා පාන්න 
හදනවා. තමුන්නාන්ෙසේ නිකම් ෙලොම් හැළුණු සිංහයන්ෙග් කථා 
කියා ෙම් රට ආපසු කුලප්පු කරන්න හිතාෙගන ඉන්නවා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේ තරම් තකතීරු ෙමෝඩෙයකු 

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

නැහැ කියන එක තමයි, මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ෙමතුමන්ලා වරාය 
ගැන කථා කළා; විෙද්ශීය ආෙයෝජක ෙයෝ ගැන කථා කළා; 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැනට අවුරුදු 15කට, 20කට කලින් කළ 
වැඩ ගැන කථා කළා. හැබැයි, ඒවාම ආපසු ඉස්සරහට ෙගන 
යන්නට, ඒවාම සාර්ථක කරන්නට තමයි පසු ගිය ආණ්ඩු ෙව්දී ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා ඇමතිවරෙයකු හැටියට උදවු 
කෙළේ. නමුත් අද එතුමා ෙම් විධියට කථා කරනවා. ඒ නිසා මම 
ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද, හැම දාම සමාජය ගැන 
ෛවරෙයන්, ෙකෝධෙයන් බලපු නිසා ෙම්වා එතුමන්ලාට අලුත් 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවර අය වැය විෙශේෂ 
තැනක් ෙගන තිෙබන බව අපි දැක්කා. එකක් තමයි, ෙමවර අය 
වැෙයන් අධ්යාපනය සඳහා විශාල කැපවීමක් කර තිබීම. ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා අධ්යාපනය නඟා සිටුවීම සඳහා විශාල කැපවීමක් කර 

තිෙබන බව අප දැක්කා. ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධවත් 
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමාජයට 
අෙනකුත් සහන ලබා ෙදන අතෙර් සංවර්ධනය ඉස්සරහට ෙගන 
යන්න අවශ්ය විශාල වැඩ පිළිෙවළකුත් ෙමවර අය වැෙයන් දියත් 
කර තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, රෙට් අධ්යාපනය නංවන්නට නම් 
පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය අනිවාර්යෙයන්ම වැදගත් ෙවන බව. අපි 
දැක තිෙබනවා, ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් එෙහම නැත්නම් ෙවනත් 
නාගරික පෙද්ශවල දරුවන්ෙග් ෙපර පාසල් අධ්යාපනය දියුණු 
කරන්නට, ඒ වාෙග්ම ෙපර පාසල් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය නඟා 
සිටුවන්නට විවිධ අන්දෙම් කියාකාරකම් කර තිෙබන බව. ඒ අයට 
අවශ්ය මූලික පහසුකම් ලබා දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ගම්බද 
පෙද්ශවලට, දුෂ්කර පෙද්ශවලට යනෙකොට, ඒ දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් එවැනි හරි හමන් වැඩ පිළිෙවළක් අරෙගන 
තිබුෙණ් නැහැ කියන එකත් අපි දැක්කා. ඒ සඳහා හරියාකාර 
පුහුණු ගුරුවරුන් නැහැ. ඒ දරුවන්ට අධ්යාපනය හදාරන්න ෙහොඳ 
පන්ති කාමරයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ දරුවන්ෙග් කුසලතාවන්, 
හැකියාවන් වර්ධනය කරන්නට ෙවන වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. 
හැබැයි, පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය සඳහා ෙම් රජෙයන් රුපියල් 
මිලියන 7,000ක පමණ විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධව අපි මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුති කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
එතැන ඒ පසු බිම හැදුෙවොත් තමයි, රෙට් අනාගතය ශක්තිමත්ව 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න, ෙම් අනාගත පරපුර ෙහොඳ තැනකට 
ෙගෙනන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන එක මා තමුන්නාන්ෙසේට 
මතක් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ජාතික ළමා 
ආරක්ෂක අධිකාරියත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි. ෙමොකද, අපි දැක්කා, 
පසු ගිය කාලෙය්දී ළමා අපෙයෝජන, ඒ වාෙග්ම කුඩා ළමයින් 
පැහැර ෙගන යෑම් සහ ළමයින්ට සිදුවන තාඩන පීඩන සම්බන්ධව 
වාර්තා වුණු ආකාරය. ඒ නිසා ඒවා වැළැක්වීම සඳහා ජාතික ළමා 
ආරක්ෂක අධිකාරිය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහාත් ෙහොඳ 
වැඩ පිළිෙවළක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, ළමයින් 
රැක බලා ගැනීෙම් වැඩසටහන ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කර ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවාය කියන එකත් මම 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙමවර අය වැෙය් ඉතාම 
වැදගත් අංගයක් හැටියට දැක්ෙක්, අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කර තිෙබන මුදල් පමාණයයි. ලංකා ඉතිහාසෙය් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ වැඩිම මුදල ෙම් වතාෙව් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 9,000කට පමණ ආසන්න මුදලක් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
සහනදායි වැඩසටහනක් යටෙත් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන්, 
අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන්, රෙට් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් වියදම් 
කළ එකම ආණ්ඩුව, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව කියන එක මම ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියනවා. ෙම්වා 
ඇස්, කන් තිෙබන අය දකිනවා. ඇස්, කන් නැති සමහර අයට 
ෙම්වා දකින්නට, අහන්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
පාසල්වල යටිතල පහසුකම් නඟා සිටුවීමටත්, ඒ වාෙග්ම විධිමත් 
ෙලස ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමටත් අවශ්ය කරන කමෙව්දයක්, වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙමවර සකස් කර තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි දැක්කා පසු ගිය 
කාලවල ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීෙම්දී සුදුසුකම් නැති අය හුඟ 
ෙදෙනකු ස්ෙව්ච්ඡා පත්වීම්වලට ගිය බව. ඊට පසු ෙද්ශපාලන 
බලපෑම් මත ෙමොන කමයකින් ෙහෝ ඒ අය ස්ථිර කළ බව. හැබැයි, 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙහොඳ ගුරුවරුන් ටිකක් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ කමෙව්දය ෙවනස් කර ඒ සඳහා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න අවශ්යයි. ඒ නිසා ෙහොඳ 
පාසල් ගුරුවරුන් පිරිසක් බිහි කිරීමට අවශ්ය ගුරු පුහුණු 
වැඩසටහන් ආදිය සඳහා රුපියල් මිලියන දහසකට වඩා ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගාමීය පාසල්වල 
දිගින් දිගටම ගුරු හිඟයක් තිෙබනවා. ගාමීය පාසල්වලට අනුයුක්ත 
කරන සමහර ගුරුවරුන් ඒ පෙද්ශවල ඉන්න කැමැති නැහැ. ඒ අය 
මාරුවක් හදා ෙගන නගරයට එනවා. ෙමොකද, ඒ අයට අවශ්ය 
මූලික පහසුකම්, මූලික අවශ්යතා ඒ පෙද්ශවල නැති නිසා. ඒ නිසා 
ගාමීය පෙද්ශවල අධ්යාපනය දියුණු කිරීම ෙවනුෙවන්  ආචාර්ය 
මණ්ඩල සඳහා ගුරු නිවාස සෑදීමට ෙමවර අය වැෙයන් 
පමුඛත්වයක් දී තිෙබනවා. එය ඉතාම වැදගත් කාර්යයක්. ෙම් 
මඟින් දුෂ්කර පෙද්ශවල පාසල් දරුවන්ට විශාල සහනයක්, 
ෙසේවාවක් ලැෙබනවා කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජල පහසුකම් ෙනොමැති 
පාසල් තිෙබනවා. වැසිකිළි පහසුකම් නැති ඉස්ෙකෝල දහසකට 
වඩා තවමත් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. එය ඉතාම කනගාටුදායක 
තත්ත්වයක්. නිදහස ලැබී අවුරුදු ගණනාවක් -අවුරුදු පනහකට, 
හැටකට ආසන්න කාලයක්- ගත ෙවලා තිෙබද්දීත් තවමත් අෙප් 
රෙට් සමහර පාසල්වල වැසිකිළියක් නැහැ, ෙබොන්න වතුර ටිකක් 
නැහැ කියන්ෙන් ෙශෝචනීය තත්ත්වයක්. ඒ නිසා රුපියල් මිලියන 
4,000ක් ෙවන් කර සියලුම රජෙය් පාසල්වලට වැසිකිළි, කැසිකිළි 
පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙමවැනි පාසල් ගැන කථා කළා. විවිධ සංව ර්ධන වැඩසටහන් ගැන 
කථා කළා. අෙප් මිත බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. එතුමා ෙලොකු 
සංවර්ධන වැඩසටහන් ෙපොත් පත්වලින් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් 
තවමත් වැසිකිළියක් නැති පාසල් තිබීම ෙශෝචනීයයි කියා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙකොෙහේද, තිෙබන්ෙන්?   
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ලැයිස්තුව ෙදන්නද? 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙදන්න. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ ලැයිස්තුව ෙදන්නම්. ෙම් කථාෙවන් 

පස්ෙසේ මා හමු ෙවන්න එන්න. මම ලැයිස්තුව ෙදන්නම්. කලබල 
ෙවන්න එපා. ඒවා ෙදනවා.  

වතු පාසල් සම්බන්ධෙයනුත් යමක් කියන්න ඕනෑ. වතුකරෙය් 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනයට පසු ගිය රජයන්ෙගන් කුඩම්මාෙග් 
සැලකිලි ලැබුණා කියන එක රහසක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙමවර 
අය වැෙයන් වතු පාසල් 25ක් ද්විතීයික මට්ටමට උසස් කිරීම 
සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙපොත්පත්, සඟරා 

ඇතුළු අධ්යාපනයට අවශ්ය කරන සියලුම උපකරණ බදුවලින් 
ෙතොරව ෙගන්වන්න දැන් අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් 
අපට පුළුවන් ෙවයි, ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය තව තවත් 
නංවාලීමට.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලවල 
විශ්වවිද්යාල ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල පමාණවත් ෙනොවුණු බව 
මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න ඕනෑ. විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනය නංවාලීම සඳහා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් වැඩි මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කරන්න කියා විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ට මහ 
පාරවල් ගාෙන් යන්න සිදු වුණා. ඒ අයට ෙපළපාළි යන්න සිදු 
වුණා. ඒ ෙවන ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි. ඒ අයෙග් ෙපෞද්ගලික 
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය 
සඳහා මුදල් ෙවන් කර ගන්නයි. එය බිහිරි අලින්ට වීණා වයනවා 
වාෙග් වැඩක් වුණා. අපි දැක්කා, එවකට පැවැති රජයන් ඒවා 
ඇහුෙණ් නැති ආකාරයට  හිටි හැටි. හැබැයි, ෙම් වතාෙව්දී අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝගය පරිදි ෙම් රෙට් 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ විශාලම මුදල 
ෙවන් කර තිෙබනවා කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න 
කැමැතියි. ඒ තුළින් ෙන්වාසිකාගාර පශ්න විසඳා ෙදන්න, 
විශ්වවිද්යාල දරුවන්ෙග් සහ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලවල 
අවශ්යතා ආදී සියල්ල ඉටු කර දීමට පමුඛස්ථානයක් අර ෙගන 
කටයුතු කර තිෙබනවා කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් උසස් අධ්යාපනය 
හදාරන විශ්වවිද්යාලවල දරුවන් ෙවනුෙවන් දිවංගත ලලිත් 
ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා එදා ආරම්භ කළ මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව 
අරමුදල අදටත් සාර්ථකව කියාත්මක ෙවනවා. එතැනින් එහාට 
ගිහිල්ලා ශිෂ්යත්ව ලබා දීමට අමතරව මහෙපොළ විශ්වවිද්යාලයක් 
ඇති කර, පාඨමාලා ඇති කර දරුවන්ෙග් අධ්යාපන මට්ටම ඉහළ 
නැංවීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන්නත් ෙමවර අය වැෙයන් 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේට 
ඉතාමත් සතුෙටන් මතක් කරන්න ඕනෑ. රජෙය් අනික් 
විශ්වවිද්යාලවලට පමණක් ෙනොෙවයි, ආගමික පුනරුදය ඇති 
කිරීමට ෙබෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්යාල ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් 
අපි ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් බැලුවාම මම 
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න කැමැතියි, විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනය, ඒ වාෙග්ම පාථමික අධ්යාපනය, ද්විතීක අධ්යාපනය 
සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් කර බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් රෙට් 
දරුවන්ෙග් අනාගතය ඉස්සරහට ෙගනියන්න විතරක් ෙනොෙවයි 
කියා. ඒ අය ෙලෝකයට හුරු කරන්න, ඒ අයෙග් විෂය මාලා 
ෙලෝකයත් එක්ක සම්බන්ධ කර ෙලෝකෙය් සංවර්ධනය සඳහා 
අවශ්ය කටයුතු ෙවනුෙවන් ඉදිරියට ෙගන යන්න තමයි ෙම් සඳහා 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ෙම් අය වැෙය්දී  
පමුඛස්ථානය ලබා දී තිෙබන්ෙන් අෙප් අධ්යාපනයටයි කියන 
කාරණය මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ඊළඟට, අපි ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ගනිමු. මම දැක්කා අද උෙද් 
ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරපු විජිත ෙහේරත් මන්තීවරයා වකුගඩු 
ෙරෝගීන් සඳහා ලබා ෙදන රුපියල් 3,000 දීමනාව ෙදන්ෙන් නැහැ 
කියලා ෙචෝදනාවක් ෙකරුවා. මම ඒ අවස්ථාෙව්ම එය නිවැරැදි 
ෙකරුවා. මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියනවා, ඒ 
මුදල ෙනොකඩවාම ෙදන්න ෙම් රජය තීන්දු කර තිෙබනවා කියා. 
ඒෙක් කිසිම අඩුවක් කරන්ෙන් නැහැ. අද රෙට් සමස්ත 
ජනතාවෙගන් විශාල පිරිසක්, ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් 
වකුගඩු ෙරෝගය සඳහා රජෙය් ෙරෝහල්වලින් පතිකාර ලබනවා.    
ඒ අයෙග් ජීවිත ෙබොෙහොම අවදානම් තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්.   
ඒ අය ෙවනුෙවන් රජය කියා මාර්ග ගණනාවක් ෙගන තිෙබනවා.  
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එයින් එකක් තමයි, විෙශේෂෙයන්ම අනුරාධපුරය, වවුනියාව 
කිලිෙනොච්චිය, ෙපොෙළොන්නරුව ආදී පෙද්ශවල ෙරෝහල්වල 
තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් රුධිර 
කාන්දුකරණ යන්ත - dialysis machines - 250කට අඩු සංඛ්යාවක් 
තමයි තිබුෙණ්. අනුරාධපුරය, ෙකොළඹ, මහනුවර, ෙපොෙළොන්නරුව 
යන ෙරෝහල් කීපයක තමයි ෙම් යන්ත තිබුෙණ්. එයිනුත්  යන්ත 
150ක් පමණ තමයි දැනට කියාකාරී තත්ත්වෙය් තිෙබන්ෙන්.  එක 
පැත්තකින් ඒ ෙරෝගීන්ට සහන සැලසීමට කටයුතු කරනවා 
වාෙග්ම ෙම් රුධිර කාන්දුකරණ මැෂින් 1,000ක් ෙම් අවුරුද්ද තුළ 
රට තුළ ස්ථාපිත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා මුදල් 
ෙවන් කර තිෙබනවා.  ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් විශාලතම 
මුදලක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා කියන කාරණය මම 
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න කැමැතියි.  

ඒත් එක්කම වකුගඩු ෙරෝගය ෙවනුෙවන් අලුතින්ම ෙරෝහලක් 
මින්ෙන්රිය පෙද්ශෙය් ඉදි කිරීම සඳහා අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ලබා 
දී තිෙබනවා. ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල  නවීකරණය කිරීමට සහ 
කුරුණෑගල, යාපනය ඇතුළු තවත් ෙරෝහල් ගණනාවක් වැඩිදියුණු 
කිරීමටත්, ජංගම ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවන් පුළුල් කිරීම සඳහාත් මුදල් 
පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙම් රෙට් ෙබෝ වන 
ෙරෝග දවසින් දවස වැඩි ෙවනවා. අද ෙම් රෙට් බහුතරයක් ෙදනා 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට  භාජන ෙවලා තිෙබනවා. එය 
තමුන්නාන්ෙසේට සහ අපි හැෙමෝටම දකින්න ලැෙබනවා. එක 
පැත්තකින් වකුගඩු ෙරෝගය. අනික් පැත්ෙතන් හෘදයාබාධ සහ 
පිළිකා ෙරෝගය. ෙම්වා වසංගත තත්ත්වෙයන් පැතීරිෙගන යනවා. 
ඒ නිසා පළමුෙවන්ම කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් අය දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන් ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීමයි. ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝගවලට රෙට් බහුතරයක් ෙදනා ෙගොදුරුවීම 
වැළැක්වීමට දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් පළමුෙවන්ම කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා විෙශේෂයක් කරලා, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට ෙම් 
ෙවනුෙවන් දීර්ඝ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීමට අවශ්ය පතිපාදන 
ෙවන් කිරීම ගැන අපි මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 
ෙබොෙහොම උජාරුෙවන් දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව ගැන කථා කළා මම 
දැක්කා. වාහනවලට දුම් සහතිකය ගත්තාම පවුල් අවුල් ෙවනවාලු.  
දුම් සහතිකය ගත්තා කියා පවුල් අවුල් ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
Passports ෙදකක් තිබුෙණොත් පවුල් අවුල් ෙවනවා. ෙමොකද, නම් 
ෙදක තුනකින් ෙන් ෙම්වා තිෙබන්ෙන්.  එතුමා කිව්වා "කසාද 
බඳින්න විධියක් නැහැ. පවුල් අවුල් ෙවනවා" කියා.  ෙම් අවස්ථාෙව් 
එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැති නිසා මම පවුල් අවුල්වීම පිළිබඳ 
වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් එතුමා ඒ විධියට ෙම් ගරු 
සභාෙව් විෙව්චනය කළා. 

පසු ගිය කාලෙය් වාහනවලට දුම් සහතික ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද 
කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, වාහන දුම් සහතිකය ගැන මම පසු ගිය කාලෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්නයක් ඇහුවා. පාර්ලිෙම්න්තු විවාද, 209 වන 
කාණ්ඩය, 7 වන කලාපය. පශ්නෙය් මාතෘකාව තමයි "වාහන දුම් 
පරීක්ෂා කිරීෙම් ව්යාපෘතිය : විස්තර". මම ඒ පශ්නෙයන් ඇහුවා, 
දුම් පරීක්ෂා කිරීෙම් අරමුණ ෙමොකක්ද කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් හිටපු පවාහන ඇමති කුමාර 
ෙවල්ගම මැතිතුමා ඒෙක් අරමුණ හැටියට කිව්වා, "1998                         
ශී ලංකාෙව් වායු දූෂණය සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
ෙගොනු කරන ලද අංක 568/98 දරන ෙපත්සම විභාග කිරීෙමන් 
අනතුරුව ෙදන ලද නිෙයෝගය අනුව තමයි වාහනවල දුම් පරීක්ෂා 
කිරීෙම් කටයුත්ත කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හැබැයි ෙම් දුම් පරීක්ෂා 
කිරීම කරන්න ලංකාෙව් ආයතන 2යි තිෙබන්ෙන්. එකක් තමයි 
ලාෆ් එෙකෝ ශී ආයතනය. අනිත් එක තමයි ක්ලින්ෙකෝ ලංකා 
සමාගම. ෙම් ආයතන ෙදකට තමයි දුම් පරීක්ෂා කිරීමට අවසර 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙවන කාටවත් අවසර දීලා නැහැ. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන මම 
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්. 2008 ඉඳලා ෙම්  වන ෙතක් එම 
සමාගම් ෙදක දුම් පරීක්ෂා කිරීෙමන් එන ආදායෙමන් රජයට 
ෙගවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 10යි. ඉතිරි සියයට 90ම එම සමාගම් 
ෙදක අයිති කරෙගන තිෙබනවා. ඒක මම ෙනෙමයි කියන්ෙන්. 
හිටපු පවාහන අමාත්ය කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා තමයි කියන්ෙන්. 
එතුමා කියනවා, "සමස්ත ආදායෙමන් සියයට 90ක මුදලක් 
ෙයෝජනා කැඳවීෙම් ලියකියවිලි හා ගිවිසුම් අනුව අදාළ 
ඒජන්තවරුන්ට ෙගවනු ලැෙබ්" කියලා. එෙහම නම් මම අහනවා, 
ෙම් රෙට් වාහනවල දුම් පරීක්ෂා කිරීෙමන් ලැබුණු මුදලින් සියයට 
90ක්ම ඒ වාෙග් සමාගම් ෙදකකට දීලා තිෙබන්ෙන් කාෙග් 
වුවමනාවටද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සම්බන්ධ ව ෙලොකුවට 
කෑ ගැහුවා. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙමෝටර් සයිකල්වලට 
වැඩි කළ දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව අයින් කරනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම 
තී වීලර්වලිනුත් එම වැඩි කළ මුදල අයින් කරනවා කියලා කිව්වා. 
හැබැයි, පසු ගිය අවුරුද්ද වන ෙතක් එක ෙමෝටර් සයිකලයකින් 
 රුපියල් 415ක් අය කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 ෙමෝටර් කාර් එකකින් රුපියල් 1,110ක් අය කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙමෝටර් ෙලොරිවලින් රුපියල් 1,560ක් අය කර තිෙබනවා. 
ෙම් අය කළ මුදලින් සියයට 90ක් එම සමාගම් ෙදකට දීලා 
තිෙබනවා. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා, ෙම් සමාගම් ෙදක කාෙග්ද කියලා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ඒ කමය ෙවනස් කරනවා. 
ෙම් රෙට් වාහන තිෙබන්ෙන් ජනගහනෙයන් සියයට 2ක පිරිසකට 
විතරයි. අපි රුපියල් 5,000ක් අය කරනවා කිව්වාම, අපි ඒ රුපියල් 
5,000 අය කරන්ෙන් ෙකොම්පැනිකාරයින්ට ෙදන්න ෙනෙමයි. ෙම් 
සඳහා සුදුසුකම් තිෙබන සියලුම ෙදනාට ඉදිරිපත් ෙවන්න කියලා 
අපි විවෘතව ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක නිසා 
ඉදිරිපත් ෙවලා,- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් ෙරෝගයට ෙබෙහත් කරලා ඉන්න. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
පසු ගිය කාලෙය් හැදුණු ෙරෝගවලට ඕනෑ ෙබෙහත් ෙමොනවාද 

කියලා මට වැඩිය ෙහොඳට තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේ ඔච්චර ෙවදකම දන්නවා කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. දන්නවා නම් පසු ගිය ආණ්ඩුවට ෙබෙහත් කරන්න තිබුණා 
ෙන්. කට්ටිය FCID එකට, CID එකට, ජනාධිපති ෙකොමිෂන් 
එකට යන්ෙන් නැහැ ෙන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙබෙහත් ටික දුන්නා 
නම්. තමුන්නාන්ෙසේ දැන් හැම එකකටම ෙබොෙහොම,- [බාධා 
කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

ලබා දී තිබූ කාලය අවසන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ෙරෝගයට ෙබෙහත් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා ෙම් අය වැය මහා යෙකක් විධියට 
ෙපන්වන්න හැදුවාට, ෙම් අය ෙම්ක රකුෙසක් විධියට දැක්කාට, 
හැබැයි රෙට් ජනතාව දන්නවා ෙම්ක තුන්කල් බලා හදපු අය 
වැයක් කියලා. ඒ විධියට තමයි මමත් දකින්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහම නම් ජනමතයක් තියලා අහලා බලන්න. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
තමුන්නාන්ෙසේට තරම් පිස්සු නැහැ ෙන් අපට ෙම් අය වැය 

ජනමතයකට ඉදිරිපත් කරන්න. ෙමොන ආණ්ඩුවද ඒක කෙළේ? 
ඉස්ෙසල්ලා තමුන්නාන්ෙසේ ෙදොස්තර මහත්මෙයක් ළඟට ගිහිල්ලා 
ඔළුව පරීක්ෂා කරෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අපට ෙපෙනනවා තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඔළුෙව් ෙලොකු වයර් 

මාරුවීමක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු හැරිසන් ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ  කාලය 

අවසන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඕකට ෙබෙහත් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය ෙවනුෙවන් ගරු මුදල් ඇමතිතුමාටත්, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු අගමැතිතුමාටත් ස්තුති 
කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අෙප් සමහර සෙහෝදර මන්තීවරු 
කිව්වා, ෙම් අය වැය ආර්ථික වැව කඩාෙගන ගිය අය වැයක් 
කියලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ෙමොන ආර්ථිකයද අනුර කුමාර මෙග් මිතයා? ෙම් ආර්ථිකය 

කඩාෙගන ගියා වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේ දැක්කාට, රෙට් ජනතාව 
ෙමය අනුමත කරනවාය කියන එක මම මතක් කරන්න කැමැතියි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට, චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා. 

එතුමා කථාව ආරම්භ කරන්න පථමෙයන් මා කරන නිෙව්දනයට 
ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම මා 
කරනවා.  

Order, please! I wish to announce that this House 
recognizes the presence of  the Parliamentary Delegation 
from the People’s Republic of China, led by His 
Excellency Chen Xiaoguang, Vice Chairman of the 
National Committee of the Chinese People’s Political 
Consultative Conference, now present in the Speaker’s 
Gallery. We welcome you to Parliament and our 
Motherland, Sri Lanka.  

Hon. Nirmalanathan, please  commence your speech. 

 
[பி.ப. 1.39] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, 2016ஆம் 

ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டம் ெதாடர்பாக என்ைன ம் 
உைரயாற்ற அ மதித்ததற்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் எம  
வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் எமாற்றப்பட் ள்ளார்கள் என்ப  
என  க த் . நீண்டகால த்தத்தால் ன்பங்கைள 
அ பவித்த எம  மக்கள், இந்த அரசாங்கத்திடம் இரண்  
விடயத்ைத எதிர்பார்க்கின்றார்கள். தலாவ  விடயம், 
ெகளரவமான வாழ்க்ைக; இரண்டாவ  விடயம், வாழ்க்ைகச் 
ெசலைவக் குைறத்தல். ஜனவாி 8ஆம் திகதி ஏற்பட்ட ஆட்சி 
மாற்றத்திற்காகப் ெபாி ம் நம்பிக்ைக டன் உைழத்த எம  
மக்கள் இன்  ஏமாற்றமைடந்  ேபாயி க்கின்றார்கள். 
மஹிந்த அரசு ெகா க்கட்ைட என்றால் ைமத்திாி அரசு 
ேமாதகம். ெகா க்கட்ைடைய உ ட்ட யா . ஆனால், 
ேமாதகத்ைத உ ட்டலாம். உள்ேள இ ப்ப  ஒேர 
விடயம்தான். ஜனாதிபதி - பிரதம அைமச்சர் கூட்டாட்சி 
ராஜபக்ஷ கு ம்பத்ைத ெவளிேயற்றியேத ஒழிய அேத 
இனவாதக் ெகாள்ைக டன்தான் ெசயற்பாட் ல் 
இ க்கின்ற .  

அரசியல் ைகதிகள் திய அரைச நம்பியி ந்தார்கள், 
தங்கைள வி தைல ெசய்வார்கள் என் . ஆனால், அவர்கள் 
வி தைல ெசய்யப்படவில்ைல. அவர்கள் திய அரசுக்கு 
உண்ணாவிரதம் இ ந்  ேகாாிக்ைக வி த்தார்கள். 
ஜனாதிபதி அவர்கள் உ தியளித்தார் இம்மாதம் 7ஆம் 
திகதிக்கு ன்  எலேலாைர ம் வி தைல ெசய்வதாக. 
ஆனால், அப்ேபா  31 ேபைர க ம் பிைணயில் வி வதாக 
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அறிவித்தார்கள். அதில் 6 ேபர் ெதன் பகுதிையச் ேசர்ந்த, 
ேபாைதவஸ் டன் ெதாடர் ைடயவர்கள். அரசியல் ைகதிகள் 
மீண் ம் உண்ணாவிரதம் இ ந்தேபா , மீண் ம் 
உ தியளித்தார்கள் எல்ேலா க்கும் னர்வாழ்  அளிப்பதாக. 
இப்ேபா  இ ப  ேப க்குப் னர்வாழ்  என்  
ெசான்னார்கள். ஆனால், அவர்கள் னர்வாழ் க்குச் ெசல்ல 
சட்டச்சிக்கல் உள்ள . ஏெனன்றால் அவர்கள் னர்வாழ்  
அளிக்கப்பட்ட வழக்குகைளவிட அவர்க க்கு ேமலதிகமான 
வழக்குகள் உள்ளன.  

சரத் ெபான்ேசகா, ஷிராணி பண்டாரநாயக்க 
ஆகிேயா க்கு நியாயம் வழங்கெவன ஜனாதிபதி அவர்கள் 
தன  அதிகாரத்ைதப் பயன்ப த்தினார். ஆனால், தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகள் விடயத்தில் பாரபட்சம் காட் கின்றார். 
அரசியல் ைகதிகள் வி தைல ெதாடர்பில் தங்களின் எதிர்ப்ைப 
ெவளிப்ப த் ம் அரசியல் தைலவர்க க்கு ஒன்ைறச் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். த்தத்ைதக் 
கட்டைளயிட்  நடத்திய க ணா க்கு அைமச்சுப் பதவி ம் 
சுதந்திரக் கட்சியின் உயர் பதவி ம், பிள்ைளயா க்கு 

தலைமச்சர் பதவி ம் ெகா த் , 'ேசர்' என்  'ச ட்' 
அ த்தவர்கள் நீங்கேள! 12,000 க க்குப் னர்வாழ்  
ெகா த்  வி தைல ெசய்த  மஹிந்த அரசு. ஏன் 200 
அரசியல் ைகதிகள் விடயத்தில் உங்கள் அரசியைல 
நடத் கின்றீர்கள்? ஆகேவ, அரசியல் ைகதிகள் விடயத்தில் 
ஒத் ைழக்குமா  உங்களிடம் தயவாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அவர்கள் குற்றேம ெசய்யவில்ைல என்  
நான் ெசால்லவில்ைல. ெசய்த குற்றத்திற்கு ேமல் தண்டைன 
அ பவித் விட்டார்கள். ஆகேவ, இனிேமலாவ  அவர்க ம் 
தங்கள் கு ம்பங்க டன் வாழேவண் ம் என்பைத இந்தச் 
சைபயி ள்ள அைனவ ம் ஏகமனதாக ஏற் க்ெகாண் , 
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்தின்கீழ் தண்டைன 
வழங்கப்பட் ப்பவர்க க்கும் கு கியகாலப் னர்வாழ்  
வழங்கி, அவர்கைள வி தைல ெசய்ய ேவண் ம் என்  இந்த 
அரைச ம் இந்தச் சைபயில் உள்ள ஒவ்ெவா  பாரா மன்ற 
உ ப்பினைர ம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, தகுதி ைடய 
தமிழர்கள் இ ந் ம் சிங்கள அரசாங்க அதிபர்கேள எம  
பிரேதசங்களின் அரசாங்க அதிபராக இ க்கின்றார்கள். 
அவர்கள் மாற்றலாகிச் ெசல் ம்ேபா  தமிழ் அரச 
அதிபர்கைள நியமிப்பதாகப் பிரதம அைமச்சர் எம  கட்சிக்கு 
உ தியளித்தி ந்தார். ஆனால், வ னியாவில் என்ன 
நடந்த ? உங்கள் உ திெமாழி எங்ேக? இந்தச் சிறிய 
விடயத்தில்கூட உங்களால் உ திெமாழிையக் காப்பாற்ற 

யவில்ைல! நீங்கள் எப்ப  எங்கள் மக்க க்கு அவர்கள் 
எதிர்பார்க்கும் வாழ்க்ைகையக் ெகா க்க ம்? எனேவ, 
நீங்கள் உ தி வழங்கிய மாதிாி அரசாங்க அதிபைர மாற்றித்தர 
ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

"மாவட்ட அபிவி த்திக் கு த் தைலவர் பதவி ேதர்தல் 
மாவட்டங்களில் ெவற்றிெபற்ற கட்சிக க்கு வழங்கப்ப ம்" 
என்  திய அரசு ேதர்தல் ந்தபின் அறிவித்த . வன்னியில்  
ெவற்றி ெபற்ற கட்சி தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப் . ஆனால், 
மன்னார் மாவட்ட அபிவி த்திக் கு த் தைலவர் பதவியான , 
கடந்த ஆட்சியில் அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள 
அைமச்சராக ம், மாவட்ட அபிவி த்திக் கு த் தைலவராக ம் 
இ ந்த, தற்ேபாைதய ஆட்சியில் அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள 
அைமச்சராக இ க்கின்ற றிஷாத் பதி தீ க்கு 
வழங்கப்பட்ட . எங்ேக உங்கள் ஜனநாயகம்? மக்கள் 
ஆைணக்கு உங்கள் மதிப்  என்ன? மஹிந்த அரசுக்கும் 
உங்கள் அரசுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கடந்த ஆட்சியில் அவ  
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[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ெஜனீவா தீா்மானத்ைதப் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. இ ப்பி ம், எம  கட்சி திய 
அரசுமீ  நம்பிக்ைக ைவத்  ஏற் க்ெகாண்ட . மனித 
உாிைமப் ேபரைவயில் ெவளிவிவகார அைமச்சர் 
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்ைத நீக்குவதாக உ தியளித்தார். 
எங்ேக உங்கள் உ தி? இ தி த்தத்தில் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ட 4,578 ேபாின் ைறப்பா கள் என்னிட ள்ள . 
அவர்க க்கு இந்த அரசு என்ன பதில் ெசால்லப்ேபாகிற ? 
இவர்க ள் ேநர யாக இரா வத்திடம் ஒப்பைடக்கப் 
பட்டவர்க ம் அடங்குவர். இவர்க க்கு நல்லெதா  தீர்ைவ 
இந்த அரசு ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். பிள்ைளையத் ெதாைலத்த 
அம்மா ம் கணவைனத் ெதாைலத்த மைனவி ம் 
கண்ணீர்விட்  அைலந்  திாிகின்றார்கள். தற்ேபா  இவர்கள் 
க ைமயான வ ைமயி ள்ளனர். சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள வர  
ெசல த் திட்டத்தில், அவர்கள் தம  வ ைமையப் ேபாக்கும் 
வைகயில் சுயெதாழில் ெசய்வதற்குக் குைறந்த  இரண்  
இலட்சம் பாையயாவ  வழங்க ன்வரேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எம  மீனவர்கைளப் ெபா த்தவைரயில், இந்த வர  
ெசல த் திட்டதில் அவர்க க்கு எந்த நன்ைம ம் 
கிைடக்கவில்ைல. அவர்க க்கு மானியமாக வழங்கப்ப ம் 
வைல ெதாடர்ந்  வழங்கப்ப மா? என்  இந்த சைபயில் 
விளக்கமளிக்க ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
நைட ைறயி க்கும் வைல மானியம் எம  பிரேதசங்களில் 
சாியாக வழங்கப்ப வதில்ைல. சிலேவைளகளில் பணமாக 
35,000 பா வழங்கப்ப வதாக ைறயி கிறார்கள். அதன் 
உண்ைமயான ெப மதி 1,12,000 பாவாகும். பல 
மீனவர்க க்கு இந்த வைலயான  அைமச்சி ந்  
வரவில்ைல என்  திைணக்கள அதிகாாிகள் 
ெசால் கிறார்கள். ஆகேவ, இதைனச் சாியான ைறயில் 
மீனவர்க க்குப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பதாக உ தியளிக்கேவண் ம் என்  நான் இந்த 
அைவயில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

தற்ேபா , எம  பிரேதசங்களில் குறிப்பாக ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் ெதன்பகுதி மீனவர்கள் தைடெசய்யப்பட்ட 

ைறகளில் மீன்பி த் ெதாழிைலச் ெசய்  வ கிறார்கள். 
ஆட்சியில் இ க்கும் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்கள் தங்களின் 
ெதாகுதிையச் ேசர்ந்த மீனவர்கைள இப்ப த் ெதாழில் ெசய்ய 
அ மதிக்கிறார்கள். எம  மீனவர்கள் எம  கட ல் 
மீ்ன்பி க்க யவில்ைல. ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 

த்தத்திற்குப் பின் ல்ைலத்தீ  மக்க க்ெகன இ ந்த 
கைரவைலப்பா  எப்ப த் ெதன்பகுதி மீனவர்க க்கு 
மாறிய ? தற்ேபாைதய கடற்ெறாழில் அைமச்சர் அவர்கள் 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திற்கு  ேநாில் விஜயம்ெசய் , எம  
மீனவர்கைளச் சந்தித் , அவர்களின் உாிைமையப் ெபற் க் 
ெகா க்கும்ப  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். மன்னாாி ம் 

ல்ைலத்தீவி ம் மீனவர்களின் இறங்கு ைறகள் அைமப்ப  
ெதாடர்பிலான திட்டெமான்ைற வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
உள்ளடக்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நடந்  ந்த ேதர்த ல் நீங்கள் அரச ஊழியர்க க்கு 
அவர்கள் ெப ம் ெகா ப்பனவான 10,000 பாைய 
அ ப்பைடச் சம்பளத் டன் ேசர்ப்பதாகக்கூறி, அவர்கைள 
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ஏமாற்றி வாக்குகைளப் ெபற்றீர்கள். 5 வ டத்திற்குள் 
அதைனச் ெசய்ேவாம் என்  இப்ேபா  ெசால்கிறீர்கள். 
இவ்வா  நீங்கள் அரச ஊழியர்கைள ஏமாற்றாமல் வ டாந்தம் 
2,000 பாய் தமாவ  அதைன அ ப்பைடச் சம்பளத் டன் 
ேசர்க்கும்ப  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்கில் த்த 
காலத்தில் இரா வக் கட் ப்பாடற்ற பிரேதசங்களில் 
கடைமயாற்றிய அரச ஊழியர்கள் பல இன்னல்கைள 
அ பவித்தார்கள்; ேபாக்குவரத் க்கு அதிக பணம் 
ெசலவிட்டார்கள்; அதிக விைலெகா த்  அத்தியாவசியப் 
ெபா ட்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்தார்கள்; பயத்தின் மத்தியில் 
ேசைவயாற்றினார்கள். இவர்க க்ெகன விேசட 
திட்டெமான்ைற அ ல்ப த்தி, அவர்கைளக் ெகளரவிக்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கி ள்ள அரச திைணக்களங்களில் நில ம் 
ெவற்றிடங்க க்கு அந்தந்த மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கைள 
நியமிக்கேவண் ம். தற்ேபா , எம  பகுதியி க்கும் 
ெவற்றிடங்க க்குத் ெதன்பகுதியி ந்  மாற்றலாகி 
வ கிறார்கள். ெதன்பகுதியில் அந்தந்த மாவட்டங்கைளச் 
ேசர்ந்தவர்கள் நியமனம் ெசய்யப்ப கிறார்கள். இதனால், 
எம  மாவட்டங்களில் இைளஞர் வதிகள் தகுதி இ ந் ம் 
ேவைலயில்லாமல் உள்ளார்கள். இந்த நிைல மாறேவண் ம்.  

விவசாயிகைளப் ெபா த்தவைரயில், தற்ெபா ள்ள 
நைட ைறப்ப  ெவள்ைளச் சம்பா, சிவப் ச் சம்பா, கீாி சம்பா 
ஆகியவற்ைற 50 பாய்க்கும் சிவப்  நா , ெவள்ைள நா  
ஆகியவற்ைற 45 பாய்க்கும் அரசு அவர்களிடமி :த 
ெகாள்வன  ெசய்கிற . ஆனால், சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள வர  
ெசல த் திட்டத்தில் ெநல் ெகாள்வனவின் விைலயில் 
குைறப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள . எனேவ, திதாக மாற்றம் 
எ ம் ெசய்யாமல், நைட ைறயி க்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
விைலக்கு ெநல்ைலக் ெகாள்வன  ெசய்யேவண் ம். 
தற்ெபா  ஒ  விவசாயியிடமி ந்  ெகாள்வன  
ெசய்யப்ப ம் ெநல் ன் அள  2,000 கிேலாகிராமாக உள்ள . 
இதைன 3,000 கிேலாகிராமாக அதிகாிக்கேவண் ம் என் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அ ேபால், தற்ேபா , 02 ெஹக்டயர் 
நிலத்தில் விவசாயம் ெசய்பவர்க க்கு உரமானியம் 
வழங்கப்ப கிற . அைத ஒ  ெஹக்டயராக இந்த அரசு 
குைறத் ள்ள . ேம ம், "இரண்  ேபாகங்கைள ம் 
உள்ளடக்கக்கூ ய வைகயில் வ டாந்தம் கூ ய  25,000 

பாய்க்கு உட்பட்  காசு நன்ெகாைடெயான்  வழங்கப்ப ம்" 
என் ம் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . இந்தத் ெதாைக 25,000 

பாயா அல்ல  அதற்கு உட்பட்ட ெதாைகயா என்  இந்த 
சைபயில் விளக்கமளிக்கப்பட ேவண் ம். மானியமாகப் பணம் 
வழங்கப்பட்டால் அரசு நிர்ணயித்த கட் ப்பாட்  விைலயில் 
விவசாயிக க்கும் உரம் கிைடப்பைத இந்த அரசு 
உ திப்ப த்த ேவண் ம். எல்லா APC இ ம் விவசாயிக க்கு 
உரத்ைதக் கட் ப்பாட்  விைலயில் வழங்கினால் 
வரேவற்கத்தக்க . எனேவ, இந்த விடயங்கைள நைட ைறப் 
ப த் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

திய விமான நிைலயங்கள் அைமப்ப  பற்றிய திட்டத்தில் 
பலா  விமான நிைலயம் ஏன் ேசர்க்கப்படவில்ைல என்பதற்கு 
இந்த அரசு விளக்கமளிக்க ேவண் ம். நீங்கள் அைமக்க 
இ க்கும் விமான நிைலயங்கள் மத்தைள விமான நிைலயம் 
ேபால் ெநல் களஞ்சியசாைலகளாகேவா அல்ல  
அைமச்சர்களின் ேபாக்குவரத் க்காக மட் ேமாதான் 
பயன்ப ம். அவற்றால் இந்த நாட் க்ேகா மக்க க்ேகா 
எந்தவித பய ம் கிைடக்கா . உங்கள் ஆட்சியில் 

கட்டப்பட்டால் அந்த விமான நிலயங்க க்கு உங்கள  
ெபயாிடலாம். மற் ம்ப  அதனால் ஒ  பய ம் இல்ைல. 
காங்ேகசன் ைறயி ள்ள சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல, 
வாைழச்ேசைனயி ள்ள கடதாசித் ெதாழிற்சாைல 
என்பவற்ைறப் னரைமப் ச்  ெசய்  அவற்ைற இயக்கினால் 
குைறந்த  5,000 ேப க்கு ேவைலவாய்ப்  கிைடக்கு 
ெமன்பைத ம் இந்த சைபக்கு ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  

கல்விக்கு அதிக பணம் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற ; அதைன 
வரேவற்கின்ேறன். கல்வி அைமச்சர் அவர்க ம் இங்ேக 
இ க்கிறார். ஆனால், இந்தத் ெதாைகயில் எவ்வள  வடக்கு, 
கிழக்குக்கு வழங்கப்ப ம்? அங்கு த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
பாடசாைலகள் இன்ன ம் னரைமப் ச் ெசய்யப்படவில்ைல. 
எம  பிேதசங்களி ள்ள பாடசாைலகளில் விஞ்ஞான 
ஆய் கூடம், கணினி அைறகள் என்பன ேபா மானதாக 
இல்ைல. அங்குள்ள பல பாடசாைலகளில் இன்ன ம் ஓைலக் 
ெகாட் ல்தான் மாணவர்கள் கல்வி கற்கிறார்கள். இந்த 
நிைல மாறேவண் ம். அவ்வாேற எம  பிரேதசங்களில் 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற காணப்ப கிற . எனேவ, ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயில் ேவைலெசய் ம் ஆசிாியர்கைள நிரந்தரமாக்கு 
மா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். கல்விக்கு ஒ க்கப்பட்ட 
நிதியி ந்  வடக்கு, கிழக்குக்கு ேதைவயானள  நிதிைய 
வழங்குமா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, என  உயிைர 
எ த்தாவ  அந்த 217 அரசியல் ைகதிகைள ம் வி தைல 
ெசய்யேவண் ெமன்  க தெமான்ைற எ திைவத் விட்  
19 வய ைடய யாழ். ெகாக்குவில் இந் க் கல் ாி மாணவன் 
ஒ வன் இன்  தற்ெகாைல ெசய்தி க்கின்றான். நான் 
அவ ைடய உணர்ைவ மதிக்கின்ேறன். ஆனால், 
அவ ைடய  உயிாிழப் ேபால இனி ஓர் உயிைர ம் 
இழக்கக்கூடா . எனேவ, இந்த அரசு உடன யாக இந்த 
அரசியல் ைகதிகள் விடயத்தில் அக்கைறெய த்  
அவர்கைளக் கு கியகாலப் னர்வாழ்வளித்  வி தைல 
ெசய் மா  தய டன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, சுகாதாரத் ைறக்கு பல மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . ஆனால், எம  வன்னிப் பிரேதசத்தில், 
வ னியா, மன்னார், ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் அதிகள  
மக்கள் கு ைசகளிேலேய வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்கின்ற 
இடங்கள் மைழகாலத்தில் ெவள்ளம் ேதங்கிநிற்கின்ற 
நிைலயில்தான்◌் காணப்ப கின்ற . இதனால் கடந்த 
காலங்களில் அவர்க க்குப் பலவிதமான ெதாற் ேநாய்கள் 
ஏற்பட் க்கின்றன. ஆயி ம், அங்குள்ள ைவத்தியசாைல 
களில் ேபாதிய வசதிகள் இல்ைல. சாதாரணமாக ஒ  culture 
test எ க்கேவண் ெமன்றால்கூட மன்னார் ைவத்தியசாைல 
யில் அதற்கான வசதிகளில்ைல. எனேவ, ெவளியில் private 
ஆக அவற்ைறச் ெசய் ெகாண்  வ ம்ப  doctors 
ெசால்கிறார்கள். அதற்கு ஒ  நப க்கு 2,500 பாய் 
ெச த்தித்தான் அந்த test ஐ எ த்  ைவத்தியாிடம் 
காட்டேவண் ய நிைல அங்கி க்கின்ற . எனேவ, 
இவற்ைறக் க த்தில்ெகாண்  வன்னி ேதர்தல் 
ெதாகுதியி ள்ள ைவத்தியசாைலக க்கு ைவத்திய 
உபகரணங்கைள வழங்கேவண் ெமன்   ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், அங்குள்ள பல ைவத்தியசாைலகளில் 
ைவத்தியர்கள் இல்ைல. வடமாகாணத்தில் 32 ைவத்தியசாைல 
கள் ைவத்தியர்களின் பற்றாக்குைறேயா தான் இயங்கிக் 
ெகாண் க்கின்றன. Mobile service லம்தான் வாரத்தில் 
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இரண் ைற அந்த ைவத்தியசாைலக க்கு ைவத்தியர்கள் 
ெசன்  வ கின்றனர். அ ம் சிலேவைளகளில் அங்குள்ள 
பாைதகளின் சீரற்ற தன்ைமயால் குறிப்பிட்ட ேநரத்திற்கு 
ைவத்தியர்கள் ெசல்ல யாததால் ேநாயாளர்கள் பல 

ன்பங்கைள அ பவிக்கின்றார்கள். ஆகேவ, எம  
பிரேதசங்களில் ேபாதியள  ைவத்தியர்கைள நியமிக்க 
ேவண் ம். இரண்  தினங்க க்கு ன் கூட மன்னாாில் 
அடம்பன் பிரேதசத்தில் மக்கள் "எம  ைவத்தியசாைலக்கு 
நிரந்தர ைவத்தியைர நியமிக்க ேவண் ம்" என்  ேகாாி, 
ைவத்தியசாைலையச் சுற்றிவைளத்  நின்  ஒ  ேபாராட்டம் 
நடத்தியி ந்தார்கள். ஆகேவ, இந்த Budgetஇல் ைவத்தியத் 

ைறமீ  கூ ய கவனம்ெச த்தி, எம  பிரேதச 
ைவத்தியசாைலகளி ம் ேதைவயான ைவத்தியர்கைள 
நியமிக்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, கடந்தகால ஆட்சியில் சுகாதாரத் 
ெதாண்டர்க க்கு நிரந்தர நியமனங்கள்  வழங்கப்பட்டன. அ  
வரேவற்கத்தக்க . இ ந்தா ம், உண்ைமயில் அங்கு 
சுகாதாரத் ெதாண்டர்களாகக் கடைம ாிந்தவர்க க்கு 
நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்ைல. அரசியல்ாீதியாக 
அங்குள்ள அைமச்சா்களின் அதிகாரம் பயன்ப த்தப்பட் , 
ஓாி  நாட்கள் ேவைலெசய்த நபர்க க்குக்கூட 
அந்நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், உண்ைமயில், 5 - 
10 வ டங்களாக ேவைல ெசய்பவர்கள் இன் ம் நிரந்தரமற்ற 
சுகாதாரத் ெதாண்டர்களாகேவ ேவைல ெசய்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். இைதக் க த்திற்ெகாண்  தற்ேபா  
சுகாதாரத் ெதாண்டர்களாகக் கடைமயாற் பவர்க க்கு 
மட் மாவ  நிரந்தர நியமனங்கைள வழங்குமா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

மன்னார் மற் ம் ல்ைலத்தீ ப் பிரேதசங்களில் கடந்த 
வாரம் மிகப்ெபாிய மைழ ழ்ச்சி ஏற்பட்ட . அப்ேபா  எம  
மக்கள் பல்ேவ பட்ட ன்பங்கைள அ பவித்தார்கள். 
அவர்கள் எங்கு ெசன்  இ ப்பெதன்  ெதாியாமல் 
பாடசாைலகளி ம், ஆலயங்களி ம்தான் தங்கினார்கள். 
உண்ைமயில் எம  பிரேதசங்கள் தாழ்நிலப் பகுதிகளாகும். 
அங்குள்ள மக்கள் கு ைசகளில்தான் வாழ்கின்றார்கள். அங்கு 
மைழநீர் ஓ வதற்கான எந்தவித வ காலைமப் ம் கடந்த 
காலங்களில் கட்டப்படவில்ைல. மைழெபய் ம் ேநரத்தில் 
மட் ம் அவர்கள் ன்பத்ைத அ பவிக்கவில்ைல. மைழ 
ஓய்ந்தா ம் ெதாடர்ச்சியாக ஒ  கிழைம - 10 நாட்க க்கு 
ெவள்ளத்திற்குள் இ க்கேவண் ய நிைலைம இ க்கிற . 
மைழ காலங்களில் நீர் வழிந்ேதா னால் எம  மக்களின் 

ன்பத்ைத ஓரள க்குக் குைறக்க ம். ஆகேவ, எம  
பிரேதசங்களில் வ காலைமப்  வசதி ெசய் ெகா த்  
மைழநீர் வழிந்ேதா வதற்கு ஆவன ெசய்யேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில் மீள்கு ேயற்றம் பற்றி ம் ெசால்ல 
ேவண் ம். மன்னார் மற் ம் ல்ைலத்தீ க்கு 20,000 கள் 
ஒ க்கியைமக்காக நான் நிதி அைமச்ச க்கு நன்றி 
ெசால்கின்ேறன்; அைத வரேவற்கிேறாம். அேதேநரத்தில், 
கடந்த காலங்களில் ட் த் திட்டப் பகிர்வின்ேபா  
உண்ைமயாகேவ வறியவர்க க்கு அந்த ட் த் திட்டம் 
கிைடக்கவில்ைல. ஏெனன்றால், பிரேதச ெசயலாளாிடம் 
வன்னி அைமச்சர் தன் ைடய அ யாட்க ைடய 
ெபயர்கைளக் ெகா த் , அப்ெபயர்கைள உள்வாங்கச் 
ெசால்வார்; பிரேதச ெசயலாளர் அவாின் அதிகாரத்தின் 
நிமித்தம் உண்ைமயான வறியவர்களின் ெபயைர நீக்கிவிட்  
அைமச்சர் மீ ள்ள பயத்தின் காரணமாக அவர் ெகா க்கும் 
ெபயர்கைள உள்ளீர்ப் ச்ெசய்வார். இந்த அ ப்பைடயில்தான் 

கடந்த காலங்களில் இந்திய ட் த் திட்டமாக இ ந்தா ம்சாி, 
ேவ  ட் த் திட்டங்களாக இ ந்தா ம் சாி, இந்த 
நைட ைற இ ந்த . அதி ம், அர  மற் ம் பாகிஸ்தான் 
ேபான்ற நா களி ந்  கிைடக்கின்ற ட் த் திட்டங்கள் 

ற் தாக ஸ் ம் சேகாதரர்க க்ேக கிைடக்கப் 
ெப கின்றன. அைத நான் வரேவற்கின்ேறன். இ ந்தா ம், 
அைமச்ச க்கு பி க்காக சில ஸ் ம் மக்க க்கு இன்ன ம் 

ட் த் திட்டம் கிைடக்கவில்ைல. ஆகேவ, நீங்கள் 
ெகா க்கவி க்கின்ற இந்த ட் த் திட்டத்ைத எவ்வள ரம் 
வறிய மக்க க்கு ெகா க்க ேமா உண்ைமயில் 
அவர்க க்கு -  
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
எந்த அைமச்சைரப் பற்றிப் ேபசுகிறீர்கள்? 

  
ගරු ඉ. චාල් ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
றிஸாட் பதி தீன்!  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
அப்ப யல்ல, எல்ேலா க்கும் ெகா த்தி க்கிறார்.  

 
ගරු ඉ. චාල් ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
எங்ேக ெகா த்தி க்கிறார்?  

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
எல்லா இடங்களி ம் ெகா த்தி க்கிறார்.  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நீங்கள் மன்னா க்கு வந்  பா ங்கள்! நான் ஆட்கைளக் 

காட் கின்ேறன்.  
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
ெகா த்தி க்கிறார்! 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இல்ைல; இல்ைல.  நீங்கள் மன்னா க்கு வா ங்கள்! நான் 

காட் கிேறன்.  

உண்ைமயில் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 
அதாவ , த்தத்தால் ைக, கால்கைள இழந்தவர்க க்கு 
மற் ம் ெபண் தைலைமத் வங்கைளக் ெகாண்ட 
கு ம்பங்க க்கு க்கியத் வம் ெகா த்  இந்த ட் த் 
திட்டம் சாியான ைறயில் வழங்கப்படேவண் ெமன்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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ேம ம், கடந்த காலங்களில் 'வடக்கின் வசந்தம்' லம் 
இலவச மின்னிைணப்  வழங்கப்பட்ட . அப்ப  
மின்னிைணப்  வழங்கப்பட்டேபா  ெப ம்பாலான 
மக்கள் ஓைலக்கு ைசகளில்தான் வாழ்ந்  வந்தார்கள். 
தற்ேபா  அவர்கள் கைளக் கட் வ ம் நிைலயில் அந்த 
திட்டம் நி த்தப்பட் ள்ள . ஆகேவ, இந்த இலவச 
மின்னிைணப்  வசதிையத் ெதாடர்ந் ம் அம்மக்க க்கு 
கிைடக்கச்ெசய்ய ேவண் ம். அைத இந்த அரசு  
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். கிட்டத்தட்ட 1,900 
மின்னிைணப் க்கள் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திற்கும் 2,000 
மின்னிைணப் க்கள் மன்னார், வ னியா 
மாவட்டங்க க்கும்  ேதைவப்ப கின்றன என நான் 
நிைனக்கின்ேறன்; சாியான கணக்கு விபரங்கைள என்னால் 
இப்ேபா  தர யவில்ைல. ஆயி ம், அவர்க க்குாிய 
இலவச மின்னிைணப்ைப கடந்த காலங்களில் 
வழங்கப்பட்ட ேபால ெதாடர்ந் ம் இந்த அரசு 
வழங்கேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அ த்ததாக இங்கு இப்ேபா  கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்ச ம் இ க்கின்றார்; கல்வி அைமச்ச ம் 
இ க்கின்றார். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் contract basis இல் பல 
வ டங்களாகக் கடைம ாி ம் ஆசிாியர்க க்கு நிரந்தர 
நியமனம் வழங்கேவண் ம் என்பைத அவர்களிடம் 
தாழ்ைமயாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நான் ன்ன ம் 
இ  பற்றிக் குறிப்பிட் க்கின்ேறன்.  

இ தியாக எம  மண்ணின் வி தைலக்காக உயிர்நீத்த 
ேபாராளிக க்கு என  ர வணக்கத்ைதத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.59] 

 
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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමම 

සම්මුතිවාදී රජය ඉදිරිපත් කරන ලද මංගල අය වැය සම්බන්ධව 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  අමාරු ආර්ථිකයක් පවතිද්දීත් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
සමබර අය වැයක් ඉදිරිපත් කළාය කියලා අපට සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන්. රාජ්ය ආදායම ඉහළ නංවා ගැනීම පිණිස බදු ආදායම 
මනාව කළමනාකරණය කර ගැනීම  අත්යවශ්ය බව පැහැදිලිව කිව 
යුතුව තිෙබනවා. ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය වැය කථාවට අනුව 
1990 වර්ෂෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 
19ක් වූ බදු ආදායම 2014 දී සියයට 10.2 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබන 
බව පකාශ කළා. ෙම් අනුව අපිට පැහැදිලිව කියන්නට පුළුවන් 
අනිවාර්ෙයන්ම අෙප් බදු පතිපත්තිෙය් ෙවනසක් ෙවන්නට ඕනෑය 

කියලා. ඒ බදු පතිපත්තිය ෙවනස් කරලා අෙප් බදු ආදායම වැඩි 
කරන්නට යාෙම්දී අපි කල්පනාවට ගත යුතු පධාන කරුණු 
කිහිපයක් තිෙබනවා. එකක් තමයි අපි විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් 
ෙගන්වීමට යම් යම් සහන ෙදනවා වාෙග්ම, යම් යම් පියවර 
අනුගමනය කරනවා වාෙග්ම අපි අෙප් රෙට් ෙමෙතක් අවුරුදු 
ගණනක් කියාත්මක කරපු සුභසාධනය, සහන දීම, ෙම්වා සියයට 
සියයක් නැති කරන්න පුළුවන්කමකුත් ෙනොමැති වීම. ෙම්වාත් යම් 
කිසි පමාණයකින් අපි ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඕනෑ.  

  තිරසාර සංවර්ධනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට විශාල 
මූල්යමය ආෙයෝජනයක් රටකට අවශ්යයි. විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් 
දිරිමත් කිරීම, උනන්දු කරවීම සහ ඔවුන්ට ලබා ෙදන විශ්වාසය ඒ 
සඳහා මනා පිටිවහලක් වන බව කියන්නට ඕනෑ. අෙප් ආර්ථිකය 
වැඩි දියුණු කිරීෙම්දී ෙගෝලීය ආර්ථිකය ගැනත් කල්පනා කරලා 
රෙට් අවශ්යතාව අනුව ඒ ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන්නට ඕනෑ.  
ෙගෝලීය ආර්ථිකෙයන් ෙවන් ෙවලා අපි ජාතික ආර්ථිකයක් 
කියලා ඒ ෙවනුෙවන්ම කටයුතු කරන්න යාම නිෂ්ඵල කියාවක්ය 
කියන එක යම් යම් අවස්ථාවලදී අපිට ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
දන්නවා, ෙමවර අය වැෙය්දී විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙගන්වීමට 
යම් යම් සහන ලබා දී තිෙබන බව. එක සහනයක් තමයි, 
විෙද්ශිකයන් ඉඩම් ලබා ගන්න  ෙකොට ෙගවන්න තිබුණු බද්ද 
අවළංගු කිරීම. ෙම්ක ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය රජය කාලෙය් අපි 
ඉන්න විට පනවපු බද්දක්. ඒක පනවන්නට ෙහේතු වුෙණ් ඒ 
අවස්ථාෙව් සමහර විට කර්මාන්ත ඇති කරන්නට, ෙහෝටල් ඇති 
කරන්නට, ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා ෙනොව යම් යම් ෙපෞද්ගලික 
අවශ්යතාවන් සඳහා ඉඩම් අරෙගන, එම ඉඩම් කිසිදු 
සංවර්ධනයකට ෙයොමු ෙනොකර තබා තිබුණු නිසායි. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් ඒ තහනම සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් 

කරලාෙන්. දැන් පුළුවන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඉන්න, ගරු මන්තීතුමා. මම කියන්නම්.  ෙම් තහනම අද 

සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ෙමයට පධාන 
වශෙයන්ම ෙහේතු වන්නට ඇත්ෙත් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙම් 
රටට ෙගන්වා ගැනීෙම් පධාන පරමාර්ථය සාක්ෂාත් කර ගන්න 
ෙවන්න ඇති. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැනදී අපි කියන්න ඕනෑ, 
විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙනොමැතිව අපි වැනි රටකට දියුණුව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැරි බව. රටක සංවර්ධනය සඳහා 
විෙද්ශ ආෙයෝජනය විෙශේෂෙයන්ම අවශ්යයි. 1994දී අපි කථා 
කළා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාත් දන්නවා ඇති, 
"Fortune 500" companies ගැන. අපි බලාෙපො ෙරොත්තු වුණා, ෙම් 
"Fortune 500" companies වලින් යම් යම් companies -සමාගම්- 
ඇවිල්ලා අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කරයි කියලා. නමුත් ඒක සිද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ඇති ෙවච්ච සියලු රජයන්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජය පවා 2002දී බලාෙපොෙරොත්තු වුණා අෙප් රටට 
විෙද්ශිකයන් ඇවිල්ලා, ආෙයෝජනය කරලා, අෙප් රෙට් 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, අෙප් රෙට් ෙසේවා වියුක්තිය අඩු කරලා 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් ෙවනසක් ඇති කරයි කියලා. නමුත් ඒක 
සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒක නිසා අද අපි ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලින් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙයෝජනා කියාත්මක කරලා ඒ 
විෙද්ශිකයන් ෙම් රටට ෙගන්වලා ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා 
දිරිමත් කිරීම ගැන අපි ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. ඒකට විරුද්ධ 
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ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි ෙම් වැඩපිළිෙවළ ෙගනියන්නට ඕනෑ. 
බදු සහන දීලා,  බදු සම්බන්ධ පතිසංස්කරණ සිදු කරලා, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි ෙගනියන්නට 
ඕනෑ.  

ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් වශෙයන් අපි ෙම් ආණ්ඩුවට 
එකතු වුෙණ්ත් ෙම් රටට අවශ්ය කරන ඒ ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති 
කරලා,  සමාජයීය සංවර්ධනයක් ඇති කරලා ෙම් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්නයි. ඒ බව එදා ජනාධිපතිතුමාත් පකාශ කළා; ඒ 
වාෙග්ම අගාමාත්යතුමාත් පකාශ කළා. පසු ගිය දවස්වල 
අගාමාත්යතුමා ෙම් ආණ්ඩුෙව් මධ්ය කාලීන ආර්ථික සංවර්ධන 
වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කළා. ඒෙක් ෙබොෙහොම ෙහොඳ අංග 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ගම්බද ජනතාව අවුරුදු ගණන් මුහුණ ෙදන 
යම් යම් පශ්න -තමන් භුක්ති විඳින ඉඩමට ඔප්පුවක් නැතිකම, 
තමන් ඉන්න නිවසට අයිතියක් නැතිකම- විසඳනවාය කියලා 
එතුමා පකාශ කළා. ඒ ගැන අපි ෙබො ෙහොම සන්ෙතෝෂ වනවා. 
එතුමා අද ඒ පශ්න විසඳන්නට ෙබොෙහොම අවංකව කටයුතු 
කරනවාය කියන එකත් යම් යම් සාකච්ඡාවලදී, යම් යම් කමිටු 
රැස්වීම්වලදී අපට ඒත්තු ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා.  
හැබැයි ෙමතැනදී මා කියන්නට ඕනෑ, පසු ගිය ආණ්ඩුවට දිගින් 
දිගටම ෙදොස ් කියන බව ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අපට අහන්නට 
ලැෙබනවාය කියලා. ෙනොෙයක් අය පසු ගිය ආණ්ඩුවට ෙදොස් කීම 
අද පතිපත්තියක් කර ෙගන තිෙබනවා. ෙමය ෙලොකු පශ්නයක්. 
ෙමොකද, පසු ගිය ආණ්ඩුව යමක් ෙනොකළා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න, ඒ වාෙග්ම ආර්ථිකෙය් 
වර්ධනයක් ඇති කරන්න පසු ගිය ආණ්ඩුව විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කළා. නමුත් ඒ පිළිබඳව ජනතාව සම්පූර්ණෙයන් සෑහීමකට පත් 
ෙනොවුණු නිසා තමයි ඔවුන් යම්කිසි ෙවනසක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්.  ඒ ආණ්ඩුව ෙවනස් කරලා, නව ජනාධිපතිවරයකු පත් 
කරලා, නව ආණ්ඩුවක් පත් කරලා කෙළේ ඒ ෙවනස තමයි. ඒ 
ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය ෙදන්න අද අපිත් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇයි? අපට ඕනෑ කරන්ෙන්ත් ෙම් රෙට් දියුණුවක්, සංවර්ධනයක්, 
ඉදිරි ගමනක්.  

ෙම් කාරණයත් මා විෙශේෂ ෙයන් මතක් කරනවා. 1994දී 
අපටත් ඔය අසනීපය තිබුණා. ඒ කියන්ෙන්, 1994දී අපි බලයට 
ආවාට පස්ෙසේ අවුරුදු 17ක ශාපය ගැන හැම දාම කථා කළා. 
අවුරුදු 17ක ශාපය ගැන තමයි අපි හැම දාම කථා කෙළේ. ඒ 
වාෙග්ම 60,000ක් තරුණයන් මරලා මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කිරීම ගැන අපි එදා කථා කළා. ෙම්වා ගැන තමයි අපි 
එදා කථා කෙළේ. මාස 6ක් ඒ විධියට කථා කරන ෙකොට ඒ කාලෙය් 
හිටපු අගමැතිතුමිය වන සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීෙම්දී කිව්වා, "දැන් පහු ගිය ආණ්ඩුවට බැණ්ණා 
ඇති. පසු ගිය ආණ්ඩුවට බැණලා ලබන ඡන්දෙයන් ඔය 
ෙගොල්ලන්ට දිනන්න බැහැ. පහු ගිය ආණ්ඩුවට බැණ-බැණ 
ඉන්ෙන් නැතුව දැන් තමන්ෙග් අමාත්යාංශවල වැඩ කරන්න, 
තමන්ෙග් ආසනවලට ගිහින් ජනතාවත් එක්ක එකතු ෙවලා 
ජනතාවාෙග් අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කරන්න. පහු ගිය ආණ්ඩුවට 
බැණීෙමන් ඒවා ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ. මම කියන විධියට කටයුතු 
කරන්න"යි කියා. ඊට පස්ෙසේ තමයි අපි ඒ ෙරෝගය සුව කර 
ගත්ෙත්. ෙමවැනි තත්ත්වයක් අද අපට තිෙබනවා.  අපි අවුරුදු 10ක් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් නිකම්ම හිටපු අය ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
ජනතාවාෙග් උන්නතිය ෙවනුෙවන් අපි යම්කිසි වැඩ ෙකොටසක් 
කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් එකඟ වීම ෙහෝ එකඟ ෙනොවීම ෙවනම 
ෙදයක්. අගමැතිතුමාෙග් ඉල්ලීම අනුව, ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම 
අනුව අද අපි ෙම් විධියට එකඟ ෙවලා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
සාමූහිකව ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළකට යන්නයි; සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළකට යන්නයි.  

ෙම් අය වැය දිහා බලන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම ඉතාම 
වැදගත් ඵලදායී ෙයෝජනා ෙබොෙහොමයක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. 
වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් වතු කම්කරුවන් සම්බන්ධෙයන් ශුභවාදි 
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඊට ෙපර වැවිලි ක්ෙෂේතය ගැන මා 
කියන්න ඕනෑ. වැවිලි ක්ෙෂේතය ගැන අද කාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි දන්නවා, ෙත් සහ රබර් 
කර්මාන්තයට අද ඉතාමත් දුෂ්කර කාලයක් උදා ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙත් මිල විශාල වශෙයන් පහත බැහැලා 
තිෙබනවා. ගම්බදව ජීවත් වන සුළු ෙත් වතු හිමියන්ට අද ඉතාමත් 
අඩු ආදායමක් තමයි ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද ඒ අයට ජීවත් වීමට 
ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙත් 
අක්කරයක්, අක්කර ෙදකක් අයිති උදවිය ඒ ෙත් ආදායෙමන් තමයි 
ජීවත් වුෙණ්. අද ඒ ආදායෙමන් ජීවත් වීමට අපහසු ෙවලා 
තිෙබනවා. රබර් කර්මාන්තෙය් නියුතු අයටත් එෙහමයි. ඉතින් ෙම් 
කාරණය ගැන ෙබොෙහෝ ෙවලාවට සාකච්ඡා කරනවා. ගරු 
අගමැතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කළා. එතුමාටත් වුවමනා ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් පශ්නය විසඳන්න. ෙම් ක්ෙෂේතවල අයට යම්කිසි 
සහනයක් ලබා ෙදන්න එතුමාටත් වුවමනාවක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, ෙම් ක්ෙෂේතය 
තුළ -ෙම් කර්මාන්තය තුළ- කම්කරුවන් වශෙයන් වැඩ කරන 
ජනතාවටත් අද යම් යම් අපහසුතාවන්වලට මුහුණපාන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන බව. එයට පධානම ෙහේතුව තමයි ෙපෞද්ගලික 
සමාගම් අද ෙහක්ටයාර් 15,000ක්, ෙහක්ටයාර් 20,000ක් පමණ 
විශාල වතු අයිති කර ෙගන ඒවා හරියාකාරව පාලනය ෙනොකිරීම. 
නැවත හරියාකාරව සිටුවන්ෙන් නැහැ, ඒවාට ෙපොෙහොර දමන්ෙන් 
නැහැ, ඒවා නඩත්තු කරන්ෙන් නැහැ. එය අස්වැන්න විශාල 
වශෙයන් පහළ බැසීමටත් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පරිහානියටත් අද 
ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන නැවත කල්පනා 
කිරීමට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මුදල් ඇමතිවරයා ෙයෝජනා 
කිරීම ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා.  

සමහරවිට අක්කර විසිදහසක් පමණ විශාල වතු පාලනය 
කිරීමට විධායක අධ්යක්ෂවරු එක්ෙකනායි සිටින්ෙන්. 
එක්ෙකෙනක් යටෙත් තමයි ෙම්වා පාලනය ෙවන්ෙන්. ඔහුට 
සමහර වතු බලන්නවත් කාලයක් නැහැ. Visit  එකක් කිරීමකට -
ගිහින් බැලීමට- අවුරුද්දකට එක වරක් ෙහෝ පුළුවන් ෙවයි කියා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ. එවැනි දුර්වල පරිපාලනයක් තිෙබන නිසායි ෙම් 
වතුවල ආදායම අද ෙම් විධියට පහළ වැටී තිෙබන්ෙන්.  එය රටට 
විශාල පාඩුවක්.  

ෙම්වාෙය් වැඩ කරන කම්කරු ජනතාවට පශ්න රාශියකට 
මුහුණ පාන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කම්කරු ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර 
තිබීම ගැන මා ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එක්ලක්ෂ 
හැටදහසක් වන අවිධිමත් ලැයිම් කාමරවල ඉතාමත් දුක්ඛිත ජීවිත 
ගත කරන අයට යම් යම් පහසුකම් සලස්වන්න, ඒ අයට වුවමනා 
නිවාස, ජලය, වැසිකිළි, අෙනකුත් යටිතල පහසුකම් සැපයීම සඳහා 
ෙමවැනි මුදලක් ෙවන් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ඒ අයෙග් දරුවන්ෙග් අධ්යාපන තත්ත්වය තවදුරටත් උසස ්කිරීමට 
අවශ්ය පියවර රජය ෙගන තිෙබනවා. වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් පාසල් 
25ක් ද්විතීය මට්ටමට උසස් කිරීමට අවශ්ය පතිපාදන ෙමවර අය 
වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙවනමම රුපියල් මිලියන 
250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් අනුව වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඒ 
තුළින් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා.  

අද උද්ගත වී තිෙබන තවත් පශ්නයක් පිළිබඳව මා 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙකොන්තාත් කමයට බඳවා 
ගත් ෙසේවකයන් මාස හයකදී ස්ථිර කළ යුතුව තිෙබන බවට අය 
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වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. නමුත් සමහර හාම්පුතුන් ෙමයට 
එකඟ වන්ෙන් නැහැ. අඩු වශෙයන් අවුරුද්දක් ඉක්ම ගිය පසුවවත් 
ෙම් අය ස්ථිර කිරීමට අවශ්ය පියවර ගත යුතු බව කියා තිෙබනවා. 
එය ඉතාම වැදගත්. ෙකොන්තාත් කමයට බඳවා ෙගන, කම්කරුවන් 
බුක්ති විඳින කිසිම අයිතිවාසිකමක් ෙනොමැතිව ඒ අයෙගන් ෙසේවය 
ලබා ගන්නවා. ඒ නිසා ෙම් අය සථ්ිර කිරීම අවශ්යයි. 

 අද රෙට් පැන නැඟී ඇති පබල පශ්නයක් තමයි, මෑන්පවර් 
කමය. "මෑන්පවර්" කියන්ෙන්, යම් කිසි ආයතනයකට ෙසේවකයන් 
 ඕනෑ නම් ඒ ෙසේවකයන් ෙකළින්ම බඳවා ෙනොෙගන, ඒ ෙවනුවට 
''මෑන්පවර් සමාගම්'' කියා සමාගම් ලියා පදිංචි කර ඒ 
සමාගම්වලින් ෙසේවකයන් ගැනීම. එෙහම අර ෙගන ඒ අයව 
ෙසේවෙය් ෙයොදවනවා. ෙසේවෙය් ෙයදුවාම ඒ අයට නියමිත කම්කරු 
පඩිය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පඩිය ෙදන්ෙන් මෑන්පවර් සමාගමට. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ඒ පුද්ගලයාට ෙදන්ෙන් අර පඩිෙයන් ෙකොටසයි. ඒ 
වාෙග්ම ඔහුට ෙවනත් කම්කරු අයිතිවාසිකම් ඇත්ෙත් නැහැ. රෙට් 
කියාත්මක වන කම්කරු අයිතිවාසිකම් අර මෑන්පවර් කමය 
යටෙත් බැ ෙඳන කම්කරුවන්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. සමහර 
තැන්වල EPF ෙගවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක සම්පූර්ණ වහල් කමයක්. 
ඒ නිසා අද ෙම් සම්බන්ධව විශාල පශ්නයක් ෙගොඩ නැඟී ෙගන 
එනවා. ෙම් කමය යටෙත් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙයෝජනාව යටෙත් ෙම් මෑන්පවර් සංකල්පයටත් අපි විසඳුමක් 
ෙදන්නට ඕනෑ කියා මා හිතනවා. අනිවාර්යෙයන්ම මෑන්පවර් 
කමය තහනම් කරන්නට ඕනෑ. දැනට මුළු රෙට්ම  මෑන්පවර් කමය 
යටෙත් ෙසේවය කරන 15,000ක පමණ සංඛ්යාවක්  ඉන්නවා. ඒ 
අය ස්ථිර ෙසේවකයන් වශෙයන් ඒ ආයතනවලට බඳවා ගැනීමට 
අවශ්ය පියවර ගන්නට ඕනෑය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල අද අර්බුදයකට ෙහේතු 
ෙවලා තිෙබන එක කාරණයක් ෙවනවා. ෙකෙසේ නමුත් අය වැය 
වාර්තාෙවන් පකාශ වුණා, දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
5.4ක් ඒ සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවාය කියා. එය ඉතාම සුභ 
ආරංචියක්. ෙමොකද, අෙප් රෙට් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරන 
මුදල් පමාණවත් නැහැ කියන හඬ කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණා. අෙප් 
රෙට් අද ඉතා ඉහළ මට්ටමක අධ්යාපනයක් පවතිනවා. නමුත් 
සමහර ප ෙද්ශවල -ගම්බද පෙද්ශවල-  අධ්යාපනය සඳහා අවශ්ය 
කරන පහසුකම් නැහැ; හරියාකාර ෙගොඩනැඟිලි නැහැ; හරියාකාර 
ගුරුවරුන් නැහැ; අවශ්ය ලී බඩු නැහැ; අදට අවශ්ය තාක්ෂණික 
දැනුම ලබා ගන්නට පහසුකම් නැහැ. ෙම්වා ඒ ගම්බද 
පෙද්ශවලටත් සැපයීෙම් අරමුණ ඇතිව විශාල මුදලක් ෙම් සඳහා 
ෙවන් කිරීම ගැන අප ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙය් ෙහොඳ කරුණු 
වාෙග්ම, අද ජනතාව අතර විශාල වශෙයන් විෙව්චනයට භාජන 
වුණු කරුණක්, ෙදකක් තිෙබනවා. ඉන් එක් කාරණයක් තමයි, දුම් 
පරීක්ෂා සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා අයකරනු ලබන ගාස්තුව. ෙම් 
අය වැය  ෙයෝජනාව අනුව ඩීසල් වාහනයක් ෙම් රටට ෙගනාවාට 
පසුව ලියා පදිංචි කළ වර්ෂෙය් සිටම රුපියල් 5,000ක් ෙගවන්න 
ඕනෑ. සාමාන්ය වාහනයක් -ඩීසල් වාහනයක්, ෙලොරියක්- අරෙගන 
අමු දළු පවාහනය කරන අය අද අෙප් පෙද්ශවල ඉන්නවා. ෙම් 
වාහන ෙයොදාෙගන ෙනොෙයක් ආකාරෙය් ස්වයං රැකියා කරන අය 
ඉන්නවා. සමහර අය පාසල්වලට ළමයි පවාහනය කරනවා. ෙම් 
සියලුෙදනාම රුපියල් 5,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම්ෙකන් 
අවසානෙය් වන්ෙන් ෙමොකක්ද? පාසල්වලට ළමයි පවාහනය 
කරන වාහන හිමියා අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් බර ළමයින්ෙග් කර 
පිටට දමනවා. ඒ වාෙග්ම, ස්වයං රැකියාවක් කරන අයට හුඟක් 

ෙවලාවට අපහසුයි ෙමවැනි මුදලක් ෙගවන්න. ෙමතැනදී පකාශ 
වුණා, ෙමමඟින් සියයට 10ක් තමයි රජයට එන්ෙන් කියා. 
ෙමවැනි බද්දකින් රජයට එන්ෙන් සියයට 10ක් නම්, ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් මුදල ඊට වඩා අඩු මට්ටමකින් පවත්වා ගන්න 
පුළුවන් කියන එකයි අෙප් විශ්වාසය. ඒ නිසා ෙම් ගැන කල්පනා 
කර බලන්න කියා මා කියනවා.  

ඊළඟට, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ. අද 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නවත්වලා ඒ සඳහා වී ෙගොවියාට මුදලක් 
ෙදන්න තීන්දු කර තිෙබනවා. කුඩා ෙත්වතු හිමියාටත් ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්නා. නමුත්, කුඩා ෙත්වතු හිමියා ලබන 
ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන ෙමවර පකාශයක් ෙකරිලා 
නැහැ. අය වැෙයන් ඒ සම්බන්ධව විකල්ප ෙයෝජනාවක් ෙහෝ 
ෙකරිලා නැහැ. අන්න ඒ නිසා රජයක් වශෙයන් ඒ ගැනත් සලකා 
බැලීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් සියයට 60ක් 
ෙත් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් කුඩා ෙත්වතු හිමියන්. ඒ නිසා 
තමුන්ෙග් ෙත්වලට ෙපොෙහොර ලබාගැනීම සඳහා ඒ අයටත් 
යම්කිසි සහනාධාරයක් ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් ම ෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

20ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 2.15] 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රජෙය් මංගල අය වැය 

ඉදිරිපත් කරලා, ඒ ගැන විවාද කරන අවස්ථාෙව්දී මා මුලින්ම ෙම් 
කාරණය සඳහන් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය දින කීපය ඇතුළත ෙම් 
අය වැෙය් ෙහොඳ නරක, ගුණ අගුණ පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ගරු 
මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා කථා කරනවා අප අහෙගන හිටියා.  

අද උෙද්ත්, ඊෙය්-ෙපෙර්දා දිනවලත් විෙශේෂෙයන්ම ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණන් ෙලොකු අවලාදයක්, ෙලොකු ෙචෝදනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙචෝදනාව තමයි, නිදහසින් පසු අවුරුදු 67ක් 
තිස්ෙසේ යූඑන්පී ආණ්ඩුවයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවයි ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය බංෙකොෙලොත් කර තිෙබනවා, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට දායක කිරීමක්, දායකවීමක් ෙම් ආණ්ඩු තුළින් සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ කියන එක. "විෙශේෂෙයන්ම රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව්ත් අය වැය කියා ඉදිරිපත් කෙළේ 
ණය, බදු සහ දඩ පමණයි, ෙම් ආණ්ඩුවත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙම් අය වැෙය් තිෙබන්ෙන්ත් ණය, බදු සහ දඩ පමණයි, ඒක ෙම් 
අය වැෙය් තිෙබන විශාලතම දුර්වලතාවක්" කියාත් එතුමන්ලා 
ෙපන්වා දුන්නා. ණය, බදු, දඩ හැෙරන්න ෙවනත් ආදායමක් 
ඉදිරිපත් කරලා අය වැය ඉදිරිපත් කරන රටක් ෙම් ෙලෝකෙය් 
තිෙබනවාද කියන පශ්නය දැන් මම අහනවා. රුසියාෙව් ෙමෙහම 
අය වැයක් තිෙබනවාද, චීනෙය් තිෙබනවාද, කියුබාෙව් 
තිෙබනවාද, ෙම් තුළින් පිට අය වැයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් 
ෙමොන රෙට්ද? ෙලෝකෙය් ෙකොයි රෙට්ත් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් 
වාෙග් අය වැයක් තමයි. පශ්නය තිෙබන්ෙන් එතැන ෙනොෙවයි. 
රජය ෙම් ආකාරයට ලබන ආදායම නිපුණතාවකින්, 
කළමනාකාරිත්වයකින් යුතුව වියදම් කරනවාද, නැද්ද කියන 

1063 1064 

[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා] 
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කාරණයයි පශ්නය. ඒ පිළිබඳව වගකීමක්, වග වීමක් ඇතිව 
ආණ්ඩුවක් කටයුතු කරනවාද, නැද්ද කියන එක තමයි පශ්නය. ඒ 
නිසා අවතක්ෙසේරු කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ෛවරයට, ඊර්ෂ්යාවට, 
ෙකෝධයට මුල් තැන දීලා කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැ. 

 1948න් පසුව තිබුණු හැම ආණ්ඩුවක්ම -ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂ ෙව්වා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ෙව්වා, හවුල් ආණ්ඩු ෙව්වා-  
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න උත්සාහ කළා. හැබැයි, ඒ හැම 
අය වැයක්ම ඉදිරිපත් කරන ෙකොට තම තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
මතය අනුව, තම තමන්ෙග් නිර්ණායක අනුව ඒෙක් ෙහොඳ, ඒෙක් 
අගුණ, ඒෙක් අඩු පාඩුකම් ෙපන්වාදීෙම් යුතුකමක් තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ඒ අයිතිය තිෙබන බව අප කවුරුත් 
පිළිගන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙලෝකෙය්ම 
තිෙබන සාර්ව ආර්ථික විද්යාෙව් පධාන අංග ගණනාවක් 
සැලකිල්ලට භාජනය කර තමයි අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
කියන එක. රෙට් ආදායම් වර්ධනය, ෙසේවා නියුක්තිය, මුදල් 
සැපයුම සහ උද්ධමනය, ජාත්යන්තර ෙවෙළඳාම පාදක කර ගැනීම 
යනාදී කරුණු සියල්ල අය වැයක් ඉදිරිපත් කරනෙකොට 
සැලකිල්ලට භාජනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙසේවා නියුක්තිය සහ 
උද්ධමනය පාලනය කර ගැනීෙම් ෙකටිකාලීන හා දිගුකාලීන වැඩ 
පිළිෙවළවල් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඒ අනුව 
ෙකෙනකුට ෙමවර ඉදිරිපත් කරපු අය වැෙය් අඩු පාඩුකම් 
ෙපන්වලා ෙදන්න පුළුවන්. අඩු පාඩුකම් ෙපන්වලා දුන්ෙනොත් ඒවා 
නිවැරැදි කර ගන්න වුණත් ආණ්ඩුවක් විධියට අපි සූදානමින් 
ඉන්නවා. ෙම් අය වැෙය් සුවිෙශේෂම කරුණු කීපයක් පිළිබඳව 
පමණක් මට ලැබී ඇති කාල සීමාව අනුව අදහස් පකාශ කරනවා.  

රජෙය් මුළු ආදායම විධියට 2015 වසරට රුපියල් බිලියන 
1,468ක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. 2016 අය වැෙය්දී අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 2015 වසෙර් රුපියල් බිලියන 1,468ක් වූ 
රජෙය් මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 2,032 දක්වා වැඩි කරන්නට. 
ඒ එක්කම 2015 අවුරුද්ද සඳහා රජෙය් මුළු වියදම වශෙයන් 
රුපියල් බිලියන 2,153ක් අපි ෙවන් කළා. 2016 ව සෙර්දී රජෙය් 
වියදම වශෙයන් රුපියල් බිලියන 2,787ක් ෙවන් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඒ එක්කම රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් විධියට අපි සඳහන් කළ යුතුයි. 2015 ඉලක්කය වුෙණ් 
සියයට 13ක්. හැබැයි, 2016දී  රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 16.3ක් විය යුතු බව අපි 
සැලසුම් කර තිෙබනවා. එය ආර්ථිකෙය් වර්ධනයට ඉතාමත්ම 
ගුණාත්මකව බලපාන කාරණයක් කියා මම සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. රජෙය් වියදම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට 
ගත්ෙතොත් 2015 වසෙර් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්  රජෙය් වියදම 
වශෙයන් සියයට 19.1ක් නිර්ණය කර තිබුණා.  2016 වසෙර්දී 
රජෙය් වියදම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස  සියයට 
22ක් ෙව්වි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එය සියයට 3.2ක 
වැඩිවීමක්. ඒක ඉතාමත්ම ගුණාත්මක සහ වර්ධනාත්මක 
තක්ෙසේරුවක් විධියට සලකන්නට ඕනෑ. ඒ එක්කම ෙමවර අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන තවත් පධාන 
ලක්ෂණයක් තමයි, රජෙය් ආදායමින් බදු ෙනොෙගවන ආදායම - 
non-tax revenue එක - තුන් ගුණයකින් වැඩි කර ගැනීම. දියුණු 
වන ආර්ථිකයක් කරා යන රටකට එය ඉතාමත්ම ෙහොඳ, සාර්ථක, 
සාධනීය පියවරක් විධියට සලකන්න පුළුවන්. 2015 වසෙර් රජෙය් 
ආදායමින් බදු ෙනොවන ආදායම විධියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් රුපියල් බිලියන 126ක්. නමුත් 2016 වසෙර් රජෙය් 
ආදායමින් බදු ෙනොවන ආදායම විධියට රුපියල් බිලියන 378ක් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ කියන්ෙන්, 2015 වසරට වඩා තුන් 
ගුණයකින් බදු ෙනොවන ආදායම වැඩි කර ගන්න තමයි අපි 

සැලසුම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ එක්කම රජෙය් වියදම්වලින් 
රාජ්ය ආෙයෝජන -public investment- සඳහා දිගුකාලීන 
සංවර්ධනය සහ ෙකටිකාලීන සංවර්ධනය වශෙයන් මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. මීට ෙපර වර්ෂවලට වඩා වැඩි 
පතිශතයක් ෙම් සඳහා ෙවන් කර තිබීම සාධනීය ලක්ෂණයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණා අතරතුර අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් සිදු 
කරනු ලබන ආෙයෝජනයන් පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්ය සඳහා 2015 අවුරුද්ෙද් රුපියල් 
බිලියන 98ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. පසු ගිය වසෙර් -2015- 
අධ්යාපනයට හා ෙසෞඛ්යයට යටිතල පහසුකම් සඳහා රුපියල් 
බිලියන 419ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. එම වියදම් ෙදකම එකට 
එකතු කළාම රුපියල් බිලියන 517ක්.  2015 අවුරුද්ෙද් ෙසෞඛ්ය 
සහ අධ්යාපනය සඳහා ෙමන්ම මුළුමනින්ම යටිතල පහසුකම් 
සඳහා ෙවන් කරපු මුදලත් මීට ඇතුළත් වනවා.  නමුත්, ෙමවර අය 
වැෙයන් 2016 වසර සඳහා අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් 
රුපියල් බිලියන 216ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ එක්කම අධ්යාපන 
සහ ෙසෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් ෙවනුෙවන් ෙමවර අය වැය මඟින් 
රුපියල් බිලියන 658ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව අධ්යාපන 
සහ ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් සමස්ත ෙවන් කිරීම රුපියල් බිලියන 
874යි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපිට ෙම් දත්තවලින් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අධ්යයනය කර ගන්න පුළුවන් 2015, ඒ 
කියන්ෙන් ෙම් වසෙර් ෙසෞඛ්යට සහ අධ්යාපනයට ෙවන් කළ 
රුපියල් බිලියන 517 ෙවනුවට, 2016 -ලබන වසර- ෙවනුෙවන් 
රුපියල් බිලියන 874ක් ෙවන් කර එම පතිපාදන පමාණය වැඩි 
කර තිෙබන බව. එතැන රුපියල් බිලියන 350ක පමණ, -සියයට 
50ක පමණ- වැඩි වීමක්. ඒ අනුව ෙමම අංශ ෙදකට පමුඛත්වය 
ලබා දීලා කටයුතු කර තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් ෙලස ගත්තාම රජෙය් ආෙයෝජනවල වර්ධනයක් 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. 2015 රජෙය් ආෙයෝජන දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස ගත්තාම 4.6ක් තිබුණා. නමුත්, 
2016 වසෙර් අපි එය ඉලක්කගත කර තිෙබනවා සියයට 6.9 
දක්වා. එයත් ඉතාම සාධනීය කාරණයක් විධියට අපිට 
සැලකිල්ලට භාජනය කරන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, රජෙය් ආදායම්වලින් පුනරාවර්තන වියදම් -
Recurrent Expenditure- පියවා ගැනීෙම් හැකියාව ෙමවර අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් විධියට ඉදිරිපත් කරනවා නම්, 2015 වසෙර් 
රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 1,468යි. 2016 අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා රුපියල් බිලියන 2,032ක්. 2015 වසෙර් 
රජෙය් වියදම රුපියල් බිලියන 1,648යි. 2016 වසරට 
ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 1,928ක්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015 වසෙර් ආදායම් අතිරික්තයක් 
පැවතුෙණ් නැහැ. රුපියල් බිලියන 180ක හිඟයක් පැවතුණා. පසු 
ගිය අවුරුදු 10ක, 15ක අය වැය ෙල්ඛන අරෙගන අපි සංසන්දනය 
කර බැලුෙවොත් අපිට හැම අවුරුද්දකම දකින්නට ලැෙබන්ෙන් 
ආදායම්වල අතිරික්තයක් ෙනොව හිඟයක්. ඒ අනුව තමයි පසු ගිය 
වසෙර් හිඟය රුපියල් බිලියන 180ක් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 
2016 වසෙර් අය වැය මඟින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා රුපියල් 
බිලියන 104ක ආදායම් අතිරික්තයක්. එහි සුවිෙශේෂීත්වය වන්ෙන් 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කටයුතු සියල්ල තුළ 
සුභසාධන කටයුතු සඳහා පැවැති පතිපාදනවල අඩු කිරීමක් ෙම් 
අය වැෙයන් කිසිෙසේත් සිදු ෙනොකිරීමයි.  

2015 වසෙර්දී සුභසාධන කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන 
378ක් ෙවන් කර තිබුණා. දැන් ෙබොෙහෝ ෙචෝදනා එල්ල කළා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාවට සහන නැහැ; ජනතාවාෙග් සුභසාධනය කප්පාදු කර 
තිෙබනවා කියා. ඒවා කිසිදු සාධකයකින් ෙතොරව කරන ලද 
ෙචෝදනා. මා ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකරලා අෙප් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛනත් එක්ක සංසන්දනය කර පුළුවන් නම් 
ඒ කරුණු සනාථ කරන්න කියා. ෙහේතුව ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, 2015 සුභසාධනය සඳහා ෙවන් කළ රුපියල් 
බිලියන 378 ෙවනුවට ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් -2016- 
රුපියල් බිලියන 437ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව රුපියල් 
බිලියන 50කට වැඩි මුදල් පමාණයක් සුභසාධන කටයුතු සඳහා 
වැඩිෙයන් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

අය වැය හිඟය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස අඩු 
කිරීමට ෙමවර ෙයෝජනා වී තිෙබනවා. අය වැය හිඟය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස ගත්තාම, 2015 වසෙර් සියයට 6ක් 
විධියට වාර්තාගත වුණා. නමුත්, ෙමවර අය වැෙය්දී 2016 වසර 
සඳහා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා එය සියයට 5.9 දක්වා අඩු කර 
ගැනීම පිණිස. සූදු සහ කැසිෙනෝ ව්යාපාරවලින්, සුරා බදු, 
දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන ආයතනවලින්, බැංකු, රක්ෂණ සහ ලීසිං 
ආයතනවලින් තමන් උපයන ආදායෙමන් සියයට 30ක ඉහළ 
පතිශතයක් බදු වශෙයන් ෙගවීමට ෙමවර ෙයෝජනා වී තිබීම 
වැදගත් ෙකොට අපි සලකනවා. විෙශේෂෙයන්ම සූදු, කැසිෙනෝ, 
සුරාබදු, දුම්ෙකොළ සහ සිගරට් නිෂ්පාදන ආයතන සම්බන්ධව ඉහළ 
පතිශතයකින් බදු අය කිරීම ෙයෝජනා වීම රටට ඉතාමත්ම 
පගතිශීලි පියවරක් විධියට අපි දකිනවා. ඒ එක්කම අෙනකුත් 
ෙසේවා සහ නිෂ්පාදන කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට අදාළව සියයට 
15ක පතිශතයක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. එයත් ආර්ථිකෙය් 
පගමනයට ඉතාමත් සුවිෙශේෂී කාරණයක් ෙලස අපි දකිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ එක්කම අපි දන්නවා ෙම් 
රෙට් උද්ධමන පශ්න තිෙබනවා; ජීවන බර පශ්න තිෙබනවා 
කියලා. ඒවා සැලකිල්ලට භාජනය කරලා පුද්ගල බදු කමෙය් 
පතිසංස්කරණයක් අපි ෙයෝජනා කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහ 
ස්වයං රැකියාවල නියුතු අයට තමන්ෙග් වාර්ෂික ආදායම රුපියල් 
මිලියන 2.4ක්, - ලක්ෂ 24ක්. මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 2ක්- 
ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. මධ්යම පාන්තිකයන්ට 
ඒ ආදායම් බදු ෙගවීෙම් බෙරන් විශාල වශෙයන් නිදහසක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. ෙමවැනි  සියයට 70ක විතර ෙලොකු පතිශතයකින් බදු 
නිදහස් කිරීමක් සිදු කිරීම අෙප් ඉතිහාසෙය් කිසිදු අය වැය 
ෙල්ඛනයකින් අපි දැකලා නැහැ. ඒ එක්කම බැංකු තැන්පත්වලින් 
ලැෙබන ෙපොලිය සඳහා ෙගවූ මුදල් රැඳවුම් බද්ද - Withholding 
Tax - අවළංගු කිරීමට ෙයෝජනා කර තිබීම තුළින් ජනතාවට විශාල 
සහනයක් සැපයීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සෘජු විෙද්ශීය ආෙයෝජන 
සඳහා නව ආෙයෝජන බදු සහන පනතක් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙම් අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. එයින් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම පහත සඳහන් ක්ෙෂේතවලට අදාළ 
ව්යාපාරවලට බදු සහන ලබා ෙදන්නයි. එය අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
198වන ෙඡ්දෙය්  නිශ්චිතව ෙමෙසේ සඳහන් කරලා තිෙබනවා, I 
quote:  

 

"  •  Oil Refinery 

•  Renewable energy 

•  Integrated car manufacturing 

•  Manufacturing steel bridges for the region 

•  Fertilizer, manufacturing Triple Superphosphate 

•  Satellite technology 

•  Aircraft repair and logistical support 

•  Integrated sugar industry" 

අෙප් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කිරීම සඳහා ෙම් නව තාක්ෂණයත් 
එක්ක මුසු වූ ඒ කර්මාන්ත ක්ෙෂේත ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ෙවන්න 
ඕනෑ. ඒවා සංවර්ධනය කරන්න තිෙබන එක බාධාවක් තමයි අෙප් 
ර ෙට් තිෙබන බදු කමය; බදු ස්තරය. එම නිසා ෙම් ක්ෙෂේත 
සම්බන්ධව ෙම් ආකාරයට බදු ලිහිල් කිරීම තුළින් අෙප් රෙට් නව 
තාක්ෂණයත් සමඟ ෙමම ක්ෙෂේතයන් සංවර්ධනය කරන්නට 
ඉඩකඩ ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ අනුව ගත්තාම ෙමන්න 
ෙම් පහත සඳහන් කාරණා ඉතාමත්ම සුභදායක ෙලස අෙප් රෙට් 
සංවර්ධනය ෙකෙරහි වාෙග්ම ජනතා සුභසාධනය ෙකෙරහි 
බලපාන ආකාරෙය් තීන්දු තීරණ විධියට සලකන්න පුළුවන්ය 
කියලා මම සංක්ෂිප්ත වශෙයන් සඳහන් කරනවා.  

Sir, I would like to mention a few measures proposed, 
through which this Budget would help restore our 
economy, advance economic development and also give 
more and more benefits to the people of this country. In 
this regard, special attention is paid to the following 
sectors: increasing the allocation to the education sector; 
granting incentives to promote the agricultural sector 
with export orientation; simplifying the tax system by 
introducing the two brackets of 15 per cent and 30 per 
cent only;  increasing the personal tax threshold up to Rs. 
2.4 million per annum; removing the Withholding Tax on 
interest earnings and increasing the value of deposits 
from Rs. 1 million to Rs. 1.5 million for senior citizens 
and reducing the age limit from 60 to 55 years for senior 
citizens to receive the present 15 per cent interest.  

Sir, I would like to mention that this measure would 
give enhanced benefits to the senior citizens of this 
country. We appreciate the last Regime for introducing a 
special  interest rate of 15 per cent for senior citizens, but 
it was paid only up to a deposit limit of Rs. 1 million and 
senior citizens were defined as "people who have reached 
the age of 60 years and above". From this Budget, we 
have given them a double benefit. Instead of the earlier 
limit of Rs. 1 million, we have increased it up to  Rs. 1.5 
million.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි පහක් ලබා 

ෙදන්න. ගරු සභානායකතුමා ඒක adjust කරාවි. 

So, the double benefit is, instead of the deposit limit 
of Rs. 1 million, we have increased it to Rs. 1.5 million 
and the entitling age has been reduced from 60 to 55 
years.    

We can remember, when the last Regime could not 
pay the pension to the farmers, what they did was, they 
increased the pensionable age, which was defined in the 
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statues as 60 years, to 63 years. I do not think, even up to 
now, the farmers have got that benefit, which was 
proposed in the last two or three Budgets presented by the 
last Government.   

Then, the removal of barriers for the purchase of land 
by foreigners will help develop our properties day by day. 
Also, our policy is to encourage foreign and private sector 
investments by replacing the Exchange Control Act with 
a more rational Foreign Exchange Management Bill.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව 
විෙව්චන කිහිපයකුත් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් සමහර 
අංශවලින් නැ ෙඟන ෙචෝදනාවක් තමයි, විවෘත ආර්ථිකයක් තුළ 
භාණ්ඩ මිල නිශ්චිත කිරීම පාලනය කිරීමට යාම තුළ යම් කිසි 
ගැටුමක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්, ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික න්යාය 
පිළිබඳව ගැටලු මතු වීමට ඉඩ තිෙබනවා කියන එක.  

ඒ එක්කම ෙමම අය වැය ෙයෝජනාවලින් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මූල්ය ආයතන සම්බන්ධව 
ෙදනු ලබන සහතිකයක්. අපි ෙම් පිළිබඳව නැවතත් කල්පනා 
කරන්නට ඕනෑ; සාකච්ඡා කරන්නට ඕනෑ. ෙමවැනි සහතිකයක් 
ලබා දීම තුළ පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් සමහර මූල්ය සමාගම් 
හැසිරුණු ආකාරය අනුව ෙමය වැරදි විධියට පෙයෝජනයට 
ගැනීමක් සිදු ෙවන්නට ඉඩ තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙවන්ෙනත් 
නැවතත් ජනතාවට තමන්ෙග් තැන්පතු මුදල් පිළිබඳව යම් කිසි 
ෙලොකු අවදානමක් ඇති වීමයි. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා ෙම් 
සහතිකය ලබා දීමට වැඩිය මහ බැංකුෙව් මූල්ය මණ්ඩලය වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ෙම් පිළිබඳව monitoring system 
එකක්, ෙහොඳ පාලන කමයක් ඇති කරලා ඒ මුල්ය සමාගම් 
කළමනාකරණය කිරීම වඩාත් සාධනීයයි කියලා.  

ඒ එක්කම ඉදිරිපත් වන තවත් ෙචෝදනාවක් තමයි කල් බදු 
කමයට - leasing කමයට - කරන ගනුෙදනු  බැංකු ක්ෙෂේතෙයන් 
ඉවත් කිරීම පිළිබඳ අය වැෙය් ෙයෝජනාවක් තිබීම. සමහර 
ෙවලාවට ඒ ණය බදු සහන ලබා ගන්නා උදවියට ඒෙකන් පාඩුවක් 
ෙවන්නට ඉඩ තිෙබනවා. ෙමොකද, බැංකු ක්ෙෂේතය තුළ ෙම් 
කමෙව්දය ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම ඒ ස්ථාපිත වුණු 
කමය තුළ ෙම් කටයුතු කරන ෙකොට ඒ සඳහා ෙමෙහයුම් වියදම් 
ඉතාමත් අවම මට්ටමකින් තමයි පවතින්ෙන්.  

ඊළඟට,  මීට ෙපර  ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාත් 
සඳහන් කළ ආකාරයට දුම් බද්ද සඳහා අය කරන රුපියල් 5,000ක 
මුදල ජනතාවට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන පමාණයක් කියලා 
ජනතාවාෙග් මතයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි තවත් උත්සාහ කර 
බලනවා ෙම් පිළිබඳව ගරු මුදල් ඇමතිතුමා  එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
ෙම් පිළිබඳව සංෙශෝධනයක් කරන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණන් විශාල වශෙයන් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වුණා 
විශ්වවිද්යාල ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමක් පිළිබඳව. අපි ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියනවා එෙහම සැලැස්මක්, එෙහම අදහසක් ෙම් 
ආණ්ඩුව තුළ නැහැ කියලා. ෙකොෙහොම නමුත් විශ්වවිද්යාලවලට 
අමතරව ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල රට තුළ ආරම්භ කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවායි කියන කාරණය අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. 
ෙමොකද, රෙට් රැකියා නැති, අධ්යාපනයට පහසුකම් මදි, එෙහත් 
අධ්යාපනය සඳහා උනන්දුවක් තිෙබන දරුවන් ෙබොෙහෝ  ඉන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශීය රටවලට ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
අපි විවෘත කෙළොත් විශාල වශෙයන් රටට ආදායමක් ලබා ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් විධියට ෙමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැය පිළිබඳව කථා 
කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු 10ක් විතර තිස්ෙසේ අපි ෙම් පිළිබඳව 
ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් දුන්නා, අපි ෙම්වා ෙපන්නුම් කළා. මා 
හිතනවා ෙම්වා නිවැරදි කරන්න කාලය හරි කියලා. ෙමොකද, 
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරන්නට කලින් රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාව වැනි කාරක සභාවක් 
මඟින් -මහා බිතාන්යෙය් නම් රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාව සහ 
ඇස්තෙම්න්තු කාරක සභාව කියලායි  ඒකට කියන්ෙන්- ඒ 
පිළිබඳව යම් පූර්ව අධ්යයනයක් කරනවා. ඒ විධියට ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය නිර්මාණය කරනවා නම් අපට ෙම් ඉදිරිපත් වන වාද 
විවාද පමාණය, ෙචෝදනා ෙයෝජනා පමාණය අවම කර ගැනීෙම් 
ශක්තියකුත් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණන් විශාල ෙචෝදනාවක් නැඟුවා අෙප් රෙට් ෙද්ශීය 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න ෙම් අය වැය තුළ කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ කියලා. අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ ෙද්ශීය ආර්ථිකය ෙගොඩ 
නඟන්න තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් කියන 
එක. අපි දන්නවා ෙද්ශීය ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න අපට තිබුණු 
අමාරුකම් ෙමොනවාද කියලා. 1989 - 1990 කාලෙය් අෙප් රෙට් 
ෙගොවි ජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන 308ක් තිබුණා. ඒ ෙගොවිජන ෙසේවා 
මධ්යස්ථාන 308ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් ගිනි තිබ්බා. ඒ 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන ගිනි තැබීම නිසා ෙගොවියා 
නඟාසිටුවන්න අපට අවුරුදු විස්සකට වැඩි කාලයක් ගත වුණා.  ඒ 
එක්කම - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
තව විනාඩි පහක් වැඩි කරන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
වැඩි කළා, ගරු ඇමතිතුමනි.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මම ඒ ගැන අ ෙප් සභානායකතුමා එක්ක කථා කරන්නම්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 ඔබතුමාට වැඩිපුර විනාඩි පහක් ෙදන්න සභානායකතුමා 

අවසර  දුන්නා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
දැන් සභානායකතුමා එනවා. අපි ඒ ෙවලාව හදලා ෙදන්නම්, 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වී ගබඩා ෙනොමැතිකම නිසා අෙප් රෙට් වී මිල දී ගැනීෙම් 
පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 1989 - 90 කාලෙය් අෙප් රෙට් 
තිබුණු සෑම වී ගබඩාවක්ම ගිනි තිබ්බ බව. ඒ නිසා ෙමොන ආණ්ඩුව 
තිබුණත් ඒ එන හැම ආණ්ඩුවටම ඒවා යළි ඉදි කරන්න සිද්ධ 
වුණා. ඒ සඳහා විශාල කාලයක් ගත කළා.  අද ෙද්ශීය ආර්ථිකය 
ගැන කථා කරනවා. අෙප් රෙට් මහා පරිමාණ ෙත් කර්මාන්තශාලා 
70ක් විතර තිබුණා. එයින් 48ක්ම ගිනි තිබ්බා. ඒ නිසා ෙත් 
කර්මාන්තය ආශිත සමස්ත ආර්ථිකය බිඳ වැ ටුණා. ෙත් වගාව, ෙත් 
කර්මාන්තය ෙම් ඔක්ෙකොම බිඳ වැෙටන්න ෙහේතුව තමයි  මහා 
පරිමාරණ කර්මාන්තශාලා 48ක් ගිනි තබා දැමීම.  

 ඒ කාලෙය් අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට පශ්න තිබුණා. ගම්වල 
විදුලිබල පශ්න තිබුණා. හැබැයි, ඒ වකවානුෙව් තමයි 
ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් 1000ක් පිපිෙරව්ෙව්. ඒ නිසා ආණ්ඩුව ෙමොකක් 
වුණත්, ඒ ආණ්ඩුවලට සිද්ධ වුණා, ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් 1000ක් 
නැවත ෙම් රටට  ෙග්න්න.  ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ජනතා සන්තක 
ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවට අයත්ව තිබුණු බස ්වලින් හතෙරන් එකක් 
ගිනි තිබ්බා. බස ්  400ක් ගිනි තිබ්බා.  ෙම් පශ්න ගැන අද අපට                  
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් - විපක්ෂෙයන් - ෙචෝදනා කෙළොත් 
ඒවාට උත්තර ෙදන්න අපට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අපි ෙචෝදනා 
කළත් ඒෙගොල්ලන්ට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි. අද ෙජ්වීපී එක තමයි අෙපන් ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. අෙප් 
රෙට් ජාතික ආර්ථිකය ෙකෝ කියලා අහනවා. අපිත් අහන්ෙන් ඒක 
තමයි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අෙප් රටට කළ ඒ අපරාධ 
ෙනොවන්නට අෙප් ආර්ථිකය තව අවුරුදු තිහකින් එහා පැත්තට 
ගිහිල්ලා. එෙහම නම් අද අෙප් රෙට් - ශී ලංකාෙව්- තිෙබන්ෙන් 
2015 ආර්ථිකය ෙනොෙවයි. එෙහම නම්  2035 ආර්ථිකය තමයි අද 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් රට මීට වඩා දියුණු ෙවලා. අෙප් රෙට් 
කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු ෙවලා. ආර්ථිකය දියුණු ෙවලා. ෙපොදු 
පවාහන ෙසේවය දියුණු ෙවලා. කවුද ෙම්වාට වගකියන්න ඕනෑ? 
ඒවාට වගකියන්න ඕනෑ ශී ලංකාකාරෙයෝද? ඒවාට වගකියන්න 
ඕනෑ යූඑන්පීකාරෙයෝද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒක නිසා අපි ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් අපරාධයට  යූඑන්පීකාරෙයෝ වගකියන්න 
වුවමනා නැහැ, ෙම් අපරාධයට ශී ලංකාකාරෙයෝ වගකියන්න 
ඕනෑත් නැහැ  කියලා. ෙම් අපරාධයට වගකිව යුතු පුද්ගලෙයෝ 
තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා මහා පාරිශුද්ධ, ෙබෝ පැළ 
වාෙග් ෙබොෙහොම නිර්ෙදෝෂී කණ්ඩායම් විධියට ෙදපැත්තටම අත 
දිගු කරලා, උඩ දමලා ෙපොෙළොෙව් ගහලා කියනවා,                      
ශී ලංකාකාරෙයෝයි, යුඑන්පීකාරෙයෝයි අවුරුදු 67ක් තිස්ෙසේ ජිල් 
ෙබෝල ගැහුවා කියලා. ඇට ෙබෝල ගහන්න ෙම් ආණ්ඩු ෙදකම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැහැ. අපි ජිල් ෙබෝල ගගහා හිටිෙය් 
නැහැ. අපි එකිෙනකාට විරුද්ධව සාධනීය විෙව්චන කිරීෙම් අයිතිය 
පිළිෙගන, එතුමන්ලා විෙව්චනය කරනවා. එතුමන්ලා අප 
විෙව්චනය කරනවා. පජාතන්තවාදෙය් මූලික ගුණාංග අපි අගය 
කරනවා. නමුත් ෙම් වාෙග් ෙචෝදනාවක්, විෙශේෂෙයන්ම ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණන් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නඟන නිසා ෙම් 
රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒවාට උත්තර දීෙම් වගකීම අපට 
තිෙබනවාය කියන කාරණය තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කර ෙදමින්, 
කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නතර ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

15ක කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 2.43] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද උෙද් ඉඳලා ෙම්  

විවාදයට සවන් ෙදන ෙකොට, ෙම්  අය වැය පිළිබඳ ෙහොඳ නරක 
ෙදපැත්ෙතන්ම අහන්න ලැබුණා. අද උෙද් සිටම ෙම් විවාදයට 
සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න ෙකොට මට මතක් වුෙණ්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙකොට අපට ඕනෑ තරම්  ෙද්වල් කියන්න පුළුවන් බවයි. 
හැබැයි, ආණ්ඩුවක් කරන ෙකොට තමයි, ඒවා කරන්න පුළුවන්ද 
බැරිද කියලා ෙත්ෙරන්ෙන්.  

පසු ගිය අවුරුදු හත අටක මහ බැංකු වාර්තා අරෙගන 
බැලුවාම, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව තිෙබන 
කාලෙය් ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය එක දිගට  වැඩි වුණාය 
කියන එක අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ කාලෙය් තස්තවාදය 
පරාජය කරලා, ෙම් රෙට් මහාමාර්ග පද්ධතිය සහ යටිතල 
පහසුකම් ෙගොඩක් දියුණු වුණාය කියලා අපි පිළිගන්න ඕනෑ. 
එෙහම පිළිගැනීෙමන් පසුව තමයි ෙම් අය වැය හරහා ඉස්සරහට 
කරන්න තිෙබන වැඩ පිළිබඳව කථා කරන්න සිද්ධ වන්ෙන්. 
''අධ්යාපනය සඳහා සියයට 6ක්'' කියන කාරණය ගැන අද තිෙබන 
ගණන් හිලවු අනුව කථා කරෙගන අද උෙද් නිවැරැදි කරගත්තත්, 
සියයට 5ක සීමාෙව් තමයි අධ්යාපනය සඳහා මුදල් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අද උෙද් මුදල් ඇමතිතුමාම ඒක පිළිගත්තා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒකත් වැරැදියි.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මා කියන්ෙන්, උෙද් ෙමතැන වාදයට පැටලුණු කාරණය 

ගැනයි. වැරැද්ද පස්ෙසේ හදාගනිමු. හැබැයි, රවි කරුණානායක 
මැතිතුමන්ලා විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටින විට සිතුෙව්, අධ්යාපනය 
සඳහා සියයට හයක් ෙවන් කරන එක පහසුයි කියලායි. හැබැයි, 
ආණ්ඩුව කරන ෙකොට එය පහසු වන්ෙන් නැහැ. සියයට පහ ෙවන් 
කිරීමත් පහසු නැහැ, අෙප් ර ෙට් ආර්ථිකය අනුව. විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
සිටින විට යම් යම් ෙද්වල් කියන්න අපට පුළුවන්. හැබැයි ආණ්ඩු 
කරනෙකොට තමයි සමහර ෙද්වල් කිරීෙම් තිෙබන දුෂ්කරකම 
ෙත්ෙරන්ෙන්.  

අද උෙද් වරුෙව් මම දැක්කා අෙප් ආණ්ඩුෙව් සමහර මැති 
ඇමතිවරුන්  ෙම් අය වැය පිළිබඳව කථා කරනවාට වඩා පසු ගිය 
ආණ්ඩුව  විෙව්චනය කිරීම පමණක් කරනවා. හැබැයි, පසු ගිය 
ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරපු ඒ අයම දන්නවා, පසු ගිය ආණ්ඩුව 
තස්තවාදය පරාජය කිරීෙම් කාරණෙය්දීත්, යටිතල පහසුකම් ලබා 
දීෙම් කාරණෙය්දීත් අඩු වැඩි වශෙයන් ලංකාව පුරාම විශාල 
දියුණුවක් ඇති කළාය කියන එක.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැනත් කථා කරන ෙම් ෙවලාෙව් මා 
කියනවා, එදා වී ෙගොවියාට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙත් ෙගොවියාටත් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන් බව. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ඇමතිතුමන්ලා ෙහට අගමැතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරන්ෙන්, 
කුඩා ෙත්වතු හිමියන් අමතක කරන්ෙන් නැතිව, ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙයෝජනා කරපු විධියට ෙම් අය වැෙයනුත් කුඩා ෙත් වතු හිමියාට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න කියන කාරණය.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් අය වැෙය් තිෙබන 
ෙහොඳ පැත්තත්, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන නරක පැත්තත් කථා 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැෙය් නරක පැත්ත කථා කරපු නිසා මුදල් 
ඇමතිතුමා අපට කිව්වා, දුම් පරීක්ෂා කිරීෙම් සහතික නිකුත් කිරීම 
සඳහා අය කරනු ලබන ගාස්තුව three-wheelersවලටයි, ෙමොෙටෝ 
සයිකල්වලටයි අදාළ වන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම් අය වැය 
විවාදෙය්දී මතු වූ නිසා අද මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, දුරකථන 
ගාස්තුවල, ජල ගාස්තුවල සහ විදුලිය ගාස්තුවල වැඩි වීමක් 
වන්ෙන් නැහැ කියලා. තවත් අයහපත් කාරණා ෙම් විවාදය තුළම 
නිවැරැදි කරගන්න අපට පුළුවන් ෙව්වි. දුම් පරීක්ෂා කිරීෙම් සහතික 
නිකුත් කිරීම සඳහා අය කරනු ලබන ගාස්තුව සම්බන්ධෙයන් මා 
කල්පනා කරන්ෙන්,  සාමාන්ය ෙමෝටර් රථවලටත් නියම කළ ඒ 
ගාස්තුව ටිකක් වැඩි බවයි. එය දරාගන්න පුළුවන් මට්ටෙම් 
ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.  

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සහ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදෙල් පාලනය මහ බැංකුෙවන් එළියට ගැනීම ඒ තරම් ෙයෝග්ය 
වන්ෙන් නැහැ. අය වැය තුළ ඇති එවැනි කාරණා පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම සාධනීයව කථා කරලා, සාකච්ඡා කරලා තමයි අපට 
ඒවා ෙබ්රාගන්න ෙවන්ෙන්.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන අපි 
ෙදෙගොල්ලන්ම ආණ්ඩු කර තිෙබන නිසා ෙම් කාරණා ෙබ්රාගන්න 
අපට පහසුයි. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවටම ෙගනැල්ලා ෙබෝම්බ ගහපු, ෙම් රෙට් මිනී මරපු, 
බැංකු කඩපු, මහ දවල් බැංකු ෙහොරකම් කරපු අයට ආණ්ඩු කිරීම 
ගැන ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට ආණ්ඩුවක් කරන්න ඕනෑ නැති 
නිසාත්, කවදාවත් මැතිවරණයකදී ආණ්ඩුවක් හදන්න 
ජනතාවෙගන් වරමක් ඉල්ලන්ෙන් නැති නිසාත්, වරමක් ඉල්ලුවත් 
ෙදන්ෙන් නැති නිසාත් ඒ අයට ඕනෑ ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. 
හැබැයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ෙම් 
රෙට් ආණ්ඩු කරපු පක්ෂ. හවුෙල්, සන්ධානගත ෙවලා ආණ්ඩු 
කරපු පක්ෂ.  

ෙම් අය වැෙය් තිෙබන සාධනීය කාරණා තවත් යහපත් 
ආකාරයට දියුණු කර ගනිමින්, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන අයහපත් 
කාරණා පසු ගිය සති කීපය තුළ සාකච්ඡා කරලා විසඳා ගත්තා 
වාෙග් තවතවත් සාකච්ඡා කරන්න අපට පුළුවන්. අද කෑම කන 
ෙවලාෙව් මමයි ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ ගරු මන්තීතුමායි අතර 
ෙලොකු වාදයකුත් ඇති වුණා,   පාසල් නිල ඇඳුම් සැපයීමට අදාළ 
වවුචරය සම්බන්ධෙයන්. මා එළියට ආ ගමන් ගරු අකිල විරාජ් 
කාරියවසම් අධ්යාපන ඇමතිතුමාට කිව්වා, "ඒ වවුචරය දීම 
සම්බන්ධ කමෙව්දය පිළිබඳව අප දැනුවත් කරන්න. ෙමොකද, ඒ 
පිළිබඳව පශ්න තිෙබනවා" කියලා. එතුමාෙග් කථාෙව්දී  ඒ ගැන 
දැනුවත් කරනවා කියලා එතුමා කිව්වා. එවැනි සමහර කාරණා 
පිළිබඳව අපි දැනුවත් ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැය තුළ 
අපනයනය දිරි ගැන්වීම සඳහා ෙහොඳ ෙයෝජනා කීපයක් තිෙබනවා. 
හැබැයි අපනයනය දිරි ගැන්වීම සඳහා මීට ෙපර අය වැයවලින් 
ආපු ෙයෝජනාත්, ඒ සමහර ඒවා කියාත්මක වීෙම්දී මතු වූ ගැටලුත් 
සැලකිල්ලට ෙගන තමයි, ෙම් අය වැය තුළ ඇති ඒ ෙයෝජනා 
පිළිබඳවත් අපට සලකා බලන්න  වන්ෙන්. ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් වැඩිපුර ෙගන්වා ගැනීම සඳහා ෙහොඳ ෙයෝජනා 
කීපයක් ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවා. හැබැයි ඒ ෙයෝජනා අපට 
කියාත්මක කරන්න ෙවන්ෙන්, එවැනි ෙයෝජනා පිළිබඳව මතුවූ 
ගැටලු හා සම්බන්ධව අපට තිෙබන අද්දැකීම්ද සැලකිල්ලට 
ගනිමින්. එෙහම නැතිව අපට ෙම් පශ්නය දිහා බලන්න බැහැ. එම 
නිසා   විරද්ධ පක්ෂෙය් සිටිනෙකොට හැම ෙදයකටම විරුද්ධ ෙවන, 
ළිෙද් ඉන්න ළිං ෙගම්ෙබෝ වාෙග් කට්ටියකුත් ඉන්නවා.  හැබැයි, 

ආණ්ඩු කරලා පුරුදු අපට; රටක් කරලා පුරුදු අපට, රටට වැඩක් 
කර  පුරුදු අය ඉන්නා වූ  පක්ෂ ෙදකට  ෙම් කාරණය ෙදස එෙහම 
බලන්න ට  බැහැ.    

ෙම් රෙට් ජනතාව පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වැනිදා ලබා 
දුන්නා වූ ජනවරම තුළ කිසිම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට තනිෙයන් 
ආණ්ඩු කිරීෙම් ඒකාන්තර බලය ලැබුෙණ් නැහැ. පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක සම්මුතිවාදී  ආණ්ඩුවකට  ෙගොනු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සම්මුතිවාදය හරහා ෙම් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන 
පශ්නය වන ජාතික පශ්නයත්, ව්යවස්ථාව ෙවනස් කිරීම කියන 
කාරණයත් එක්කම, ආර්ථිකෙය් පධාන මර්මස්ථාන අයත් වන්නා 
වූ ක්ෙෂේත පිළිබඳව ජාතික පතිපත්තියකට යන්නට පුළුවන් නම් - 
අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන්, ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධෙයන් ෙවනත් 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් - මා හිතන විධියට  ෙම් අවස්ථාව  තමයි 
ෙහොඳම අවස්ථාව කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද,   නැවත ෙම් පධාන 
පක්ෂ ෙදක එකට එකතු ෙවලා සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් හදන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවයිද කියලා අපි දන්ෙන් නැති නිසා. ෙම්ක 
අලුත් අත් දැකීමක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපිට ෙම්ක  හුරු නැහැ. අපි 
ආණ්ඩු කරනෙකොට අපට හුරු ෙවලා  තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අය අපට විරුද්ධව  කථා කරන එකයි.  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අය ආණ්ඩු කරනෙකොට අපිට හුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ 
කරන හැමෙද්ම වැරදියි කියන්නයි. මාධ්යවලටත් ෙම්ක හුරු 
නැහැ;  ජනතාවටත්ෙම්ක හුරු නැහැ. හැබැයි ෙම් අලුත් හුරුව අපි 
ආරම්භ කර ගන්නට  ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
එෙහම නැත්නම් සිදු වන්ෙන්, අන්තගාමී සමහර පක්ෂවලට 
වුවමනා විධියට ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදකම නටවන එකයි. 
අන්තගාමී සමහර පක්ෂවලට ඕනෑ විධියට පධාන පක්ෂ ෙදෙක් 
ෙද්ශපාලන න්යායයන්, පතිපත්තීන්, ගමන් මග ෙවනස් කරවන 
තැනට බල කරවා ගන්න එකයි.   

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ ෙහොඳ සාධනීය කාරණා 
තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට  බඩු මිල අඩු කිරීම මම 
දකිනවා.  අත්යාවශ්ය  භාණ්ඩ කිහිපයක් ෙතෝරා ෙගන, ඒවාෙය්  
මිල අඩු කිරීමට  ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි. නමුත්  
ඒක කියත්මක කිරීෙම්දී  පාෙයෝගිකව  මතු වන ගැටලු පිළිබඳවත්  
යම්කිසි කමෙව්දයක්, යාන්තණයක් හදා ගන්නට  ඕනෑ. එෙහම 
නැතිව අය වැය ෙයෝජනාෙව් බඩු මිල අඩු කරනවාය කියන  
ලැයිස්තුව කියවපු පමණින් බඩු මිල පහත බැස බඩු මිල අඩු  
ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙහොඳ ෙයෝජනා  කියාත්මක කිරීෙම් දී 
ජනතාවට එයින් සහනයක්ෙවන  විධියට කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කරන්නට  ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් කුඩා ෙත්වතු  හිමියන් පිළිබඳව ෙම් අය වැෙයන් 
ඇතිවී තිෙබන අවධානය ඉතාම අඩුයි. කුඩා ෙත්වතු හිමියන් ෙම් 
වනෙකොට විශාල පශ්න ගණනාවක පැටලිලා සිටිනවා. ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරයට අදාළ කාරණයත්   එක්ක ඒ අයට දැනට 
ලැෙබන ෙපොෙහොර සහනාධාරයවත් ෙනොලැබී යයිද කියන පශ්නය 
මතු ෙවලා තිෙබනවා.  මීට ෙපර කුඩා  ෙත් වතු හිමියන්ට  ෙම් 
පශ්නය මතු වුණ ෙවලාෙව්, අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් අමාත්යතුමා හැටියට ඍජුව 
මැදිහත්ෙවලා පැය විසිහතෙරන්  ඒ අයෙග්  පශ්නය විසඳුවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අයට ෙපොෙහොර සහනාධාරයත් ලබා දුන්නා. 
එළවලු ෙගොවියාටත්  එෙහමයි; පළතුරු  ෙගොවියාටත් එෙහමයි.  
එමනිසා  ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනෙකොට රසායනික ෙපොෙහොර 
මිශ වුණා, බාල ෙපොෙහොර ලැබුණා, කියන කතන්දරයත් එක්ක 
තමයි දැන් වවුචර්  කමය හඳුන්වා දී තිෙබන්ෙන්. ඒ වවුචර්  කමය   
කියාත්මක කිරීෙම් දී, පසුගිය කාලෙය් ෙපො ෙහොර ලබා 
ෙදනෙකොට, සහනාධාර ලබා ෙදනෙකොට සිදු වුණු දුෂණ,  
අකමිකතා,  වංචා නැවත  වවුචර් කමය තුළ  ඇති ෙනොවන්නට වග 
බලා ගන්නා වූ යාන්තණයක් එක්ක තමයි වවුචර් කමය     

1073 1074 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හඳුන්වා දිය යුතුව පවතින්ෙන්.  එම නිසා අන්න ඒ ෙදසට තමයි  
ෙම් අය වැය  විවාදය තුළ අෙප් සාකච්ඡාව ෙගොනු කළ යුතු 
වන්ෙන්.   

ෙම් දවස්වල  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සිටින සමහරුන් දිහා බැලුවාම 
අපට විකට චිත මැවිලා ෙපෙනනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව  තුළට 
ඇවිල්ලා එකිෙනකාට මඩ ගසා ගන්නා ෙද්ශපාලනය තුළ  
ජනතාවාෙග් පශ්නද සාකච්ඡා ෙවන්ෙන් කියන පශ්නය මතු 
ෙවනවා.  උදාහරණයක් හැටියට FCID   එක  ගත්ෙතොත්,  දැන්  
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  සංෙශෝධනය යටෙත්   ෙපොලිස්  
ෙකොමිසමක් පත් වී තිෙබන තත්ත්වය තුළ FCID එක,   
අගමැතිතුමා ෙහෝ ෙවනත් ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් කමිටුවකින් 
පාලනය විය යුතු වන්ෙන් නැහැ.  මීට ෙපර තිබුණු තත්ත්වය අනුව 
ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණය වුණාය කියලා කියනවා නම්, දැන් 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එක පත්ෙවලා තිෙබනවා.  ඒක ෙද්ශපාලන 
ආයතනයක් ෙනොෙවයි.  එෙසේ නම් රෙට් තිෙබන නීති පද්ධතියත්,   
රෙට් තිෙබන  ෙවනත් ආයතනත්, ඔය  මුදල්  දූෂණ වංචා ගැන 
ෙසොයා බලන්න ෙහොඳටම  පමාණවත්.  එවැනි තත්ත්වයකට අප  
ගමන් කළ  යුතුව පවතිනවා.  එෙසේ නැතිව එකිෙනකාට මඩ ගහන 
තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි.  අද සිදු වන්ෙන්, ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
එකිෙනකාට විරුද්ධ නම් ඒ අය මඩ ගහ ගන්න එකයි. 

 ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මන්තීතුමා  සභාවට පැමිෙණනවා.   
ෙපෙර්දා මා  ගරු සභාෙව් ෙනොසිටි  ෙවලාවක  මට මඩ ගැසීෙම් 
පරමාර්ථෙයන්  පශ්න  අහන ෙකොට සහ ඒවාට උත්තර ෙදන 
ෙකොට එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු  මන්තීවරුන්ට  ෙම් සභා ගර්භය තුළ 
ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත්   තිෙබන  අයිතිය ෙපන්වා ෙදමින් මා 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි ම ගැන මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.    
ෙම් සභා ගර්භය තුළ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්   නැති  ෙවලාවක  
ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් මතුවන කාරණාවලදී  තිෙබෙන් ස්ථාවර 
නිෙයෝගවල පිහිට විතරයි.  අද ඒ ස්ථාවර නිෙයෝගවල පිහිට ලබා 
ගන්න ගියාමත් ඒවා කියාත්මක කරන්නට ෙදන්ෙන් නැහැ. උඩ 
පැනලා, තර්ජනය කරලා, ගර්ජනය කරලා සිටිනවා. බස් ගිනි 
තිබ්බා වාෙග්, factories ගිනි තිබ්බා වාෙග්, වී අෙළවි මධ්යස්ථාන 
ගිනි තිබ්බා වාෙග්, එල්.ඩබ්ලිව්. පණ්ඩිත මහත්මයලාව ෙවඩි 
තියලා මරලා දැම්මා වාෙග්, ටී.බී. විෙජ්සූරියලා ෙවඩි තියලා මරලා 
දැම්මා වාෙග්, නන්දන මාරසිංහලාව මරලා දැම්මා වාෙග් ඒ චණ්ඩි 
පාට් ෙමතැන දමන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ ෙමොන ෙමොන 
ආකාරෙයන් මඩ ගැහුවත් අපි වාෙග් අය නම් සැෙලන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, අපි පිළිබඳව ජනතාව දන්නවා; අෙප් දිස්තික්කවල 
ජනතාව දන්නවා. අපි මඩවලින් සැෙලන්ෙන් නැහැ, නමුත් අපි ෙම් 
මඩ ෙද්ශපාලනයට නැවතීෙම් ලකුණ තියන්නට අවශ්යයි. ඒ සඳහා 
ෙම් සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය තුළ ෙහොඳ අවස්ථාවක් තිෙබනවා 
කියලා මා හිතනවා. අප එයින් පෙයෝජන ගැනීමයි කළ යුතු 
වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දීත් ඕනෑම අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී වාෙග් සාධනීය ෙද්වල් වාෙග්ම සාධනීය 
නැති ෙද්වලුත් තිෙබනවා.  

සාමාන්යෙයන් ටිකක් ඉහළ මධ්යම පාන්තික උදවියට ෙම් අය 
වැෙයන් යම් සහනයක් ලැබිලා තිෙබනවා, ඒ අයෙග් ආදායම් බදු 
ෙගවීෙම් slab එක රුපියල්  ලක්ෂ හතහමාරක සිට ලක්ෂ විසි 
හතරක් දක්වා වැඩි කිරීම හරහා. හැබැයි ඒ අඩු ෙවන බදු ආදායම 
ගන්ෙන් වක බදුවලින් නම් එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. එෙහම 
නම්, ෙනොවිධිමත් ආර්ථිකය තුළ සිටින්නා වූ තී විලර් පදවන අය, 
කුඩා ෙත් සහ රබර් වතු හිමියන්ෙගන්ද ෙම්ක ගන්ෙන්? එෙහම 
වුෙණොත් ඒක බලවත් අසාධාරණයක්.  ඕනෑම අය වැයකින් එක 
ක්ෙෂේතයකට සහන ලැෙබන ෙකොට තවත් ක්ෙෂේතයක් එයින් 
අසතුටට පත් ෙවනවා. නමුත් අපි උත්සාහ කරන්නට ඕනෑ 

ෙනොවිධිමත් ආර්ථිකය තුළ සිටින්නා වූ ඒ පිරිසත් නිතරම ආරක්ෂා 
කර ගන්නට. ෙමොකද, ඒ අයට ෙවන ආරක්ෂාවක් නැහැ. ඒ නිසා  
ෙම් අය වැය සාකච්ඡාව තුළ වාෙග්ම ඊළඟට එළැෙඹන කාරක 
සභා අවස්ථාෙව්දීත් මතු වන්නා වූ කරුණු පිළිබඳව  
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙවනත් අය වැය විවාදවලදී ෙනොතිබුණු 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කර ගන්නට අපට පුළුවන් විය 
යුතුයි,  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අය වැය ෙයෝජනා තුළට 
සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා ඒවා සාකච්ඡා කරලා ෙවනස් කර ගන්නට 
පුළුවන්කම තිබිය යුතුයි.  අද එවැනි ෙයෝජනා  කිහිපයක් ෙවනස් 
කර ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් 
ෙවලා ඊෙය් බියර් සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාෙව් ෙවනසක් ඇති 
කළා.  මුදල් ඇමතිතුමා අද උෙද් වරුෙව් අධ්යාපනයට ෙවන් කළ 
මුදල පිළිබඳව යම් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. දුරකථන, ජල ගාස්තු 
සහ විදුලි බිල් ගාස්තුවලට ෙම් අය වැෙය් තිෙබන ෙයෝජනා අදාළ 
ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියන පැහැදිලි කිරීම කළා. එවැනි 
ෙවනස්කම් කර ගන්නට තමයි ෙම් අය වැය විවාදය පාවිච්චි 
කරන්නට ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. එෙහම නැතිව එකිෙනකාට  
මඩ ගහ ගන්නට ෙනොෙවයි.  එහිදී අප ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳෙගන 
ඔයෙගොල්ලන් අපට මඩ ගහනවා කියලා විරුද්ධ පක්ෂයට 
ඇඟිල්ල දිගු කෙළොත්,  අෙප් පැත්තටත් ඇඟිලි තුනක් දිගු ෙවලා 
තිෙබ්වි.  ෙමොකද, අද උෙද් වරුෙව් සජිත් ෙපේමදාස අමාත්යතුමා 
කථාව පටන් ගත්ෙත්ම මඩ ෙගෝනියක් විතර එල්ල කරෙගනයි. 
අෙනක් පැත්ෙතන් කිව්ෙවොත් ආණ්ඩුෙවන් කරන්ෙන්ත් ඒකම 
ෙන් කියලා, ඒ පැත්තටත් ඇඟිලි තුනක් දිගු ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන් 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් හරහා ඉදිරිපත් වූ අය වැයක් නිසා ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙවනදාට වඩා ෙවනසක් අෙපන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  අය වැය විවාදය තුළ මඩ ගහ ගන්ෙන් නැතිව ඒ අයට 
යහපතක් ෙවන ආකාරෙය් ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීෙම් 
යාන්තණයකුත්, ඒ අයට අයහපත් වන්නා වූ ෙයෝජනා ෙවනස් 
කරලා එය යහපත් ෙදසට කියාත්මක කිරීෙම් ෙයෝජනාවලියකුත් 
තමයි ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ෙම් හැම එකක්ම පුෙරෝකථන. අෙප් වි ජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් අය වැය තුළ තිෙබන සමහර 
පුෙරෝකථන ෙනොෙවයි ඇත්තට සිදු වන්ෙන්.  ෙම් ආණ්ඩුව අතුරු 
අය වැය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු සමහර ෙද්වල් ෙනොෙවයි,   
අවුරුද්ද අග වන විට යථාර්ථවාදීව සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා ෙමයින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ආදායම් අතිරික්තයක් වුවත්, එය 
පුෙරෝකථනයක් පමණයි.  සමහරවිට  එෙහම අතිරික්තයක් ඇති 
වන එකක් නැහැ, නැවත ආදායම් හිඟයකට මුහුණ පාන්නට සිදු 
ෙවයි. ෙමොකද, ආදායම් ලැබීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව තිෙබන්නා වූ 
අපැහැදිලි තත්ත්වයන් තුළ. ඒ නිසා  අපැහැදිලි තත්ත්වයන් 
විෙව්චනය කර කර ඉන්නවාට වඩා ඒවා පැහැදිලි කර ගැනීමටත්, 
නව ආදායම් මාර්ග ලබා ගැනීෙම් කම පිළිබඳව විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලාෙග්ත් අදහස් අරෙගන ඒවා අය වැය තුළට ඇතුළත් 
කර ගැනීමත් තමයි කළ යුතු වන්ෙන්.  

 2020දී අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙවන් ඈත් ෙවලා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සන්ධානයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
ෙවන ෙවනම මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවන ෙවලාවට, ඊළඟට පත් 
ෙවන  ආණ්ඩුවට - අපි හිතන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුවක් ෙවයි කියලා, 
යූඑන්පී එෙක් අය හිතන්ෙන් යූඑන්පී ආණ්ඩුවක් ෙවයි කියලා -   
ෙම් රට පාලනය කරන්න ෙවන්ෙන්ත් ෙමවැනි අය වැයක් 
හරහාමයි.  ආණ්ඩු කරලා පුරුදු නැති, හැම එකකටම  කෑ ගහන 
උදවිය එදාටත් කරන්ෙන් ළි ෙඳේ සිටින ෙගම්බන්  වාෙග්  කෑගහන 
එක තමයි. හැබැයි ආණ්ඩු කරලා පුරුදු අපි දන්නවා,  ආණ්ඩු 
කරන්න ගියාම; රටක් පාලනය කරන්න ගියාම තමයි පශ්න මතු 
ෙවන්ෙන් කියන එක. ඒ නිසා ආණ්ඩුව හැටියට, ෙම් රෙට් 
විපක්ෂය හැටියට අප සියලු ෙදනාම පිළිගන්නට ඕනෑ, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් සන්ධාන රජය  -1948දී ලැබුණු නිදහසින් 
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පසුව- රෙට් යුද්ධයකුත් තියාෙගන මහා විශාල සංවර්ධන 
කියාදාමයකට මුලපිරුවා කියන එක. ඒක පිළිගනිමින්, ඒ රජෙය් 
තිබුණු යම් යම් අඩු පාඩුකම් නිසා ජනතාව ඒ රජය පරාජයට පත් 
කළා. හැබැයි, ඒ පරාජයට පත් කළා කියන එෙකන් හැ  ෙඟන්ෙන් 
නැහැ, ඒ රජෙයන් කළ වැඩ සියල්ලම නරකයි කියා. අපට ෙම් රට 
පුරා ඇවිදිනෙකොට ෙපෙනනවා, පාරවල් හැදිලා තිෙබන ආකාරය, 
වතුර ලබා දී තිෙබන ආකාරය. තිසස්මහාරාමයට මඩ වතුර 
එනවාය කියා කුප්පි උස්සා ෙගන එන්න පුළුවන්. හැබැයි, ගරු 
දි ෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් දන්නවා ඇති, අෙප් පළාත්වල ගම් 
දනව් රාශියකට බීමට අවශ්ය පිරිසිදු වතුර ලබා දීමට විශාල 
ෙයෝජනා කම රාශියක් ආරම්භ කළ බව. ඒ වාෙග්ම ජනතාව අද 
එහි පතිඵල ලබනවා; භුක්ති විඳිනවා. ඒ නිසා හැම එකම පාට 
කන්නාඩි දමා බලන්ෙන් නැතුව, අපි ෙදපාර්ශ්වයම එකතු ෙවලා -
ෙමය සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙවන් ෙගන එන්නා වූ අය වැයක් නිසා- 
අය වැය තුළ තිෙබන අයහපත් ෙද්වල් යහපත් අතට ෙපරළා 
ගැනීම සඳහා ෙම් අය වැය විවාදය පාවිච්චි කරමු.  

ඉතිහාසෙය් අය වැය ෙයෝජනා තුළින් යහපත් ෙද්වල් 
අනන්තවත් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා කියාත්මක 
කිරීෙම් යාන්තණ හරියාකාරව සිදු ෙවලා නැහැ. අන්න ඒවා 
කියාත්මක කිරීමට අපට තිෙබන අත් දැකීම් සම්භාරය අනුව 
යාන්තණයක් ෙයෝජනා කරමු. එය කරන්න හැකි වන්ෙන්,                     
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයට 
පමණයි. ෙමොකද, අපි ෙදෙගොල්ලන්ට විතරයි, ආණ්ඩු කරලා 
පුරුද්දක් තිෙබන්ෙන්. අෙප් ෙම් පක්ෂ ෙදකට ඕනෑ කර 
තිෙබන්ෙන් රෙට් සංවර්ධනය කඩාකප්පල් කරන්න ෙනොෙවයි; රට 
විනාශ කරන්න ෙනොෙවයි. හැබැයි, සමහර පක්ෂවලට ඕනෑ කර 
තිෙබන්ෙන් ෙමොන ආණ්ඩුව ආවත් රට හදන්න ෙනොෙවයි, රට වළ 
දමන්නයි; රට ගිනි තබන්නයි. ඒක තමයි, සමහර පක්ෂවලට ඕනෑ 
කර තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් ඉතිහාසය පුරාම සිදු කෙළේත් ඒකයි.  
ඒ නිසා ආණ්ඩු පක්ෂයට සහ විරුද්ධ පක්ෂයට සම්බන්ධ ෙවලා 
ඉන්න ඒ සමහර අන්තගාමී පක්ෂවලට ඕනෑ විධියට ෙම් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ෙහෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙහෝ ෙමෙහයවන්නට 
ඉඩ ෙනොදී, අපි සියලු ෙදනාම ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව තුළ ෙම් අය 
වැය සම්බන්ධ වැදගත් සාකච්ඡාවකට මුල පුරලා, ෙම් අය වැෙයන් 
ජනතාවට යහපතක් වන ආකාරයට කටයුතු කරමුය කියා 
ෙයෝජනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 18ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 3.02] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අය වැය ෙදවන වර 

කියවීෙම් විවාදයට එක්ෙවමින් කථා කිරීෙම්දී, මම විෙශේෂෙයන් ම 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, මම දැක්කා, ෙම් අය වැය 
විවාදය යන අතරතුර මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනකුම ෙමම 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් පවතින ගැටලු පිළිබඳව යම් යම් කරුණු මතු 
කර තිබුණු බව. මම අධ්යාපනය පිළිබඳව වැය ශීර්ෂය යටෙත් ඒ 
ගැන වැඩිදුරටත් කථා කරනවා වුණත්, අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
රාජ්ය ඇමතිතුමා ඇතුළු කිහිප ෙදෙනකුටම වවුචර් කමය 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් ඕනෑය කියපු නිසා ඒ 
ගැනත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඊට පථම මම කියනවා, ෙමම අය වැය ඇත්තවශෙයන්ම 
දුප්පත් ජනතාව ගැන හිතලා ඉදිරිපත් කළ අය වැයක් බව. අද 
තිෙබන පධානම පශ්නය තමයි, දුප්පත් ජනතාවට ෙම් බඩු මිල 
වැඩි වීම පිළිබඳව තිෙබන ගැටලුව. මම එෙහම කියන්ෙන් ඒ 
නිසායි. ෙමවර අය වැෙයන් ෙම් බඩු මිල පාලනය කිරීමට එෙහම 
නැත්නම් බඩු මිල අඩු කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කිරීමට අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දින 100 තුළත් එය සිදු කළා. 
ෙපටල්, ඩීසල්, භූමි ෙතල් ඇතුළු පධාන ආහාර දව්යවල මිල අඩු 
කළා. ෙමවරත් හැම ෙකෙනකුටම බලපාන පධාන ආහාර දව්යවල 
මිල අඩු කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. එය ෙහොඳම 
පගතිශීලී තත්ත්වයක් කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
පෙද්ශය ඇතුළු අනුරාධපුරය ආදි පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් 
තිෙබන වකුගඩු ෙරෝගය ෙවනුෙවන් විශාල මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා අවශ්ය 
ෙල් ෙපරන යන්ත  දහසක් ලබා ෙදන්නට තීරණය කිරීමත්, ඒ 
සඳහා කටයුතු කිරීමත් ෙහොඳම ෙයෝජනාවක් ෙලස මා දකිනවා. 
සාමාන්යෙයන් හුඟාක් අමාරුකම් තිෙබන පෙද්ශවල වැඩි 
ෙදෙනක් ෙමම ෙරෝගය නිසා මරුමුවට පත් ෙවනවා.  

පසු ගිය දින 100 තුළ අපි සිදු කළ ෙද්වල් ගැන මා කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමවර අය වැෙයන් අධ්යාපනයට ෙවන් 
කර තිෙබන මුදල පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති කරෙගන තිෙබන බව, 
එය  ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දී තිෙබන කාරණයක් බව මා දැක්කා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී අසත්යයක් කෙළේ; එෙහම 
නැත්නම් ගිය සැෙර්ටත් වඩා අඩුෙවන් මුදල් ෙවන් කෙළේ යනාදී 
පකාශ නිකුත් කළා. මම හිතන හැටියට ෙම් ඔක්ෙකෝම හරියට 
අධ්යයනය කර සිදු කරන පකාශත් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. මම එෙහම කියන්න ෙහේතුව ෙමයයි. ෙමම අය 
වැය සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී ජාත්යන්තර ගිණුම්කරණ පමිතීන් 
අනුව අලුතින් ඒ ගණනයන් කිරීම් සිදු කර තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය්ත්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය්ත් 
ඒ ගණනය කිරීම් සිදු කර තිෙබනවා. දැන් එය මහා ෙලොකු ෙදයක් 
ෙසේ සලකා, අපි මවාපෑමක් කර තිෙබනවා කියා විවිධ අර්ථකථන 
දුන්නා. නමුත් ඒක ෙනොෙවයි, ෙමතැන තිෙබන වැදගත්ම ෙදය. 
ෙමතැන තිෙබන වැදගත් ෙදය වන්ෙන්, අධ්යාපනය සඳහා වැඩිපුර 
මුදල් ෙවන් කර තිබීමයි. 

2014 වර්ෂෙය්දී 2015 වර්ෂය සඳහා මුදල් ෙවන් කරද්දී 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් සියලු අවශ්යතා සඳහා ෙවන් කළ සමස්ත 
පාග්ධන වියදම රුපියල් බිලියන 42.1යි. 2016 වර්ෂය සඳහා 
ෙයෝජිත අය වැය තුළින් -විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතන්-  
පාග්ධන වියදම් වශෙයන් රුපියල් බිලියන 62.3ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව නව ෙයෝජනා වශෙයන් රුපියල් බිලියන 
82ක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් රුපියල් බිලියන 
62.3යි, රුපියල් බිලියන 82යි එකතු කළාම ෙමවර අය වැෙයන් 
අධ්යාපනය සඳහා රුපියල් බිලියන 144.3ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ගිය වසෙර් රුපියල් බිලියන 42.1යි ෙවන් කර තිබුෙණ්. එතෙකොට 
එහි ෙවනස පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. අධ්යාපනය සඳහා ෙමතරම් 
පාග්ධනයක් ෙවන් කළ අය වැය ෙයෝජනාවක් ඉතිහාසෙය් 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් ෙමය ඉතාම ෙහොඳ 
තත්ත්වයක් කියලායි. අධ්යාපනය පැත්ෙතන් බලන විට ෙමය 
පගතිශීලී තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපට වග කීමක් තිෙබනවා, ෙම් 
මුදල් හරියට කළමනාකරණය කිරීමට.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල 

පතිශතයක් වශෙයන් ෙකොපමණද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පතිශතයක් වශෙයනුත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අලුත් 

ගිණුම්කරණ පමිතවලට අනුව තමයි මුදල් ඇමතිතුමා පහයි දශම 
ගණනක් කිව්ෙව්. ඒ වාෙග්ම ෙම් පාග්ධන වියදම් ෙවන් කිරීම 
අනුවම ෙපෙනනවා ෙන්, ෙකොච්චර වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. 
[බාධා කිරීම්] මම ෙම් අටුවාටීකා සියල්ලම අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය විවාදයට ගන්නා අවස්ථාෙව්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියා ෙදන්නම්. ඒ නිසා මාෙග් කථාවට බාධා 
කරන්න එපා. එෙහම නැත්නම් කරන්න තිෙබන පධාන පැහැදිලි 
කිරීම මට කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා මෙගන් ඉල්ලීමක් 
කළා - [බාධා කිරීම්] ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා මෙගන් 
ඉල්ලීමක් කළා, ෙම් වවුචර් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක්, දැනුවත් 
කිරීමක් කරන්න කියලා. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කියලා තිබුණා, 
වවුචරයටත් ෙකළියා කියලා. වවුචරයට ෙකළිෙය් නැහැ. ෙකළපු 
එක නවත්වලා තමයි දැන් ෙම් වවුචර් කමය ඇති කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය ෙවනුෙවන් 
නිල ඇඳුම් මිලදී ගැනීම සඳහා 2014 වර්ෂෙය්දී රුපියල් බිලියන 
2.3ක් -රුපියල් මිලියන 2,300ක්- ෙවන් කළ බව ඔබතුමාත් 
දන්නවා. අධ්යාපන අමාත්යවරයා වශෙයන් පත් වුණාට පස්ෙසේ මම 
ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. ෙමොකද, අවුරුදු ෙදොළහක් විතර තිස්ෙසේ 
අපි විපක්ෂෙය් -එහා පැත්ෙත්- ඉඳ ෙගන ෙම් ගැන කථා කරලා 
තිෙබන නිසා. නිල ඇඳුම්වල පශ්නය ඇතුළු අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් තිබුණු විවිධ පශ්න ගැන අපි කථා කළා. එතෙකොට 
ආණ්ඩු පක්ෂයට ආවාම අපට යුතුකමක් තිෙබනවා, ඒවා කෙර් 
තියා ෙගන යන්ෙන් නැතුව ඒවාට විසඳුම් ලබා ෙදන්න. ඒ අනුව 
අපි ෙසොයා බැලුවා, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් නිල ඇඳුම් ලබා 
දීෙම් කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියලා. පාසැල් නිල ඇඳුම් ලබා දීම 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්ට ෙදනවා කියලා කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අපි ෙහොයලා බැලුවා, ෙම් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයන් කවුද කියලා. බැලුවාම ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් 
ෙනොෙවයි එය සිදු කර තිෙබන්ෙන්. ව්යාපාරිකයන් තුන් හතර 
ෙදෙනක් චීනෙයන් ෙරදි ෙගන්වලා තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
CID එක මාර්ගෙයන් ඒ ගැන check කළා. Check කළාම අපට 
පැහැදිලිව තහවුරු වුණා, ෙමතැන සිදු වන්ෙන් ෙවනත් මාෆියාවක් 
කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතැන සිදු වන්ෙන් 
ෙවනත් ගනුෙදනුවක් කියලා අපට තහවුරු වුණා. අපි ඒ පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලුවා. ඒ ෙතොග ගබඩාවලට ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරලා 
බැලුවා. 

ආයතන තුනකින් ලබා ෙදන ෙරදි පරීක්ෂා කරලා බැලුවාම 
ෙපනුණා, පාසැල් නිල ඇඳුම් සඳහා ලක්ෂ හතළිස්තුනක් වන 
පාසල් දරුවන්ට ලබා ෙදන ෙදන සුදු ෙරද්ෙද් පමාණය 65x35 
ෙවනුවට තිබුෙණ් 80x20, 90x10 බව; 91x09ත් තිබුණා. නිල 
ඇඳුම් සඳහා ඒ තරම් බාල වර්ගෙය් ෙරදි පාවිච්චි කරලා තිබුණා. 
2014 වර්ෂෙය්දී ඒ මිල ගණන් අනුව ෙතොග වශෙයන් මිලදී 
ගනිද්දීත් ෙරදි මීටරයක් දීලා තිබුෙණ් රුපියල් 165.00ට. රුපියල් 
මිලියන 2,300ක ෙරදි මිලදී ගනිද්දීත් ෙරදි මීටරයක් රුපියල් 
165.00ට තමයි දීලා තිබුෙණ්. සාමාන්යෙයන් බතල ෙගොඩක් මිලදී 
ගනිද්දී වුණත් වැඩිපුර පමාණයක් මිලදී ගනිද්දී ඒකකයක මිල අඩු 
ෙවනවා ෙන්. සාමාන්යෙයන් ලංකාෙව් ස්වභාවය ඒක ෙන්. නමුත් 
රුපියල් මිලියන 2,300ක ෙරදි මිලදී ගනිද්දීත් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙයන් ෙරදි මීටරයක් මිලදී ෙගන තිබුෙණ් රුපියල් 
165.00ට. ඊට අමතරව ෙරදි පැකට් කරන්නත් එකකට රුපියල් 
8.00ක් අර ෙගන තිෙබනවා. 8x43,000,00 කීයද කියලා ගනන් 
බලන්න. ඊට අමතරව ගබඩා කිරීමට සහ පවාහනයට රුපියල් 

16.00ක් අය කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
එෙහම ගත්තාම මීටරයකට රුපියල් ෙදසිය ගණනක් වැය ෙවලා 
තිෙබනවා, ලක්ෂ හතළිස්තුනක් වන පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට ලබා 
ෙදන නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙවනුෙවන්. ෙම් ගැටලු සම්බන්ධෙයන් අපි 
කල්පනා කළා. කල්පනා කරලා, තරගකාරි ලංසු තැබීෙම් - 
competitive bidding - කමය යටෙත් ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් 
සඳහා ඉදිරිපත්ත ෙවන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලා අපි 
කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
කැබිනට් පතිකාව සම්මත වුණා. ජාතික ආණ්ඩුෙව් සියලුම මැති 
ඇමතිවරුන්ෙග් එකඟත්වය ඇතුව එය සම්මත වුණා. ඊට පස්ෙසේ 
අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ඒක 
කියාත්මක කිරීෙම්දීත් පශ්න ඇති වුණා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට 
හරි අමාරුයි ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒක එතුමාෙග් පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ඕනෑ නම් ඒකට අත ගහපු අය ගැනත් මම කියන්නම්. 
[බාධා කිරීමක්] ඒකට අත ගහපු අය ගැනත් මම කියන්නම්. [බාධා 
කිරීමක්] ඒකට අත ගහපු අය ගැනත් මම කියන්නම්. [බාධා 
කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු 
දැන ගත්තාම අපි සමීක්ෂණයක් කළා. නිල ඇඳුම්වලින් සියයට 
25ක් භාවිත කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් රෙට් නිල ඇඳුම් සඳහා 
ෙරදි ලබා දුන්නත් සියයට 25ක් එය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. එය 
පමිතිෙයන් ෙතොරයි. අනික් කාරණය වර්ග තුනක් යටෙත් තමයි 
නිල ඇඳුම් ලබා දී තිබුෙණ්.  නමුත් ඒ ලබා ෙදන ෙරදි පමාණය 
මදි.  ෙමොකද, 1 -5 දක්වා ළමයින්ට මීටර් ෙදකක් ලබා ෙදනවා 
නම්, මීටර් ෙදකයි. 6 -11 දක්වා ශිෂ්යයන්ට තවත් මීටර් 
පමාණයක්.  එතෙකොට 12 -13 ශිෂ්යයන්ට තවත් මීටර් පමාණයක්.  
එතෙකොට 1ෙවනි පන්තිෙය් ළමයාට ඒ ෙදන ෙරදි පමාණය වැඩි 
ෙවනවා,  5ෙවනි පන්තිෙය් ළමයාට ෙරදි පමාණය මදි ෙවනවා. 
එතෙකොට 6වන පන්තිෙය් ළමයාට ෙරදි ඉතුරු ෙවනවා, 10 වන 
පන්තිෙය් නැත්නම් 11 පන්තිෙය් ළමයාට ෙරදි පමාණය මදි 
ෙවනවා. ෙමවැනි පශ්න තිබුණා.  ෙම් ඔක්ෙකෝම අපි සැලකිල්ලට 
ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] එක එක sizes අනුව කියලා අපි 
සැලකිල්ලට ගත්තා. අෙප් අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
රැස්වන ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අනුකාරක සභාව, 
කැබිනට් අනුකාරක සභාව රැස්ෙවලා,- එතෙකොට නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා මැතිතුමා සිටියා; ඒ වාෙග්ම සරත් අමුණුගම මැතිතුමා, ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා සහ මැති ඇමතිවරු 20ක් පමණ එයට සහභාගි 
ෙවලා හිටියා. - තීරණය කළා, වවුචර් කමයකට අපි යන්න ඕනෑ 
කියලා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වවුචර් කමෙය් තිෙබන 
වාසිය ෙම්කයි. 2014 වර්ෂෙය් 2015ට මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී 
රුපියල් මිලියන 2,300ක් ෙවන් කළා. ෙමවර අපට රුපියල් 
මිලියන 2,600ක් ෙවන් වී තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඇමතිවරෙයක් විධියට ෙවනත් විධියකට 
ෙකොමිස් ගහන්න සහ ෙවන ෙවන ෙද්වල්  කරන්න හිතුවා නම්, 
ෙම් ඔස්ෙසේම යන්න ඕනෑ, ව්යාපාරිකයන් තුන්ෙදෙනක්, හතර 
ෙදෙනක් සමඟ එකතු ෙවලා, අපට ගානක් කඩා ගන්න. ඒක ෙන් 
සාමාන්ය ස්වභාවය. අපි ෙම් වවුචර් කමයට යාෙමන් ෙවන්ෙන්, 
අෙප් බලය නැත්නම් ඒ මුදල් ටික සම්පූර්ණ වශෙයන් පාසල් 
ශිෂ්යයන්ට ලබා දීමක්. ඒ වවුචරය කියාත්මක ෙවන්ෙන් එෙහමයි.   
මම දැක්කා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියා තිෙබනවා "ෙම්ෙකන් 
ෙදමාපියන් ගිහින් අරක්කු ෙබොයි, ෙම්ෙකන් ෙවන ෙවන ඒවා 
ගනීවි" කියලා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා, ෙරදි දුන්නත් 
ඕනෑ එකා ඒක විකුණලා ගිහින් ෙබොනවා.  ඒක අපට නවත්වන්න 
බැහැ. ෙම් වවුචර් කමය දැන් හදලා තිෙබනවා.  ඒ අනුව ඉහළම 
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වවුචරෙය් වටිනාකම රුපියල් 1,700යි. පහළම වවුචරෙය් 
වටිනාකම රුපියල් 450යි. උසස් ෙපළ කරන ශිෂ්යයාවකට 
රුපියල් 1,000ක් ලැෙබනවා; එය වැඩිපුරත් එක්ක තිෙබනවා.  
එතෙකොට රුපියල් 850ක් සිසුෙවකුට ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
රුපියල් 750, 500 ආදී වශෙයන් වර්ග කර තිෙබනවා. ඒක ෙහට 
අනිද්දා පකාශයට පත් කරනවා. ෙහට අනිද්දා පත්තරවලත් 
දමනවා;   කමෙව්දයත් හදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතින් එෙහම කරලාත් 
ෙමවර ෙවන් කරපු මුදල් පමාණය හා සමානව ගන්නෙකොට 
රුපියල් මිලියන 500කට වැඩිෙයන් ඒත් ඉතුරු ෙවනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වවුචරය කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
ෙමෙහමයි.  පාසෙල් ගුරුවරයා විසින් ඒ ලැයිස්තු හදනවා.  පන්තිය 
අනුව, ළමයි පමාණය අනුව වර්ගීකරණය කරලා ලැයිස්තු හදලා 
විදුහල්පතිවරයාට ෙදනවා.  විදුහල්පතිවරයා විසින් ඒ පාසලට 
අවශ්ය වවුචර් පමාණය, කුමන වර්ගයන්ෙගන් අවශ්යද කියලා  
කලාප අධ්යක්ෂවරයාට දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ. කලාප අධ්යක්ෂවරයා 
ඒ පිළිබඳ අධ්යාපන අමාත්යාංශයට දැනුම් ෙදනවා.  අපි ෙම් වන  
විට වවුචර්  print කරමින් යනවා. අපි ඒ වවුචර් සඳහා ආරක්ෂක 
කමෙව්ද භාවිත කර තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඇමතිතුමනි, ෙරදි වර්ගය විදුහල්පතිතුමාට හඳුන්වා ෙදන්න 

බැහැ ෙන්. ඔබතුමා කිව්ව ෙදයින් අදහස් වුෙණ් ඒ විධියට.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පැහැදිලි කරන්නම්.  

වවුචර් එක ශිෂ්යයන්ට ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ වවුචරෙය් 
විදුහල්පතිතුමා සහ ගුරුවරයා අත්සන් කරනවා.  ඒ වවුචරෙය්ම 
සඳහන් කරනවා "නිල ඇඳුම් සඳහා ෙරදි මිලදී ගැනීම සඳහා 
පමණයි" කියලා. ෙවන ඇඳුම් ගන්න බැහැ. සපුරා තහනම්. ඊට 
පස්ෙසේ එය ඕනෑම කඩ හිමිෙයකුට ගිහින් ෙදන්න පුළුවන්.  ඒ කඩ 
හිමියන් ඔක්ෙකෝටම පුළුවන් කලාප අධ්යාපන කාර්යාලෙය් 
ලියාපදිංචි ෙවන්න.  එෙසේ ලියාපදිංචි වුණාම, ඒ කඩ හිමියා නිකුත් 
කරන්න ඕනෑ නිල ඇඳුම් ෙරදි සඳහා පමණයි ෙදන්න පුළුවන් 
කියලා. ඕනෑ නම් මහපු නිල ඇඳුමක්ම ගන්න පුළුවන්  වැඩිපුරත් 
තිෙබන නිසා.  

 
අෙනක් කාරණය ඒ කෙඩ්ම නිල ඇඳුම් මහනවා නම්, ඒ ඉතුරු 

ගණන මහ ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  
ඊට පසු ඒ රිසිට් පත ෙගනැවිත් පන්ති භාර ගුරුවරයාට ෙදන්න 
ඕනෑ.  එෙසේ භාරදීලා ඒ වවුචරයට නිල ඇඳුම ගත් බව තහවුරු 
කරන්න ඕනෑ.  මුළු රෙට්ම "නිල ඇඳුම් දිනය" වශෙයන් එක 
දවසක් අපි නම් කරනවා.  ඒ දිනෙය්දී හැෙමෝම නිල ඇඳුම් 
ඇඳෙගන එන්න ඕනෑ. එදාට අපි පරීක්ෂා කරනවා නිල ඇඳුම 
ඇඳලාද නැද්ද කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මීට ෙපර 
ව්යාපාරිකයන් තුන් හතරෙදෙනක් තමයි ෙම්ෙකන් ෙපොෙහොසත් 
වුෙණ්. නමුත් දැන් ෙම් නිසා ව්යාපාරිකයන් විශාල පමාණයකට 
ආදායම් ලැෙබනවා. හැම නගරයකම ෙරදි කඩ හිමියන්ට ෙම් නිසා 
වාසියක් ලැෙබනවා.  ෙරදි කඩ හිමියාට වවුචර් පිළිබඳ සැකයක් 
තිෙබනවා නම්,   ෙමොබිෙටල් ආයතනයත්  එක්ක  කථා කරලා අපි 
අංකයක් දීලා තිෙබනවා.  වවුචර් අංකය සඳහන් කරලා ඒකට 
SMS එකක් යවන්න. එෙසේ යවපුවාම  ඒක හරි එකක් ද, නැති 
එකක්ද කියලා පණිවුඩයක් එනවා. ෙම් ආකාරයට ඉතාම 
ආරක්ෂාකාරි කමෙව්දයක් අනුගමනය කරලා ෙමය කියාත්මක 
කරනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය ඉතා දියුණු 
රටවල කියාත්මක ෙවන කමයක්. ෙම් නිසා අතරමැදියන්ට එෙහම 
නැත්නම් ෙද්ශපාලනඥයන්ට යන මුදල් පමාණය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඇනහිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ඔය වංචනික ෙද්වලට 
කැමති නම් අපියි ෙම් කමයට විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ෙපොඩ්ඩක් 
හිතන්න, එක ෙගදරක ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් තුන් හතරෙදෙනක් 
ඉන්නවා නම් ෙම් වවුචර් කමය නිසා මුදලින් රුපියල් තුන් 
හාරදහසක් හම්බ ෙවයි. ඒ නිසා ෙමය කිසිෙසේත්ම අභිෙයෝගයකට 
ලක් කරන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. ආරම්භෙය්දී යම් යම් සුළු 
සුළු අඩු පාඩු ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඊළඟ වසෙර් සිට අපට ෙම්ක 
හරියටම කියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙම් 
කමෙයන් විවිධ දූෂණ කටයුතු කරන්න බැහැ. ෙම් කමය නිසා 
දැන් අෙප් අමාත්යාංශෙය් පරිපාලන වියදම් විශාල පමාණයක් අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කමය නිසා නිල ඇඳුම් ගබඩා කරන්න ඕනෑ 
නැහැ. ෙම් කමය නිසා නිල ඇඳුම් පවාහනය කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
අපි දින වකවානුවක් නම් කරනවා, දිනය ජනවාරි 30 නම්, 
ජනවාරි 30වැනි දායින් පසුව වවුචරය cancel වන විධියට. ඊට 
පස්ෙසේ ඉතිරි මුදල් පමාණය බැංකුෙව් රැ ෙඳනවා. කඩ හිමියන්ට 
ගිහිල්ලා ලංකා බැංකුෙවන් ෙහෝ මහජන බැංකුෙවන් එම වවුචර් 
සල්ලි කරගන්න පුළුවන්. ෙමතැන සරල කමෙව්දයක් තිෙබන්ෙන් 
කියන එක ගරු මන්තීතුමන්ලාට කියන්න ඕනෑ. ෙම් දිහා වැරදි 
විධියට බලන්න එපා. අපි ෙහොඳ ෙදයක් ෙම් කියාත්මක කරන්ෙන්. 

අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්මයි නිල ඇඳුම් 
සඳහා ෙරදි ලබා ෙදන එක ආරම්භ කෙළේ. ඒ නිසා අපට වග කීමක් 
තිෙබනවා ෙම්ක ආරක්ෂා කරන්න. කියන්න එපා, "නිල ඇඳුමටත් 
වැෙඩ් දුන්නා" කියලා. නිල ඇඳුමට වැෙඩ් ෙදනවා ෙනෙමයි, නිල 
ඇඳුමට දුන් මුදල් ටික ආරක්ෂා කරලා ඒවා ෙකළින්ම ලක්ෂ 40ක් 
වන ෙම් රෙට් සිසුන්ටම ලබා දීමක් තමයි ෙමහිදී සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, විදුහල්පතිවරයාට තීන්දුවක් ගන්න සිදු වන 

නිසා ඔහුට එයින් පීඩනයක් එනවා කියන එක තමයි ෙම් 
විවාදෙය්දී මීට ෙපර කියැවුෙණ්. විදුහල්පතිවරුන්ට තීන්දු කරන්න 
පුළුවන් ෙමොන කෙඩන්ද ගන්ෙන්, ෙමොන ෙරදි වර්ගයද ගන්ෙන් 
කියලා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, එෙහම කරන්න බැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක තමයි කලින් ෙමතැනදී කියැවුෙණ්. මම කියන්ෙන් 

ඔබතුමා ඒකට පැහැදිලි උත්තරයක් දුන්නා නම් ෙහොඳයි කියලායි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් දවස්වල දිගටම 

සාකච්ඡා කරලා, අද උෙද්ත් සාකච්ඡා කරලා හැම පැත්තක්ම, 
හැම සිදුරක්ම වහන්න පුළුවන් විධියට ෙම්ක හදලා තිෙබන්ෙන්. 
කිසිම විදුහල්පතිවරෙයකුට ෙවන ෙවනම business කරන්න 
බැහැ. සාමාන්යෙයන් ෙදමව්පියන්ට, ශිෂ්යයන්ට තනිව ගිහින් 
ස්වාධීනව හැසිරිලා, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කඩ 5කට හරි ගිහිල්ලා 
ෙහොඳ ෙරද්දක් ෙතෝරගන්නවා වාෙග්ම, තමන්ට අවශ්ය පමාණය 
ෙතෝරාගන්න පුළුවන්. ලබා දී තිෙබන මුදල වැඩි නම් තව 
ෙමොනවා ෙහෝ මිලදී ගැනීමටත් අවස්ථාව තිෙබනවා. මම කලින් 
කිව්වා වාෙග් නිල ඇඳුම මසාගන්නත් පුළුවන්. විදුහල්පතිවරුන්ට 
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business කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක මම පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා ඒක ගැන සැකයක් තියාගන්න එපා. 
සම්පූර්ණෙයන්ම ශක්තිමත් චකෙල්ඛයක් අපි නිර්මාණය කරලා 
තිෙබනවා. 

අපි ෙහට-අනිද්දා ෙම් ෙවනුෙවන් ෙපොඩි දැනුවත් කිරීෙම් 
ව්යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. අපි ඒක මාධ්යවලටත් ෙදනවා. 
එෙහම දුන්නාම ෙම් පිළිබඳව ගැටලු නැති ෙවයි. ඒ නිසා ෙම්ක 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමාටත්, අ ෙනක් මන්තීවරුන්ටත් පැහැදිලි 
ෙවයි කියලා මම හිතනවා. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මටත් යම් ෙදයක් කියන්න තිෙබනවා. ෙම් කමෙයන් 

ඔබතුමන්ලා වවුචර් විශාල පමාණයක් නිකුත් කරනවා. ඔබතුමා 
කියන විධියට වවුචරයක වටිනාකම රුපියල් 1,700යි නම්, "මම 
රුපියල් 750ක් ෙදන්නම්" කියලා මුදලාලි වවුචර් ටික එකතු 
කරගත්ෙතොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කවුද? 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මුදලාලි. රුපියල් 1,700 වවුචර් එකක් ෙගෙනන මනුස්සයාට 

රුපියල් 750ක් ෙදනවා කියලා අපි හිතමු. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුපියල් 1,700ක් ෙදන්ෙන් නම් හාමුදුරුවරුන්ෙග් සිවුරු 

ෙවනුෙවන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නැහැ, ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කියපු නිසා මම 

කිව්ෙව්. ෙහොඳයි, රුපියල් 1,000ක් කියන්නෙකෝ. රුපියල් 1,000 
වවුචර් එක දීලා රුපියල් 500ක් ඉල්ලා ගන්නවා. වවුචර් එක 
රුපියල් 1,000ක් වටිනවා. බැංකුෙවන් රුපියල් 1,000ක් realize 
ෙවනවා. ෙම් අය ඉතුරු ටික පිටට විකුණනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක කරන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ෙමොකද ෙහේතුව,  කඩ 

හිමියන් කලාප අධ්යාපන කාර්යාලෙය් ලියා පදිංචි ෙවන්න ඕනෑ. 
නිල ඇඳුම් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඒ ෙගොල්ලන්ටත් යම් නීති 
රීති මාලාවක් දීලා තිෙබනවා. ෙම්ක දිහා එක එක විධියට බලන්න 
පුළුවන්. නමුත් අකටයුතු කරන්න පුළුවන් තැන් ෙගොඩක් අවම 
කරලා තිෙබනවා. ගන්න ෙරදි පමාණය වටිනාකමත් එක්ක 
පැහැදිලිව බිෙල් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒක තහවුරු කරන්න ඒ 
බිල පන්ති භාර ගුරුවරයාට ෙගනැල්ලා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් 
කමෙව්දයත් එක්ක ඒ වාෙග් ෙද්වල් කරන එක ඒ තරම්ම ෙලෙහසි 
වැඩකුත් ෙනෙමයි.  

අෙනක් කරුණ, පහළ පන්තිවල ශිෂ්යයන් ෙවනුෙවන් 
ෙදමව්පියන්ට තමයි ඒ වවුචරය ෙදන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක 
ෙකොෙහොම කළත්,- අපි ෙරදි දුන්නත් ෙගොඩක් අය ඒ ෙරදි 
ඇන්ෙදත් නැහැෙන්. ඉදිරිෙය්දී ෙම්ක කියාත්මක කරන ෙකොට 
පැහැදිලිවම පශ්න සෑෙහන පමාණයක් අවම කරගන්න පුළුවන් 
කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. තවත් මුදල් ඉතිරි ෙවනවා. 
හරියට ගත්ෙතොත්, ගිය වතාවට වඩා වැඩිපුර නිල ඇදුම් දීලාත් 
රුපියල් මිලියන 800ක් විතර ඉතිරි ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
සළුසල ආයතනය හරහා අපි අවම මිල පාවිච්චි කරන කමෙව්දයක් 
ඉදිරිෙය්දී හඳුන්වා ෙදනවා. ඒ කියන්ෙන් පමිතිෙයන් ෙතොර ෙරදි 
ෙගනත් දුන්නාම ඒකට අවශ්ය පියවරත් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා කියන එකයි.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
සළුසලට දුන්ෙනොත් නැවත ෙගෙනනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එෙහම ෙදනවා ෙනොෙවයි. එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ. සළුසල 

රජෙය් ආයතනයක් නිසා අපිට පුළුවන් ෙන් මිලක් නියම කරන්න. 
ෙරදි මීටරයකට අවම මිලක් නියම කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙරදිවල 
පමිතිය හරියට පරීක්ෂා කර බලන්න පුළුවන්.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
දැන් ඔබතුමා කියන විධියට මුදලාලිට ෙම් වවුචර් ටික 

දුන්නාම, ඒ මුදලාලිට පුළුවන්ද ඊට පස්ෙසේ දවෙසේ ගිහිල්ලා ෙම් 
වචුචර් මුදල් කර ගන්න? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඒ ෙකොෙහොමද මුදල් කර ගන්ෙන්? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
බැංකුවට අරෙගන ගිහින් මුදල් කර ගන්න ෙකෝ ගරු 

මන්තීතුමා.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඔබතුමන්ලා කියන විධියට ගුරුතුමා බලන්න ඕනෑ, ළමයා ඒ 

ඇඳුම අඳිනවාද කියා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් තරම් ෙබොළඳ පශ්න අහන්න එපා.  
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ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඒ වවුචර් එක සල්ලි කරන්න බැහැෙන්. ගුරුවරයාත් සහතික 

කරන්න ඕනෑෙන් ෙම් නිල ඇඳුම ළමයා අඳිනවා කියා. එතකම් ඒ 
මුදලාලිට ඒ වවුචර් සල්ලි කරන්න බැහැ. ඒ මුදලාලිට එතෙකොට 
මුදල් ලැෙබන එක පරක්කු ෙවනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙමෙහම ෙන් ගරු මන්තීතුමා. ශිෂ්යෙයක් තමන්ෙග් වවුචරය 

අරෙගන යනවා කෙඩ් මුදලාලි ළඟට. මුදලාලි ළඟට ගිහිල්ලා 
වවුචරයට අනුව ඒ ෙරදි ටික ගන්නවා. ෙරදි අරගත්තට පස්ෙසේ 
බිලක් දමනවා. ෙරදි ටික අරෙගන එනවා. ඊට පස්ෙසේ බිලක් 
දැම්මාම මුදලාලි ගිහිල්ලා බැංකුෙවන් සල්ලි ගන්නවා. ශිෂ්යයා 
තමන්ෙග් ගුරුවරයාට ඒ රිසිට්පත ෙගනත් ෙදන්න ඕනෑ. ඊට 
පස්ෙසේ නැවතත් දිනයක් නම් කරනවා, නිල ඇඳුම් දිනය කියා, 
ලංකාෙව් එකම දවසක සිසුන් එම නිල ඇඳුම් අඳිනවාද කියා 
නිලධාරින්ට පරීක්ෂා කරන්න. ෙවන කමෙව්දයක් ෙම්කට නැහැ 
ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. එක දවසක පරීක්ෂා කිරීෙම්දී ෙම් සියල්ල 
අහු ෙවනවා. අනිත් එක තමයි, ෙහොර බිලක් දැම්මත් නිල ඇඳුම් 
දවෙසේදී ෙම් හැම නිල ඇඳුමක්ම ඇඳෙගන එන්න ඕනෑ. ඒක නිසා 
අපි ෙනොදන්නා මීට වඩා සුදුසු කම තිෙබනවා නම් කියන්න. අපි 
ඒකත් ඇතුළත් කරන්නම්.  

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

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ඕනෑම කෙඩ්කින් ගන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඕනෑම කෙඩ්කින් ගන්න පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමා. හැබැයි, 

එකම ෙද් තමයි ඒ කෙඩ් කලාප අධ්යාපන කාර්යාලෙය් ලියා පදිංචි 
ෙවලා තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, එතැනත් නීතිරීති මාලාවක් දීලා 
තිෙබනවා. ගරු මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
ව්යාපාරිකයාටත් එක එක ෙද්වල් කරන්න බැරි ෙවන ආකාරෙය් 
චකෙල්ඛයක් අෙප් තිෙබනවා.  

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ලංකාෙව් තිෙබන සෑම ෙරදි කඩයක්ම එෙහම නම් කලාප 

අධ්යාපන කාර්යාලෙය් ලියා පදිංචි ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි 
දන්ෙන් නැහැ, ෙම් කෙඩ් කලාප අධ්යාපන කාර්යාලෙය් ලියා පදිංචි 
වුණ එකක්ද කියා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ලංකාෙව් තිෙබන සෑම ෙරදි ව්යාපාරිකෙයකුටම ෙම්ක ෙහොඳ 

පණිවිඩයක් ෙන්. සිසුන් ලක්ෂ 43ක් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හැසිෙරන්න 
ගත්තාම, සිසුන් ලක්ෂ 43ක් ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ෙරදි මිලදී ගන්න 
ගියාම සෑම ෙරදි ෙවෙළන්ෙදකුටම ආදායමක් එනවා ෙන්. හැබැයි, 

එකම ෙද් තමයි ඒ ෙරදි කඩ කලාප අධ්යාපන කාර්යාලෙය් ලියා 
පදිංචි ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙපොළට ගිහිල්ලාත් ෙරදි 
ෙගෙන්වි ෙන්. ඒ නිසා ඒක අවම කරන්න තමයි ලියා පදිංචි 
කරන්න ඕනෑ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති ධුරයට ගරු 

ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා පත් වුණු බව වාර්තා ෙවනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට සුභ පතනවා. ඊළඟට, ගරු අෙශෝක් 
අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න. ඊට පථමෙයන්, 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා 
ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙම් අවස්ථාෙව් "ගරු ලකී ජයවර්ධන 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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  லக்கி  ஜயவர்தன  
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථා කරන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 3.22] 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  பிரதி 
அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1948 නිදහසින් පසු ෙම් රෙට් 

පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක වන එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී  
ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් බිහි වී එම පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා හදාපු 
මුල්ම ජාතික ආණ්ඩුෙව් මංගල අය වැය පිළිබඳව වචන කිහිපයක් 
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2015 ජනවාරි 8වැනි දින 
පැවති ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට් අති බහුතර ජනතාවක් යම් 
කිසි ෙවනසක් ෙවනුෙවන් ඡන්දය පකාශ කළා. ඒ මක් නිසාද, ඊට 
ෙපර වසර 9ක් ෙම් රට පාලනය කළ පැවති ආණ්ඩුව සහ හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා විසින් ෙම් රෙට් තිස් අවුරුදු යුද්ධය නිමා කර, ඉන් 
පසුව අවුරුදු 5ක් ගත වී ඇතත්, ෙම් රෙට් ජනතාවාෙග් ආර්ථික 
පශ්න නියමාකාරෙයන් විසඳුෙව් නැහැ කියන පශ්නය ඔස්ෙසේ 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට වඩා ඉදිරිෙයන් ජනතාව සිටින බව ෙපන්නුම් 
කරමින් 2015 ජනවාරි 8වැනිදා ෙම් රෙට් ෙවනසක් ඇති කළා. ඊට 
මාස 7කට පසුව 2015 අෙගෝස්තු 17වන දා ගරු රනිල් විකමසිංහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අපි මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා.   
ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි රෙට් ජනතාවට ඉදිරිපත් කළා, මාස 60කින් 
අලුත් රටක් හදන පංචවිධ කියාවලිය කියන අෙප් පතිපත්ති 
පකාශය. මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන පංචවිධ කියාවලිය -
පතිපත්ති පකාශය- පිළිගත් ජනතාව ෙම් රෙට් ආණ්ඩුවක් පිහිටු 
වීම සඳහා මන්තී ධුර 106ක් අපට ලබා දුන්නා. මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම රජයක් බවට පත් කරනවාය කියා එදා 
මැතිවරණයට පථම අගාමාත්යතුමා පකාශ කළා. එහි පතිඵලයක් 
ෙලස ෙම් ජාතික රජය බිහි වුණා. එදා මැතිවරණ පකාශෙය් 
සඳහන් කළ පරිදි සහ මීට සති කිහිපයකට පථම ගරු 
අගාමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ආර්ථික පතිපත්තිය 
ඔස්ෙසේ ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට මා 
ස්තුතිවන්ත වනවා, ඉතාමත් දැවැන්ත අභිෙයෝග හමුෙව් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට ෙකටි කාලීන සහන 
ලබා ෙදන අතර තුරම දීර්ඝ කාලීන ආර්ථික වර්ධනය සඳහා අවශ්ය 
වන ඉතා වැදගත් ෙයෝජනා ඇතුළත් අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව, රජෙය් 
ෙසේවකයන්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්, තරුණයන්, 
වැඩිහිටියන් යන සියලුෙදනාම ඉලක්ක කර ගනිමින් ෙකටි කාලීන 
සහන කමයක් ෙමවර අය වැය තුළින් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 
එය ඉතාමත් සාධනීය කරුණක් ෙලස අපි කවුරුත් දකිනවා.  

අෙප් රෙට් ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා ෙයෝජනා විශාල 
පමාණයක් ෙමම අය වැය තුළින්  ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට මා සත්ුතිවන්ත  වනවා, 
ෙමවැනි රැඩිකල් තීන්දුවක් ෙගන, ෙම් රෙට් කිසිම මුදල් 
ඇමතිවරයකු ෙනොකළ විධියට ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා 
වැදගත් ෙයෝජනා විශාල පමාණයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. 1990 
වසෙර්දී අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 20ක් වූ 
ආදායම පසු ගිය වසර වන විට සියයට 11.2 දක්වා අඩු වීෙම් 
පතිඵලයක් ෙලස අෙප් රෙට් ජාතික ආදායම අඩු වීම තුළ විශාල 
පශ්නයක් පැන නැඟුණා. අපි කවුරුත් ජනතාවට ඇත්ත කිව යුතුයි. 
ඇත්ත කීෙමන් සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? රෙට් මූල්ය තත්ත්වය 
පිළිබඳව ජනතාවට අවෙබෝධයක් ඇති වීමයි. ෙම් රෙට් ආදායම 
එන්න-එන්න අඩු ෙවලා, වියදම ඉතා අධික ෙලස වැඩි ෙවලා 
ආදායම් පරතරය විශාල වශෙයන් වැඩි වුණා. ෙමවර අය වැය 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් 2018 වසර වන විට ෙම් රෙට් ආදායම 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 17 දක්වා වැඩි විය යුතුයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි. ෙමවර අය වැෙයන් සමස්ත ආදායම 
රුපියල් ෙකෝටි 2,00,500ක් ෙලස ඇස්තෙම්න්තුගත කර තිෙබන 
අතර සමස්ත වියදම, ණය වාරිකය සහ ෙපොලියත් සමඟ රුපියල් 
ෙකෝටි 3,38,900ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
රුපියල් බිලියන 3,389ක් වියදම වශෙයනුත්, රුපියල් බිලියන 
2,005ක් ආදායම වශෙයනුත් ගණනය කර තිෙබනවා. ෙමවර 
රුපියල් ෙකෝටි 1,69,900ක ණය ලබා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ණය වාරිකය සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 64,000ක් 
හා ෙපොලිය සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 51,000ක් වශෙයන් රුපියල් 
ෙකෝටි 1,15,000ක් ෙගවීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ෙමවර අය වැය තුළින් විෙශේෂෙයන්ම සුළු හා මධ්යම පරිමාණ 
ව්යාපාරිකයන් සඳහා විෙශේෂ ෙයෝජනා කම කිහිපයක්ම ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. අෙප් පංචවිධ කියාවලිෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා, 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉහළ නංවන්ෙන් ෙකෙසේද, ෙම් රෙට් යටිතල 
පහසුකම් වැඩිදියුණු කරන්ෙන් ෙකෙසේද, අධ්යාපන පතිසංස්කරණ 

සිදු කරන්ෙන් ෙකෙසේද, ෙම් ලබා ගත් නිදහස ආරක්ෂා කරන්ෙන් 
ෙකෙසේද, ඒ වාෙග්ම දූෂණය පිටු දකින්ෙන් ෙකෙසේද කියා. ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය සාදා තිෙබන්ෙන්ත් පධාන වශෙයන් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය දියුණු කිරීම සඳහායි. ආර්ථිකය දියුණු කර ආදායම වැඩි 
කිරීම සඳහා තමයි ෙම් කමෙව්ද ඇති කර තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම සුළු හා මධ්යම පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් ෙවනුෙවන් 
ෙමම අය වැෙයන් සලසා තිෙබන සහන ඉතාමත්ම කාෙලෝචිතයි. 
ඒ තුළින් ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි කර ගත හැකි බව අපි දන්නවා. 
සුළු හා මධ්යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂණය සඳහා 
රුපියල් ෙකෝටි 50ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඔවුන්ට ණය දීම සඳහා 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය ෙයෝජනා කමය ඔස්ෙසේ රුපියල් 
ෙකෝටි 1,400ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. යම් කිසි ණය 
මුදලක් ලබා ෙගන ෙගවන්න බැරි වුෙණොත් එයින් සියයට 75ක් 
ඇප තැන්පත් කිරීම සඳහා ඒ ෙකෝටි 50ක මුදල ෙයොදාගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවන් නිෂ්පාදනය කරන දව්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ සඳහා 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙමම අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ බඩු විකිණීම සඳහා ෙවෙළඳ ආයතනවල රාක්කවල 
ඉඩ-කඩ ලබා දීම විෙශේෂෙයන්ම අගය කළ යුත්තක්. තමන් 
නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ විකුණා ගැනීෙම් අපහසුතාව තමයි සුළු 
හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයන්ට තිෙබන්ෙන්. ෙම් සඳහා විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙමම අය වැය තුළින් ෙයෝජනා කිරීම පිළිබඳ ගරු 
අමාත්යතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

ෙමම අය වැය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී වාහනවල දුම් 
පරීක්ෂාව පිළිබඳව ෙයෝජනා කළ රුපියල් 5,000 ඉතා අධික 
මුදලක් ෙලස සෑම ෙදනාම පකාශ කළා. ෙමය ෙරෝද හතෙර් 
වාහන සඳහා පමණක්ය යන ෙයෝජනාව ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් 
කර ෙමය සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳව එතුමාට අෙප් විෙශේෂ 
ස්තුතිය පුද කිරීමට ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් බදු වැඩි කර ගැනීම 
සඳහා කළ එක ෙයෝජනාවක් ෙමම අය වැය තුළ විෙශේෂ කරුණක් 
ෙසේ මා දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත . ෙම් ඩිජිටල් 
හැඳුනුම්පත තුළින් ෙම් රෙට් බදු ලබා ගැනීම -එකතු කර ගැනීම- 
පහසු වනවා පමණක් ෙනොව, බදු වැඩිපුර පමාණයක් එකතු කර 
ගැනීමටද හැකි ෙවනවා. හැඳුනුම්පත් අංකයත්, රියදුරු බලපත 
අංකයත්, ගුවන් ගමන් බලපත අංකයත් එකම අංකයක් තුළින් 
සකස්වීම නිසා බදුවලින් පැන යන අය අල්ලා ගැනීම සඳහා විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න පුළුවන් වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආදායම් වැඩි කිරීම 
සඳහා අෙප් රෙට් වක බදු හා ඍජු බදු පමාණය වැදගත් ෙවනවා 
කියා මා හිතනවා. අද වන විට වක බදු සියයට 80කුත්, ඍජු බදු 
සියයට 20කුත් තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් මැදි ආදායම් රටක වක 
බදු පමාණය සියයට 60ක් පමණත්, ඍජු බදු සියයට 40ක් පමණත් 
විය යුතුයි. ඩිජිටල්කරණය කිරීම තුළින් එම හැඳුනුම්පත හරහා 
අපට ඒ බදු එකතු කර ගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබයි කියාත්, අෙප් 
ඍජු බදු පමාණය සියයට 30 - 40 දක්වා   ඉහළ නංවා ගැනීමට 
හැකි ෙවයි කියාත් මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර පාග්ධන ෙවෙළඳ 
ෙපොළ විවෘත කිරීම තුළ විශාල වශෙයන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
යම් කිසි ඉහළ නැංවීමක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙකොටස් ෙවෙළ ඳ ෙපොෙළේ ෙද්ශීය ගනුෙදනු සඳහා තිෙබන බදු 
ඉවත් කර තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. ඒ වාෙග්ම, 
රුපියල් ෙකෝටි 2,500කින් ආනයන අපනයන බැංකුවක් ආරම්භ 
කර, එය අෙප් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇතුළත් කිරීම ඉතා 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් ෙලස මා දකිනවා.  
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ෙම් රෙට් වැඩිම credit cards භාවිතා කරන අයෙග් ලංකාව 
තුළ සිදුවන ගනුෙදනුවල තිෙබන මුද්දර ගාස්තුව වන සියයට 1.5 
ඉවත් කිරීමත් ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට ඉතාමත්ම ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක් ෙලස මා දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අය වැය තුළ 
අපට සාධනීය ලක්ෂණ විශාල පමාණයක් දකින්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හුඟාක් කථිකයන් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ගැන කිව්වා. ෙපොෙහොර සහනාධාරයට සාමාන්යෙයන් 
අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 3,500ක පමණ පමාණයක් වැය 
ෙවන්ෙන්. නමුත් ෙම් අය වැය තුළින් ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
සීමා කර තිෙබනවා. ෙහක්ෙටයාරයකට අඩු ඉඩම්වලට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා ෙදන්නත්, ෙහක්ෙටයාරයකට වැඩි ඉඩම්වලට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා වවුචර් කමයක් ලබා දීමටත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සඳහා ෙවන් කර තිෙබන මුදල 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවාට වඩා වැඩි මුදලක් ෙවනවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරයට වසරකට රුපියල් ෙකෝටි 3,500ක් වැය 
ෙවද්දී, ෙමවර වවුචර් කමය මඟින් ලබා ෙදන මුදල් පමාණය 
රුපියල් ෙකෝටි 3,700ක් ෙවනවා. ඒ නිසා කිසිෙසේත්ම ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය තුළින් ෙගොවියාට අසාධාරණයක් ෙවන්ෙන් නැති බව 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් විනිමය පනත 
පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් විජිත ෙහේරත් සෙහෝදරයා 
කිව්වා. ෙම් විනිමය පනත ඉවත් කර විෙද්ශ විනිමය 
කළමනාකරණ පනතක් ෙගෙනන එක ඉතාමත් ෙහොඳයි කියා මා 
හිතනවා. ෙම් රට දියුණු ෙවන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඍජු විෙද්ශ 
ආෙයෝජන පැමිණිය යුතුයි. ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන පැමිණිලා ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ඇති කරන්ෙන් නැතිව අෙප් රටට 
ඉදිරියට යන්නට බැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය රජයන් විසින් පිටරැටියන්ට ෙම් රෙට් 
ඉඩම් සින්නක්කරව ලබාදීම් කළා. අෙප් රෙට් ෂැංගිලා ෙහෝටලයට 
ෙකොළඹ නගර මධ්යෙයන් අක්කර පහක් සින්නක්කරව ලබා 
දුන්නා. නමුත් අපි  පිටරැටියන්ට සින්නක්කරව ඉඩම් ලබා ෙදන්න 
කිසිෙසේත්ම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් බදු කමයට ඉඩම් ලබාදීමටයි. එෙසේ බදු කමයට ඉඩම් 
ලබාදීෙම්දී ෙම් විනිමය පනත හරහා විනිමය ලිහිල් කිරීම තුළින් 
සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන ලංකාවට ෙග්න්න අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන පැමිණීම තුළින් අෙප් රෙට් 
ආදායම් වැඩි ෙවනවා. ආදායම් වැඩිවීම තුළින් තමයි ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ඉහළ නංවන්න පුළුවන් වන්ෙන්. හැම දාම තිෙබන 
පශ්නය තමයි, අෙප් ආදායම එන්න එන්න අඩුවීම. විෙශේෂෙයන්ම 
2014 වසෙර් රෙට් ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 
150,000යි. නමුත්, අපට සත්ය ආදායම ෙලස ලැබුෙණ් රුපියල් 
ෙකෝටි 120,000යි. ෙමවරත් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙම් ආදායම 
නිසි ෙලස ලැබුෙණ් නැත්නම් ෙම් අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක 
කිරීම අපහසු ෙවනවා. අය වැය කථාෙව් සඳහන් වන ආකාරයට 
ෙමවර රුපියල් ෙකෝටි 22,300ක් බදු වශෙයන් ලබාගන්න 
බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ බදු වශෙයන් ලබාගන්න ෙකොට 
රුපියල් ෙකෝටි 5,340ක් අත් හැරපු බදු පමාණය වශෙයන් 
තිෙබනවා. අද ෙවද්දි රෙට් සාමාන්ය ජනතාවාෙග් ආදායම් බද්ෙද් 
සීමාව ලක්ෂ 24 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. එය ෙමෙතක් තිබුෙණ් 
ලක්ෂ හතහමාරයි. ඒ වාෙග්ම අනික් බදු අහිමිවීම් තුළින් රුපියල් 
ෙකෝටි 5,340ක බදු ආදායමක් අපට අහිමි ෙවනවා. නමුත්, සමස්ත 
ආදායම ෙලස රුපියල් ෙකෝටි 22,300ක් අපට ලැෙබද්දි, ෙකෝ ටි 
25,332ක වියදම් ෙයෝජනා තිෙබනවා. එතෙකොට අප ආදායම් 
විධියට ලබාගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 
22,300යි. නමුත්, අප ෙකෝටි 25,332ක පමාණයක් වියදම් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමම බදු වැඩි කළා කියා රෙට් 
ජනතාවට කිසිම පශ්නයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ.  

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

තව විනා ඩි ෙදකක් තිෙබනවා.  
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 ඒ නිසා ජනතාවට මා කියා සිටිනවා, ෙම් ෙයෝජනා තුළින් 

රෙට් සංවර්ධනයක් ඇති ෙවනවා මිසක් ෙම් රෙට් ජනතාව විෙශේෂ 
අපහසුතාවකට පත් වන්ෙන් නැති බව. ෙමොකද, අත්යවශ්ය ආහාර 
දව්යවල මිල අඩු කර තිෙබනවා. අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවල මිල 
අඩු කිරීම තුළින් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනතාවාෙග් ජීවන 
තත්ත්වය යහපත්ව ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථිකය දියුණු කරනවා, 
ගෙම් යටිතල පහසුකම් දියුණු කරනවා කියා අප කිව්වා. අෙප් 
රෙට් ගාම නිලධාරි වසම් 14,020ක් තිෙබනවා. ගම් 40,000ක් 
තිෙබනවා. අප ෙම් ගාම නිලධාරි වසම් 5ක් එකතු කරලා ෙපොකුරු 
ගම්මානයක් හදනවා. ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500ක් හදලා සෑම ගාම 
නිලධාරි වසමකටම රුපියල් මිලියන 1.5ක මුදලක් ලබා ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමවර අය වැෙයන් ඒ සඳහා මුදල් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ගාම නිලධාරි වසම් 5ක් එකතු කරලා 
ගම්මානයක් හැදුවාම හැම ෙපොකුරු ගමකටම අඩුම තරමින් 
රුපියල් ලක්ෂ 100කට ආසන්න පමාණයක් ලැෙබනවා. 
එතෙකොට ඒ ගෙම් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමට හැකියි. ගෙම් 
යටිතල පහසුකම් දියුණු කළාම ඒ ගෙම් ආර්ථිකය දියුණු ෙවනවා. 
ග ෙම් පාර හදලා, ගෙම් ජල ෙයෝජනා කමය හදලා, ගෙම් ඇළ, 
ෙව්ල්ල, වැව හදලා, කීඩා පිට්ටනිය හැදුවාට පසුව ඒ ගෙම් තිෙබන 
පශ්නවලින් සියයට 60ක් ඉවරයි. ඒ සඳහා ෙම් අය වැෙයන් මුදල් 
ෙවන් කිරීම පිළිබඳව ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් වැඩිම මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් අධ්යාපන පතිසංස්කරණ 
සඳහායි. ඒ මුදල රුපියල් ෙකෝටි 6,500කට ආසන්න පමාණයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම "ළඟම පාසල, ෙහොඳම පාසල" කියන පතිපත්තිය 
ඔස්ෙසේ පාසල් 1,360ක් සංවර්ධනය කි රීම සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 
3,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අධ්යාපනයට කරන ආෙයෝජනය 
තමයි අෙප් රෙට් ඉදිරි ගමනට පෙයෝජනවත් වන්ෙන්. ෙමවර 
ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් ෙම් රෙට් ජනතාවාෙග් ඉදිරි දැක්ම 
ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ඉදිරි ගමන සඳහා ඉවහල් වන අය වැයක්. 
ෙමවැනි සාර්ථක අය වැයක් අෙප් ෙම් නව රජය ඔස්ෙසේ ෙගන ඒම 
පිළිබඳව ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට අපෙග් පණාමය පුද කරනවා. 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ටී.බී. ඒකනායක රාජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.37]  
 
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, ශී ලංකාෙව් 69වන අය වැය 

ෙල්ඛනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ඒ පිළිබඳ විවාද කරන 
අවස්ථාවයි ෙම්. ෙමවර මැතිවරණෙය්දී යළිත් මා ෙමම 

1089 1090 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර එවන්නට කටයුතු කළ 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් යාපහුව ආසනෙය් ජනතාවටත්, 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවටත් ඒ ලබාදුන් සහෙයෝගය 
ෙවනුෙවන් මෙග් ස්තුතිය හා ෙගෞරවය මුලින්ම ෙම් අවස්ථාෙව් පුද 
කර සිටිනවා.  

අය වැය ෙල්ඛනයක් කියා කියන්ෙන්, රටක ආර්ථිකෙය් විශාල 
හැඩතලයක් නිර්මාණය කිරීමක්. 2015 වසෙර් අය සහ වැය 
පිළිබඳව අෙප් සාෙප්ක්ෂ වගකීම ෙකොෙහොමද, 2016 වසෙර් 
ඉලක්කය හඹා යාමට අෙප් තිෙබන සර්ව ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද යන කාරණා ෙකෙරහි තමයි ෙමහිදී අපෙග් අවධානය 
ෙයොමු කළ යුත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැම පක්ෂයක්ම වාෙග් 
ෙපන්වා ෙදන්ෙන් අය වැය ෙල්ඛනය කියන්ෙන් බඩු මිල අඩු 
කිරීෙම් ෙල්ඛනයක් විධියටයි. ඒ විධියටයි හැම දාම  අය වැය 
ෙල්ඛනය ගැන සලකන්ෙන්.  

දකුණු ආසියාව "දුප්පතුන්ෙග් නිවහන" ෙලස ෙලෝකෙය් 
රටවල් සලකනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිලියන 970ක් 
වන ෙලෝකෙය් දිළිඳු ජනගහනෙයන් සියයට 68ක් ජීවත් වන්ෙන් 
දකුණු ආසියාෙව්. ෙම් ජනගහනෙයන් සියයට 74ක් පමණ ජීවත් 
වන්ෙන් ගාමීය පෙද්ශවලයි.  හැම රටක්ම වසරින් වසර සිදු වන 
ආර්ථිකෙය්  උස් පහත්වීම් පිළිබඳව වාෙග්ම එහි පගතිය පිළිබඳව 
විවිධ වාර්තා, සුවිෙශේෂ ආර්ථික පවණතා සහ ඉලක්ක ලබා 
ගන්නවා.  

2014 වසෙර් පැවැති සියයට 2.4ක ආර්ථික සංවර්ධන ෙව්ගයට 
සාෙප්ක්ෂව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් පුෙරෝකථනය අනුව 
එක්සත් ජනපද ආර්ථිකය 2015 වසෙර් සියයට 2.6කින්ද, 2016 
වසෙර් සියයට 2.8කින්ද වර්ධනය වනු ඇත. එක්සත් රාජධානිෙය් 
ආර්ථික සංවර්ධන ෙව්ගය 2014 වසෙර් සියයට 3.0ක්ව පැවැති 
අතර, 2016 වනෙකොට එය සියයට 2.2ක් වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ජපානෙය් ආර්ථික සංවර්ධන ෙව්ගය 2015 වසෙර් 
සියයට 0.6කින්ද, 2016 වසෙර් සියයට 1.0ක වර්ධනයක්ද සිදු වනු 
ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. යූෙරෝ මුදෙල් අගය දුර්වල වීම ඇතුළු 
කාරණා රාශියකට ෙමම රටවල් මුහුණ දුන්නද, ඉලක්කගත වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න ඔවුන්ට  පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව ගත්තාම අපි ෙම් 
කටයුතු සියල්ලම  කරන්න ඉලක්ක  කරන්ෙන් අෙප් ආදායම් 
බදුවලින්. අපි නිෂ්පාදනය කරන රටක් ෙනොෙවයි. අපි හැම දාම බදු 
පාවිච්චි කරමින් තමයි ෙම් අය සහ වැය කියන සාධක ෙදක 
තුලනාත්මකව සංසන්දනය කරන්ෙන්. බදු ආදායමින් යැෙපන 
රටක් ෙලස, නිෂ්පාදනය පදනම් ෙනොෙකොට යැ ෙපන රටක් ෙලස 
ෙම් කාර්යභාරය තව ෙකොච්චර කල් අපට ෙම් ආකාරයට 
පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්ද? ෙමවර ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
ලංකාෙව් 69වැනි අය වැය   ෙල්ඛනයයි. බදු ආදායමින් යැෙපන 
රටක් ෙලස අපට ෙම් කාර්යය තව ෙකොච්චර කල් ෙම් ආකාරෙයන් 
පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි හැම 
දාම කථා කරනවා.  

1990 වසර තුළ ශී ලංකාෙව්  බදු ආදායම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 19ක්. 2014 වසෙර්දී බදු ආදායම දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10.2ක දක්වා පහළ වැටීමක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ශී ලංකාව තුළ බදු හා ගාස්තු වර්ග 35ක් 

කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් කමෙව්ද තුළ සමහර නීති යල් පැනලා 
තිෙබනවා. සමහර නීති යල් පැනලා තිෙබන නිසා බදු ෙගවන 
සමහර  අය ඒෙකන් ඉවත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ෙගන් 
ආදායමක් අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය ආදායමින් වැඩි 
ෙකොටසක් ලැෙබන්ෙන් බදුවලින්. සෘජු සහ වක බදුවලින් ලැෙබන 
ආදායම යම් යම් පමාණෙයන්  අඩු ෙවමින්, වැඩි ෙවමින් 
තුලනාත්මකව ෙවනස් ෙවමින්, වසරින් වසර, කාර්තුෙවන් 
කාර්තුවට ලැෙබනවා. ෙමහිදී විශාල වශෙයන් බදු වංචා සිදු වීම් 
පිළිබඳව වාර්තා ෙවනවා. ෙම් ආකාරයට ඉතිහාසය පුරා බදු වංචා  
රාශියක් පිළිබඳව ෙතොරතුරු වාර්තා වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න කාලය මදි නිසා මම ඒකට නිදසුන් කීපයක් විතරක් 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ඉතිහාසය පුරා සිදු වූ බදු වංචා 
පමාණය ගත්තාම ආසියාෙව් සිදු වූ විශාලතම බදු වංචාවලින් 
උපකමශීලීව ඉවත්වන පිරිස් ෙකොපමණද? රාජ්ය ආදායෙමන් 
සියයට 60ක් අපි ලබා ගන්ෙන් බදු ආදායෙමන්. අෙනක් ආදායම් 
සියයට 40යි. ෙම් සියයට 60ක් වන බදු ආදායම එන්ෙන් ආදායම් 
බදු, ෙර්ගු බදු ආදී සියල්ලමත් එක්ක. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් -2006 වසෙර්දී- සිද්ධ වුණා ඉතාම 
ඉහළ VAT බදු වංචාවක්. ඒ මුදල රුපියල් ෙකෝටි 320යි. VAT බදු 
වංචාව රුපියල් ෙකෝටි 320යි. කවුද ෙම් වංචාව කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙම් වංචාව කරලා තිෙබන්ෙන්, 2006 වසෙර් හිටපු 
ආදායම් බදු නිෙයෝජ්ය ෙකොමසාරිස්වරයා. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ඒ නම් ගම් කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
දැන් ඔහු ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ලබමින් සිටින නිසා. ෙම් 
වංචාෙව් පමාණය  රුපියල් ෙකෝටි 320යි.  ඒ පධානියා තමයි ඒ 
වංචාව කරලා තිෙබන්ෙන්? සියයට 60ක් ලැෙබන බදු ආදායම ෙම් 
විධියට උම යනවා නම්, රජයක් විධියට  අපට  ඒ තත්ත්වයට 
ෙකොෙහොම මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්ද  බැරිද කියන කාරණය ගැන  
කල්පනා කළ යුතුයි. 

ෙර්ගු මඟින් සිදු වන වංචා පමාණයද අතිමහත්. වර්ෂයකට 
රුපියල් මිලියන 410ක පමණ එහි වංචා සිදු වනවා. ෙම්වා මෑතකදී 
ලබාගත් සංඛ්යා ෙල්ඛන. දැනට මාසයක්වත් නැහැ, රුපියල් 
ෙකෝටි 14ක් රුපියල් 500 ෙකොළවලින් නිෙයෝජ්ය 
ෙකොමසාරිස්වරෙයක් ඇතුළු ෙර්ගු නිලධාරින් තිෙදෙනක් අල්ලස් 
අරෙගන අල්ලස් දැලට අහු වුණා . ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  සිදු වූ වංචාවක් පිළිබඳව මා ඔබතුමන්ලාට 
කලින් සඳහන් කළා. ෙර්ගුෙව් නිෙයෝජ්ය ෙකොමසාරිස්වරෙයක් 
ඇතුළු තුන්ෙදෙනකු සිදු කළ රුපියල් ෙකෝටි 14ක වංචාව ගැන 
දැන් සඳහන් කළා. ෙම් සිද්ධිෙය්දී එක සාක්ෂිකාරෙයක් මාධ්යයට 
කියා තිෙබනවා, "ෙම්වා වංචාද, මීට වඩා ෙකොච්චර ෙද්වල් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවාද?" කියලා.  

ෙම් රෙට් ෙදෙකෝටි දශලක්ෂයක් පමණ වූ ජනතාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මහජන නිෙයෝජිතයන් 225ක් එවන්ෙන්  ෙම් රට 
හදන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට අදාළ ශක්තිමත් 
කමෙව්දයක් කියාත්මක කරන්නයි. ෙම් VAT බදු වංචාව පිළිබඳව 
ඉඩම් විෂය භාර වැඩබලන ඇමතිවරයා විධියට මා ෙසොයා 
බැලුවාම,  ඒ නිෙයෝජ්ය ෙකොමසාරිස්වරයාට ෙකොළඹ නගරෙය් 
මහරගම විතරක් නිවාස හතරක් තිෙබනවා. දැන් අපි ඒවා රාජ 
සන්තක කරලා තිෙබනවා.  කුරුණෑගල  අක්කර 50 ෙපොල් ඉඩම් 
3ක් තිෙබනවා. ඒවාත් රාජ සන්තක කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
රජෙය් ෙද්පළ. අපි ෙම් පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  
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ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත අනුව 
ලංකාෙව් දරිදතාව සියයට 6.7ක් වනවා. අපි එක පැත්තකින් කථා 
කරනවා, දුප්පත්කම ගැන, නැතිබැරිකම ගැන, ආදායෙම් විෂමතාව 
ගැන. දරිදතා දර්ශකය අනුව අපි දවසින් දවස දරිදතාව අඩු කිරීෙම් 
ඉලක්කයට එනවා.  

සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් දිනකට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2ක  ආදායම් ලබන සංඛ්යාව සියයට 22.6යි. 
VAT වංචාව ෙකෝටි ගණනයි. ෙර්ගු වංචාව ෙකෝටි ගණනයි. 
හැබැයි, ජනගහනෙයන් සියයට 20ක් රුපියල්වලිනුයි ආදායම් 
ලබන්ෙන්.  ඒ පමාණය  ෙඩොලර් ෙදකයි කියන්ෙන් අද රුපියල් 
290යි.  ෙඩොලරෙය් අගය  උස් පහත් වීම අනුව එහි අගය ෙවනස් 
ෙවන්න පුළුවන්.  සෑම වසරකම අය වැය ඉදිරිපත් කළාම  
මන්තීවරුන් විධියට අපි ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කරන්ෙන් 
ආකර්ෂණීය ෙලස මිල  අඩු වුෙණ් ෙමොනවාද කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙම් මිල 
අඩු වන භාණ්ඩ ලැයිස්තුවක් ගැන කිව්වා.  සාමාන්යෙයන් එම 
භාණ්ඩවල මිල අඩු ෙවනවා, වැඩි ෙවනවා. අද තිෙබන භාණ්ඩවල 
මිල ෙනොෙවයි ෙහට තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැෙය්දී  බඩ ඉරිඟු ගැන, 
වියළි මිරිස් ගැන, අර්තාපල් ගැන, හාල් ගැන, කිරි පිටි ගැන, 
සැමන් ටින් එක  ගැන කථා කරනවා.   VAT බදු වංචාව රුපියල් 
ෙකෝටි ගණනයි.  නමුත් අපි කථා කරනවා, සැමන් ටින් එකක මිල 
ගැන. සැමන් ටින් එකක් රුපියල් 120යි. අපි අර්තාපල් ගැන; ලූනු 
ගැන; කට්ට කරවල ගැන කථා කරනවා. ෙමවර අෙප් අය වැය 
ෙයෝජනාෙව් වැඩිෙයන්ම ආකර්ෂණීය වචන වන්ෙන් ඒ භාණ්ඩවල 
නම්. ඒ අනුව කට්ට කරවල, අල, ලූනු, සැමන්, ෙපොල්, ෙතල් ආදී 
වශෙයන් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 11ක මිල අඩු වුණාය කිව්වා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අර්ථ විගහ කළ යුත්ෙත් ඒක 
ෙනොෙවයි. රටක ආර්ථික දර්ශනය හැඩ ගස්වන්න අප ගත යුතු 
කියාමාර්ග ෙමොනවාද කියලයි. ඒ සඳහා ෙයොදාෙගන තිෙබන 
උපකම ෙමොනවාද කියලයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවෙන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක්  තිෙබනවා. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  අපි ෙම් ගැනත් 

කථා කළ යුතුයි.  උදාහරණයක් ෙලස ගත්ෙතොත්, ශී ලංකාව 
වෙට්ම මුහුද  තිෙබනවා. හැබැයි, අපි වර්ෂයකට ටින් මාඵ ෙගන 
එන්න රුපියල් මිලියන 5,000ක් වියදම් කරනවා. අපි ඒවා තමයි 
අය වැය  දර්ශකයන් විධියට කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්.  
නමුත් අෙප් රට ගත්තාම  ඉතාමත් අඩු ආදායම් ලබන 
දරිදතාවෙයන් යුත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස විශාල 
පමාණයක් තවමත් තිෙබනවා. ඉතාමත් වැඩි ආදායම් තිෙබන 
ෙදහිවල, ගල්කිස්ස, රත්මලාන, ෙකෝට්ෙට්, මහරගම යන පෙද්ශ 
පැත්තකට දැම්මාම, සියඹලාන්ඩුව-ෙමොනරාගල, රිදීමාලියද්ද-
ෙමොනරාගල, මීගහ කිවුල-බදුල්ල, කන්ද කැටිය-බදුල්ල, කල්පිටිය
-පුත්තලම, මුන්දලම-පුත්තලම,  මඩුල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය-ෙමොණරාගල, වනාතවිල්ලුව - පුත්තලම, ඇලපාත-
රත්නපුරය, වැලිෙගෙපොල-රත්නපුරය යන පෙද්ශවල තවමත් අඩු 
පාඩු තිෙබනවා.  1948 දි  අපි නිදහස ලැබීෙමන් පසුව  අදත් 
දරිදතාව ගැන කථා කරනවා. අෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
කිහිපයක් ආදායෙමන් උපරිම මට්ටෙම් තිෙබනවා. තව පාෙද්ශීය 

ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ගණනාවක් ෙම් තත්ත්වෙයන් ඉතා පහළ 
මට්ටමකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම තමයි අෙප් මූලික අරමුණ 
වන්ෙන්.  එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම සඳහා සම්මුතිවාදී 
රජෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් පිළිබඳව 
සර්ව සුබවාදීව කල්පනා කර තිෙබනවා.  දැන් මැතිවරණය 
අවසන්. යහපත් ෙද්ශයක් සඳහා ෙපළ ගස්වන්න  ජනතාව බලය 
දීලා තිෙබනවා.  ඒ  වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම තමයි  අෙප් 
වගකීම වන්ෙන්.   

රාජ්ය ෙසේවය ගැන කථා කරනවා නම්,  රාජ්ය ෙසේවකයකු 
වසරකට ෙසේවය  කළ යුතු දින ගණන  කීයද?  වසරකට 
තිෙබන්ෙන් දින 365යි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  එයිනුත් 
ෙසනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් හැරුණාම ෙසේවය කිරීමට 
තිෙබන්ෙන් දින 261යි.  කැලැන්ඩරෙය් දින 42ක් අනුමත නිවාඩු 
සඳහා ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. එවිට සෑම රජෙය් ෙසේවකයකුම 
වැඩ කළ යුත්ෙත් දින 219යි. ඒ අනුව, වැඩ කළ යුතු පමාණය- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

පසු ගිය රජය   ලක්ෂ 7ක් හිටපු රාජ්ය ෙසේවය රටට බරක් 
ෙනොවන ආකාරයට ලක්ෂ 15ක්,   ලක්ෂ 16ක් දක්වා වර්ධනය 
කරලා තිෙබනවා.   රාජ්ය ෙසේවය සහ  ෙපෞද්ගලික අංශය 
ශක්තිමත් කිරීමටත්,   කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෙෂේතය  ශක්තිමත් 
කරමින්, නව දැක්මක් සහිතව කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් රැකියා ඇති 
කිරීම සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළවල්  ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.   පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින්  ෙතොරව, පාට 
කණ්ණාඩිවලින් බලන්ෙන් නැතිව  අපි හැම ෙදනාම ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්නට කටයුතු කරමුය 
කියලා  අවධාරණය කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම කඩා වැටුණු උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ යළි 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා  ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කළ යුතුයි. ෙම් කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළවල් පිළිබඳව 
පැහැදිලි  සංඛ්යා ෙල්ඛන රාශියක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉතාමත් කලබලෙයන් මෙග් කථාව දැන් 
අවසන් කළ යුතු බවට සංඥාවක් කරමින් සිටින නිසා මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි එංගලන්තයටත් යම් 
කාලයකදි උදවු කරපු රටක්.  එක්තරා කාලයක  සිංගප්පූරුෙව් 
හිටපු අගමැතිතුමා කල්පනා කෙළේ,  සිංගප්පූරුවත් ශී ලංකාව 
වාෙග් හදන්නයි.  අෙප් රට එෙහම තිබුණු රටක්.   එවැනි  
ෙද්ශයක්  යළි ෙගොඩනැඟීම සඳහා   ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත්ව 
කියාත්මක කරන්නට සියලු ෙදනාටම හැකියාව ලැෙබ්වා කියා 
පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
මීළඟට, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන්  ඇමතිතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 

15ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[3.56p.m.] 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Bismillahir Rahmanir Raheem 

Let me commend the Hon. Ravi Karunanayake, 
Minister of Finance, for introducing a progressive, 
business, trade and investment-oriented Budget, which 
not only enhances national development and much-
needed economic reforms, but supports the Hon. Prime 
Minister's economic policy outline as well.  

Hon. Presiding Member, I stress that my speech 
comes from a background of a new economic policy 
declaration for Sri Lanka by Prime Minister, the Hon. 
Ranil Wickremesinghe. This economic policy outline as 
well as the Budget 2016 are clear signs of His Excellency 
President Maithripala Sirisena's and the Hon. Prime 
Minister’s market-oriented policy in which the private 
sector is expected to play a bigger role in our 
development process while being socially responsible. 
The proposed reforms could be said as the third 
generation of economic reforms in Sri Lanka’s history as 
envisioned by the Government which is based on 
different economic mechanisms and increase in trade.  

I commend the Hon. Prime Minister’s call for clear 
and long-term economic policy for Sri Lanka to become a 
highly competitive social market economy as well as the 
suggestion that our exports to plug into global value 
chains, which will ultimately drive value for the country.  

Sir, as the Minister of Industry and Commerce, I stress 
that industries are one third of our GDP with another 60 
per cent from the services sector. Our industry base is 
almost manufacturing rather than mining, electricity, gas 
and water supply. In fact 99 per cent of our industry are in 
manufacturing. Sri Lankan manufacturing sector is 
diverse with some world-class segments. Not only our 
apparels are world-class but even rubber, packaging, 
stationery and print material are in global demand. The 
industrial development of the country is vital for us to 
transform into a strong economy in Asia. In fact our 
Government would establish 45 Economic Development 
Zones throughout the country with more than 200 
factories. 

Grama Niladari Divisions will be developed into 
2,500 Cluster Villages. Establishment of 44 Industrial 
Zones across the country with the objective to attract 
5,000 investors to these Zones and create a million job 
opportunities for the country’s youth is being planned. 

Trincomalee, Vanni and Kilinochchi areas have been 
especially selected for the manufacturing of goods. As a 

Member of Parliament  from Vanni, I commend the 
initiative to construct Mini-industrial Parks which will be 
incubators in Monaragala, Puttalam, Jaffna,Vanni and 
Ampara. The private sector is also expected to join this 
initiative to promote such investment and the applicable 
tax rate to be reduced by 50 per cent for a period of  three 
years from the year in which the profit is generated. 

Whilst this is a timely strategy, with my experience in 
leading the Sri Lankan industries over the past years, I 
believe that we need to restructure the present 37 
Industrial Estates across the country and upgrade their 
infrastructure including roads, sewerage systems and 
even the 24-hour security. Thereafter, technology 
transfers need to be made available to enhance the 
competitiveness, especially since the sustainability of the 
current SMEs in the Industrial Estates is challenged as of 
now.  Colombo will be a maritime, aviation and financial 
services hub. Kandy, Galle and Jaffna have been 
identified as centres for IT and other technological 
industries.  

There will also be a hub for gem and jewellery 
exports and 23 specialized agri-zones for rice, rubber, tea, 
coconut, fruits, animal husbandry and other export-
oriented products such as flowers. Two specialized zones 
will be created in the Mahaweli Scheme; one in 
Mahaweli System B with 800 hectares and the other, 
12,000 hectares in System A for agro industry 
development.  

As the Minister of Industry and Commerce, I also 
commend the initiative to introduce separate 
manufacturing units for lorries, buses, motorcars, 
motorcycles and other products within this category.  

Mr. Presiding Member, all these industry-supportive 
initiatives are aimed at taking our economy to the next 
levels and as a key line Ministry, I and my Ministry of 
Industry and Commerce are ready to extend our fullest 
cooperation in this regard. Still, we also need to focus on 
cost of manufacturing for this to be truly effective and 
productive. It is important for us to minimize power costs 
in our manufacturing. 

According to studies, 20 per cent of imported oil is 
used for power generation while the demand for power is 
expected to grow by 5 per cent per year.  We pay 
between US Dollars 4 billion to 5 billion for oil imports 
and about one-fourth of our import costs are for oil. 

Since thermal power - which is 70 per cent of the 
supply - is the key power supply, our manufacturing 
energy costs need to be lowered further with the 
reduction of the use of thermal energy. By 2020, the local 
power consumption is expected to increase at a rate of 50 
per cent. So, today, I appeal to the Hon. Prime Minister to 
integrate this power situation too into the above economic 
reform plans so that our manufacturing and industries are 
even more cost effective. 
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We need to increase hydro capacity in our power 
generation and increase renewable power supply so that 
our manufacturing costs could be lowered further and it 
would become an effective instrument to sustain the 
competitiveness of our manufacturing output to the 
market.  I am sure that the Hon. Prime Minister and the 
Hon. Minister of Finance would not only address this but 
would also focus on solving this through increased green 
practices as well. In fact, this type of focus shall not only 
enhance our energy efficiency practices but even the very 
bottom line of our companies. 

Sir, we can see that despite 32 per cent of GDP is from 
manufacturing, labour force participation in industries is 
only around 26 per cent. Although 10 per cent of GDP is 
from agriculture, 29 per cent labour force is engaged in it.  
Therefore, there is a need to strengthen labour 
participation in industries and manufacturing in general, 
especially the skilled labour in industries and I am sure, 
such increase would greatly enhance our manufacturing 
which is 99 per cent of our industries. 

Sir, I believe that the plan to provide one million jobs 
in the coming years is a great step forward for our youth. 
This action will also pave the way to integrate our youth 
more closely to our economic reform process.  

I wish to bring to your notice another important aspect 
in this regard so that our current plans would become 
more effective. One important trend is that our youth are 
increasingly attracted to service sector jobs and their 
education and training are also more focused on service 
sector and service excellence rather than industry 
orientation. One reason, I believe, is that there is a lack of 
wide availability of industrial training and development 
opportunities. Also, the skills mismatch and strong focus 
by everyone on a few types of attractive employment - 
that is competition for certain types of jobs - have created 
this situation. 

நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன ேபால அரசாங்கம் 
உண்ைமயிேலேய இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் பல 
விடயங்கைள ன்ைவத்தி க்கின்ற . பிரதம அைமச்சர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் தன் ைடய ெகாள்ைகப் 
பிரகடன உைரயிேல இந்த நாட்ைட மிகக் கு கிய 
காலத்திற்குள் அபிவி த்தி ெசய்வதாகக் குறிப்பிட் ந்தார். 
அந்த வைகயில் இந்த நா  ெபா ளாதாரத்தில் ேமன்ைமமிக்க 
நாடாக, ைகத்ெதாழிற் ைறயிேல அபிவி த்தியைடந்  
வ கின்ற நாடாக, விவசாயத் ைறயிேல ன்ேனற்றமைடந்  
வ கின்ற நாடாக மட் மல்லாமல் ஏற் மதிைய 
அதிகாிக்கின்ற நாடாக ம் விளங்குவதற்கான ஒ  நல்ல 
ேவைலத்திட்டத்ைத அவர் ன்ெமாழிந்தி க்கின்றார்.  

பிரதம அைமச்சர் அவர்க ைடய ெகாள்ைகப் 
பிரகடனத்திற்ேகற்ப நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க 
அவர்கள் வழங்கி ள்ள இந்த வர  ெசல த் திட்டமான  
பத்  இலட்சம் ெதாழில்வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த் வதற்கான 
ேநாக்கத்ைத ன்ேனாக்கியதாக அைமந்தி க்கின்ற . 
அேதேநரம் தனியார் ைறயினர் சந்ேதாஷப்ப கின்ற ஒ  

வர  ெசல த் திட்டமாக ம் அைமந்தி க்கின்ற . 
அேதேபால இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல எந்தெவா  
காலத்தி ம் எந்தேவார் அரசும் குறிப்பிடாத அள க்கு 
கல்விக்கான நிதி ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், இங்கு 
ேபசுகின்ற ஒ சில எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் வர  ெசல த் 
திட்டம் குறித் ப் பிைழயான க த் க்கைள, பிைழயான 
விவாதங்கைள ன்ைவக்கின்றார்கள்.  

Kidney ேநாையக் கட் ப்ப த் வதற்காக ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களின் ஆயிரம் 
சி நீரகச் சிகிச்ைச நிைலயங்கைள அைமக்கும் 
திட்டெமான்ைற மாண் மிகு நிதியைமச்சர் அவர்கள் ன் 
ெமாழிந்தி க்கின்றார். அதற்காகப் ெபாலன்ன ைவயிேல ஒ  
ைவத்தியசாைல அைமக்கப்பட்  வ கின்ற . 
அ ராத ரத்தி ம் யாழ்ப்பாணத்தி ம் இந்தப் பிாி  
தர யர்த்தப்பட்  வ கின்ற . எனேவ, kidney ேநாையக் 
கட் ப்ப த் வதற்காக இந்த அரசு எ த் வ கின்ற 

யற்சிையப்ேபால இதற்கு ன் ேவெறந்த அரசும் 
யற்சிக்கவில்ைல என்பைத ம் எந்தெவா  வர  ெசல த் 

திட்டத்தி ம் இவ்வா  ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு ன்வரவில்ைல 
என்பைத ம் நான் இங்கு கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இங்கு ேபசிய தமிழ்க் கூட்டைமப்  உ ப்பினர் ஒ வர், 
கடந்த காலங்களிேல வன்னியில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட 
அபிவி த்திையக் குைறகூறியதாக அறிகின்ேறன். 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இந்தப் பாரா மன்றத் க்குப் திதாக 
வந்தி க்கின்ற உ ப்பினர்கள். அவர்கள் வன்னி 
மாவட்டத்திேல தமிழ் மக்க க்குச் ெசய்த பணிையவிட நான் 
அதிகமான நல்ல பணிகைளச் ெசய்தி க்கின்ேறன். அந்த 
வைகயில் அபிவி த்திைய ம் டைமப்ைப ம் ெதாழில் 
வாய்ப்ைப ம் வழங்கியி க்கின்ேறன். அேதேபால அழிந்  
ேபாயி ந்த ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் மற் ம் ம ப் பிரேதசம் 
மற் ம் வ னியா வடக்கு, மாந்ைத, ச  ேபான்ற 
பிரேதசங்களில் ேதைவயான அத்தைன ம் வழங்கியி க் 
கின்ேறன். கல்வியிேல, சுகாதாரத் ைறயிேல, பாைத 
அைமப்பிேல, டைமப்பிேல, கூட் ற த் ைறயிேல, 
விவசாயத் ைறயிேல என்  ந்தவைர நல்ல பணிகைளச் 
ெசய்தி க்கின்ேறன்; அபிவி த்திைய ேமற்ெகாண் க் 
கின்ேறன். இ ந்தேபாதி ம் வன்னி மாவட்டத்திேல இன் ம் 
நிைறயத் ேதைவகள் இ க்கின்றன. அதற்காக அரசாங்கம் 
நிைறய நல்ல திட்டங்கைள ன்ைவத்தி க்கின்ற .  

வட மாகாண அைமச்சர்களான சத்திய ங்கம் அவர்க ம் 
ெடனீஸ்வரன் அவர்க ம் வ னியாவிேல ஒ  வர்த்தக 
ைமயத்ைத அைமக்குமா  என்னிடம் ேவண் னார்கள். 
அதன்ப  நான் வி த்த ேவண் ேகாைளய த்  250 
மில் யன் பாய் அதற்காக ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . 
இதனால் எங்க ைடய விவசாயத் ைற எதிர்காலத்திேல 
ேமம்ப வதற்கும் அங்குள்ள விவசாயிக க்கு நல்ல 
விைலையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் வாய்ப்  ஏற்ப கின்ற . 
அதாவ , விவசாய விைளெபா ட்கைளத் தம் ள்ள வர்த்தக 
ைமயத் க்குக் ெகாண்  ெசன்  விற்றவர்க க்கு, 
வ னியா க்குச் ெசன்  விற்கின்ற நல்ல ஏற்பா  இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்திேல உள்வாங்கப்பட் க்கின்ற .  

எனேவ, இங்கு வந்  க த் க்கைளச் ெசால்கின்ற தமிழ்க் 
கூட்டைமப்  உ ப்பினர்கள் த்திசா ாியமாகச் சிந்தித் க் 
க த் க்கைளச் ெசால்ல ேவண் ம். ேதர்தல் காலங்களிேல 
விஷத்ைதக் கக்குவ ேபால ேவசங்கைளக் கக்கியவர்கள், 
வாக்குகைளக் ெகாள்ைளய ப்பதற்காக ம் இனங்க க் 
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கிைடயிேல கைல ஏற்ப த் வதற்காக ம் ேதர்தல்கைளப் 
பயன்ப த்தியவர்கள் இன்  இங்கு வந்  நாங்கள் ெசய்த 
நல்ல பணிகைள விமர்சிக்கின்றார்கள். நான் ஓர் 
இஸ்லாமியனாக இ ந் ம் வன்னி உட்பட வடக்கிேல 

ஸ் ம், தமிழ், சிங்களம் என்ற பாகுபா  இல்லாமல் 
என் ைடய பணிையச் ெசய்தி க்கின்ேறன். அவர்க ம் 
அவ்வா  சிந்திக்கின்ற நல்ல சிந்தைனயாளர்களாக 
மாறேவண் ம் என்  நாங்கள் ேவண் ேகாள் வி க் 
கின்ேறாம்.  

அேதேபால இந்த அரசு கல்வித் ைறயிேல சிறந்த 
ேசைவைய ேமற்ெகாண் க்கின்ற .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have only two more minutes. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இந்த அரசு இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல இயந்திரத் 

ெதாழில் ட்பத் ைறக்கு அதிகமான ெதாைகைய ஒ க்கீ  
ெசய்தி க்கின்ற . அேதேபால் எம  இைளஞர்க ைடய 
ெதாழில் வாய்ப்ைப ேமம்ப த் வதற்கான பல நல்ல 
திட்டங்கள் இங்கு ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன. இந்தப் பத்  
இலட்சம் ேவைல வாய்ப் த் திட்டத்திற்கிணங்க என் ைடய 
ைகத்ெதாழில் வர்த்தக அைமச்சி டாக பல்லாயிரக் 
கணக்கான ேவைல வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த் வதற்கான 
ேவைலத்திட்டங்கைள நாங்கள் ெசய் ெகாண் க்கின்ேறாம். 
குறிப்பாக SME எனப்ப ம் சிறிய மற் ம் ந த்தரத் 
ெதாழில் யற்சிகைள ஊக்குவிப்பதற்கான பாாிய ேவைலத் 
திட்டத்ைத அரசாங்கம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தி டாக 

ன்ெமாழிந்தி க்கின்ற .   

என  அைமச்சின்கீ ள்ள வர்த்தகத் திைணக்களம் இன்  
சிங்கப் ேரா ம் ஐக்கிய அெமாிக்காேவா ம் வர்த்தக 
உடன்ப க்ைககள் ெசய்வைதப்பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் க் 
கின்ற . இந்திய-இலங்ைக வர்த்தக உடன்ப க்ைகயி டாக 
4,000இற்கு ேமற்பட்ட ெபா ட்கைள நாங்கள் வாியில்லாமல் 
அ ப்பக்கூ ய நிைலயி க்கின்ற . ஆயி ம், எங்க ைடய 
நாட் ேல உற்பத்திைய அதிகாித்  இந்தியாவி க்கின்ற 
1,000 மில் யன் மக்க ைடய ேதைவக்குாிய 4,600 
ெபா ட்களில் பல ெபா ட்கள் இன்ன ம் இங்கி ந்  
அ ப்பப்படாம க்கின்றன. அவற் க்கான ேவைலத் 
திட்டங்கைள எங்க ைடய ைகத்ெதாழில் அைமச்சு 

ன்ென க்கின்ற . அேதேபால் பாகிஸ்தான் நாட்ேடா  
எமக்கி க்கின்ற உடன்ப க்ைகயி டாக 4,400 ெபா ட்கைள 
அ ப்பக்கூ ய வாய்ப்பி க்கின்ற . எனேவ, அங்கி க்கின்ற 
300 மில் யன் மக்க ைடய ேதைவப்பாட் க்கான 
ெபா ட்களின் உற்பத்திைய ேமம்ப த்தி ஏற் மதிைய 
அதிகாிப்பதற்கான ேவைலத்திட்டங்கைள நாங்கள் 

ன்ென த்  வ கிேறாம். இன்  உலகத்தில் எல்லா 
இடத்தி ந் ம் தலீ  ெசய்வதற்காக இலங்ைகக்கு 
வ கிறார்கள்.  எங்க ைடய நாட் ல் ஏற்பட் க்கின்ற இந்த 
சமாதானத்ைத ம் அதற்குப் பின்னர் இன்  
உ வாகியி க்கின்ற ஒ  நிரந்தரமான, நிைலயான இந்தத் 
ேதசிய அரசாங்கத்தின் ஸ்திரத்தன்ைமைய ம் கண்  இங்கு 

தலீ  ெசய்வதற்காகப் பல வர்த்தகக் கு க்கள் 

வந் ெகாண் க்கின்றன. எனேவ, எதிர்காலத்திேல நாங்கள் 
இைதவிட அதிகமான தலீ கைள எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் ைகத்ெதாழிற் ைற 
ேமம்பாட் க்காக, ஏற் மதித் ைற ேமம்பாட் க்காக, இந்த 
நாட் க்கின்ற இைளஞர் வதிக ைடய ேவைல 
வாய்ப்ைப ேமம்ப த் வதற்காக,  நாட் ன் தனிநபர் 
வ மானத்ைத அதிகாிப்பதற்காக என எத்தைனேயா பல நல்ல 
விடயங்கள் ன்ெமாழியப்பட் க்கின்றன. அேதேவைள, 
கூ தலான அத்தியாவசியப் ெபா ட்க க்கு விைலையக் 
குைறத்த, மிக ம் பிரேயாசன ள்ள ஒ  வர  ெசல த் 
திட்டமாக ம் இ  இ க்கின்ற . வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
விைலகள் குைறக்கப்பட்ட ெபா ட்க க்கான தற்ேபாைதய 
சந்ைத விைலகைள நாங்கள் நாைளயி ந்  க ைமயாகக் 
கண்காணிக்க இ க்கிேறாம். இைதப் பின்பற்றாத 
வர்த்தகர்கள் யாராவ  இ ப்பார்களாக இ ந்தால் 
அவர்க க்குச் சட்டத்தி ள்ளவா  அதிகபட்ச தண்டைனைய 
வழங்குவதற்காக எங்க ைடய Consumer Affairs Authority 
திட்டங்கைள வகுத் க்ெகாண் க்கின்ற .   

ேம ம், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல மாண் மிகு நிதி 
அைமச்சர் அவர்கள் ைகத்ெதாழிற் ைற ேமம்பாட் க்காக, 
ஏற் மதித் ைற ேமம்பாட் க்காக, சிறியதர 
வர்த்தகர்க க்காக, ெபாிய ைகத்ெதாழிற்சாைலகைள 
ைவத்தி க்கின்ற வர்த்தகர்க க்காக எனப் பாாிய நல்ல 
திட்டங்கைள ன்ெமாழிந்தி க்கிறார்.  எனேவ, ைகத்ெதாழில் 
அைமச்சர் என்ற வைகயிேல தனியார் ைறயினர் சார்பாக, 
ைகத்ெதாழிற் ைறயினர் சார்பாக மற் ம் ஏற் மதியாளர்கள் 
சார்பாக அவ க்கும் அவ ைடய ெசயலாள க்கும் மற் ம் 
இதற்காக உதவி ெசய்தவர்க க்கும் என் ைடய மனமார்ந்த 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.  

அேதேபால் அதிேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க ம் ெகளரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் 
ேசர்ந்  இந்த நாட் ேல ஜனவாி 8ஆம் திகதி ேதர்த க்கு 

ன்னர் என்ன வாக்கு திகைள இந்த நாட்  மக்க க்கு 
வழங்கினார்கேளா, என்ெனன்ன விடயங்கைள 

ன்ென ப்ேபாெமன்  ெசான்னார்கேளா, அவற்ைற 
ெயல்லாம் ன்ென த்தி க்கிறார்கள். அதில் குறிப்பாக அரச 
ஊழியர்க க்கு 10,000 பாய் சம்பள அதிகாிப்  
வழங்கியைத நாம் காணலாம். ஆனால், ஒ  விடயத்ைத இங்கு 
சுட் க்காட்ட ேவண் ம். வடக்கி ந்  ெவளிேயற்றப்பட்  
நீண்டகால அகதிகளாக இ க்கின்ற ஸ் ம்கள், 
சிங்களவர்கைளப்ேபால் ஒ சில தமிழர்க ம் இ க்கிறார்கள்.  
அவர்கைளப்பற்றி எந்த ஒ  விடய ம் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் குறிப்பிடப்படவில்ைல.  அதற்கான எந்த ஒ  
ஒ க்கீ ம் ெசய்யப்பட மில்ைல. எனேவ,  நிதியைமச்சர் 
அவர்களிட ம் பிரதமர் அவர்களிட ம் அதற்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்களிட ம் 
அதற்ெகன விேசடமாக நிதி ஒ க்கீட்ைடச் ெசய்  இரண்  
வ டத் திட்டத்திற்குள் அத்தைன மக்கைள ம் ெசாந்த 
மண்ணிேல கு ேயற்ற ஏற்பா  ெசய் மா  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

இ தியாக, சிறப்பான ஒ  வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் 
சமர்ப்பித்த நிதி அைமச்சர் அவர்க க்கும் அவ ைடய 
அணியின க்கும் மீண் ம் என் ைடய மனமார்ந்த 
நன்றிையக் கூறி, எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கும் நன்றி 
ெதாிவித்  விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් රාජ්ය ඇමතිතුමිය. 

ඔබතුමියට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[பி.ப. 4.16] 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  

நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தில் 
உைரயாற் வதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு 

தற்கண் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அத்ேதா , எனக்கு வாக்களித்  மீண் ம் இரண்டாவ  
தடைவயாக என்ைனப் பாரா மன்றம் அ ப்பியைமக்காக 
யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி மாவட்ட மக்க க்கும் இந்த 
உயர்ந்த சைபயிேல நன்றிையக் ெதாிவித் க்ெகாண் , என  
வர  ெசல த் திட்ட உைரைய ஆரம்பிக்கலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.  

அரசாங்கத்தின் வர  ெசல த் திட்டமான , ஓரள க்குச் 
சாதாரண மக்கைளத் தி ப்திப்ப த் வதாக அைமந்தி க் 
கிற . 11 அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைலகள் 
குைறக்கப்பட் ள்ள டன், ஓரள க்கு நிவாரணங்க ம் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. நாட்ைடத் ாிதகதியில் 

ன்ேனற்றேவண் ம் என்ற ரேநாக்கின் அ ப்பைடயில் 
எம  அரசாங்கம் ெசயற்பட்  வ கின்ற . இதற்கான 
திட்டங்கைள உள்ளடக்கியதாகேவ நிதியைமச்சர் ரவி 
க ணாநாயக்கவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள வர  ெசல த் 
திட்டம் அைமந் ள்ள . த்தத்தினால் ெப ம் பாதிப் க் 
கைளச் சந்தித்த வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளின் 
அபிவி த்திக்கான ேயாசைனக ம் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் ன்ைவக்கப்பட் ள்ளைம வரேவற்கத்தக்கதாகும். 
ஏெனனில், கடந்த அரசாங்க காலத்தில் த்தம் க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்டேபாதி ம் வடக்கு, கிழக்கு தமிழ் மக்களின் 
அன்றாடப் பிரச்சிைனக க்ேகா அல்ல  அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனக க்ேகா உாிய தீர் கள் காணப்படவில்ைல.  

2009ஆம் ஆண்  த்தம் க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட . 
உயிர்கைள ம் உைடைமகைள ம் இழந்  தமிழ் மக்கள் 
நிர்க்கதியானார்கள். இவ்வா  ெப ம் பாதிப் க்கைளச் 
சந்தித்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் இன்ன ம் ற் தாக 
வழைமக்குத் தி ம்பவில்ைல. இதைனக் க த்திற்ெகாண்  
வடக்கு, கிழக்கு அபிவி த்திக்கான ெசயற்றிட்டங்கள் வர  
ெசல த் திட்டத்தில் ன்ைவக்கப்பட் ள்ள டன், 
இப்பகுதியின் னரைமப் ப் பணிக க்காக இ தரப்  மற் ம் 
பல்தரப்  கவர்களிடமி ந்  ஒத் ைழப்பிைனப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக 2016ஆம் ஆண் ல் அபிவி த்திப் 
பங்காளர்களின் மாநா  ஒன்றிைன நடத் வதற்கும் 
அரசாங்கம் திட்டமிட் ள்ள . இந்த மாநா  ெதாடர்பில் வர  
ெசல த் திட்டத்தின் பாிந் ைரகளில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளைம, 
மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த் ம் ெசயற்பாடாக 
அைமந் ள்ள .  

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் 
இன்ன ம் ைமயாக மீளக் கு ேயறவில்ைல. கடந்த 

அரசாங்க காலத்தில் இதற்கான நடவ க்ைககள் உாிய 
வைகயில் எ க்கப்படவில்ைல. அதி யர் பா காப்  
வலயங்கள் நீக்கப்படவில்ைல. ெபா மக்கள  காணிகள் 
மீளக் ைகயளிக்கப்படாத நிைலைம நீ த் வந்த . ஆனால், 
எம  அரசாங்கம் பதவிேயற்றைத அ த்  இந்த 
நிைலைமகளில் தற்ேபா  மாற்றங்கள் ெகாண் வரப் 
பட் ள்ளன. இன்ன ம் மீள்கு ேயறாத மக்கைள 
மீளக்கு யமர்த் வதற்கு ஏற்ற ஒ ங்குகள் ெசய்யப்பட்  
வ கின்றன. வ காமம் வடக்கு மற் ம் சம் ர் பகுதிகளில் 
ெபா மக்களின் காணிகள் மீளக் ைகயளிக்கப்பட் ள்ளன. 
ஆனா ம், இத்தைகய நடவ க்ைகள் ேம ம் 

ாிதப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்பேத எம  மக்களின் 
எதிர்பார்ப்பாக உள்ள . வடக்கில் மீள்கு ேயற்றப்பட்ட 

ஸ் ம் மக்க ம் பல்ேவ  பிரச்சிைனகைளச் சந்தித்  
வ கின்றனர். ெப மளவான கு ம்பங்கள் இன்ன ம் 
மீள்கு ேயறாமல் இ க்கின்றன. எனேவ, ஸ் ம் மக்களின் 
மீள்கு ேயற்றம் ெதாடர்பி ம் நாம் கவனம் ெச த்த 
ேவண் ள்ள .  

த்தத்தின் ேகாரத்தினால் வடக்கில் 7,000 சி வர்கள் 
வைரயில் தாய், தந்ைதயர்கைள இழந்  அநாைதகளாகி 

ள்ளனர். இவர்கள் சி வர் இல்லங்களி ம் உறவினர், 
நண்பர்களின் களி ம் பராமாிக்கப்பட்  வ கின்றனர். 
இவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் ம் வைகயில் 
ெசயற்றிட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்படல் ேவண் ம். 
இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட சி வர்களின் பா காப்ைப 
உ திப்ப த் வதற்கும் அவர்கள  கல்வி, சுகாதாரம் 
என்பவற்ைற ேமம்ப த் வதற்கும் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ள்ள . வடக்கில் த்தத்தினால் 30,000 ேபர் 
வைரயில் அங்க னர்களாகி ள்ளனர். இவர்கள் தம  
வாழ்க்ைகையக் ெகாண் நடத் வதற்குப் ெப ம் கஷ்டப் 
ப கின்றனர். இவர்க க்கு மாதாந்தக் ெகா ப்பனைவ 
வழங்க ச க ேசைவகள் அைமச்சு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இதைனவிட, வடக்கு, கிழக்கில் த்தத்தினால் 90,000 
ெபண்கள் விதைவகளாகி ள்ளனர். ெபண்கைளத் 
தைலைமத் வமாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்கள் பல்ேவ  
இன்னல்கைளச் சந்தித் வ வ டன், வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப்ப யாமல் திண்டா  வ கின்றன. எனேவ, 
இவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பக்கூ ய 
வைகயில் திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். 
இதற்ெகன விேசட ஒ க்கீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ம். 

த்தத்தினால் வடக்கில் ெப மளவாேனார் உளநலம் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களாக உள்ளனர். தற்ேபா , இவர்க க்கு 
உாிய உளநல ஆேலாசைனகைள வழங்கேவண் ய 
ேதைவ ள்ள .  

வடக்கில் கல்விப் ெபா த் தராதர சாதாரணதரப் பாீட்ைச 
மற் ம் உயர்தரப் பாீட்ைச என்பவற் க்குத் ேதாற்றிவிட் , 
ெப மளவான இைளஞர், வதிகள் ேவைலவாய்ப்பின்றி 
உள்ளனர். எனேவ, ெதாகுதிகள்ேதா ம் சி  ைகத்ெதாழில் 
ேபட்ைடகைள ஆரம்பித் , அவர்க க்கு ேவைல 
வாய்ப் க்கைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

இடம்ெபயர்ந்த மக்கைள மீளக்கு ேயற் வதற்கு மன்னார் 
மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் 20,000 கள் 
நிர்மாணிக்கப்ப ம் என் ம் ெந ந்தீ  இறங்கு ைற 
நிர்மாணம், ேவலைணயி ம் ஊர்காவற் ைறயி ம் பாைத 
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னரைமப் , சிகிச்ைச கழி  காைமத் வ ைறைமயிைன 
ஸ்தாபித்தல் ேபான்றவற் க்கு 14,000 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப ெமன் ம் ஒட் சுட்டானில் வாழ்வாதார 
அபிவி த்தியிைன ேமம்ப த் வதற்காக சிவப் க்களித் 
ெதாழிற்சாைலெயான்றிைன ஏற்ப த்த நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ெமன் ம் வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ளைம சிறந்தெதா  விடயமாகும். 

இதைனவிட, சிறிய ைகத்ெதாழில் ங்காக்கைள வடக்கு, 
கிழக்கி ம் அைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப ெமன்  

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . யாழ்ப்பாணம், வன்னி, அம்பாைற 
மாவட்டங்கள் இதற்ெகனத் ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
இேதேபால், கடற்ெறாழிலாள க்கு வசதியளிப்பதற்காக 
குளிரைறக டன்கூ ய களஞ்சியங்க டனான ந ன 
ெதாழில் வசதிகைளக் ெகாண்ட உள்நாட்  மீன்பி த் 

ைற கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும் தர யர்த்  
வதற்கும் வர  ெசல த் திட்டத்தில் ன்ெமாழி கள் 
இடம்ெபற் ள்ளன. வடக்கில் வல்ெவட் த் ைற, காைரநகர் 
மீன்பி த் ைற கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான 
நிதிெயா க்கீ  பற்றி ம் இதிேல குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற .  

அ ராத ரம், வ னியா, கிளிெநாச்சி ஆகிய மாவட்டங் 
கைள இைணத்  விவசாய, கால்நைட மற் ம் மீன் 
பதப்ப த் ம் ங்காக்கைள உ வாக்குவதற்கு 100 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப ெமன்  அறிவிக்கப்பட் ள்ள . 
அேதேபால், வ னியாவில் திய ெபா ளாதார வலயம் 
ஒன்றிைன ஸ்தாபிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப ெமன் ம் 
கூறப்பட் ள்ள . அரசாங்கத்தின் இத்தைகய நடவ க்ைக 
கைள வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் நிச்சயமாக வரேவற்பார்கள். 

நீர்ப்பாசன விடயத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், ன்  
தசாப்தகால த்தத்தினால் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் 
குளங்கள் மற் ம் நீர்நிைலகள் உாிய வைகயில் னரைமக்கப் 
படவில்ைல. ேம ம், வடக்கில் தற்ேபா  அபிவி த்திகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்ேபா ம் உாிய வைகயில் வ காலைமப்  
ேவைலகள் ெசய்யப்படவில்ைல. இதனால்தான் அண்ைமயில் 
ெபய்த க ம் மைழ காரணமாக வடக்கில் ெப ம் ெவள்ளம் 
ஏற்பட் ந்த . கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ , 
மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்கள் ெவள்ளத்தினால் ெப ம் 
பாதிப் க்கைளச் சந்தித்தி ந்தன. மக்கள் இடம்ெபயர்ந்  
தற்கா க காம்களில் தங்கேவண் ய நிைல ம்  
ஏற்பட் ந்த . எனேவ, வடக்கில் ர்ந் ேபா ள்ள 
குளங்கைள மீளப் னரைமக்க ேவண் ம்; உாிய 
வ காலைமப் ச் ெசயற்றிடங்கைள அங்கு ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இந்த விடயங்கள் ெதாடர்பி ம் நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சு கவனம் 
ெச த்தேவண் ய  இன்றியைமயாததாகும். குளங்கைள ம் 
நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்கைள ம் னரைமத்  கிராமிய 
ெபா ளாதாரத் க்கு ஆதரவளிப்பதற்காக 2,000 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . இந்த நிதியில் வடக்கில் 
ர்ந் ேபா ள்ள குளங்கள் னரைமக்கப்ப வ டன், ஏைனய 

நீர்நிைலகைள ம்  னரைமப்பதற்கான நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட ேவண் ம். 

மீனவர்க க்கு ஆ ட்காப் தி வழங்குவதற்கும் வர  
ெசல த் திட்டத்தில் பாிந் ைரக்கப்பட் ள்ள . 
உண்ைமயிேலேய ன்  தசாப்த காலம் இடம்ெபற்ற 

த்தத்தினால் வடக்கு மீனவர்கள் ெப ம் பாதிப் க்கைளச் 

சந்தித்தி ந்தனர். கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் மீனவர்கள் 
கட க்குச் ெசல்ல யாத ர்ப்பாக்கிய நிைலயில் 
இ ந்தார்கள். தற்ேபா  அந்த நிைலைம மாறியி க்கின்ற . 
ஆனா ம், வடபகுதி கடற்ெறாழிலாளர்கள் இந்திய 
மீனவர்களின் ஊ வல் காரணமாக இன்ன ம் ெப ம் 
பிரச்சிைனகைளச் சந்தித்  வ கின்றனர். இந்த மீனவர்களின் 
பிரச்சிைனக்கும் நாம் விைரந்  தீர்ெவான்ைறக் 
காணேவண் ம். இந்திய மீனவர்கள் வடபகுதிக் 
கடற்பரப் க்குள் ஊ வி 'ேறாலர்'கைளப் பாவித்  
மீன்பி ப்பதனால் எம  மீனவர்கள் வ மானமின்றி வா ம் 
நிைல ெதாடர்கின்ற . எனேவ, இந்த விடயத் க்கு இ நாட்  
அரசாங்கங்க ம் ேபசி, தீர்ெவான்ைறக் காணேவண் ம்.  

வர  ெசல த் திட்டத்தில் தனியார் ைறயின க்கு 2,500 
பாய் சம்பள உயர்  வழங்கப்பட ேவண் ெமன்  

பாிந் ைரக்கப்பட் ள்ள . எம  நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் 
இைடக்கால வர  ெசல த் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டேபா  
இந்தப் பாிந் ைர ன்ைவக்கப்பட் ந்த . அதற்கிணங்க 
மீண் ம் இந்தப் பாிந் ைர இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தி ம் 

ன்ைவக்கப்பட் ள்ளைம வரேவற் க்குாிய . ஆனா ம், 
அதைனத் தனியார் ைறயினர் நைட ைறப்ப த் வதற்கான 
அ த்தங்கைள அரசாங்கம் ெகா க்க ேவண் ம். 
இல்ைலேயல் இந்த நன்ைமகள் தனியார் ைற 
ஊழியர்க க்கு ெசன்றைடயப்ேபாவதில்ைல. எம  
இைடக்கால வர  ெசல த் திட்டத்தில் அரசாங்க 
ஊழியர்களின் சம்பள ம் 10,000 பாயினால் அதிகாிக்கப் 
பட்ட . இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் எந்த அதிகாிப் ம் 
தமக்கு வழங்கப்படவில்ைல என்ற ஆதங்கம் அவர்கள் 
மத்தியில் இ ப்பைத ம ப்பதற்கில்ைல. ஆனா ம் ன்னர் 
பாிந் ைரக்கப்பட்ட 10,000 பாய் சம்பள உயர்ைவ உாிய 
வைகயில் வழங்க  நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்தில் கல்விக்கு 90,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . உண்ைமயிேலேய 
கல்விக்கு இந்தள  நிதியிைன ஒ க்கிய  சிறப்பான 
ெசயற்பாடாகும். நாட் ல் கல்விைய ேமம்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் உத்ேவகத் டன் ெசயற்ப வைதேய இ  
எ த் க்காட் கிற . வடக்கு, கிழக்கி ள்ள பாடசாைலகளில் 
பல்ேவ  குைறபா கள் காணப்ப கின்றன. த்தத்தால் 
ெப மளவிலான பாடசாைலகள் ற்றாக ம் பகுதியளவி ம் 
ேசதமைடந்தி ந்தன. அவற்றில் ெப ம்பாலானைவ தற்ேபா  

னரைமக்கப்பட் விட்டன. னரைமக்கப்படா ள்ள 
பாடசாைலகைள ம் னரைமக்க ேவண் ம். வடக்கி ள்ள 
பாடசாைலகளின் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ம் ேமம்ப த்த 
ேவண் ்ம்.  

2015ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ைகயில், உயர்கல்விக்கான 
ெமாத்த ஒ க்கீ  30 சத தத்தினால் அதிகாிக்கப்பட் ள்ள . 
இதன் லம் வடக்கு, கிழக்கு பல்கைலக்கழகங்கள் உாிய 
வைகயில் அபிவி த்தி ெசய்யப்படேவண் ம். 2018ஆம் 
ஆண் க்குள் அைனத் ப் பல்கைலக்கழக மாணவர்க க்கும் 
வி தி வசதிகைள வழங்க பாிந் ைரக்கப்பட் ள்ள . யாழ். 
பல்கைலக்கழகத்தில் கடந்த 22ஆம் திகதி ஞாயிற் க்கிழைம 
ெபண்கள் வி திக்கான கட் டம் திறந் ைவக்கப்பட்ட . 
உயர்கல்வி அைமச்சர் ெகளரவ ல மன் கிாிெயல்ல 
அவர்களின் இ திேநர அைழப்ைபேயற்  நா ம் அந்த 
விழா க்குச் ெசன்றி ந்ேதன். அன்ைறய தினம் கிளிெநாச்சி 
அறிவியல் நகாில் அைமக்கப்பட் ள்ள ெபாறியியல் 
பீடத் க்கான தலாவ  கட் ட ம் திறந் ைவக்கப்பட்ட . 
இவ்வாறான ெசயற்பா கள் இடம்ெப ம்ேபா  
யாழ்ப்பாணத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ஒேரெயா  
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அைமச்சரான எனக்கு உாிய வைகயில் அறிவித்தல்கள் 
வி க்கப்ப வதில்ைல. இதைன ஏற்பா  ெசய்தவர்கள் 
தவறிைழத்தி ந்தனர். இத்தைகய தவ கள் இனி ம் 
இடம்ெபறக்கூடா . அைமச்சர்கள் அந்தந்த மாவட்டங்களில் 
தம  அைமச்சின் லம் திட்டங்கைள ேமற்ெகாள் ம்ேபா  
அங்குள்ள அரச தரப் ப் பிரதிநிதிக க்கு அறிவிக்க ேவண் ம். 
இ குறித்  எதிர்காலத்தில் அைமச்சர்கள் கவனம் 
ெச த்தேவண் ெமன்  இந்த சைபயில் நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். 

யாழ்ப்பாணப்  பல்கைலக்கழகத்தில் நைடெபற்ற வி தித் 
திறப் விழாவில் கலந் ெகாண்ட உயர்கல்வி அைமச்சாிடம் 
வட மாகாணத்தில் சர்வேதச பல்கைலக்கழகெமான்ைற 
அைமக்க ேவண் ெமன் ம் நான் ேகாாி ள்ேளன். 
பல்கைலக்கழகங்கள் அரசியல்மயமாவதற்கு ஒ ேபா ம் நாம் 
அ மதிக்கக்கூடா . பல்கைலக்கழக மாணவர்களின் 
'மஹாெபால' ெகா ப்பன  அதிகாிக்கப்பட் ள்ளைம ம் 
வரேவற்கத்தக்கதாகும். 

சுகாதாரத் ைறைய எ த் க்ெகாண்டால் சி நீரக ேநாய் 
காணப்ப ம் பிரேதசங்களில் ஆயிரம் சி நீரக சிகிச்ைச 
நிைலயங்கைள அைமப்பதற்காக 6,500 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . யாழ்ப்பாணம், கண்  மற் ம் 
மாத்தைற ஆகிய பகுதிகளி ம் ற் ேநாய் ைவத்தியசாைல 
கைள நிர்மாணிப்பதற்கு வாயிரம் மில் யன் பாய் 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப ெமன் ம் அறிவிக்கப்பட் ள்ள . சிறந்த 
சுகாதாரப் பராமாிப்பிைன ேமற்ெகாள்வதற்கு அ ராத ரம், 
கு நாகல் மற் ம் யாழ்ப்பாணம் ைவத்தியசாைலகைள 
உபகரணங்கள் மற் ம் ஏைனய வசதிக டன் 
தர யர்த் வதற்கு வாயிரம் மில் யன் பாய் ஒ க்கப் 
பட் க்கிற . யாழ்ப்பாணத்தில் ற் ேநாய் ைவத்தியசாைல 
ஆரம்பிக்கப்ப வ  உண்ைமயிேலேய அங்குள்ள மக்க க்கு 
வரப்பிரசாதமாக அைம ம். ஏெனனில், குடாநாட் ல் 

ற் ேநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ெகா ம் க்கு வந் தான் 
உாிய சிகிச்ைசையப் ெபறேவண் ய நிைல காணப்ப கிற . 
எனேவ, இந்த ைவத்தியசாைல அைமக்கும் பணி ம் 

ாிதப்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

சி வர் பா காப்  விவகாரத் க்கு இன்  க்கியத் வம் 
அளிக்க ேவண் ள்ள . நாட் ல் சி வர்கள் மீதான பா யல் 

ஷ்பிரேயாகங்கள், வன் ைறகள் என்பன அதிகாித்  
வ கின்றன. இதனால் சி வர்கைளப் பா காக்கும் 
விடயத்தில் நாம் அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  ெசயற்பட 
ேவண் ம். சி வர் விவகார விடயங்கைள என  அைமச்ேச 
ைகயாள்கின்ற . இதற்கும் ேபாதியள  நிதி ஒ க்கப் 
ப வ டன் அ குறித் க் கவனம் ெச த்தப்படேவண்  
ெமன் ம் வ த்த வி ம் கின்ேறன். ேதசிய சி வர் 
பா காப்  அதிகாரசைபயின் ெசயற்பா கைள 
விஸ்தாிப்பதற்கு 100 மில் யன் பாய்தான் ஒ க்கப் 
பட் ள்ள . இேதேபால், சி வர் பராமாிப்பாளர்க க் கான 
சான் ப்ப த்தப்பட்ட பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கு இலங்ைகத் 
ெதாழிற்பயிற்சி அதிகாரசைபக்கும் ேதசிய சி வர் பா காப்  
அதிகாரசைபக்கும் 50 மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . 
மகளிர் மற் ம் சி வர் விவகார அைமச்சுக்கு 9,766 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . இந்த நிதி ஒ க்கீ  ேம ம் 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். இ குறித்  நிதியைமச்சர் 
அவர்கள் கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

பா காப்  அைமச்சுக்கு 306.7 பில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ள்ளைம குறித்  தமிழ் மக்கள் மத்தியில் 

அதி ப்தி நிைல காணப்ப கின்ற . இந்த விடயத்தில் கடந்த 
அரசாங்கம் ெசய்த பாவம் பழிகைளெயல்லாம் நாம் சுமக்க 
ேவண் ள்ள . சட்ட ம் ஒ ங்கும் அைமச்ைச 
எ த் க்ெகாண்டால் நாட் ள்ள 428 ெபா ஸ் 
நிைலயங்கைள 600 ஆக அதிகாிப்பதற்குப் பாிந் ைர 
ெசய்யப்பட் க்கிற . இதற்கு ஆயிரம் மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்ப ெமன்  அறிவிக்கப்பட் ள்ள . வடக்கில் 
ெபா ஸ் நிைலயங்கள் உள்ளேபா ம் ேபாதியள  
தமிழ்ேபசும் ெபா ஸார் இன்ன ம் கடைமயில் ஈ ப த்தப் 
படவில்ைல. தற்ேபா  ெப மளவிலான ஆட்ேசர்ப்  
இடம்ெபற்  வ கின்ற . வடக்கில் யாழ்ப்பாணம் உட்பட 
சகல மாவட்டங்களி ம் ேபாதியள  தமிழ்ேபசும் ெபா ஸார் 

ாிதகதியில் நியமிக்கப்பட ேவண் ம். அண்ைமயில் நீதி 
அைமச்சர் ெகௗரவ விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ அவர்கள் 
யாழ்ப்பாணத் க்கு விஜயம்ெசய்  நீதிபதிகைள ம் 
சட்டத்தரணிகைள ம் சந்தித் ப் ேபசியி ந்தார். இந்தச் 
சந்திப்பின்ேபா  ேபாதியள  தமிழ்ேபசும் ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்கள் இன்ைமயினால் நீதிமன்றங்களில் 
வழக்குகைளக் ெகாண் நடத் வதில் ெப ம் கஷ்டங்கைளத் 
தாம் சந்தித்  வ வதாக நீதிபதிகள் ெதாிவித்தி ந்தனர். 
எனேவ, வடக்கில் சட்ட ம் ஒ ங்கும் ைறயாகக் 
கைடப்பி க்கப்ப வதற்கும் அந்தப் பகுதி மக்கள் தமிழில் 
தம  வாக்கு லங்கைளப் பதி ெசய்வதற்கும் நீதிமன்றத்தில் 
தமிழில் வழக்குகள் இடம்ெப வதற்கும் ஏற்றவைகயில் 
ேபாதியள  தமிழ்ேபசும் ெபா ஸார் நியமிக்கப்பட 
ேவண் ம். 

தற்ேபா  நாட் ள்ள சிைறச்சாைலகளில் 
த த் ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டனர். தமக்குப் ெபா  
மன்னிப்பளித்  வி விக்க ேவண் ெமன்  அவர்கள் 
ேகாாியி ந்தனர். தற்ேபா  ைகதிகளில் ஒ  பகுதியினைரப் 
பிைணயில் வி விப்பதற்கும் ஏைனயவர்க க்குப் 

னர்வாழ்வளிப்பதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමියෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමියනි. 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, please give me two more minutes.   

ஆனால், இந்த விடயத்தி ம் தற்ேபா  இ பறிகள் 
காணப்ப வதாகக் ைகதிகளின் ெபற்ேறார்கள் 
ெதாிவிக்கின்றனர். எனேவ, வாக்கு திகளின்ப  தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகைள வி விப்பதற்கான ெசயற்பா கைளத் 

ாிதப்ப த்த ேவண் ம்.  தமிழ் அரசியல் ைகதிகளின் 
வி தைலக்கு எதிரணியில் உள்ள சிலர் எதிர்ப் த் 
ெதாிவிக்கின்றனர். அன்  ெதன்னிலங்ைகயில் பல்லாயிரக் 
கணக்காேனார் ெபா மன்னிப்பில் வி விக்கப்பட்டைத 
இவர்கள் நிைன கூர்வ  நல்ல . அரசியல் ைகதிகைள 
வி விப்பதன் லம் நாட் க்குப் ேபராபத்  ஏற்ப ம் என்  

ன்னாள் ெவளிவிவகார அைமச்சர் ஜி.எல். பீாிஸ் உட்பட 
எதிரணியினர் எதிரான க த் க்கைளத் ெதாிவித்  
வ கின்றனர். கடந்த அரசாங்க காலத்தில் ைக ெசய்யப்பட்ட 
மற் ம் சரணைடந்த வி தைலப் கள் இயக்க 
உ ப்பினர்கள் பன்னிரண்டாயிரம் ேபர் 
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னர்வாழ்வளிக்கப்பட்  வி விக்கப்பட்டனர். அப்ேபா  
ஏற்படாத ஆபத் , 217 அரசியல் ைகதிகைள 
வி விக்கும்ேபா  மட் ம் ஏற்படப்ேபாகின்றதா? என்  
ேகட்க வி ம் கின்ேறன். எதிரணியினாின் இத்தைகய 
இனவாதக் க த் க்க க்கு நாம் ஒ ேபா ம் 
ெசவிசாய்க்கப்ேபாவதில்ைல. அரசியல் ைகதிகளின் 
வி தைலக்ெகதிராகக் குரல் எ ப்பி, சிங்கள மக்களின் 
மனங்கைள மாற்றலாம் என்  எதிரணியினர் கன  
காண்கின்றனர். இந்தக் கன  ஒ ேபா ம் 
ப க்கப்ேபாவதில்ைல. 

Gas, பால்மா உட்பட 11 அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் 
விைலகள் வர  ெசல த் திட்டத்தில் குைறக்கப்பட் ள்ளன. 
இ  சாதாரண மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் வரேவற்கத்தக்க 
நடவ க்ைகயாகும். இந்த நன்ைமகள் சாதாரண மக்கைளச் 
ெசன்றைடய ேவண் ம்.  இதற்ேகற்ற நடவ க்ைககைள நாம் 
எ க்கேவண் ய  இன்றியைமயாததாகும். வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் அதிகாிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் மீதான வாி 
அற ட் னால் வாகனங்களின் ெப மதி அதிகாிக்கும் என்  
எதிர்பார்க்கப்ப கிற . 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමියනි. 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාෙව් ඉතුරු ෙකොටස 

මම table* කරනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 4.34] 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අෙප් 

ෙබොෙහෝ මැති ඇමතිතුමන්ලා කථා කෙළේ ෙම් අය වැය ජනතාවට 
මහත් සහන ලබා දුන්නු අය වැයක් විධියටයි. හැබැයි ෙම් අය වැය 
කියවලා, අධ්යයනය කරලා බලන ෙකොට තමයි ෙකනකුට 
ෙත්ෙරන්ෙන් ෙම් අය වැය එක්තරා ෙකොට්ඨාසයක් -පුද්ගලයන් 
කිහිප ෙදෙනක් එෙහම නැත්නම් තමන්ව බලයට ෙගන එන්න 
උදව් පදව් කරපු කණ්ඩායමක් ෙවන්න පුළුවන්, ආයතනයක් 
ෙවන්න පුළුවන්- ඉලක්ක කරෙගන ඒ අයට වාසි ලබා ෙදන්න 
ෙගනාපු අය වැයක් කියලා. එෙහම නැතිව ඔය ෙපන්වන විධියට 
අහිංසක දුප්පත් ජනතාවාෙග් ජීවිතය උසස් කරන්න ෙගනාපු අය 
වැයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක “කුල්-ටූර්” සමාජයට අවශ්ය කරන 
පතිපාදන නිර්මාණය කරන්න ෙගනාපු අය වැයක් විධියටයි අපි 
දකින්ෙන්.  

අපි දැක්කා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඒ අය වැය පමණක් ෙනොෙවයි 
වැඩ පිළිෙවළත් තිබුණු බව. එකිෙනක බද්ධ ෙවමින් වසරක් පාසා 
ඉදිරියට යන වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. හැබැයි අද ෙම් අය වැය තුළ 
අපට එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් දකින්න නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. රාජ්ය අංශය, ෙපෞද්ගලික අංශය, ව්යවසායකයන්, 
තරුණයන් ෙම් සියලු ෙදනාම දිරි ගන්වන්න සහ ඔවුන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කරන්න අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයා එදා ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළ අය වැය ෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඉදිරිපත් කළා. 

මීට සති කිහිපයකට කලින් ගරු අගමැතිතුමා ෙම් උත්තරීතර 
සභාව තුළ මධ්ය කාලීන ආර්ථික පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කළා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මධ්ය කාලීන ආර්ථික 
පතිපත්තිය තුළ අපට අහන්න ලැබුෙණ් ජනතාවෙගන් බදු අය 
කරන ෙකොට සෘජු බදු අය කරනවා මිසක් වක බදුවලට යන එක 
සීමා කරනවාය කියන එකයි. හැබැයි අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනය දිහා බැලුවාම ජනතාවට සහන 
දීපු එක ෙකෙසේ ෙවතත් වක බදු ජනතාව මත පටවලා තිෙබනවාය 
කියන එක නම් අපට ෙම් සභාව තුළ පකාශ කරන්න පුළුවන්. කුල් 
ටූර් පැළැන්තිෙය් අයට බදු අයින් කරලා ගෙම් අහිංසක 
ෙදමව්පියන් ට වකව බදු වදින ආකාරයක් තමයි අපි දකින්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 අය වැයට සාෙප්ක්ෂව 
ෙම් අය වැය තුළ වක බදු සියයට 50.85ක වර්ධනයක් අපට 
දකින්න ලැෙබනවා. ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව රුපියල වැටිලා 
තිෙබන කාල සීමාවක 2014 අය වැයට සාෙප්ක්ෂව වක බදු 
සියයට 50.85ක් වර්ධනය ෙවලා තිෙබන  ෙකොට අෙප් ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා ඇතුළු ඇමතිතුමන්ලා ජීවන වියදම අඩු  ෙවනවාය 
කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම නැත්නම් රෙට් ආර්ථිකය 
වර්ධනය ෙවනවා කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? බඩු මිල අඩු 
ෙවනවාය කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ සඳහා යාන්තණයක් 
තිෙබනවාද? අපි දැක්කා, පාලන මිලක් ගැන කථා කරනවා. 
භාණ්ඩ හයකට පාලන මිලක් දාලා තිෙබනවා. හැබැයි කවුද ෙම්ක 
අධ්යයනය කරන්ෙන්? කවුද ෙම්ක බලන්ෙන්? ෙමොකක්ද ෙම් 
පාලන මිල කියාත්මක ෙවනවාද, නැද්ද කියන එක බලන්න රෙට් 
කියාත්මක ෙවන යාන්තණය?  

අෙප් කාලෙය් නම් -පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් නම්- සෙතොස 
තිබුණා; සමුපකාරය තිබුණා. ජනතාවට පතිපාදන යන්න යම් කිසි 
යාන්තණයක් තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ ෙමොකක්ද තිෙබන පාලනය? ෙමොකක්ද තිෙබන 
යාන්තණය?  

අෙනක් පැත්ෙතන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුවට 
ආපු ෙලොකුම විෙව්චනය තමයි විෙද්ශ ණය ගන්නවා කියන එක. 
එෙහම නැත්නම් විෙද්ශ රටවලින් අෙප් රටට වාණිජ ණය 
ගන්නවා කියන එක. 2013 වසෙර් වාණිජ ණය පමාණය ඍණ 
අගයක් තිබුෙණ්. හැබැයි 2014 වසෙර් වාණිජ ණය බිලියන 83ක් 
අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට අනුව ෙම් වසර තුළ 
විෙද්ශ වාණිජ ණය බිලියන 217ක් ගන්න ෙම් ආණ්ඩුව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු කළා විෙද්ශ ණය අරෙගන, 
වාණිජ ණය අරෙගන රට බදු බරින් වැඩි කරනවායි කියලා. 
එෙහම කිව්ව උදවිය අද බිලියන 217ක් විෙද්ශ වාණිජ ණය ගන්න 
ෙම් අය වැෙය් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. පසු ගිය අය වැයත් එක්ක 
-2014 අය වැයත් එක්ක- සංසන්දනය කරලා බලන ෙකොට එය 
සියයට 127ක වර්ධනයක්. දැන් අධ්යාපන අමාත්ය, ගරු අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසා කෑම බීමවල 
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[ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මිල අඩු ෙවලායි කිව්වා. අෙන්! මා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට 
එක්තරා ගුවන් විදුලි නාළිකාවක news එකක් අහන්න ලැබුණා,  
ආප්ෙප මිලත් වැඩි ෙවලායි කියලා. ආප්ෙපට පාලන මිලක් දාලා 
තිබුණා. ආප්ෙපට දාපු ඒ පාලන මිලත් වැඩි ෙවලා. කිරි ෙත් එෙක් 
මිලත් වැඩි ෙවලා. බත් පැකට් එකක මිලත් රුපියල් 10කින් වැඩි 
ෙවලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සම්මත ෙවන්නත් කලිනුයි ෙමෙහම ෙවන්ෙන්. අපි වාද විවාද 
කරන කාල සීමාෙව්ම ෙමන්න වැෙඩ් දීලා. [බාධා කිරීම්] හරි, හරි. 
ගරු මන්තීතුමා, අපි ආප්ප හදන්ෙන් නැහැ. ආප්ප හදන 
ෙකනකුෙගන් ඒක අහ ගන්න. [බාධා කිරීම්] ආප්ප කාපු අයෙගන් 
ඒවා අහ ගන්න.  

දැන් ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය මැතිවරණෙය්දි කිව්වා 
තරුණයන්ට රැකියා ලක්ෂ 10ක් නිර්මාණය කරනවා කියලා. 
අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ලක්ෂ 10කට රැකියා ෙදනවායි කිව්වා. ෙම් 
වසරට විතරක් ෙදලක්ෂ පණස්දහසක් රැකියා නැතිව ෙගවල්වල 
කියලා ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගන්නවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රැකියා නැතිව ෙදලක්ෂ පණස්දහසක් අද ෙගවල්වල. 
අද සංවර්ධන ෙයෝජනා කම සියයට සියයක් නවත්වලා. වරාය 
නගරෙය් වැඩ කරපු ළමයින් ෙගවල්වල. අධි ෙව්ගි මාර්ගෙය් වැඩ 
කරපු ළමයින් ෙගවල්වල. ගෙම් ෙබෝක්කුව හදන්න, පාර හදන්න 
අත් උදවු දීපු ළමයින් අද ෙගවල්වල. ෙම් විධියට අද ෙදලක්ෂ 
පණස්දහසක් ෙගදර.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැම 
වසරකම රැකියා ලක්ෂ හතරක් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. 
වසරකට රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට - ශම ෙවෙළඳ ෙපොළට- තරුණ 
තරුණියන් ලක්ෂ හතරක් එකතු ෙවනවා. එෙහම වුණාම අවුරුදු 
පහකට රැකියා ලක්ෂ 20ක් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා රැකියා ලක්ෂ 10ක් නිර්මාණය කරනවා කිව්වා. 
ඒකට කමක් නැහැ. රැකියා ලක්ෂ 10ක් නිර්මාණය කළාය කියලා 
අපි උපකල්පනය කරමු. ඉතිරි ලක්ෂ 10ට වගකියන්ෙන් කවුද? 
ඉතිරි ලක්ෂ 10 සම්බන්ධෙයන් තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඉතිරි ලක්ෂ 10 ඊළඟ අවුරුද්ෙද්. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ඉතිරි ලක්ෂ 10 ඊළඟ අවුරුද්ෙද්ද? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙවොක්ස්වාගන් ෙකොම්පැනිෙය්.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ඒකත් කමක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ මදිවාට 

ෙම් ආණ්ඩුව කියනවා ලංකාෙවන් ගිහිල්ලා පිට රට ඉන්න  අයටත් 
ලංකාෙව් වැඩ කරන්න එන්නලු. ලංකාෙව් රක්ෂා තිෙබනවාලු. 
ලංකාෙව් ඉන්න තරුණ තරුණියන්ටත් රැකියා නැතිවයි ඉන්ෙන්. 
ඒ අයට රැකියා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
තිෙබනවා නම්, අද රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් ෙකොළඹට එන 
ෙකොට උසාවි නිෙයෝග අරෙගන ඒ අය නවත්වන්ෙන් නැහැ ෙන්, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අයට පිළිතුරු ෙදනවා  ෙන්. අද 
ඒ අයට ෙදන්න පිළිතුරක් නැති නිසා, රැකියා නිර්මාණය කරන්න 
වැඩ පිළිෙවළක් නැති නිසා, ෙම් රෙට් තරුණයාෙග් අවශ්යතාව 
සපුරාලන්න ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ වැඩ පිළිෙවළක් නැති 
නිසා තමයි අද ෙම් ආණ්ඩුවට තමන් අෙප්ක්ෂා කරන්නා වූ ෙද් 
කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

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

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ශම බල කාය. අද ගෙම් වී ෙගොවියා දිහා 
බලන්න. එදා තරුණයන් වී  ෙගොවිතැන කළා. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය නැතිව අද වී ෙගොවිතැන සම්පූර්ණෙයන්ම නතර වන 
විධියට මුදල් ඇමතිවරයා මධ්යයට ගිහිල්ලා කථා කරනවා.  

එදා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්ති පකාශනෙය් තිබුණා 
ධීවරයාෙග් ෙබෝට්ටුවලට බදු අඩු කරනවා කියලා. අෙන්! 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුෙවන් කීඩා සඳහා ෙග්න්න තිබුණු වාහනවල 
බදු අඩු කරන ෙකොට කිව්වා, ''නාමල්ට ෙර්ස් පදින්න වාහන 
ෙගනාවා''ය කියලා. දැන් ධීවරයාෙග් ෙබෝට්ටුෙව් බද්ද අඩු 
කරන්ෙන් නැතිව ෙර්සිං  ෙබෝට්ටුෙව් බද්ද අඩු කරන්ෙන්, ඒ 
ෙබෝට්ටු ෙග්න්ෙන් කාට ෙර්ස් පදින්නද? අති සුෙඛෝපෙභෝගි 
ෙබෝට්ටුවලට බදු අඩු කරලා ඒවා ෙග්න්ෙන් කාට පදින්නද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ධීවරයා ගැන පශ්නයක් නැහැ. ධීවරයාට වුණු 
ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තිෙබන අවශ්යතාව මහා පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයන්ට උදවු 
කරන්නයි. ෙම්ක තමයි වැෙඩ් කියන්ෙන්.  

එදා  TV  එෙක් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  advertisement  එකක් 
ගියා. ඒක ෙමෙහමයි. නංගි  ෙගදර ආවා. නංගි ෙගදර ආවාම 
අම්මා කිව්වා, "පුෙත් රනිල් ෙලොක්කා අගමැති වුණාම, නැත්නම් 
ෙම් ආණ්ඩුව පිහිෙටව්වාම කාර් එකක් අරෙගන ෙදනවා" කියලා. 
ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒ නංගීට කාර් එකක් අරෙගන 
දුන්නාද? දැන් ෙමොකද වුෙණ්? කාර් එක ගත්තාද?  [බාධා කිරීම්] 
කාර් එක ගත්තාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ෙම්ක තමයි 
වැෙඩ් කියන්ෙන්. මැතිවරණ කාලෙය් ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දීලා,- 
[බාධා කිරීම්] 

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

 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මැතිවරණ කාලෙය් ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දීලා දැන් කෑගහන්න 

එපා. මැතිවරණ කාලෙය් ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දීලා අද ඒවා ඉෂ්ට 
කර ගන්න බැරිව ජනතාවාදී අය වැයක් ෙවනුවට, ''කුල්-ටූර්'' 
සමාජය නිෙයෝජනය කරන අය වැය ෙල්ඛනයක් අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව මතක් කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.44] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන 

කියන්න ඉස්සර ෙවලා පසු ගිය දින 100 විප්ලවකාරී අය වැය 
ෙල්ඛනය පිළිබඳව යමක් කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්  අය වැය 
ෙපොෙත්  තිෙබන වැඩ කරන්ෙන් නැති නිසා.   මීට කලින් ජනවාරි 
08වැනි දා පත් ෙවලා ජනවාරි 29වැනි දා කියවපු  ඒ විප්ලවකාරී 
අය වැෙය් වැඩ ටිකවත් තවම කරලා නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
අලුතින් ආපු මන්තීතුමන්ලාට ෙනොෙවයි, ඊට කලින් හිටපු 
මන්තීතුමන්ලා 225 ෙදනාටම ඒ අය වැෙයන් ෙපොෙරොන්දුවක් 
දුන්නා. "මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුෙවන් දුන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 5යි. විමධ්යගත අරමුදල විධියට මන්තීවරයකුට රුපියල් 
මිලියන 10ක් ෙදනවා" කිව්වා. මුලින්ම ඒ ෙපොෙරොන්දුව කැඩුවා. 
මුලින්ම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ ඇරියා. ඒ වාෙග්ම කිව්වා, 
ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාටත් මුදල් ෙදනවා කියලා. 
අනාගතය ගැන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්න ෙයොවුන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටත් මුදල් ෙදනවා කිව්වා. [බාධා කිරීම්] 
දුන්නා. දීපු ෙද් මම කියන්නම්. ඒ අයටත් ෙදනවා කිව්වා. ඒක 
දුන්ෙන්ත් නැහැ.  

ඊළඟට  කිව්වා, විශ්වවිද්යාල දරුවන්ට මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය 
හැටියට  රුපියල් 5000ක් ෙදනවා කියලා. අෙප් කාලෙය්  හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා  2015 අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළා ඒ අයට රුපියල් 
4000ක් ෙදන්න. ඒක දුන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ෙපොෙරොන්දුව ෙවනුවට 
අද අලුතින් කියනවා  ඒ අයට රුපියල් 4000ක් ෙදනවා කියලා. එදා 
අෙප් කාලෙය් දරුෙවෝ 25,000ක් ශිෂ්යත්වය පාස් කළා. අද ඒ 
ශිෂ්යත්ව 15,000ට අඩු කර තිෙබනවා.  ඒ දරුවන්ට ශිෂ්යාධාර 
විධියට  තවම ෙදන්ෙන් රුපියල් 500යි. ඒ අයට රුපියල් 1500ක් 
ෙදනවා කිව්වා. ඒකත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලින් 
කියන ඒවා ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් පාර අය වැයත් ෙලොකුවට 
පැය හතරහමාරක් ඉදිරිපත් කළා. ෙලොකුවට අය වැය ෙපොතකුත් 
ගහලා තිෙබනවා. ඒ ෙපොත තුන්හතර පාරක් ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
ඇමතිතුමා උෙද් කිව්වා, ෙගවල් 160,000ක් හදනවා කියලා. මා 
දන්ෙන් නැහැ, අය වැය ෙපොෙත් නම් ඒ සඳහා ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 4,500යි. ෙගවල් 160,000ක් තියා 
1,600ක්වත් හදන්න ඒ සල්ලි මදි. හැබැයි මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා 
ලු, රුපියල් මිලියන 45,000ක් ෙදන්නම් කියලා. හැබැයි ෙම් 
ෙපොෙත්ත් එෙහම නැහැ, ෙම් වියදම්වලත් එෙහම නැහැ. ෙදන්නම් 
කියනවා ලු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැහැ. "මුදල් ඇමතිතුමා නැහැ" කියලා කියන හැම 
ෙවෙල්ම එතුමා කියනවා, "මම ගියා, අය වැය සම්බන්ධ 
සාකච්ඡාවකට" කියලා. අන්න දැන් එතුමා ඉන්නවා ඉස්ෙකෝලයක 
උත්සවයක. එතුමා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉස්ෙකෝලයක උත්සවයක 
ඉන්ෙන්. ඒ ඉස්ෙකෝලෙය් උත්සවයට ගිහින් ඉන්න නිසා අය වැය 
ගැන අප කරන කථා අහන්න එතුමා නැහැ. එතුමා ඉන්ෙන් 
ෙකොෙහේද කියලා අපි ෙනොදැනුවත්ව, "එතුමා නැත්ෙත් ඇයි?" 
කියලා ඇහුවා නම්, එතුමා උත්තර ෙදන්ෙන් ෙකොෙහේ සිටියා 
කියලාද? ෙකොෙහේ ෙහෝ සාකච්ඡාවක සිටියා කියලායි කියන්ෙන්. 
හැම ෙවෙල්ම කියන්ෙන් අසත්ය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉස්ෙකෝෙල් යන දරුවන්ෙග් 
නිල ඇඳුම් ෙරදි ගැන අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඉස්සර ෙවලා කිව්වා. 

පසු ගිය කාලෙය් ඒ ගැන යම් යම් පශ්න තිෙබන්න ඇති. 
ෙපබරවාරි මාසෙය් තමයි ඊළඟ අවුරුද්දට ෙරදි ගන්න ෙටන්ඩර් 
කැඳවලා අපි කටයුතු කෙළේ. නමුත් ෙමවර අය වැෙය් කියන 
විධියට, හතරවන දා වවුචරයක් ෙදනවා කියා හිතමු. ෙම් රෙට් 
40,00,000ක් දරුවන් ෙරදි ගන්න යන්ෙන් ෙම් රෙට් තිෙබන 
කඩවලට. මා නිෙයෝජනය කරන කලවාන ආසනය ලංකාෙව් 
තිෙබන දුෂ්කරම ආසනයක්. ඒ ආසනෙය් දරුෙවෝ 15,000ක් 
ඉෙගනගන්නවා. ඒ දරුවන් 15,000ට ෙරදි ගන්න ඒ ආසනෙය්ම 
ෙලොකු සාප්පු සංකීර්ණ කිසිවක් නැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒවා හදනවා.    

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
එෙහම හදලා ෙරදි  විකුණනෙකොට ඒ ළමයින්ට තව අවුරුදු 

පහකින් විතර ෙරදි ගන්න පුළුවන්. ඒ ෙරදි කෑල්ල ගන්න 
කඩයකට එන්න අඩුම ගණෙන් කිෙලෝමීටර 40ක් එන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට ලබන අවුරුද්ෙද් ජනවාරිවල පරණ ෙරදි ඇඳෙගන 
තමයි ළමයින්ට ඉස්ෙකෝෙල් යන්න ෙවන්ෙන් කියලා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙහොඳයි, තවත් ටිකක් කල් ඇරලා කළා නම්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමවැනි එක එක ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා කරන්න 
හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙදසැම්බර් 31වන දා ෙවනෙකොට ෙම් 
වවුචර්වල කාලය ඉවරයි. ෙම් රෙට් 40,00,000ක් දරුවන් ෙපෝලිම් 
ගස්වලා කඩවලින් නිල ඇඳුම් ෙරදි ගන්න යවනවා. අපි 
ඉස්ෙකෝෙල් ගිය කාලෙය්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
-එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව කාලෙය්- ඉස්ෙකෝෙල් 
ළමයින්ට නිල ඇඳුම් ෙරදි දුන්නා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
එය ආරම්භ කළා නම්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් 
ඉඳන් ඔය කියන ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා.  අපටත් නිල ඇඳුම් 
ෙරදි දුන්ෙන් ඉස්ෙකෝෙලදී. එක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක 
අඩුම ගණෙන් දරුවන් 5,000ක් විතර ඉන්නවා. ඇමතිතුමා 
කියනවා, ඕනෑම කඩයකින් ඒ නිල ඇඳුම් ෙරදි ගන්න පුළුවන් 
කියලා. ඊට පසුව කියනවා, ඒ කඩ හිමියන් register ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා. කඩය register ෙවලා  ෙරදි ෙගනාවාම, ඒ ක ඩෙයන්ම ඒ 
ෙරදි ගනියි කියලා කවුද දන්ෙන්? ගිහිල්ලා ෙවන කඩයකින් ඒ 
ෙරදි ටික ගත්ෙතොත් ෙමොකක් කරන්නද? පුංචි ෙවෙළන්ෙදකුට 
පුළුවන්ද රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් දීලා ෙරදි ෙගෙනන්න? ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා දරුවන්ෙග් ෙරදි කෑල්ලටත් ගැහුවා. [බාධා 
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒ වවුචරය අවළංගු වුණාට පසුව ආණ්ඩුවට ඒ මුදල් 
ඉතිරියි. ඒක කරන්න තමයි හදන්ෙන්. නිල ඇඳුම් ෙරදි ගැන දිගින් 
දිගට කථා කෙළොත්, මෙග් පෙද්ශෙය් තිෙබන පශ්නයක් ගැන 
කථා කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පැත්ෙත් අය මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් එතුමාෙග් ආණ්ඩුවත් පරාජය කරලා සැබෑ 
ෙවනසක් ඇති කළා. ඇයි එෙහම කෙළේ? ෙත්දලු කිෙලෝවකට 
රුපියල් 80ක් ගන්න පුළුවන් කියපු හින්දා. හැබැයි එදා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම හිටපු අය කිව්වා, "මහින්දෙග් ආණ්ඩුෙවන් 
ෙදන්ෙන් බාල ෙපොෙහොර. අපි ෙහොඳ ෙපොෙහොර ෙදනවා ඔය 
මිලටම" කියලා. ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 1,300ට දුන් 
සහනාධාරය අද අයින් කරලා. රුපියල් 4,500කට විතර  අරෙගන 
ෙපොෙහොර දමන ෙකොට ඒ ෙවනස ෙහොඳට ඇඟට ෙත්ෙරයි. ෙත් දලු 
කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක් ෙදනවා කිව්වා. නමුත් ලැෙබන්ෙන් 
රුපියල් 52යි. අද තමුන්නාන්ෙසේලා රබර් ෙගොවියා ගැන, ෙත් 
ෙගොවියා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු 
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ඒවා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. කුරුණෑගල වී තිෙබනවා. වී කිෙලෝවකට 
රුපියල් 50ක් ෙදන්න සිටියාට අද තමුන්නාන්ෙසේලාම ෙදන්ෙන් 
රුපියල් 38ට කියනවා. ෙම් වාෙග් අවුරුද්දක්  යන්න ඉස්සරෙවලා 
දීපු ෙපොෙරොන්දු කඩ කරපු රජයක් තවත් නැහැ. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ගමට යන්න  බැරි  ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
මාසෙය්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න එක  ෙහොඳයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
සියලු ෙදනාම මහජනතාවාෙග් ඡන්දෙයන් ආපු අය.  
තමුන්නාන්ෙසේලා මහජනතාව ෙවනුෙවන්  කථා කරන්නට ඕනෑ.  

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

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.   

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 

කියනවා, විදුලිය, ජලය,  බිල්පත්වල වැඩි වීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ 
කියා කියලා. විදුලිබල නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් 
සභා ෙව් ඉන්නවාද? විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා අද පතයට කියනවා, සුළු වැඩි 
වීමක් ෙවනවා ලු.   

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පිළිගන්නට ඕනෑ දැන් 
කවුරු කියන එකද? විදුලිබල නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියනවා, සුළු 
වැඩි වීමක් ෙවනවාය කියලා. මුදල් අමාත්යතුමා කියනවා, ගාසත්ු 
වැඩි වන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් කවුරු කියන එකද අපි 
පිළිගන්ෙන්? ෙම් ආණ්ඩුෙව් එක එක්ෙකනා එක එක ෙද්වල් 
කියනවා. හැබැයි ඒ ෙදෙදනාම එකම පක්ෂෙය් අය. අෙප්  
පැත්ෙතන් ගිය අය කිව්වා නම් ෙවනස් ෙදයක් කිව්වා විය හැකියි. 
එෙහමත් නැහැ. අද දින "ලංකාදීප " පතෙය්  ෙදෙදනාම ෙදකක් 
කියනවා.  ඒක  නිසා ෙම් ආණ්ඩුව කියන ෙද්වල් අද ජනතාව 
පිළිගන්ෙන් නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමුන්නාස්ලා ෙම් දින සියෙය් ෙපොෙරොන්දු ටික ඉෂ්ට කරන්නය 
කියලා  අපි ඉල්ලනවා. ජනතාවට ලබා ෙදනවාය කියපු  සහන ටික 
ලබා ෙදන්න.  

එදා  අෙප් රජය කාලෙය් ෙම් සභාව  ෙදදරන්නට කෑ ගැහුවා,  
කසාද බඳිනෙකොට රුපියල් පන්දාහක්  අය කරනවා, ඒක වැඩියි 
කියලා.  අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට වාහනයක්  තිෙබනවා.      

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙම් ෙරෝද හතෙර් වාහනයට සෑම අවුරුද්දකම රුපියල් 

පන්දාහක්  බැගින් ෙගවන්න සිදු ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා පාසල් 
යන දරුවන්ෙග් වෑන් එෙකනුත් ෙම් රුපියල් පන් දාහක මුදල අය 
කරනවා. පුළුවන් නම් අඩුම ගණෙන් ඒකවත් අයින් කරන්න. 
ඩිෙමෝ බට්ටා වැනි වාහනයක් පාවිච්චි කරලා පුංචි කර්මාන්තයක් 
කරෙගන ජීවත් වන සියලු ෙදනාටත් ඒ මුදල ෙගවන්නට සිදු 
වනවා. එම නිසා ආණ්ඩුවට වගකිමක් තිෙබනවා, අඩුම ගණෙන්  

එම වාහනවත් ෙම් ෙගවීෙමන් නිදහස් කරන්න. මූලාසනාරුඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් අය වැය මංගල අය වැයක් ෙනොෙවයි, 
අවමංගල අය වැයක් බව කියමින් මා නිහඬ  ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 12ක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 4.54] 

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  - சுற் லாத் ைற 
அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Arundika Fernando - Deputy Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී   

විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය කරන සංචාරක සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක් ෙම් උත්තරීතර සභාවට 
ෙගන හැර පෑමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තිතුමනි, ෙම් සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ විෂය එක 
අමාත්යාංශයකට යටත් කරන්ෙන් නැතිව ෙවනත් අමාත්යාංශයක 
අනුබද්ධ විෂයක් හැටියට තමයි විවිධ රජයන් යටෙත් හැමදාමත්  
සිදු වුෙණ්. නමුත් අද ෙම් සංචාරක සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙම් 
ආකාරෙයන් එක අමාත්යාංශයක් හැටියට පත් කර තිබීම  ගැන අප 
සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් රමණීය වූ ෙම් දිවයින 
දර්ශනීය භූ විෂමතා රාශියකින් සමන්විත වනවා. දර්ශනීය  
සාගරයක්, ෙවරළක් තිෙබන දිවයිනක්. අෙනක් පැත්ෙතන් 
ගත්තාම විවිධ ආගම්වලින් දැවැන්ත ෙලස ෙපෝෂණය වුණු  
සංස්කෘතියක්  සමඟ ඒකාබද්ධ වුණු  දිවයිනක්.  ෙම් රට  දියුණු 
කරන්නට නම්, සංචාරක ව්යාපාරය වර්ධනය කළ යුතුයි කියන 
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. විෙශේෂෙයන් සංචාරක  
ව්යාපාරය හා සම්බන්ධ කාරණාව  සඳහා ෙවනමම අමාත්යාංශයක් 
ඇති කර, කෘතහස්ත ෙද්ශපාලන නායකයකුට ෙම් අමාත්යාංශය 
භාර දී තිෙබනවා. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා අවුරුදු 
ගණනාවක්  ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය තුළ වැඩ කටයුතු කළ, අත් 
දැකීම් හා දැනුම් සම්භාරයත් ඇති අමාත්යවරෙයක්. එතුමාත් සමඟ 
නව දැක්මක්  ඇතිව ෙම් අමාත්යාංශය ඉදිරියට ෙගන යාම තමයි 
අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය 
ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී කනගාටුවට කාරණාවක් තිෙබනවා. සංචාරක 
අමාත්යාංශය හා සම්බන්ධ ෙවලා තිබුණු සංචාරක සංවර්ධන බද්ද, 
එෙහම නැත්නම් Tourism Development Levy එක ෙම් අය 
වැයත් එක්ක සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සංචාරක සංවර්ධන බද්ද 
ඉවත් කිරීම තුළින් සංචාරක ෙහෝටල් හිමියන්ට වාසියක් 
සැලෙසනවා නම් ඒ වාසිය ෙපරළා පාරිෙභෝගිකයන්ට එෙහම 
නැත්නම් සංචාරකයින්ට ලබා ෙදනවා නම්, අපට ෙම් බද්ද ඉවත් 
කිරීම ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එක පැත්තකින් ෙම් බද්ද 
තුළින් ලබා ගන්නා වූ මුදල්වලින් තමයි සංචාරක සංවර්ධන 
මණ්ඩලය සහ සංචාරක පවර්ධන අධිකාරිය ඒ හා සම්බන්ධ වැඩ 
කටයුතු කෙළේ. සංචාරක පවර්ධක අධිකාරිය පැත්ෙතන් ගත්තාම, 
ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි විෙද්ශ රටවලත් විශාල පවර්ධන 
කටයුතු සිදු කරන්නත්, සංචාරක මණ්ඩලය පැත්ෙතන් විශාල 
වශෙයන් යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්නටත් ෙම් බද්ද ෙහේතු 
වුණා. අද ඒ බද්ද අෙහෝසි කරලා තිෙබනවා. නමුත්  සංචාරක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහෝටල් හිමියන් ඒ බද්ද අෙහෝසි කිරීෙම් වාසිය සංචාරක 
කර්මාන්තයට ෙපරළා ලබා ෙදයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සමහරක් තැන්වල විශාල 
වශෙයන් යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්නට වුවමනා ෙවලා 
තිෙබනවා. මම උදාහරණ කිහිපයක් කියන්නම්. ෙලෝකාන්තය 
වාෙග් තැනකට ගියාම ඉස්සර Far Inn වාෙග් ෙහෝටල් තිබුණා. අද 
ඒ වාෙග් ෙහෝටල් නැහැ; සංචාරකයින්ට පහසුකම් නැහැ. අද 
මාතෙල් දිස්තික්කෙය් නකල්ස් වාෙග් තැන්වලට ගියාම 
සංචාරකයන්ට පහසුකම් නැහැ.  අෙනක් පැත්ෙතන් සීගිරිය වාෙග් 
තැන්වල පවා  -දැවැන්ත මුදලක් එකතු කළත්- යටිතල පහසුකම් 
නැහැ. ඒ නිසා  ෙම් සංචාරක අමාත්යාංශය හරහා ඒ වාෙග් 
තැන්වල යටිතල පහසුකම් ඇති කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. යාපනය වාෙග් පෙද්ශයක් ෙතෝරාෙගන පධාන නවාතැන් 
ෙපොළක් ඇති කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග් 
ෙතෝරා ගත් තැන්වල ඒ විධිෙය් පහසුකම් ඇති කරන්නට 
බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. අද නුවරඑළිය, බණ්ඩාරෙවළ වාෙග් 
පෙද්ශවල ඒ පහසුකම් තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යාංශය හරහා 
ෙතෝරාගත් පෙද්ශවල ඒ පහසුකම් ඇති කිරීමට  බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකාෙව් 
ගාමීය ආර්ථිකය තුළ සංචාරක කටයුතු පවර්ධනය කිරීම අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුවයි. අද ග ම එකතු කර ගන්නට ඕනෑ. සමහර 
ගම්වල හුදකලා ෙලස  සංචාරක ව්යාපාරය සිදු කරනවා අපි දැකලා 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සංචාරකයන් 
ෙගන්වලා, ඒ ගෙම් ආෙව්ණික ෙද්වල් ෙපන්වලා, ගෙම් ආෙව්ණික 
ආහාර, සංස්කෘතිය ඒ සංචාරක ව්යාපාරයත්  සමඟ මුසු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි අනාගතෙය්දී 
සංචාරක ව්යාපාරය තුළින් ගාමීය ආර්ථිකය බල ගැන්වීම. සංචාරක 
ව්යවසායක පන්තියක්  ගම තුළ ඇති කිරීම තමයි අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි හඳුනා ෙනොගත්  
ආකර්ෂණීය සංචාරක ස්ථාන තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකම සංචාරක 
කාර්යාංශයක් ඇති කරලා, ෙතොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා ඒ 
කාර්යාංශය පෙයෝජනයට ගත යුතුයි. ඒ වාෙග්ම එම කාර්යාංශය 
හරහා සංචාරකයින්ට මඟ ෙපන්වීම, සංචාරකයින්ෙග් ආරක්ෂාව 
සැලසීම, ඒ වාෙග්ම හඳුනා ෙනොගත් ආකර්ෂණීය සංචාරක ස්ථාන 
හඳුන්වා දීම තුළින් සංචාරක කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගන යාම 
යුගෙය් අවශ්යතාවක් කියලා මම හිතනවා.  

මා නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන තවත් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
පුත්තලම දිස්තික්කයට තමයි විජය රජ්ජුරුෙවෝ මුලින්ම ෙගොඩ 
බැස්ෙසේ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් අද පිට රට 
සංචාරකයන් ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් රෙට් සංචාරකයන්වත් දන්ෙන් 
නැහැ,  ඒ තැන ෙමොකක්ද කියලා.  කුදිරමෙල් වරායට තමයි විජය 
රජ්ජුරුෙවෝ ෙගොඩ බැහැලා තිෙබන්ෙන්. කුදිරමෙල් කියන්ෙන් 
ෙදමළ භාෂාෙවන් අශ්වයින් ෙවෙළඳාම් කරන නැව් ෙතොටු ෙපොළ. 
එතැනින් මුතු සහ අශ්වයින් හුවමාරු කර ගත්තා. අඩුම ගණෙන් 
එතැන විජය රජ්ජුරුවන්ෙග් පිළිරුවක් හදලා,  නවාතැන් ෙපොළක් 
හදලා ඒ සථ්ානය හඳුන්වා දීමක් කළ යුතුයි. පාසල් දරුවන්ට අෙප් 
ජනාවාස ආරම්භ වීම ගැනත්, විජය රජ්ජුරුවන්ෙග් පැමිණීමත් 
සමඟ එය සිදු වූ බවත් දැන ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දිය යුතුයි.  

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් දිය ඇළි 11ක් තිෙබනවා. ඒ දිය ඇළි 
11ට සම්බන්ධව  ආකර්ෂණීය  සංචාරක ස්ථාන ඇති කරලා ෙමම 
සංචාරක ව්යාපාරය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කටයුතු කළ හැකියි. 
මම ඒ සඳහන් කෙළේ එක් උදාහරණයක්. ඒ වාෙග් තැන් හැම 
තැනම තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තිකුණාමලය පෙද්ශයට 
වඩා අම්පාර පෙද්ශෙය් උණු වතුර ළිං තිෙබනවා. එම උණු වතුර 
ළිං නැරඹීමට සංචාරකයින්ට ඉඩ සලස්වා,  ඒ තුළින් සංචාරක 
ව්යාපාරයට යම් කිසි ශක්තියක් ඇති කර ගැනීම කළ හැකියි. ඒ 
සෑම තැනකම තිෙබන ආකර්ෂණීය ස්ථාන හඳුන්වා දීම සඳහා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හාරහා සංචාරක කාර්යාංශයක් ඇති 
කිරීම ඉතාමත් ෙහොඳ ෙදයක් කියලා මම හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් තරුණ තරුණියන්ෙග් 
රැකී රක්ෂා පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අද විශාල වශෙයන් කථා 
කළා. ෙම් පශ්නයට අපිට සථ්ිර වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් තරුණ පිරිස ව්යවසායකයන් 
හැටියට සංචාරක ව්යාපාරය හා සම්බන්ධ කර ගැනීම කළ හැකියි. 
ඒ සඳහා අඩුම ගණෙන් තුරුණු සංචාරක ව්යවසායක කමිටු හැම 
පෙද්ශයකම ඇති කරලා ඒ අය ෙම් ව්යාපාරයට සම්බන්ධ කර 
ෙගන වැඩ කටයුතු කර ගන්න පුළුවන් නම් එය ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා. එෙසේ තරුණ තරුණියන් ෙම් ව්යාපාරයට සම්බන්ධ කර 
ගැනීම යුගෙය් අවශ්යතාවක් කියාත් මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සංචාරක ෙහෝටල් ක්ෙෂේතය 
ගත්තාම, ෙහෝටල් පාසැල අනිවාර්යෙයන්ම දියුණු ෙවන්නට 
ඕනෑය කියා මා හිතනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් එක්ක ගත්තාම, 
අපෙග් ෙහෝටල් පාසෙල් පාඨමාලා හදාරන දරු දැරියන්ටත් 
affiliated university degree එකක් ලබා දිය හැකි ආකාරයට 
අනුබද්ධිත විශ්වවිද්යාලයක් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, අඩු ගණෙන් 
එවැනි උපාධියක් දක්වා ඔවුන්ෙග් පාඨමාලාවන් ෙගන යා යුතුව 
තිෙබනවා. ෙම් තරුණ දරුවන්ට එවැනි උපාධියක් අරෙගන 
සංචාරක ව්යාපාරය තුළට ෙද්ශීයව සහ විෙද්ශීයව සම්බන්ධ 
ෙවන්න අවශ්ය කරන ශක්තිය ලබා ෙදන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙහෝටල් පාසැල දියුණු කරන්නට ඕනෑ. එෙසේ ෙහෝටල් පාසැල 
දියුණු කරන්නට අවශ්ය කරන ශක්තිය ලබා දීම අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාෙග්ම බලාෙපොෙරොත්තුව ෙවන්න 
ඕනෑ. 

 අපි දන්නවා, අෙප් රට දර්ශනීය ගංගාවල් රාශියකින් 
සැඳුම්ලත් රටක් බව. අද ෙලෝකෙය් ගංගා ආශිත සංචාරක 
ව්යාපාරය - river tourism - තිෙබනවා. තව පැත්තකින් marine 
tourism  තිෙබනවා.  අද අපි දැක තිෙබන ෙදයක් තමයි, නව 
සංචාරක විභවතාවන් ෙම් රට තුළ තිෙබනවා කියන කාරණය. 
එකක් තමයි, සමුද පුරා විද්යාව - marine archaeology. ඒ වාෙග් 
ෙද්වල් සංචාරක ව්යාපාරය හා සම්බන්ධ කර ගන්නට ඕනෑ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද දකුණු පළාෙත් මුහුද පතුල ගත්තාම, දකුණු පළාෙත් මුහුදු 
පතුල තුළ දැවැන්ත විධියට ගිලුණු නැව් තිෙබන බව අප දන්නවා. 
ඒවා බලන්න විශාල වශෙයන් සංචාරකයන් එනවා. අපි අද අෙප් 
පරිසරය සහ වනජීවීන් ෙපන්වන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර 
තිෙබනවා. හැබැයි, සාගර ජීවීන් ෙපන්වන්නත් ඒ වාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයි. උදාහරණයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත්, වනජීවීන් ෙපන්වීමට යාල හා සම්බන්ධව "යාල 
සෆාරි" වැඩසටහන අපි කියාත්මක කරනවා. එවැනි වැඩසහන් අපි 
කියාත්මක කරනවා වාෙග්ම, මුහුදු පතුෙල් සිටින ඒ දර්ශනීය 
සතුන් නරඹන්නටත් අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න 
ඕනෑ. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් 

තව විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

වැඩිපුර ලබා ෙදන්න.  

අද ෙලෝකෙය් තල්මසුන් බලන්න පුළුවන් පධානම රට බවට 
ලංකාව පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද ෙඩොල්ෆින් වාෙග් 
මත්ස්යයන් බලන්න පුළුවන් පධාන තැන බවටත් ලංකාව පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ෙම් වාෙග් රටක් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද? අද සංචාරක සංවර්ධන අමාත්යාංශය සංකල්ප අටක් 
එක්ක ෙමම සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. ඒ සංකල්ප අට ෙමොනවාද? එකක් 
තමයි, දර්ශනීය ෙවරළ. ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇෙමරිකානු ජනමාධ්ය 
සංගමයක් විසින් කරපු සමීක්ෂණයකින් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා, 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම ෙවරළ ලංකාෙව් උණවටුන ෙවරළ 
බව. අෙප් රටට සංචාරකෙයක් පැමිණියාම පළමු අත් දැකීම ලබා 
ගන්ෙන් ෙවරළින්. ෙදවැනි අත් දැකීම ලබා ගන්ෙන්, වනජීවීන් 
නැරඹීම හරහා. ඊළඟට, අපි මුලින් කියපු සාගරය හා සම්බන්ධ 
ෙද්වල් තුළින්. ඊළඟට, ලංකාෙව් සංස්කෘතියත් එක්ක බද්ධ වී 
තිෙබන නුවර ෙපරහැර වාෙග් ෙද්වල්වලින්. ඊළඟට, ඉතාම ෙකටි 
ෙව්ලාවකදී ලංකාෙව් ෙවනස් කාලගුණික තත්ත්වයන් තිෙබන 
නුවරඑළිය, බණ්ඩාරෙවල වාෙග් තැන්වලට ගිහිල්ලා දර්ශනීය 
තැන් නැරඹීම තුළින් අත් දැකීම් ලබා ගන්නවා. ඊළඟට, ජල 
කීඩාවලින්. අනිත් එක තමයි, adventure tourism. ෙම් වාෙග් 
ගත්තාම, දින අටක් ඇතුළත නැවුම් අත් දැකීම් අටක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් එකම රට බවට ලංකාව පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

එෙහම නම් අපි සංචාරක ව්යාපාරය හා සම්බන්ධ ෙවනෙකොට, 
සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ඇතුව එම ව්යාපාරය දියුණු කරන්න 
ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොන පශ්න තිබුණත් 
පක්ෂ, පාට, ජාති ෙභ්ද, ආගම් යනාදිය අමතක කරලා දියුණු 
කරන්න පුළුවන් කර්මාන්තය, සංචාරක කර්මාන්තයයි කියා මා 
හිතනවා. ඒ සඳහා අපි සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලැෙබන්න 
ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් එක 
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. සංචාරක ව්යාපාරය හා සම්බන්ධව අද 
ෙලෝකෙය් පධාන රටවල් හතක් එක්ක අපි ගනුෙදනු කරනවා. 
පධාන රටවල් හතකින් සංචාරකයින් අෙප් රටට පැමිෙණනවා. 
අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන්, ෙම් රටවල් හෙතන් පැමිෙණන 
සංචාරකයන්ට අවශ්ය පහසුකම් දියුණු කරන ගමන්, ඉදිරි කාලෙය් 
දී තව තවත් රටවලට ෙමම පවර්ධන කටයුතු ෙගන යෑමයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට දියුණු කරන්න තිෙබන 
පධානම ව්යාපාරය සංචාරක ව්යාපාරයයි කියන කාරණය නැවත 
වතාවක් අවසාන වශෙයන් මතු කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට 

විනාඩි 11ක කාලයක් තිෙබනවා. ඊට ෙපර මූලාසනය සඳහා ගරු 
ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 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 ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය කථා 

කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.06] 
 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාෙව් 69 වැනි අය වැය 

සම්බන්ධෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 
පිළිබඳව පථමෙයන්ම මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා තුළින් සාමාන්ය ජනතාවට ආර්ථික 

පතිලාභ බුක්ති විඳීෙම් අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ, අද ජනතාව පජාතන්තවාදී 
නිදහසද බුක්ති විඳින බව. ෙම් අය වැය තුළින් විෙශේෂෙයන්ම 
ක්ෂුද, සුළු හා මධ්යම පරිමාණෙය් ව්යවසායකයින් ෙකෙරහි 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. පධාන වශෙයන්ම ලී 
බඩු කර්මාන්තය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අංශය, කිරි ආශිත 
නිෂ්පාදන අංශය, ෙගවතු වගා ක්ෙෂේතය, මල් වගාව, එළවලු සහ 
පලතුරු ඇතුළු ආහාර නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය, මිරිදිය මත්ස්ය 
කර්මාන්ය, රූපලාවන්යය සහ සුරතල් මත්ස්ය කර්මාන්තය යන 
අංශ ෙකෙරහි විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ව්යාපෘති ආරම්භෙය්දී ව්යවසායකයින් මුහුණ ෙදන පධාන 
ගැටලුව වන පාග්ධනය ෙසොයා ගැනීෙම් ගැටලුවට පිළියමක් 
වශෙයන් ණය මුදල් ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් ඇති කිරීම සඳහා ගරු 
අගාමාත්යතුමා උපෙද්ශක කමිටුවක් පිහිටුවා තිෙබනවා. එහි 
නිර්ෙද්ශ මත කුඩා හා මධ්යම පරිමාණෙය් ව්යාපාරික අංශෙය් 
ගැටලු අනාග තෙය්දී විස ෙඳනු ඇතැයි අෙප් ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සුළු හා මධ්යම 
පරිමාණෙය් ව්යවසායකයින් සිය නිෂ්පාදන අෙළවි කර ගැනීෙම්දී 
මුහුණ ෙදන පධාන ගැටලුවට පිළියමක් වශෙයන්  අෙළවිකරණය 
සහ පචාරණය සඳහා සුපිරි ෙවෙළඳ සැල් හා සාප්පුවල ඉඩ කඩ 
ලබා දීෙම් අවස්ථාවත් ෙම් අය වැෙය්දී ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපෙග් ආර්ථිකෙය්, සමාජ 
ව හෙය් ඉතිහාසය, මූලික පදනම වන්ෙන් කෘෂිකර්මාන්තය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගොවියා මුහුණ ෙදන පධාන ගැටලුව විධියට අපි දකින්ෙන් 
ෙගොවියාෙග් අස්වැන්න සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා ගැනීමට 
ෙනොහැකි වීමයි. ඒ සඳහා අතරමැදියාෙග් සූරා කෑම වාෙග්ම 
කාලගුණෙය් අහිතකර බලපෑමත් ෙහේතු ෙවනවා. ෙම් සඳහා නිසි 
කමෙව්දයක් ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙලොකු අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම් තුළින් ෙභෝග 
විවිධාංගිකරණය, ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම, බීජ ෙරෝපණ දව්ය 
නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සමාගම්වලට පහසුකම් ලබා ෙදන රාජ්ය 
මූල්ය පරිසරයක් ඇති කිරීම හා පෙයෝජනයට ෙනොගත් ඌන 
උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් ලබා දීම ගැන අවධානය  ෙයොමු කිරීම 
ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වාෙග්ම ඵලදායිතාව වර්ධනය සඳහා 
"යාන්තීකරණය" ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ඒ සඳහා කෘෂිකාර්මික 
යන්ෙතෝපකරණවල ආනයන බදු ඉවත් කිරීම ෙගොවියා දිරිමත් 
කරන වැඩසටහනක්. රෙට් සහල් නිෂ්පාදනය වැඩි වී තිෙබන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ඒ අතිරික්තය මන්ද ෙපෝෂණයට පහසුෙවන් ෙගොදුරු 
වීෙම් අවදානමක් ඇති සමෘද්ධි පතිලාභින්ට ලබා දීමට ෙයෝජනා 
කිරීමත් වැදගත් ෙයෝජනාවක් විධියට මම දකිනවා.  

පසු ගිය කාලය තුළ ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීෙම්දී 
පමිතිෙයන් ෙතොර ෙපොෙහොර ෙගොවීන්ට ලබා දීෙමන් පධාන 
වශෙයන් කෘෂිකර්මාන්තය සිදු වන පෙද්ශවල ජනතාවට ෙහේතු 
කාරකයක් ෙනොදන්නා නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගයක් පැතිර යාෙම් 
අවදානමක් ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම ජලය අපවිත වුණා. ෙම් නිසා 
ෙගොවීන් දිරිමත් කිරීමට ලබා දුන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුවට 
මුදලින් සහනාධාර ලබා දීම අද අපට තිෙබන පධාන ගැටලුවකට 
විසඳුමක් වශෙයන් මා දකිනවා.  

එළවලු සහ පලතුරු ගැන කථා කරන විට අස්වනු හානිය අවම 
කිරීමට හා අස්වනු ෙනළන සමෙය්දී මිල පහළ යාම වළක්වා 
අස්වනු අඩු කාල සීමා තුළ මිල යම් මට්ටමකට ස්ථාවරව තබා 
ගැනීමට ආර්ථික මධ්යස්ථාන ආශිතව නවීන තාක්ෂණෙයන් යුත් 
අංග සම්පූර්ණ ගබඩා ආරම්භ කිරීෙම් වැදගත්කම ෙකෙරහිත් 
ෙමවර අය වැෙයන් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. 

 අපි දකින ෙදයක් තමයි, රට තුළ දියර කිරි භාවිතය තවමත් 
ඉහළ මට්ටමක ෙනොමැති බව. එබැවින් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය හා කඳුර ට නව ගම්මාන, යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යාංශය එක්ව දියර කිරි භාවිතය 
පිළිබඳ පවර්ධන වැඩසටහන් සිදු කිරීම ඉතාමත් කාෙලෝචිතයි.     

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය ගැන කථා 
කරන විට,  මුහුද ආශිත ධීවර කර්මාන්තය  නැංවීම සඳහා කටයුතු 
කරනවාක් ෙමන්ම  මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය නැංවීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් වශෙයන් මත්ස්ය පැටවුන් රට තුළ තිෙබන ජලාශවලට 
මුදාහැරීමද කාෙලෝචිත අදහසක් විධියට මම දකිනවා. 

කුකුළු පාලනය ගැන කථා කරන විට, මහා පරිමාණෙයන් 
නිෂ්පාදනය කරන ව්යාපාරික පජාවට සහන දීම වාෙග්ම බිත්තර 
දමන ගම් කිකිළියන් ෙහෝ  ගාමීය ජනතාවටත් ලබා දී ගාමීය 
ජනතාවාෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම ඉහළ දැමීම වැදගත් වනවා. ඒ 
වාෙග්ම ආර්ථික වශෙයන් මූල්යමය වාසිදායක තත්ත්වයක්  ගෙම් 
සිටින ගෘහණියන්ට ලබා දීමත් මම හිතන්ෙන් ඉතාම වැදගත්. 

වැවිලි ආර්ථිකය ගැන කථා කරන විට ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිසම මඟින් වැවිලි සමාගම්වලට පැවරූ සමහර ඉඩම්වල 
කල්බදු කාලය අවසන් වී ඇති නමුත්, ඒවා තවමත් යාවත්කාලීන 
කර නැහැ. ෙම් නිසා රජයට ලැබිය යුතු ආදායමක් අහිමි වී 
තිෙබනවා.  

ෙත් සහ රබර් කර්මාන්තය ගැන කථා කරන විට, මම 
නිෙයෝජනය කරන කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ෙත් සහ රබර් 
කර්මාන්තය ආශිත නිෂ්පාදකයන් තමයි බහුතරයක් ඉන්ෙන්.  ෙත් 
සහ රබර් කර්මාන්තයට පමාණවත් මිලක් ෙනොලැබීම නිසා ගාමීය 
ජනතාව ෙම් ෙමොෙහොෙත් අපහසුතාවට පත්ව තිෙබනවා.  කුඩා 
රබර් වතු හිමියන්ෙග් නිෂ්පාදනයට, රබර් කිෙලෝවකට අවම 
වශෙයන් රුපියල් 250ක, 280ක මිලක්වත් නිෂ්පාදකයා අතට යන 
කමෙව්දයක් සැකසිය යුතුයි.  ඒ වාෙග්ම අමු ෙත් දළු කිෙලෝවකට 
අවම වශෙයන් රුපියල් 70ක මිලක්වත් නිෂ්පාදකයා අතට යා යුතු 
ෙවනවා. ෙම් ෙවනෙකොට ජනතාව බලෙපොෙරොත්තු ෙවලා සිටින  
ෙම් සහනය සහනාධාරයක් විධියට හරි ෙම් අය වැය මඟින් ෙහෝ 
අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා පත් කර තිෙබන උපෙද්ශක කමිටුෙව් 
තීරණය මඟින් ෙහෝ ෙම් සහනාධාරය ලබා දිය යුතු යැයි මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා. එෙසේ සිදු 
ෙනොවුණෙහොත් අනාගතෙය්දී කුඩා රබර් වතු හිමියන් සහ  කුඩා 
ෙත් වතු හිමියන් නැවත වගා කටයුතුවලට අවතීර්ණ වීම ෙකෙරහි 
මන්ෙදෝත්සාහි ගතියක් ඉදිරිෙය්දී අපට දැකගන්න පුළුවන් ෙවයි.   

රබර් කිරි ආනයනය සීමා කර ෙද්ශීය රබර් කිරි භාවිත කිරීමට 
අෙප් රෙට් කර්මාන්තකරුවන් දිරිමත් කිරීමත් ෙම් අය වැෙය් 
දකින සුවිෙශේෂී ලක්ෂණයක්. ෙම් අය වැෙයන් රබර් හා රබර් 
ආශිත නිෂ්පාදනවල ෙසේවා ගාස්තුව සියයට 5ක් අය කර 
තිෙබනවා.   රබර්  මිල පහත වැටී තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ 
සියයට 5ත් ඉවත් කරනවා නම් ෙහොඳයි කියන ෙපෞද්ගලික 
ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙත්, රබර්, ෙපොල් 
කර්මාන්ත දියුණු කිරීම සඳහා ඉතා පුළුල් ෙලස පර්ෙය්ෂණ 
කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් සැපයීෙම් අවධානය ෙම් අය වැෙය් 
තිෙබන ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අතිගරු  ජනාධිපතිතුමා පසු 
ගිය දිනයක පැවැති රැස්වීමකදී,   ෙම් රෙට් පර්ෙය්ෂණ කටයුතු 
සඳහා ෙවන් කරන මුදල් පමාණවත් නැහැ කියලා කියා 
තිෙබනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද නව ෙසොයා ගැනීම් සඳහා 
විද්යාඥයන් දිරිමත් කිරීම ෙවනුෙවන් පර්ෙය්ෂණ සඳහා  අපි 
වැඩිෙයන් මුදල් ෙවන් කෙළොත් විද්යාඥයන්ට ෙම් රෙට්  ආර්ථිකය 
නැංවීම සඳහා  නව ෙසොයා ගැනීම් කිරීමටත් අවස්ථාවක් උදා 
ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මැණික්  
කර්මාන්තය ගැනත් අදහස් කිහිපයක් දක්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 1978 වර්ෂෙය්දී ෙම් රෙට් රාජ්ය මැණික් සංස්ථාව ආරම්භ 
කළා. ෙම් සංස්ථාව විවිධ වාණිජ කටයුතුවලට ඒ වකවානුව තුළ 
සම්බන්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම පාරම්පරික මැණික් කර්මාන්තය 
ෙවනස් ෙවලා තාක්ෂණික කමෙව්ද තුළින් වාණිජ කටයුතුවලට 
දායකත්වය ලබා ගන්න හැකි වුණා. පසු කාලයකදී රාජ්ය මැණික් 
සංස්ථාව ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය ෙලසට නම් 
ෙකරුණා. ඉන් අනතුරුව වාණිජ කටයුතු නවතා දැමීම නිසා 
මැණික් පදර්ශනාගාර වැනි අපට ලාභ ලැෙබන ආර්ථික 
සන්ධිස්ථාන වැසී ගියා. වර්තමානෙය් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ 
අධිකාරිය සතුව එවැනි පදර්ශනාගාර නැහැ. ෙම් අය වැෙයන් අෙප් 
මුදල් අමාත්යතුමා  මැණික් පදර්ශනාගාර ඇති කරන්න ෙයෝජනා 
කර තිෙබනවා. ෙමොකද, එය රජයට ආදායමක් එන ෙහොඳ 
සන්ධිස්ථානයක්. නැවතත් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ 
අධිකාරිෙයන් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්ෙය්ෂණ අංශය ෙවන් 
වුණා. ෙම් නිසා අධිකාරිය තව දුරටත් කඩා වැටීමක් සිදු වුණු අතර, 
අධිකාරිෙයන් සිදුවන ෙසේවාවක් වන මැණික් සඳහා සහතික පත 
නිකුත් කිරීම සිදු කිරීෙම්දී රත්න විද්යාඥයින් හා නව තාක්ෂණික 
උපකරණ ෙනොමැති නිසා ෙවෙළඳුන් එම සහතික පත ලබා 
ගැනීමට ෙපෞද්ගලික අංශය ෙකෙරහි නැඹුරු වුණා. එයිනුත් වුෙණ් 
රජයට ආදායමක් ෙනොලැබී යාමයි. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී,- 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් 

ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියටම 
එකතු කරන්න කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී උසස් 
අධ්යාපනය ගැනත් කථා කරන්න කැමැතියි. ෙමවර 2015 
අ.ෙපො.ස.(උසස ් ෙපළ) විභාගෙය්දී පළමුවරට තාක්ෂණ              
විද්යා විෂය සඳහා දරුවන් ෙපනී සිටියා. එම ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ෙම් 
විෂය ධාරාෙවන් පළමුව ෙපනී සිටින ෙමොෙහොෙත් ඒ සඳහා වන 
විශ්වවිද්යාල පීඨ ආරම්භ කරලා ඒවායින් අධ්යාපනය ලබාගන්න 
අවස්ථාව ලබා දුන්ෙනොත් ඉතාම ෙහොඳයි. තාක්ෂණ විද්යා විෂය 
ධාරාව අ.ෙපො.ස.(උසස් ෙපළ) දරුවන් සඳහා විවෘත කිරීම තුළින් 
දරුවන්ෙග් හස්ත කුසලතාව හා දැනුම වර්ධනය වන නිසා ඒ 
මඟින් අනාගත සංවර්ධනයට එම තරුණ පිරිෙසේ දායකත්වය ලබා 
ගැනීෙම් අවස්ථාව අපට හිමි ෙවනවා. එම නිසා ෙමම පීඨ 
ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමට මැදිහත් වීම ඉතාමත් වැදගත්.  

විශ්වවිද්යාල ගැන කථා කරන ෙකොට ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලයත්, රුහුණු විශව්විද්යාලයත් සැලසුම් ශිල්පීය 
කමෙයන් ආරම්භ කරන ලද විශ්වවිද්යාල නිසා එම සැලසුම් 
ශිල්පීයකරණය ආරක්ෂා කර ගැනීමට පතිපාදන ෙවන් කිරීම 
ඉතාමත් වැදගත්. 

රෙට් අවශ්යතාවට අනුව රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට අවශ්ය 
මානව සම්පත පුහුණු කිරීම සඳහා පාසෙල් සිට විශ්වවිද්යාලය 
දක්වා විෂය ධාරාවන් ඇති කළ යුතුයි. කලා හා විද්යා විෂයයන් 
ෙවන් ෙනොකර පාසල් අධ්යාපනෙය් සිට ෙමම විෂයයන්වල 
සංකලනයක් ඇති කළ යුතුයි කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ජනපිය පාසල්වල තිෙබන 
ඉල්ලුම අනුව නව අධ්යාපන පතිපත්ති හරහා "ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල" යන සංකල්පය කියාත්මක කර, ඒ මඟින් 
ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් ලබා ගැනීමට සැලැස්වීම හා ඕනෑම 
විෂය ධාරාවක් හැදෑරීමට එම පාසල් තුළ ෙභෞතික හා මානව 
සම්පත් සම්පූර්ණ කිරීම තුළින් දරුවන්ෙග් කාලය ඉතුරු වනවා 
ෙමන්ම,  ඔවුන්ෙග් විඩාවත් අඩුෙවනවා. ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව 
සහතික කරන්නත් පුළුවන් ෙවනවා. එෙමන්ම ෙදමව්පියන්ෙග් 
ආර්ථික මට්ටමටද එය ෙලොකු රුකුලක් ෙවනවා. 

ෙම් රෙට් අධ්යාපන කමය සකස් කිරීම ෙලෝකෙය් දැනුම අෙප් 
ආර්ථිකයට ගැලෙපන අයුරින් සකස් කිරීම වැදගත් ෙවනවා. වැඩ 
ෙලෝකයට සරිලන අයුරින් අධ්යාපනය ලබා දීෙම්දී දරුවාෙග් 
නිපුණත්වය අනුව ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට විෂය ධාරාවන් හැදෑරීමට 
අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම අ.ෙපො.ස.(සාමාන්ය ෙපළ) 
විභාගෙයන් වැඩි පිරිසක් සමත් කර, එම දරුවන්ෙග් විෂය 
නිපුණත්වය අනුව ඒ ඒ ක්ෙෂේතවලට ෙයොමු කිරිම ඉතා වැදගත් 
කාරණයක් ෙලස මා දකිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට ලබා දී තිෙබන කාලය දැන් අවසන්. 

ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මට තව මිනිත්තුවක කාලයක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කාන්තාවන්ට වැඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම බදු ගැන කථා 

කරන විට අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය ෙතොග හා සිල්ලර ව්යාපාරිකයින් 
අතර බදු ෙගවන හා ෙනොෙගවන පාර්ශ්වකරුවන් ෙදෙකොටසක් 
ඉන්නවා කියන එක කියන්න ඕනෑ. නිසියාකාරව බදු ෙගවන ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් ව්යාපාරිකයින්ට ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද සියයට 2 
සිට සියයට 4 දක්වා වැඩි කිරීම නිසා ඔවුන්ට තම ව්යාපාර 
කරෙගන යාෙම් ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
රජෙය් බදු අය කරගැනීම පිළිබඳව ඔවුන් තුළ සංකල්පයක් 
තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව 
ලැෙබනවා නම්, අෙප් මුදල් අමාත්යතුමාට ඒවා ඉදිරිපත් 
කරන්නත් ඔවුන් සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මහා පරිමාණෙයන් ව්යාපාර කරන 
ව්යාපාරිකයින්ෙග් වැට් බදු ඉවත් කිරීම නිසා සාමාන්ය ව්යාපාර 
ෙලෝකෙය් තරග කිරීමද ඔවුන්ට අසීරු ෙවලා තිෙබනවා. 

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

මීළඟට, ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.20] 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පළමු වතාවට 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය කථාවකට මුහුණ ෙදන අවස්ථාව 
ෙමයයි. අපි නවක මන්තීවරු විධියට ෙත්රී පත් ෙවලා ඇවිල්ලා, 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් අය වැය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී කියන්න 
කනගාටුයි, අපි කියන කථා පිළිබඳව ඇහුම් කන් ෙදන්න ෙමතැන 
වගකිව යුතු පුද්ගලෙයක් නැති එක ගැන. අද රට ඒ තත්ත්වයට 
පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව පසු ගිය කාලෙය් 
මැතිවරණෙය්ත්, දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේත්, ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කිව්වා, "බදුවලින් ෙතොරව, බදුවලින් ෙම් රෙට් ජනතාව 
තලා ෙපළන්ෙන් නැතිව ෙම් රෙට් මිනිසුන්ව යම් කිසි සුඛිත මුදිත 
ස්ථානයක් කරා ෙගන යනවා." කියා. නමුත් 2014 වර්ෂෙය්දී අෙප් 
පැවති ආණ්ඩුව රුපියල් බිලියන 1,050ක් බදු ආදායම උපයන 
ෙකොට, ෙම් ආණ්ඩුව බදු ආදායම වශෙයන් රුපියල් බිලියන 
1,584ක් ලබා ගන්න සූදානම් ෙකොට තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් බදු 
ආදායෙම් ෙවනස 2014 වසරට සාෙප්ක්ෂව රුපියල් බිලියන 
534ක්. ඒ එක්කම භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත පනවන බද්ද 2014 
වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 616යි. එය රුපියල් බිලියන 993ක් බවට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව රුපියල් බිලියන 377කින් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත පනවන බද්ද වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සමස්ත බදු කමෙව්දයන් සියල්ල වකාකාරව ෙම් 
රෙට් අහිංසක දුප්පත් ජනතාව මත පැටවිලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
ඉහළම ධනපතියාෙග් සිට දිළිඳුම පුද්ගලයා දක්වා ෙම් වක 
බදුවලට මුහුණදීමට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ නිසා මහ ෙලොකුවට පසු ගිය කාලෙය් පුරාෙජ්රුව ෙදඩුෙව් 
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට සහන සලසනවා කියා. එදා ෙකොත්තමල්ලි, 
කහ අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා වාෙග් මිනිස්සු ෙනොමඟ යවලා 
ෙනොවැම්බර් 20වැනිදා අය වැය ඉදිරිපත් කළා, කට්ට 
කරවලවලටයි, හාල්මැස්සන්ටයි මිල අඩු කර. ෙලෝක ෙවළඳ 
ෙපොෙළේ විශාල ෙලස ගෑස් මිල අඩු ෙවලා. ෙබොර ෙතල් මිල අඩු 
ෙවලා. ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ගෑස් මිල අඩු වුණාම ෙමතුමන්ලාත් 
ගෑස් මිල ටිකක් අඩු කර දැන් ජනතාවට කියනවා, "ඔන්න සහන 
දුන්නා" කියා. ෙම් පැත්ෙතන් රුපියල් මිලියන 3,000ක  වාෙග් 
පමාණයක සහනයක් ෙදනෙකොට රුපියල් බිලියන ගණන්වලින්- 
[බාධා කිරීම්] ෙගොන්නුන්ට 

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

 
 ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ තමයි. මීහරක් 

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

 
 රැළට. මීහරක්ට 

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

ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මාර්ටින් විකමසිංහ ශූරීන් කියා තිෙබනවා, 
"ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ට යථාර්ථය ෙත්රුම් කරනවාට වඩා ෙහොඳින්, 
හරක්ට චක්කෙර් උගන්වන්න පුළුවන්" කියලා. ඔය වාෙග් හරක්ට 

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

චක්කෙර් උගන්වන එක ෙල්සියි, ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ට යථාර්ථය 
උගන්වනවාට වඩා. ඒ නිසා ෙම් විධියට ෙනොෙයකුත් ආකාරෙයන් 
ෙම් රෙට් දුප්පත් අසරණ මධ්යම පන්තිෙය් සියලු ෙදනාම අද 
අසරණභාවයට පත් කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] වාචාලයා, 

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

 
කට වහෙගන අහෙගන ඉන්න -  [බාධා කිරීමක්]  

ෙම් රෙට් මධ්යම පාන්තිකයා, ෙම් රෙට් ෙවෙළන්දා, 
ව්යවසායකයා රකිනවා කිව්ව ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් ව්යවසායකයා 
රකින වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? තරුණෙයක් නව ව්යාපාරයක් 
ආරම්භ කරද්දී, නව සමාගමක් ආරම්භ කරද්දී රුපියල් 60,000ක 
බද්දක් වාර්ෂිකව රජයට ෙගවන්න ඕනෑ. යම් කිසි අවස්ථාවකදී 
එම ව්යාපාරය බංෙකොෙලොත් වුෙණොත්, එම ව්යාපාරය ඈවර 
කරන්න රුපියල් 250,000ක් රජයට ෙගවන්න ඕනෑ. නව 
ව්යවසායකයන් ෙම් රෙට් නව ආර්ථික උත්පාදනයක් ඇති කරන්න 

ඉදිරිපත් ෙවයිද? ෙමෙහම කරද්දී ඔවුන් ඉදිරිපත් ෙවයිද? 
ව්යාපාරයක් ආරම්භ කර සකීයව කියාත්මක ෙනොවුණත් රුපියල් 
60,000ක් වාර්ෂිකව රජයට ෙගවන්න ඕනෑ. මධ්යම පාන්තිකයන් 
ෙවනම ෙගවන්න ඕනෑ, මහා පරිමාණ ව්යාපාරවලට. ඊට පස්ෙසේ 
තව අසත්යක් කියනවා. 

අද උෙද් නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇමති සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා 
කියනවා, එක මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට නිවාස දහසක් ඉදි 
කරනවාය කියා. ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 2යි -රුපියල් 
ෙකෝටි200යි- අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස 160ක් තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 200, ඒ 
160න් ෙබදුවාම එක මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට ලැෙබන්ෙන් 
රුපියල් 1,12,00,000යි. රුපියල් 1,12,00,000, ලක්ෂ තුෙනන් 
ෙබදුවාම ෙගවල් 40ක්වත් හදන්න බැහැ. මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකට ෙගවල් 1,000ක් හදනවාය කියනවා. බලන්න, 
වැය ශීර්ෂය. ෙමන්න නිවාස හා ඉදි කිරීම් අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂය. පාග්ධන වියදම් ෙකොපමණද කියා බලන්න. කියවන්න 
දන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ෙහොඳම ෙකොල්ලය 
තමයි රන් භාණ්ඩ ෙගන්වන්න ආනයනකරුවන් 50ෙදනකු හදන 
එක. ෙම් ආනයනකරුවන් 50ෙදනා මත තමයි ජාතික මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය තීරණ ගන්ෙන්. අද ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ තැරැව්කරුවන් පැහැදිලිව පකාශ කර තිෙබනවාද, ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ස්වර්ණාභරණ මිලත්, රතන් මිලත් අනුව 
ලංකාෙව් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රතන් අෙළවි කරන්න පුළුවන් 
ෙකොපමණ පතිශතයක් තබා ෙගනද කියා? ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් මිල දී ගන්නා රතන් ලංකාෙව් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
විකුණන්න පුළුවන් ෙකොපමණ පතිශතයක් තබා ෙගනද කියන 
එක පැහැදිලිව පකාශ කර නැහැ. ෙම් ආනයනකරුවන් 50ෙදනා 
එකතු කරලා නැවත වරක් කළුකඩ ඇති කරන්න, එෙහම 
නැත්නම් මැතිවරණයට උදවු කරපු තමන්ෙග් ෙහංචයියලාට, 
"ෙමන්න රතන් ෙගනැවිත් ගහගනිල්ලා"යි කියන්න තමයි ෙම් 
ලෑස්ති වන්ෙන්. ලංකාෙව් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රතන් විකුණන්න 
පුළුවන් ෙකොපමණ ලාභයක් තබා ෙගනද කියන එක කියන්ෙන් 
නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රාජ්ය ෙසේවකයන් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
අද පිට රට සිටින උගතුන්ට, බුද්ධිමතුන්ට කථා කරනවා ලු. අෙන්! 
ඒ අය එන්ෙන් ඒ අයට සුරක්ෂිතතාවක් තිෙබනවා නම් පමණයි. 
රාජ්ය ෙසේවකයා රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන්ෙන් ෙපන්ෂන් එක 
නිසායි. වයසට ගියාට පස්ෙසේ ෙපන්ෂන් එෙකන් තමන් උපන් 
රෙට් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් ෙවයි කියා ඔවුන් හිතනවා. නමුත් අද 
ඒකටත් ෙකළලා තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකොම පැත්තකට දමමුෙකෝ. 
රුපියල් 10,000 දීමනාව ෙමවර මූලික වැටුපට එකතු කරනවාය 
කිව්වා. නමුත් මුලික වැටුපට එකතු කෙළේ නැහැ. අද නිවාස 
හදන්න, මධ්යම පන්තිෙය් මිනිසුන් ෙගොඩ නඟන්න කටයුතු 
කරනවා. අපට ඒවා ෙමොකුත් ඕනෑ නැහැ. ෙම් රෙට් රාජ්ය 
ෙසේවකයන් ආයතනයකින් ණයක් ගනිද්දී ඔවුන්ෙග් මූලික 
වැටුෙපන් සියයට 40යි ෙදන්ෙන්. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් 
කරනවා, අඩුම තරෙම් ඒ දීමනාවත් එකතු කර ණය ෙදන්න 
කටයුතු කරන්නය කියා. මා හිතනවා, ඒ ණය අරෙගන ෙහෝ ඒ 
මිනිස්සු ෙගයක් ෙදොරක් හදා ෙගන -කාර් ගන්න බැහැ ෙන්.- 
ෙමෝටර් බයික් එකක් ෙහෝ අරෙගන තමන්ට පුළුවන් විධියට ජීවත් 
ෙව්විය කියා. රාජ්ය ෙසේවකයාට බයික් එකක් දුන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. 
ඒ මුදල වැටුපට පතිපූරණය කරනවාය කිව්වා. ඒවාත් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න.  

1123 1124 

[ගරු පසන්න රණවීර මහතා] 
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ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ලිච්ඡවී සංකල්පය ගැන කථා කරන නිසා මා ෙම් කාරණයත් 

කියන්න ඕනෑ. ලිච්ඡවී සංකල්පය තුළ බදු පතිපත්තියක් තිෙබනවා. 
ඒ ගැන වීදාගම ෛමතීය හිමිපාණන් වහන්ෙසේ විසින් රචිත 
බුදුගුණාලංකාරෙය් දැක්ෙවන මී මැසස්ා මල ෙනොතළා ෙරොන් 
ගන්නවා වාෙග් ජනතාව ෙනොෙපළා බදු අය කර ගන්නා ෙලසයි. 
බුදුගුණාලංකාරෙය් ෙමෙසේ දැක්ෙවනවා. 

  
 "ෙරොන් අරෙගන      ෙසමින් 
 යන ෙලස බිඟුන්     කුසුමින් 
 ෙලොවට දුක්           ෙනොෙදමින් 
 ගනිති අය පඬුරු ෙපර නියමින්" 

ෙම්ක යහ පාලන ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක බදු 
ආණ්ඩුවක්ය කියන එක පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.30] 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 අය වැය ෙවනුෙවන් 

කථා කිරීමට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඔබතුමාට මාෙග් ෙගෞරවණීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනවාරි 8වැනි දා 
ලබාගත් ජන වරෙමන්, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
ඇතුළු අප අෙගෝස්තු 17වැනි දා පිහිටුවන ලද රජෙය් මංගල අය 
වැය සම්බන්ධව විවාද කරන ෙව්ලාෙව්, ඒ ෙවනුෙවන් ෙම් අදහස් 
කිහිපය පකාශ කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී විවිධ අදහස් මතු වුණා. ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය්  අඩු පාඩුත් ඇති. නමුත් අපි ෙහොඳ ෙද් ගැන නිතර 
ෙහොඳින් කථා කරන ගමන්, ඒ අඩු පාඩු නිවැරැදි කර ෙගන 2016 
වසර ඉතා යහපත් වසරක් විධියට ෙම් රජෙය් ගමන් මාර්ගය සකස් 
කර ෙගන ඉදිරියට ගිහින් ෙම් රට යහපත් මාර්ගයට ෙගන 
ආෙවොත්, ෙම් තිෙබන පශ්නවලින් මිෙදන්නට අපට පුළුවන් ෙවයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් රෙට් පැවතුණු රජයන් තුළින් ෙම් 
රටට යම්කිසි වැඩ ෙකොටසක් කරන්න උත්සාහයක් ගන්නට ඇති. 
අප ඒ සමහර උත්සාහයන් සාර්ථකව දැක්කා, සමහර ඒවා 
අසාර්ථකව දැක්කා. පසු ගිය කාලෙය් මධ්යම කඳුකරෙය් -
වතුකරෙය්- ''වතු යටිතල පහසුකම්'' කියලා අමාත්යාංශයක් ඇති 
කළා. වතුකරෙය් හිටපු නායකයන්, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන 
අධිකාරෙය් නායකයන් වතුකරෙය් ඒ අමාත්යාංශය ඉතාම උසස ්
අන්දමින් සලකා ෙගන, නිතරම ඒ ගැන මතක් කරමින් කටයුතු 
කළා. නමුත් ඒ අමාත්යාංශය හරහා වතුකරයට සිදු වුණු ෙසේවාවක් 
අපි දැක්ෙක් නැහැ. පාරවල් කිහිපයක් හැෙදන්න ඇති. විදුලිය අඩු 
පාඩුකම් සපුරාලන්න ඇති. ෙවනත් කිසිම ෙදයක් ඒ අමාත්යාංශය 
හරහා වතුකරයට සිදු වුෙණ් නැහැ කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. අවුරුදු 18ක් තිස්ෙසේ අපි වතුකරය දිහා බලා 
ෙගන සිටියා. පසු ගිය ආණ්ඩු කිහිපෙයන්ම වතුකරයට වැඩක් 
වුෙණ් නැහැ කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

අෙප් ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා 1993දී දිවංගත  
ෙසෞම්යමූර්ති ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර, 
නුවරඑළිෙය් දැනට සිටින වතු නිවාසවල ඉදිරියට අඩි 7කුත්, 
පිටුපසට අඩි 7කුත් -අඩි 14ක්- පර්චස් 7ක් ඇතුළත් වන ෙසේ ඒ 
නිවාස හදා ගන්න අයිතිය ලබා දුන්නා. නමුත් ඒ අවුරුදු 18ක 
කාලය තුළ ඒ නිවාස සෑදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කෙළේ නැහැ. 
එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කෙළේ නැති නිසා ඒ නිවාස, ඒ 
වතුකරෙය් ලයින් අදත් -දැන් අවුරුදු 230කට ආසන්න කාලයක්-  
ඒ තත්ත්වෙයන්ම පවතිනවා. එම නිසා, පසු ගිය අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් වතු නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා ෙවනම අමාත්යාංශයක් 
ඇති කරලා, අමාත්යවරෙයක් පත් කරලා, ඒ වතු නිවාස -ලයින් 
කාමර- ෙවනුවට පර්චස් 7ක ඉඩමක් ලබා දීලා නිවාස ඉදි කර 
ෙදන්න දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. වතුකරයට නිවාස 
එක්ලක්ෂ හැටදහසක් පමණ අවශ්ය ෙවනවා. අපට ෙමය එකවරම 
කරන්න බැහැ. මාස හැටක් තුළ ෙම් නිවාස ඉදි කර ෙදන්නයි අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබන්ෙන්. 

පසු ගිය කාලය තුළ වතුකරෙය් ඒ නිවාස ඉදි කිරීමට ගත්තා වූ 
උත්සාහය තුළ ෙම් මාස දහය ඇතුළත නිවාස 470ක් පමණ සාදා 
අවසන් කර තිෙබන බව විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම, මීරියබැද්ද පෙද්ශෙය් නාය යෑෙමන් සිදු වූ විනාශය තුළත් 
නිවාස සාදා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. එම නිසා එක එක 
මහත්වරුන්ෙග්, ඒ පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන නායකයන්ෙග් 
පකාශ ෙමොන ආකාරෙයන් තිබුණත්, ෙම් අවස්ථාව වන විට 
වතුකරයට විෙශේෂ වැඩසටහනක් ඇති කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී -
2016 වසෙර්දී- ෙම් නිවාස ඉදි කර දීමට ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් 
මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන විෙශේෂෙයන්ම අපි 
රජයට, අෙප් ගරු මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මැතිතුමාට 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මාෙග් ෙගෞරවණීය ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්නට ඕනෑ.  

පසු ගිය දින සියෙය් කාලය තුළ රජය මඟින් ලබාදුන්න 
රුපියල් ලක්ෂ 1,000ක පමණ මුදල් පමාණය තුළින් ගාමීය 
මට්ටෙම් ඒ ජනතාවට මහා මාර්ග කීපයකුත්, නිවාස කීපයකුත් ඉදි 
කර ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ලබන වසෙර් වතුකරය 
ෙවනුෙවන් අපට තවත් විශාල වැඩෙකොටසක් කර ෙදන්න පුළුවන් 
කියන විශ්වාසය තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් අය වැය ඉතාම ෙහොඳ 
අය වැයක් ෙලස අප දකිනවා.  ෙම් අය වැය ෙකෙනකුට ෙහොඳ 
වන්න පුළුවන්; තව  ෙකෙනකුට නරක ෙවන්න පුළුවන්.  

ෙමවර අය වැෙයන් වයස්ගත ඇත්තන් ගැන ෙපොඩ්ඩක් මතක් 
ෙවලා තිෙබනවා. අද වැඩිය කවුරුවත් වයස්ගත ඇත්තන් ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. දැන් ඒ අයට කියන්ෙන්, "ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්" කියායි. වෙයෝවෘද්ධ අය කියාත් කියනවා; මහලු අය 
කියාත් කියනවා. ෙනොෙයක් විධියට ඒ අයව හඳුන්වනවා. නමුත්, 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් කියන වචනය තමයි දැන් ඉස්සරහට ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් වයස්ගත පුද්ගලයන් ගැන ෙසොයා බලන වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙවනුෙවන් මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අද දරුවන් 
පවා තමන්ෙග් ෙදමව්පියන් ළඟපාත තිෙබන මහලු නිවාසයකට 
තල්ලු කරලා ඇඟ ෙබ්රා ගන්න හදනවා. ෙම් වයස්ගත අය ගැන 
බලන්න අෙප් රජෙයන් ෙහොඳ වැඩ පිළි ෙවළක් සකස් කර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අප සතුටු ෙවන්න ඕනෑ.  

වතුකරෙය්ත් pension ගනිපු අය ඉන්නවා. වතුකරෙය් ඉන්ෙන් 
යමක් කමක් කර ගන්න පුළුවන් අය ෙනොෙවයි; ඉතාම 
අමාරුෙවන් ජීවත්වන අය ඉන්ෙන්. ඒ කාලෙය් වතුකරයට ඒ 
ජනතාව එක්කෙගන ආෙව් ෙත් ගස් යට උම්බලකඩයි, ෙපොලුයි 
තිෙබනවා කියලායි. එෙහම කියලා තමයි ඒ අය ඉන්දියාෙවන් 
කථා කරෙගන ආෙව්. බැලුවාම ෙපොලුත් නැහැ. උම්බලකඩත් 
නැහැ. ෙත් දල්ල විතරයි තිෙබන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
දැන් ඒ අයට යන්න කියන්න.  

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
අප යන්න කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට එෙහම 

යන්න කියන්න බැහැ ෙන්. ෙම් රටට විශාල ධනස්කන්ධයක් එකතු 
කර දීලා ෙම් රෙට් ජීවනාලිය සරු කර ෙදන්න උදවු කරපු පිරිසක් 
වශෙයන් ඒ අයත් අපට අමතක කරන්න බැහැ.  ඒ අය ෙම් රටට 
විශාල වැඩෙකොටසක් කළ අයයි. ඒ අයත් ෙම් රෙට් රඳවාෙගන, 
ෙම් රෙට් අනික් හැම පුරවැසිෙයකුටමත් ඒ අයිතිය ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජීවත් වන හැම ෙකෙනකුටම - දවිඩ ෙවන්න 
පුළුවන්, සිංහල ෙවන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් ෙවන්න පුළුවන්-  ඒ 
අයිතිය අප ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම දුන්ෙනොත් තමයි ෙලෝකෙය් 
ෙකොන් වන්ෙන් නැතිව අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
ඇති වන්ෙන්. වයස්ගත ඇත්තන් ෙවනුෙවන් ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙම් ගත්තා වූ තීරණය ගැන අෙප් සතුට පකාශ කරනවා.  
ඊළඟට, ෙයොවුන් ෙසේනාංකය ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ. 2001-
2004 ආණ්ඩු කාලය තුළ අප ෙයොවුන් ෙසේනාංකය ඇති කළා. පසු 
ගිය කාලය තුළ ෙම් ෙයොවුන් ෙසේනාංකෙයන් විශාල ෙසේවාවක් ෙම් 
ර ටට ඉටු වුණා. පාසෙලන් අස් වුණාට පසුව තරුණ තරුණියන් 
ෙයොවුන් ෙසේනාංකය හරහා එක එක ක්ෙෂේතවලට පුහුණු කරලා 
ඔවුන්ට ඉදිරියට යන්න කටයුතු සකස් කර දුන්නා. හදිසියට පයිප්ප 
බටයක් හයි කර ගන්න, bathroom set එකක් හයි කර ගන්න, වඩු 
වැඩකට, ෙම්සන් වැඩකට පුහුණු ෙකෙනක් අද ෙහොයාගන්න 
නැහැ. විශාල මුදලක් ෙගව්වත් එෙහම  ෙකෙනක් ෙහොයා ගන්න 
නැහැ. ෙම් තී වීලර් පශ්නය නිසා අද ඒ තත්ත්වය ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  දරුවන් පාසලින් ඉවත් වූ ගමන්ම එක්ෙකෝ තමන්ෙග් 
ෙදමව්පියන්ෙග් pension එෙකන් ගත්ත සල්ලිවලින්, නැත්නම් 
ෙදමව්පියන්ට කරදර කරලා වත්ෙත් තිෙබන ගස් ටික විකුණලා, 
එෙහමත් නැත්නම් කන කර බඩු උගස් තියලා තී වීලර් ගන්නවා. 
තරුණ පිරිස ඒකට ෙයොමු ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ තරුණයන්  
තමන්ෙග් කාලය එතැනට ෙයොදවලා වැඩ කරනවා. මුලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, වයස අවුරුදු 30න් පසුව ෙම් තරුණයන්ට තී 
වීලර් බලපත දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළොත්, 
ඔවුන්ෙගන් විශාල ශම දායකත්වයක් අරෙගන ෙම් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා හිතනවා.  

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

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා ඉතාම 

ඉක්මනින් කථාව අවසන් කරනවා.  

තරුණ ශමය අපට ඉතා වැදගත් ෙවනවා. තරුණයන් විශාල 
පිරිසක් රැකීරක්ෂා නැතිව ඉන්නවා. ඔවුන් විෙශේෂෙයන්ම 
බලා ෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් රජෙය් රැකියාමයි. පසු ගිය කාලෙය් 
ආණ්ඩුව කරපු ඇත්තන්ම කියනවා රැකියා පමාණය ලක්ෂ 
පහෙළොව දක්වා වැඩි කළා ; ඒ නිසා තවත් අය රජෙය් රැකියාවලට 
දමන්න ඉඩක් නැහැ කියා. නමුත්, රජෙය් රැකියාම ෙනොෙවයි 
පුහුණුව තිෙබනවා නම්, දක්ෂකම -හැකියාව- තිෙබනවා නම් 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් රැකීරක්ෂා ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ෙම් 

රෙට්ත් තිෙබනවා. පුහුණු අයට ෙද්ශීය විෙද්ශීය වශෙයන් ඕනෑ 
රැකියාවකට යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. නුපුහුණු අය නිසා 
තමයි ෙම් පශ්නය එන්ෙන්. තරුණයන්ෙග් ෙම් තත්ත්වයට 
පධානතම ෙහේතුව තී වීලර් රැකියාවට තරුණයන් විශාල වශෙයන් 
ෙයොමු වීමයි. ඒක දිහා බලාෙගන තව තරුණයන් හතර 
පස්ෙදෙනක් ඒකට ෙයොමු ෙවනවා. හැන්දෑවට ෙබෝතලයක් 
ගන්නවා; ඔක්ෙකොම කට්ටිය එතැනට එකතු ෙවනවා. ඒ වාෙග් 
ෙද්වලට ෙයොමු වන තරුණ පිරිස විනාශ මුඛයට යනවා. ඒක 
නතර කර ගන්න ඕනෑ.  

තවත් විෙශේෂ කාරණයක් මා මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගැන 
අද ෙහෝ ඊෙය් උෙද් කවුරු ෙහෝ කියනවා මා අහෙගන හිටියා. අය 
වැය ෙයෝජනා මඟින් සැර අඩු බියර් ලීටරයක මිල රුපියල් 190 
සිට 160ට අඩු කර තිබුණා. නැවත එම බද්ද වැඩි කරලා එය 
රුපියල් 190 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා.  ෙම් බියර් කෑන් ෙම් 
රටින් සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කර දමන්න කියලා මම 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා 
අවිස්සාෙව්ල්ෙල් ඉඳලා නුවරඑළිය දක්වා  පාර ෙදපැත්ත බලන්න.  
ෙම් බියර් කෑන් පාර ෙදපැත්ෙත් විශාල වශෙයන් වීසි කර දමා 
තිෙබනවා. ෙඩංගු මදුරුවන් ෙබෝ ෙවන්න පළමුවැනි ෙහේතුව තමයි, 
පාර ෙදපැත්ෙත් ෙම් විසි කර දමා තිෙබන බියර් කෑන්වල වතුර 
පිෙරන එක. ඒ නිසා ෙම්වා ඉවත් කරලා දමන්න ඕනෑ. [බාධා 
කිරීම්] ඒවා තිෙබන අය බලා ගත්තෙදන්. ඒ කථාව ෙනොෙවයි මම 
කියන්ෙන්. ඒවායින් ෙම් රටට වන්නා වූ හානිය ගැන මම 
කියන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙහොරුන්ට, තක්කඩියන්ට ෙදන්න ඕනෑ 
දඬුවම් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඉතුරු අයටත් ඉදිරිෙය්දී දඬුවම් ලබා 
දුන්නාම ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් ෙවලා යයි. ෙහොරු, 
තක්කඩින් නිසා තමයි ෙම් රටට ෙම් තත්ත්වය ඇති වුෙණ්. 
ෙහොරුන් ෙම් රටින් සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කර දමන්න ඕනෑය 
කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ෙහොරකම් 
කරලා, ෙම් රට කාබාසිනියා කරලා විනාශ කෙළේ ෙම්  ෙහොරු. ඒ 
නිසා ෙම් ෙහොරු සම්පුර්ණෙයන්ම ෙම් රටින් ඉවත් කර දමන්න 
ඕනෑ.  

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා වාෙග්ම 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙම් රට ඉදිරියට 
යන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙහොරු, තක්කඩින් ෙම් රටින් තුරන් 
කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙශේෂෙයන් 
මම මතක් කරන්න ඕනෑ. යහපත් පාලනයක් ෙම් රට තුළට ෙගන 
එන්න අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්යය සැම ෙදනාටම ලැෙබ්වා කියලා 
පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව නවත්වනවා.  

 
[අ.භා. 5.42] 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකටි ෙවලාවක් මට ලැබී 

තිෙබන නිසා ඒ ෙකටි ෙවලාව තුළ ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබන තවත් එක් දුෂ්ට, ඒ වාෙග්ම ඔළෙමොට්ටළ 
ෙයෝජනාවක් පිළිබඳව ෙකටි ෙහළිදරව්වක් කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙවලාෙව් වැවිලි 
කර්මාන්ත ඇමතිතුමා ත් ෙම් ගරු සභාෙව්  සිටීම  ගැන මම සතුටු 
වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය කථාෙව් 157 සහ 
158 වැනි ෙජ්දවල තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ෙපෙනනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රෙට් ෙත් ෙගොවියා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 
අන්දපු නැති විධියට අන්දලා තිෙබන බව. ෙත් කිෙලෝ එකකට 
රුපියල් 80ක, රුපියල් 90ක පාෙවන මිලක් ලබා ෙදනවා කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා. පහත රට ෙත් නිෂ්පාදනෙයන් දැවැන්ත 
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ෙකොටසක්, දැවැන්ත පංගුවක් එකතු කරන දිස්තික්කයක මහජන 
නිෙයෝජිතෙයකු හැටියට මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 
කළුතර දිස්තික්කෙය් බුලත්සිංහල, අගලවත්ත, මතුගම, බදුරලිය, 
පැලවත්ත, වලල්ලාවිට, මීගහතැන්න කියන පෙද්ශවල  ෙත් 
ෙගොවීන්ට  දලු කිෙලෝවකට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 58යි, 52යි, 51යි,  
48යි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ 
පිළිබඳව ෙම් විවාදෙය්දී වාෙග් වගක්වත් නැහැ. රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා  පැය ගණනක් ඉදිරිපත් කරපු ෙම් අය වැය කථාෙව් ඒ 
පිළිබඳව වාෙග් වගක්  නැහැ. ඒ පිළිබඳව කියන්ෙන් එකම එක 
කාරණයයි.  ෙමොකක්ද?  කමිටුවක් දානවාලු! ගරු අගාමාත්යතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු "සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික සැලසුම්" යටෙත් 
දක්වන ලද මධ්ය කාලීන වැඩ පිළිෙවෙළේත් ඒ පිළිබඳ වාෙග් වගක් 
නැහැ. ෙත් ෙගොවියා මුහුණ ෙදන ෙම් ගැටලුව පිළිබඳව වෙග් වගක් 
නැතිව කටයුතු කරන නිසා අද ෙත් ෙගොවියා කබෙලන් ළිපට 
වැටිලා ඉන්නවා. ෙම් කියන්න යන කාරණය ගරු නවීන් 
දිසානායක ඇමතිතුමා දන්නවාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. දැන් 
ෙම් ෙත් ෙගොවියා වාෙග්ම ලංකාෙව් ෙත් කර්මාන්තය නැති භංග 
කරලා වනසන්න කටයුතු කරන්න හදනවා. 

මෙග් මතකෙය් හැටියට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව යටෙත් - 2002 අවුරුද්ෙද් - ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මැතිතුමා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යවරයා හැටියට හිටියා. එදාත් 
ෙම් ෙයෝජනාව ආවා. ෙමොකක්ද, ඒ ෙයෝජනාව? ඒ ෙයෝජනාව 
තමයි, ෙත් මිශ - blend - කිරීම. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, 
"ඩුබායිවල අපට වඩා අගය එකතු කිරීමක් කරනවාය, ඩුබායිවල 
ෙත්වලට අගය එකතු කිරීෙම් කර්මාන්තය අපට වැඩිය ඉස්සරහින් 
තිෙබනවාය, ඒ නිසා අපිත් ෙත්වලට අගය එකතු කිරීෙම් කාර්යය 
කරන්න ඕනෑ"ය කියලා.  ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න හදන්ෙන්? 
ඩුබායිවල ෙත් පැළයක්වත් වැෙවන්ෙන් නැති බව අපට වැඩිය 
ෙහොඳට ෙම් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යවරු ෙදෙදනාම දන්නවා. 
ඩුබායිවලදී ෙත්වලට අගය එකතු කිරීෙම් කාර්යය කළාට කමක් 
නැහැ. නමුත් අවුරුදු තුන්සියයක ඉඳලා “Ceylon Tea” නමින් 
ෙලෝකෙය් ස්වර්ණමය නාමයක් දිනාෙගන තිෙබන ශී ලංකාෙව් 
ෙත් ටික කාබාසිනියා කරලා, ලිප්ටන් වාෙග් බහුජාතික 
ෙකොම්පැනිකාරයින්ට ලංකාෙව් ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ ලබා දීෙම් 
කූට, දුෂ්ට කියාව තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරන්න හදන්ෙන්. 
ඔබතුමා ''එෙහම නැහැ'' කියලා කියනවා නම් කියන්න. මම ඒ 
පිළිතුර බාර ගන්න ලෑස්තියි.  

නමුත්, අද ෙම් ෙවන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය අෙප් 
ෙලොකුම ගැනුම්කරුවන් පස් හය ෙදනා  වැළකුවා. එදා ලිබියාව, 
රාජ්යයන්-රාජ්යයන් අතර ෙතොග පිටින් ෙත් ගැනීෙම් ගිවිසුමකට 
අත්සන් කරලා තිබුණා. ලිබියාව වැළැක්වූවා; ඉරාකය වැළැක්වූවා. 
අෙප් packeted ෙත් වැඩිෙයන්ම ගත්ත රට තමයි සිරියාව. අද 
සිරියාවත් වළක්වලා. රුසියාවට, ඉරානයට බාධක පැෙනව්වා. 
අෙප් ගැනුම්කරුවා හැටියට රුසියාව විතරක් ඉතුරු වුණා. ඒ නිසා 
ෙත් මිල අඩු වුණා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න ඕනෑ 
ෙමොකක්ද? අෙප් රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් ෙලොකු 
පප්පාෙන් ඇෙමරිකාෙව් ඉන්ෙන්. ඒ ෙලොකු පප්පාට ෙම්ක කියන්න 
ෙකෝ. ඉරාකය කුෙව්ට් රාජ්යයට ගැහුෙව් දවස් ෙදකයි. දවස් ෙදකක් 
ගහපු එකටත් වන්දි ෙගවන්න නියම කළා. මා දන්න තරමින් 
ඉරාකය තවමත් කුෙව්ට් රාජ්යයට  වන්දි ෙගවනවා. ඉතින් ෙලොකු 
පප්පාට ගිහින් කියන්න ෙකෝ, "ෙලොකු පප්ෙප්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඉරාකයට ගහපු නිසා, සිරියාවට ගහපු නිසා, ලිබියාවට ගහපු නිසා, 
අෙප් ෙත් කර්මාන්තය වැනසිලා තිෙබනවා; අෙප් ෙත් නිෂ්පාදනය 
වැටිලා තිෙබනවා. දැන් මම තමයි ආණ්ඩුව කරන්ෙන්. අෙප් ෙත් 
ෙගොවිෙයෝ මෙග් මව් මතක් කරනවා. ඒ නිසා ෙත් මිල අඩු කරන්න 
මට සහනයක් ෙදන්න ෙකෝ" කියලා. ෙලොකු පප්පාට කියලා ඒ 
සහනය ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ෙන්. ඒ සම්බන්ධව 

තමුන්නාන්ෙසේලාට වග කීමක් තිෙබනවා. දැන් ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? ඒ තත්ත්වය තමුන්නාන්ෙසේලා, අපට පාලනය කරන්න 
බැරි වුණාට ඇෙමරිකාව පාලනය කරනවා. ඇෙමරිකාව 
ෙපොලිස්කාරයා වාෙග්, දඩ බල්ලා වාෙග් ෙලෝකෙය් රටවල් කුඩු 
පට්ටම්, කඩු පට්ටම් කරෙගන යන ෙකොට, ඒ  නිසා අෙප් ෙත් 
කර්මාන්තය වැටුණා නම් අෙප් ෙත් ෙගොවියා රකින්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වග කීමක් තිෙබනවා ගරු අමාත්යතුමනි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඒක ෙනොෙවයි ෙවන්න 
යන්ෙන්. එදා රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා “Regaining Sri 
Lanka” කියන ආර්ථික බයිබලය ෙගනැල්ලා කරන්න හදපු වැෙඩ් 
ෙම් අය වැෙයනුත් කරන්න යනවා. එදා කරන්න හැදුෙව්ත් ෙම් 
රෙට් ෙත් මිශ කරලා, “Ceylon Tea”වලට ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ස්වර්ණමය නාමය නැති භංග කරලා, ලිප්ටන් වාෙග්, අක්බාර් 
වාෙග් ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ හත් අටෙදෙනකු අතට ලංකාෙව් ෙත් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ භාර  ෙදන වැෙඩ් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න 
හැදුෙව්. ඒ කියාෙවන් ෙත් මිල ඉහළ යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
මට කියන්න ෙකෝ?  

අපි දන්නවා, රුසියාව ඉන්දුනීසියාෙවන් ෙත් ෙගන්වනවා 
කියන එක. රුසියාව වියට්නාමෙයන් ෙත් ෙගන්වනවා. රුසියාව 
ෙකන්යාෙවන් ෙත් ෙගන්වනවා. ෙගන්වලා blend කරනවා. 
Blend කරලා ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට යවනවා. අෙප් “Ceylon 
Tea”වලට එෙහේ ෙලොකු බද්දක් ගහනවා. ඒ වුණාට අෙප් ෙත් 
රුසියානු පාරිෙභෝගිකෙයෝ ගන්නවා. ඒ ඇයි? ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ෙහොඳම ෙත්, අෙප් ෙත් නිසා. ෙලෝකෙය් තිෙබන රසම ෙත්, අෙප් 
ෙත් නිසා. ඒ නිසා අෙප් ෙත් රුසියානු පාරිෙභෝගිකයා ගන්නවා. 
රුසියානු පාරිෙභෝගියාට ෙත්රුෙණොත්, "දැන් ලංකාවත් 
වියට්නාමෙයන් ෙත් ෙගනැල්ලා, ෙකන්යාෙවන් ෙත් ෙගනැල්ලා, 
ඉන්දුනීසියාෙවන් ෙත් ෙගනැල්ලා මිශ කරලා රුසියානු ෙවෙළඳ 
ෙපොළට එවනවා" කියලා, රුසියාව blend කරන බාල ෙත් 
ගන්නවා මිසක්, අෙප් “Ceylon Tea” රුසියාෙව් අය ගන්ෙන් 
නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? දැනට අපට 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන ෙලොකුම ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙත්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරන වැෙඩන් අපට රුසියාවත් නැති 
ෙවලා, තව අවුරුදු පහක් හයක් යන ෙකොට ලංකාෙව් ෙත් 
කර්මාන්තය වැනෙසන එක වළක්වන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒක කරන්ෙන් ෙවන ෙමොකවත් කරන්න ෙනොෙවයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන 
ඇමතිවරෙයක් කියලා අපි දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේ හිටපු හැම 
තැනකම එෙහම ෙපන්නුවා. තමුන්නාන්ෙසේත් දන්ෙන් නැතුව ඇති 
ෙමෙහම ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා කියලා.  අෙප් ෙත් කර්මාන්තය 
වැනෙසන්න යන්ෙන්. අද ලංකාෙව් පහත රට ෙත් ෙගොවියා, මැද 
රට ෙත් ෙගොවියා, උඩ රට ෙත් ෙගොවියා ඇතුළු රෙට් හැම තැනම 
සිටින ෙත් ෙගොවීන් අන්ත අසරණ භාවයට පත් ෙවලා ඉවරයි. ෙම් 
අසරණ භාවෙයන් ඔවුන්  මුදා ගන්න. ඒ සඳහා අපට අවස්ථාවක් 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ඇති, අද චීනෙය් Black 
teaවලට market එකක් තිෙබනවා. අද චීනෙය් Black tea                
පාවිච්චි කිරීෙම් පවණතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝක 
ජනගහනෙයන් බිලියන 1.4ක් චීනෙය් ඉන්නවා. අපි අවුරුද්දට 
ෙත් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් කිෙලෝ ගෑම් මිලියන 300යි. චීනයට ඒ 
ෙත් ටික විකුණා ගන්න අපිට බැරිද? හැබැයි,  මහත්තෙයෝ චීනයත් 
එක්ක හැප්පිලා බැහැ ඒක කරන්න. ෙලෝක ජනගහනෙයන් විශාල 
සංඛ්යාවක් ඉන්නවා, ඉන්දියාෙව්ත්. චීනය, ඉන්දියාව එකතු කරලා 
ගත්ෙතොත් බිලියන 2.5ක් ඉන්නවා. ඉන්දියාව ෙත් හදන්ෙන් 
කිෙලෝ ගෑම් මිලියන 700යි.  

අපිට බැරිද අෙප් ෙත් ටික ඉන්දියාවට විකුණන්න? එෙහම 
marketing වැඩ පිළිෙවළක් ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් 
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තිෙබනවාද? Tea Research Institute එෙක් දක්ෂ නිලධාරින් 
ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට අවස්ථාව ෙදන්න. ෙත් මණ්ඩලෙය්ත් 
ඉන්නවා එෙහම දක්ෂ නිලධාරින්. ඒ ෙගොල්ලන්ට අවස්ථාව 
ෙදන්න. දැන්  Black teaවලට ෙලෝකෙය් පවණතාවක් තිෙබනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා අධ්යයනය කරන්න. සමහර 
ෙවලාවට අධ්යයනය කරලාත් ඇති. අද චීන මාකට් එෙක් Black 
teaවලට විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් ෙත් ටික 
චීනයට යවන්න පුළුවන්. අෙප් ෙත් ටික චීනයට යවන්න නම් 
"Ceylon Tea" කියන නාමය මරා ගන්ෙන් නැතුව තිෙබන්න ඕනෑ. 
"Ceylon Tea" කියන ඒ ස්වර්ණමය නාමය තියා ගන්න ඕනෑ. 
"Ceylon Tea" කියලා ලිප්ටන් උගුලට අහු ෙවන්න එපා; 
අක්බාර්ලාෙග් උගුලට අහු ෙවන්න එපා; අහමඩ්ලාෙග් උගුලට අහු 
ෙවන්න එපා. අහු වුෙණොත් අෙප් ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ නැත්තටම 
නැති ෙවලා, වඳ ෙවලා  යනවා. ලංකාෙව්  "ලිප්ටන් සිෙලෝන්ටා" 
කියලා තිබුණාට ෙලෝකෙය් ෙකොහ්වත් "ලිප්ටන් සිෙලෝන්ටා" 
කියලා ෙත් එකක් නැහැ. ඒවා අහමඩ්ලාෙග්. ඒ නිසා අහමඩ්ලාෙග් 
උගුලට වැටිලා ෙම් රටත් ඩුබායි රට වාෙග් ෙත් මිශ කරන රටක් 
බවට පත් වුෙණොත්, එතැන් සිට අෙප් පෙසන්; අෙප් 
ෙද්ශගුණෙයන් අවුරුදු 300ක් තිස්ෙසේ අපට දායාද කර දුන්න ෙම් 
ෙලෝකෙය් තිෙබන "Ceylon Tea" කියන රසම ෙත් ටික අපට නැති 
ෙවනවා. අපි ෙලෝකෙය් ෙත්වලින් ෙදවැනි වන්ෙන්, "Champagne 
of Teas" කියන නාමෙයන් ඉන්දියාෙව් හිමාල කන්ද ආශිතව 
තිෙබන Darjeeling Tea වලට විතරයි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, එම නිසා මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් අපරාධයට ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා. ෙම් 
අපරාධයට ඉඩ දුන්ෙනොත්, අෙප් කලුතර දිස්තික්කෙය්, ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය්, මාතර දිස්තික්කෙය්, රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් පහත රට ෙත් ෙගොවියා; මැද රට ෙත් 
ෙගොවියා තවදුරටත් කබෙලන් ලිපට වැටිලා ෙම් ලංකාව් ෙත් 
කර්මාන්තයම වැනෙසන තත්ත්වයකට පත් ෙව්වි. ඒ නිසා ෙම් ෙත් 
කර්මාන්තය වැනසීෙම් කුමන්තණෙය් පීතෘවරයා බවට ගරු නවීන් 
දිසානායක ඇමතිතුමා පත් ෙවන්න එපා කියන ඉල්ලීම කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
අෙප් ෙත් කර්මාන්තය විනාශ ෙවන්න අපි කවදාවත් ඉඩ 

ෙදන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් හැඟීම් බර කථාව 
අපි ෙගොඩාක් අගය කරනවා. ෙත් මිශ කරණය ගැන අද-ඊෙය් ආපු 
කථාවක් ෙනොෙවයි. දිගටම ෙම් කථාව තිබුණා. අපි ඉතාමත් 
සැලසුම් සහගතවයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කරනවා නම් කරන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම - [බාධා කිරීමක්]  ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ගරු 
මන්තීතුමනි. මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  ෙත් මිශකරණය  
කරනවා නම්, එය ඉතාමත්ම දැඩි ෙරගුලාසි අනුව,  දැඩි නීතිවලට 
යටත්ව තමයි  කරන්ෙන්. කිසිෙසේත්ම අපි ෙම් බහුජාතික 
සමාගම්වලට  ඔළුව නමන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් 
"Pure Ceylon Tea" කියන නාමය කිසිෙසේත්ම ෙකෙළෙසන්ෙන් 
නැති විධියට තමයි අපි ඒ මිශකරණය කරනවා නම් කරන්ෙන්.  ඒ 
ගැන නිශ්චිත තීරණයක් තවමත් අපි අරෙගන නැහැ.  

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

 
[අ.භා. 5.53] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහ පාලන ආණ්ඩුව බලයට 

පත් කිරීම සඳහා සමාජෙය් විවිධ කණ්ඩායම් ෙවෙහසී කටයුතු 
කළා. ඒ අතෙරන් ෙගොවියන්, ධීවරයන්, කම්කරුවන්, රජෙය් 
ෙසේවකයන්, ව්යාපාරිකයන්, වෘත්තීය ෙව්දීන්, විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යයන්, ගුරුවරුන්, විශ්වවිද්යාල මහාචාර්යවරුන් හා සිවිල් 
සංවිධාන වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කළා. 2015 ජනවාරි 
08වැනිදා බලයට පත් වුණු යහ පාලන ආණ්ඩුව තම පළමුවැනි 
අය වැය මඟින් ෙම් සියලු ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි සහන ලබා 
දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම, රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් රුපියල් 10,000කින් වැඩි කිරීම, විශාම 
වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම, මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය සඳහා වැඩි 
මුදලක් ලබා දීම,  වැනි සහන රාශියක් ලබා දුන්නා.  නමුත්  අපි 
එදා ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැෙයන් ෙමවැනි සහන ලබා 
ෙදනෙකොට රාජපක්ෂවාදීන් පකාශ කෙළේ, අපි මැතිවරණ ඉලක්ක 
කරෙගන ජනතාව රැවටීම සඳහා සහන ලබා ෙදන බවයි. එදා 
ඉදිරිපත් කළ එම අතුරු අය වැෙය් රහ ඔවුන්ට දැනුණා. නමුත් 
ෙමවර අය වැෙයන් අපි ෙපරත් වඩා සහන ලබා ෙදනෙකොට, 
ජනතාවෙග්  ජීවන බර අඩු කරන්නට කටයුතු කරන ෙකොට, 
කෘෂිකර්මය, අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය යන ක්ෙෂේතයන්ෙග් දියුණුව 
සඳහා විශාල ෙලස මුදල් ෙවන් කරන ෙකොට, සමහරුන් කියනවා 
ඔවුන්ට ෙම් අය වැය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැයි ලු. ෙම් අය වැෙය් 
ෙමෙලෝ රහක් නැහැයි ලු. බැමි කඩාෙගන ගිහිල්ලා ලු. එෙහම 
කියන්ෙන්, අෙප් ආණ්ඩුවකින් ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවට 
ෙමතරම් සහන පමාණයක් ලබා ෙදයි කියලා ෙමතුමන්ලා විශ්වාස 
කෙළේ නැති නිසායි. ඒ අය වාෙග් යහ පාලන ආණ්ඩුවත්  ඡන්ද 
කාලෙය්දී පමණක් ජනතාවට සහන ෙදයි කියලායි එතුමන්ලා 
හිතුෙව්.  

ෙම් අය වැය ද්ෙව්ෂ සහගත ෙලස විෙව්චනය කරන අයට මම 
කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය අවුරුදු 09ක කාලයක් තිස්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපන්වපු ආශ්චර්ය දැකලා ඇස ්නිලංකාර ෙවලා 
හිටපු, තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු ජාතිවාදී, ආගම්වාදී, ෙද්ශෙපේමී 
කථා අහෙගන හදවත ගල් කරෙගන හරි හැටි ඇඳුමක් පැළඳුමක් 
නැතිව, තුන්ෙව්ල කන්ෙන් නැතිව හිටපු උදවියට, ෙගයක් ෙදොරක් 
නැතිව හිටපු උදවියටයි අපි ෙම් අය වැෙයන් වැඩිපුරම සලකලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඡන්ද කාලෙය් දී පමණක් රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව් සරදිෙයල්ලාෙග් උදලුතල, ෙසවිලි තහඩු, කුකුල් 
පැටවුන්, බීජ වර්ග, සිල් ෙරදි, වියළි ආහාර සලාක, කැරම් ෙබෝඩ්, 
අරක්කු, සිගරට් ලබපු, ජනගහනෙයන් සියයට 70ක් වූ අඩු 
ආදායම්ලාභී ජනතාවටයි ෙම් අය වැෙයන් අපි වැඩිපුරම සලකලා 
තිෙබන්ෙන්.  රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ඇතුළු වාමාංශික පක්ෂ වැඩිපුරම 
කෙළේ ෙම් මිනිසුන්ව රවටපු එකයි. ගම්වල රාජපක්ෂ ඡන්ද පදනම 
රැකගත්ෙත්ත් ෙම් ජනතාව පාවිච්චි කරලායි. අන්න ඒ ජනතාවට 
අපි සහන සලසන ෙකොට, ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය 
නඟාසිටුවන්නට ෙයෝජනා කරන ෙකොට,  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
මර හඬ ෙදන්ෙන් ඇයි?  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ෙමවර අය වැය කථාෙව් ෙඡ්ද 
614ක් කිෙයව්වා. එහි 36වන ෙඡ්දෙය් ඉඳලා 47වන ෙඡ්දය දක්වා 
වූ ෙඡ්ද 12ක් ෙමහි සිටින සමහර  ගරු මන්තීවරුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් 
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[ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා] 
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නැහැ; ෙමෙලෝ රහක් නැහැ කියලා කියනවා. මුළු අය වැය ගැනම 
එෙහම කථා කරන එක වැරදියි. ෙමොකද, පසු ගිය අවුරුදු අෙට්දි 
වාෙග් ෙම් අය වැෙයන් අපි ජනතාවට කන් හැන්ෙදන් ෙබදලා 
නැහැ. අපි ෙබදලා තිෙබන්ෙන් ඊට වඩා ෙගොඩක් ෙලොකු ෙපොල් 
කටු හැන්දකින්.  

ෙම් රෙට් ෙකොමිස් ගැහිලි, රාජ්ය ෙද්ෙපොළ ෙසොරා කෑම්, ෙකෝටි 
ගණන් වියදම් කරලා රාජ්ය උත්සව, සැ ණෙකලි, කාර් ෙර්ස් 
පැවැත්වීම වැනි රජෙය් නාස්තිකාර වියදම් 2015 ජනවාරි 08 
වැනිදායින් පසුව අඩු කරපු නිසායි අපට ෙමවර අය වැෙය්දි දුප්පත් 
ජනතාව මත බදු බර පටවන්නට අවශ්ය වුෙණ් නැත්ෙත්. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙචෝගම් මඟුල් කෑම ෙවනුෙවනුෙවත් ජනතාවට බිල් 
ෙගවන්න සිද්ධ වුණු බව අපට මතකයි. ෙම් රෙට් පැවැති යුද්ධය 
අවසන් වුණාට පසුව රෙට් ජනතාව හිතුෙව් ආරක්ෂක වියදම් අඩු 
ෙවලා, ඒ මුදල් සංවර්ධනය සඳහා ෙයදවීෙමන් රට විශාල 
වශෙයන් දියුණු ෙවයි කියලායි. නමුත් එෙහම වුෙණ් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා කිව්ෙව් ආසියාෙව් පංචබල 
ෙක්න්දය බවට ෙම් රට පත් කරනවා කියලයි. හැබැයි, සිද්ධ වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? ෙකොමිස්, මත් කුඩු හා කැසිෙනෝවලින් සමන්විත තිත්ව 
බල ෙක්න්දයක් බවට රට පත් වීමයි. 

යුද්ධය අවසාන වීෙමන් පසුව රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව අය වැය 
05ක් ඉදිරිපත් කළා. තරුණ තරුණියන්ට ෙහොඳ අනාගතයක් 
නිර්මාණය කරන්න, අලුත් ආදායම් මාර්ග ඇති කරන්න, රෙට් 
ණය බර අඩු කරන්න, සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ 
නංවන්න, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වියදම්වලට සරිලන ආකාරයට 
වැටුප් වැඩි කරන්න, විශාමිකයන්ට සහන සලසන්න, ඩීසල්, 
ෙපටල්, බූමි ෙතල් මිල අඩු කරන්න, බඩු මිල අඩු කරන්න ඒ 
ඉදිරිපත් වූ අය වැයවලින් බැරි වුණා. සකයාෙග් පුතා වයිමාටවත් 
එය කරන්න බැරි බව තමයි ඒ කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ජනතාවට කිව්ෙව්. නමුත් යහපාලන ආණ්ඩුව ජනතාවට සහන 
ලබා ෙදන ෙකොට ශකයාට ෙමෙලෝ රහක් නැහැ; වයිමාට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

අය වැය ෙල්ඛන කියලා පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ ඉලක්කම් ටිකක් විතරයි. සත්ය ෙලස සිදු 
වුෙණ් ෙවනත් ෙදයක්. අත්යවශ්ය ෙනොවන සංවර්ධන ව්යාපෘති 
සඳහා විශාල ෙලස වැඩි ෙපොළියට ණය ලබා ෙගන අෙප් රට ණය 
උගුලක හිර කළා. ණය ෙපොලී ෙගවන්නට රුපියල් බිලියන 400ක 
මුදලක් වුවමනා වුණා. ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළ 
පාග්ධන වියදම් කපා හැරලා,  ඒ මුදල් ණය ෙපොලී ෙගවීම සඳහා 
ෙයොදා ගත්තා. ෙම් නිසා ෙසෞඛ්යයට, අධ්යාපනයට, උසස ්
අධ්යාපනයට ෙවන් කළ පාග්ධන වියදම්වලින් සියයට 30ක, 
සියයට 35ක පමාණයක් ණය ෙපොලී ෙලස විෙද්ශවලට ෙගවලා 
තිෙබනවා. නමුත් අෙප් ආණ්ඩුව එෙහම කරන්ෙන් නැහැ.  
ඉතිහාසෙය් ෙනොවූ පරිදි අපි අධ්යාපනයට හා ෙසෞඛ්යයට මුදල් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එදා අධ්යාපනය සඳහා දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් ෙවන් කරන්නය කියලා ඉල්ලමින් 
ෙකොළඹට පාගමන් ආපු විශ්වවිද්යාල මහාචාර්යවරුන්ෙග්, 
ශිෂ්යයින්ෙග් ඉල්ලීම් අද ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
සමහරුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. සමහරුන්ට ෙමෙලෝ රහක් නැහැ.  
ඒ ගැන අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. 

  අධ්යාපනයට සැලකිය යුතු මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් 
දැනුම ලබා ගැනීමට ඇති මාර්ග පුළුල් කිරීමටයි.  එහි පතිඵලය 
වන්ෙන් දැනුමින් සන්නද්ධ අනාගත පරම්පරාවක් බිහි වීමයි.         
ශී ලංකාව ෙලෝකෙය් රටවල් අතර ඉහළින් ඔසවා තැබීමට ශක්තිය 
ඇති පරම්පරාවක් බිහි වීමයි. අනාගතයක් නැතිව, අනාගත 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැතිව  මත් දව්යවලට ෙගොදුරු ෙවමින් සිටි 
තරුණ පරම්පරාවට වෘත්තිය පුහුණුව ලබා ෙගන ෙමෙතර ෙහෝ 
එෙතර ෙහොඳ රැකියාවක් ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව ෙම් අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ආදායම් වැඩි කර ගැනීම සඳහා 

ෙයෝජනා කර තිෙබන බදු පතිසංස්කරණවලට අමතරව, වියදම්  
තාර්කීකරණය කිරීම පිළිබඳව ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු වී තිබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් රාජ්ය ආයතන ෙබොෙහොමයක් සඳහා ෙවන් 
කළ පුනරාවර්තන වියදම්වලින් සියයට සියයක්ම පෙයෝජනවත් 
ෙලස ෙයොදවා නැහැ. එයින් සියයට 25ක්, සියයට 30ක් අත්යවශ්ය 
ෙනොවන නාස්තිකාර වියදම් සඳහා ෙයොදවා තිෙබනවා.  පසු ගිය 
කාලෙය් හිටපු සමහර ෙද්ශපාලන නායකයන් රාජ්ය නිලධාරින්ට 
ෙකළින්ම කිව්වා, ආයතන සංගහය, මුදල් ෙරගුලාසි, චකෙල්ඛන 
දිහා ෙනොබලා කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් හිතුමෙත් 
රාජ්ය මුදල් වියදම් කළා. ෙබෝධි පූජා පැවැත්වූවා, කිරි 
අම්මාවරුන්ෙග් දාන දුන්නා, ෙද්ශපාලන රැස්වීම් සංවිධානය කළා, 
උපන් දින සාද පැවැත්වූවා. ඒ සඳහා කළ වියදම් සියල්ලම 
පරිපාලන වියදම් වශෙයන් පාවිච්චි කළා. සමහර 
ෙද්ශපාලනඥයන්, උසස් රාජ්ය නිලධාරින්, ඔවුන්ෙග් නෑ හිත 
මිතුරන්, ෙම් සියලු ෙදනාෙග්   විෙනෝද සවාරිවලට, කෑම බීමවලට 
බිල් ෙගව්ෙව් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට ෙවන් කරපු  පතිපාදනවලින්. 
2016 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කිරීෙම්දි ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කර තිබීම වැදගත්.  

ෙපොදු පවාහන ෙසේවය පිළිබඳවත් ෙමවර අය වැෙය්දි 
සාකච්ඡාවට ගැෙනනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙකොපමණ කාපට් 
පාරවල් හැදුවත්, ගුවන් පාලම් හැදුවත්, අධිෙව්ගි මාර්ග  ඉදිවුණත්, 
ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවන් භාවිත කරන ජනතාවෙග් ගමන් බිමන් 
සඳහා ගත වන කාලෙය් වැඩි ෙවනසක් සිදු වුෙණ් නැහැ. කාපට් 
පාරවල් ඉදි ෙවලා තිබුණත් මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට  ෙපර ෙසේම ෙකොළඹට යන්න පැය පහක්, 
හයක් ගත ෙවනවා. රුපියල් ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා කාපට් 
පාරවල් සාදා ඇතත් බස් රථයකින් ෙකොළඹ සිට අනුරාධපුරයට 
යන්න තවමත් ඒ ෙවලාවම ගත ෙවනවා. බස් රථයක් පැයට 
කිෙලෝ මීටර් 60ක ෙව්ගෙයන් ධාවනය වුණත් පැය හතරකින් 
අනුරාධපුරයට යා හැකි බව මම ෙම් ගරු සභාවට පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට කීමට 
ඇත්ෙත් යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් ෙමවර ඉතා ෙහොඳ අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි. යම් යම් බදු පැනවීම් නිසා 
සමහර ෙකොටස්වලට කිසියම් අපහසුතාවක් ඇති විය හැකියි. 
නමුත් අපි ජනතාවෙගන් ලබා ගන්නා බදු මුදල්වලින් රට දියුණු 
කිරීමට කටයුතු කරනවා. මන්තීවරුන් වශෙයන් අපි තීරු බදු රහිත 
වාහන බලපතය ෙබොෙහොම සතුටින් කැප කළා.  නමුත් ජනතාව 
කරන කැපවීම්වලින් උපරිම පෙයෝජන ගැනීමට ශක්තිමත් රාජ්ය 
අංශයක් අවශ්යයි. ඔවුන් තුළින් තමයි ෙමවර අය වැෙය් සියලු 
ජනතා සහන ජනතාව අතරට යන්ෙන්. නමුත් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
දියාරු සහ අකාර්යක්ෂම රාජ්ය ෙසේවයකුයි අපට ඉතිරි කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා රාජ්ය ෙසේවය පතිසංස්කරණය කරමින් ෙම් 
ගමන යා යුතු යැයි කියමින් ෙම් අය වැය  ෙල්ඛනයට මෙග් 
මනාපය පකාශ කරනවා.  

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

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය විනාඩි කීයක් 

තිෙබනවාද? 

1133 1134 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
[අ.භා. 6.02] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය පිළිබඳව මෙග් කථාව 

ආරම්භ කිරීමට ෙපරාතුව මූලාසනෙය් සිටින ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. අද උෙද් 
කථික නාම ෙල්ඛනෙය් මට කාලය විනාඩි 10ක් දමා තිෙබනවා. 
දවල් 12.00 ෙවන ෙකොට ඒක විනාඩි 9ක් වුණා. ෙම්ක ඒ තරම් 
ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හැටියට අපි 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් ජනතාවෙග් පශ්න ෙයොමු කිරීම 
සඳහායි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ළඟ තිෙබන ෙල්ඛනය අනුව 

තිෙබන්ෙන් විනාඩි 9යි. ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙල්ඛනය ගැන ෙනොෙවයි, මම කථා කරන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි. ෙමතැනදී කියන්න ඕනෑ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත, පජාතන්තවාදය ගැන ෙම් 
යහපාලන ආණ්ඩුව කථා කරනවා. පළමුෙවන්ම මතක් කරන්න 
ඕනෑ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් 
පජාතන්තවාදී අයිතිය ඉතාම නිර්ලජ්ජිත විධියට අෙහෝසි කර දමා 
තිෙබන බව. අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් විජිත ෙහේරත් 
මන්තීතුමාට කථා කරන්න විනාඩි 60ක කාලයක් ෙදන ෙකොට,- 
[බාධා කිරීම්] විජිත ෙහේරත්ට විනාඩි 60ක් ෙදන ෙකොට, දවිඩ 
ජාතික සන්ධානයට විනාඩි 125ක් ෙදන ෙකොට  මන්තීවරු 54ක් 
ඉන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපට ෙදන්ෙන් විනාඩි 50යි. ෙම්ක 
ෙමොන පජාතන්තවාදයක්ද? අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, 
කථානායකවරයා දිගින් දිගටම ෙම් ආකාරයට හැසිෙරන්න පටන් 
ගත්ෙතොත් මුලාසනයට ගරු කරන්ෙන් නැතිව අපි සභාව තුළට 
අසම්මත කම ෙගන එන බව. කරුණාකරලා අෙප් ෙවලාව ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්] කරුණාකරලා ෙවලාව ෙදන්න. එෙහම 
ෙනොවුණෙහොත් මින් ඉදිරියට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉතාම රීති 
විෙරෝධී ආකාරයට හැසිෙරනවා. [බාධා කිරීම්] නවින් දිසානායක 
ඇමතිතුමා වාඩිෙවන්න. ලැජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ලැජ්ජා ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේ වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේ වාඩිෙවන්න.   

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
  
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
තමුන්නාන්ෙසේ වාඩිෙවන්න.  [බාධා කිරීම්] 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න.  
 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් ෙවලාව අඩු කර 

තිෙබන්ෙන් එතුමාෙග්ම පක්ෂෙයන්. ගරු කථානායකතුමා 
ෙනොෙවයි. ෙමතුමාෙග්ම පක්ෂෙයන් තමයි ෙවලාව අඩු කර 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙනොදන්න ෙද්වල් කියන්න එපා. දන්ෙන් නැති ෙද්වල් කථා 

කරනවා. වාඩිෙවන්න. කාලය අඩු කෙළේ අෙප් පක්ෂෙයන්ද?  
[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවුද ඔය ෙවලාව 
හදන්ෙන්? ෙවලාව හැදුෙව් කවුද? ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි 
ඉල්ලුම් කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් 
පජාතන්තවාදී අයිතිය අෙහෝසි කර දමලා, ඒකාධිපති ගමනක් 
යන්න ලැහැස්ති ෙවනවා. ඒකාධිපති ගමනක් යන්න ෙම් ආණ්ඩුව 
ලැහැස්ති ෙවනවා නම් ෙකොච්චර හයිය වුණත් ඉදිරිෙය්දී  
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව  මූලාසනයට ගරු ෙනොකර 
අසම්මත කමයට අපි වැඩ කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන 
බවට තමුන්නාන්ෙසේට අනතුරු ඇඟවීමක් කරනවා. [බාධා කිරීම්] 
අපි අනතුරු ඇඟවීමක් කරනවා. [බාධා කිරීම් ]අෙන්, වාඩිෙවන්න 
ඇමතිතුමා. නිකම් කහිනවා. ෙත්වලට මිලක් ෙදන්න බැරි ෙකනා. 
වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම් ] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපි පැත්ෙතන් පැත්තට වැඩ ගත්තා.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දැන් එනවා මෙග් 

කථාවට. [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් ඉතාම ශක්තිමත්ව, ෙබොෙහොම 
ගරුගාම්භීරව කිව්වා, ෙම් රෙට් සියලු පශ්න ස්ථිරවම විසඳන අය 
වැය ෙල්ඛනයක් ෙගනාවා කියලා. හැබැයි අපි මුලින්ම කියන්න 
ඕනෑ ආණ්ඩුෙව් සමහර මැති ඇමතිවරුන් කළ පකාශ ගැන. මට 
ඉස්සර ෙවලා කථා කරපු ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා 
ලියාෙගන ආපු ටික ගිරා ෙපෝතකයකු වාෙග් කියාෙගන ගියා. 
එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? [බාධා කිරීම්] රාජපක්ෂ- [බාධා කිරීම්]  
අර, අනුරාධපුරෙය් ෙපත්තප්පු ගමෙග් කියනවා, රාජපක්ෂ - [බාධා 
කිරීම්]  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි පහක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
හැබැයි අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට. 

එතුමාෙග් අය වැය වාර්තාෙව් එතුමා ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යුද්ධය නැති කළ එක ෙහොඳයි; රාජ්ය 
ණය පතිශතය 105 ඉඳලා සියයට 72 දක්වා අඩු කළ එක ෙහොඳයි; 
කිරි ෙගොවියාට මිලක් දුන් එක ෙහොඳයි කියලා. ඒ ආකාරෙයන් අය 
වැය ඉදිරිපත් කරපු මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුති කරන්නත් මම ෙම් 
ෙවලාව පෙයෝජනයට ගන්නවා. ෙමොකද, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව -අෙප් 
සන්ධාන ආණ්ඩුව- කරපු ටිකක් ෙහෝ ෙහොඳයි කියලා කියන්න 
මුදල් ඇමතිතුමා කෘතෙව්දී වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් වාඩි වී සිටිනවා. අපි එතුමාෙගන් ඉතා පැහැදිලිව 
විමසීමක් කරනවා. ගරු අගමැතිතුමනි, අප ඔබතුමන්ලා ගැන 
තරහකින්, ෛවරයකින්, ද්ෙව්ෂයකින් අය වැය ෙහළා දැකලා, 
ආණ්ඩුව ෙහළා දැකලා කථා කරනවා ෙනොෙවයි ෙම්. අප 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කෘෂිකාර්මික පෙද්ශයි. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව ෙනොකඩවා කන්න 17ක් දීපු ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ඉදිරියටත් ෙදනවාද නැද්ද කියන එක ගැන සහතිකයක් ෙම් 
ආණ්ඩුව රෙට් ජනතාවට ෙදන්න ඕනෑ. අද ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයට වවුචරයක්-  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, භාෙගට ෙනොෙවයි, සම්පූර්ණ 

පමාණය ෙදනවා. නම සනී, මනස අඳුෙර්.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙහක්ෙටයාරයකට රුපියල් 25,000යි 

ෙදන්ෙන්. අක්කර ෙදකයි කාලට රුපියල් 25,000යි. දළ වශෙයන්, 
අක්කරයට රුපියල් 12,500යි. අවුරුද්දට කන්න ෙදකයි. එක 
වාරයකට රුපියල් 5,000යි ලැෙබන්ෙන්. අපි තමුන්නාන්ෙසේෙගන් 
අහනවා, රුපියල් 5,000කින් අක්කරයකට ෙපොෙහොර දමන්න 
පුළුවන් රට ෙමොකක්ද කියලා. රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ෙදන්ෙන් 
නැහැ ෙන් ගරු අගමැතිතුමනි? රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ෙදනවාද? 
ඒ සහතිකයයි අපි තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලන්ෙන්. ෙගොවි 
ජනතාව රැවටුවා.  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් 
කරපු දින 100 විප්ලවෙය් වැඩ සටහන. ෙමහි කිව්වා, වී කිෙලෝ 
එකකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් ෙදනවා කියලා. දැන් 
කියනවා කීරි සම්බා කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක් ෙදනවා කියලා. 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි. 
මම එතුමාෙගන් අහනවා, කීරි සම්බා කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක් 
ෙදන්න, වී වගා කරන ෙගොවීන් කීරි සම්බා ෙහක්ෙටයාර කීයක් 
ලංකාෙව් වගා කරනවාද කියලා. නාඩු කිෙලෝවකට ෙදන්ෙන්, 

රුපියල් 38යි. ලංකා ඉතිහාසෙය්, පැවැති සහතික මිලක් අඩු කරපු 
-රුපියල් 50 වී කිෙලෝ එක රුපියල් 39ට අඩු කරපු- ආණ්ඩුව 
හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ පාලන ආණ්ඩුව ඉතිහාසයට 
එක් ෙවනවා. ෙම්කද ෙගොවි ජනතාවට සලකන විධිය?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
තවත් පශ්නයක් ෙකෙර් තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ෙම් පශ්නය නඟලා ආණ්ඩුවට අත දිගු කරලා ෙදොස් 
කියන්න හදනවා ෙනොෙවයි ෙම්. රෙට් කුඩා ෙත්වතු හිමියන් ලක්ෂ 
5ක් ඉන්නවා. ඔවුන්ෙගන් යැෙපන විසිපන්ලක්ෂයක්, 
තිස්ලක්ෂයක් පමණ ඉන්නවා. අද 'ෙත්' අෙප් සමාජෙය් 
උපසංස්කෘතියක් බවට පත් ෙවලා. අමු ෙත් දලු කිෙලෝ එකකට 
ෙදනවා කියපු රුපියල් 80 - 90 දක්වා නුදුන්නාට කමක් නැහැ. 
නමුත්, ෙදන්න පුළුවන් මිල කීයද කියලා කියන්න. අද රුපියල් 
42යි, ෙත් දලු කිෙලෝ එක. ගරු අගමැතිතුමනි, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ඉවත් කරන ෙකොට ෙත් වගාව සඳහා රුපියල් 
1,300ට ෙපොෙහොර මිටියක් ෙදන්න ආණ්ඩුවට පුළුවන්ද? 
ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 1,300ට ෙදනවාද? ෙදන්න බැහැ ෙන්. 
රුපියල් 5,000ට ෙපොෙහොර අරෙගන කිෙලෝව රුපියල් 40 ගණෙන් 
ෙත් දලු ෙදන ෙකොට යහ පාලනයට ඡන්දය දීපු මිනිහාට ෙකොච්චර 
සැපක් දැෙනනවා ඇද්ද? ෙත් වගා කරන්නා, රබර් වගා කරන්නා 
ආරක්ෂා කරන්න ෙදනවා කියපු සහතික මිල ලබා දීම රජෙය් 
යුතුකමක්. ෙමය කියා ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න හදනවා ෙනොෙවයි. 
රත්නපුරය ආදි පෙද්ශවල ෙගොවීන් ජීවත් වන්ෙන් ෙත් සහ රබර් 
වගාවන් මතයි; වී ෙගොවිතැන මතයි. කෘෂි කර්මාන්තයට නව 
අරුතක් ෙගෙනන්න කථා කරන ආණ්ඩුව ෙත් වගා කරන්නා, 
රබර් වගා කරන්නා, වී ෙගොවියා, කිරි ෙගොවියා අද පාරට ඇද දමා 
නැද්ද? ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න 
පුළුවන්ද? අපි ෙම් අය වැයට සහෙයෝගය ෙදන්නම්. හැබැයි 
ෙමන්න ෙම් කියපු සහතික මිල ෙදන්න.     

ෙගොවියාට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න. එෙහම නම් අපිට 
පුළුවන් සහෙයෝගය ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් අපි ඉතා පැහැදිලිව 
කියනවා, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
හැටියට අපි - ෙමෙහ ඉඳලා පැන්න මිනිස්සු ෙකොෙහොම ගියත් - 
ෙම් අය වැයට විරුද්ධව සහතික වශෙයන්ම අත් ෙදකම උස්සනවා 
කියලා. ෙම් අය වැය රෙට් ජාතික ආර්ථිකය විනාශ කරන බව 
පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

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

 
[අ.භා. 6.12] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  නව ආණ්ඩුව යටෙත් අප 

ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය හරහා විෙශේෂෙයන් 
දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක හා ඉදිරි පස් අවුරුද්ද සඳහා සැලැසම්ක  
මුලික අඩිතාලම තමයි අපි දමා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් ෙම් අය 
වැය ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඒ වාෙග්ම රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම මහා භාණ්ඩාගාරෙය්  
අධිපතිතුමා ඒ සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඉතා සැලසුම් සහගතව, 
දර්ශනයක් ඇතිව, මතවාදයක් ඇතිව, අප පසු ගිය කාලෙය් ඒ 
කතා කළ ෙද්ශපාලන මතවාදයක් එක්ක ඉදිරිපත් කළ අය 
වැයක්ය කියා කියන්නට ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන් ෙම් අය  වැය ෙල්ඛනය මූලික කරුණු තුනක් 
පදනම් කර ෙගන තමයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එහිදී ජාතීන්ෙග් 
පජාතන්තවාදී අයිතීය තහවුරු කිරීම, පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කිරිම, සමාජ පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
කිරීම හා එය තහවුරු කිරීම සඳහා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් 
අපි තීන්දු තීරණ අරෙගන තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ හරහා ෙම් රෙට් සමාජ පජාතන්තවාදය කියාත්මක 
කරන්න ගිවිසුම් හරහා වැඩ කිරීම වෘත්තීය සමිති හා එක්ව 
එකඟත්වයකට ඇවිත් කටයුතු කිරීම තමයි ෙම් අය වැය තුළ 
තිෙබන පධානම ලක්ෂණය.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් සමාජ තීරුවල ඉල්ලීමක් තිබුණා, 
අධ්යාපනයට වැය කරන මුදල වැඩි කරන්නටය කියා. ෙම් අය වැය 
තුළින් අපි ඒ වැඩි කිරීම කර තිෙබනවා. ඒක තමයි සමාජ 
පජාතන්තවාදෙය් ලක්ෂණය. ෙසෞඛ්යයට වැඩි කරන්නය කියන 
මුදල අපි වැඩි කර තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්  ඒ ගැන විශාල 
ඉල්ලීමක් තිබුණා. ෙපොකුරු ගම්මාන හදන්න, හැම ගාම නිලධාරි 
වසමකම ඒ ගම්මාන හදන්න, ගම් දියුණු කරන්න විශාල මුදල් 
පමාණයක් ෙම් අය වැය හරහා අප ෙවන් කර තිෙබනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් දර්ශනයත් එක්ක, ෙම් 
මතවාදයත් එක්ක අපි ඉදිරිපත් කළ ෙම් අය වැය පසු ගිය කාලෙය් 
ෙම් අය ඉදිරිපත් කළ   "එදා ෙව්ල ටුවර්ස් " අය වැය වාෙග් අය 
වැයක් ෙනොෙව්ය කියා මතක තියා ගන්නටය කියන එක අපි 
විපක්ෂයට කියනවා. ෙමොකද, ෙම්ක දර්ශනයක් එක්ක ඉදිරිපත් 
කළ අය වැයක් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අපනයන  පවර්ධනය සඳහා අප කියා මර්ග ෙගන තිෙබනවා. 
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තවලට අවශ්ය සහාය ලබා දී 
තිෙබනවා. කර්මාන්තකරුවන් දිරිගන්වන්නට, අපනයන ෙවළඳ 
ෙපොළ සමගින් සම්බන්ධව කියා කිරීමට අවශ්ය පියවර අපි 
අරෙගන තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
මම කියන්නට ඕනෑ, කිසිදු ආණ්ඩුවක් ෙනොගත් කියා මාර්ග වී 
ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීමට, ෙම් රෙට් වී වගාව ආරක්ෂා කිරීමට, වී 
ෙභෝග ආරක්ෂා කිරීමට ෙම් අය වැෙයන් තීන්දු ෙගන තිෙබනවා 
කියන කාරණය. ඒ වාෙග්ම සාම්පදායික වී ෙගොවියා ආරක්ෂා 
කරමින්, බීජ ආරක්ෂා කරමින්, වී ෙගොවියා සඳහා ඒ බීජ ලබා දීමට 
රුපියල් මිලියන 1000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒවා ෙම් මන්තීවරු 
කියවා නැහැ. 

අහගන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද විෙද්ශ රටවල                  
ශී ලාංකිකයන් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ඔවුන් ව්යාපාරිකයන් 
හැටියට යුෙරෝපා රටවල වැජෙඹනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් 
සුදු වෑන් සංස්කෘතිය නිසා ෙම් රෙටන් පැනලා ගිය අය ඉන්නවා. ඒ 
අය ෙගන්වන්න වැඩසටහනක් අපි කියාත්මක කර තිෙබනවා. ෙම් 
රටට ඇවිත්  ඒ අයට ආෙයෝජනය කරන්න සුදුසු  ෙද්ශපාලන 
පරිසරයක් අපි ෙම් රෙට් හදා තිෙබනවාය කියන එක මතක තියා 
ගන්න කියා අපි විපක්ෂයට කියන්න කැමතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට්  හැම දාම අය වැය 
ගිෙය් ෙපොඩි මිනිහාෙග් කර මත.  ෙම් රෙට් හැම ආණ්ඩුවක්ම අය 
වැය හැදුෙව් ෙපොඩි මිනිහාෙග් බදු මතයි. ඒක හරියට 
ෙම්ෙගොල්ෙලෝ කෙළේ අපිකාෙව් ඉඩි අමින්ලා පාලනය කළා 
වාෙගයි.  ඒ වාෙග් තමයි  පසු ගිය කාලෙය් ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ෙම් රට 
පාලනය කෙළේ කියන එක මතක තියා ගන්න. ඉඩි අමින්ලාෙග් 
පාලනයක් තිබුෙණ්. ඒ පාලනය අපි ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. අපි 
ෙපොඩි මිනිහාෙග් කර මත දුවන අය වැය ෙවනස් කරලා, ෙම් රෙට් 
මධ්යම පාන්තිකයා, ෙම් රෙට් පීඩිත ජනතාව දියුණු කරන්නට 
පුළුවන්, සංවර්ධනය කරන්නට පුළුවන් අය වැයක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සමාජවාදය 
කියලා, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ජනසතු ව්යාපාර තිබුණා. අපි 
දැක්කා, ඒ ජනසතු ව්යාපාර, සංසථ්ා, සමාගම් ඒ කාලෙය් 
රාජපක්ෂ පවුෙල් උදවිය දාලා කාබාසිනියා කරනවා;  ඒවා විනාශ 
කරනවා.  අද ඒවා බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් ඒ පවු කර ගහන්න වුෙණ් ෙම් රෙට් ජනතාවට කියන 
එක මතක තියා ගන්න. අපිට කිව්ෙව් ඒවා ජනසතු ව්යාපාර 
කියලා. අපිට 'ජනසතු' කියලා, ඒවා ෙහොරකම් කළා; ඒවාෙය් මුදල් 
විනාශ කළා. පවුල් නඩත්තු කළා, ඒවාෙය් මුදල් අරෙගන ගිහින්. 
අද අපට ඒවා ෙපෙනනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නැවත 
ඒවා පතිව හගත කරන්නට, නැවත ඒවාෙය් ෙහොඳ 
කළමනාකාරිත්වයක් ඇති කරන්නට ෙම් අය වැය තුළින් අපි 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.  

ෙම්ෙගොල්ල පසු ගිය කාලෙය් අධික ෙපොලියට පාග්ධන ණය 
ගත්තා. ඒවා ෙගවා ගන්න බැරි වුණා. සියයට 6ට වඩා වැඩි 
ෙපොලියට ණය අරෙගන ඒවායින් mega deal කළා; megaprojects 
කළා; වරායවල් හැදුවා; ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් හැදුවා; 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් හැදුවා. නමුත් ඒවායින් ආදායම් මාර්ග නැහැ. ඒ 
පවු අද අපිට කර ගහන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පවු ෙම් 
රෙට් ජනතාවට කර ගහන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියයට 
6ට වැඩි ෙපොලියකට ගත්ත පාග්ධන ණය අද අපට ෙගවන්නට 
ෙවලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ඒ ආර්ථිකය හරහා කළ වංචා, දූෂණ අද අපට ෙප්නවා. 
හැම දාම FCID යනවා, හැම දාම ජනාධිපති ෙකොමිසමට යනවා, 
හැම දාම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට යනවා. ආර්ථිකය විනාශ කළා. අපට ෙපෙනනවා, ඒෙක් 
පතිඵල. තාත්තලා, පුතාලා අද හැම දාම FCID යනවා. ඇයි ඒ? 
කාෙග් සල්ලි ෙහොරකම් කරලාද? ජනතාවෙග් මුදල් ෙහොරකම් 
කරලා. ඉස්සරහාට යන්න ෙවන්ෙන් FCID ෙනොෙවයි, 
බන්ධනාගාරෙයන් තමයි ෙම්ක නවතින්ෙන් කියන එක මතක 
තියා ගන්න කියා අපි කියන්නට කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ගැන විපක්ෂය 
එක එක කෑලි අල්ලාෙගන කථා කරමින් ෙචෝදනා කරලා වැඩක් 
නැහැ. ෙම් අය වැෙය් දීර්ඝ කථිකාවක් තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙය් 
බැරෑරුම් කාරණයක් තිෙබනවා. මම කියන්නට කැමැතියි, ෙම්ක 
හරියට මුදල් ඇමති ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා ඒ කාලෙය් ඉදිරිපත් කළ 
අය වැයක් වාෙග් එකක් කියලා. ෙම්ක අන්න ඒ වාෙග් අය වැයක් 
කියලා මතක තියා ගන්න. ෙම් අය වැය දර්ශනයක් එක්ක, යම්කිසි 
මතවාදයක් එක්ක, ෙද්ශපාලන අදහසක් එක්ක ඉදිරිපත් කළ අය 
වැයක්. ෙම්ෙක් කෑලි ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ෙම්ෙක් මිල 
වැඩි කරලා තිෙබනවා, ෙම්ෙක්  මිල අඩු කරලා තිෙබනවා කියලා 
ෙම් අය වැය ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. සමස්ත අය වැය 
ගැන කථා කරන්න. 

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

තිෙබනවා. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන විනාඩිෙය්දී මම 

ඔබතුමාට සඳහන් කරන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක 
ඓතිහාසික කාර්යයක් ෙවනුෙවන් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ දිනා 
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ගත් පජාතන්තවාදය තුළින් අපි ෙම් රෙට් ආර්ථික සමෘද්ධිය නැවත 
තහවුරු කර ගන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ඒ ආර්ථික සමෘද්ධිය 
තහවුරු කර ගන්නට ෙම් ෙගන තිෙබන පියවරවලට බාධා 
කරන්නට එපා. [බාධා කිරීම්] 

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

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
නැවත ෙම් රෙට් ජාතිවාදය ඇති කරලා ෙම් රට ම්ෙල්ච්ඡත්වට 

ෙගන යන්නට එපා. [බාධා කිරීම්] අපි ඒෙගොල්ලන්ෙගන් 
ඉල්ලන්ෙන් ඒක තමයි. [බාධා කිරීම්] ජාතිවාදය අවුස්සලා, 
ජාතිවාදය ඉස්සරහාට දාලා ම්ෙල්ච්ඡත්වයට ෙම් රට ෙගන යන්නට 
එපා. ෙම් ස්වර්ණමය අවස්ථාව අත් හරින්නට එපා. අෙප් ඉදිරි 
පරම්පරාව ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් දුවා දරුවන්ෙග් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් ෙම් ෙගනයන වැඩ පිළිෙවළට  සහෙයෝගය ෙදන්න 
කියලා ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මන්තීතුමා. 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි කීයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 6.20] 
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
நல்லாட்சியில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள இந்த வர  ெசல த் 
திட்டமான , இந்த நாட் ன் சகல தரப்பினாின் 
பிரச்சிைனகைள ம் உள்ளடக்கி, அவற் க்கான 
தீர் கைள ம் நியாயங்கைள ம் வழங்கியி க்கின்ற ஒ  
திட்டமாகேவ அைமந் ள்ள . உண்ைமயில், கடந்த ஆட்சியில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர  ெசல த் திட்டங்கள், பல்ேவ  
விடயங்களில் பல்ேவ  தரப்பட்ட மக்களின் ேவண் ேகாள்கள் 

றக்கணிக்கப்பட்ட, ஒ தைலப்பட்சமான வர  ெசல த் 
திட்டங்களாகேவ காணப்பட்டன. ஆனால், மிக நீண்ட 
காலத் க்குப் பின்னர், ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் இைணந்த தைலைமத் வத்தின் 
கீழான இந்த ஆட்சியில், மாண் மிகு நிதி அைமச்சர் 

அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற இந்த வர  
ெசல த் திட்டமான , இந்த நாட்ைட அபிவி த்திப் 
பாைதயின் இலக்ைக ேநாக்கி நகர்த்திச்ெசல்லக்கூ ய 
விதத்தில் தயாாிக்கப்பட் ள்ள . இந்த நாட் ல் குறிப்பாக, 
ேவைலவாய்ப்பின்றி இ க்கின்ற இைளஞர், வதிகளின் 
எதிர்கால நலன்க தி 10 இலட்சம் ேவைலவாய்ப் க்கைள 
உ வாக்குவதற்கான திட்டங்கள் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் ன்ெமாழியப்பட் ள்ளன.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
அேதேபான் , இன்  விவசாயிக ைடய நலன்க தி 

காப்பீ கள் உட்பட விவசாயத்ைத வி த்திெசய்வதற்கான 
பல்ேவ  திட்டங்கள் இதிேல குறிப்பிடப்பட் ள்ளன. 
இ ந்தேபாதி ம், அவற்றி ள்ள ெதளிவின்ைம காரணமாக, 
அதாவ , வழங்கப்பட்  வந்த உரமானியம் தற்ெபா  

ற்றாக நி த்தப்பட் க்கின்ற  என்  எதிர்க்கட்சிகள் 
பிரசாரம் ெசய்வதனால், இன்  சில விவசாய அைமப் கள் 
மத்தியில் இ  ெதாடர்பில் குழப்பநிைல காணப்ப கின்ற . 
எனேவ, விவசாயத் தரப்பினர் மத்தியில் காணப்ப கின்ற 
குழப்பநிைலையத் ெதளி ப த்த டாக நீக்கேவண் ம். 
இந்த நாட் ல் வா கின்ற விவசாயிக க்கு வழங்கப்பட்  
வந்த ச ைககள் நிச்சயமாக உ திப்ப த்தப்ப ம் என்ற 
நம்பிக்ைக எங்க க்கு இ க்கின்ற .   

ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் தைலவ ம் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்ச மான ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் கடந்த 
பாரா மன்றத் ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற அம்பாைற மாவட்டத் க்கான 
பல அபிவி த்தித் திட்டங்கள் பற்றிக்  குறிப்பிட் ந்தார். 
அதில் மிக க்கியமான விடயம்தான் கல் ைன மாநகர 
அபிவி த்தித் திட்டம். கடந்த ஓகஸ்ட் மாதம் பிரதமர் அவர்கள் 
கல் ைனக்கு வந்தெபா , கல் ைன மாநகரப் பிரேதசங்கள் 

ைமயான ைறயில் திய நகரத்திட்டமாக 
உ வாக்கப்ப ம் என்  பகிரங்கமாகக் கூறினார். எனேவ, 
அத்திட்டத்திைன எதிர்வ ம் ஜனவாி மாதத்தி ந்தாவ  
ஆரம்பிக்கேவண் ம். குறிப்பாக, அம்பாைற மாவட்டத்தில் 
வா கின்ற மக்க க்கு அத்திட்டத்தி டாகப் பல நன்ைமகள் 
கிைடக்குெமன நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். இன்  
அம்பாைற மாவட்டத்தின் கல் ைனப் பிரேதசமான , ஒ  
ச ரக் கிேலாமீற்ற க்குள் 10,000க்கும் ேமற்பட்ட 
கு ம்பங்கள் வா கின்ற, ஆசியாவிேலேய சனெந க்க ள்ள 
ஒ  பகுதிெயன நான் நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, 
எதிர்காலத்தில் ஏற்பட இ க்கின்ற சுகாதாரச் சீர்ேக கைளக் 
க த்திற்ெகாண்  திய ெபாிய நகரம் உ வாக்கப்பட 
ேவண் ெமன்  'ைஜக்கா' நி வனத்தினால் இன்  
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பாிந் ைரக்கப்பட் ள்ள .  அந்த அ ப்பைடயில் மாண் மிகு 
பிரதமர் தைலைமயிலான இந்த அரசாங்கம் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களின் வழிகாட்ட ன்கீழ் அந்தத் திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன் ம் அதைன 
ெவகுவிைரவில் ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன் ம் இந்த இடத்தில் 
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேபான்  அம்பாைற மாவட்டத்தில் இன்  மிகத் 
தீவிரமாகப் ேபசப்ப கின்ற விடயெமான்  உள்ள . 
அம்பாைற மாவட்டத்ைத இந்த நாட் ன் ெநற்களஞ்சியம் 
என்  கூ வ  வழைம. அவ்வா  ெநல் உற்பத்திக்குப் 
ெபயர்ேபான மாவட்டத்தில் சில இடங்களில், குறிப்பாகப் 
ெபாத் வில் கரங்ேகா பிரேதசத்தில், இன்  சில அரச 
அதிகாாிகள் 600இற்கும் ேமற்பட்ட விவசாயிகைள அவர்கள் 
40 வ டங்களாக விவசாயம் ெசய்த பிரேதசத்திற்குள் 
ெசல்லவிடாமல் த த்தி க்கின்றார்கள்.  இதனால் இன்  
விவசாயிகள் மத்தியில் ஓர் அதி ப்தி நிைல 
ஏற்பட் க்கின்ற . எனேவ, இந்த விடயத்ைதக் 
கவனத்திற்ெகாண்  அந்த விவசாயிகள் மீண் ம் விவசாயம் 
ெசய்வதற்குாிய அ மதிைய வழங்குவதற்கு உாிய 
அதிகாாிகள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  நாங்கள் 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறாம். 

எம  திய அரசு இன்  ெதன்பகுதியி க்கும் 
அதிேவகப்பாைத ேபான்  கண் க்கும் வடக்கிற்கும் திய 
அதிேவகப்பாைத - highway திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்த 
இ க்கின்ற . அதில் குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித் வப்ப த்  
கின்ற கிழக்கு மாகாணத்ைத உள்ளடக்கியதாக இந்த 
அதிேவகப்பாைத அைமக்கப்படேவண் ம் என்ப  இன்  
கிழக்கு மாகாண மக்களின் ஏேகாபித்த க த்தாக இ க்கின்ற .  
இப்ெபா  திட்டமிட் க்கின்றப , ெகா ம்பி ந்  
தம் ள்ைள வைரயான அந்தத் திட்டத்திைன, இந்த நாட் ன் 
வரலாற்றில் ரட்சி ெசய்த  ஒ  தைலவரான ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தி டாக வாைழச்ேசைன 
வைரயாவ  ெசயற்ப த்த ேவண் ெமன்  எல்லா மக்க ம் 
ேவண் கின்றார்கள். இ  சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு நாங்கள் அ ப்பிய க தத்தின் லம் வி த்த 
ேவண் ேகாளில்  "உங்க ைடய பதவிக் காலத்தில் இந்த 
அதிேவகப் பாைத கிழக்கு மாகாண மக்க க்கு ஒ  
வரப்பிரசாதமாக அைமயேவண் ம் என்  நாம் 
வி ம் கின்ேறாம்" என்  குறிப்பிட் ள்ேளாம்.  

இன்  இந்த நாட் ன் விைளயாட் த் ைறப் பிரதி 
அைமச்சர் என்ற ாீதியில் நா ம் எம  அைமச்சர்  தயாசிறி 
ஜயேசகர அவர்க ம் ேசர்ந்  எம  நாட் ன் விைளயாட் த் 

ைறைய ன்னிைலக்குக் ெகாண் வ வதற்காகப் 
பல்ேவ விதமான திட்டங்கைள உ வாக்கிக் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். விைளயாட் த் ைற அைமச்சு 
குறிப்பாக எதிர்வ ம் ஜனவாியி ந்  இந்த நாட் ன் கிராமப் 

றங்களில் விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்கான 
விேசட திட்டங்கைள அ ல்ப த்தவி க்கின்ற . ஏற்ெகனேவ 
மாகாண விைளயாட் த் ெதாகுதி, மாவட்ட விைளயாட் த் 
ெதாகுதி என்பன நா  ரா ம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளன. 
அேதேபான்  எம  பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின்  
ேவண் ேகா க்கிணங்க ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி க்கும் ஒவ்ெவா  விைளயாட் த் ெதாகுதிைய 
உ வாக்குவதற்கான நடவ க்ைககைள எம  அைமச்சு 
ேமற்ெகாண்  வ கின்ற .  இன்  எம  வடக்கு, கிழக்குப் 

பகுதிகளில் பல்ேவ  பிரேதசங்கள் த்தத்தின் காரணமாக 
விைளயாட் த் ெதாகுதிகள் மற் ம் விைளயாட்  
ைமதானங்களின்றிக் காணப்ப கின்றன. ஒ  காலத்தில் இந்த 
நாட் ன் வடக்கு, கிழக்ைகச் ேசர்ந்த ரர்கள் பல்ேவ  
விைளயாட் க்களில் திறைமகாட்  நாட் ன் கைழ 
உயர்த்தியவர்கள். அேதேபான்ற ஒ  நிைலைமைய 
உ வாக்குவதற்காக இன்  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப  
கின்ற . விேசடமாக த்தம் மற் ம் சுனாமியால் 
பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்கள் என்ற ாீதியில் வடக்கு, கிழக்கில் 

திய விைளயாட்  ைமதானங்கைள அைமப்பதற்காக 
ெவளிநாட்  அரசு மற் ம் நிதி நி வனங்களி டாக 
இதற்கான நிதிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான நடவ க்ைக 
கைள ேமற்ெகாண்  வ கின்ேறாம்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் நான் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற அம்பாைற மாவட்டத்தில் அதி ம் என  
கல் ைனத் ெதாகுதியில் தியெதா  மீன்பி த் ைற கத்ைத  
அைமப்பதற்காக நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . இதற்காக 

யற்சி ெசய்த நிதி அைமச்சர், மீன்பி த் ைற அைமச்சர் 
ஆகிேயா க்கு நான் இந்த இடத்தில் நன்றிகூறக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். ஏெனன்றால் எங்க ைடய 
மாவட்டத்தின் ஒ வில் ைற கம் இன்  மீன்பி யில் 
பிரதான பங்குவகிக்கின்ற ; அதற்கு ேமலதிகமாகக் 
கல் ைனயி ம் மீன்பி த் ைற கம் அைமந்தால்,  
அம்பாைற மாவட்ட மீனவர்கள் ேம ம்  பயனைடவார்கள் 
என்  கூறி, என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන්, කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 
කල් තබන ලදී. 

එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙනොවැම්බර් 27 වන සිකුරාදා පවත්වනු 
ලැෙබ්. 

 
அப்ேபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, அ வல்கள் 

இைடநி த்தப்பட் , விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
விவாதம்  2015 நவம்பர் 27, ெவள்ளிக்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும். 
 

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned. 

Debate to be resumed on Friday, 27th November, 2015. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 2, ගරු සභානායකතුමා. 

  
විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත  

ஒ க்கீ  (தி த்தம்) சட்ட லம் 
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move, 

"That the Bill be now read a Second time." 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

1143 1144 

[ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 26  

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන 

(සංෙශෝධන) පනතින් සංෙශෝධනය කරන ලද 2014 අංක 41 දරන 
විසර්ජන පනත සංෙශෝධනය කිරීෙම් ෙයෝජනාව ගරු 
සභානායකතුමා  ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මෙග් 
කථාව මම ආරම්භ කරන්නට කැමැතියි. 2015 වර්ෂෙය්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායෙය් යම් කිසි ෙවනසක් සිද්ධ වුණා. 2015 
වසෙර් තිබුණු පළමුවැනි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කැබිනට් 
අමාත්යවරු 31ක් හිටියා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ඇතුව 
කැබිනට් මණ්ඩලය 50 දක්වාත්, රාජ්ය අමාත්ය සංඛ්යාව 19 
දක්වාත් ෙවනස් වුණා. ඒ ෙවනස් වීම තුළ 2015 අය වැය 2014 
ඔක්ෙතෝබර් මස ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය ෙල්ඛනයට අනුව 
සම්මත කර 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 2015 ජනවාරි 
මාසෙය් දින 100 වැඩසටහන යටෙත් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය 
පකාශනයත් සමඟම කැබිනට් අමාත්ය සංඛ්යාව 31ත්, රාජ්ය 
අමාත්ය සංඛ්යාව 10ත් ඇතුළත් කරලා 2015 මුදල් වර්ෂයට අදාළ 
විසර්ජන පනත 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත 
ෙලස සංෙශෝධනය කළා.  

2015 මහ මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ සැප්තැම්බර් මාසෙය් 
පිහිටුවපු නව රජය යටෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් 
ෙගනැල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගත්තා, කැබිනට් 
අමාත්ය සංඛ්යාව 50කුත්, රාජ්ය අමාත්ය සංඛ්යාව 19කුත් ෙලස පත් 
කරන්න. ෙමයට අදාළ විෂය පථයන් ෙවනස් වුණා. ඒ මුදල් ෙවන් 
වුණ ඒ විෂය පථයන් තුළ අෙනක් විෂය පථයට මුදල් මාරු කිරීම 
සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියක් අවශ්යයි. ඒ නිසා ෙම් 
කාලය ඇතුළත ගැටලුවක් ඇති ෙවලා තිබුණා. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
අමාත්යාංශවලට වියදම් කිරීමත් ඒ වාෙග්ම ගිණුම් තබා ගැනීෙම්දී 
ඇතිවන ගැටලු නිසාත් ෙම් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමෙලස ෙවනස් වූ අමාත්යාංශවල සංයුතිය මත ආදළ 
කාර්යයන් හා විෂයයන් පවත්වාෙගන යාම සඳහා අවශ්ය අය වැය 
පතිපාදන ෙම් වන විට සැලසිලා තිෙබන්ෙන් 2015 ෙපබරවාරි 
මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 2015 අංක 1 
දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත යටෙත් අනුමත කරන ලද වැය 
ශීර්ෂ යටෙත්යි. එතෙකොට ෙම් වැය ශීර්ෂ ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. 
එම තත්ත්වය තුළ අමාත්යාංශ නිලධාරින් තම කාර්ය හා 
කර්තව්යයන් ඉටු කිරීෙම්දී අමාත්යාංශවල සංයුතිය ෙවනස් වීම මත 
මුදල් වැය කිරීෙම් නිශ්චිත හඳුනාගත් කාර්යයන් සඳහා ෙයදීමට 
අපහසු ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේම අමාත්යාංශ අලුෙතන් ඇති 
කිරීමත් සමඟම ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීමට වැය ශීර්ෂයක් 
ෙනොමැති වීම තුළ මුදල් නිදහස් කර ගැනීෙම් ගැටලුවක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම් අසීරුතාවට භාණ්ඩාගාරය මුහුණ දීලා සිටිනවා.  

නව අමාත්යාංශවලට අයත් විෂයයන් සඳහා ෙවනත් 
අමාත්යාංශවලින් මුදල් ලබා ගැනීෙම්දී විවිධ දුෂ්කරතා, ගැටලු මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. පාෙයෝගිකව අමාත්යාංශයක් පවත්වාෙගන 
යාෙම් ගැටලු ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා ෙම් වර්ෂය 
අවසානෙය් ගිණුම් පියවීම, විසර්ජන  ගිණුම් සකස් කිරීම ෙම් අනුව 
ගැටලුකාරී තත්ත්වයකට පත් වී තිෙබනවා. අෙහෝසි වී ගිය 
අමාත්යාංශ සඳහා ෙම් වන විට පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරින් 
ෙනොමැති බැවින් සහ ෙවනත් වැය ශීර්ෂ සඳහා මුදල් නිදහස් කරන 
අමාත්යාංශවල වියදම් ගිණුම්ගත කිරීමට වැය ශීර්ෂයක් 
ෙනොමැතිවීම මත පවත්නා ඇතැම් අමාත්යාංශ සඳහා විසර්ජන 
ගිණුම් සකස් කිරීමට ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමම තත්ත්වය සලකා බලා මූල්ය පාලනයක් තහවුරු කිරීම 
සඳහා අවශ්ය ගිණුම් නිවැරැදිව සටහන් කර ගැනීම සඳහා පහසුකම් 
සැලසීමට 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනතින් 
සංෙශෝධනය වූ 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනත නැවත 
සංෙශෝධනය කිරීමට මුදල් අමාත්යතුමා විසින් පනත් ෙකටුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කළා. 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනෙත් 
සඳහන් විෂය හා කාර්ය සීමාවන් අනුව ගැළෙපන අයුරින් නැවත 
ෙබදා හැරීම් පමණක් ෙමම සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පතින් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, පහත සඳහන් උපෙල්ඛන 
තුනකින් සමස්ත වියදම් සීමාව ෙවනසකට භාජන ෙනොකර 
පතිපාදන පමණක් යළි ලබා ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. 
පළමුවැනි උපෙල්ඛනය, ෙපොදු ෙසේවාවන් සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල්. 
ෙදවැනි උපෙල්ඛනය, නීති මඟින් බලය ඇති ඒකාබද්ධ අරමුදලට 
වැය බරක් යුතු වියදම්; විෙශේෂ නීති. ෙතවැනි උපෙල්ඛනය, 
අත්තිකාරම් ගිණුම්වල සීමාවන්. ෙමම සංෙශෝධනය මඟින් ණය 
ගැනීෙම් සීමාව ෙවනසකට භාජන ෙනොකරන අතර එම පවත්නා 
සීමාව තුළ තවදුරටත් තබා ගනු ඇත. එෙසේම අමාත්යාංශවලට 
අයත් විෂයයන් හා කාර්යයන්වලට අදාළව ෙමෙතක් කරන ලද 
වියදම් හා ඉදිරි අවශ්යතාවන් සලකා බලා සමසත් වර්ෂය සඳහාම 
එක් එක් වැය ශීර්ෂය යටෙත් පතිපාදන ඇතුළත් ෙකොට ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත සකස් කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙවන් කළ මුදල් 
පතිපාදන තුළ පමණක් ෙමම සංෙශෝධන සිද්ධ කරනවා. අමතර 
පතිපාදන නැතුව 2015 ෙවන් කරන ලද මුදල් පතිපාදන තුළම ෙම් 
විෂය පථයන් ෙවනස් කිරීම සහ අලුත් අමාත්යාංශවලට මුදල් 
ෙවන් කිරීමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙදවන වර කියවීමට ෙපර ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහතා. අපට කාරක සභා අවස්ථාවට යන්න තිෙබනවා. ඔබතුමාට 
විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.37] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පධාන වශෙයන්ම ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන මුදල් බලය මත 2015 විසර්ජන පනත 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහායි, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය 
නිර්මාණය වීමට ෙහේතුවත් අපි පැහැදිලි කළ යුතු ෙවනවා. 
ෙමොකද, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අනුව 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සීමාව තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩි කරනු ලැබුවා. 
එතෙකොට අමාත්යාංශ සංඛ්යාව වැඩි වුණා. අමාත්යාංශවලට 
විෂයයන් ෙබදන ආකාරය ෙවනස් වුණා. එෙසේ ෙවනස් 
ෙවනෙකොට ෙම් ඇස්තෙම්න්තුවල තිෙබන ෙද්වල් ෙවනස් 
ආකාරයට ෙවනස් කරන්න ඕනෑවීම නිසායි, ෙම් ෙයෝජනාව ෙම් 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක 
තමයි ඇත්ත. ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් 
ගරු සභාෙව් මුදල් අමාත්යවරෙයකුෙග් පධාන වගකීම තමයි, 
යුතුකම තමයි, ෙම් ගරු සභාවට සත්ය ෙද් ෙහළිදරවු කිරීම. 

1145 1146 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුව මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙනොමඟ යවන සුළු, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සහ මහජනයා ෙනොමඟ යවන සුළු 
පකාශයක් කරනවා නම් එම පශ්නය අප කාටත් ඉදිරියටත් 
බලපානවා. ෙමොකද, අපි පැහැදිලිව කිව්වා, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට “පුනරාවර්තන වියදම්” කියා ෙවන් කර තිෙබන 
රුපියල් බිලියන 121ක මුදල ඇත්තට වියදමක් ෙනොෙවයි කියන 
එක. එෙසේ ඒ වියදම “පුනරාවර්තන වියදම” කියා දැමීෙමන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවශ්යෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ 
යවන සුළු අසත්ය පකාශයක් කිරීෙම් කටයුත්ත සිද්ධ කළා. 
රුපියල් බිලියන 44ට තිබුණු පුනරාවර්තන වියදම රුපියල් බිලියන 
167ට වැඩි වුණා කිව්වාම, අධ්යාපන අමාත්යාංශය පවත්වා ෙගන 
යාෙම් වියදම එෙසේ වැඩි වුණා කිව්වාම, ෙදෙක් පන්තිෙය් දරුෙවක් 
වුණත් දන්නවා, ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම ව්යාජයක්, අසත්යයක්, 
වංචාවක් කියා. සියයට 278කින් ෙමය වැඩි කරලා ෙපන්වූවා.  

ඊට පසුව අධ්යාපනයට කරන පාග්ධන වියදම් වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 17 සිට රුපියල් බිලියන 18 දක්වායි. 
බිලියන එකයි පාග්ධන වියදම් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පුනරාවර්තන වියදම කියන එක -[බාධා කිරීමක්] චන්දිම ගමෙග් 
මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් ෙමොනවාද? තමුන්නාන්ෙසේ 
කවදාද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්? මට මන්තීවරෙයකුෙග් තිෙබන 
අයිතිය පාවිච්චි කරන්න ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ එක 
කරන්න බැහැ. ෙබොරු කරලා- [බාධා කිරීම්] - ෙකෝටි 1,210ක් 
වංචා සහගත ෙලස ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා - [බාධා 
කිරීම්] එෙහම අපහාසයක් කර නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන 

කාලය අවසානයි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකා ඉතිහාසෙය් 

පළමුවැනි වතාවට තමයි, ෙමෙහම ෙකෝටි 1,210ක් ව්යාජ සහගත 
ෙලස ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 
 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා. 
 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට අපහාස වන අන්දමට 

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පකාශයක් කළා. එය හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්නය කියා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට අපහාසයක් වුණාය කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. 

 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අපහාසය ෙමොකක්ද දන්ෙන් නැහැ? [බාධා කිරීම්] 
 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය 

අවසන් ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 
 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි කියන්ෙන් ෙම් අය වැය 

විවාදෙය්දී ෙම් සංඛ්යාව නිවැරදි කරන්න කියලායි. ෙම් රුපියල් 
බිලියන 121 ඇත්තටම වියදමක් ෙනොෙවයි කියන ඇත්ත 
කතන්දරය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න කියලා ඉතාම 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට රුපියල් 
බිලියන 17ක් දීලා, අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට රුපියල් බිලියන 121ක් -
ඉඩම්, ෙගොඩනැඟිලි සියල්ෙල්ම වටිනාකම ඇතුළුව- ෙදන බව 
කිව්වාම මුළු රටම ෙනොමග යනවා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමනි, ෙමය වැරැද්දක් ෙනොෙවයිද කියලා ඔබතුමා හෘදය 
සාක්ෂියට තට්ටු කරලා අහලා බලන්න. ඒක වියදම් ෙනොකරන 
මුදලක්. එය නිවැරදි කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා මුලින්ම කියපු කාරණයටයි මම උත්තර ෙදන්ෙන්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියක් ඇතුව තමයි අමාත්යාංශ ගණන 
ෙවනස් කිරීමට කටයුතු කෙළේ. ඒ අනුව, විෂය පථය මාරු වීම 
සම්බන්ධෙයන් විතරයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙදවැනි කාරණය අධ්යාපනය සම්බන්ධ කාරණය. ෙම් මුදල් 
වැය කිරීම සම්බන්ධෙයන් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
විවාදයට ගන්නා කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
නිසියාකාරෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරයි. ගණන් එකතු කිරීෙම් 
පශ්නයක් ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. මට ෙම් පිළිබඳව විගහ කරන්න 
පුළුවන්. නමුත් අධ්යාපන ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව ඒ අවස්ථාෙව්දී 
විගහ කරයි.  
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
'පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' [ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Lakshman Kiriella.] 
 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு  பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 
 
1 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
2වන වගන්තිය.- (2014 අංක 41 දරන පනෙත් 
පළමුවන උපෙල්ඛනය පතිෙයෝජනය කිරීම) 

வாசகம் 2.- (2014ஆம் ஆண் ன் 41ஆம் இலக்கச் 
சட்டத்திற்கான தலாம் அட்டவைணைய மாற்றீ  

ெசய்தல்.) 
CLAUSE 2.- (Replacement of the First Schedule to Act, No. 41 of 2014.) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මම ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

"4 වන පිටුෙව් 3 සහ 4 දක්වා ෙප්ළි  ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
සඳහන් අයිතම ආෙද්ශ කළ යුතුය: 

'ශීරෂ 19 - පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකතුමාෙග් කාර්යාලය 
 

        වැඩසටහන 01 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන    71,750,000   5,850,000' "  

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
 

2වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට සභානායකතුමාෙගන් ඉතාම 

ෙකටිෙයන් පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමා  
மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සංෙශෝධන පිළිබඳවද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විපක්ෂ නායකතුමා කියන්ෙන් 16 ෙදෙනකුෙග් විපක්ෂ 

නායකතුමාද කියන එක පැහැදිලි කරන්න කියලා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙමතැනට අදාළ නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
 
3වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් ෙතවන 

උපෙල්ඛනය පතිෙයෝජනය කිරීම) 
வாசகம் 4.-  ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்திற்கான 

ன்றாம் அட்டவைணைய மாற்றீ  ெசய்தல்) 
CLAUSE 4.- (Replacement of the Third Schedule to the principal 

enactment.) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මම ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"47 වන පිටුෙව් 16 ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් අයිතම 
ආෙද්ශ කළ යුතුය: 

124 තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව   25101  

රජෙය් නිලධාරින්ට          22,070,000   14,100,000     75,000,000' "
 අත්තිකාරම් 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
4වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී. 
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .   
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සිංහල පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

සහ ෙදමළ පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙසෝදුපත්වල මුදණ ෙදෝෂ 
නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත අවසර 
ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වැනි වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப  'ஆம்' ேமேலாங்கிற்  என பிரதிச் சபாநாயகர் 

அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 

Question put.  
MR. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices, declared 

that the “Ayes" had it. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙබදීමක්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙබදීමක් ඉල්ලා සිටිනවාද, 

විරුද්ධත්වය පකාශ කරනවාද?   

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඡන්දයක් අවශ්යයි. 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව 35 :  
විරුද්ධව  03  යනුෙවන්  ෙබදුෙණ්ය. 

பாரா மன்றம் 43ஆம்  நிைலக் கட்டைளப்ப  பிாிந்த : சார்பாக 
35;    எதிராக 03. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes  35; 

Noes 03. 
 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන්වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී. 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட .  
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

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

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.50ට, 2015  ෙනොවැම්බර් 

06 වන  දින  සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙනොවැම්බර් මස 27 වන  
සිකුරාදා  පු.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.50 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 06ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 நவம்பர் 27, 
ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 9.30 a.m. on Friday, 27th 
November, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 06th 
November, 2015.  

1151 1152 
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නිෙව්දන: 
      ගෘහ්ය කාරක සභාව 
 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු  
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 ෙහට්ටිෙපොල නගරෙය් නිරවුල් ෙනොවූ ඉඩම් 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
       ශී ලංකා ඖෂධ විද්යා සංගමය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු 

(ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා] - පළමුවන වර 
කියවන ලදී. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
   House Committee 
 

AUDITOR-GENERAL’S REPORT 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Unsettled Lands in Hettipola Town 
 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
Pharmaceutical Society of Sri Lanka – (Incorporation) 

– [The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana] - Read the 
First time 

 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
 சைபக் கு  
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 ெஹட் ெபால நகரத்தில் உாித்  நிர்ணயம் ெசய்யப் 

படாத காணிகள் 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 இலங்ைக ஒளடதங்கள் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) - 

[மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண] 
- தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 - [පසව්න ෙවන් 
කළ දිනය]: 

       ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදී. 
 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
      කුඩා වී ෙමෝල් හිමියන් මුහුණපාන ගැටලු 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட ஐந்தாம் 
நாள்]: 

 இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
 சிறிய ெநல் ஆைல உாிைமயாளர்கள் எதிர்ேநாக்கும் 

ெந க்க  
 

APPROPRIATION BILL, 2016 – [Fifth Allotted Day]: 
   Second Reading - Debate Adjourned 
 

ADJOURNMENT MOTION: 
   Difficulties Faced by Owners of Small Paddy Mills 





 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
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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. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 
சைபக் கு  

HOUSE COMMITTEE 

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

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

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 

 

II 
 

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

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

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

ෙනොවැම්බර් මස 27වන සිකුරාදා, එනම් අද දින පස් වරු 2.30ට 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, එයට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාටම ෙමයින් 
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT 
 

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

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

 
ගරු 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, "එම වාර්තා මුදණය කළ යුතුය"යි මම 

ෙයෝජනා කරමි.  
 

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

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

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
දිවි නැඟුම දීමනාලාභීන්: උඩුනුවර මැතිවරණ 

බලපෙද්ශය   
வாழ்வின் எ ச்சிக் ெகா ப்பன  ெப ேவார்: 

உ வர ேதர்தல் ெதாகுதி  
DIVINEGUMA RECIPIENTS: UDUNUWARA ELECTORATE 

 
168/’15 

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

සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පසු ගිය රජය සමෙය් ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත, 
උඩුනුවර මැතිවරණ බලපෙද්ශෙය් දිවි නැඟුම 
දීමනා ෙනොලැබූ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සිටින බව  
එතුමා දන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට කඩිනමින් එම දීමනා ලබාදීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

1153 1154 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) උඩුනුවර මැතිවරණ බලපෙද්ශය තුළ දිවි නැගුම 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් මාසිකව 
දීමනා ලබා ෙදන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔවුන්ට ලබා ෙදන දීමනාවල මුළු මාසික 
වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම දීමනා කාණ්ඩ වශෙයන් ෙවන් කර තිෙබ්ද;  
 (iv) එෙසේ නම්, කාණ්ඩ අනුව එක් එක් අයට දීමනා 

ලබා ෙදන ආකාරය කවෙර්ද;  
 (v) එෙසේ කාණ්ඩ අනුව දීමනා ලබා ගන්නා පවුල් 

සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 
 (vi) 2015 ජනවාරි 08 දින බිහිවූ යහ පාලනය තුළ දිවි 

නැඟුම දීමනාලාභීන් සඳහා දීමනා වැඩිකර     
තිෙබ් ද;  

 (vii) එෙසේ නම්, ඒ එක් එක් අයට මාසිකව දීමනා වැඩිවූ 
ආකාරය කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ දිවි නැඟුම 
දීමනා ලබන පවුල්වල නම්, ලිපිනයන් හා ඔවුන් ලබා 
ගන්නා දීමනා පමාණයන්,  ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் அரசியல் 
காரணங்களினால் உ வர ேதர்தல் ெதாகுதி 
யில் வாழ்வின் எ ச்சிக் ெகா ப்பன கள் 
கிைடக்காத குைறந்த வ மானம் ெப கின்ற 
கு ம்பங்கள் உள்ளன என்பைத அவர் அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

   (ii) ஆெமனில், இவர்க க்கு ாிதமாக ேமற்ப  
ெகா ப்பன கைள வழங்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

   (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) உ வர ேதர்தல் ெதாகுதியில் வாழ்வின் எ ச்சி 

அபிவி த்தித் திைணக்களம் லம் மாதாந்தம் 
ெகா ப்பன கள் வழங்கப்ப கின்ற குைறந்த 
வ மானம் ெப ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற ெகா ப்பன 
வின் ெமாத்த மாதாந்தப் ெப மதி எவ்வள  
என்பைத ம்; 

  (iii) ேமற்ப  ெகா ப்பன த் ெதாைககள் ெதாகுதிக 
ளாக பிாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

  (iv) ஆெமனில், ெதாகுதிக க்கு அைமய ஒவ்ெவா  
வ க்கும் எவ்வா  ெகா ப்பன  வழங்கப் 
ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (v) அவ்வா  ெதாகுதிகளின் அ ப்பைடயில் 
ெகா ப்பன கைளப் ெபற் க் ெகாள் ம் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 (vi) 2015 சனவாி 08 ஆம் திகதி உ வாக்கப்பட்ட 
நல்லாட்சியின் கீழ் வாழ்வின் எ ச்சி ெகா ப் 

பனைவ ெப ேவா க்கான ெகா ப்பன கள் 
அதிகாிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (vii) ஆெமனில், அத்தைகய ஒவ்ெவா வ க்கும் 
மாதாந்தம் ெகா ப்பன கள் அதிகாிக்கப் 
பட் ள்ள விதம் யா  என்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) உ வர பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசத் 
தி ள் வாழ்வின் எ ச்சிக் ெகா ப்பன கைளப் 
ெப கின்ற கு ம்பங்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் 
மற் ம் அவர்கள் ெப கின்ற ெகா ப்பன த் 
ெதாைககள், கிராம அ வலர் பிாி  வாாியாக 
தனித்தனியாக யா  என்பைத அவர் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா?  

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare:  

(a) Will he inform this House  - 

 (i) whether he is aware of the fact that there are 
low-income families in Udunuwara 
Electorate who did not receive Divineguma 
allowances on political grounds under the 
previous Government; 

 (ii) if so, whether speedy action will be taken to 
provide them with those allowances; and 

 (iii) if so, the date on which it will be done? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of low-income families in 
Udunuwara Electorate who are provided 
with monthly allowances by the 
Divineguma Development Department; 

 (ii) the total value of the monthly allowances 
provided to them; 

 (iii) whether those allowances have been 
divided into categories; 

 (iv) if so, the manner in which allowances are 
provided to each party according to the 
categories; 

 (v) the number of  families receiving 
allowances according to the categories, 
separately; 

 (vi) whether the allowances provided to the 
Divineguma recipients have been increased 
by Good Governance established on 08th 
January, 2015; and 

 (vii) if so, how the monthly allowances were 
increased for each party? 

(c) Will he table the names and addresses of 
Divineguma recipient families in Udunuwara 
Divisional Secretary's Division and the amounts 
they receive, separately according to the Grama 
Niladhari Division? 

(d) If not, why? 
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ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
(අ) (i) විවිධ ෙහේතු නිසා දිවි නැඟුම දීමනා / සහනාධාර 

ෙනොලබන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සිටින බව 
පිළිගනිමි. එම නිසා සහනාධාර ලැබිය යුතු අඩු 
ආදායම්ලාභීන් හඳුනා ගැනීෙම් දීපව්යාප්ත 
සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට දැනට පියවර ෙගන 
ඇත. 

 (ii) ඉහත (අ) (i) පරිදි සහනාධාර ලැබිය යුතු අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල් හඳුනා ගැනීමට 
2015.03.11වැනි දින අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය 
අනුව සමීක්ෂණයක් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කර 
ඇත. එම දීමනා ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් සියලු 
ෙතොරතුරු ඇතුළත් කර රාජ්ය පුවත් පත් වන 
"දිනමිණ", "Daily News", "තිනකරන්" යන පුවත් 
පත්වල  2015.10.28 දින දැන්වීමක් පළ කරන ලද 
අතරම, ෙම් වන විට සමීක්ෂණය සිදු කිරීමට 
අවශ්ය නිලධාරින් පුහුණු කිරීෙම් කටයුතු දිසත්ික් 
මට්ටමින් සිදු ෙව්. ගරු කථානායකතුමනි, එම 
පරීක්ෂණ කටයුතුත් අවසන් ෙවලා දැන් ඒක පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා.  

 (iii) ෙමම සමීක්ෂණය දීපව්යාප්තව සිදු කරන බැවින් 
හා ඊට පවුල් විශාල පමාණයක් අදාළ වන නිසා 
සමීක්ෂණය මඟින් ලබා ගන්නා දත්ත හා 
ෙතොරතුරු මත දිනය තීරණය කරනු ඇත. (අදාළ 
ෙතොරතුරු ඇමුණුම 01 ෙලස ඉදිරිපත් කර 
සභාගත* කරමි.) 

(ආ) (i) පතිලාභී පවුල් සංඛ්යාව 6,822කි. උඩුනුවර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් දිවි නැඟුම පජා 
මූල බැංකු මට්ටමින් පතිලාභී සංඛ්යාව ඇමුණුම 02 
වශෙයන් සභාගත* කරමි. 

 (ii) පවුල් 6,822කට දිවි නැඟුම සහනාධාර ලබාදීම 
සඳහා මාසික වියදම රු. 16,982,720කි. 

 (iii) ඔව්. පවුෙල් සාමාජික සංඛ්යාව පදනම් කර ෙගන 
පහත පරිදි කාණ්ඩගත කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 (iv) ෙමයට අදාළ (2015/06) චකෙල්ඛනය ඇමුණුම 03 
වශෙයන් සභාගත* කරමි. 

 
 
 
 
 
 
 

(v)    

 
 (vi) ඔව්, දිවි නැඟුම සහනාධාර දීමනා වැඩි කර ඇත. 

 (vii) ඔව්. 2015 වර්ෂෙය් අෙපේල් මස සිට එක් එක් 
කාණ්ඩය අනුව දිවිනැඟුම සහනාධාරය ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් දක්වා ඇත. 

 

 
(ඇ) උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙයහි පතිලාභි නාම 

ෙල්ඛනය ෙම් සමඟ සභාගත* කරන්ෙනමි. 

(ඈ) ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ෙවත  ෙයොමු කරන 

මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සැබෑ ෙලසම දිළිඳු විශාල පිරිසකට 
ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත පසු ගිය වසර 20ක කාලය තුළ සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ලබන්නට වරම් ලැබුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඒ අයට 
ඉතා කඩිනමින් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීම ඉතා වැදගත් වන 
බැවින් එය කඩිනමින් ඉටු කරන්න ඔබතුමා කටයුතු 
කරන්ෙනහිද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්. ලකී ජයවර්ධන ගරු මන්තීතුමාට මා පකාශ කරන්න 

කැමැතියි, අපි ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ඉතාම නවීන තාක්ෂණ සංඛ්යා ෙල්ඛන 
විධි පාවිච්චි කරමින් ඒ අය වර්ගීකරණය කරන්න තමයි අදාළ 
අයදුම් පත් සකස් කර තිෙබන්ෙන්. එය විශාල අයදුම් පතක්. ඒ 
හරහා අපි ඒ අයෙග් ආදායම් මට්ටම් වර්ගීකරණය කරනවා, 

පවුෙල් සාමාජික 
සංඛ්යාව 

දැනට ෙගවනු ලබන 
සහනාධාර 
වටිනාකම 

පතිලාභී පවුල් 
සංඛ්යාව 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 3,500/- 2,917 

03 2,500/- 1,311 

03ට අඩු 1,500/- 2,228 

සවිබල ගැන්වූ පවුල්    420/-    366 

මුළු පවුල් සංඛ්යාව 6,822 

පවුෙල් සාමාජික 
සංඛ්යාව 

2015 මාර්තු මස 
දක්වා පැවති  
සහනාධාර 

වටිනාකම රු. 

2015 අෙපේල් මස 
සිට වැඩි කිරීෙමන් 
පසු  සහනාධාර 
වටිනාකම රු. 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 3,000/- 3,500/- 

03 2,000/- 2,500/- 

03ට අඩු 1,000/- 1,500/- 

සවිබල ගැන්වූ 
පවුල් 

420/- 420/- 

1157 1158 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

පවුෙල් සාමාජික සංඛ්යාව 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 

03 

03ට අඩු 

සවිබල ගැන්වූ පවුල් 

පවුෙල් සාමාජික සංඛ්යාව දැනට ෙගවනු ලබන 
සහනාධාර වටිනාකම රු: 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 3,500/- 

03 2,500/- 

03ට අඩු 1,500/- 

සවිබල ගැන්වූ පවුල් 420/- 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරිගණක මාර්ගෙයන්. ඒ සඳහා කටයුතු සියල්ල සූදානම් කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. කිසි ෙකනකුට අසාධාරණයක් ෙනොවී, සහනාධාර 
ලැබිය යුතු අයට සහනාධාර ලැබීම සඳහා අවශ්ය ෙත්රීම් කටයුත්ත 
ගෙම් ගාම  නිලධාරින්ෙග් හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් සම්පූර්ණ 
පරිපාලනය යටෙත් අෙප්  දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ඒ 
වාෙග්ම ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් විසින් 
අවසන් කරයි.  එය අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අලුතින් සමෘද්ධිලාභින් ෙතෝරා ගැනීෙම් 
ඔබතුමාෙග් වැඩ සටහන මා අගය කරනවා. ෙමහිදී විෙශේෂ කරුණ 
ෙවන්ෙන්, ෙම් වන විට සමෘද්ධි සහනාධාර ලැබීමට සුදුසු නැති,   
දිළිඳු ෙනොවන පිරිසක් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබමින් ඉන්නවා. ඒ 
පිරිස ඉවත් කරනවාද කියන පශ්නය තිෙබනවා.  

අලුතින් සමෘද්ධි සහනාධාරය ඉල්ලීම් කළ උදවිය  ෙත්රීම් 
කරන්ෙන්  ගාම නිලධාරි මහතා, සමෘද්ධි නියාමකතුමා, සමෘද්ධි 
සංවර්ධන නිලධාරිතුමා සහ  පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා.  අවසානෙය්දී 
ෙම් හතර ෙදනාෙගන් තමයි  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා 
ෙම් ෙත්රීම් කටයුතු  ෙවන්ෙන්. එතැනදී මාෙග් පළාෙත් අයට 
අසාධාරණයක් ෙවනවාය කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා 
විකල්ප කියා මාර්ගයක් තිෙබනවාද කියන කාරණය පැහැදිලි 
කරන්න. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
එතුමාෙග් පශ්නය ඉතාම වැදගත් ගරු කථානායකතුමනි. ඒක 

තමයි මූලික ෙත්රීම. ඊට පසුව ෙම් ඉල්ලීම් සියල්ලම අපි 
පරිගණකය මාර්ගෙයන් වර්ගීකරණය කරනවා. සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඒ පිළිබඳ විෙශේෂඥයන් එක්ක තමයි 
අපි ඒ වැ ෙඩ් කරන්ෙන්. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් අධීක්ෂණය 
යටෙත් එෙහම අසාධාරණයක් ෙවනවා කියලා ඔබතුමන්ලාට 
දැනුෙනොත්, ඒ සහනාධාර ෙනොලැබුණු, එෙහම නැත්නම් 
අසාධාරණයට ලක් වුණු පවුල්වලට  නැවත ඉල්ලීම් කරන්න 
පුළුවන්. ඒ  ඉල්ලීම් කරන්න කියලා අපි පුවත් පත්වලින් දැනුම් 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව අපට පැමිණිල්ලක් 
කෙළොත්,  අෙප් ආයතනෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම පරීක්ෂා කර 
බලලා නිවැරැදි කර ගන්න පුළුවන්. 

එතුමා මතු කළ පශ්නෙය් පළමුවන කාරණෙයන් කියපු, 
ෙනොදිය යුතු අයට දීලා තිෙබනවා නම්, ඒ අය නිකම්ම ඉවත් 
ෙවනවා. සාමාන්යෙයන් අපි ෙමෙහම හිතමු. ඒ පවුලක ෙකෙනක් 
රැකියාවකට ගිෙයොත්, නැත්නම් ඒ පවුෙල් ආදායම් මාර්ගෙය් 

පැහැදිලි ෙවනසක් ඇති වුෙණොත්, ඒ පවුෙල් ෙකනකු විෙද්ශගත 
වුෙණොත් සමෘද්ධි සහනාධාරය ඉවත් කරනවා. හැබැයි, එෙහම 
ෙනොවුණු, ෙනොලැබිය යුතු, එෙහත් ලබන අය ඉන්නවා නම් ෙම් 
කමෙය්දී ඒ අය පැහැදිලිවම ඉවත් ෙවනවා.  

 
පරමුල්ල ෙබෝක්කුව සංවර්ධනය : ෙගවීම් 
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2. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පළාත්  සභා  හා  පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ  

පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) පළාත් පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 2014 

වසෙර් කියාත්මක කරන ලද "ගෙමන් ගමට-
ෙදොරින් ෙදොරට" ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙවන් කරන 
ලද මූල්ය පතිපාදන මගින්, මාතර මහ නගර 
සභා බලපෙද්ශෙය්, පරමුල්ල, ෙබෙහත් ගබඩාව 
පාර ෙබෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මාතර 
මහ නගර සභාව සමග මාතර, වල්ගම උතුර, 
ෙකොටිකාෙගොඩ රජමහා විහාර පාෙර්, අංක 
112/3, එකමුතු ෙගොවි සංවිධානය ගිවිසුම් ගත වූ 
බවත්;  

 (ii) ලිපිෙගොනු අංක ම.ම.න.ස/නා.ඉ.ෙද/wc-3/2014
- ෙදො.ෙදො - 04 ගිවිසුම් පකාරව, 2014 
ෙනොවැම්බර් 17 දින ඉදිකිරීම ආරම්භ කර, 2014 
ෙදසැම්බර් වැඩ අවසන් කළ නමුත්, ෙමෙතක් 
අදාළ ෙකොන්තාත් මුදල්  ෙගොවි සංවිධානය 
ෙවත ෙගවා ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) අදාළ ඉදිකිරීම් අවසන් කර, ෙගවීම සඳහා බිල්පත් ද 
ඉදිරිපත් කර ඇති ෙමම ෙකොන්තාත්තුවට අදාළ මුදල  
වල්ගම උතුර එකමුතු ෙගොවි සංවිධානය ෙවත මුදා හරින 
දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

( அ) (i )  உள் ராட்சித் திைணக்களத்தினால் 2014ஆம் 
ஆண்  நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட "கெமன் கமட 
- ெதாெரன் ெதாரட்ட" (கிராமம் கிராமமாக -  

டாக) க த்திட்டத்தின்கீழ் ஒ க்கப்பட்ட நிதி 
ஏற்பா களின் லம் மாத்தைற மாநகர சைப 
ஆ ைகப் பிரேதசத்தில், பர ல்ல, ெபெஹத் 
கபடாவ தி, மதகிைன அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு மாத்தைற மாநகர சைப மாத்தைற 
வல்கம வடக்கு, ெகாட் காெகாட ரஜமகா 
விஹாைர தி, 112/3 இலக்கத்தில் 
அைமந் ள்ள எக்க த்  விவசாய அைமப் டன் 
உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண் ள்ளெதன் 
பைத ம்; 

 ( i i )  ேகாப்  இலக்கம் ම.ම.න.ස/නා.ඉ.ෙද/WC-3/2014-
ෙදො.ෙදො-04 உடன்ப க்ைகயின் பிரகாரம், 2014 
நவம்பர் 17ஆம் திகதி இவ்விடயத்தின் 
நிர்மாணிப் கள் ஆரம்பிக்கப்பட்  2014 சம்பர் 
மாதம் இப்பணிகள் ர்த்திெசய்யப்பட் ந் ம், 
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இற்ைறவைர சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தப் பணத் 
ெதாைக விவசாய அைமப் க்குச் ெச த்தப்பட 
வில்ைலெயன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) சம்பந்தப்பட்ட நிர்மாணிப் கள் ர்த்தியாக்கப்பட்  
ெகா ப்பன க்கான கட்டணப் பட் யல்க ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ேமற்ப  ஒப்பந்தத் க்கு 
ஏற் ைடயதான பணத்ெதாைக வல்கம வடக்கு 
எக்க த்  விவசாய அைமப் க்கு வி விக்கப்ப ம் 
திகதி யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government:  

(a) Is he aware that -  

 (i) an agreement was entered into between the 
Matara Municipal Council and the 
"Ekamuthu Farmers Organization" of No. 
112/3, Raja Maha Vihara Road, 
Kotikagoda, Walgama North, Matara for 
the purpose of developing the culvert 
located on the Behethgabadawa Road in 
Paramulla within the Matara Municipal 
Council limits out of the funds allocated 
under the “Gamen Gamata-Doren 
Dorata” (Village to Village - Door to Door) 
Project implemented in the year 2014 by the 
Department of Local Government; and  

 (ii) relevant payments have not been paid to the 
Farmers’ Organization concerned although 
construction work was commenced on 17 
November 2014 and completed in 
December 2014 as per File No: ම.ම.න.ස/
නා.ඉ.ෙද/wc-3/2014- ෙදො.ෙදො. - 04 
Contracts? 

(b) Will he inform this House the date on which the 
payment in respect of the contract will be released 
to the "Ekamuthu Farmers Organization" of 
Walgama North as the construction work has been 
completed and the invoice has been submitted to 
claim the payment? 

(c) If not, why?  

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  (i) ඔව්.  

 (ii) නැත.  

  ව්යාපෘතිෙය් වැඩ අවසන් කර ඇත්ෙත් 
2015.01.23වන  දිනය.  

(ආ) භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් සමඟ 2015.11.02 දින පළාත් සභා 
හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශෙය්දී පැවති සාකච්ඡාවකදී 
ෙමම බිල්පත් පළාත් සභා පතිපාදන මඟින් ෙගවීම් නිරවුල් 
කරන ෙලසත්, ඉන් අනතුරුව භාණ්ඩාගාරය විසින් 
පතිපූරණය කිරීමටත් එකඟ වූ අතර, ඒ පිළිබඳව පධාන 
ෙල්කම්වරුන් සමඟ 2015.11.17 දින පළාත් සභා සහ 
පළාත් පාලන අමාත්යාංශෙය් පැවති සාකච්ඡාෙව්දී 
එකඟතාව පළ කරන ලදී.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කළ ෙම් පශ්නය, මාතර ඒ පෙද්ශෙය් ඒ අදාළ තැනට 
විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාවටම අදාළ පශ්නයක්. හැම තැනම ෙම් 
පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය පැවති ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් පතිපාදනවලින් ආරම්භ කළ එකක්. 
නමුත්, ෙගවීම් පිළිබඳ පශ්න මතු ෙවලා තිෙබන නිසා අපිත් ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා එක්ක 
කථා කළා. භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්තුමා අපට උපෙදස් දුන්නා, හැම 
තැනකම ඒ ෙගවීම් නිරවුල් කරන්න කියලා. ඊට පසුව ඒ මුදල් 
පළාත් සභාවට පතිපූරණය කරනවාය කියලා කිව්වා. මාතර 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ ගැන අපි දැන් පළාත් පාලන ෙල්කම්වරුන්ට 
දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒෙගොල්ලන් ඊට එකඟතාව පළ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉදිරි ෙය්දී ඒ ෙගවීම් කටයුතු සිදු කරන බව ගරු 
මන්තීතුමාට අපි පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමාම කිව්වා 
වාෙග් ෙමය එක සංෙක්තයක් විතරයි. "ගමින් ගමට - ෙදොරින් 
ෙදොරට" වැඩසටහන වාෙග්ම "එක ගමකට එක වැඩක්" ආදී 
වශෙයන් පළාත් පාලන ආයතන හරහා කියාත්මක වුණු ව්යාපෘති 
කිහිපයක් තිබුණා. මාතර දිස්තික්කය විතරක් ගත්ෙතොත්, මාතර 
දිස්තික්කෙය් රුපියල් මිලියන 160කට වැඩිය පසු ගිය වසෙර් 
අවිච්ෙඡ්ද ෙගවන්න ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ අවිච්ෙඡ්ද  කියන නිර්ණායකය ෙගොඩනඟා 
ගත්ෙත් සියයට 25කට වඩා ඒ ෙයොදා ගත් දිනය තුළදී  අවසන් 
කරනු ලැබූ ව්යාපෘති සඳහායි. ඒ අනුව මාතර දිස්තික්කෙය් විතරක් 
රුපියල් මිලියන 160කට වැඩිය ෙගවන්න තිෙබනවා. ඔවුන් 
විශාල වශෙයන් අපහසුතාවන්ට පත් ෙවලා සිටිනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා පිළිගත්තා, ෙම් පශ්නය ලංකාෙව්ම තිෙබනවාය කියලා. 
මහා පරිමාණ ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙනොෙවයි ෙම්වා කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  දරිදතාවට පත් ෙවලා සිටින ගම්වල මිනිසුන් තමයි 
ෙම් ගැටලුවට මුහුණ දීලා සිටිෙන්. ඒ නිසා එතුමන්ලාට නිශ්චිත 
දිනයක් ලබා  ෙදන්න. අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් සමහර තැන්වල 
ආෙයෝජන හිරෙවලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මතු කරපු කාරණය වැදගත්. ෙම් 

කාරණය ගැන සලකා බැලීෙමන් පසුව තමයි අපි අමාත්යාංශයට 
පත් වුණාට පසුව ඉක්මන් රැස්වීමක් පැවැත්වූෙව්. පළාත් පාලන 
ෙල්කම්වරුන් දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ කරෙගන යනවා. ෙම් 
ෙගවීම්  අවසන්  කරන්ෙන් කවදාද, ෙකොයි කාලය ඇතුළතදීද  
කියන කාරණය අපට ඉක්මනින් දැනුම් ෙද්වි. ෙකොයි කාලය 
ඇතුළතදී ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරනවාද කියලා අපි  ඔබතුමාට 
දැනුම් ෙදන්නම්.  ෙබොෙහොම ඉක්මනටම ෙම් ෙගවීම් කටයුතු 
අවසන් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

1161 1162 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, වාර්තාගත වීම සඳහා මා ෙපරළා 

ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි. "ගෙමන් ගමට-
ෙදොරින් ෙදොරට" ව්යාපෘතිෙය් පතිපාදන පමණක් ෙනොෙවයි. 
උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් පළාත් පාලන ආයතනවලට 
ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත් ආපු එක කමයක් තමයි, "පළාත් නිශ්චිත" 
කමය. තව කමයක් තමයි, "එක ගමකට එක වැඩක්." නිශ්චිත 
ෙකටි කාලයකදී ෙගවා අවසන් කරනවා කියලා ඔබතුමා සඳහන් 
කරන්ෙන් ෙම් සමස්ත ව්යාපෘති සියල්ලම හරහා පළාත් පාලන 
ආයතන මඟින් ෙවන් කළ පතිපාදනද, නැත්නම් "ගෙමන් ගමට-
ෙදොරින් ෙදොරට" ව්යාපෘතිය පමණක්ද? 

 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වැඩ කටයුතු ආකාර ෙදකකට කියාත්මක 

ෙවලා තිෙබනවා. ෙවනත් අමාත්යාංශ මඟින් පතිපාදන ලබා දීලා 
පළාත් පාලන අමාත්යාංශය මඟින් කියාත්මක කරපු ව්යාපෘති සහ 
පළාත් පාලන අමාත්යාංශය මඟින්ම කියාත්මක කරපු ව්යාපෘති 
වශෙයන් ෙදවර්ගයක් තිෙබනවා. පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 
මඟින් කියාත්මක කරන ව්යාපෘතිවලට ෙගවීම් පිළිබඳ ෙලොකු 
පශ්නයක් මතු වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, "ගෙමන් ගමට-ෙදොරින් 
ෙදොරට"  වැනි ව්යාපෘතිවල  තමයි ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි පධාන වශෙයන්ම ෙවනත් 
අමාත්යාංශ මඟින් පළාත් පාලන අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක 
කරපු ව්යාපෘතිවලට පමුඛතාව ලබා දුන්ෙන්. ෙකොෙහොම වුණත්, 
අපි අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් ණය මුදල් ඉතුරු කරලා තියා ගන්ෙන් 
නැහැ. අමාත්යාංශය ඒ වගකීම භාරෙගන ඒ සියල්ල ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කරනවා කියලා දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. 

 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
දැන් නිශ්චිතව ඔබතුමාට- 
 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සමා ෙවන්න, ගරු අගමැතිතුමනි. පැහැදිලි කිරීමක්ද? 

ණයකරුෙවෝ තියාෙගන ඉන්ෙන් නැහැ කියලා අමාත්යාංශය 
කියනවා වාෙග්ම,  ෙම් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට ආපු මිනිසුන් දැන් 
ණයකරුවන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට බැරිද ෙම් ගැන නිශ්චිත දිනයක් කියන්න. 
ගරු අගමැතිතුමා ඔබතුමාට උදවු කරන්නයි හදන්ෙන්. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මෙග් අමාත්යාංශයටත් ෙම් කාරණය අදාළයි. පධාන වශෙයන් 

මුදල් පිළිබඳ ව්යාපෘති සම්බන්ධව පළාත් පාලන ආයතනයි, 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයයි, මෙග් අමාත්යාංශයයි කියා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩකටයුතු කරන්න මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශය තිෙබනවා. ඇත්ත තත්ත්වය තමයි, 2014 අවුරුද්ෙද් 
වැඩ ෙකොටස් ගණනාවක්  භාරෙගන තිෙබනවා. ගමින් ගමට, 
ෙදොරින් ෙදොරට, වලව්ෙවන් වලව්වට  ඔය හැම තැනින්ම යන ඒවා 
තිෙබනවා. එෙහත් ඒවාට පතිපාදන ෙවන් කරලා නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] අෙන්! නැහැ. ෙසේදවත්ත වලව්ව අයිති ශාලිත 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
වැඩ කටයුතු සඳහා පතිපාදන ෙවන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපි 
පතිපාදන ෙකොටසක් ෙවන් කරලා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම 
පාරවල්වල වැඩ ඉවර කරන්න. ලබන අවුරුද්ෙද්ත් පතිපාදන ලබා 
ෙදන්නම්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහා මාර්ග ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් 
පවරා ගත් එක ඉඩමකටවත් වන්දි ෙගවන්න මුදල් ෙවන් කරලා 
නැහැ. ෙම්වාට ෙගවන්න රුපියල් බිලියන 400ක්, 500ක් විතර 
අවශ්ය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ කාරණය අපි ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. ෙමතැන සාකච්ඡා කරමු, ෙකොෙහොමද ඒකට අවශ්ය 
වැඩිපුර මුදල් ෙහොයා ගන්ෙන් කියන එක ගැන. ෙම්කයි තිෙබන 
විශාලම පශ්නය. පතිපාදන ෙවන් කරන්ෙන් නැතිව කුඩා හා විශාල 
ව්යාපෘති ගණනාවක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  එතැනදි විශාල 
ව්යාපෘති සහ කුඩා ව්යාපෘතිවල ෙකොන්තාත්කරුවන් ඔක්ෙකෝම 
හිර ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විධියට මෙග් නිල නිවාසයට අදාළව වැඩ 
ආරම්භ කරපු ෙගොඩනැඟිලි හතරක් තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
ශතයක්වත් පතිපාදන දීලා නැහැ. විශාල ශාලා ෙදකක් හදන්න 
තිෙබනවා. අපි තීරණය කළා, එකක් ෙබන්ෙතොට හදන්න. බාෙගට 
වැඩ ඉවර කරපු  තට්ටු පෙහේ ෙගොඩනැඟිල්ලක් තිෙබනවා. ඒෙකත් 
වැඩ ඉවර කරන්න තිෙබනවා. ෙමවැනි වැඩ ඉවර කර නැති 
ෙගොඩනැඟිලි ගණනාවක් තිෙබනවා. රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාව පත් කළාට පසුව, ඒ තිෙබන තත්ත්වය ගැන ෙසොයා බලා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා එම කාරක 
සභාෙවන් අපට කියාවි. ඒ සඳහා විෙශේෂ බද්දක් අය කරනවාද, 
නැත්නම් ෙවන ෙමොකක් හරි ෙදයකින් මුදල් ෙසොයා ගන්නවාද, 
එෙහම නැත්නම් ෙම්වා නවත්වනවාද කියලා අපි ෙම් ගරු සභාවට 
කියන්නම්. ෙම්ක විශාල පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරමු. පිළිතුර දුන්නා ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හදලා තිබුණා, බාෙගට ඉවර කරලා. ඉතින් මට බාෙගට ඉවර 

කළ ඒවා තියන්න බැහැ ෙන්. ඒක ඉවර කරනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, අපි අවසන් කරමු.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා සඳහන් කරන ආකාරෙය් 

ව්යාපෘති ඇති. අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් සියලු කම ෙව්දයන් 
අනුගමනය කර අවසන් වුණු අංග සම්පුර්ණ  ව්යාපෘති ගැන 
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විතරයි. දැන් මුදල් ගැන කිව්වාට ගරු අගමැතිතුමනි ඔබතුමා 
ඇතුළු සියලු ෙදනා මැතිවරණ ෙව්දිකාවල කිව්ෙව් "මුදල් ෙසොයා 
ගන්න හැටි අපි දන්නවා"ය කියලායි. "අපට බලය ෙදන්න, ඒ ගැන 
පශ්නයක් නැහැ, මුදල් ෙසොයා ගන්න කමෙව්දය අපි දන්නවා" 
කියලායි කිව්ෙව්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මුදල් ෙසොයා ගන්නා කමෙව්දය දන්නවා. තිෙබන liability එක 

ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ,  ණය ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් 
නැහැ. ඒක දැන ගත්තාම අපි සභාවට ඇවිල්ලා කියන්නම්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට සහතිකයක් 

ෙදන්න, නිශ්චිත කමෙව්ද අවසන් කළ පරිපූර්ණ වුණු ඒවාට 
අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් එක දිගට පළාත් පාලන ආයතනවල 
නිෙයෝජිතයන් සහ ගම්වල මිනිස්සු හිර ෙවලා තිෙබන නිසා 
පළමුෙවන්ම ඒ අය සම්බන්ධෙයන් නිරවුල් කරනවාද කියන එක 
ගැන.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ, ෙපොඩි අයට තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහොම හරි 

පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබන ඒවා ඉස්සරෙවලා ඉවර කරමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ස්ථාවර  නිෙයෝග 23(2) යට ෙත් පශ්නය - ගරු අනුර 
දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 ෙහට්ටිෙපොල නගරෙය් නිරවුල් ෙනොවූ ඉඩම් 
ெஹட் ெபால நகரத்தில் உாித்  நிர்ணயம் 

ெசய்யப்படாத காணிகள்  
UNSETTLED LANDS IN HETTIPOLA TOWN   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මාතෙල් ෙහට්ටිෙපොල නගරෙය් ඉඩම් අයිතිය නිරවුල් ෙනොවීම 
ෙහේතුෙවන් පීඩා විඳින ජනතාවෙග් ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව 
ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු කථානායකතුමනි, මා දැක්කා පසුගිය දා ෙම් 
ව්යාපාරිකයින් ගිහිල්ලා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය පවා වටලා 

තිබුණා. ෙහට්ටිෙපොල නගරෙය් විශාල උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාරයක් 
දියත් කර තිබුණා. ෙමතැන විශාල ගැටලුවක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැටලුව ෙම්කයි.  

1974 වසෙර්දී පමණ මාතෙල් ෙහට්ටිෙපොල පෙද්ශයට පැමිණ 
එම පෙද්ශය ජනාවාස කරගත්තා වූද, ජනගහනෙය් වර්ධනයත් 
සමඟ ඒ අවශ්යතා මූලික ෙකොටෙගන ෙවළඳ සැල් ආරම්භ කරන 
ලද්දා වූද, අද වන විට පවුල් 200ක් පමණ වර්ධනය වී ඇත්තාවූද 
ෙහට්ටිෙපොල නගරෙය් ජනතාව තමන්ෙග් ඉඩම් අයිතිය නිරවුල් 
ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් බරපතළ පීඩාවකට පත්වී සිටිනවා. ෙමොකද, 
ඒ ඉඩම්වලට අයිතියක් හරියට තහවුරු ෙවලා නැහැ. 1974 ඉඳන්ම 
ඔවුන් එතැන පදිංචි ෙවලා සිටිනවා.  

2015 වන විට අවුරුදු 41ක් ගතවී ඇතත් එම ජනතාවට තමන් 
ෙමෙතක් භුක්ති විඳින ඉඩම්වල අයිතිය ලැබී නැහැ. විවිධ ආණ්ඩු 
පත් වීෙමන් පසුව ඔවුන් තමන්ෙග් අයිතිය ලබා ගැනීම සඳහා 
ගන්නා ලද සියලු උත්සාහයන් අසාර්ථක වුණා. 1994ට පසු 
කාලෙය්දී රජෙය් දීමනා පත තුනක් සහ එල්එල් බලපත ෙදකක් 
මඟින් කිහිපෙදෙනකුට හිමිකම් ලබා දී ඇති බවට ඔවුන්ට 
ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා. එෙසේම ඒ අනුව අෙනකුත් 
පදිංචිකරුවන්ටද ඒ ආකාරෙයන් හිමිකම් ඔප්පු ලබා දිය හැකිව 
තිබූ බවට ඔවුන් විශ්වාස කළා. එෙහත් එෙසේ සිදු වූෙය් නැහැ. ෙම් 
අතර 2014 වර්ෂය ආරම්භෙය්දී ආණ්ඩුෙවන් ඔවුන්ට අරුම පුදුම 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ, ඔවුන් ෙමෙතක් කලක් ජීවත් වූ 
ඉඩම් වාණිජ පදනෙමන් සලකා ඉඩම් ආඥාපනෙත් 205වන 
වගන්තිය යටෙත් බදුකර නිකුත් කිරීමට උත්සාහ කිරීමයි. ඒවා, ඒ 
අය අවුරුදු 41ක් පදිංචි ෙවලා හිටපු ඉඩම්.    

එෙහත් කෘෂිකාර්මික පෙද්ශයක් මධ්යෙය් පිහිටා ඇති ෙමම 
නගරය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ලියා පදිංචි කර 
ෙනොතිෙබන නිසා නගරයක් ෙලස පිළිගනු ලබන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසාම නගර සීමාවද නිල වශෙයන් පකාශයට පත් කෙළේ නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගැසට් 
කර නැහැ, එයට අයිති භූමි පමාණය ෙමොකක්ද කියලා. ඊට අදාළ 
ගැසට් එකක් නැහැ. එෙහම නම් එය නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට අයිති නගරයක් ෙනොෙවයි.   

එම පෙද්ශෙය් ෙම් වනතුරුම නාගරික සංවර්ධන ෙයෝජනා 
කිසිවක් කියාත්මක කර නැහැ. දියුණු කීඩා පිටියක්, නගර 
ශාලාවක්, ෙවළඳ සංකීර්ණ ෙනොමැති, එෙසේම නගරයකට ලබා දිය 
යුතු මූලික පහසුකම් කිසිවක් ෙනොමැති තත්ත්වයක් තුළ වාණිජ 
බදු පදනම සලකා ඔවුන්ට ඉඩම් බදු දීමට උත්සාහ කිරීම පුදුම 
සහගතයි. ෙමය රජය විසින් ෙගොඩනඟන ලද නගරයක් ෙනොවන 
අතර, පෙද්ශවාසින්ෙග් මුල් පරම්පරාවන් විසින් ෙගොඩ 
නඟාගන්නා ලද නගරයක්. එෙහත් ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයා ඔවුන්ට අවධාරණය කරන්ෙන් ජලය හා විදුලිය 
ලබා දී ඇති නිසාත්, ෙවළඳසැල්  තිෙබන නිසාත් හිමිකම්  ඔප්පු  
ලබා  දිය ෙනොහැකි බවය. එෙසේ ම නිකුත් කළ හැක්ෙක් බදු කර 
පමණක්ය කියා කියනවා. සැබැවින්ම පදිංචි වී වසරක් වැනි 
කාලයකදී රජය විසින් ඉඩම් අයිතිය නිරවුල් කෙළේ නම් සියලු 
පදිංචිකරුවන්ට රජෙය් ඔප්පු ලබා දිය හැකිව තිබූ බව  
පෙද්ශවාසීන්ෙග් අදහසයි. ෙමොකද නගරෙයන් පිට තිෙබන 
ඉඩම්වලට ඔප්පු ලබා දී තිෙබනවා. ඔප්පු ලබා  ෙනොදුන්ෙන් රජෙය් 
ඒවාටයි. රජය ඔප්පු ලබා ෙනොදීම ෙහේතුෙකොටෙගන තමයි ෙම් 
දුෂ්කරතාවයට ෙම් ජනතාව පත් වී තිෙබන්ෙන්. වර්ෂ 41 ගතවන 
තුරුම ඔප්පු ලබා දීම  පමාද වීම නිසා ඇති වී තිෙබන වත්මන් 
සංකීර්ණත්වයට අද එහි ජීවත් වන ජනතාව  වගකිව යුතු නැහැ. ඒ 
නිසාම ඔවුන් විඳින පීඩා ඔවුන්ෙග් වරදින් සිදු වුණු ඒවා ෙනොෙවයි.  
නාගරික පෙද්ශ  ෙලස  සැලකිය හැකි අක්කර 75-100 අතර 
පමාණයක පදිංචි ව සිටින ෙමම  පෙද්ශවාසීන්ට  ඔප්පු ලබා 

1165 1166 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොදීමත්, ඉන් පිටත පදංචිකරුවන්ට රජය ඔප්පු ලබා දී තිබීමත් 
තුළ ඔවුන් දැඩි අසාධාරණයක ට ලක් වී තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ 
නගර සීමාෙව්  තමයි ගරු කථානායකතුමනි, ඔප්පු ලබා දී 
නැත්ෙත්. ඒක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගැසට් කර නැහැ. 
ඔවුන් විසින් ෙගොඩ නඟන ලද නගරයක්. නමුත් වෙට් ඔප්පු ලබා දී 
තිෙබනවා.  සැබැවින්ම  අතුරු මාර්ග කීපයකින්  වට වී ඇති ෙමම 
පෙද්ශෙය් මාර්ග ෙදපස  නීති ෙදකක් කියාත්මක වන්ෙන් 
සංවර්ධනෙය් කුමන මිනුම් දණ්ඩක් මතදැයි ඔවුන්ට  පවතින්ෙන් 
විශාල ගැටලුවක්. ෙමොකද පාෙරන් එහා පැත්ෙත් අයට  ඔප්පු 
ෙදනවා; ෙමහා පැත්ෙත් අයට ඔප්පු දීලා  නැහැ. එම නිසා ඒක 
විශාල ගැටලුවක් බවට මතු වී තිෙබනවා.  

  ෙම් අතර  2001-2002 අතර කාලෙය්දී මාතෙල් දිසා 
අධිකරණෙය් විභාග වූ එල් 5113 නඩුව සඳහා මැන සාදන ලද 
684ඒ දරන පිඹුරට අනුව ෙහට්ටිෙපොල නගරය පිහිටි  පෙද්ශය 
සින්නක්කර ඉඩමක් බවට කරුණු ඉදිරිපත්වී තිබුණා. ෙමම ඉඩම 
ෙවන පුද්ගලෙයකුට අයිති සින්නක්කර ඉඩමක්ය කියා කරුණු 
ෙහළිදරව් වී තිබුණා, අධිකරණෙය්. එනම් 2004.02.03 වන දින, 
විල්ගමුව  පා ෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට ෙමම පුද්ගලික ඉඩමට 
අයිතියක් ඇතැයි කියන පුද්ගලයින් ෙදෙදනා නීතිඥ මහතකු 
මාර්ගෙයන් තම අයිතිය සඳහන් කර ලිඛිත දැනුම් දීමක් කළා. එම 
ලිපිය ලද පසු පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා රජෙය් අයිතිය සනාථ කිරීම 
කිසිදු කියා මාර්ගයක් ගත්ෙත් නැහැ.  

ෙමම ඉඩම ෙපෞද්ගලික කණ්ඩායමකට අයිතියි කියලා ඔවුන් 
නඩුවක් පැවරුවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට ලිඛිතවත් දැනුම් දුන්නා. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා කිසිදු තීරණයක් ගත්ෙත් නැහැ ෙම්ක 
රජයට අයිතිද, නැද්ද කියලා ෙසොයා බලන්නවත්. ඉන් පසු 
කාලෙය්දී ඇතැම් පෙද්ශවාසීන් විසින් එම සින්නක්කර ඔප්පුව 
පදනම් කර ගනිමින් ඔවුන් පදිංචි ඉඩම් සඳහා ඔප්පු ලබාෙගන 
රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික මූල්ය ආයතනවලින් ණය පහසුකම් 
ලබාෙගන තිෙබනවා. ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම සඳහා පාෙද්ශීය 
සභාව මඟින් වීථි ෙර්ඛා සටහන්ද ලබාෙගන තිෙබනවා. සමහර අය 
කළ ෙද් තමයි, ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරිකයන්ට ෙම්ක අයිතියි කියලා 
හිතලා සල්ලි දීලා ඉඩම් ගත්තා.  

නඩු අවස්ථාෙව්දීත් ඊට පසුවත් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා රජය 
ෙවනුෙවන් ෙමම ඉඩමට අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉදිරිපත් 
වුෙණ් නැහැ. අධිකරණෙය් අවසරය පිට අක්කර 48කට ආසන්න 
පමාණයක් උසාවි මිනින්ෙදෝරු විසින් මනින ලද අවස්ථාෙව්දීවත් 
අදාළ බලධාරින් ෙමම ඉඩම් රජෙය් ඉඩම් ෙලස තහවුරු කිරීමට 
ඉදිරිපත් වී නැහැ. ෙම් වන විට එම සින්නක්කර ඔප්පුව මඟින් 
ඔප්පු ලබා ගත් පිරිස 75ෙදෙනක් පමණ සිටින බවට ෙතොරතුරු 
තිෙබනවා. ෙමම ඔප්පුවට අදාළව නගරෙය් පිහිටි ඉඩම් රජෙය්ද 
නැතෙහොත් ෙපෞද්ගලිකද යන්න ෙමෙතක් නිවැරදිව තහවුරු කර 
ෙනොමැති බැවින් මතු වී ඇත්ෙත් ව්යාකූලත්වයක්. ෙමම ඉඩම්වල 
නීත්යනුකූල අයිතිය පිළිබඳව රජෙය් නිලධාරින්ට ෙමෙතක් 
නිවැරදි තහවුරුවක් දීමටද ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. 

ෙමොකද, ෙම්ක ෙපෞද්ගලික ඉඩමක් ෙනොවන බව විශාල 
පිරිසක් තහවුරු කරමින් තිෙබනවා. ෙම් ෙපෞද්ගලික ඉඩමක් 
කියලා ෙහොර  ඔප්පුවක් හදලා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. අධිකරණ 
තින්දුව ලැබුෙණ් නැහැ ෙපෞද්ගලික ඉඩමක් කියලා. නඩුව විතරයි 
තිෙබන්ෙන්, තීරණයක් ලැබිලා නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි දැන් 
ෙම්ක රජෙය් ඉඩමක් කියලා තහවුරු කරෙගනත් තිෙබනවා. එය 
තහවුරු කරෙගන තිෙබන්ෙන්, ව්යාපාරික කණ්ඩායම එකතු 
කරලා, ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරලා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් හමුෙවලා. 
ඒ අනුව දැන් රජෙය් ඉඩමක් කියලා තහවුරු ෙවලා තිෙබනවා. 

රජෙය් ඉඩමක් කියලා තහවුරු කළාට පසුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
දැන් ඇවිල්ලා කියනවා, "බදු ඔප්පුව ෙදන්න ෙමච්චර ඕනෑ" 
කියලා. දැන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බදු ඔප්පුවක් ෙදන්න ලැහැස්තියි 
ෙන්. නමුත් බදු ඔප්පුව ෙදන්ෙන්, ඒ ව්යාපාරිකයන් ඉදිරිපත් ෙවලා 
ෙම්ක රජෙය් ඉඩමක් කියලා තහවුරු කළාට පසුව. දැන් ෙම්ක 
රජෙය් ඉඩමක් කියලා තහවුරු කරලා අවසන්. නමුත් දැන් සිදු විය 
යුත්ෙත් බදු ඔප්පුවක් ලබා ෙදන එක ෙනොෙවයි. ෙම් තත්ත්වය තුළ 
පැන නඟින පහත ගැටලුවලට අදාළ අමාත්යවරයා විසින් පිළිතුරු 
ලබා ෙදනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

01. ෙමම ඉඩම්වල ජීවත්වන ජනතාවෙග් ඉඩම් හිමිකම් පිළිබඳ 
ගැටලු නිවැරැදි කර ගැනීම සඳහා ගනු ලබන කියා මාර්ග 
කුමක්ද? 

02. ෙමම ඉඩම් රජය සතු ඒවා නම් අවුරුදු 41ක් ඒවාෙය් 
පදිංචිව සිටින ප ෙද්ශවාසීන්ට රජෙයන් ඔප්පු ලබාදීමට 
ෙහෝ නිදහස ්බලපත ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

03. ෙම්වාෙය් පදිංචිකරුවන්ට වාණිජ බදු පදනම සලකා ඉඩම් 
බදු දීමට ගන්නා උත්සාහය නතර කරනු ලබන්ෙන්ද? 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙතක් ඉඩම නිරවුල් ෙනොවී 
තිබුණත් දැන් ඉඩම නිරවුල් වී තිෙබනවා, රජයට අයිතියි කියලා. 
නමුත් රජය කිසිම කියා මාර්ගයක් ගත්ෙත් නැහැ, අයිතිය තහවුරු 
කරන්න. පෙද්ශවාසීන් අයිතිය තහවුරු කර ගත්තා. දැන් රජය 
ඇවිල්ලා බදු ඔප්පුවක් ෙදන්න හදනවා. ඒ නිසා දැන් එම 
පෙද්ශවාසීන්ෙග් ඉල්ලීම තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. අවුරුදු 41ක් තිස්ෙසේ 
තමන් පදිංචි වී සිටි ඉඩම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් 
ගැසට් කරලාත් නැහැ. තමන් විසින්ම ෙගොඩ නඟා ගන්නා ලද 
නගරයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නගරෙය් තමන් පදිංචි බිම් කඩට- ෙලොකු 
ඉඩම් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. පර්චස් 10යි, 20යි, උපරිම 
ගත්ෙතොත් පර්චස් 30යි තිෙබන්ෙන්. අක්කර 75ක, 100ක 
ඉන්නවා, පවුල් 300ක් විතර. එතෙකොට හිතා ගන්න පුළුවන් 
එක්ෙකෙනකුට ෙකොච්චරද අයිතිය තිෙබන්ෙන් කියලා.- ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට සින්නක්කර ඔප්පුවක් ලබා දීමට ආණ්ඩුව කටයුතු 
කරනවාද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ගරු 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු  පශ්නයට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි. 

විල්ගමුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙහට්ටිෙපොල 
නගරෙය් ඉඩම් ෙකොටස් භුක්ති විඳින අයවලුන් එම ඉඩම්  ෙකොටස් 
ව්යාපාරික හා ෙන්වාසික කටයුතු සඳහා දිගු කාලයක් තිස්ෙසේ 
භාවිත කරයි. ෙමම නගර සීමාව තුළ පිහිටි රජෙය් ඉඩම් ෙකොටස් 
සඳහා කිසිදු නීත්යනුකූල හිමිකමක් ෙමෙතක් ඔවුන් සතුව 
ෙනොමැත. වර්ෂ 2002දී ෙමම ඉඩම් ෙකොටස් අනවසර නියමානුකූල 
කිරීම් යටෙත් දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත එම භුක්තිකරුවන් 
සඳහා ලබා දී නිත්යනුකූල අයිතිය තහවුරු කිරීමට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය මගින් කියා කරන ලදී.  

එෙසේ වුවද එම කියාවලිෙය්දී ෙමම ඉඩම් සඳහා වර්ෂ 1995 මත 
පදනම්ව සිදු කරන ලද තක්ෙසේරු වටිනාකම ඉතා ඉහළ බවත්, 
අනවසර නියමානුකූල කිරීම යටෙත් අය කරනු ලබන ඉඩම් 
නිෙයෝග 205:3:(1) යටෙත් වන දඩ මුදල අධික බවත් පවසමින් 
එම බදු ඉල්ලුම්කරුවන් සංවිධානය වී දීර්ඝ කාලීන බදු ලබා ගැනීම 
පතික්ෙෂේප කරන ලදී.  ඉන් පසුව ද අවස්ථා ගණනාවකදීම ෙමම 
ඉඩම් ෙකොටස් සඳහා දීර්ඝ කාලීන බදු බලපත ලබා දීමට කටයුතු 
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සිදු කළ ද එම අවස්ථාවන්හිදී ෙමම පදිංචිකරුවන් අදාළ බදු 
තක්ෙසේරු මුදල හා දඩ මුදල අධික බව පවසමින් බදු ලබා ගැනීෙම් 
කටයුතු පැහැර හරින ලදී.  එෙසේම රජෙය් ඉඩම් ෙකොටස් සඳහා 
සමහර පුද්ගලයින් ව්යාජ සින්නක්කර ඔප්පු සකස් කරමින් ඉඩම් 
කැබලි කර අෙළවි කිරීම ද සිදුකර ඇත. 

වරින් වර පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් ෙමම ගැටලුව විසඳීමට 
නීතිමය කියා මාර්ග සිදු කිරීෙම්දී පෙද්ශවාසීන්ෙගන් විෙරෝධතා 
පැන නැගී ඇත.  ඒ සඳහා පහත කරුණු ද ෙහේතු වී ඇත. 

1. 2004 වර්ෂෙය්දී දීර්ඝ කාලීන බදු බලපත අනුමත වූ 11 
ෙදෙනක් ෙගවිය යුතු බදු මුදල් තීරණය කිරීෙමන් පසු බදු 
මුදල හා දඩ මුදල අධික බව පවසමින් අදාළ මුදල් ෙගවීමට 
එකඟ ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් බදු කියාවලිය ඇනහිටීම. 

2. ලක්ෂ 23 ක් පමණ වූ අදාළ බදු මුදල් අය ෙනොවීම 
ෙහේතුෙවන් ෙම් දක්වා විගණන විමසුම්වලට ලක්වීම හා එම 
භුක්තිකරුවන් 11 ෙදනා නැවත එම බදු කියාවලියට 
අනුගත කිරීමට ගත යුතු කියා මාර්ග වන සන්තකය ආපසු 
පවරා ගැනීෙම් පනත යටෙත් මූලික කියා කර ඔවුන් දීර්ඝ 
කාලීන බදු ලබා ගැනීම සඳහා ෙපොළඹවා ගැනීම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් විසින් කියා කිරීම. 

3. වර්ෂ 2001න් පසු ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ෙසේ සලකා ඒ.එම්. 
ජයසිංහ අධිකාරි හා මෙහේන්ද කුමාර ඒකනායක යන අය 
විසින් රජෙය් ඉඩම්වලින් ෙකොටස ් කැබලි කර විකුණා 
සින්නක්කර ඔප්පු ව්යාජ ෙලස සකස ්කිරීම නීති විෙරෝධි 
බැවින් රජෙය් ඉඩම් නීතිය අනුව කියා කිරීම. 

4. පළාත් ඉඩම් ෙකොමසාරිස්ෙග් හා ඉඩම් ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්ෙග් උපෙදස ්පරිදි දීර්ඝ කාලීන බදු බලපත ලබා 
ගැනීමට එකඟ ෙනොවන රජෙය් ඉඩම් ෙකොටස ්භුක්ති විඳින 
සියලු අනවසරකරුවන් සඳහා සන්තකය ආපසු ගැනීෙම් 
පනත යටෙත් ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම. 

5. 2015.10.22 දින ෙහට්ටිෙපොළ නගරෙය් රජෙය් ඉඩම් 
භුක්තිකරුවන් හට එම ඉඩම් නියමානුකූල කිරීමට 
පැවැත්වීමට නියමිත ඉඩම් කච්ෙච්රි පිළිබඳව දැන්වීම 
නිකුත් කිරීම. 

ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති පශ්න සඳහා පිළිතුරු පහත සඳහන් පරිදි 
සංක්ෂිප්තව ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැතියි. 

01. ෙමම ඉඩම් සින්නක්කර ඉඩම් ෙනොව රජෙය් ඉඩම් බවට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් හඳුනාෙගන ඇත. නාගරික 
පෙද්ශයක පදිංචි පුද්ගලයින්ට ෙන්වාසික කටයුතු සඳහා 
ඉඩම් ලබා දිය හැක්ෙක් දීර්ඝ කාලීන බදු කමයක් මත 
පමණි. එහිදී ඔවුන් අඩු ආදායම්ලාභින් වන්ෙන් නම් 
ආදායම් මට්ටම අනුව ඉතා ඉහළ බදු සහනයක් ලබා දීමට 
හැකියාව ඇත. එෙහත් ඔවුන් වැඩි ආදායම්ලාභි පුද්ගලයන් 
වන නිසා එවැනි බදු සහනයක් හිමි ෙනොෙව්. නාගරික 
පෙද්ශයකින් පිටත පදිංචිව සිටිය ද වැඩි ආදායම්ලාභින්ට 
ෙන්වාසික කටයුතු සඳහා දීර්ඝ කාලීන බදු කමයට පමණක් 
ඉඩම් ලබා දීම සිදු ෙව්. එහිදී ද බදු සහන හිමි ෙනොෙව්. 

02. වාණිජ කටයුතු සඳහා ඉඩම් ලබා දීෙම්දී නාගරික 
පෙද්ශයක් වුවද, එයින් පිටත වුවද දීර්ඝ කාලීන බදු කමයට 
පමණක් ඉඩම් ලබා දීමට සිදු ෙව්. යම් ෙහයකින් නාගරික 
පෙද්ශයක් බවට පත්වීමට පථම ඉඩම් සංවර්ධන 
ආඥාපනත යටෙත් බලපත නිකුත් කර තිබුණ ද 
වර්තමානෙය් වාණිජ කටයුතු සඳහා ෙයොදා ෙගන ඇත්නම් 
කලින් දී තිබුණු බලපත ආපසු ලබා ෙගන දීර්ඝ කාලීන බදු 
කමයට ලබා දිය යුතු ෙව්. 

03. ඒ අනුව ෙමම පුද්ගලයින් සඳහා කුමන ආකාරෙයන් 
බැලුව ද නීතිය අනුව වාණිජ පදනමින් ෙහෝ ෙන්වාසික 
පදනමින් දීර්ඝ කාලීන බදු කමයට ඉඩම් ලබා දීමට සිදුවන 
බව ෙපන්වා දිය හැකිය. සත්ුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එය පිළිගන්නවා. ඔවුන්ට 

නීත්යනුකූල අයිතියක් තහවුරු කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඔවුන්ට 
තිෙබන්ෙන් ෙල් උරුමය. අවුරුදු 41ක් තිස්ෙසේ ඉඩම් කැබලිවල 
පදිංචි ෙවලා සිටිනවා නම්, ෙම් කඩදාසියද වැදගත් ෙවන්ෙන්, 
එෙහම නැත්නම් අවුරුදු 41ක ඔවුන්ෙග් ෙල් උරුමය ද වැදගත් 
ෙවන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
අස්ෙසේ ගිහිල්ලා ෙව්යන් කාපු files ෙසොය ෙසොයා ඒවාෙය් අයිතිය 
තහවුරු කර ගන්න ඕනෑ නැහැ. ඔවුන් අවුරුදු 41ක් තිස්ෙසේ එහි 
පදිංචිව සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ආරම්භෙය් සිටම ඒවා 
ඔවුන්ෙග් ෙන්වාසික ඉඩම්. ඔවුන් ෙගවලුත් හදා ෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්. පාරවල් කිහිපයක් එතැනින් වැටී තිෙබන නිසා ඒක 
කමානුකූලව නගරයක් බවට පත් වුණා. එෙහම නැතුව ඒක කිසිදු 
සැලැස්මකට අනුව ඉදි කළ නගරයක් ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, අෙප් ගම්වල මංසන්ධියක් තිෙබන තැනක 
ආප්ප කඩයක් වැෙටනවා, ෙකොත්තු කඩයක් වැෙටනවා, 
"හාඩ්ෙවයාර්" එකක් වැෙටනවා.  

ඔබතුමාත් දන්නවා ෙන්ද රෙඹ් හන්දිය නගරයක් වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියා. රෙඹ් හන්දිය නගරයක් වුණු විධිය ඔබතුමා 
දන්නවා. සාමාන්ය පාරක් අයිෙන් නගරය හැදුණා. ඒවා ඔවුන්ෙග් 
ෙන්වාසික ඉඩම්.  ඔවුන් ඒවාෙය් අවුරුදු 41ක් තිස්ෙසේ පදිංචිව 
හිටියා. ඒ අවුරුදු 41ක් තුළ ඔවුන්ට ඔප්පු ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, අවුරුදු 41ක් ගත ෙවනෙකොට ඒක නගරයක් බවට පත් 
වුණා. දැන් ආණ්ඩුව කියනවා, "ෙමහි වාණිජ පදනෙමන් ෙහෝ බදු 
පදනෙමන් ඉඩම් ලබා ෙදනවා හැරුණු ෙකොට ෙවන ෙදයක් ලබා 
ෙදන්න බැහැ" කියා. ඒක සාධාරණ නැහැ. ඒ හිමිකම අත්හැරලා 
තිබුෙණ් ආණ්ඩුව. ආණ්ඩුව කරපු වැඩ කටයුතු නිසා තමයි ෙම් 
අසීරුතාවට  පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද කියනවා, "බදු ඔප්පුවක් 
ගන්න බැරි නම් ඒෙගොල්ෙලෝ එළවා දමන්න" කියා. ගරු 
කථානායකතුමනි, අද ඒ අයට පදිංචිය අත්හරින්න කියා  
ෙගවල්වලට ලියුම් යවලා තිෙබනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා එයට පිළිතුරක් ලබා ෙදයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කියන එක මම පිළිගන්නවා. සින්නක්කර ඔප්පුවක් 

ලබා දීම සඳහා දැනට පවතින  අණපනත්වල බාධාවන් තිෙබනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමාත් ඉන්න නිසා විෙශේෂ 
කැබිනට් පතිකාවක් දමා, ෙමය විෙශේෂ පශ්නයක් ෙලස සලකා 
ජනාධිපතිවරයාෙග් අනුමතියට යටත්ව සින්නක්කර ඔප්පු ලබා 
දීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි,  
දැන් කළ යුතු වන්ෙන් ෙපොදු නීතිය ගැන හිතන එක ගැන 
ෙනොෙවයි. විෙශේෂ පශ්නයක් මතුවුණාට පසුව විෙශේෂ පශ්නය 
විෙශේෂ ෙකොට සලකා එතැන විෙශේෂ උපකමයක් ෙතෝරන්න 
ඕනෑකම තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් අවසරය ඇතිව මම කියන්න කැමතියි, 

ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් මැතිවරණ පකාශනෙය් අපි පැහැදිලිවම  
සඳහන් කර තිබුණා රජෙය් ඉඩම්වල දීර්ඝ කාලයක් පදිංචිව සිටින 
අයට අපි සින්නක්කර ඔප්පු ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන බව. 
අනාගතෙය්දී ඔබතුමා කියන ඉඩම ආවරණය වන ආකාරයට අෙප් 
පනත හදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතකන් ඒ ෙගොල්ලන් ඉවත් කරන එක අත් හිටුවනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක අමාත්යතුමා.  

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
2015.10.22වන දින ෙහට්ටිෙපොල නගරෙය් රජෙය් ඉඩම් 

බුක්තිකරුවන්හට එම ඉඩම් නීත්යනුකූලව ලබා දීම සඳහා 
පැවැත්වීමට නියමිත ඉඩම් කච්ෙච්රි පිළිබඳ දැන්වීම ෙම් වන විට  
නිකුත් කර ඇත.  

 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ශී ලංකා ඖෂධ විද්යා සංගමය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைக ஒளடதங்கள் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

PHARMACEUTICAL SOCIETY OF SRI LANKA 
(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
Sir, I move, 

 “That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Pharmaceutical Society of Sri Lanka.” 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
 
විසින් 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 ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப் 

படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   சுகாதாரம், 

ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine for report. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1. විසර්ජන 

පනත් ෙකටුම්පත, 2016 ෙදවනවර කියවීෙම් විවාදය.   

  
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශන්ය [ෙනොවැම්බර් 20] 
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතු ය'' [ගරු රවි 

කරුණානායක මහතා]  
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.  
 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
       சம்பந்தப்பட்ட வினா - [நவம்பர் 20] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 

November] 
"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Ravi 

Karunanayake.] 
Question again proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විපක්ෂ නායක ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා.  
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[10.07 a.m.] 

 
ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Speaker. An alliance Government 

with the SLFP Leader, His Excellency Maithripala 
Sirisena as President and the UNP Leader, the Hon. Ranil 
Wickremesinghe as Prime Minister, has presented the 
Budget for 2016. The presentation has been done by the 
Hon. Finance Minister, the Hon. Ravi Karunanayake.  

This is the first time in the country’s history that the 
SLFP and the UNP are together in Government, 
particularly with a Member of the SLFP as President and 
a Member of the UNP as Prime Minister by mutual 
consent. The Leaders of the two Parties and the Parties 
have decided to work together in the interests of the 
country. This is a significant attribute of this Government.   

In order to appreciate the importance of what has been 
achieved, it would be relevant to examine briefly how it 
happened. It did not happen by accident.  

This country was, for some time, ruled as if it was a 
family fiefdom - it was some member of the family who 
decided on everything and anything. Totalitarianism was 
brazenly practised. The Constitution was amended so as 
to be in power forever or for long. This inevitably irked 
even the SLFP Members in Government, but they had to 
bide their time until the Presidential Election was 
announced. On a fateful day in November, 2014, the 
incumbent President took the crucial decision to call for 
an election and made the announcement. This was 
followed by the Hon. Maithripala Sirisena, the Secretary 
of the SLFP and a Senior Minister in the incumbent 
Government, announcing his candidature. The UNP 
announced its support to the Hon. Maithripala Sirisena 
and he was anointed as the Joint Opposition Candidate. 
The late Mahanayake, Ven. Sobhitha Thero, played a very 
crucial and critical role in this event. The rest, Sir, is 
history.  

One should however realize the importance of what 
has happened. It was these unusual circumstances that 
brought the SLFP and the UNP together. The Hon. Ranil 
Wickremesinghe was appointed Prime Minister after the 
Presidential Election and after the Parliamentary Election, 
has been reappointed Prime Minister as the UNP won 
more seats in Parliament than any other Party. Today, the 
UNP and the SLFP are firmly in Government with the 
Cabinet of Ministers comprising of both UNPers and 
SLFPers.   

This is a totally new situation, which has never existed 
ever before and gives the UNP and the SLFP, as 

constituent Parties and alliance partners in Government, 
an opportunity to address all issues, whether economic, 
political or social, on the basis of a consensus that would 
be in the best interests of the country as a whole and all 
its peoples. This would be the most salient feature of this 
Government, if the constituent partners do not lose sight 
of what should be their main objective, which would be 
to bring this country out of the morass in which it is 
mired economically, politically and socially, both at the 
domestic and international levels. Democracy, the dignity 
and legislative authority of Parliament, the independence 
and judicial authority of the Judiciary, the integrity and 
efficacy of other institutions of governance, the rule of 
law and the freedom of the press and the media were all 
becoming a charade. There was a deeply entrenched an 
all pervasive culture of impunity.  

My Party and I are not a part of this Government, 
though we did make our contribution to the change in 
Government. We have been longer in the Opposition than 
anyone else and even today, we sit in the Opposition. 
But, that should not debar us from recognizing the change 
and stating what our expectations are insofar as the 
present Government is concerned.  

The Budget presented is to address the dire straits in 
which the country’s economy is and also to address areas 
in which inadequate attention had been paid in the past.  

Sir, there are certain fundamental issues that I would 
like to raise. The first would be the waste, the 
extravagance and the lack of austerity that is widely 
prevalent in all activities of Government. This is a matter 
which, I think, needs in-depth analysis and study. But, I 
have not the slightest doubt that the cost of such waste, 
extravagance and lack of austerity to the country is 
colossal.  

The other issue that needs to be very seriously 
addressed is the issue of corruption. Corruption has had a 
long and a free run in this country, so much so that it 
could be said that corruption has become institutionalized 
and is an integral part of the system of governance. Is it 
not necessary, Sir, to take effective steps to avoid waste 
and extravagance and also to eradicate corruption? 

 I want to refer to a particular paragraph in the Budget 
Speech of the Hon. Minister of Finance.  I refer to 
Paragraph 402 relating to SriLankan Airlines. This is 
what it said, I quote: 

 

 "SriLankan Airlines - Hon. Speaker, the SriLankan Airlines has been 
badly managed since the management was taken back from Emirates. 
Their total debt stands at Rs.158 billion, of which 72 per cent relates to 
the last 3 years of the previous regime. This could be mainly due to 
corruption, cronyism and poor management. To point blankly state so 
is an injustice to the tax payers of this country and also an 
understatement. This accumulated loss could have financed 45,000 
buses, 25 fully fledged universities, 40 fully equipped modern hospitals 
and 48,000 houses......" 
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This is the estimate of the  degree of the loss that the 
country has suffered as a result of what happened at the 
SriLankan Airlines.  Is it not necessary, Mr. Speaker, to 
take effective steps to avoid waste and extravagance and 
also to eradicate corruption?  What I quoted above with 
regard to SriLankan Airlines is just one instance. The 
gravity of the country's predicament can be better 
appreciated, not merely from an awareness of the 
financial loss suffered - Rs.158 billion which is a very 
large sum of money - but the equivalent practical loss 
caused to the people of this country in regard to  matters 
vital to them, such as  transport, higher education, health 
and housing.  

The question that I wish to pose is, how do you deal 
with this situation and at least ensure that such things 
would not happen in the future? Given the massive 
development plans that the Hon. Prime Minister outlined 
in his Statement on  Economic Policy some days before 
the Budget and what has been outlined in the Budget, 
what action would you take to prevent repetition? If 
waste, extravagance and corruption are eradicated,  I 
would think that at least one-third of this country's 
economic woes would come to an end with more money 
being available for development for the benefit of the 
people. We are  a country deeply in debt. A substantial 
part of our income is used for debt service. Our debt 
service ratio is high - both domestic and foreign debt. If 
we tolerate waste, extravagance and corruption, how are 
we going to reduce and eventually get rid of our debt? I 
would submit that stringent action needs to be taken to 
achieve this. I do not think that it is within the power of 
your 90-member Cabinet to achieve this. I think, a few 
persons of the highest integrity, with specialized 
knowledge and experience should be specially 
empowered to examine and analyze in detail all aspects of 
Government expenditure and come up with plans and 
proposals to reduce and remove waste and extravagance. 
Their recommendations should be implemented. It 
appears to me that whatever arrangements you have now 
are inadequate.Corruption needs to be eliminated with a 
firm hand. Given the fact that corruption is deeply 
entrenched in governance in this country, we perhaps 
need special laws to deal with this menace - special 
offences even beyond what is now available, new 
provisions of law relating to detection, investigation, trial 
and sentence pertaining to corruption which will convey 
the message to the whole country that the Government 
will not tolerate corruption in any form, and that those 
who are corrupt will be very sternly dealt with. There is, 
in my view, a need for a new initiative and a new message 
from the Government. I ask you in the name of the people 
of this country, can you permit what happened at 
SriLankan Airlines to be repeated?  

Sir, I wish to say a few words about our exports and 
imports. Our exports have halved, our imports have 

doubled; our imports are almost double that of our 
exports. It is imperative that we need to enhance our 
exports. Our economy must achieve this to survive. The 
problems that we had with GSP Plus adversely affected 
our exports, both to Western countries and other parts of 
the world. We have not recovered yet fully from that 
downfall. This was caused as a result of our poor record 
in other areas. Countries give you special concessions, but 
expect you to keep your international commitments. 
There is no room for pride or arrogance in these matters. 
These issues must not be used for domestic political 
purposes, to be seen as patriotic champions of national 
sovereignty. That would be a deception of the people at 
their own cost.  

There was a time, Sir, when “Ceylon Tea” was looked 
upon as the best in the world. We seemed to have lost our 
market in many parts of the world, both European and 
Arab. There is a decline in production.  This has had an 
adverse impact on  tea smallholders. Given our past 
reputation there is no reason why we should not regain 
our position as the producer of the best tea in the world. 
Corrective action needs to be taken both locally in respect 
of the industry. Incompetence and mismanagement could 
well be the cause. You seem to be taking some corrective 
actions also in regard to our markets abroad.  I would 
think that Sri Lankan Missions abroad should play an 
effective role in regard to the finding of new markets, also 
to guiding Sri Lankan producers in regard to the markets 
that are available. It should be a primary duty of our 
Missions abroad to enhance our markets. I think progress 
is achievable if serious efforts are made. We should have 
in our Missions personnel with the competence to handle 
these tasks.  

We should not merely think of markets in the affluent 
Western countries. We should also think of markets in  
nearby countries.  India has an affluent middle-class of 
upwards 300 million people, perhaps, close on 400 
million people. The Southern States of India can be a 
pretty big market for Sri Lanka.  There are, for instance, 
items such as lentils and pulses which they need for over 
a billion people. It seems that the local production in 
India is inadequate to meet the country’s needs - to meet 
India’s needs - and are met with imports.  Our farmers 
should be able to grow these pulses and lentils and an 
export market would be readily available to them in India.  
It would be much easier to deal with a market closer by.  
Some of our furniture manufacturers, Damro for instance, 
is engaged in selling furniture in India.  If India can be a 
market for our goods, we should exploit that market.   

The Prime Minister, in some of his speeches, has 
indicated a thinking to make Sri Lanka a manufacturing 
hub for the export of goods to primarily India. The 
manufacturers would be foreign investors with the capital, 
the technology and know-how to manufacture specific 
goods for export to India and to any other country. The 
large market available in India should attract these foreign 
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investors. Such foreign investment would enable our 
youth to receive technical training, knowledge and 
employment. Such activity could enhance our exports.   
Our mission in India could play a vital role in identifying 
the goods and the markets for such goods.  We have the 
closest interaction with India. More people from Sri 
Lanka visit India than they visit the rest of the world.  Our 
historical and cultural links are indeed very close. We 
should not be apprehensive about exploiting the enormous 
Indian market.   

If we are able to produce quality goods in Sri Lanka fit 
for export, we should also be able to reduce our imports.  
Wherever possible, expenditure on imports should be 
avoided.  We are an island but we still import US Dollars 
150 million worth of fish and fish related products 
annually.  Fishing was curtailed particularly in the North 
and the East during the war.  I do think that expenditure 
on such imports should be avoided.   

The devastation that has occurred in the North and the 
East, Mr. Speaker, consequent to the war over a long 
period of time, is extensive - unbelievably extensive.  
Tens of thousands of families have been rendered 
destitute.  They have lost all their possessions, their 
houses, their livelihood; all means of such livelihood, all 
their equipment - agricultural equipment, fishing 
equipment, livestock equipment. Some of them are unable 
to return to their residential and occupational lands.  Very 
much needs to be done. The Hon. Minister of Finance has 
allocated a sum or Rs. 14,000 million for this purpose. I 
think it is totally inadequate. He has also announced a 
plan to convene a Donor Conference in 2016 to enhance 
the rehabilitation of the North and the East. The 
Rajapaksa Government was not interested in bringing 
about a meaningful change in the lives of these people. 
They had their own agenda which they persistently 
pursued. The people expect this Government, which they 
helped to bring into power, to treat them differently.  

The attitude and the thinking of the present 
Government, I am willing to concede, is different to that 
of the former Government. Certain actions have been 
taken which are positive in content. Not much change, 
however, has occurred in the lives of the people. In the 
case of some, no change whatever has occurred. They 
continue to suffer undergoing various hardships. They 
suffered immensely during the war. It is more than six 
years since the war came to end. They are a courageous 
and resilient people and will not succumb. They have 
democratically, clearly chosen the path of moderation; 
they want to live as equal citizens with dignity and self-
respect and in security within the framework of a united, 
undivided Sri Lanka. They have rejected extremist 
elements several times at several elections in recent times. 
They cannot continue to suffer; their suffering should not 
be prolonged. The Government’s planning in regard to the 
future of these people is clearly inadequate. It is true that 
the Government is in its first year of governance, but 

these people have suffered for very many years, in fact 
for many decades. There is a compulsory need for urgent 
action.  

These are industrious people who can make a 
significant contribution to the development of this 
country. In fact, they can make a significant contribution 
to export-oriented development. There should be a 
comprehensive plan to retrieve these people from their 
present plight in several fields, in several areas - 
resettlement, rehabilitation, housing, livelihood and 
everything else. Our youth are acutely in need of 
employment. Very substantial numbers -a large 
percentage of them- are unemployed. That needs to be 
addressed. The Government should appreciate that the 
people in the North-East  are much worse off than people 
in other parts of the country. Special attention needs to be 
focused on the North-East. This needs to be done as a 
matter of urgency, as a matter of priority. No longer, I 
submit, Mr. Speaker, can there be a delay. We ask for 
special action from the Government; special plans from 
the Government; special steps from the Government to be 
able to deal with this situation on the basis of urgency 
and on the basis of priority.   

Before I conclude my speech, Sir, I must refer to a 
tragic incident that happened in Jaffna, yesterday. A 
young man, "Senthuran" by name, has committed suicide 
by jumping in front of  a moving train.  He  has left 
behind a note in some book of his.  That student’s action 
demonstrates the extent of the frustration that the people 
in the North-East are undergoing. That student has 
chosen a very rigorous step. He has inflicted upon 
himself some punishment; punished himself to be able to 
demonstrate to the country the frustration that his fellow 
beings  are undergoing and experiencing in the North-
Eastern part of this country. It is not an incident which 
can be taken lightly.  The Government of the country and 
we should clearly comprehend the message that is 
contained in this action of this young man. He has 
committed suicide; punished himself; left a note in his 
book which has stated certain things indicative of the 
sense of frustration, the desperation which got control of 
him and which also has an impact on the people in the 
North and the East.  

So, you should realize that we should not allow these 
things to develop. We do not want instability. I want to 
convey to that family - that young man’s parents, 
brothers, sisters, relatives, friends and to the people of the 
North-East - our deepest condolences and sympathies 
over this tragic loss.  And, what is most important is that 
we should understand; we should comprehend the 
message that this drastic act of this young man sends; 
what he demonstrates by his action and we should take 
collective action without delay.  

I thank you, Mr. Speaker.  
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[පූ.භා. 10.40] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (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, පථමෙයන්ම මම මුදල් ඇමතිතුමාට 

මෙග් ශුභාශිංසනය පිරිනමනවා. එතුමා ඉතාමත් වැඩදායී අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජීවත් වන සෑම 
ෙකෙනකුටම යම් කිසි සහනයක් ලැෙබන ආකාරයට එතුමා විසින් 
ෙමම අය වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

අෙප් හිතවත් ගරු ආර්. සම්පදන් විපක්ෂ නායකතුමා අද 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී පවසා සිටියා, ආණ්ඩුෙව් අරමුණ ඉෂ්ට කර 
ගන්න නම් අෙප් රට තුළ තිෙබන දූෂණය නැති කළ යුතුයි කියලා. 
එතුමාත් අපිත් දින 100 ආණ්ඩුව යටෙත් එකතු ෙවලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වන පළමුවැනි පියවර තැබුවා. අපි දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරලා, ව්යවස්ථා 
සභාවත් පිහිටුවලා, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටික ස්ථාපිත කළා. ඒ 
පියවර තමයි මූලික පියවර. ඉදිරි කාලෙය්දී ෙමම ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා තව දුරටත් ශක්තිමත් කරලා දූෂණෙයන් ෙතොර 
රටක් නිර්මාණය කිරීමට අපි සියලු ෙදනාම අධිෂ්ඨාන කරගන්න 
ඕනෑ. 

අද පධාන පක්ෂ ෙදක වන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයයි එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය ගැන අපි 
පකාශ කෙළේ ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදාට කලිනුයි. අපි ජනවාරි 
මාසෙය් 8වැනිදාට කලින් ජනාධිපතිවරණයට යන කාලෙය් කිව්වා, 
පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ඡන්දෙයන් දිනන පක්ෂයයි, 
ෙදවැනි තැනට එන පක්ෂයයි එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හදනවා කියලා. සමහරු කියනවා ෙමය ඇමතිකම් ෙබදාගන්න 
හදපු ආණ්ඩුවක් කියලා. ෙමය ඇමතිකම් ෙබදාගන්න හදපු 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ජනවාරි 8වැනිදා මැතිවරණයට කලින් අපි 
කිව්වා, පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා 
කියලා. ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ 
ෙම් රෙට් ෙගොඩනැඟුණු ජාතික පශ්නවලට පධාන පක්ෂ ෙදක 
එකතු ෙවලා විසඳුමක් ලබා ෙනොදීම. ඒ අනුව තමයි දින සියෙය් 
ආණ්ඩුව යටෙත් අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා යහ පාලනයට අඩිතාලමක් දැම්ෙම්. ෙම් 
අය වැය දිහා බලන ෙකොට ආෙයෝජකයන් ආකර්ෂණය කිරීෙම් අය 
වැයක් බව කියන්න ඕනෑ. This is a Budget to attract foreign 
investments. Hon. Speaker, you may recall that though 
the war ended in 2009, every year from 2009-2015, 
Foreign Direct Investment was less than the previous 
years. 2009 ඉඳලා 2015 දක්වා හැම අවුරුද්ෙද්ම Foreign 
Direct Investment අඩු වුණා. ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි, ෙම් 
රෙට් සාමය තිබුණාට යහ පාලනයක් තිබුෙණ් නැති එක. 
පජාතන්තවාදය තිබුෙණ් නැහැ. නීතිෙය් උත්තරීතරභාවය තිබුෙණ් 
නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුව වරද්දා ගත්ෙත් එතැනයි. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
හිතුවා, යුද්ධය අවසන් වුණා, සාමය ඇති වුණා, ආෙයෝජකයන් 
අෙප් රටට එයි කියලා. එෙහම ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. සාමයත් එක්ක යහ පාලනයත් තිෙබන්න ඕනෑ. 
නීතිෙය් උත්තරීතරභාවයත් තිෙබන්න ඕනෑ. මාධ්ය නිදහසත් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සියලු ෙද් සංකලනය වුණාම තමයි යහපත් 

රටක් බිහි ෙවන්ෙන්. ඉතින් අපි මූලික පියවර අරෙගන තිෙබනවා, 
ෙම් රෙට් යහ පාලනය ඇති කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ජීවත් වන මහ ජාතිය සුළු ජාතීන්ට සලකන ආකාරය අනුව තමයි 
අෙප් රටට කීර්ති නාමයක් ලැෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් මහ ජාතිය සුළු 
ජාතීන්ට හිරිහැර කරනවා නම්, ඒ ආණ්ඩුවකට ජාත්යන්තර 
වශෙයන් පිළිගැනීමක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. සිංහල ෙබෞද්ධයන්ට කීර්ති නාමයක් 
ලැෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ජීවත් ෙවන සුළු ජාතීන්ට සලකන 
ආකාරයටයි. මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, නව රජය තුළින් අපි 
ඒක ආරම්භය කරලා තිෙබන එක පිළිබඳව. අපිට ආෙයෝජන 
අවශ්යයි.  

දැන් බලන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2010 
එතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශනෙය්දී කිව්වා, සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකටම කර්මාන්තශාලාවක් ඇති කරලා රැකියා 500ක් 
ලබා ෙදනවා කියලා. නමුත් එතුමාට ඒක කරන්න පුළුවන් වුණාද? 
එතුමාට ඒක කරන්න බැරි වුණා. අෙප් ආණ්ඩුවට පාග්ධනය නැහැ 
ගරු කථානායකතුමනි. We do not have Capital. පඩි ෙගවලා, 
ෙම් රෙට් තිෙබන ආයතන නඩත්තු කළාට පස්ෙසේ ආණ්ඩුෙව් 
ආදායම සියයට පහක්, දහයක් ඉතිරි ෙවන්ෙන්. ඉතින් අපිට 
පාග්ධනය නැහැ. We do not have Capital. පාග්ධනය ගන්න 
නම්, මිත රටවලට, පාග්ධනය තිෙබන රටවලට අපි කථා කරන්න 
ඕනෑ.  

 

 
 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා පශ්නයක් අහන්නද? ඔබතුමන්ලා ෙග් 

"මෑත කාලීන ආර්ථික පවණතා -2015 ඔක්ෙතෝබර්-. ශී ලංකා මහ 
බැංකුව" ෙපොෙත් 29වන පිටුෙව් තිෙබනවා, 2014 වර්ෂයට 
සාෙප්ක්ෂව 2015 මුල් කාර්තු ෙදෙක් විෙද්ශ ආෙයෝජනය සියයට 
40කින් අඩු ෙවලාය කියලා. ඉතින් විෙද්ශ ආෙයෝජන වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙපොඩි 
ගණනකින් ෙනොෙවයි අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 2015 ඔක්ෙතෝබර් ශී 
ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙව් 29වන පිටු ෙව් එෙහම තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කියන්න.  

 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
මා පශ්නයක් ඇහුෙව්. 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙප් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා ඉතාම ෙකටි කාලයයි ෙවන්ෙන්. අපි 

අත්තිවාරම දමනවා. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙදන්ෙන් 
ගිය අවුරුද්ෙද් කරපු ඒවා ෙය් පතිඵල. ගිය අවුරුද්ෙද් බලෙය් 
සිටිෙය් ඔබතුමන්ලා ෙන්. එච්චර එකක් ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙලොකු ෙදයක් ෙසොයා ගත්ත එකට මා 
ස්තුති කරනවා. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

[බාධා කිරීමක්] එතුමාට බාධා කරන්න එපා. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් අවුරුද්ෙද් එන්ෙන් ගිය අවුරුද්ෙද් 

කරපු ඒවාෙය් පතිඵල කියලා. 2015 අවුරුද්ෙද් එන්ෙන් 2014 
අවුරුද්ෙද් කරපු ඒවාෙය් පතිඵල. ඒක තමයි එතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැත්ෙත්. ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට ලැෙබන්ෙන් ගිය අවුරුද්ෙද් කරපු 
ඒවාෙය් පතිඵල. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ලබන අවුරුද්ෙද් බලමු.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඔබතුමාට තරහ යනවා ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තරහ යන්ෙන් නැහැ. කිසිම පදනමක් නැතුව ෙමෝඩ තර්ක 

ඉදිරිපත් කරන ෙකොට තරහ යනවා. ඔබතුමා ෙදොස්තර ෙකෙනක් 
ෙන්ද? ෙමෝඩ තර්ක ඉදිරිපත් කරන ෙකොට තරහ යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා පකාශ කරමින් සිටිෙය්, ආෙයෝජන 
ආකර්ෂණය කිරීම ගැනයි. පසු ගිය රජයට ඒක කරන්න බැරි වුණා. 
අෙප් මහනුවර දිස්තික්කෙය් කර්මාන්තශාලා 20ක් වැහුවා. 
පල්ෙල්කැෙල් තිබුණා, 'ටැන්ඩම් ලංකා' කියා computer chips 
හදන සමාගමක්. 1996දී ඒ සමාගෙම් ෙසේවකයන් 3,000ක් වැඩ 
කළා. ඒ ආෙයෝජකෙයෝ ඒක වහලා යන්න ගියා. ගිය ආණ්ඩුවට 
පමණක් ෙනොෙවයි, අපටත් ආෙයෝජන ආකර්ෂණය කරන්න බැරි 
වුෙණොත් ෙම් ආණ්ඩුව පවත්වා ෙගන යන්න බැරි ෙවනවා. ඒක අපි 
ෙත්රුම් අරෙගනයි ඉන්ෙන්. We also need investments. If  we 
do not attract investments, we also cannot give jobs, provide 
factories, hotels and  agricultural farms. So, we need 
investments.  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට ආෙයෝජන 
ආකර්ෂණය කරන්න බැරි වුණා. අපටත් ඒක කරන්න බැරි 
වුෙණොත් අපට ෙම්ක කරන්න බැහැ. රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමාෙග් අය වැෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්, ආෙයෝජන 
ආකර්ෂණය කරන්න නීතිරීති හදන්න අත්තිවාරමක් දමන එකයි. 
ෙමොකද, මම කලින් කිව්වා වාෙග් රටක නීතියක් තිෙබන්න ඕනෑ; 
යහ පාලනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සියලු අංග සම්පූර්ණ වුණාම 
තමයි ආෙයෝජකයන් එන්ෙන්. එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු ආණ්ඩුව 
ගැන අද ෙලෝකෙය් සෑම රටකම විශ්වාසයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා 
කියා මා හිතනවා. අද රාජ්ය නායකයන් අෙප් රටට එන්න ෙපොර 
කනවා. අෙප් රෙට් ෙවනස, පගතිය ඉතාමත් පැහැදිලිව 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

බලන්න ගරු කථානායකතුමනි, ශිෂ්යයන්ට පහර දීම ගැන 
National Police Commission එක වාර්තාවක් නිකුත් කර 
තිෙබනවා. එයින් ෙපොලීසිය ෙදසට ඇඟිල්ල දිගු කර තිෙබනවා. 
ඒක තමයි යහ පාලනෙය් එක පතිඵලයක් ෙවන්ෙන්. රතුපස්වල 
සිද්ධිය ඇති වුණාම ෙමොකක්ද වුෙණ්? රතුපස්වල සිද්ධිය ඇති 
වුණාම එය ෙමෙහය වූ හමුදාෙව් පධානියාට තානාපතිකමක් 
දුන්නා. That Major or the Brigadier who opened fire at 
Rathupaswala was appointed an Ambassador. නමුත් අපි 
එෙහම කරලා නැහැ. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය යටෙත් National Police Commission එක පත් 
කළා. ඒ නිසා සව්ාධීන තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. 

බලන්න, ඊෙය් COPE එෙක් සභාපතිත්වයට අපි සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කළා. ඒ වාෙග්ම Public 
Accounts Committee එෙක් සභාපතිත්වයට අපි බන්දුල 

ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කළා. එතුමා භාර ගත්ෙත් 
නැහැ. ෙමොකද, පරිවර්තනයක් ඇති කරන්න අපට අවංකවම ඕනෑ. 
ඒක තමයි ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාත්  ''අලුත් 
රටක් බිහි කරන්න, අලුත් රටක් නිර්මාණය කරන්න''  කියලා 
කිව්ෙව්. ඒකයි අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි එක්කාසු ෙවලා කරන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්  
ඔය පැත්ෙත් ඉන්න ඉතිරි මන්තීවරුන් ටික ෙදනාට අෙප් පැත්තට 
එන්න කියලා මා ආරාධනා කරනවා. ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ 
මැතිතුමාටත් ආරාධනා කරනවා. තරුණ මන්තීවරුන්ට මා 
ආරාධනා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ටිකක් කැමැතියි වාෙග් ෙන්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙමෙහම ආරාධනා කරන්ෙන් 
අෙප් රට අද වැටී තිෙබන තත්ත්වයට පධාන පක්ෂ ෙදකම වග 
කියන්න ඕනෑ නිසා. එක පක්ෂයකට මා ෙචෝදනා කරන්ෙන් 
නැහැ. 1948 ඉඳලා විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පශ්නය 
දඩමීමා කර ෙගන ෙද්ශපාලනය කළා. 1956දී දවිඩ ජනතාව 
ඉල්ලුෙව් භාෂා අයිතිය පමණයි, ගරු කථානායකතුමනි. They 
only wanted language rights. අපි ඒක දුන්ෙන් නැහැ. 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට ඒ තත්ත්වය වැඩි ෙවලා, වැඩි ෙවලා, තිස් 
අවුරුදු යුද්ධයකට ගියා. අපි එකතු ෙවලා ෙම් රට හදමු. ෙකොටින්ම 
කියනවා නම් දැන්, රට පීල්ෙලන් පැනලා තිෙබන්ෙන්; track 
එෙකන් පැනලා තිෙබන්ෙන්. අපි එය උස්සා track එකට දමා, 
ෙපොඩ්ඩක් තල්ලු කරලා, අෙප් දරුවන්ට නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කරමු.  

අපට ආරංචියි, ෙම් වන විට ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායෙම් 
මන්තීවරු දහෙදෙනක් විතර අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න 
සූදානමින් ඉන්න බව. මම ඉල්ලීමක්  කරනවා, ඔය පරණ 
ෙකෝන්තර, වාද ෙභ්ද අමතක කරලා, සියලුෙදනාම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අලුත් රටක් නිර්මාණය කරන්න එකතු 
ෙවන්න කියලා. අෙප් ජනාධිපතිතුමාට ඒ හැකියාව තිෙබනවා. 
අගමැතිතුමාටත් ඒ හැකියාව තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි අතර තිෙබන පතිපත්තිවල 
ඉතාම සුළු ෙවනසයි තිෙබන්ෙන්. මට මතකයි, 1994දී මම 
චන්දිකා මැතිනියෙග් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙකොට එදා අප කිව්වා, 
“market economy with a human face" කියා. අද අප 
කියන්ෙනත් ඒකයි, “social market economy".  ඒ නිසා අද ෙම් 
පධාන පක්ෂ ෙදකට එකතු ෙවලා ෙම් රට පාලනය කරන්න 
පුළුවන්. අපට අන්තවාදීන් ෙකොන් කරන්න පුළුවන්. සිංහල 
අන්තවාදීන් ෙකොන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම TNA එෙක් 
සහෙයෝගය අපට තිෙබනවා නම් දවිඩ අන්තවාදීන් ෙකොන් 
කරන්න පුළුවන්. අප ෙම් අවස්ථාෙවන් ප ෙයෝජන ගන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉදිරි මාස හය තුළ අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය ෙවනවා. උතුරු, නැ ෙඟනහිර පශ්නයට 
අවසන් විසඳුමක් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්. පධාන පක්ෂ ෙදක 
එකට ඉඳලා ජාත්යන්තර පශ්නයට මුහුණ ෙදනවා නම්, අපට අෙප් 
රට ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. පධාන 
පක්ෂ ෙදක ෙබදිලා ඉන්න ෙකොට තමයි ජාත්යන්තරය අෙපන් 
පෙයෝජන ගන්ෙන්.  

ඊළඟට, විරැකියාව සම්බන්ධෙයන් අප ගන්නා වූ පියවරවල්, 
කර්මාන්තශාලා ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණා 
ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. මම සම්පන්දන් 
මන්තීතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමා විෙද්ශ රටවල 
ඉන්න දවිඩ කණ්ඩායම්වලට කියන්න, උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශවලට ඇවිත් ආෙයෝජනය කරන්න කියා. There is room 
for investment in the North and the East. So, you should 
invite the Tamil minority who are living outside Sri Lanka.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙවලාව අවසානයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I will wind up. 

Now, take India for example. Look, how India is 
making use of the non-resident Indians living in America 
and England. We also can do that. We can invite not only 
the Tamil diaspora but the Sinhala diaspora also to come 
and invest in Sri Lanka.  

අන්න ඒ අදහස් ටික ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් තබමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 10.54] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් පළමු අය වැය 

විවාදය පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව් මට ෙවන් වූ ෙකටි ෙවලාව තුළ 
කාරණා කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමවර 
අය වැය ෙදස බලනෙකොට මට ෙපෙනනවා, මීට ෙපර එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය් ඉදිරිපත් කරපු "යළි පුබුදමු 
ශී ලංකා" වැඩසටහෙන් මූලධර්ම ඉස්සරහට ෙගන යාමක් බව. මම 
එෙහම කිව්ෙව් ෙම්කයි. "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැඩසටහෙන් 
ඇතුළත් ෙකොටසක් දැන් මෙග් අෙත් තිෙබනවා. ෙවෙළඳ  ෙපොළ 
පදනම් වූ ශක්තිමත් මූල්ය අංශයක් වර්ධනය කිරීම පදනම් 
කරෙගන ෙම් රෙට් ජාතික සම්පත් මූල්ය ෙවෙළඳ  ෙපොෙළේ 
ආෙයෝජනය කර, මූල්ය ෙවෙළඳාම තුළ රෙට් සංවර්ධනය 
ඉස්සරහට ෙගන යාෙම් අදහස එහි ඉතාමත්ම පැහැදිලිව සඳහන් 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙම් කාරණයත් අමතක කරන්න එපා. 
දිගුකාලීන ඉතිරි කිරීම් සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පෙව්ශය 
වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳව  දැනට ෙගන යන වැඩසටහනම 
අර්ථවත් කර තිෙබනවා. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව මඟින් 
පාලනය වන අරමුදල් වන අතර, ෙම්වා තුළින් අත් වන්ෙන් තථ්ය 
ඌන පතිලාභ අනුපමාණයන්ය. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 
 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ෙගන ගිය 

වැඩසටහන ඉස්සරහට ෙගනි යන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. ෙමොකද, "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැඩසට හනට එකඟ ෙනොවූ 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සමහර මැති-ඇමතිවරු අද 
දක්ෂ විධියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සහ රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා එකඟ කරෙගන ෙම් ගමන යන්න අවශ්ය 
ශක්තිය හදාෙගන තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, එතුමන්ලා 
අවෙබෝධයකින් ෙම් කටයුත්තට සම්බන්ධ වනවාද කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිශ්චිත කරුණු ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන්  කථා ෙනොකළත්, ෙමවර අය වැය සන්දර්භය 
ඇතුළත තිෙබන්ෙන් මුදල් ඇමතිතුමා කියන විධියටම, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙගන ගිය විවෘත ආර්ථික 
පතිපත්තියයි. එහි ෙදවැනි අදියර ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමාත්, එහි 
තුන්වැනි අදියර  නූතනයට ගැළෙපන විධියට රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත් නිර්මාණශීලීව  ඉදිරියට ෙගන යනවාය කියන 
කාරණය අපට ඉතාම පැහැදිලියි. ඒක ඇත්ත. ඒක තමයි එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන සහ ආර්ථික පතිපත්තිය. ඒ 
ෙද්ශපාලන සහ ආර්ථික පතිපත්තිෙය් සමහර වචන ෙවනස් කර 
නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික පතිපත්තියට අනුරූපව අද අෙප් රෙට් 
කියාත්මක කරන්න සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා මම කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තියට ඉතාම බරපතළ 
අනතුරක් තිෙබන බව. ඒ බරපතළ අනතුර ෙම්කයි. ෙමවර අය 
වැය ෙල්ඛනය දිහා බලන ෙකොට අපට ඉතාම පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා සමහර සුභසාධන කපා හැරීෙම් පවණතාවක් ෙම් තුළ 
තිෙබන බව.  

ෙමවර අය වැෙය් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, "ජාතික අය වැෙය් 
සමස්ත පුනරාවර්තන වියදෙමන් සියයට 21ක් සමාජ සුභසාධනය 
සඳහා ෙවන් කර ඇති නිසා, ඒවා නිසි කළමනාකරණයකට ලක් 
කර නිශ්චිත ඉලක්ක අනුව ඉස්සරහාට ෙගන යන්න ඕනෑ" කියා 
ෙම්ෙක් අනතුරක් තිෙබනවා. ඒ අනතුර තමයි, එක පැත්තකින් ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ෙදන ලද සුභසාධන කප්පාදු කරමින් වැඩ කරන 
පන්තිය තමන්ෙග් ශමය, දහඩිය ෙහළලා දිනා ගත්තු, ආරක්ෂා කර 
ගත්තු තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් උදුරා ගන්න කටයුතු කිරීම.  

උදාහරණයක් හැටියට කිව්ෙවොත් ඔවුන්ෙග් ඉතිරි කිරීම්වලින් 
ලබා ගත්තු අරමුදල් තමයි ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල්, ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් තිෙබන්ෙන්. ඒ, ආසියාෙව් තිෙබන 
ෙලොකුම අරමුදල. ෙඩොලර් ටිලියන 1.9ක් ෙම් අරමුදල ඇතුෙළේ 
තිෙබනවා. "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැඩසටහෙන් ෙපන්වා දීපු 
විධියට වැඩ කරන පන්තියට ෙපන්වනවා, ෙම් අරමුදල් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආෙයෝජනය තුළින් වැඩ කරන පන්තිෙය් සුරක්ෂිත භාවයට 
ෙයොදා ගත හැකි කමෙව්දයකට අනුකූලව කටයුතු කරනවා කියා. 
එෙහම ෙපන්වා ෙදමින් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වැඩ 
කරන පන්තිෙය් සුරක්ෂිත භාවයට තිබුණු ඒ දැවැන්ත අරමුදල 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කියාකාරීත්වයට ෙයොමු කිරීෙම් සැලසුමක් ෙම්ක 
ඇතුෙළේ තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම විනිමය පාලන නීතිරීති ඉවත් කර, මූල්ය ෙවෙළඳ 
ෙපොළට අවශ්ය පසුබිම සකස් කර  වැදගත් ජාතික සම්පත් මූල්ය 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකුණන්න අවශ්ය පසුබිම ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් සැලසුම් කර තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් 
යටෙත්, ෙම් රෙට් නව ලිබරල්වාදි ආර්ථික පතිපත්තිය ධෙන්ශ්වර 
සංවර්ධන මාවෙත් ගමන් කරන්න හදන ෙම් වැඩ පි ළිෙවළ තුළ 
අපට යළිත් වරක් හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා ෙම් 
පතිසංස්කරණවලින් කාටද වාසිය තිෙබන්ෙන් කියන එක ගැන.   

1183 1184 



2015 ෙනොවැම්බර් 27 

ජනතාවට බලපාන කිසිදු බදු පතිපත්තියක් වාෙග්ම බදු 
කියාවලිෙය් ෙවනසක් ෙමවර අය වැ ය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් 
ෙවලා නැතුවා වාෙග්ම විෙද්ශීය ධනපතියන්ට අවශ්ය වූ සහන  
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඉඩම් 
අයිතිය ලබා දීෙම්දි සහ විෙද්ශීය ධනපතියන් ෙම් රෙට් ලැයිස්තුගත 
ව්යාපාරවල ආෙයෝජනය කිරීෙම්දි ඔවුන්ට සහන සලසා ෙදන 
පතිපත්තියක් වාෙග්ම අෙප් රෙට් අද පවතින ඉතා වැදගත් ආයතන 
රාශියක් මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙයොමු කිරීෙම් සැලසුමක් තිෙබන 
බව. "ෙපෞද්ගලීකරණ පතිපත්තිය" කියන වචනය ෙවනස් කර 
සිංගප්පූරුෙව් තමෙසක් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් කියන ආයතනය ෙපන්නුම් 
කර ඒ හරහා මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙයොමු කිරීෙම් සැලසුමක් 
තිෙබනවා. 

සිංගප්පූරුෙව් අත් දැකීම් අපි දන්නවා. සිංගප්පූරුව දියුණු 
රටක්. 1974 තමයි සිංගප්පූරුව ෙම් ආයතනය හැදුෙව්. ඒ 
ආයතනය හදන ෙකොට පධාන සමාගම්, ආයතන 32ක පාග්ධනය -
සිංගප්පූරු ෙඩොලර් බිලියන තුන්සිය ගණනක්- වත්කමක් හැටියට 
පාවිච්චි කරලායි ඒ රෙට් ෙම් මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය 
ආරම්භ ෙකරුෙව්. නමුත් අද අෙප් රෙට් තිෙබන සම්පත් ජල 
සම්පාදනය, විදුලිබලය, වරාය කියන ෙම් සියල්ල ෙම් 
ආෙයෝජනයන්ට ෙයොමු කර තිෙබනවා. රාජ්ය ව්යවසායකත්වය 
යටෙත්, රාජ්ය ව්යවසායකත්වය පුළුල් කිරීෙම් පදනම යටෙත් ඒවා 
මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළට විවෘත කිරීම ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය 
මඟින් කර තිෙබනවා. එහිදී කියනවා, "උපායශීලි ආයතන සහ 
උපායශීලි ෙනොවන ආයතන කියන ෙදකම පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට 
ආණ්ඩුව සෘජුව කියා කරනවා" කියා.  

ෙම් රෙට් ජාතික සම්පත් ඉතාම හිතුවක්කාර විධියට මූල්ය 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කර විෙද්ශීය සමාගම්වලට, 
වි ෙද්ශීය පාග්ධනයට, විෙද්ශීය ධනපතියන්ට අවශ්ය වන විධියට 
මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ හසුරුවන්න අවස්ථාව ලබා දීෙම්දී ඉතා 
සූක්ෂම විධියට ආරක්ෂණ ආෙයෝජන ගිණුම් කමය අෙහෝසි 
කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙම් ගිණුම් කමය 
අෙහෝසි කෙළොත් ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙලෝකය පුරා තිෙබන 
සියයට 68ක් පමණ වුණු කළු සල්ලි, ජාවාරම්කාර සල්ලි  
බැංකුවලට පාලනය කරන්න බැරි බව. ෙමහි තිෙබන ව්යතිෙර්ක 
අනුව ෙම් සමහර මුදල් අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කිරීෙම්දී  සීමාවන් 
පනවා තිෙබනවා. තස්තවාදී කටයුතු, නීති විෙරෝධී මිනිස්  ජාවාරම්, 
දූෂණ, වංචාවලින් උපයන ලද ආදායම් ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය 
කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්ෙන් නැහැයි කියා. නමුත් ඒක 
වැළැක්වීෙම් නියැඳීන් ෙකොතැනකවත් සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. 
අලුත් පනත් සකස් කර ඒකට අවස්ථාව සලසා ෙදයිද කියා මම 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් එෙහම නිගමනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙලෝකෙය් 
සැරිසරන ජාවාරම්කාර පාග්ධනය තමයි ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය 
කරන්ෙන්. ඒවා ෙම් රෙට් ජාතික සම්පත්වලට ආෙයෝජනය 
කරන්න ඉඩ දුන්ෙනොත් - ඔවුන් අෙප්ක්ෂා කරන ෙවෙළඳාමට 
ආෙයෝජනය කරන ඒවා.- ඒවා ආෙයෝජනය කරනවා. ඕනෑ 
ෙවලාවට අර ෙගන යනවා. එහි ආරක්ෂණයක් නැහැ. ඒ මුදල් 
ර ෙට් තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනයට ෙයෙදන්ෙන් නැත්නම් ඒක 
රෙට් අනාගතයට අනතුරුදායක තත්ත්වයක්. ඕනෑම ෙවලාවක 
ආර්ථිකය කඩා වැෙටන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ෙකොෙහන් ෙහෝ 
විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්න, ෙමොන විධියකින් ෙහෝ අෙප් රටට 
ෙඩොලර්  ෙගෙනන්න විෙද්ශ සංචිත පමාණය ශක්තිමත් කර ගන්න 

ෙගන යන සැලසුම් විරහිත කියා මාර්ගයක්ය කියන එක තමයි අපි 
අදහස් කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, 
"අෙප් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිය ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
නම් අෙප් විෙද්ශ විනිමය සංචිතය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 10 
දක්වා වර්ධනය කර ගන්න ඕනෑ" කියා.  විෙද්ශ සංචිත ශක්තිමත් 
කර ගැනීම අරමුණ ඇතිව, රෙට් ජාතික සම්පත් පිළිබඳව කිසිම 
හැඟීමක් නැතිව, තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ දිගු කාලීන 
දැක්මක් නැතිව ෙගන යන ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය තුළ අපට දකින්න පුළුවන් වී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙමය ඉතාම අනතුරුදායකයි. ෙමවැනි පාග්ධනයක් පාලනයකින් 
ෙතොරව, රෙට් මූල්ය පාලනයට පරිබාහිරව ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය 
කරනවා නම් එවැනි අවස්ථාවකදී ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් පැවැත්මට 
බරපතළ අනතුරක් ඇති ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මීට කලින් ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා, විෙද්ශීය පාග්ධනය 
නියමිත පමාණයට ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයට අවශ්යයි 
කියලා. අපි එය පිළිගන්නවා. ඒ සඳහා වූ සමාජ පතිසංස්කරණත් 
ඕනෑ. නමුත් අපි අහන්න කැමැතියි, කවුද විෙද්ශීය පාග්ධනය 
ෙගෙනන්ෙන්, ෙකොෙහන්ද ෙගෙනන්ෙන් කියලා. අද ෙම් ආණ්ඩුව 
බටහිර රටවල් ෙකෙරහි විශ්වාසය තබා තිෙබනවා. බටහිර 
රටවලට, යුෙරෝපීය රටවලට පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද, ෙම් රෙට් 
ආෙයෝජනය කරන්න? අද ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත්, 
ජපානයත් ෙලොකුම ණයකරුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ රටවල 
ආර්ථික කියාවලිය ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
අද චීනය තමයි විෙද්ශ ආෙයෝජනෙය් දැවැන්ත බලවතා බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා චීනය පිළිබඳව සතුරු 
ආකල්ප දැරුවත්, අපි දැක්කා මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමෙය් 
අෙප් රෙට් ආර්ථික කියාවලිය ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
චීනය ෙදන ලද සහෙයෝගය. එවැනි සහෙයෝගයන් මැදහත් විධියට 
ලබා ගන්ෙන් නැතිව අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ 
විෙද්ශීය පාග්ධනය අෙප් රටට සම්බන්ධ කර ගන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, චීනෙය් ආර්ථික 
කියාවලිය ෙගන බැලුවාම, බටහිර රටවල් පවා අද චීනයත් එක්ක 
මිතුරු සම්බන්ධතා පාවිච්චි කරමින්, ෙව ෙළඳ ගිවිසුම්, ආර්ථික 
ගිවිසුම් අනුව තම රටවල් තුළත් ආර්ථික සංවර්ධන පෙව්ශය සඳහා 
චීනෙය් සහෙයෝගය ලබාෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියන්න 
කැමැතියි, ෙලෝකෙය් පවතින ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක, විෙද්ශ 
පාග්ධනය ලබා ගැනීමදී රටක් හැටියට සියලු රටවල් එක්ක 
සම්මුතිවාදී හැඟීමකින් කටයුතු ෙනොකෙළොත් අපට අවශ්ය විෙද්ශ 
පාග්ධනය ලබාගන්න අපට කිසිෙසේත් පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ කියා. එම නිසා එවැනි ෙලෝක දෘෂ්ටියකින් ෙතොරව එවැනි 
ෙලෝක දැක්මක් නැතිව සකස් කළ අය වැය  විශ්වාස කර 
තිෙබන්ෙන් ජාවාරම්කාර පාග්ධනය ෙකෙරහි විතරයි. එවැනි 
පාග්ධනයක් අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කරමින්, අෙප් රෙට් අපි 
ආරක්ෂා කළ ජාතික සම්පත්, ජාතික ආර්ථික මර්මස්ථාන  
විෙද්ශිකයන්ට ඕනෑ විධියට හසුරුවන්නට ඉඩකඩ ලැබුෙණොත් 
එයින් රෙට් අනාගතයට වාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් 
නැහැ.  

ෙම් කවරම තත්ත්වයක් යටෙත් වුණත් රටක තිෙබන 
ස්ථාවරත්වය ආෙයෝජනයට බලපානවා. අද ෙම් පවතින 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් තිෙබන එකඟත්වය, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව්  
තිෙබන පතිවිෙරෝධතා ෙදස බැලුවාම විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට 
දැෙනනවාද ෙම්ක ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් කියා?  රටක ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරභාවය ඒ රෙට් ආර්ථික පැවැත්මට බලපානවා.   

1185 1186 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහින්ද  රාජපක්ෂ පාලන සමෙය් ෙම් රෙට්  ආර්ථික සංවර්ධන 
කියාවලිය ඉස්සරහට  ෙගනියන්න  අපට විෙශේෂ ශක්තියක් 
ලැබුණා. ෙලෝකෙය් අර්බුද ගණනාවක් තිෙබන අවස්ථාෙව් අපට ඒ 
ශක්තිය ලැබුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙගෝලීය 
අර්බුදය, බලශක්ති අර්බුදය, ආහාර අර්බුදය සහ රට ඇතුෙළේ 
යුද්ධය ෙම් සියල්ල තිෙබද්දී ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6.8 
දක්වා  පවත්වාෙගන යන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ 
වාෙග්ම උද්ධමනය පාලනය කරන්නට, විරැකියාව අඩු කරන්නට, 
ඒක පුද්ගල  ආදායම වැඩි කරන්නට, බස්නාහිර පළාතට ෙක්න්දීය 
වූ  සංවර්ධනය අෙනකුත් පළාත්වලට ෙගනියන්නට අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා, ඒ යුගෙය්  ඒ රජය ෙගන ගිය මූල්ය 
කළමනාකරණයත්, රජය සතුව තිබුණු ෙද්ශපාලන ස්ථාවර 
භාවයත් නිසා.   

අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වය යටෙත් ෙගනයන 
ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනය ඇතුෙළේ ඇත්ත 
වශෙයන්ම තිෙබන්ෙන් නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික චින්තනය. අය 
වැය ෙල්ඛනය රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළත් එහි 
නිර්මාතෘවරයා අගමැතිතුමායි.  අද අගමැතිතුමා ෙකොන්සෙව්ටිව් 
ජාත්යන්තර කලාපෙය් නායකයා හැටියට යුෙරෝපීය අවශ්යතාවන්, 
බටහිර ධනවාදෙය් අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ කරන්න, ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රටට අවශ්ය වූ පාලන ෙවනසකින් පසුව ඒ ෙවනස ආර්ථික 
වශෙයන් තහවුරු කරන්න එතුමා ෙම් කටයුත්තට නායකත්වය 
ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් ෙම් රෙට් 
වැඩ කරන පන්තිය ෙකෙරහි විශ්වාසයක් ෙනොමැතිව, විෙද්ශීය 
ධනපති පන්තියට පමණක් වරපසාද සලසන, බදු සහන ෙදන, ෙම් 
රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන් පමුඛ වැවිලි කම්කරු පන්තිය සහ ගාමීය 
නිර්ධන පන්තිෙය් අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ කළ ෙනොහැකි, සියයට 
62ක් වූ අවිධිමත් ක්ෙෂේතෙය් ජනතාවෙග් වුවමනාවන් ඉදිරියට 
ෙගන යන්නට අවශ්ය වූ මඟ ෙපන්වීමක් නැති ෙම් වාෙග් අය 
වැයක් ෙම් රෙට් දිගු කාලීන ආර්ථික පයත්නවලට වාසිදායක 
තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙම් 
පතිසංස්කරණවලදී මූල්ය ධනපති පන්තිෙය් පැවැත්ම දිහා පමණක් 
බලා සකස් කළ අය වැයක්. ඒ අය වැෙය් පතිලාභ ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය පන්තියට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එය ලැෙබන්ෙන් විෙද්ශීය 
ජාවාරම්කාර ධනපති පන්තියට විතරයි. අද, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක 
ගමන් මඟ තීරණය කරන, ඉදිරි දැක්ම තීරණය කරන 
අවස්ථාවකදී, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මැති 
ඇමතිවරු ෙම් අය වැය පිළිබඳ කවර විධිෙය් ආකල්පයක් දරනවාද 
කියන එක පිළිබඳව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ඉතිහාසය පුරාම නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික 
පතිපත්තියට එෙරහිව සහ ෙම් රෙට් පෑෙගන සහ දිළිඳු පන්තිෙය් 
අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි ෙද්ශපාලන පවණතාවක් 
සහිත පක්ෂයක්. අද පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ ෙද්ශපාලන පවණතාව නව ලිබරල්වාදී 
ආර්ථික පතිපත්තිය ෙදසට ඇදෙගන යන්න. ෙම් ගමන් මඟ 
පිළිබඳව මීට වඩා විමර්ශනශීලිව අපි බැලිය යුතුයි. විෙශේෂෙයන් 
අපි දිනාගත් ජාතික සම්පත්, ආර්ථික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීෙම් 
පතිපත්තියක ඉඳෙගන, වැඩකරන පන්තිය ජයගහණය කරපු 
සකලවිධ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් පතිපත්තිය මත ඉඳෙගන 
ෙම් අය වැය ෙදස බැලිය යුතුයි කියලා මා පකාශ කරනවා.  

ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කරපු ඒ මූල්ය දැක්ම පිළිබඳව අපි 
සලකා බැලිය යුතුයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක අය වැයක් 
හැටියටම ෙනොෙවයි, ධනපති පන්තිෙය් අවශ්යතා සම්පූර්ණ 
කරන්න ෙගන යන දිගු කාලීන ගමන් මඟක වාර්ෂික ෙල්ඛනයක්; 

අත්තිවාරමක් ෙලසයි ෙපෙනන්ෙන්. ඒ අත්තිවාරම ෙදස බලන 
ෙකොට ආණ්ඩුෙව් ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳව අපට ඇතිෙවන හැඟීම 
අනුව, අපට ෙම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන් 
තත්ත්වයක් නැති බව පකාශ කරන අතර, ඉදිරි කාලෙය් ෙම් අය 
වැෙය් ඇතිවන යම් ෙවනස්කම් ෙදස බලමින්, සමාජ 
පතිසංස්කරණ ජනතාවට පක්ෂපාතී ෙලස පරිවර්තනය ෙවනවා 
නම්, එවැනි අවස්ථාවක අපි ෙම් අය වැෙය් තිෙබන ෙහොඳ ගුණාංග 
ෙකෙරහි විෙශේෂත්වයක් දක්වන බවත් පකාශ කරනවා.  මට ෙමම 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  

[පූ.භා. 11.18] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් චන්දසිරි ගජදීර 

මන්තීතුමාෙග් කථාවට මා ඇහුම්කන් දුන්නා. එතුමාට කියන්න 
ඕනෑ, එතුමාෙග් ෙකොමියුනිස්ට් ධර්මය ජනතාව පතික්ෙෂේප කරලා 
තිෙබන හින්දා තමයි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් 
නැවත වරක් ෙම් රෙට් බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 1977දී 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ආණ්ඩුව ගත්තු ෙවලාෙව්ත්  ඔය 
විධියටම විෙව්චනය කළා. අෙප් පක්ෂය ඉදිරිපත් කරපු පතිපත්ති 
මාලාවට ෙකොෙහන්ද පාග්ධනය ෙහොයන්ෙන් කියලා පශ්න කළා. 
නමුත් එතුමාට ඒ පාග්ධනය ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ඇති 
වුණු සංවර්ධනය නිසාම තමයි අෙප් රට ඉස්සරහට ගිෙය්. එදා ඒ 
ආරම්භය නිසා තමයි අදත් අෙප් ආර්ථිකය දියුණු වීෙම් ලකුණු 
පහළ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම ඒ ගැන ඊට වඩා කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. එතුමාට මා මතක් කරලා දුන්ෙන්, එතුමාෙග් ධර්මය ෙම් 
රෙට් නිශ්පභ කරලා තිෙබන බවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා 
පැය පහක පමණ කාලයක් ෙවෙහස වුණා, ෙම් අය වැය 
විස්තරාත්මකව ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. මම එතුමාට ඒ 
ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා විෙශේෂ උත්සාහයක් දැරුවා.
[බාධා කිරීම්] ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. ඒකට අපි සලකන්න ඕනෑ. 
ෙකොළයක් ඉදිරිපත් කරලා, -[බාධා කිරීම්] බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වාෙග් ඉලක්කම් ෙගොඩක් පටලවාෙගන ෙම් 
ගරු සභාෙව් කථා කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] අද ජනතාවට ඕනෑ 
කරලා තිෙබන්ෙන් ජීවත්වීමට සහනය; ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
විධියක්. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා මුදල් ඇමතිතුමාට විෙශේෂෙයන් මම 
සත්ුතියක් පිරිනමනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් ගම්පහ දිස්තික්කය. එය නගරාසන්න පෙද්ශයක්. 
එවැනි පෙද්ශවල ජනතාවට අවශ්ය ෙවන්ෙන් ෙමොනවාද? අපි ඒක 
ෙන් බලන්න ඕනෑ. මම කල්පනා කරන්ෙන් මෙග් දිස්තික්කෙය් 
මට ඡන්දය දීපු ජනතාවට ෙම් අය වැෙයන් ෙමොනවාද ලැෙබන 
සහන කියලායි. විෙශේෂෙයන් ජීවන වියදමට සරිලන ආකාරයට 
ලැබුණු සහන ටික බලන්න. දින 100 ආණ්ඩුව කාලෙය්ත්, අෙප් 
ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටවූවාට පසුවත් ලැබුණු සහන බලන්න. ඉතින් 
ඒවා අමතක කරනවා. ඒවා ෙන් අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
බලන්න, භූමිෙතල් මිල අඩු කළා. ගෑස ්මිල අඩු කළා. අර්තාපල්, 
ලූනු, ළදරු කිරිපිටි, පරිප්පු ආදී අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය ගණනාවක 
මිල අඩු කළා. ඉතින් ඒ මදිද?  ඒවා ෙන්න්නම් අෙප් 
නගරාසන්නෙය් ජනතාව ඉල්ලන්ෙන්.  ඒ අයට වගා කරන්න 
කුඹුරු ඉඩම් නැහැ. ඔක්ෙකෝම ඉන්ෙන් රජෙය් රස්සා  කරන අය. 
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එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන අය. එෙහම 
නැත්නම් ව්යාපාර කරන අය. ඉතින් ෙම් අයට විෙශේෂෙයන්ම 
බලපාන්ෙන් එදිෙනදා ජීවන වියදමයි. එහි මූලිකම ෙද් තමයි 
අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවල මිල අඩු කිරීම. ෙම් අය වැෙයනුත් බඩු 
මිල අඩු කළා. දින 100 අය වැෙයනුත් බඩු මිල අඩු කළා. මම ඒ 
ගැනත් විස්තර කියන්නම්.   

ඊළඟට ෙමොකක්ද ලැබුණු දායාදය? ඊළඟට ලැබුණු දායාදය 
තමයි අධ්යාපනයට ෙවන් කළ මුදල් පමාණය. අධ්යාපනය 
සම්පූර්ණෙයන්ම වැටිලායි තිබුෙණ්. අපි විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට 
හැම දාම කෑ ගැහුෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් අධ්යාපනයට 
සියයට 6ක්වත් ෙවන් කරන්න කියලායි. නමුත් ඒක කෙළේම නැහැ. 
ඒ නිසා වුෙණ් ෙමොකක්ද? පිටිසර පළාත්වල විද්යාල ගණනාවක් 
වැහිලා ගියා. ඒ නිසා ඒ දරුවන්ට අධ්යාපනය ෙදන්න නගරාසන්න 
විද්යාලවලට එවන්න  ඒ ෙදමාපියන්ට සිද්ධ වුණා. අද ෙම් අය 
වැෙයන් ඒවාට විසඳුම් රාශියක් ලබා දීලා තිෙබනවා. විශාල 
මුදලක් රුපියල් දසලක්ෂ 92,000 ක්, එනම් දළ ෙද්ශීය ආදා යෙමන් 
සියයට 5.41ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන තමයි කල්පනා 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමොකටද එෙහම කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ගුරුවරුන්ෙග් නිපුණතා වර්ධනය කරන්න, ගුරු පුහුණුව වැඩි 
කරන්න, විද්යාව, ගණිතය,  ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සහ ඉංගිසි 
ඉගැන්වීම සඳහා ගාමීය පාසල්වලට ගුරුවරු විධිමත්ව අනුයුක්ත 
කරන්න, ෙම් කටයුතු සඳහා නිශ්චිත කාල රාමුවක් සහිතව 
කියාකාරී සැලැස්මක් සම්පාදනය කරන්න, දිවයිෙන් සියලුම 
පාථමික හා ද්විතීයික පාසල්වලට සනීපාරක්ෂක හා ජල පහසුකම් 
ලබා ෙදන්න තමයි ඒ මුදල් ෙවන්කර තිෙබන්ෙන්. දීර්ඝ කාලයක් 
ඒ පහසුකම් ලබා ෙනොදීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන තමයි, අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතය විනාශ ෙවලා තිබුෙණ්. අද දරුෙවක් අධ්යාපනය 
හමාරෙකොට සහතිකයක් ලබා ෙගන ආවාට රක්ෂාවක් ගන්න 
බැහැ, ඒකට ඔබින අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රෙට් තිබුෙණ් 
නැති නිසා.  

විදුලිය ෙනොමැති පාසල්වලට විදුලිය ලබා දීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන ගණන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. පාථමික පාසල් වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ද්විතීයික පාසල් සඳහා විද්යාගාර ආදී පහසුකම් ලබා දීමට 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට අධ්යාපනයට අත්යවශ්ය 
ෙසේවා ලබා දීම සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට 
විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම ගම්බද 
පළාත්වල ඉන්න ෙදමව්පියන් තමන්ෙග් දරුවන් නගරබද තිෙබන 
පාසල්වලට එවන්න දඟලන්ෙන් නැතුව යන ආකාරයක් අපට දැක 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි. එවැනි ගැටලු වළක්වන්න තමයි, අධ්යාපන 
පද්ධතිය දියුණු කරන්නට විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, ෙසෞඛ්ය. නගරාසන්නව ජීවත් වන ජනතාවට තිෙබන 
පධාන පශ්නයක් තමයි, ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් ෙනොමැතිවීම. 
පසු ගිය කාලෙය් ෙබෙහතක් ගන්න තිබුෙණ් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
දැන් තිෙබනවා ද? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
දැන් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒවා ෙදන්න තමයි, ෙම් මුදල් 

ෙවන් කරන්ෙන්. ඉන්න ෙකෝ. තවම පටන් ගත්තා විතරයි ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කලබල ෙවන්න එපා. [බාධා 

කිරීමක්] දැන් ආෙරෝග්යශාලාවකින් පරීක්ෂණයක් කර ගන්න 
පුළුවන් ද? පිටට ගිහින් කර ෙගන එන්න කියලා තුණ්ඩුවක් 
ෙදනවා. ඒවා ඔක්ෙකෝම නතර කරන්න තමයි, ෙම් වැඩ කටයුතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. අත්යවශ්ය ඖෂධ ෙනොමැති ෙරෝගීන් සඳහා 
අවශ්ය විවිධ පරීක්ෂණ කටයුතු, රුධිර පරීක්ෂණ කටයුතු කර 
ෙගන යෑමට අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීමට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට හතක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම්වා අවශ්ය ෙද්වල්. එදා, අපි හැම දාම කෑ ගැසුෙව් ෙම්වා 
සම්බන්ධවයි. ෙම් පහසුකම් නැතුව අද ජනතාව අසරණ ෙවලා. 
සල්ලි තිෙබන මිනිස්සු ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග්යශාලාවලට ගිහින් 
ෙබ්ත්ෙහේත් කර ගත්තා. ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාෙසේලා නිෙයෝජනය කරන පළාත්වල මිනිසුන්ට තමයි, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි ගැටලු බලපාන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

ඊළඟට බලන්න, වකුගඩු ෙරෝගය සම්බන්ධව. දහස ්ගණන් අය 
එම ෙරෝගෙයන් පීඩා විඳිනවා. සංඛ්යා ෙල්ඛන බැලුවාම අපට පුදුම 
හිෙතනවා. ෙම් ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන අයට වුවමනා කරන 
ෙබ්ත්ෙහේත් ටික ගන්න, ඒ අවශ්ය කරන පරීක්ෂණ කර ගන්න 
අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඒ 
ගැන ෙවනමම සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙමම ෙරෝගය ඉතා තදින් 
පැතිර තිෙබන පෙද්ශවල රුධිර කාන්දු ෙපරන මධ්යස්ථාන දහසක් 
පිහිටුවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම්වා අෙප් නගරාසන්න ජනතාවට විතරක් ෙනොෙවයි, පිටස්තර 
පළාත්වලටත් බලපානවා. ඒ වාෙග්ම වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා 
විෙශේෂ පහසුකම් සහිත ෙරෝහලක් මින්ෙන්රිය වාෙග් පිටස්තර 
පළාතක ආරම්භ කිරීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.   

ඊළඟට, පිළිකා ආෙරෝග්යශාලා පිහිටුවීම සඳහා මුදල් ෙවන් 
කර තිෙබනවා.   අද ෙකොළඹ තිෙබන පිළිකා ආෙරෝග්යශාලාවට 
ෙමොන තරම් පිළිකා ෙරෝගීන් පිරිසක් එනවාද කියලා බලන්න. 
පිරිමහන්න බැරි තරෙම් ෙරෝගීන් පිරිසක් එනවා. ඒ නිසා දැන් 
නල්ලූර්, මහනුවර සහ මාතර යන පෙද්ශවල පිළිකා 
ආෙරෝග්යශාලා පිහිටුවීම සඳහා ෙවනම මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල සහ යාපනය 
ෙරෝහල් තුළින් කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් ලබා දීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. මීට ෙපර කවදාවත් 
ෙමපමණ විශාල මුදලක් ෙසෞඛ්යය ක ්ෙෂේතයට ෙවන් වුෙණ් නැහැ. 
ෙම්වා සිදු කරන්න අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම හදිසි අවස්ථා සඳහා ජංගම 
ආෙරෝග්යශාලා සංකල්පය පවර්ධනය කිරීම සඳහාත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙහදියන් පුහුණු කිරීෙම් වැඩ පිළෙවළක් ඇති කිරීමටත් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. තෘතීයික ෙරෝහල් වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහාත් ෙවනම මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය අංශෙය් 
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතුවල වැදගත්කම සැලකිල්ලට 
ෙගන දියවැඩියාව, ෙඩංගු, වකුගඩු ආශිත ෙරෝග සහ පිළිකා 
සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීමට සහාය දැක්වීම සඳහා ෙවනම 
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් 
හැම අංශයකටම විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අෙප් 
පළාත්වල ජීවත් වන ජනතාව නම් ෙම් ෙද්වල් තමයි විෙශේෂෙයන් 
අගය ෙකොට සලකන්ෙන්. ඉලක්කම්වල අඩු පාඩු ගැන කියලා කෑ 
ගැහුවාට වැඩක් නැහැ. ඒ අඩු පාඩු ගැන ෙනොෙවයි, ජනතාව 
සිතන්ෙන්. ලැෙබන සහන ෙමොනවාද කියලායි ඔවුන් බලන්ෙන්. ඒ 
අනුව ෙම් අය වැය ෙයෝජනා හරහා විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න මුදල් ෙවන් කර තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා.  

අෙනක් කාරණය තමයි, නිවාස. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
පළාත්වලට බලපාන ෙදයක් තමයි නිවාස අවශ්යතාව. අද තට්ටු 
නිවාස කමයට යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මම ෙම් හුඟක් කථා 
කරන්ෙන් අෙප් දිස්තික්කයට -ගම්පහ දිස්තික්කයට- බලපාන 
පශ්න ගැනයි. නිවාස හිඟය අපමාණයි. රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ආරම්භ කළ වැඩ පිළිෙවෙළන් පසුව  ෙමොනම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිවාසයක්වත් හැදුෙණ් නැහැ. සල්ලි තිෙබන මිනිස්සු විතරක් 
ෙගවල් ෙදොරවල් හදා ගත්තා. අෙනක් මිනිස්සුන්ට යන්න වුණා, 
වතුර වලවල්වල; ෙවල්වල, ඒ වාෙග් තැන්වල තමයි ඔවුන්ෙග් 
නිවාස හදාගන්න පුළුවන් වුෙණ්. ෙම් කියාදාමය ගැන කථා කරන 
ෙකොට අපට ෙපෙනනවා, ෙහොඳ සැලැස්මක් තිෙබන බව. අපි ෙම්ක 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

මම තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න 
කැමැතියි, වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවනුත් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම අෙප් සංචාරක ක්ෙෂේතය පවර්ධනය සඳහා 
තුඩු ෙදන ෙයෝජනා තිෙබනවා. ඒ ගැන මම වැඩිය කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. අෙප් මන්තීවරුන්ෙග් පතිපාදන සඳහා ෙවන් කරන මුදල 
පිළිබඳව මම කථා කරන්න කැමැතියි. රුපියල් මිලියන 
එකහාමරක් ඒ සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. ඉස්සර දුන්ෙන් 
රුපියල් ලක්ෂ 5යි. අද හැම ආසනයකටම රුපියල් ලක්ෂ 15ක් 
ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙදන්න 
තමයි ෙම් ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්. ෙදන්න නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය සම්මත කර ෙදන්න ඕනෑ ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලට විරුද්ධ 
ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීකම 
ආරක්ෂා කරන්නත් එක්ක තමයි ෙම් සල්ලි ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් සල්ලි අර ෙගන ගිහිල්ලා ගමට 
වැඩ කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

අය වැයට පක්ෂව අත ඔසවන්න. ඒ වාෙග්ම ගමකට ෙදන 
මුදල - [බාධා කිරීම්] හැම ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකටම රුපියල් 
මිලියන ගණනාවක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමම අය වැයට පක්ෂව 
අත ඔසවලා ඡන්දය ලබා ෙදන්න. එතෙකොට තමයි මන්තීකම 
ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] නැතිනම් අෙනක් 
සැෙර් ඒ මන්තීකමත් නැතිව යයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් අය වැෙය් 
සාරාංශය ෙදස බැලුවාම ෙමොනතරම් විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණයක් 
ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න තුඩු ෙදන ෙයෝජනාවන් තිෙබනවා ද 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න. අපට සල්ලි නැතිනම් කාෙගන් 
හරි ඉල්ලා ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] එෙහම අරෙගන තමයි ඒ 
වැෙඩ් කර ගන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලිකව කල්පනා කරලා බැලුෙවොත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එෙහමයි ෙන්. අපට සල්ලි නැත්නම් අපි 
බැංකුවකට ගිහිල්ලා හරි සල්ලි ගන්නවා. ණය අරෙගන තමයි අපි 
දියුණු ෙවන්ෙන්. අෙත් සල්ලි නැත්නම් ෙමොනවා කරන්නද? ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඒ කාෙල් බැණ්නා ෙන්? 

  
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ කාෙල් ෙනොෙවයි, දැනුත් එෙහමයි.  

අපි ආදර්ශයට ගත්ෙත් සිංගප්පූරුවයි. 1970 ගණන්වලදී  
සිංගප්පූරුෙව් ලී ක්වාන් යූ ලංකාවට ඇවිල්ලා බැලුවා, අෙප් 
විශ්වවිද්යාල හදලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම්වා 
බලාෙගන ගිහිල්ලා තමයි සිංගප්පූරුව දියුණු ෙකරුෙව්. ඒ 
කාලෙය්ත් ෙම් රෙට් අෙප් ෙහොඳ පතිපත්ති තිබුණා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජයක් ෙම් රෙට් තිබුණු හැම අවස්ථාවකදීම රට දියුණු 
වුණා. [බාධා කිරීම්]නමුත් සම්පදායක් හැටියට සම සමාජ පක්ෂය, 
වාමාංශික ෙයෝ අපව ඇදලා පහළට දමන්න හැදුවා. ඒක ඉදිරියට 
ෙගන යන්න දුන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ වැඩක් කරෙගන යනෙකොට 

කෑගහලා, ෙකෝලහල කරලා, ජනතාව රවටලා, ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු 
දීලා, ෙබොරු අර්ථ කථන දීලා ඒ ආණ්ඩු පරාජය ෙකරුවා. ඒ ගැන  
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් කිව්වා. ෙම් ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කළ යුතුයි කියලා  මම හිතනවා.   

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා ෙකරුෙව්ම ඉලක්කම් 
ගැනයි. මහ ජනයාට ෙම් ඉලක්කම්වලින් වැඩක් නැහැ. "අපට 
හම්බෙවන්ෙන් ෙමොනවාද, අපට ලැෙබන පතිලාභ ෙමොනවාද" 
කියන එකයි ජනතාව බලන්ෙන්. ඒවා තමයි ෙමවර අය වැෙයන් 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරන්න කැමැතියි, ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන්. [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි. මට කථා කරන්න තව 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. මම වැඩිය කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, මම එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමායි, ගරු අගමැතිතුමායි එකතු ෙවලා තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුව හදලා යහ පාලනය ස්ථාපිත කෙළේ.  ජාත්යන්තරය පවා 
අද එතුමන්ලාට පසාදය පළ කරනවා. අපට විරුද්ධව තිබුණු සියලු 
සම්බාධකයන් පවා දැන් අෙහෝසි ෙවමින් තිෙබනවා. ලබන 
අවුරුද්ද වන විට අෙප් ජී.එස්.පී. පශ්නයයි, මත්ස්ය පශ්නයයි යන 
සියලු ෙද් විස ෙඳනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමාට  Nobel Peace Prize 
එක ලබා ෙදන්නත් අද වන විට ජාත්යන්තරය සාකච්ඡා කරමින් 
සිටිනවා. ෙමොකද, 2015 වසෙර් වාෙග් ෙද්ශපාලන පරිවර්තනයක් 
ෙවන එක රටකවත් ඇති වුෙණ් නැහැ කියලා. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ජයෙව්වා! ජයෙව්වා! 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
 ෙකොයි තරම් ආඩම්බරයක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයා 

ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු ෙල්කම්තුමා. අද රෙට් 
ජනාධිපති. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා. එදාට අපිත් සමඟ යන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම එන්න ඕනෑ. එතුමා ඒ ත්යාගය 
භාර ගන්න දවසට අපි සියලු ෙදනාම යන්න ඕනෑ. අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා නියම රාජ්ය නායකයකු බව අද ජාත්යන්තරය පවා 
පිළිෙගන තිෙබනවා. මන්තීකම ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ නම්, 
ෙම් අය වැයට පක්ෂව අනිවාර්ෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු 
ෙදනාම ඡන්දය ලබා  ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
[පූ.භා. 11.31] 

 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා 

දීම ගැන  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම්ක හරිම අමාරු 
වැඩක්. අෙප් කණ්ඩායමක් විපක්ෂෙය් ඉන්නවා, අපි ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න.  අපට මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු වූ ජාතික හා ජාත්යන්තර අභිෙයෝග නිසා අපට 
ෙමවැනි සම්මුතිවාදයක් ඇති කර ගැනීමට සිදු වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම්ක අලුත් තාෙල් අලුත් පන්නෙය් වැඩක්.  අෙප් මන්තීවරුන් 
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[ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා] 
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තවමත් ෙම් පිළිබඳව  සමාජගත ෙවලා නැහැ. හරියට apply ෙවලා 
නැහැ. ඒක නිසා ටික කලක් යනෙකොට තමයි ෙම් කුළෑටි ගතිය 
නැති ෙවලා  හරි මඟට, හරි ලයින් එකට වැෙටන්ෙන්.  

අපි සාමාන්යෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගැන අහලා 
තිෙබන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ධනපතියන්ට කත් අදින 
ධනපතියන්ට වැඩ කරන පක්ෂයක් හැටියටයි. හැබැයි ෙමවර අෙප් 
මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය වැෙය් ඉලක්කම්වලට වඩා වචනවල 
ගැඹුරු අර්ථයක් තිබුණා. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර කෑ ගහන්ෙන් 
නැතුව ඉන්නවා? ඉලක්කම්වලට වඩා ගැඹුරු අර්ථයක් එතුමාෙග් 
අය වැය කථාව තුළ තිබුණා. ෙමොකද, අපි පසු ගිය දවස් ටිෙක්ම 
ඉලක්කම් ගැන කථා කළා. ඊට වඩා ෙහොඳ සාධනීය කරුණු අපි 
ෙම් අය වැය තුළ දැක්කා. අය වැෙය් සමහර කාරණා විෙව්චනය 
වුණාම, සමහර කාරණා පිළිබඳව සමාජ මතවාද ෙගොඩනැඟුණාම 
මුදල් ඇමතිතුමා ඒවාට ඇහුම් කන් දීලා යම් යම් ෙවනස්කම් කළා. 
යම් කිසි පුෙරෝකථනයක් කිරීම තමයි අපි ෙම් ඉලක්කම්වලින් 
කරන්ෙන්. එෙහම නැතුව ෙම් ඉලක්කම් සියයට සියයක්ම බිෙම් 
පැළ කරන්න පුළුවන්ය, ෙම් ඉලක්කම් සියයට සියයක්ම නිවැරදිය 
කියා අපට කියන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් ඉලක්කම්වලින් යම් 
පුෙරෝකථනයක් කරනවා. ඒ පුෙරෝකථනෙය්දී අපට පැවරී තිෙබන 
කාර්ය භාරය තමයි ෙම් රජෙය් ඉඳෙගන,  අෙප් බලය සහ ශක්තිය 
ෙයොදවලා ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ෙම්ක කියාත්මක කිරීම සඳහා 
කටයුතු කිරීම. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි ගැබ්ෙවලා තිෙබන පරමාර්ථ, 
උපායමාර්ග විමසා බැලීෙම්දී අපට බලාෙපොෙරොත්තු තබාගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපි දන්නවා, ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලට මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරන ෙකොට -  පසු ගිය 
කාලෙය්ත්, සමහර විට වර්තමානෙය්ත්,  අනාගතෙය්දීත් ෙවන්න 
පුළුවන් -   පුද්ගලවාදය, ජාතිවාදය, පාෙද්ශීයවාදය, ආගම්වාදය, 
කුලවාදය, පක්ෂ ෙභ්දය -ෙම් ඔක්ෙකෝම- තල්ලු ෙවලා යන්ෙන් 
අන්තවාදයට බව. ඒ අන්තවාදය තල්ලු ෙවලා යන්ෙන් 
තස්තවාදයට. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය නැති කරලා සංහිඳියාවක් ඇති 
කරලා, ඒ සංහිඳියාව තුළ ෙම් රට ඉස්සරහට ගමන් කරවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ සංහිඳියාව තුළ ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනමය, 
සමාජමය, ආර්ථිකමය වශෙයන් යම් කිසි ෙවනස්කමක් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණාව අද අපි හැම ෙදනා අතරම කථා 
ෙවනවා. ඒ සඳහා තමයි ෛමතී-රනිල්  අතර ෙම් සම්මුතිවාදය 
ෙගොඩනඟාෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්මුතිවාදය තමයි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙකොටසකුත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, මීට සහාය ෙදන ෙවනත් 
බහුජන සංවිධානත් එකතුව ෙගොඩනඟාෙගන තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
එතැනදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය හැටියට ඒ තුළ  විවිධ 
ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තර දරන කණ්ඩායම් සිටින බව අපි 
දන්නවා. ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විමල් 
වීරවංශ සෙහෝදරයා ඉන්නවා. ෙම් වාෙග් තව කණ්ඩායම් ඉන්නවා. 
හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන්ට විවිධ මත දරන්න අයිතියක් තිෙබනවා; ඒ 
ෙගොල්ලන්ට විෙව්චන කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙමවැනි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක අය වැයකින් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් සතුරු පතිවිෙරෝධතාවකට වඩා මිතුරු 
පතිවිෙරෝධතාවක්. ෙම් මිතුරු පතිවිෙරෝධතාව තුළින් අපි ෙම් ගරු 
සභාෙව් මාසයකට කිට්ටු කාලයක් සාකච්ඡා කරන ෙම් අය 
වැෙයන් රෙට් ජනතාවට වරපසාද ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
නැත්නම් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අපි 
ලබන වසෙර් ගමන් මඟ ෙහළි ෙපෙහළි කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණාව පිළිබඳව ෙසොයා බැලිය යුතු ෙවනවා. ඒක තමයි 
වැදගත් ෙවන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාට මතක් කරන්නට ඕනෑ, 
අගමැතිතුමා පමුඛ ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ අය වැය සමාජ 

ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් සමාජවාදය හා ධනවාදය අතර මැද 
මාවතක් බව.  ෙමය ෙදවන ෙලෝක යුද්ධය ෙවලාෙව් ජර්මනියට 
ආර්ථික සමෘද්ධිය ලබා ෙදන්න ජර්මන් චාන්සලර් ෙකොන්ෙරොඩ් 
ඇඩිෙනෝර් විසින් 1949දී ආරම්භ කළ එකක්. ෙම් එවැනි ආර්ථික 
න්යායක්. එය ඔහුෙග් හිටපු ආර්ථික විද්යා අමාත්යවරයා වන 
ලුඩ්විග් එර්හාඩ්  ඉදිරිපත් කළා. ෙම්ක සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකෙය් සමාජවාදය හා ධනවාදය අතර මැද මාවතක්.  

අපට ෙමය එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළින් කරන්න ලැබීම අප 
ලැබූ ජයගහණයක් කියලා අපි හිතනවා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
මැද මාවතකට අරෙගන ඒ මැද මාවත තුළින්  රෙට් ආර්ථිකය 
සංවර්ධනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ෙම්ක මිශ ආර්ථික කමයක්. 
ෙමවැනි ආර්ථිකයකින් ලැෙබන පතිලාභ ෙමොනවාද? ෙමවැනි 
ආර්ථිකයකින් ලැෙබන පතිලාභ තමයි ඉහළ ආර්ථික වර්ධන 
පතිශතය, පහළ උද්ධමනය, පහළ විරැකියා මට්ටම, රැකියා 
උත්පාදනය, ෙහොඳින් වැඩ කළ හැකි තත්ත්වයක් රෙට් නිර්මාණය 
කිරීම සහ සමාජ සුබසාධනය.  ෙම් අය වැෙයන් සමාජ සුබසාධනය 
කපලා නැහැ. සමාජ සුබසාධනයට ෙවන් කළ සමස්ත මුදල වැඩි 
අගයක් ෙපන්වනවා. ඒ වාෙග්ම මහජන ෙසේවා, ෙපෞද්ගලික 
ව්යවසායකයන්ට උදවු කිරීම, නිදහස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ධනවාදයට 
උපකාර කිරීම, ඒ වාෙග්ම ඇඩම් ස්මිත්ෙග් රාජ්ය නිර්බාධවාදය 
පතික්ෙෂේප කිරීම, ෙම් රෙට් දියුණුවට, ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයට 
රාජ්යෙයන් වන බාධා නිර්බාධනය කිරීම ෙමවැනි ආර්ථිකයකින් 
ලැෙබන තවත් පතිලාභ ෙවනවා. ඒකත් වැදගත් ෙදයක්. ඒ 
වාෙග්ම නව ලිබරල්වාදය දියුණු කිරීම, ෙවළඳ ෙපොළ නම්ය ෙකොට 
එයට මැදිහත්වීමට ඇති හැකියාව වැඩි කිරීම වැනි කාරණාත් 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙමවැනි ආර්ථිකයක, ආර්ථික වර්ධනය 
මැනීෙම් පහසුවක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

නිෂ්පාදනය, ෙබදා හැරීම, ශම හමුදාව සහ රජය සැලසුම් 
කිරීමත් ෙමවර අය වැෙය් ඇතුළත් කාරණා.  නිෂ්පාදනය, ෙබදා 
හැරීම, රජය සැලසුම් කිරීම තුළ ෙපෞද්ගලික අංශයට සහ ඒ 
පුරවැසියාට ලැෙබන ලාභ පෙයෝජන පිළිබඳව කළමනාකරණයක්, 
පාලනයක් ලබාදීෙම් හැකියාව ෙමවැනි ආර්ථිකයක් තුළ 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මූල්ය කටයුතු, ණය ෙබදීම්, බදු, ආෙයෝජන, 
සමාජ පතිපත්ති, ෙර්ගු කියාකාරකම්, ෙම් සියල්ල රජය මැදිහත් වී 
සිදු කරනවා. ෙම් සියලු ෙද් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන, සියලු ෙද් 
විකුණා දමන, එෙසේ විකුණා දමමින් අය වැය පරතරය පියවා 
ගන්නා ආර්ථිකයකට වඩා ෙමවැනි සමාජවාදයත්, ධනවාදයත් 
අතර මැදුම් පිළිෙවතක ගමන් කිරීම ආර්ථික කමයක සුවිෙශේෂී 
ලක්ෂණ හැටියට අපිට දකින්න පුළුවන්. ෙම් අය වැෙය් මුළු මහත් 
සමාජ තීරුවක් ගැනම, හැම සමාජ ෙකොටසක් ගැනම, හැම 
පුරවැසිෙයකු ගැනම ෙවන ෙවනම සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙවන ෙවනම කරුණු සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
හිතනවා, ෙම් අය වැය වැදගත් කියලා. ෙදවුන්දර තුඩුෙව් සිට 
ෙප්දුරුතුඩුවට ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, පක්ෂ ෙභ්ද -ෙම් සියල්ල- 
නැතිව, යම් කිසි කමෙව්දයකට ෙම් හැම ෙදනා ෙවනුෙවන්ම කළ 
හැකි හැම ෙදයක්ම ෙම් අය වැය විවාදය තුළ අන්තර්ගත ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙපෞද්ගලික ව්යවසාය හා රාජ්ය ව්යවසාය තුලනය කිරීමට 
මැදිහත්වීමත් ෙමහි ඇතුළත් පධාන කාරණයක්. හැබැයි, 
සාමාන්යෙයන් ෙම් මතය එන්ෙන් කිස්තියානි සමාජවාදය මත 
පිහිටා තිෙබනවා කියලායි. ෙමයට ෙබෞද්ධ ආර්ථික විද්යාව සමඟ 
සංකලනයක් කරන්ෙන් නම් ඉතා වැදගත්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් දර්ශනය අනුව ෙමයට 
ෙබෞද්ධ අර්ථ කමය පිළිබඳව තමයි එතුමා විෙශේෂෙයන්ම කථා 
කෙළේ. එහිදී  පරිසරය පිළිබඳ, ඒ වාෙග්ම ගහෙකොළ, සතා සිව්පාවා 
පිළිබඳව, මහ ෙපොෙළොව පිළිබඳව, පරිසරය සහ පරිසරයට අනුගත 
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වුණු අෙනකුත් ෙපොදු කාරණා පිළිබඳව සමාජෙය් පැවැත්ම 
ෙවනුෙවන් මහා දැවැන්ත මැදිහත්වීමක් එතුමා කර තිෙබනවා. 
එතුමා විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය කෙළේ පරිසර සංවර්ධනය; 
කෘෂිකර්මාන්තය; ෙද්ශීය කර්මාන්ත පවර්ධනය; ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව 
පුළුල් කිරීම; ඒ වාෙග්ම ගුණාත්මක අධ්යාපන කමයක් සඳහා වැඩි 
මුදලක් පාසල් සහ විශ්වවිද්යාල සඳහා ෙවන් කිරීම යනාදි 
කරුණුයි. ෙම් කරුණු සියල්ලට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත්, එතුමන් ෙදපළෙග් දර්ශනයත් එකට කැටි කර ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා සාර්ථක අය වැයක් නිර්මාණය ෙකොට ඉදිරිපත් 
කළා කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් අධ්යාපනයට තාක්ෂණ විෂය ධාරාව හඳුන්වා 
දුන්නා. විශාල ෙසේවාවක් අධ්යාපනයට සිදු වුණා. ෙමොකද,  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය හැටියට අපි ඒ පදනෙම් ඉඳෙගන පසු ගිය රජය 
යටෙත්  කරන ලද ඉතාමත් වැදගත් සහ සාධනීය කටයුතු පිළිබඳව 
ඉතා ෙගෞරවෙයනුයි කථා කරන්ෙන්. ඒ ෙගෞරවය මත පදනම් 
ෙවලා ඒ ශක්තිමත් පදනම තුළ ෙමවර අය වැය නිර්මාණය 
කරන්න ශක්තියක් ලැබිලා තිෙබනවා . ෙම් සංහිඳියාව ඇති 
කිරීමටත්, ඒ වාෙග්ම රට ආර්ථික වශෙයන් ෙපරට ගමන් 
කරවීමටත්, පසු ගිය රජය කාලෙය් ඇති වූ ඒ ආර්ථික සංවර්ධනය 
පිළිබඳව යම් යම් අඩු පාඩු, වැරදි, පශ්න,  ෙකොපමණ තිබුණත්, 
සාධනීය තත්ත්වයකට- විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධෙයන් ෙම් රට නිදහස් 
කර ගැනීම පිළිබඳවත්- අපිට කථා කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

හැබැයි, එයින් පසුව ෙම් සමාජ පරිවර්තනය ෙත්රුම් ගැනීමට, 
සංහිඳියාව ඇති කිරීමට වැදගත් තීන්දු තීරණ ෙම් සභාෙව් ඉන්න 
අපි ගන්න ඕනෑ. හැමදාම අපි විෙරෝධතා, ෙපළපාළි, පිකටින්; 
ෙම්වා කළ යුතුයි. හැබැයි, ෙම්වා කරන ෙකොට අපි ෙම් රට 
ඉස්සරහට තල්ලු කරනවාද, පස්සට අදිනවාද කියන කාරණාව 
ගැන  බලන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සෑම 
මන්තීවරෙයකුටම ඒ පිළිබඳව ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, ෙම් අය වැෙයන් බහු තාක්ෂණික ආයතන, 
තාක්ෂණික විශ්වවිද්යාල, සාගර විශ්වවිද්යාල අලුත් අංෙගෝපාංග 
සහිතව වැඩිදියුණු කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  වෘත්තීය හා 
තාක්ෂණික පුහුණුව ඇති තරුණ පරම්පරාවක් බිහි කිරීම සඳහා 
එය පිටිවහලක් ෙවනවා. ෙමවර අය වැය තුළින් රාජ්ය ෙසේවකයා, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයා, කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ 
ව්යවසායකයා, ෙගොවියා, ධීවරයා, ගාමීය ජනතාව, වතුකරෙය් 
කම්කරු ජනතාව, පාසල් ශිෂ්යයා, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයා, 
උපාධිධාරියා, තරුණ තරුණියන්, ව්යාපාරික පජාව, ළමා පරපුර, 
කාන්තාවන්, විශාමික ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් අවධානයට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ෙම් ගණන් හිලවු එකිෙනකට ෙපළ 
ගැහිලා, ෙම් සියලු අංශ ෙකෙරහි පතිපාදන ෙවන් කිරීම සහ ඒ 
පතිපාදන තුළින් අලුත් නිර්මාණ සහිත කටයුතු කිරීම සඳහා ෙම් 
පාර්ශ්වයන් සියල්ලටම යම්කිසි මැදිහත් වීමක් ෙමවර අය වැෙයන් 
ලැබී තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් කුලුඳුල් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අලුත් 
ආර්ථික ගමන් මඟක් තුළින්, අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් තුළින්, ෙම් 
රෙට් නව මාවතක් නිර්මාණය කිරීමට, සමාජ, ආර්ථික, 
ෙද්ශපාලන ෙවනසක් ඇති කිරීමට පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා, අෙප් පක්ෂෙය් විවිධ මතිමතාන්තර 
දරන කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා අෙප් පක්ෂෙය් මධ්යගත 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කළා. අපි දන්නවා, තරුණ මන්තීවරුන් 
රාශියක් අෙප් පැත්ෙතන් ඇවිල්ලා තිෙබන බව. ෙම් තරුණ 
මන්තීවරුන් හැඩ ගස්සවා ෙගන, ෙපළ ගස්සවා ෙගන ඉස්සරහට 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණාෙව්දී ෙජ්යෂ්ඨයන් හැටියට, 
ඔබ, අප තමුන්නාන්ෙසේලාට විශාල වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ වග 
කීම ෙල්සි පහසු වග කීමක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝ ජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ෙම් රට ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු අෙප් තරුණ මන්තීවරුන්ට ආදර්ශයක් වන 
විධියට ඒ තරුණ මන්තීවරුන්ෙග් ගමන් මඟ හරියාකාරව සකස ්
කිරීම අෙප් වග කීමක් ෙවනවා. අපි විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ තැන 
විරුද්ධ විය යුතුයි; පක්ෂ ෙවන්න ඕනෑ තැන පක්ෂ විය යුතුයි. අපි 
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් කථා කළ යුතුයි.  

දැන් බලන්න, රජ ෙය් ෙසේවකයාට දී තිෙබන සහන පිළිබඳව. 
2015 දී රුපියල් 10,000ක් වැඩි කළා. දැන් හැෙමෝම කියනවා, ෙම් 
රුපියල් 10,000 එල්ලලා තිෙබනවාය, ඒක පඩියට එකතු 
කරන්නය කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙම් 
සටන් පාඨය ෙලොකුවටම අරෙගන තිෙබනවා. හරි, රුපියල් 
10,000 දුන්නා ෙන්. වැඩ කරන ෙසේවකයාට, වැඩ කරන 
ජනතාවට ෙම් මුදල ලබා දීලා තිෙබනවා ෙන්. රාජ්ය ෙසේවක වැටුප් 
සඳහා 2014දී රුපියල් බිලියන 486ක් ෙවන් කර තිෙබනවා; 
2015දී රුපියල් බිලියන 615ක් ෙවන් කර තිෙබනවා; 2016දී 
රුපියල් බිලියන 658ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමය 2016 
පුනරාවර්තන වියදෙමන් සියයට 35ක් ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි. සියලු පශ්න තබා ෙගන රාජ්ය ෙසේවකයා 
ෙවනුෙවන් විශාල දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රජෙය් ෙසේවකයා නිල නිවාසයක පදිංචි 
වී ඉන්නවා නම්, ඔහුට නිවාසයක් හදා ගන්න වුවමනාවකුත් 
නැහැ, උනන්දුවකුත් නැහැ, ෙවලාවකුත් නැහැ, සල්ලිත් නැහැ. 
එම නිසා රජෙය් ෙසේවකයකු වසර 10කට වැඩි කාලයක් නිල 
නිවාසයක පදිංචි වී සිටිනවා නම්, ඒ රජෙය් ෙසේවකයාට ඒ නිල 
නිවාසෙය් අයිතිය, භූමිෙය් අයිතිය ලබා ෙදන්න, ෙම් අය වැෙයන්, 
සම්මුතිවාදි අය වැෙයන් නව පියවරක්, නව පෙව්ශයක් ඇති 
කරලා තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන් ෙමය රජෙය් ෙසේවකයාෙග් 
පැත්ෙතන් විප්ලවයක් කියලායි. [බාධා කිරීමක්] සමහර 
ෙද්වල්වල එක පැත්තක් ඉස්ෙසන ෙකොට අනික් පැත්ත පහතට 
යනවා. එෙහම තිෙබනවා ෙන්. ෙපොල් බිඩංගෙය් එක පැත්තක් 
පෑගුෙවොත් අනික් පැත්ත උඩ යනවා. එෙහම ෙද්වල් ඇති. නමුත් 
ඊළඟට - [බාධා කිරීමක්] කරුණාකර මෙග් කථාව කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න. මා ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. අපි ඔක්ෙකොම 
එක මල්ෙල් ලුණු කන අය ෙන්.  

රජෙය් නිලධාරින්ට  නිවාස 5,000ක් අලුතින් හදන්න 
 ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම් ඉලක්කයට යන්න අපි රජයට බල 
කරනවා. අපි රජයට කියනවා, වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ෙම් ඉලක්කවලට යන්න කියලා. වැඩ කරන ජනතාවට, ෙගොවි 
ජනතාවට ලබා දී තිෙබන වරපසාද ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්, 
බඩු මිල පහත වැටීෙම් නියම පතිඵල ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් 
නැත්නම් ඒ සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට මුදල් ඇමතිතුමාත්, 
රජයත් මැදිහත් විය යුතුයි. මූල්යමය වශෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ගන්නා තීන්දු තීරණවලට විරුද්ධව  ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙමෙහයවනවා 
නම් එයට මැදිහත් වීම රජෙය් වග කීමක්. ඒ මැදිහත් වීම ඍජුවම 
කළ යුතුයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පවාහන පහසුකම් හිමිකම් ඇති 
ෙපෞද්ගලික වාහනයක් පරිහරණය කරන රජෙය් ෙසේවකයාට 
රුපියල් 30,000යි ලැබුෙණ්. අද ඒ මුදල රුපියල් 20,000කින් වැඩි 
කරලා රුපියල් 50,000ක් කර තිෙබනවා. ෙම් සෑම අංශයක් 
ෙකෙරහිම රජය ඉතා මැනවින් ෙසොයා බලා තිෙබනවා. ජූලි 
වර්ජකයින්ට රුපියල් 6,000ක් දක්වා වැඩි කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
ජූලි වර්ජකයින්ෙග් දැන් වයස ගිහිල්ලා. පසු ගිය රජය කාලෙය් 
ජූලි වර්ජකයින් ෙපළපාළි ගිහිල්ලා, picket කරලා අද විඩාපත් 
ෙවලා. ඒ මිනිසුන් පාරට බැහැලා ඇවිද්ද තරමට දැන්, ''ඇවිද්ද පය 
දහස් වටී'' ෙනොෙවයි, ඇවිදලා ඇවිදලා දැන්  ඔවුන්ෙග් දණහිස් 
ෙපොල්කට්ටටත් ෙගවිලා. ඒ අයට රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දහසක් 
ෙගවන්න අද ෙම් රජය මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා.  
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ෙම් සෑම එකක් ෙදස එකින් එක බලන විට අපට ෙපනී යනවා, 
රාජ්ය අංශයට පමණයි කියා ඒ මැදිහත්වීම නැවැත්තුෙව් නැහැ, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයා දිහාත් බැලුවා කියන එක. 2015 
අතුරු අය වැෙයන් රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් 
ෙපෞද්ගලික අංශය ඉල්ලා සිටියා. ඒ සඳහා  දැන් හාම්පුතුන් එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා. 2015 වර්ෂෙය්දී රුපියල් 1,500ක් සහ 2016 
වර්ෂෙය් ඉතිරි රුපියල් 1,000ක් වන ආකාරයට, ලබන අවුරුද්ද 
පටන් ගන්නා විට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්ට හාම්පුතුන් 
සමඟ සාකච්ඡා කර රුපියල් 2,500ක වැඩි වීමක් ලබා ගැනීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  

උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ද ගැන කථා කරන විට, ඉහළ වැටුප් 
ලබන රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්ට බරපතළ 
විධියට උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ද පශ්නයක් ෙවලා තිබුණ බව 
කියන්නට ඕනෑ. එය වාර්ෂික ආදායම රුපියල් හත්ලක්ෂ 
පනස්දහෙසේ සිට රුපියල් ලක්ෂ විසිහතර දක්වා වැඩි කර 
තිෙබනවා. සෑම අංශයකටම ෙමවැනි සහන ලබා දී තිෙබනවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්ට රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික 
අංශය මැදිහත් වී, ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට නිවාස 
එක්ලක්ෂ පනස්දහසක් හදන්න ෙම් රජය ෙම් අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ෙහොඳයි .  

 ෙසේවකයින්ෙග් වයස අවුරුදු 18 ඉක්මවූ දරුවන්ට සහන ලබා 
දී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා හිතන්ෙන් ෙම් විනාඩි 
20ක කාලය තුළ ෙම් අය වැය ගැන විගහයක් කරන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් අය වැෙය් එකින් එක ෙපළ ගස්වලා 
තිෙබන ෙම් ඉලක්කම්වලට වඩා, ගණන්-හිලව්වලට වඩා යමක් 
තිෙබනවා. ඒවා ගැන පසු ගිය කාලෙය් පයිතගරස්ලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් පිටතදීත් කථා කළා. ඒ ගැන ෙනොෙවයි මා 
කථා කරන්ෙන්. ෙමහි ගැබ් ෙවලා තිෙබන හරය, ෙමහි ගැබ් ෙවලා 
තිෙබන පරමාර්ථ, ෙමහි ගැබ් ෙවලා තිෙබන ෙද්ශීය 
ව්යාපාරිකයාට, සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් කර්මාන්තකරුවාට         
සාමාන්ය පුංචි ව්යවසායකයින්ට එක තැනකින් තමන්ෙග් මූලික 
නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්ය මූලික කාරණා-කටයුතු ටික කර ගැනීෙම් 
හැකියාව, තාක්ෂණය ලබා ගැනීෙම් හැකියාව -incubation system 
එක- ගැනයි කථා කරන්ෙන්. එය ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 
ආරම්භ කරන්නට ෙම් අය වැෙය් ලියවිලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම 
ෙහොඳ ෙදයක්. අපි කර්මාන්ත පුරයක් හැදුවා. අපට ඒක විවෘත කර 
ගන්න බැරි වුණා.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් සෑම තැනම විදුලිය තිබුෙණ් නැහැ. 
ගෑස්පහ පමණයි තිබුෙණ්. -එක තැනකයි විදුලිය තිබුෙණ්- ඒ 
Colombo  International Airport එෙක් විතරයි. එතැනින් වයර් 
එකක් ෙමොරටු ගඟට දමා විදුලිය අරෙගන තමයි අවශ්ය ලී ටික ඉරා 
ගත්ෙත්. ඒ අවස්ථාෙව් අෙප් රෙට් කථාවක් හැදුණා,  ''ගහට ගහක් 
ෙමොරටුෙව්දී හම්බ ෙවනවා'' කියලා. එෙහම කිව්ෙව් ෙමොකද? 
ෙකොෙහේ වුණත් ගහක් ඉරන්න ඕනෑ නම් ෙකොහාටද යන්න ඕනෑ? 

ෙමොරටුවට. දැන් අෙප් පළාෙත් ෙත්ක්ක ගස්වල අතු විදුලි 
කම්බිවල හැප්ෙපනවා. ඒ නිසා ෙත්ක්ක අතු කපා දමනවා; බුරුත 
අතු කපා දමනවා.  

එදා සුද්දාෙග් කාලෙය් අපි ෙමොනවාද  කෙළේ ? පිට රටින් ෙලොරි 
ෙගනැල්ලා, පිටරටින් ටයර් ෙගනැල්ලා, ඉන්ධන ෙගනැල්ලා අපි 
දැව ටික සියල්ලම ෙමොරටුවට පවාහනය කළා. හැබැයි, දැන් 
ෙමොරටුවට ෙගෙනන්න වුවමනාවක් නැහැ. අෙප් පළාෙත් අර 
incubation system එක අනුව අෙප් කර්මාන්තපුරවල පුංචි පුංචි 
නිෂ්පාදකයාට, ව්යවසායකයාට, වඩුවාට අෙප් නිෂ්පාදනයට 
විෙශේෂෙයන්ම අගය එකතු කරන්න පුළුවන්. ෙත්, රබර්, ෙපොල්, 
කුරුඳු, ෙකොෙකෝවා, ගම්මිරිස්, මුං, මෑ, කව්පි, අබ, ෙමෙන්රි, 
කුරක්කන්, ඒ වාෙග්ම අඹ කාලයට අඹ, ෙදහි කාලයට ෙදහි, 
ෙදොඩම් කාලයට ෙදොඩම්, අවාරයට රඹුටන් ෙම් සියල්ල තිෙබන 
අෙප් පෙද්ශෙය් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට අපි එකතු කරන අගය 
ඉතා පහළ මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙවන්ෙන් ඇයි? අපට 
අගය එකතු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා අගය එකතු 
කිරීම පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානයක් ෙම් අය වැෙය් ගැබ් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ෙගොවියාට, කම්කරුවාට, ශිෂ්යයාට ෙම් සෑම ෙකෙනකුටම 
සහනයක් වී ඇති බව අප දකිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය්  මුල් පිටුෙව් 
''නෙවෝත්පාදක සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කරා'' 
යනුෙවන් සඳහන් තිෙබනවා. ෙම් නෙවෝත්පාදක සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකය- ෙලෝකෙය් රටවලට ගියාම අෙප් ශිෂ්යෙයෝ වැඩ 
කරනවා කියා අපි දන්නවා. ෙමොකද, රටක සංවර්ධනයට ශම 
දායකත්වය ලබා ෙදනවා. ශිෂ්ය පරම්පරාෙව් විශ්වවිද්යාලෙය් සිටින 
ශිෂ්යයාට ෙපළපාළි යන්න ෙනොදී ඔහුට රුපියල් මිලියන 1.5ක් 
ලබා ෙදනවා. තමන්ෙග් නෙවෝත්පාදන ශක්තිමත් කර ගන්නයි ඒ 
ෙදන්ෙන්. පාසල් ශිෂ්යයන් පවා විවිධ නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරනවා. 
ඒ ඉදිරිපත් කරන නිෂ්පාදනවලට patent  අයිතිය ගන්නවා. නමුත්, 
ඒ නිෂ්පාදන ඉදිරියට  කර ෙගන යන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. එෙහම පුළුවන්කමක් නැති වුණාම විකුණනවා. 

අප ෙම් අය වැය ගැන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දෙයන්  ෙතොරව 
කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. මා ඉතා වගකීෙමන් කියනවා, ෙමවර 
අය වැය  නිකම් ඉලක්කම් විතරක් තිෙබන අය වැයක් ෙනොෙවයි; 
බදු විතරක් තිෙබන අය වැයක් ෙනොෙවයි කියා. හැම ආණ්ඩුවක්ම 
බදු අය කළා. බදු අය ෙනොකළ ආණ්ඩුවක් නැහැ. බදු වැඩි වුණා; 
අඩු වුණා. වක බදු පැෙනව්වා, සෘජු බදු පැෙනව්වා. හැබැයි, මා 
හිතන විධියට ෙම් ඉලක්කම්වලට වඩා, ෙම් වචනවල තිෙබන 
පරමාර්ථය, වචනවල තිෙබන අරමුණු ඉතාම සාධනීයයි. ෙමවැනි 
සාධනීය අය වැයක් සම්මත කර ගැනීෙම්දී රට ෙවනුෙවන් ඊට 
අවශ්ය දායකත්වය ලබා ෙදන එක අෙප් වගකීමක් කියන කාරණය 
මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

எட்டாவ  பாரா மன்றத்திேல உங்க ைடய தைலைமயிேல 
எனக்குப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு த ல் 
நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். அேதேபால், இம் ைற வெர யா 
மாவட்டத்திேல இரண்டாவ  ெப ம்பான்ைம வாக்குகைள 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

எனக்களித்த தமிழ், சிங்கள, ஸ் ம் மக்க க்கு இந்த 
ேநரத்திேல என  நன்றிையத் ெதாிவிக்கக் கடைமப் 
பட் ள்ேளன். கடந்த நாள் ேவைலத்திட்டத்திேல எனக்கு 
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சுப் பதவிையக் ெகா த்தார்கள். 
ேதர்த ன் பின்னர் மீண் ம் அந்தப் ெபா ப்ைப ஏற்பதற்கான 
ஒ  சந்தர்ப்பம் திய அரசாங்கத்தின் லமாக அதாவ , 
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ஆகிேயாாின் லமாகக் கிைடத்தைமக்கு நான் 
அவர்க க்கு இந்த ேநரத்திேல நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் என்ற ைறயிேல, கல்விக்கு 
அதிக நிதி ஒ க்கப்பட் ப்பைதயிட்  நான் சந்ேதாஷப் 
ப கின்ேறன். இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற ெமாத்தப் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 10,121. சிங்கள ெமாழி லப் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 6,388. தமிழ் ெமாழி லப் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 2,982. சிங்கள ம் தமி ம் 
கலந்த ெமாழி லப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 53. 
சிங்கள ம் ஆங்கில ம் கலந்த ெமாழி லப் பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக 495. தமி ம் ஆங்கில ம் கலந்த ெமாழி லப் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 166. தமி ம் சிங்கள ம் 
ஆங்கில ம் கலந்த ன்  ெமாழிகளி ம் கற்பிக்கப்ப கின்ற 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 37. இந்த நாட் ள்ள ெமாத்த 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 40,78,407. ஆகேவ, இந்த 
மாணவர்க ைடய எதிர்காலம் பற்றிச் சிந்தித் , இம் ைற 
கல்வி அைமச்சுக்கு அதிகள  நிதி ஒ க்கப்பட் ப்பைத நான் 
வரேவற்கின்ேறன். அேதேநரத்தில், இ வைர கால ம் 
கல்வியின் மீதான ெபா  தலீடான  ேபாதியள  காணப் 
படாததால், பாடசாைலகளின் அ ப்பைட வசதிகளி ம், 
ஆசிாியர் ஆட்ேசர்ப் த் ெதாடர்பில் ைறயான ெகாள்ைக 
காணப்படாததால் விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், கணிதம், 
ெதாழில் ட்பம் ேபான்ற பாடங்க க்கு ஆசிாிய வளங்களி ம் 
பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற . ஆதலால், கல்வித் ைறயின் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமம்ப த் வ ம் ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்த ம் என்ற எண்ணக்க  இந்த 
அரசாங்கத்தின் திய வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
உள்ளடங்கியி க்கின்ற . அைனத்  ஆசிாியர்க க்கும் 
பயிற்சியளிக்கும் வைகயில், ேதசிய கல்வி நி வனத்தின் லம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைறத் தயாாிப்பதற்கும் ஆசிாியர் பயிற்சி 
ெநறிெயான்ைற ெவற்றிகரமாகப் ர்த்திெசய்வதற்கும் 1,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . கிராமிய மற் ம் 
பிராந்தியப் பாடசாைலகள், ஆசிாியர் வி திகள், ஓய்வைறகள் 
ேபான்றவற்ைறப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 2,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற .  

2016ஆம் ஆண்  வில் அைனத் ப் பாடசாைல 
க க்கும் கு நீர் வசதி டன்கூ ய ைறயான மலசலகூட 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக கிட்டத் தட்ட 4,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . மின்சார 
வசதிகளற்ற பாடசாைலக க்குத் ேதசிய மின்கட்டைமப்  

லமாக மின்சார வசதிகைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு 2,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . இைடக்கால 
நடவ க்ைகத் திட்டத்தின்கீழ் நாட் ல் காணப்ப ம் ந த்தர, 
ஆரம்பப் பாடசாைலகைள அைனத்  வசதிக டன் 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 10,000 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கி ள்ள அேதேநரத்திேல, இரண்டாம் நிைலப் 
பாடசாைலக க்கு multimedia அைறகள், இலத்திரனியல் 

லக வசதிகள் என்பவற்ைற அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
கிட்டத்தட்ட 15,000 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  

ெசய்யப்பட் க்கின்ற . பாடசாைலகளில் சிறந்த சூழைல 
உ வாக்குவதற்கும் ஆசிாியர் மற் ம் மாணவர்க க் 
கிைடயிேல சிறந்த க த் ப்பாிமாறல்கைள ஏற்ப த்  
வதற்கும் வகுப்பைறகளில் இ க்கேவண் ய மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 35ஆகக் குைறக்கப்பட் க்கின்ற .  

எம  ச கத்தின் கல்வி வாய்ப் க்கைள விாி ப த்  
வதற்காக அரசாங்கத்தின் அர்ப்பணிப் டன் கிளிெநாச்சியில் 
ெபாறியியல் பீடத்ைத ம், வ னியாவில் விவசாய 
பீடத்ைத ம் அைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப் 
பட் க்கின்ற . அேதேபான் , 'ெபா மர்' ெதாழில் ட்பம், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தித் ெதாழில் ட்பம், ெப ந்ேதாட்டப் பயிர் 
ெதாழில் ட்பம், ஊடகத் ைற ேபான்ற பயிற்சிெநறிகைள 
உள்ளடக்கும் வைகயில் பல்கைலக்கழகங்களில் பாட 
விதானங்கைள அறி கப்ப த் வதற்கும் மற் ம் ெதாழில் 

ட்பக் கல் ாிகைளப் பல்கைலக்கழகக் கல் ாிகளாகத் 
தர யர்த் வதற்கும் நடவ க்ைக எ க்கப்படவி க்கின்ற .  

கடந்தகால த்தத்தினால் வடக்கு, கிழக்கில் கிட்டத்தட்ட 
280 பாடசாைலகள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. ேநற்  இங்கு 
ஓர் உ ப்பினர் ேகட்ட ேகள்விக்கு இ  பதிலாக அைம ெமன  
நிைனக்கின்ேறன். அவற்றிேல கிட்டத்தட்ட 200 
பாடசாைலகள் இப்ெபா  ன த்தாரணம் ெசய்யப் 
பட் க்கின்றன. அரச சார்பற்ற நி வனங்களினா ம் 
மாகாண, மத்திய கல்வி அைமச்சுகளினா ம் அைவ 

ன த்தாரணம் ெசய்யப்பட் ள்ளேபாதி ம், இன் ம் 80 
பாடசாைலகள் ன த்தாரணம் ெசய்யப்படாத நிைலயில் 
இ க்கின்றன. காலதாமதம் ஏற்பட் ள்ளைமக்குக் காரணம், 
அப்பகுதியிேல இன்ன ம் மீள்கு ேயற்றம் சாியாக 
நைடெபறாைமதான் என்பைத நான் இச்சைபக்குக் கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால, ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளிேல 25 
பாடசாைலகைளச் சகல வசதிக டன்கூ ய இரண்டாம் 
நிைலப் பாடசாைலகளாகத் தர யர்த் வதற்கு 250 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . மைலயகத்தில் 
பல்கைலக்கழகக் கல் ாிெயான்ைற அைமப்பதற்கான 
ேவைலத்திட்டம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்களால் 
சிபாாிசு ெசய்யப்பட் க்கின்ற . தமிழ், சிங்கள 
ெமாழி லமான மாணவர்கள் ஆங்கில ெமாழி லம் 
கற்பதற்கான பாடசாைலெயான்ைற மாண் மிகு பிரதம மந்திாி 
அவர்க ைடய சிபாாிசுக்கிணங்க அைமப்பதற்கு ஆவன 
ெசய்யப்பட்  வ கின்ற .  

வடக்கு, கிழக்கிேல ெதாண்டர் ஆசிாியர்க க்கும் ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயில் ேசைவயாற் ம் ஆசிாியர்க க்கும் பிரதமாின் 
விேசட கவனத்தின்கீழ் நியமனம் வழங்குவதற்கான 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ெமன்பைத ம் இந்த ேநரத்தில் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், பலா  ஆசிாியர் கலாசாைலைய மீள ஆரம்பிப்ப 
தற்கான நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். ேகாப்பாய் 
ஆசிாியர் கலாசாைல னர்நிர்மாணம் ெசய்யப்ப வேதா , 
ஆசிாியர்கள் வி திகளில் தங்கி ேநரப் பயிற்சி 
ெப வதற்கான நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படவி க்கிற .  

கிளிெநாச்சி,  ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்கள் பிரதமாின் 
சிபாாிசுக்கைமய விேசட கல்வி அபிவி த்தி வலயமாக 
மாற்றப்பட்  கல்வி அபிவி த்திகைள ேமற்ெகாள்வதற்கான 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் க்கின்றன. விஞ்ஞானம், 
ஆங்கிலம், கணிதம், ெதாழில் ட்பம் ஆகிய பாடங்க க்கு 
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நிலவிவ ம் ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய உடன யாக 
நிவர்த்திெசய் ம் வைகயில், இலங்ைகயில் அ மதிக்கப்பட்ட 
இந்தியப் பல்கைலக்கழகங்களில் பட்டப்ப ப்ைப த்த 
மாணவர்க க்கு ஆசிாியர் நியமனங்கைள வழங்க நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் க்கின்ற . இலங்ைகயி ந்  இந்தியா 
ெசன்  அகதிகளாக இ ப்ேபாாில் 3,000 க்கும் ேமலான 
பட்டதாாிகள் ெதாழி ன்றி இ ப்பதாகக் கிைடத்த 
விபரங்க க்கைமய, எதிர்காலத்திேல அவர்க க்கு 
இலங்ைகயில் பட்டதாாி ஆசிாியர் நியமனங்கைள வழங்கி 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்கான 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்ப ம். "அ கி ள்ள பாடசாைல 
சிறந்த பாடசாைல" என்ற ெசயற்றிட்டத்தி டாக ஒவ்ெவா  
பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ம் 2 பாடசாைலகள் தம் சகல 
வசதிகைள ம் ெகாண்ட பாடசாைலகளாக அைமக்கப் 
ப வதற்கான நடவ க்ைக ம் எ க்கப்பட் க்கின்ற . இ  
கல்வி அைமச்சினால் ெசய்யப்ப கின்ற காாியமாகும்.  

ேம ம், நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற மாவட்டத்ைதப் 
பற்றி ம் ஒ சில வார்த்ைதகைள இந்தச் சைபக்குத் 
ெதாிவித் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ெபா வாக இந்த 
அரசாங்கம் ெப ந்ேதாட்ட மக்களால் ேநசிக்கப்பட்  
வ கின்ற . மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கேளா 
அல்ல  அவ ைடய பிரதிநிதியாக ேவ  ஒ வேரா ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியில் வாக்குக் ேகட்டால் அந்த மக்கள் 
எப்ெபா ேம ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்ேக வாக்களிப்பவர் 
களாக இ ந் வந்தி க்கிறார்கள். அந்த மக்க க்கு பல்ேவ  
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. அவற்றிேல ஒ சில 
பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட்டா ம் ெப ம்பாலான பிரச் 
சிைனகள் தீர்க்கப்படாமல் இ க்கின்றன என்பைத ம் இங்கு 
நான் எ த் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் 
ஒவ்ெவா  ைற ம் அரசாங்கம் உ வாவதற்குக் காரணமாக 
இ ந் ள்ளார்கள். அந்த வைகயில், இம் ைற ம் இவ் 
வரசாங்கம் உ வாகுவதற்குக் காரணமாக இ ந் ள்ளார்கள். 
ஆனால், ேதர்தல் காலங்களில் இவர்க ைடய வாக்குகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ன்ைவக்கப்ப கின்ற ேதர்தல் 
வாக்கு திகள் நிைறேவற்றப்ப வதில்ைல. 200 வ டகால 
வரலாற்ைறக் ெகாண்ட இந்த மக்கள் வா ம் பிரேதசங்களில் 
கலாசார, ெபா ளாதார ாீதியிலான அபிவி த்திகள் 
பின்னைடைவ எதிர்ேநாக்குகின்றன. இதற்குத் தீர் கா ம் 
வைகயில் இந்த அரசாங்கம் உாிய நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் , 
ேதாட்டங்களின் அபிவி த்திையக் கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், ேதாட்ட மக்க ைடய சம்பளப் பிரச்சிைன 
இ வைரக்கும் றாத நிைலயி்ல் காணப்ப கின்ற . 
இதனால் அந்த மக்கள் பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கு 

கங்ெகா த்  வ கின்றனர். இதில் அரசாங்கம் தைலயிட்  
உாிய தீர்விைனப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்பேத 
என் ைடய ேயாசைனயாகும். ெப ந்ேதாட்டப் பயிர்ச் 
ெசய்ைகயில் ேதயிைல உற்பத்தி ழ்ச்சிைய ேநாக்கிச் 
ெசல்கின்ற . இைத யாரா ம் ம க்க யா . இதனால் 
ேதாட்டங்கள் பாதிப் க்குள்ளாகின்றன. ேதாட்டங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும்  பா காப்பதற்கும் ேதாட்டக் 
கம்பனிகளி டாக நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். JEDB, SLSPC ேபான்றவற்றின் கீழ் உள்ள 
ேதாட்டங்களில் வா ம் மக்களின் பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள 
இந்தச் சைபக்கு எ த் க்கூற ேவண் ய கட்டாயம் 
இ க்கின்ற . உாிய ேநரத்தில் அவர்க க்குச் சம்பளம் 
வழங்கப்ப வதில்ைல. அவர்க க்கு EPF, ETF வழங்கப் 
ப வதில்ைல. மிக ம் ேமாசமான சூழ்நிைலயிேல அவர்கள் 
வாழ்ந் வ வைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

அ த் , ப த்த இைளஞர், வதிகள் இத் ைறயில் 
ெதாழில்வாய்ப் க்கைள ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். இன்  ப த்த இைளஞர்கள் ேதாட்டத்ைதவிட்  
ெவளிேய கின்ற நிைலைம அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, இந்தப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கும் வைகயில் அங்கு 
ெதாழிற்சாைலகைள அல்ல  ெதாழில் ட்ப வசதிகைள 
ஏற்ப த்தி அவர்க க்கு ஏற்றவைகயில் ேவைலவாய்ப் க்கள் 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். இல்லாவிட்டால், என்றாவ  ஒ  
நாள் இ  தாகரமாகி, நாட் க்குள்ேள பிரச்சிைன 
ஏற்ப வதற்கான சூழ்நிைல உ வாகுெமன்பைத 
ம க்க யா .  

 இன்  அரசாங்கத்ைத ஒ  வைகயிேல பாராட்ட 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கான 

டைமப் த் திட்டத்தின் லமாக 'லயன்' ைறைய  
ஒழிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் க்கிற . அ  
சம்பந்தமாக என் ைடய ஒ  க த்ைத ம் ேயாசைனைய ம் 
இந்தச் சைபக்குத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , தற்ேபா  ேதாட்ட டைமப் த் திட்டம் 
அபிவி த்திைய ேநாக்கிச் ெசல் ம் இவ்ேவைளயில், 
இதைனத் ாிதப்ப த்த "மைலயக டைமப்  அதிகாரசைப" 
ஒன்றிைனப் ெபா ப்பான அைமச்சின்கீழ் உ வாக்குவ  
சிறந்ததாக அைம ெமன் ம் இதன் லமாக இத்ேதாட்ட 

டைமப் கைளத் ாிதப்ப த்தலாம் என் ம் நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

ேதாட்ட மக்களின் காணி உாிைம சம்பந்தமாக Budgetஇல் 
குறிப்பிட்ட ேபால், அவர்கள் கு யி க்கும் இடம் ெசாந்த 
மாக்கப்பட இ ப்பைத ம் 7 ேபர்ச்சஸ் காணிைய 
அவர்க க்குக் ெகா க்க அரசாங்கம் ன்வந்தி ப்பைத ம் 
நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் 

ன்ென க்கப்பட்ட 'பசுைம மி' திட்டம் ெதாடர்ந்  
ன்ென க்கப்ப வதற்கான நடவ க்ைக எ க்கப்பட 

ேவண் ம். ேதாட்ட மக்க க்குக் காணிகைளப் பகிர்ந்தளிக்கும் 
ேபா  ேதாட்ட நிர்வாகங்களினால் காணிைய வழங்குவதில் 
ஏற்பட் ள்ள பிரச்சிைனையத் தீர்க்க உாிய நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் மைலயகத்ைதச் சார்ந்த 
அைனவ க்கும் - மைலயகத்தில் ெதாழில் ாிேவா க்கும் 
ேதாட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கும் - காணி உாித் டன் 
அதைனப் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ க்கேவண்  
ெமன் ம் இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  

ெபா வாக மைலயகப் பகுதிகளிேல ஏற்பட் ள்ள 
சுகாதாரப் பிரச்சிைனகைள ம் இச்சந்தர்ப்பத்தில் இங்ேக 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். மைலயகத் ேதாட்டப் றச் 
சுகாதார நிைலைம ஏைனய பிரேதசங்கைளவிடப் பின்தங்கிய 
தாகேவ காணப்ப கின்ற . ேதாட்டப் றச் சுகாதாரம், 
ைவத்திய ேசைவகள் ேபான்ற அைனத்ைத ம் ெப ந்ேதாட்டக் 
கம்பனிகள் ெப ந்ேதாட்ட நம்பிக்ைக நிதியத்தி டாக - trust - 
நைட ைறப்ப த்தி வ கின்றன. இதில் பல குைறபா கள் 
காணப்ப வதால் மக்கள் ெப ம் இன்னல்கைள 
அ பவிக்கின்றனர். ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் 5 
ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகள் அரசாங்கத்தினால் ெபா ப் 
ேபற்கப்பட் , தர யர்த்தப்பட்  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்டன. 
அவற்றில் பல குைறபா கள் காணப்பட்டா ம் அவ்வாறான 
ெசயற்றிட்டங்கள் இப்ெபா   ன்ென க்கப்ப வதில்ைல. 
எனேவ, மைலயகத்தின் எல்லா  மாவட்டங்களி ம் இதைன 

ன்ென க்க நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  இச் 
சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
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ேதாட்டப்பகுதிகளிேல ைவத்தியர்கள், தாதியர், ஊழியர்கள் 
என்ேபார் சுகாதார அைமச்சி டாக  நியமிக்கப்பட ேவண் ம்;  
ைவத்தியசாைலகளில் அைனத்  வசதிகைள ம் ெகாண்ட 
கட் டங்கள் மற் ம் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள அதிகாிக்க  
ேவண் ம். அம் லன்ஸ் வசதிகள் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
தாய், ேசய் நலன் அபிவி த்தித் திட்டங்கள் அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ம். சுகாதார ைவத்திய அதிகாாிகைள - MOH -  
நியமிப்ப டன், அவர்க க்குத் ேதைவயான அைனத்  
வசதிக ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ெமன் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

வெர யா ஆஸ்பத்திாி இப்ெபா  ஒ  ெபாியாஸ் 
பத்திாியாகத் தர யர்த்தப்பட் க்கின்ற . அேதேபால, 

க்ேகாயா ஆஸ்பத்திாி ம் ஒ  ெபாியாஸ்பத்திாியாகத் 
தர யர்த்தப்பட் க்கின்ற . இதற்கு இந்திய அரசாங்கம் 
உதவி ெசய்தி க்கின்ற . ஆகேவ, இதைன நாங்கள் இந்த 
ேநரத்திேல ெப ைம டன் நிைன கூரத் தவறக்கூடா .  

இன்  மைலயகத்திேல ெதாழிலாளர்கள் ேவைலெசய் ம் 
அதிகமான இடங்களில் அவர்க க்குக் குளவி ெகாட் கின்ற 
ஒ  சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . இவ்வா  அவர்கள் 
குளவிக் ெகாட் க்கு ஆளாவைதத் த ப்பதற்கான 
நடவ க்ைகைய சுகாதார அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  இந்தச் சைபயிேல நான் வ த்த 
வி ம் கின்ேறன்.  

மைலயகத்தில் இ க்கின்ற பாைதகளின் அபிவி த்தி 
பற்றி ம் நாங்கள் சற் ச் சிந்திக்க ேவண் ம். அண்ைமக் 
காலமாக மைலயகத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் வந்த பாைத 
அபிவி த்திப் பணி தற்ெபா  ைகவிடப்பட்ட நிைலயில் 
காணப்ப கின்ற . மைலயகத்ைதப் ெபா த்தளவிேல 
அங்குள்ள பாைதகள் அபிவி த்தியின்ைம காரணமாக மக்கள் 
ேபாக்குவரத்தில் பல இன்னல்கைள அ பவித்  
வ கின்றனர். அதனால் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் 
பஸ் ேசைவ ம் தனியார் பஸ் ேசைவ ம் பாதிக்கப்பட் ,   
மாணவர்கள் பாடசாைலக்குப் பிந்திச் ெசல்வைத 
அவதானிக்கக் கூ யதாக ள்ள . இதனால் கல்வி 
நடவ க்ைககள் பாதிக்கப்ப வதால் அவர்களின் கல்வியில் 
பின்னைட  ஏற்ப கிற . பாைத சீாின்ைம காரணமாக 

திேயார் மற் ம் சி வர்க க்குத் தங்கள  ேதைவகைள 
நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள யாத நிைல ேதான்றியி க்கின்ற . 
ெதாழிலாளர்கள் தங்கள  நாளாந்த நடவ க்ைககைள 

ைறயாகச் ெசய் ெகாள்ள யாைமயால் இவர்களின் 
வாழ்க்ைக பின்ேனாக்கிச் ெசல்வதற்கு வாய்ப்  ஏற்ப கின்ற . 
எனேவ,  இவற்ைற  நிவர்த்தி ெசய்ய நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்  ெகளரவ ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் 
அவர்களிடம்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம், ப த்த இைளஞர், வதிகள் ெதாழில் வாய்ப்  
கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான வசதிகைள இந்த அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அ சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ய எல்லா நடவ க்ைககைள ம் பற்றி நாங்கள் 
அரசாங்கத் க்கு எ த் ச் ெசால் யி க்கின்ேறாம். ெதாழிற் 
ேபட்ைடகைள வெர யா மாவட்டத்தி ம் ஏைனய 
மைலயகப் பகுதிகளி ம் ஆரம்பிக்க ேவண் ம். அதன் லம் 
ெதாழில் வலயங்கைள ஏற்ப த்தி, அவர்க க்கு 
ேவைலவாய்ப்ைபக் ெகா க்க ம். ேம ம், மாண் மிகு 
அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் ேதாட்டப்பகுதிகளில் 
கலாசார ாீதியாக இ க்கின்ற ஆலயங்கள், அறெநறிப் 
பாடசாைலகைளப் ன த்தாரணம் ெசய்வதற்கான 

நடவ க்ைகைய  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்   இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேதாட்டங்களிேல இன்  திேயார் அதிகமாக 
இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு ச ர்த்தி நிவாரணம் 
கிைடப்ப  மிக ம் குைற . 70 வய க்கு ேமற்பட்ட 
வர்க க்கு இரண்டாயிரம் பாய் ெகா ப்பன  
ெகா க்கப்ப கின்ற . அ ம் ேதாட்டப் பகுதியிேல 
இவர்க க்குக் கிைடப்ப  மிக மிக அாிதாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, ேதாட்டப் பகுதியி ள்ள திேயா க்குக் 
ெகா ப்பன ம் அவர்க க்குப் பிறப்  அத்தாட்சிப்பத்திரம், 
ேதசிய அைடயாள அட்ைட என்பன வழங்குவதி ம் - 
கல்வியில் பின்தங்கியநிைல காரணமாக அவர்களால் அைதச் 
ெசய் ெகாள்ள வதில்ைல - அரசாங்கம் விேசட 
நடவ க்ைககைள எ த்  அைத ம் ெசய்  ெகா க்க 
ேவண் ம் என்பைத ம் இந்தச் சைபக்கு நான் எ த் க்கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், நாட் ேல நல்லாட்சி ஏற்பட் க்கின்ற இந்த 
ேநரத்திேல மைலயக மக்க ம் அைத அ பவிக்க, சிக்க ஒ  
சந்தர்ப்பம் கிைடக்க ேவண் ம். இைத ஏைனய 
அைமச்சர்க ம் உ திப்ப த்த ேவண் ம். ஏெனன்றால் 
மைலயகத்ைதப் ெபா த்தளவிேல நான் த ேல 
ெசான்ன ேபால, ஒவ்ேவார் ஆட்சிைய ஏற்ப த் வதி ம் 
மைலயக மக்க ைடய பங்கு அதிகமாக இ க்கின்ற . 
விேசடமாக ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கத்ைத 
உ வாக்குவதற்கு இந்த மைலயக மக்கள் ெப ம் பங்ைக 
வகித்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த அரசாங்கத்தின் பிரதம 
அைமச்சராக இ க்கின்ற மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள், கடந்த காலத்தி ம் சாி, இப்ெபா ம் சாி, 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகைள உணர்ந்  ெசயற்ப கின்ற ஒ  
பிரதம அைமச்சர் என்ற ாீதியிேல மைலயக மக்க ம் இந்த 
நல்லாட்சிைய சிக்க, அைத அ பவிக்க ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத 
ஏற்ப த்தித்தர ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், ேநற்  ேகாண்டாவிைலச் ேசர்ந்த ஒ  
மாணவன் ெகாக்குவில் பகுதியிேல ரயில் ன் பாய்ந்  
தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்டான் என்ப  மிக 
மனவ த்தத் க்குாிய விடயமாகும். அைத நான் இந்தச் 
சைபக்கும் எ த் ச்ெசால்ல ேவண் ம். அவர் ஒ  பாடசாைல 
மாணவன். ஆகேவ, நான் கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் என்ற 
ாீதியிேல அவ க்கும் அவ ைடய கு ம்பத்தா க்கும் என  
ஆழ்ந்த அ தாபத்ைத இந்த ேநரத்திேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அேதேநரத்தில் பாடசாைல மாணவர்கள் 
இவ்வா  தற்ெகாைல ெசய் ெகாள்வ  எந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தி ம் ஏற் க்ெகாள்ள யாத ஒ  விடயம். 
நாட் ேல எத்தைனேயா பிரச்சிைனகள் இ க்கலாம். ஆனால், 
அதற்காக ஒ  பள்ளி மாணவன் இந்தச் சூழ்நிைலயில் 
இவ்வாறானெதா  நடவ க்ைகைய எ த்தி ப்ப  மிக 
வ த்தத் க்குாிய விடயமாகும். ஆகேவ, பாடசாைல 
மாணவர்க க்கு  பாடசாைலகளிேல counselling ெசய்யப் 
ப வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்ப , இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் 
ஏற்ப ம்ெபா  த ப்பதற்கு உதவியாக இ க்கும். இ பற்றி 
நான் இன்  காைலயிேல நடந்த ஒ  கூட்டத்தி ம் 
ேபசிவிட்  வந்ேதன். ஆகேவ, மாணவர்கள் இவ்வா  
நடந் ெகாள்வ  மிக மனவ த்தத் க்குாிய விடயம் என்  
கூறி, இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத அளித்த கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்க க்கு என  நன்றிையத் ெதாிவித் , 
என் ைடய ேபச்ைச நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி, 
வணக்கம்.  
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ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා (වරාය හා නාවික 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக - ைற கங்கள் 
மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister 
of Ports and Shipping Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විසර්ජන පනත් 

ෙකටුම්පත - 2016 සම්බන්ධෙයන් වූ විවාදයට එක් ෙවලා, දකුණු 
පළාෙත් ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු 
විධියට ෙම් ගරු සභාෙව් මෙග් අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව 
ලැබීම භාග්යයක් ෙකොට මා සලකනවා. 

අපට ඡන්දය දීපු ජනතාව 2016 වර්ෂය ජනතා අෙප්ක්ෂා 
ඉටුවන වර්ෂයක් විධියට මහා විශාල බලාෙපොෙරොත්තු තබාෙගන 
ඉන්නවා. ඒකට පක්ෂගාහී ෙනොවන, එෙහත් ඉටු විය යුතු කාරණා 
කීපයක් ගැන අදහස් පළ කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අපි 2015 වර්ෂෙය් විමධ්යගත පතිපාදන හැටියට රුපියල් 
ෙකෝටියක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටියා. ඒත් රුපියලක්වත් 
ලැබුෙණ් නැති මන්තීවරු හැටියට අප සියලු ෙදනාට ඡන්දය දීපු 
ජනතාවට කියන්න තිෙබන්ෙන්, "ස්තුතියි" කියලා විතරයි. පාසලට 
කීඩා භාණ්ඩයක් ෙහෝ සංවර්ධන සමිතියට මඩු සහ පුටු ලබා 
ෙදන්න, පාරට ෙබෝක්කුවක්, පාරට ෙකොන්කීට් අඟලක් දාලා 
ෙදන්න බැරි වුණු අවුරුද්දක් තමයි ෙම් ෙගවිලා යන්ෙන්. ලබන 
අවුරුද්ෙද්වත් අෙප් මන්තීවරු 225ෙදනා ෙවනුෙවන්ම විමධ්යගත 
පතිපාදන ලැෙබ්විය කියන බලාෙපොෙරොත්තුව මෙග් තිෙබනවා. 
එෙහම ෙනොවුෙණොත් ගෙම් යන්න ෙවන්ෙන්ම නැහැ. ගෙම් යන්න 
තිෙබන බලාෙපොෙරොත්තුව මුදල් ඇමතිතුමා ඉෂ්ට කරයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පළ කරනවා. 

මහින්ද රාජපක්ෂ රජය අපට ලබා දීපු ගාමීය සංවර්ධනය 
ඇතුළු ඇන හිටපු සංවර්ධන ෙයෝජනා කම නැවත කියාත්මක 
කරන්න කියා මා සිහිපත් කරනවා. "එක ගමකට එක වැඩක්", 
මාර්ග කාපට් කිරීෙම් ව්යාපෘති, "ගෙමන් ගමට - ෙදොරින් ෙදොරට" 
කියන ව්යාපෘති සියල්ල ජනවාරි මාසෙය් 9වැනි දා උෙද් 
නැවතුණා. ඒ නැවතුණ ව්යාපෘති තවමත් නැවතුණ, නැවතුණ 
තැන්වල එෙහමම තිෙබනවා. පටන් ගන්න පතිපාදන නැතුව 
නැවතිලා තිෙබනවා. සමහර ඒවාට මුදල් පතිපාදන ලබා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද කියලා ෙහොයා ගන්න බැරුවයි ඉන්ෙන්. පසු ගිය 
රජෙයන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා එක ආසනයක 
කිෙලෝ මීටර් 30ක් දක්වා මාර්ග කාපට් කිරීම පටන් ගත්තා. ඒ 
මාර්ග කාපට් කිරීෙම් ව්යාපෘතිය නිසා විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිබුණා, ගෙම් මාර්ගය කිෙලෝ මීටර් 30ක් කාපට් වන එක ගැන. 
කිෙලෝ මීටර් 20ක් විතර හැදිලා තිෙබනවා. ඉතුරු 10 තැනින් තැන 
නතර ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ඉටු කෙළේ ෙපෞද්ගලික 
ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ ෙනොෙවයි, රාජ්ය අංශෙයන්. ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව තමයි ෙකොන්තාත්තුව ඉටු 
කෙළේ. රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට දැන් පතිපාදන ෙදන්ෙන් කවුද 
කියලා පශ්නයක් තිෙබනවා. දැන් ඒ වගකීම ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය භාර ගන්ෙන් නැහැ; මහාමාර්ග අමාත්යාංශය භාර 
ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් කාරණය මා සාකච්ඡාවකදී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් මතු කළා. ෙම් මාර්ග කාපට් කිරීෙම් ව්යාපෘති 
අතර මඟ නැවතිලා තිබුෙණොත් මහා විශාල අපරාධයක් වනවා. 
ඉතිරි කිෙලෝ මීටර් පමාණය අවසන් කරන්න කියන එකයි මෙග් 
ඉල්ලීම. ෙම් වැදගත් අවස්ථාෙව් මා ඒක සිහිපත් කරනවා.  

ෙම්වාෙය් අනු ෙකොන්තාත් ඉටු කෙළේ, ගෙම් කුඩා 
ෙකොන්තාත්කාර ෙයෝ. ඒවා ගාම සංවර්ධන සමිතිෙයන්, සමෘද්ධි 

සමිතිෙයන් අත්සන් කරන ලද ෙකොන්තාත්. ඒ ෙකොන්තාත්වල වැඩ 
කෙළේ ගෙම් කම්කරුෙවෝ, ගෙම් ෙම්සන්වරු, ගෙම් වඩුෙවෝ. ඒ 
සියලුෙදනා දැන් අනාථ ෙවලා ඉන්නවා.  

අපි ගමට ගිෙය් විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇතිව. භාණ්ඩ මිල 
අඩු කිරීම ගැන අපි ජනතාවට විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් දුන්නා. 
පරිප්පු මිල අඩුෙවන ෙකොට, අල කිෙලෝෙව් මිල අඩු ෙවන ෙකොට, 
බී ලූනු මිල අ ඩු ෙවන ෙකොට, ගෑස් මිල අඩු ෙවන ෙකොට ඒක 
ජනතාවට තිබුණු විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක්. පුළුවන් නම් ඒ 
සහනය එතැනින් එහාටත් ෙදන්න. ඒකත් අතරමගදී නතර 
කරන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒවා ජනතාවෙග් 
දැවැන්ත බලාෙපොෙරොත්තු.  භාණ්ඩ මිල වැඩියි, ජීවත් වීම අපහසුයි 
කියන කාරණය ෙපොදුෙව් රට තුළ, ගම තුළ තිෙබන කාරණයක්. 
අපි ගමට යන්ෙන් සති අන්තෙය් ෙනොෙවයි. සතිය පුරා ගෙම් 
ඉන්න මිනිසුන්ෙගන් අපට දැන ගන්න ලැෙබන කාරණා මහා 
භයානකයි. එය ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරභාවයටත් බලපාන්න පුළුවන්. 
ෙම් අය වැය ගැනත්, ෙම් අය වැෙයන් ලබා දුන් සහන දිගටම 
කියාත්මක ෙව්විද කියන එක ගැනත් ජනතාව විමසිල්ෙලන් 
ඉන්ෙන්.    

එක් ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5ක් බැගින් ගම් 14,022කට 
මිලියන 21,000ක් ෙවන් කිරීම ගැන අෙප් සතුට පළ කරනවා. 
පැවතුණු රාජපක්ෂ රජය එක් ගමකට ෙවන් කෙළේ රුපියල් 
මිලියන 3.5ක් ෙහෝ 4කට ආසන්න පමාණයක්.  ඒ මුදල ෙම් වාෙග් 
තුන් ගුණයකට ආසන්න මුදලක්ය කියන එක මා සිහිපත් 
කරන්ෙන්, ෙම් මුදලත්  අගය කරන අතර.  ෙම් මුදලත් අපට 
වැදගත්ය කියන කාරණය සිහිපත් කරන්ෙන්, එදා දීපු මුදල ගැන 
මතක් ෙනොකෙළොත් මාත් ගුණමකුවකු වන නිසායි. ඒ මුදල්වලින් 
වැඩ කරපු ෙකනකු හැටියට  මා  ඒ බව සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.   

වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා රෙට් පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මයට 
කැප වුණ නායකෙයක්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට අපි 
ෙගෞරවය දක්වන්න ඕනෑ, පරිසරය සුරකින්න, පරිසරය රැක ගන්න 
එතුමා දරන උත්සාහයට.  පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තය ෙගොඩ 
නඟන්න රසායනික ෙපොෙහොර, රසායනික කෘමිනාශක නැතිව 
කටයුතු කරන්න එතුමා දරන උත්සාහයට අෙප් ෙගෞරවය සහ 
ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම  කෘෂි රසායන දව්ය නැතිව 
කෘෂිකර්මාන්තය කරන්නය කියලා ජනතාවට කියන ෙකොට අපි 
බලන්න ඕනෑ, ෙමොකක්ද ඒකට ෙදන විකල්පය කියලා. ඒකට 
විකල්පයක් නැතිව දැන් ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා. අෙප් 
ෙගොවියාට කෘෂිකර්මාන්තය සාර්ථක කර ගන්න නම්  ඒ සඳහා 
විකල්පයක් ඕනෑ.  

වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් මින්ෙන්රිය පෙද්ශයට ෙරෝහලක් 
ලබා දීම දැවැන්ත අනාගත ආෙයෝජනයක්. ඒ ගැන අෙප් ස්තුතිය 
සහ ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් නව ෙරෝහල් ඇති කරන්න, තිෙබන ෙරෝහල් 
සංවර්ධනය කරන්න ෙයොමු කළ අවධානය ගැන ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා ඇතුළු අෙප් වර්තමාන රජයට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරන්න ඕනෑ. හැබැයි,  එහිදී කරාපිටිය ෙරෝහල ගැන සඳහන් 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. දකුෙණ් තිෙබන පධානම ෙරෝහල වන 
කරාපිටිය ෙරෝහලත් අඩු පාඩු රැසක් තිෙබන ෙරෝහලක් නිසා 
ඒකත් සංවර්ධනය විය යුතුයි කියන කාරණය මා ෙම් ෙවලාෙව් 
සිහිපත් කරනවා. 

වී සඳහා සහතික මිලක් නියම කිරීම ෙම් අය වැෙය් තිෙබන 
තවත් ෙයෝජනාවක්. ෙමය කෘෂිකර්මය සඳහා ගත් අලුත් පියවරක් 
ෙනොවුණත්, නව උත්සාහයක්. සහල් සඳහාත් සහතික මිලක් නියම 
කළ යුතුයි. ෙම් කරුණු ෙදකම එකටයි යන්ෙන්. ෙම් ෙදකම එක 
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කාරණයක්. වී සඳහා සහතික මිල නියම කරනවා වාෙග්ම, සහල් 
සඳහා  සහතික මිලක් නියම කිරීමත් අත්යවශ්ය කාරණයක්. මා 
විශ්වාස කරනවා, 2020 වන විට අපට අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළට 
යන්න ඒක ෙහොඳ අවස්ථාවක් ෙවයි කියලා.  ඒත් ඒකට බාධාවක් 
තිෙබනවා. ඒ  තමයි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉවත් කිරීම; 
ෙහක්ෙටයාර එෙකන් එහාට සහනාධාරය නැවැත්වීම. ඒක 
බරපතළ කාරණයක්. ෙම් ෙවලාෙව් ඒ ෙකෙරහිත්  රජෙය් 
අවධානය මා ෙයොමු කරවනවා.  

ටින් මාළුවලට සහතික මිලක් ලබාදීම ගැනත් මා කිව යුතුයි. 
අෙප් ලංකාෙව් ටින් මාළු කර්මාන්තශාලා තුනයි තිෙබන්ෙන්. 
ඔවුන්ට සෙතොෙසේ ෙදොරවල් විවෘත කරලා, සෙතොසට ඒ ටින් මාළු 
ලබා ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා ඒ කර්මාන්තය දියුණු 
කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි කියන කාරණාවත් මා කියනවා.  

ෙත් මිල පහත වැටීම නිසා පසු ගිය දිනවල ෙත් ෙගොවියා පාරට 
බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කළා. ඒ අය පිටෙකොටුවට ආවා. කමිටුවක් 
පිහිටුවලා ඒ අයට සහන ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා කියලා, 
එෙහම උද්ෙඝෝෂණය කළ ෙත් ෙගොවියා දැනුවත් කළා. ඒත් ඒ 
කමිටුව තවම කටයුතු ආරම්භ කරලා නැහැ. ෙත් ෙගොවියා දවසින් 
දවස අමාරුවට වැ ටුණා. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ ෙත් 
ෙගොවියා කබෙලන් ළිපට වැටුණා. ෙත් ෙගොවියාෙග් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ඉවත් ෙවනවා. රුපියල් 1,350ට ගත්ත ෙපොෙහොර 
ෙකොට්ටය රුපියල් 8,000ට ගන්න වනෙකොට ගැටලුවක් මතු 
ෙවනවා. ඒ කාරණයත් අවධානයට ගන්න කියලා මා ෙම් ගරු 
සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙත් කම්හල් හිමියන් අද බරපතළ අපහසුතාවකට පත් ෙවලා 
ඉන්ෙන්. ෙත් කම්හල් හිමියන් රැක ගන්න මූල්ය සහන ලබාදීමත්, 
ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ ශක්තිමත් කිරීමත් කළ යුතුය කියන 
කාරණයත් අපි සිහිපත් කරනවා. ඉන්දියාෙවන් ෙමරටට ෙත් 
ෙගනැත් අෙප් ෙත් සමඟ මිශ කරලා "සිෙලෝන් ටී" නමින් යවන 
වැඩ පිළිෙවළ -අගය එකතු කරලා යවන වැඩ පිළිෙවළ- වහාම 
නවත්වලා, අෙප් ෙත්වලට අගය එකතු කරලා "සිෙලෝන් ටී" නමින් 
පචලිත කරන්න කටයුතු කරන්න කියන ෙයෝජනාව මා ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රබර්, ෙපොල් 
ආර්ථිකයත් ශක්තිමත් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙපොල්වල  ට ෙද්ශීය 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. රබර්වලට  ෙවෙළඳ ෙපොළක් නැහැ. 
රබර් ෙව   ෙළඳ   ෙපොළ ෙබොෙහොම බරපතළ විධියට බිඳ වැටිලා 
තිෙබනවා. රබර් ෙවෙළඳ ෙපොළත් ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කළ 
යුතුයි කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙපොල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
තත්ත්වයත් එෙහමයි.  

මා ටික කාලයක් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරය දරපු සුළු අපනයන 
ෙභෝග පවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් කුරුඳු වගාව සම්බන්ධෙයන් 
පුහුණු පාසලක් ආරම්භ කරන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එය 
සතුටුදායක කාරණයක්. ඒ වාෙග්ම කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් 
ආරම්භ කරන්නටත් ෙමවර අය වැය තුළින් ෙයෝජනා කර තිබීමත් 
සාර්ථක පියවරක් ෙවයි කියලා මම අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

වාහන මත බදු පැනවීම බරපතළ කාරණයක්. වාහන මත බදු 
පැනවීම නිසා මධ්යම පන්තිෙය් -  බැරි පන්තිෙය් - මිනිසුන්ෙග් 
සාක්කුවට කවදාවත් වාහනයක් ගන්න ආරාධනාවක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. වාහනයක් ගන්න තිබුණු බලාෙපොෙරොත්තුව ෙමවර අය 
වැයත් එක්ක සම්පූර්ණෙයන්ම සුන් ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා.  
[බාධා කිරීමක්] රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, අත්පුඩි ගහන්න 
එපා, අහෙගන ඉන්න.   

ෙපොදු මඟී පවාහනය  මීට වඩා විධිමත්ව ශක්තිමත් කළ යුතුයි. 
වර්තමාන පවාහන අමාත්යතුමාට එම වගකීම පැවෙරනවා.  
පවාහනය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න බාර ගත් ඇමතිවරුන් 
ෙපොදු මඟී පවාහනය හරියට දියුණු කෙළේ නැහැ. තමන්ට ඕනෑ 
විධියට  දුම්රිය ධාවනය කරවනවා, තමන්ට ඕනෑ විධියට දුම්රිය 
strike කරනවා. මඟීන් දුම්රිෙය් සිටියදීම strike කරලා එයින් 
බැහැලා යන්න පුළුවන් රියැදුරන් ඉන්නවා. ගමනාන්තය දක්වා ඒ 
මඟීන් රැෙගන යන්නවත් ඔවුන් කැප ෙවන්ෙන් නැහැ. බස් එකක් 
 එෙහම වර්ජනය කෙළොත්,  ෙවනත් බස් එකකින්  ඒ මඟීන්ව 
 ගමනාන්තය දක්වා රැෙගන යන්න පුළුවන්. දුම්රිෙය් එෙහම 
කරන්න බැහැ. දුම්රිය අතර මඟමයි.  පසු ගිය දා ඇති වුණු සිද්ධිය 
දුම්රිය ගැන තිබුණු විශ්වාසය බිඳ වැටුණු අවස්ථාවක් හැටියට මා 
සලකනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙපෞද්ගලික බස් රථ නියමිත කාල සටහන් 
අනුව ඒකාබද්ධ ෙසේවයක් තුළ ගමන් කරන්ෙන් දකුණු පළාෙත්  
විතරයි. අෙනක් පළාත්වල තිෙබන පශ්න ගැනත් ෙසොයා බලා 
ෙපෞද්ගලික බස් රථ අංශය ශක්තිමත් කරන්න කියලා මා 
ආරාධනා කරනවා.   

දුම් පරීක්ෂණ සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා අය කරනු ලබන 
ගාස්තුව, අෙනකුත් බදු,  spare parts අලුත්වැඩියා කිරීෙම් ගාස්තු 
ඉහළ යාම නිසා බස ් රථ ව්යාපාරය පවත්වාෙගන යන්න බැරි 
මට්ටමට පත් ෙවනවා. ඒ සඳහා යමක් කිරීමට කැප ෙවන්න 
කියලාත්  මම ෙම් ෙවලාෙව්දී ආරාධනය කරනවා. මීට වඩා 
ෙපෞද්ගලික බස් රථ අංශය ගැන අපි ෙසොයා බැලිය යුතුයි.  

මා අවසාන වශෙයන්, රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවකයන්ට වාහන 
බලපත ලබා දීම සම්බන්ධෙයනුත් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
රාජ්ය අංශෙය් දීර්ඝ කාලයක් ෙසේවය කරපු රාජ්ය ෙසේවකයන්ට 
ලැබුණු ෙහොඳ අවස්ථාවක් තමයි, තීරු බදු රහිත වාහන  ෙගන්වීෙම් 
බලපත ලබා දීම. ඔවුන් එම වාහන බලපත ඉල්ලලා උද්ෙඝෝෂණය 
කෙළේ නැහැ. රජෙය් වගකීමක් හැටියට සලකා ඔවුන්ට ඒ වාහන 
බලපත ලබා දුන්නා. ඒ වාහන බලපත  ලබා දීම අෙහෝසි කර 
තිෙබන නිසා  අද ඔවුන් බරපතළ අපහසුතාවකට පත් ෙවලා 
සිටිනවාය කියන කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් 
කරනවා.  

රිචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමා අධ්යාපන ඇමතිතුමා වශෙයන් හිටපු 
යුගෙය් තිබුණු අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවළත්, එයින් ලැබුණු පතිඵලත් 
අනුව අධ්යාපනයට යම් පතිපත්තියක් තිබුණාය කියන කාරණය 
අෙප් ඇඟට දැනුණා.  අධ්යාපන සහ උසස් අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයන් තිබුණු හැම ගැටලුවකටම එතුමා විසඳුම් ලබා 
දුන්නා. එතුමාෙගන් පසුව ඒ කටයුතු එෙහම ඉටු වුණාද කියන 
පශ්නය මතු ෙවනවා.  රිචර්ඩ් පතිරණ යුගය නැවතත් ෙම් රෙට් 
ඇති කෙළොත් පාසල් අධ්යාපනය මීට වඩා ඉහළ තත්ත්වයකට  
ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙවයි කියන කාරණය වර්තමාන අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාට සිහිපත් කරමින්, 2016 අය වැය තුළින් සියලු 
ෙදනාෙග්ම බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.30ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු  තිලංග සුමතිපාල  
මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்   பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந்ெதாடங்கிற் .  பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால ] தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, MR. 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

1207 1208 

[ගරු  නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග්  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා 

 
[අ.භා. 1.30] 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් මංගල අය 

වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන 
මෙග් සතුට පළමුෙවන්ම පකාශ කර සිටිනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ෙග් කථාවලදී කිව්ෙව් ෙම්ක යහපාලන 
ආණ්ඩුවක්; පළිගන්ෙන් නැහැ; අලුත් සංසිඳියාවකට යන්න 
උත්සාහ ගන්නවා; ඒ සඳහා කටයුතු කරනවා කියන එකයි. ඒක  
තමයි හැම කථිකෙයක්ම තමන්ෙග් කථාවලදී පකාශ කර සිටිෙය්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට  කෘෂි සංවර්ධන 
නිලධාරිවරියක් හා කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරිවරෙයක් දවස් 33ක් 
ඇතුළත ස්ථාන පහකට මාරු කර තිෙබනවා. අද ෙම් වන විට ඒ 
අය තඹුත්ෙත්ගම නගරෙය් විෙරෝධතා පානවා. 2015.10.20 වන 
දින ඒ අය පදවිය පරාකමගම ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානයට  
මාරු කර තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ 2015.10.28 වන දින වහාම 
කියාත්මක වන  පරිදි කුරුණෑගල දිස්තික් කාර්යාලයට මාරු කර 
තිෙබනවා. නැවතත් 2015.11.03 වන දින ගල්ගමුව ෙගොවිජන 
ෙසේවා මධ්යස්ථානයට අනුයුක්ත කර තිෙබනවා. නැවතත් 
2015.11.09 වන දින අනුරාධපුර දිස්තික් කාර්යාලයට මාරු කර 
තිෙබනවා. 2015.11.23 වන දින මුලතිව් දිස්තික්කෙය් සම්පත් 
නුවර ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යසථ්ානයට ෙම් අය මාරු කර 
තිෙබනවා. ෙම් කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරිතුමියට අවුරුදු 12ක් 
වයසැති වැඩිවිය පැමිණි දියණියක් ඉන්නවා. අවුරුදු 8ක පිරිමි 
දරුෙවක් ඉන්නවා. තවත් අවුරුදු 7ක දරුෙවක් ඉන්නවා.  මම ෙම් 
ගැන ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අවස්ථාෙව් ගරු අගමැතිතුමා හිටිෙය් 
නැහැ. සභානායකතුමා හිටියා. සභානායකතුමා නිතර නිතර 
කිව්ෙව් ෙම් අසාධාරණ මාරු කිරීම් පිළිබඳව වහාම ෙසොයා බලන 
බවයි. ෙමය  විනය පරීක්ෂණයක්, නැත්නම් ෙවනත් ෙහේතුවක් 
නිසා මාරු කිරීමක්  ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනය කළ නිසා තමයි මාරු 
කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙම්  සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා  
ඔවුන්ට සහනයක් සලසා දීමට වහාම කටයුතු කරන ෙලස 
යහපාලන ආණ්ඩුෙව් වගකිව යුතු මැති ඇමතිවරුන්ෙගන් මම 
පළමුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමා කිව්වා එතුමා අය වැය විවාදෙය්දී කථා කෙළේ ගම්පහ 
දිස්තික්කයට බලපාන පශ්න පිළිබඳවයි කියලා. අපට කථා 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට බලපාන 
පශ්න ගැන. ෙම් අය වැය ෙයෝජනාත් එක්ක ඒවා අෙප් පෙද්ශවල 
ජනතාවට බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 2001 සිට 2004 දක්වා ෙම් 
රෙට් වී වගාව කමානුකූලව ගරා වැටිලා  ෙගොවි පෙද්ශවල 
තරුණයන් තම ජීවෙනෝපාය වන කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙයන් අයින් 
ෙවලා - 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  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 මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද අර transfer එකක් ගැන කිව්ෙව්? 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
Transfer එකද? මාරු කරලා තිෙබන එකද? 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඒක ෙද්ශපාලන බලපෑමක්ද? 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)  
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ෙම් එක්ෙකෙනක් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයකුෙග් බිරිඳක්. 

අෙනක් එකෙකනා රාජාංගන පෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා. 
එතුමා කෘෂිකර්ම නිලධාරිවරෙයක්.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙම් මාරු කිරීම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලනය කළ නිසාද? 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ෙකළින්ම ඒකයි. නැත්නම් දවස් 33කට පස් තැනකට මාරු 

කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙසොයලා බලන්න. මම 
විස්තර ෙදන්නම්. ෙම්ක විශාල අසාධාරණයක්.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙම්ක පිටුපස ඉන්ෙන් කවුද? කවුද ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන්?      

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ආණ්ඩුව.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ආණ්ඩුෙව් අපි ෙදෙගොල්ලම ඉන්නවා ෙන්.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ආණ්ඩුෙව් ෙදෙගොල්ලම හිටියාට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 

යහපාලනය නිසා ෙන් කිව්ෙව්. ෙමතැන අසාධාරණයක් කර 
තිෙබනවා. ෙම් අසාධාරණය සාධාරණය කරන්න.  තමුන්නාන්ෙසේ 
ෙම්ක විහිළුවකට ගණන් ගන්න එපා. ෙම්ක විහිළුවකට ගණන් 
ගන්ෙන් නැතිව වැඩිහිටි දියණියක් සිටින - මම හිතන විධියට 
ඔබතුමාටත් දියණියක් ඇති. ඔබතුමාත් පිෙයක්.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු මන්තීතුමනි, විහිළුවකට නම් ෙමෙහම අහන්ෙන්      

නැහැ ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මම ෙම් යහපාලනය ගැනයි  කිව්ෙව්. අෙප් සභානායකතුමා 

දැන් ටිකකට ඉස්සරෙවලා පුන පුනා කිව්ෙව් ෙම් යහපාලනෙය් 
කිසි පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ, අපි සමගිෙයන් එකට යමු කියලායි. 
නමුත් දැන් කවුරු ෙහෝ කිරි කළයට ෙගොම ටිකක් දමලා තිෙබනවා 
වාෙග් වැඩක් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඔබතුමා කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට කියන්න.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට කියලා තිෙබනවා.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඔබතුමන්ලාෙග් මහ ෙල්කම්තුමා. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
අෙප් මහ ෙල්කම්තුමා තමයි. කවුරුන් ෙහෝ කමක් නැහැ. 

[බාධා කිරීමක්] ඉතින් එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ඕනෑ. එතුමා 
දැන් ෙම් කථාව ෙවලාෙව් ඉන්න එපායැ. සිටියා නම් අපට ඒ ගැන 
අහලා දැනගන්න තිබුණා. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් 
ෙම් අසාධාරණය මඟ හරවන්න දායක වන්න කියලායි.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු මන්තීතුමා, මට විස්තර ටික ෙදන්න. මම ගරු දුමින්ද 

දිසානායක ඇමතිතුමාට කියා එය සකස් කර ෙදන්නම්.   
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
එය ඔබතුමාට බාරයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වී වගාව කමානුකූලව කඩා 
වැටුණා. 2004 විතර වන විට. ඊට ෙහේතුව, රුපියල් 500 ගණනට 
තිබුණු ෙපොෙහොර මිටිෙය් මිල රුපියල් එක්දහස් ගණනට ඉහළ 
යෑමයි. ෙගොවීන් ෙයොදන MOP ආදි ෙපොෙහොර රුපියල් තුන්දහස් 
ගණනට ඉහළ ගියා. ඒ අධික මිල දරන්න බැරිව අන්තිෙම්දී 
ෙගොවියාට ඉතිරි වුෙණ් උකුනු දැත්තයි, ෙබෝලත්තයි කියන 
කථාවට සීමා ෙවලා ඔවුන් ඒ වගාෙවන් අයින් වුණා. හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට එන්න පකාශයක් 
කළා, ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, "වී වගාව නැංවීම සඳහා මම 
ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 350ට ෙදනවා" කියලා. බලයට ආපු 
ගමන් එතුමා මාස තුනක් යන්න ඉස්සර ෙවලා කවුරුවත් සිතුෙව් 
නැති විධියට ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 350ට දුන්නා. ඒ 
සහනාධාරය ෙම් වන තුරු දීෙගන ආවා. ඇයි එතුමා ෙපොෙහොරම 
ෙදන්න ෙයෝජනා කෙළේ? ඒ ෙපොෙහොර ටික ෙපොෙළොවට වැෙටන්න 
ඕනෑ කියන එක එතුමා දැඩි ෙලස විශ්වාස කළා. වැටුණු වී වගාව 
නංවා ලීමට නම්  ඒ කාර්යය ඒ ආකාරෙයන්ම ෙයදෙවන්න ඕනෑ 

කියලා රජය බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ නිසා එදා රජය දුන් 
සහනාධාර ෙපොෙහොර ෙගොවීන් ආරක්ෂා කළා, ඉතාම වටිනා 
වස්තුවක් විධියට. එෙහම ආරක්ෂා කළ නිසා තමයි, පසු ගිය රජය 
කියාත්මක කළ ඒ වැඩ පිළිෙවළ නිසා තමයි ෙම් වන ෙකොට ෙම් 
රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත කිරීමට පුළුවන් වුෙණ්. හැබැයි දැන් 
ෙම් අය වැෙය් කියන විධියට මුදල් ෙදන්න ගියාම ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? අමාත්ය මණ්ඩලය කථා කරලා ලු ෙම් තීරණය 
ගත්ෙත්. අක්කර ෙදකහමාරක් තිෙබන කුඹුරක සාමාන්යෙයන් 
ෙගොවීන් ෙදන්ෙනක් තුන්ෙදෙනක් වැඩ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ෙම් අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කරන සහනාධාර මුදල සමහර විට යන්ෙන් 
ඉඩම් හිමියාටයි. එක්ෙකෝ ඉඩම් හිමියා කුඹුර ෙදනවා අ ෙඳේට. ඉඩම් 
හිමියා  ඒ සල්ලි ටික අතට අරෙගන වගා කරන ෙගොවීන්ට දුන්ෙන් 
නැති වුෙණොත් ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට ෙවනවාද? එය ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ. 
සමහර කුඹුරු හිමියන් කියාවි, 'උඹට මම කුඹුර ෙදන්න විතරයි 
ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. උඹට ෙපොෙහොර සහනාධාර මුදල් ෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් නැහැ' කියලා. දැනට පවතින කමය එය 
ෙනොෙවයි. පවතින කමයට නම්, කුඹුෙර් වැඩ කරන්ෙන් කවුද, ඒ 
පුද්ගලයාට තමයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය යන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සමහර විට ඉදිරිෙය්දී කියන්න පුළුවන්, 'ෙමය 
හැෙමෝටම ෙදන්ෙන් නැහැ. අඩු ආදායම්ලාභින්ට පමණයි 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්ෙන්' කියලා. රජෙය් ෙසේවකයකු 
ෙගොවි පවුෙල් ඉන්නවා නම්, ඒ සහනාධාරය ෙදන්න බැහැ කියාවි. 
ටැක්ටරයක් තිෙබනවා නම්, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න බැහැ 
කියාවි. ඒකයි සහනාධාර කමය කප්පාදු ෙවනවා කියන්ෙන්. 
ෙගොවීන් ෙවනුෙවන්, ෙම් රට ෙවනුෙවන් අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙදමින් ආ ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
කමානුකූලව කප්පාදු කිරීෙම් පළමුවන පියවර ෙමෙසේ තැබුවා 
කියන එක 2016 අය වැෙය් ෙම් ෙයෝජනාවලින් අපට ෙපෙනනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්කම තමයි පාසල් නිල 
ඇඳුම් ෙරදිවලටත් කෙළේ. ෙමතුමන්ලාම තමයි  ඒ තීරණයත් ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් විධියට, එප්පාවල පෙද්ශය ගනිමු. 
එප්පාවල නගරෙය් තිෙබන්ෙන් ෙරදි කඩ ෙදකයි. එප්පාවල 
නගරෙය් ෙරදි කඩ ෙදකක් විතරක් තිබුණාම ඉස්ෙකෝල 20ක, 
30ක ළමයින් ෙරදි ගන්න ඒ කඩ ෙදකට යන්න ඕනෑ ෙපෝලිෙම්. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් වවුචරය රුපියල් 
400ක් ෙහෝ 500ක් කියලා හිතමු. ෙසේවකයකුෙග් දවසක සාමාන්ය 
පඩිය රුපියල් 1,000යි. ඔහු හැතැප්ම 15ක්, 20ක් පසු කරලා දවස 
ෙගවාෙගන එප්පාවල ෙරදි කෙඩ්ට ගිෙයොත්, ඒ වවුචරෙය් 
වටිනාකමක් නැති වනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. දිවංගත ආර්. 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ආරම්භ කරපු, පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි 
ලබා දීෙම් කර්තව්යය ඉතාම වටිනවා. ඒවා එක හා සමාන ෙරදි. 
ළමයි අඳින්ෙන් එකම uniform එක. හැබැයි ෙම් කමය ආ විට 
සමහර විට එය ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. පවතින කමය තුළ විශාල 
කාර්ය භාරයක් සිද්ධ වන බව අපි දකිනවා. නිල ඇඳුම් ෙරදි 
පන්තියට ෙගනැල්ලා ළමයාට ෙදන විට ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඇති 
කරපු, ඒ කර්තව්යය ආරම්භ කරපු පුද්ගලයා ජීවමාන ෙවනවා. 
නමුත් තව ටිකක් කල් යන විට ෙම් කමය සැහැල්ලු වැඩ 
පිළිෙවළක් බවට පත් ෙවනවා. එම නිසා  ෙම් ෙපොෙහොර දීම 
පිළිබඳවයි, පාසල් ළමයින්ට නිල ඇඳුම් දීම පිළිබඳවයි නැවත ෙම් 
රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරන්නටය කියා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ෙම් ආණ්ඩුෙව් අය වැය ෙයෝජනාවලදී වී මිල පිළිබඳව 
කියනවා. ඡන්දයට ෙපර ෙගොවීන්ට සම්බා කිෙලෝ එක රුපියල් 
50යි කියා කිව්වා. ෙම් සම්බා කිෙලෝ එක රුපියල් 50ට ෙදන්නට 
බැහැ. ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. නමුත් ඒ ෙවලාෙව් ඡන්ද 
ෙපොෙරොන්දුවක් නිසා එෙහම කියලා, අන්තිෙම්දී  ඒ ගන්න 
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පමාණය වී කිෙලෝ 2,000ට සීමා කළා. දැන් නැවත කියනවා, 
තිබුණු පමාණයමයි කියා. මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය, දැන් පවත්වා 
ෙගන යන මිල සාධාරණයි කියන එකයි. නමුත් ෙගොවියා නිපදවන 
වී පමාණය සම්පූර්ණෙයන්ම ගන්න කමයක් හදන්නට ඕනැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් පණහට වී කිෙලෝ එක දුන්නාම, 
අෙප් පෙද්ශෙය් වී කිෙලෝ ෙදදාහක්   රුපියල් පණහ ගණෙන් ෙදන 
ෙගොවියා, ඉතිරි වී කිෙලෝ තුන්දාහ ෙදන්ෙන් සමහරවිට රුපියල්  
28ට, රුපියල් 32ට වාෙග් ගණනකට. තරගයක් තිෙබනවා නම් 
තමයි වී අෙළවි මණ්ඩලය වී මිලදී ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්. ෙම් කමය තුළ මුළු වී පමාණයම ගන්නට කමයක් 
හැදුෙවොත් තමයි ෙගොවියාට ෙම්ෙකන් සහනයක් ලැෙබන්ෙන් 
කියන එක කියන්නට ඕනෑ.  

අධ්යාපනය ගැන කියන ෙකොට, තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය 
අවුරුදු පහ තුළ විෙශේෂ අධ්යාපන උපෙද්ශක කාරක සභාවක් 
තියලා, ෙම් රෙට් ඉන්න අධ්යාපන විෙශේෂඥෙයෝ ඒ උපෙද්ශක 
කාරක සභාවට ෙගන්වලා, අෙප් මැති ඇමතිවරු ඒ කාරක සභාවට 
ගිහින් ෙම් මහින්ෙදෝදය වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක වැඩ  පිළිෙවළක් 
කියා පිළිගත්තා කියන එක කියන්න ඕනෑ. අද එහි හිටපු මැති 
ඇමතිවරුන්ෙගන් බහුතරයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරනවා. අද සිටින අධ්යාපන ඇමතිවරයා ඒ කාරක සභාවල 
හිටියා. එතුමාත් ෙම් සඳහා ෙයෝජනා ෙගනාවා. ෙම්ක තමයි ෙම් 
රෙට් නියම කමය කියා අපි දකිනවා. අෙප් පෙද්ශ දුෂ්කර පෙද්ශ. 
ඒවාෙය් සමහර ඉස්ෙකෝලවල ඉන්ෙන් ළමයින් පහෙළොවයි, 
විස්සයි; ගුරුවරුන් හයයි, හතයි. සමහර ඉස්ෙකෝලවල ළමයින් 
ෙදසීය තුන්සීය හිටියත් අවශ්ය පමාණයට ගුරුවරුන් නැහැ. ඒ 
පාසල් අතර දුර පමාණෙය් පරතරය කිෙලෝ මීටර් තුනක් ෙහෝ 
හතරක්. ඒ පාසල්වල ළමයින්ට සමහර විෂයයන් උගන්වන්නට 
ගුරුවරුන් නැහැ. ඒ විෂය උගන්වන්නට දැනුම තිෙබන ගුරුවරයා 
අර ළමයින් නැති ඉස්ෙකෝලෙය් ඉන්නවා.  

මහින්ෙදෝදය විද්යාල සංකල්පය ෙගනැවිත් අපි සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා කථා කෙළේ, එක පෙද්ශයක එක ෙලොකු 
ඉස්ෙකෝලයක් හදාෙගන ඉතිරි පාසල් ෙගොදුරු පාසල් කර, ෙම් 
කමය  ඉස්සරහට ෙගන එමුයි කියායි. ඒ කමය දැනුත් ඉදිරියට 
ෙගනියන්නට බැරි ඇයි? ඒ කමය ඉදිරියට ෙගන ගියා නම් ඉවරයි. 
එෙහම ෙගන ගියා නම් ඒ විධියට තාක්ෂණයත් ඉදිරියට යනවා. 

තාක්ෂණ අධ්යාපනය ආවා. ෙකෝ ටි ගණන් වියදම් කර හැදූ 
මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර අෙප් පෙද්ශවල තිෙබනවා. ඒවා දැන් 
වහලා. ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවල ෙකොෙහේවත් කියලා නැහැ,  ෙම් 
මහින්ෙදෝදය විද්යාලවලට අවශ්ය උපකරණ ෙගනැවිත් දී ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ඉස්සරහට ෙගන යනවාය කියා. ෙම් ෙගන ගිය වැඩ 
පිළිෙවළ ඉස්සරහට  ෙගන යනවා මිසක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මැති 
ඇමතිවරු ෙවනස් වුණාය කියා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙවනස් කිරීම 
තුළ අපි බලාෙපොෙරොත්තුවන - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
එම නිසා ෙම් කාරණය ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්නටය 

කියා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවල ෙබොෙහොම 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙයෝජනාත් තිෙබනවා. වතු කරෙය් ලැයිම් 
කාමරවල ජීවත් ෙවන ෙදමළ ජනතාවට නිවාස සාදා දීම ඉතාම 
අගනා වැඩ පිළිෙවළක්. අපි  ඒවා අගය කරනවා.  

අය වැය ඉලක්කම්වලින් මනින්න එපා කිව්වා. සාමාන්යෙයන් 
අය වැයක් ඉලක්කම්වලින් ඕනෑ. සමහර මන්තීවරුන් කිව්වා, 
ඉලක්කම්වලින් වැඩක් නැහැ; පයිතගරස්ෙග් න්යාය වැඩක් නැහැ; 
කථාව තමයි ගණන් ගන්ෙන් කියා. අපි දන්නවා, දින 100 
වැඩසටහෙන්දී, දින 100 අය වැෙය්දී කියපු ඒවායින් ෙකොපමණ 
ඉටු වුණාද කියලා. අපි එදා ෙකොත්තමල්ලි මිල අඩු කරලා 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ජීවන බර අඩු වුණා කිව්වා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ජීවන බර අඩු වුණා කිව්වා. නමුත්, ජීවන බර අඩු වුණාද? ඒ 

බර නැවත ජනතාවට ආවා. ඒ නිසා  ෙම් අය වැෙය් ෙහොඳ පැත්තට 
වඩා නරක පැත්ත තිෙබනවා. එය නිවැරදි කරන ෙලස 
විෙශේෂෙයන්ම මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරමින්, මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon.  Abdul Haleem. You 

have 15 minutes.  

 

[අ.භා. 1.46] 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 

ෙවලාෙව් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මා සතුටට පත් ෙවනවා. 
යහ පාලනයත් එක්ක ෙගොඩ නැඟුණු ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් පථම 
අය වැය ෙයෝජනාවලිය සම්බන්ධව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවස්ථාවක් ලැබීම ගැනත් ඇත්ෙතන්ම මා සතුටට පත් ෙවනවා.  

ෙමම අය වැය ෙයෝජනාවලිය දිහා බලන විට, මෑත කාලෙය් 
ඉදිරිපත් වුණු අය වැය අතුරින් පශස්ත මට්ටෙම් අය වැයක් 
වාෙග්ම, ජනතාව පීඩාවට පත් ෙනොකරන අය වැයක් හැටියටත් මා 
ෙම් අය වැය දකිනවා. විෙශේෂෙයන් දිගු කාලීන සංවර්ධනය සඳහා 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන 
අතර, ෙකටි කාලීන සංවර්ධනය  වශෙයන් රෙට් ජීවත් ෙවන විවිධ 
ජන ෙකොටස් ආවරණය වන පරිදි ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලිය 
ඉදිරිපත් කිරීම අගය කළ යුතු ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම රජය පසු ගිය රජය වාෙග් ෙනොෙවයි. ෙම් රජය 
ජනතාවත්, රටත් ණය උගුලට තල්ලු කරන්ෙන් නැතිව, විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා දරදඬු නීති රීති හා 
කියා පටිපාටිය ෙවනස් කර නම්යශීලීව කටයුතු කරමින් ඒ අයට 
අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා තිබුණු බාධක ඉවත් කිරීම 
ඉතා ෙහොඳ පියවරක් හැටියට මා දකිනවා.  

ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට සියයට 80කට වඩා දායකත්වය ලබා 
ෙදන්ෙන් සුළු, මධ්ය සහ කුඩා කර්මාන්ත යන අංශ තුනයි. ෙම් අංශ 
තුන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙම් අය වැය තුළින් විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු වී තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් ෙමම ක්ෙෂේත 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්ය බදු සහන ඇතුළු තවත් සහන රැසක් 
ලබා දී තිබීම අගය කළ යුතුයි. ෙම් වාෙග් සහන රැසක් ලබා ෙදමින් 
ඔවුන් දිරි ගැන්වීෙමන් යම් පමාණයකට රැකියා අවස්ථා ඇති 
කිරීමට අපට හැකි ෙවන බව මා විශ්වාස කරනවා. 

පසු ගිය රජය සමඟ සසඳා බැලීෙම්දී, පසු ගිය රජය යුද්ධ 
තිබුණු කාලෙය් වාෙග්ම යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුවත් ආරක්ෂක 
අංශය සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් කළා. නමුත් ෙම් අය වැය තුළින් 
ආරක්ෂක අංශය ෙවනුෙවන් පමාණවත් ෙලසයි මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය රජය ගරු ජනාධිපතිතුමා සඳහාත් 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිබුණා. නමුත්  වර්තමාන 
ජනාධිපතිවරයා ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන මුදල ෙමවර විශාල 
වශෙයන් අඩු කර තිබීමත් ෙමම අය වැෙය් විෙශේෂ ලක්ෂණයක් 
හැටියට මා දකිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රටක් සංවර්ධනය වීමට නම් 
මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම අනිවාර්යෙයන් කළ යුතු 
ෙවනවා. ෙමම අය වැය තුළින් අධ්යාපනය සඳහා රුපියල් දසලක්ෂ 
92,000 වැය කිරීමට ෙයෝජනා වී තිෙබනවා. එය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 5.4ක් වැනි විශාල මුදල් පමාණයක්. පසු 
ගිය රජය අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල සියයට 2.4 සිට 
සියයට 1.8 දක්වා අඩු කළ බව අපි හැෙමෝම දන්නවා. එදා 
ඉතිහාසෙය් පළමු වරට විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්, විශ්වවිද්යාල 
සිසුන් දැවැන්ත උද්ෙඝෝෂණයක නිරත වුණා. අධ්යාපනය සඳහා 
ෙවන් කරන මුදල වැඩි කරන ෙලස එදා ඒ පිරිස ඉල්ලීම් කළාට, 
එදා තිබුණු ආණ්ඩුව ඒ අයෙග් ඉල්ලීම්වලට කන් දුන්ෙන් නැහැ. 
අන්තිෙම්දී අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල මණ්ඩලෙය් සිසුන් 
ෙදෙදෙනකු මිය යාෙමන් එම උද්ෙඝෝෂණය අවසන් වුණා. 

රටක් ජාතියක් හැටියට අද අෙප් රට මුහුණ ෙදන දිළිඳුකම 
ඇතුළු පශ්න රාශියකටම ෙහේතු වී ඇත්ෙත් ෙමම රෙට් නිසි 
අධ්යාපන කමයක් ෙනොවීම බව ෙබොෙහෝ අයෙග් අදහසයි. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරන මුදල් 
නිසි පරිදි පෙයෝජනයට ගන්න. විෙශේෂෙයන්ම ඉගැන්ෙම් 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම, පාසල්වල යටිතල පහසුකම් ඇති 
කිරීම, එෙමන්ම ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් විෂය මාලා සංවර්ධනය කිරීම 
වැනි වැදගත් කරුණු සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට අමතරව සියලු පාසල්වල 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීමටත්, ගුරු නිවාස, ගුරු 
විෙව්කාගාර ඇති කිරීමටත්, නවක ගුරුවරුන්ට අවුරුදු පහක 
පුහුණුවක් ලබා දීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමම අය වැය 
තුළින් අධ්යාපනයට වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය අංශයටත් විශාල මුදලක් 
ෙවන් කර ඇති බව දකින්න තිෙබනවා.  

ශීඝෙයන් පැතිරී යන වකුගඩු ආශිත ෙරෝග නිවාරණය සඳහා 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමුකර තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝග පැතිර 
යන පෙද්ශවල රුධිර කාන්දු ෙපරන මධ්යස්ථාන -dialysis centres
- 1,000ක් ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන අතර ඒ සඳහා 

රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගීන් 
සඳහා  මිලියන 2,000ක් වියදම් කරමින් මින්ෙන්රිය පෙද්ශෙය් 
ෙරෝහලක් ඉදිකිරීම වැදගත් පියවරක් හැටියට මා දකිනවා. ඒ 
වාෙග්ම මහනුවර, නල්ලූර්, මාතර යන පෙද්ශවල පිළිකා ෙරෝහල් 
තුනක් ඇති කිරීමටත් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙරෝගීන්ට 
අවශ්ය පතිකාර ලබාදීමත් සමඟ ෙරෝග වැළැක්වීෙම් කටයුතු 
සඳහාත් රජෙය් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා.  

දියවැඩියාව, ෙඩංගු, පිළිකා, වකුගඩු ආශිත ෙරෝගයන් 
සම්බන්ධව පර්ෙය්ෂණ කිරීම සඳහාත් රුපියල් මිලියන 250ක් 
ෙවන් කර තිබීමත් විෙශේෂ කාරණයක් හැටියට මා දකිනවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීෙම් කමය ෙවනස් කර එම ෙගොවීන්ට 
මුදල් ලබා දීෙම් කමයක් හඳුන්වා දීමට රජය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. පසු ගිය කාලවල ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීෙම්දී ඉතා 
බාල වර්ගෙය් ෙපොෙහොර ලබා දීෙමන් විවිධ ෙරෝග පැතිරීමට 
ඉඩපස්ථා ඇති වුණු බව රට තුළ ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණා. එම 
නිසා ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීෙම් කමය ෙවනස් කර 
ෙගොවීන්ට මුදල් ලබා දීම තුළින් ෙගොවීන්ට තමන්ට අවශ්ය සුදුසු, 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉහළ ෙපොෙහොර ලබා ගැනීමට පුළුවන් 
ෙවනවා. එපමණක් ෙනොව මහා පරිමාණෙය් ෙකොමිස් ගැහිලි, වංචා 
දූෂණවලට ඉඩ ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම පාසල්වල නිල 
ඇඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා වවුචර් කමයක් හඳුන්වා දීෙමන් මහා 
පරිමාණෙය්  වංචා දූෂණ නැති කිරීමට අවස්ථාව  සැ ලෙසන බවට 
මා විශ්වාස කරනවා. සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කිරීම සඳහාත් 
ෙමම අය වැය තුළින් විවිධ සහන රැසක් ලබා දීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ මඟින් රටට විශාල වශෙයන් විෙද්ශ 
විනිමය උපයා ගැනීමට හැකි ෙවන අතර ස්වයං රැකියා, අතුරු 
රැකියා මාර්ග විශාල වශෙයන් බිහි කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ජනතාවට බලපාන විශාලතම පශ්නය තමයි පහසුකම් සහිත 
නිවාස ෙනොමැතිවීම. ඒකට පිළියමක් හැටියට  සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකම, නිවාස 1,000ක්ද, වසර පහකින් නිවාස 
ලක්ෂයක්ද සෑදීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම්ක ෙහොඳ 
අදහසක් හැටියට මා දකිනවා. මීට අමතරව රජෙය් ෙසේවකයින් 
සඳහා ද නිවාස ඉදිකිරීමට  ෙම් අය වැය තුළින් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව නිවාස ක්ෙෂේතෙය් විප්ලවයක් සිදු කරමින් 
සැමට ෙසවණක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට 
ෙම් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

කෘෂි කර්මාන්තය, පලතුරු සහ එළවලු කර්මාන්තය, කිරි 
කර්මාන්තය, ධීවර ක්ෙෂේතය, වැවිලි ආර්ථිකය, ගාමීය ආර්ථිකය 
ආදී වශෙයන් විවිධ ෙයෝජනා සහ සැලසුම් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර 
ෙම් ක්ෙෂේතවල විශාල පගතියක් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව 
මා හිතනවා. ෙමම අය වැය ෙයෝජනා අනුව බඩු මිල අඩුවීමත්, 
ජීවන වියදම අඩු වීමත් අපට ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ දකින්නට 
ලැෙබ්වි. රැකී රක්ෂා අවස්ථා වැඩි වීමත් සමඟම ජනතාව ෙග් 
ආදායම් තත්ත්වය උසස ්වී රට සංවර්ධනය කරා ගමන් කරනවා. 
කර්මාන්ත ශාලාවන් ගණනාවක් ඇති කිරීෙමන් අපි හැෙමෝම 
මුහුණ ෙදන රැකියා පශ්නයට යම් විසඳුමක් ලබා දීමට හැකි 
ෙවනවාය කියා මා හිතනවා. අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම තීරුබදු රහිත 
වාහන බලපත අෙහෝසි කිරීම සම්බන්ධව  විශාල පශ්නයක් මතුවී 
තිෙබනවා.   තීරුබදු රහිත වාහන බලපත ලබා දීම අෙහෝසි කිරීම 
නිසා රාජ්ය ෙසේවෙය් සිටින ෙබොෙහෝ අය ඉතාමත්ම කලකිරීමකට 
පත් වී සිටිනවා. තීරුබදු රහිත වාහන බලපත ඒ අයට ලබා දීමට 
ෙනොහැකි නම්- [බාධා කිරීමක්] ඒ අයට යම් විකල්ප මාර්ගයක් 
එෙහම නැත්නම් තීරුබදු රහිත වාහන බලපත සහනය ලබා දීමට 
කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත් බව සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. S. Shritharan. You have 

35 minutes.  
 
[பி.ப. 1.56] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, தமிழர்களின் 

வாழ்வில் இன்  ஒ  னித நாள். எம  மா ரர்களின் நிைன  
நாள். தமிழினத்தின் இ ப் க்காகத் தம  இன் யிைர ஈகம் 
ெசய்த உன்னதமானவர்கைளத் தம  ெநஞ்சத்தின் நிைனவால 
யத்தில் தமிழர்கள் நிைன கூ ம் நாள். தமிழர் நிலம் சுதந்திர 
தாகம்ெகாண்  எ ச்சிெகாள் ம் மகத்தான நாள். தமிழர் 
மண்ணின் வி க்காக ம் தமிழர் வி தைலக்காக ம் தம  
இன் யிைர ஈகம் ெசய்த எம்மினிய ரர்கைளத் தமிழர்தம் 
இதயக் ேகாயில்களில் தம் ெநஞ்சு கிப் சிக்கும் தி நாள். 
தம  உன்னதமான உயி க்கும் ேமலாகத் தம  ேதசத்தின் 
வி தைலைய அதி ன்னதமாக ேநசித் , அந்த உயாிய 
இலட்சியத்திற்காகச் சாைவத் த விக்ெகாண்ட எம  
மா ரர்கைள நாம் ேபாற்றி வணங்கும் நன்னாள். தமிழர் நிலம் 
வி தைல ெபற் த் தமிழ் மக்கள் சுதந்திரமாகத் தன்மானத் 

டன் வாழேவண் ெமன்ற சத்திய இலட்சியத்திற்காக ம ந்த 
எம  தன்மான ரர்கைளத் தமிழர்கள் தம் ெநஞ்சப் 
பசுைமயிேல நி த்திக்ெகாள் ம் ேதசிய நாள். ஆயிரமாயிரம் 
அக்கினிப் பந் களாக, எாிநட்சத்திரங்களாக எாிந் , எம  
வி தைல வாைன அழகுப த்தி அலங்காித் நிற்கும் எம  
சுதந்திரச் சிற்பிகைள நிைன கூ ம் னித நாள்.  இந்த 
உலகத்ைதத் றந் , இளைமயின் இனிைமயான உணர்  
கைளத் றந் , சாதாரண வாழ்வின் சகலவற்ைற ம் றந் , 
தமிழ் மக்க க்காக ம் அவர்களின் உயிர் வாழ் க்காக ம் 
தம  உன்னதமான உயிர்கைள உவந்தளித்த உத்தமர்க க்குத் 
தமிழர்கள் இன்  சிரந்தாழ்த்தி வணக்கம் ெச த் ம் நாள். 
சுயநல இன்பங்கைளத் றந் , ெபா நல இலட்சியத்திற்காகப் 
ேபாரா  வாழ்ந் , அந்தச் சத்திய இலட்சியத் க்காகச் சாைவத் 
த விய உத்தமர்கைளத் தமிழர்கள் நிைன கூ ம் னித நாள்.  

 

வி தைல என்ப  வாழ்வின் அதி யர்ந்த வி மியம். அந்த 
வி மியத்ைத இலட்சியமாக வாித் , அதற்காக வாழ்ந் , 
ேபாரா , அதற்காகேவ ம ந்த எம  மா ரர்கள் மகத்தான 
மனிதப் பிறவிகள். அவர்கள  வாழ் ம் வரலா ம் எம  ர 
வி தைலக் காவியத்தின் உயிர் வாிகள். எம  மா ரர்களின் 

ரம் ெசறிந்த ேபாராட்ட வாழ்ைவ ம் அவர்கள  ஒப்பற்ற 
தியாகங்கைள ம் அற் தமான அர்ப்பணிப் கைள ம் 
ெநஞ்சில் நி த்தி நிைன கூ ம் இத்தி நாளில், இலங்ைகயின் 
பாதீ  பற்றிச் சில வார்த்ைதகள் ேபச எனக்கு வாய்ப்பளித் 
தைமக்காக உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, பாதீ  என்ப  ஒ  
நாட் ன் அபிவி த்தியில் எதிர்வ ம் ஓர் ஆண் க்காக அந்த 
நாட் ேல ெசய்யப்ப கின்ற ெசல கைள ம் அந்த நா  
ெபறவி க்கின்ற வ மானங்கைள ம் குறிப்பிட் ச் ெசால் 
கின்ற ஓர் அறிக்ைகயின் ெவளிப்பாேடயாகும். அவ்வாறான 
ஒ  பாதீ  ஒ  நாட் ன் அபிவி த்திைய ைமயப்ப த்தியதாக, 
அந்த நாட் ன் எதிர்கால இ ப் கள், மக்க ைடய எதிர்கால 
வாழ் , ெமாத்தத் ேதசிய உற்பத்தி, ெமாத்த உள்நாட்  

உற்பத்தி என்பவற்றில் ஏற்ப கின்ற மாற்றங்கள் என்பன 
எவ்வா  ஒ  நாட் ன் அபிவி த்திைய ம் வளர்ச்சிைய ம் 

ன்ென த் ச் ெசல் ம்? என்பைத எதிர் கூ கின்ற 
ஒன்றாக அைமந்தி க்கின்ற . அவ்வாறான ஒ  பாதீ  அந்த 
நாட் ன் பல்ேவ பட்ட தரப் க்கைள ம் ன்ென த் ச் 
ெசல்கின்ற மிக க்கியமான ஒன்றாக அைமந்தி க்கும்.  

மிகமிக க்கியமாக, இம் ைற இந்தப் பாதீட் ன் 
லமாகக் கல்விக்குக் கூ தலான நிதிெயா க்கீ  

ெசய்யப்பட் க்கிற . பல் ைற சார்ந்த பல விடயங்களில் 
நா  அபிவி த்தி ேநாக்கிப் ேபாவதாக ம் குறிப்பிடப் 
பட் க்கிற . இ ந்தா ம், வடக்கு, கிழக்கிேல ஆறாண்  
க க்கு ன்னர் நைடெபற்ற ெபாிய த்தத்திேல அழிந்  
ேபான பிரேதசங்கைள மீண் ம் கட் ெய ப் வதில் கடந்த 
ஆறாண் களாகக் கைடப்பி க்கப்பட்ட ெமத்தனப்ேபாக்கு 
களால் எந்த ன்ேனற்றத்ைத ம் காண யவில்ைல. 
இவ்வாறான ஒ  சூழ ல், இந்தப் பாதீ  என்ன மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வரப்ேபாகிற ? என்  தமிழர்கள், குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகளிேல வாழ்கின்ற தமிழ் ேபசும் மக்கள் 
வின கிறார்கள்.   

பாாிய ெதாழிற்சாைலகளான பரந்தன் இரசாயனத் 
ெதாழிற்சாைல, ஆைனயிற  உப்பளம், ஒட் சுட்டான் ஓட் த் 
ெதாழிற்சாைல, வட்டக்கச்சி அரசினர் விவசாயப்பண்ைண, 
காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல, ஸ்கந்த ரம் சீனித் 
ெதாழிற்சாைல ேபான்றைவ பாதீ களின்ேபா  ஒ க்கப்ப  
கின்ற நிதிகளி டாகத்தான் னரைமப் ச் ெசய்யப்பட 
ேவண் யனவாகும். அவ்வாறான ெதாழிற்சாைலகள் எ ம் 
இயக்கப்ப ெமன்ேறா அல்ல  அைவ அங்கி க்கின்ற 
இைளஞர் வதிக க்கு, அங்கி க்கின்ற மக்க க்கு 
ேவைலவாய்ப்ைப வழங்கக்கூ ய வைகயில் மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வ ெமன்ேறா இந்தப் பாதீட் ம் குறிப்பிடப் 
படவில்ைல. த்தத்திற்குப் பின்னர் ஆறாண் களாகச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பாதீ க க்குப் பிற்பா , ஒ  திய 
நல்லாட்சி ஏற்பட் க்கின்ற . இரண்  ெப ம்பான்ைமக் 
கட்சிகள் ேசர்ந்  ஓர் இணக்க அரசியல் லம் உ வாக்கிய ஓர் 
அரசினால் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற தலாவ  பாதீட் ேல 
வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளிேல இ க்கின்ற இந்தத் ெதாழிற் 
சாைலகளின் ன்ேனற்றத் க்காக எவ்வாறான பாிந் ைரகள் 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன? என்ற ேகள்வி தமிழர்கள் 
மத்தியிேல எ ந்தி க்கின்ற .   

த்தத்திற்குப் பிற்பா  ேவைலவாய்ப் க்காக ஏங்கிக் 
ெகாண் க்கின்ற பல்லாயிரக்கணக்கான  இைளஞர்கள் 
மத்தியில், ப த்த பட்டதாாிகள் தல் O/L, A/L 
ப த்தவர்கள்வைர பல்ேவ பட்ட தரங்களிேல உள்ளவர்கள்  
அவர்க ைடய வய கூ ய நிைலயி ம் ேவைலவாய்ப் 
பற்றவர்களாக ேவைலக்காக ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்ற 
சூழ ல், அவர்க க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கக்கூ ய 
ெதாழிற்சாைலகள் பற்றி எ ேம குறிப்பிடப்படவில்ைல 
என்ப  இந்தப் பாதீட் ள்ள ஒ  ெபாிய குைறபாடாகேவ 
தமிழர்களால் பார்க்கப்ப கின்ற . இவற்ைறச் ெசயற் 
ப த் வ  பற்றிய ஒ  நல்ல ெசய்திைய இந்தப் பாதீட் ன் 
இ தியிலாவ  நிதியைமச்சர் அவர்கள் ன்ெமாழிய 
ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய இந்தச் சைபயி டாக நான் 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.   

த்தத்தின்ெபா தான் தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட் க்கின் 
றார்கள் என்ற காரணத்ைதக் காட் , தமிழர்க ைடய 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் அவர்க ைடய மின்சாரம், கு யி ப்  
ேபான்றவற் க்காகப் பல உலக நா க ம் உதவியி ந்தன. 
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மக்களில் சில க்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ந்த ம்கூட அந்த 
உதவியின் ஒ  வைகதான். ஆனால், கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற 13 தமான கு ம்பங்க க்கு 
மட் ேம மின்சாரம் வழங்கப்பட் க்கின்ற . ஏைனயவர்கள் 
இன் ம் மின்சார ெவளிச்சத்ைதக் காண யாதவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள். இேதேபால ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 12 

தமான மக்க க்கு மட் ேம மின்சாரம் வழங்கப் 
பட் க்கின்ற . த்தத்தால் ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
இந்த இரண்  மாவட்டங்களி ம் ைமயாக மின்சாரம் 
வழங்கப்ப ம் என்  அறிவிக்கப்பட் ந்த . அேதேவைள, 
'வடக்கின் வசந்தம்' என்ற திட்டத்தி டாக ம் அவர்க க்கு 
இலவசமாக மின்சாரம் வழங்கப்ப ம் என்  அறிவிக்கப் 
பட் ந்த . ஆனால், அந்த 'வடக்கின் வசந்தம்' என்ற திட்டம் 
இப்ெபா  நி த்தப்பட் , அவர்கள் மின்சாரத்ைதப் 
ெப வதானால் குைறந்த  25 ஆயிரம் பாய் பணம் 
ெச த்தேவண் ம் என்ற ஒ  நிைல கட்டாயப் 
ப த்தப்பட் ள்ள . அங்கு சில இடங்களிேல மின்சாரக் 
கம்பங்கைள நாட் யி க்கின்றார்கள்; சில இடங்களிேல 
கம்பங்க க்கூடாக மின்சார வயர்க ம் இ க்கப் 
பட் க்கின்றன. ஆனால், அந்த மக்கள் மின்சாரம் 
இைணப் க்காகப் பணம் ெச த் மா  வற் த்தப்ப  
கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்தப் பாதீட் டாக த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். 

மீள்கு ேயற்றம் என்ப  ெவ மேன மக்கள்  தங்க ைடய 
வள களில் ேபாய் இ ப்பதல்ல. அ , அவர்கள் ன்னர் 
இடம்ெபயர்கின்றெபா  தங்க ைடய களிேல எவ்வா  
இ ந்தார்கேளா, என்ெனன்ன வசதிகேளா  இ ந்தார்கேளா, 
அந்த வசதிகேளா  அவர்கள் தி ம்பச்ெசன்  கு ேயறி 
வாழ்வதாகும். ஆனால், மீள்கு ேயற்றத் க்கான சாியான 
அர்த்தத்தின்ப  அவர்க க்கான கள் இ க்கவில்ைல; பல 
ேப க்கு இன்ன ம்  கள் வழங்கப்படவில்ைல. 
அவர்க ைடய வள களி ந்த ெசாத் க்கள் அழிக்கப் 
பட் க்கின்றன. அவர்கள் அந்த இடத்திேல இ ப்பதற்கான 
பா காப்  இல்லாம க்கின்ற . இந்த நிைலயில் 
அவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற மின்சாரத் க்குக்கூட, 
இவ்வா  வடக்கின் வசந்தம் நி த்தப்பட்  பணம் 
ெச த்தப்பட ேவண் ம் என்றால் அவர்களால் மின்சாரத்ைதப் 
ெபற யாத ஒ  சூழல்தான் அங்கு காணப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, இந்த வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல குறிப்பாக 

த்தத்தால் ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட கிளிெநாச்சி, 
ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் இந்த 'வடக்கின் வசந்தம்' 

மீண் ம் ெகாண் வரப்பட் , உடன யாக அவர்க க்கு 
மின்சாரம் கிைடப்பதற்கான வழிைய இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்ற ஒ  ேகாாிக்ைகைய 
நான் இந்த இடத்திேல ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்த , நல்லாட்சிக்குப் பிற்பா  பரவலாகத் தமிழர்கள் 
வாழ்கின்ற பிரேதசங்களில் ஒ  குைறபா  இ ந்  
வ கின்ற . அதாவ , அவர்கள் வாழ்ந்த பிரேதசங்களில் 
மீண் ம் ெசன்  கு ேயற யவில்ைல என்பதாகும். 
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மட் ம் 9,700 ஏக்கர் நிலம் 
ெதாடர்ந் ம் பைடயினர் வச ள்ள . 9,819 கு ம்பங்கள் 
மீள்கு ேயற யாத நிைலயில் 31 நலன் ாி நிைலயங்கள் 
மற் ம் உறவினர், நண்பர் களில் தங்கி ள்ளனர். இ  
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் காணப்ப கின்ற நிைலைமயாகும். 
வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற எட்  மாவட்டங்களி ம் 
இவ்வா  ஆயிரக்கணக்கான கு ம்பங்கள் இப்ெபா ம் 

அகதி வாழ்க்ைகைய அல்ல  உறவினர் மற் ம் நண்பர் 
களில் இடம்ெபயர்ந்தவர்களாக வாழ்ந்  ெகாண் க் 

கின்றார்கள். காணிகள் வி விக்கப்படாமல் அவர்க ைடய 
ெசாந்த இடங்க க்கு அவர்கள் ெசல்வதற்கான தைடகள் 
இ க்கும்வைர இந்த நாட் ேல ஒ  நல்லாட்சி இ க்கின்ற  
என்  எவ்வா  மக்கள் ாிந் ெகாள்ள ம்? அவர்களிடம் 
ஒ  நல்ெலண்ணம், அரசுமீதான ஒ  நம்பிக்ைக வ வதற்கான 

ைனப் க்கைள எவ்வா  ெகாண் ெசல்ல ம்?  

குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்திேல இப்ெபா ம் 31 
காம்களில் மக்கள் அகதிகளாக வாழ்கின்றார்கள் என்ற 

ெசய்தி உலகத்திேல பல ம் அறிந்ததாகும். ேடவிட் கம ன் 
அவர்கள்கூட இந்த நாட் க்கு வந்தேபா  ேநர யாக அந்த 

காைமச் ெசன்  பார்ைவயிட் ந்தார். அண்ைமயிேல 
யாழ்ப்பாணத் க்கு வ ைகதந்த பல ெவளிநாட்  
இராஜதந்திாிகள்கூட இந்த காம்கள்பற்றி விசாாித்தி க் 
கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலங்க க்குச் ெசல்ல யாதவா  இன்ன ம் 
த க்கப்பட் க்கின்ற நிைலைமைய உடன யாக இந்த அரசு 

க்குக் ெகாண் வர ேவண் ம்; அந்த மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்லேவண் ம்; 
தங்க ைடய காணிகளிேல அவர்கள் வாழ்வதற்கான 
உாிைமையப் ெபறேவண் ம் இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
என்ப  தனிேய நாட் ன் அபிவி த்திக்கான ஓர் ஆவணமாக 
இல்லாமல், இந்த மக்களின் வாழ்க்ைக ைறயில் ஒ  
மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர ேவண் ம். எம  மக்கள் கடந்த 
ஆறாண் களாக ம், ஓர் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிற்பா  
இப்ெபா ம் இவ்வா தான் இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் 25 
ஆண் க க்கு ேமலாக -1990களி ந்  - இடம்ெபயர்ந்தவர் 
களாக காம்களிேல வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இதற்கு ஒ   எட்டப்பட ேவண் ம் என்பேத எங்கள் 
எல்ேலாாின ம் தைலயாய ேவண் தலாகும்.  

அ த்த , இன்  அரசியல் ைகதிக ைடய வி தைல 
பற்றிப் பலவிதமான க த் க்கள் ெதாிவிக்கப்ப கின்றன. 
எங்க ைடய அரசியல் கட்சியின் தைலவர்கள் இந்த நாட் ன் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கேளா ம் பிரதம அைமச்சர் 
அவர்கேளா ம் ேபசி ம்கூட ஒ  சாியான  எட்டப் 
படாமல் இ க்கின்ற . ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகக் ைகதிகள் 
வி தைல ெசய்யப்ப வார்கள் என்  ெபயரளவில் 
ெசால்லப்பட்ட . ேநற்ைறய தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் 
ெகாக்குவில் இந் க் கல் ாி மாணவன் இராேஜஸ்வரன் 
ெசந் ரன் ைகதிகளின் ெபயரால் தன்ைன மாய்த் க் 
ெகாள்கின்ற அள க்கு நிைலைம இ க்கின்ற . ஒ  
பாடசாைல மாணவன் பாடசாைலச் சீ ைடேயா  தன்ைனத் 
தியாகம் ெசய்கின்ற அள க்கு இந்த அரசியல் ைகதிக ைடய 
பிரச்சிைன ஒ  ெபாிய விடயமாக மாற்றப்பட் க்கின்ற . 
ஆகேவ, இ  ஒ  மனிதாபிமானப் பிரச்சிைன. இந்த 
மனிதாபிமானப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காண்பதற்கு, 12-15 
ஆண் க க்கு ேமலாக அரசியல் ைகதிகளாக இன்ன ம் 
சிைறகளிேல இ க்கின்றவர்கைள வி தைல ெசய்வதற்கு,  
இந்த அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ம்.   

தமிழர்கள் இந்த அரசிடம் பல நல்ெலண்ணங்கைள 
எதிர்பார்க்கின்றார்கள். எங்க ைடய கட்சியின் தைலைம 
ேவண் க்ெகாண்டதற்கைமய, தங்க க்கான ஒ  ெசாந்த 
வாழ்  கிைடப்பதற்கு, தங்க ைடய நிலத்திேல தங்கைளத் 
தாங்கேள ஆளக்கூ ய ஓர் ஆட்சி ைற வ வதற்கு இந்த அரசு 
வழிவகுக்கும் என்ற ஓர் அ ப்பைடயில், தமிழர்கள் 2015ஆம் 
ஆண்  ஜனவாி 8இேல ஓர் ஆட்சி மாற்றத் க்காக 
வி ப்பத்ேதா  ெப வாாியாக வாக்களித்தார்கள்; ஓர் ஆட்சி 
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மாற்றத் க்காகத் தங்க ைடய வாக்கு என்கின்ற ஆ தத்ைதப் 
பிரேயாகித்தார்கள். ஆனால், அவ்வா  ெசய்யப்பட்ட 
பிற்பா ம் தமிழர்க ைடய ெசாந்த வாழ்  இன்ன ம் 
சாியானதாக அைமயவில்ைல; அவர்களின் வாழ்வில் 
மாற்றங்கள் இடம்ெபறவில்ைல. எங்க ைடய மக்கள் 
இன்ன ம் ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசன்  கு ேயற ய 
வில்ைல. அரசியல் ைகதிக ைடய வி தைலயிேல சாியான 
மாற்றங்கைளக் ெகாண் வர யவில்ைல. அபிவி த்திப் 
பணிகளிேல தமிழர்கள் தாங்கள் திட்டமிடக்கூ ய அள க்கு 
ெசயற்பா கைளச் ெசய்ய யாம க்கின்ற . இவ்வாறான 
பல விடயங்கள் இன்  தமிழர்களின் ெநஞ்சங்கைள 
அ த்திக்ெகாண் க்கின்றன. ஆகேவ, இைவ மாற்றம் 
ெசய்யப்பட ேவண் ய விடயங்கள். இைவ மாற்றம் 
ெசய்யப்படாதவிடத் , நாங்கள் ெசால்கின்ற சமாதான ம் 
நாங்கள் ேபசுகின்ற இன ெசளஜன்ய ம் இந்த மண்ணில் 
ஏற்ப வ  என்ப  ஓர் எட்டாக் கனியாகேவ இ க்கும்.  

இதற்கு, த ல் சிங்களத் தைலவர்களிடம் ஒ  
மனமாற்றம் வரேவண் ம். அ  யார் விட் க் ெகா த்தல் 
என்ப . அதாவ , தமிழர்கள் எவ்வள ரம் விட் க் 
ெகா த்தல் அல்ல  தமிழர்கள் எைத விட் க்ெகா க்காமல் 
இ த்தல் என்ப  ெதாடர்பானதாகும். சிங்களத் 
தைலவர்களிடம் ஏற்ப ம் மனமாற்றம் என்ப  என்ன 
அ ப்பைடயில் அைமயேவண் ம்? அத டாகத் 
தமிழர்க க்கு நாங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? என்கின்ற 
சிந்தைன த ேல அவர்க க்கு உ வாக ேவண் ம். 
மகாவம்ச சிந்தைனகளி ந் , ெபளத்த ேபாினவாதச் 
சிந்தைனகளி ந் , அவர்கள் வி பட ேவண் ம். இந்த 
நாட் ேல ஓர் இன ெசளஜன்யம் ேபணப்பட ேவண் மானால், 
இனச் சமத் வம் ேபணப்பட ேவண் மானால் இந்த நாட் ன் 
எல்லாக் கு மக்க ம் சமமாகப் பார்க்கப்பட ேவண் ம். 
அவர்க ைடய நியாயாதிக்க ம் நீதி ம் ேபணப்பட 
ேவண் ம். அந்த அ ப்பைடயில்தான் அவர்க க்கான ஒ  
நீதி இந்த நாட் ேல கிைடக்க ம்.  

தி ேகாணமைலயில் கடற்பைடயினர் வசமி ந்த நாவல 
என்ற  காம் பற்றி அண்ைமயில் பல ெசய்திகள் ெவளிவந்தன. 
எங்க ைடய ெகளரவ உ ப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல இ பற்றிப் ேபசியி க்கின்றார்; 
அண்ைமயிேல இலங்ைகக்கு வந்த யஸ்மின் சூக்காகூட 
இ பற்றிய ஒ  கட் ைரைய ெவளியிட் க்கின்றார். இந்த 

காமிேல பல்ேவ பட்ட நபர்கள்  த த்  ைவத்தி க்கப் 
பட் க்கலாம்; அவர்கள் காணாமல் ேபாயி க்கலாம் என்ற 
பல ெசய்திகள் ன்ைவக்கப்ப கின்றன. இவ்வாறான 
வர்களில் த்த பாதிாியாரான பிரான்சிஸ் அவர்க டன் 
2009ஆம் ஆண்  ேம 18ஆம் திகதி  இரா வத்திடம் 
சரணைடந்த ேபாராளிகைள ம் இங்ேக ைவத்தி ந்ததாக ம் 
அந்தக் கட் ைரயிேல  ெதாிவிக்கப்பட் க்கின்ற . 
குறிப்பாக, பாலகுமார் அவர்க ம் அவ ைடய மகன் 
சூாியேதவ ம்  ஒன்றாக இைணந்  வந்த  சம்பந்தமான பல 
ெசய்திகைள 'லங்கா கார் யன்' பத்திாிைக ெவளியிட் ந்த . 
அதைனவிட, BBC யின் ெசய்தியாளர் பிரான்சிஸ் ஹாிசன் 
அவர்கள் தன் ைடய Twitter லமாக அந்தப் படங்கைள 
ெவளியிட் ந்தார்.  

அேதேபால, விைளயாட் த் ைறயின் ெபா ப்பாளராக 
இ ந்த ராஜா, 3 பிள்ைளகேளா  இரா வத்திடம் சரண 
ைடந்தைதப் பலர் கண் க்கிறார்கள். அ பற்றிய 
உண்ைமகள் ெவளிக்ெகாண் வரப்பட் க்கின்றன. தமிழீழ 
வி தைலப் களின் ைண அரசியல் ெபா ப்பாளராக 
இ ந்த தங்கன் அவர்கள் தன் ைடய மைனவி, 

பிள்ைளகேளா   சரணைடந்தி க்கின்றார். காிகாலன் தன  
மைனவிேயா  சரணைடந்தி க்கின்றார். ேம ம், களின் 
இரா வப் ேபச்சாளராக இ ந்த இளம்பிைறயன், 

னர்வாழ் க் கழகத்தின் ெபா ப்பாளராக இ ந்த நேரன், 
நிர்வாக ேசைவையச் ேசர்ந்த வண்ணன், பிாியன், 
இளஞ்ேசரன், தங்ைகயா, மலரவன், நாேகஷ் ேபான்றவர்கள் 
இவ்வா  சரணைடந்தி க்கிறார்கள். இதைனவிட, வி தைலப் 

க ைடய ெவளியீட் ப் பிாி க்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த 
ேயாகரத்தினம் ேயாகி, மற் ம் ம த் வத் ைறக்குப் 
ெபா ப்பாக இ ந்த ேரகா ஆகிேயா ம் இரா வத்திடம் 
சரணைடந்தைத அவர்க ைடய மைனவிமார்கேள ஜனாதிபதி 
ஆைணக்கு க்கு ன்னிைலயி ம் நல் ணக்க ஆைணக் 
கு க்கு ன்னிைலயி ம் சாட்சியம் வழங்கியி க்கிறார்கள். 
[இைடயீ ] இவ்வா  சாட்சியங்கள் வழங்கப்பட்ட 
நிைலயி ம் ஏன் அவர்கள் இன்ன ம் வி தைல ெசய்யப் 
படவில்ைல? இதற்கு இந்த நாட் ல் ஏன் நீதி 
கிைடக்கவில்ைல? இவர்கள்  தமிழர்கள் என்ற 
காரணத் க்காகவா  த க்கப்பட் க்கிறார்கள்? இதற்கான 
நீதி என்ன? ெஜனீவாவின் தீர்மானமாக இ  ெகாண் வரப் 
பட்டா ம்கூட,  நாங்கள் வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தி ம் 
ெபா வாக இந்த விடயத்ைதச் ெசால்லேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற .  இவர்க க்கு என்ன நடந்த   என்ற 
ெசய்திையக் ேகட்கேவண் ய ேதைவ - உாிைம அவர்களின் 
மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற வைகயிேல எங்க க்கு  
இ க்கின்ற . ஆகேவ, இவர்க க்கான ஒ  நீதி கிைடக்க 
ேவண் ம். இத டாக இந்த நாட் ேல நீதி நிைலநாட்டப்பட 
ேவண் ம். நாங்கள் இதற்கு நீதிையக் ேகட்கின்றேபா , 
ஏைனயவர்கள் அவர்க ைடய மனதிேல ஏற்ப கின்ற 
மாறான எண்ணங்களால் அதைனப் பிைழயாகப் பார்க்கிறார் 
கெளன நான் நிைனக்கிேறன்.  

அ த்ததாக, இந்தவார ற்பகுதியிேல ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் கிளிெநாச்சியிேல ைவத்  கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்கு 
இரா வத் ைணப்பைட நியமனத்ைத வழங்கியி க்கின்றார். 
இ  மிக க்கியமான  ஒ  விடயமாகும். ஏெனன்றால், 
இேதவைகயான ஒ  நியமனம் கடந்த 6 மாதங்க க்கு ன்னர்  

ல்ைலத்தீவில் வழங்கப்படவி ந்தேபா  நான் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கு க தெமான்ைற எ தியி ந்ேதன். 
அதன ப்பைடயில் ஜனாதிபதி அவர்கள் உாிய 
அதிகாாிகளிடம் தகவல்கைளச் ேசகாித் , அவர்களிடம் 
விளக்கம் ேகட் ந்தார். இ  ெதாடர்பாக ஜனாதிபதியின் 
ெசயலாளாிடமி ந்  எனக்குக் க த ம் வந்தி ந்த . ஆனால், 
அைவெயல்லாம் ம ங்க க்கப்பட்  தி ம்ப ம் அந்த 

ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்கு  இரா வத் ைணப்பைடக்கான 
நியமனம் வழங்கப்பட் ள்ள . உலக நா களிேல எங்ேக 
யாவ  இரா வத் ைணப்பைடயில் இ ப்பவர்கள் 

ன்பள்ளியிேல கற்பிக்கின்றார்களா? அவ்வா  ஒ  நியதி 
இ க்கின்றதா? இலங்ைகயிேல அ ம் ல்ைலத்தீ , 
கிளிெநாச்சி மாவட்டங்கைளத் தவிர, ேவ  எந்த மாவட்டத்தி 
லாவ  இவ்வா  ைணப்பைடையச் ேசர்ந்தவர்கள் 

ன்பள்ளி ஆசிாியர்களாக இ க்க மா?  

அேதேநரம், அங்குள்ள  ன்பள்ளிப் பிள்ைளக க்கு 
அவர்கள  ெபற்ேறாாிடேம 400 பாய் வாங்கி, இரா வச் 
சின்னம் ெபாறிக்கப்பட்ட சீ ைடகள் வழங்கப்ப கின்றன. 
இவ்வா  இரா வச் சின்னம் ெபாறிக்கப்பட்ட சீ ைடேயா  

ன்பள்ளிக க்குக் குழந்ைதகள் ெசல்வ ம், இரா வத்தில் 
இ க்கின்ற ைணப்பைடயினர் அவர்க க்கு கல்வி 
கற்பித்தல் என்ப ம் இந்த நாட் ன் ஜனநாயகத்தி ம் நீதி 
நியாயாதிக்கத்தி ம் சாியானதா? என்பைதப்பற்றி நீங்கள் 

1221 1222 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

சிந்திக்க ேவண் ம். இ  மிகமிக க்கியமான விடயம். 
ஏெனன்றால், இந்தக் குழந்ைதகள  மனதிேல ஊன்றப் 
ப கின்ற இந்த விடயம் மிக ஆபத்தான .  "கல்விக்காக 
இவ்வள  பணத்ைத நாங்கள் ஒ க்குகிேறாம்" என்  
ெசால் க்ெகாண் க்கிறீர்கள். ஆனால், தமிழர்கள  
பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற சின்னக் குழந்ைதகள் இரா வப் 
பிரசன்னத்ேதா ம் இரா வச் சின்னங்கேளா ம் இரா வச் 
சீ ைடகேளா ம் ன்பள்ளிக க்குச் ெசல் தலான , 
எதிர்காலத்தில் அவர்கள  மனதிேல இரா வ வாதம் 
நிைறந்த ஒ  சிந்தைனைய உ வாக்கும் என்பைத நான் இந்த 
இடத்திேல பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

அ  கல்வி சார்ந்த விடயெமன்பதால் உடன யாக 
நி த்தப்பட ேவண் ம். அந்த ஆசிாியர்க க்கான 
ெகா ப்பன கள் கல்வித் திைணக்களத்தி டாக வழங்கப்பட 
ேவண் ம்.  அந்த வைகயில், இலங்ைக ரா ம் இ க்கின்ற 

ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள் இலங்ைகயின் கல்வித் திட்டத் க்குள் 
ெகாண் வரப்பட் , நியமனம் வழங்கப்ப கின்ற 
கல்வித் ைறக்கூடாகேவ அவர்க க்கான சம்பளத் திட்ட ம் 

ன்ைவக்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  அவர்கள் சம்பளத்ைதப் 
ெப கின்றேபா  இரா வப் பிரசன்னேமா அல்ல  
இரா வத்தின் ெந க்குதேலா இ க்காெதன்பைத நான் இந்த 
இடத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், பல இடங்களில் தமிழர்க ைடய நிலங்கள் 
மாற்றம் ெசய்யப்ப கின்றன. குறிப்பாக, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தின் கந்தசாமிமைல, எாிந்தகா , ந்திாிைகக்குளம், 
அக்கைரெவளி, மாாியா ைன, நித்தகக்குளம், 
இலந்ைத ைன, வற்றாம , மணற்ேகணி, சாம்பன்குளம், 
ஆைமயன்குளம், சின்னக்குளம், பைறயனா , ஆலங்குளம், 
சிேலான் திேயட்டர், பாய்ந்தகல், ளிய ைன, 
நாய ச்ச றிப் , வண்ணாங்குளம், ஊர க்குளம், 
தட்டாமைனக்குளம், பைனயாண்டான்குளம், கூவா க் 
கண்டல், சகலாத் ெவளி, கிடங்கும க்குடா ேபான்ற தமிழ்க் 
கிராமங்களி ந்  தமிழர்கள் ற்றாக அகற்றப்பட் க் 
கின்றனர். மணலா  என்ற ெபயாி ந்த தமிழர்க ைடய 
நிலங்கள் ெவ ஓயா, ஜனக ர, என்ற ெபயர்களாக 
மாற்றப்பட் க்கின்றன. இன்  தமிழர்கள் அந்த 
இடங்க க்குச் ெசன்  பயிாி வதற்கு அ மதி ம க்கப் 
பட் க்கின்ற . ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்கள் அந்த இடங்களி ந்த தமிழர்க ைடய காணிகைள 
வ க்கட்டாயமாகப் பறித்  சிங்களவர்க க்கு உ திகைள 
வழங்கிய நிகழ்  இரண்  ஆண் க க்கு தல் 
நைடெபற்ற .  

ெகாக்கிளாய், ெகாக்குத்ெதா வாய், க நாட் க்ேகணி 
ஆகிய பகுதிகளி ள்ள நிலங்களின் ெசாந்தக்காரர்கள் 
இப்ெபா ம் அகதிகளாக வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இவர்க ைடய அந்தக் காணிகள் வி விக்கப்பட ேவண் ம். 
அைதவிட, அக்கைரெவளியில் 1,900 ஏக்க க்கும் ேமலான 
காணிகைளச் சிங்கள மக்கள் பறித்தி க்கிறார்கள். எாிந்த 
காட் ப் பகுதியிேல 2,000 ஏக்கர் காணிகைள சிங்களவர்கள் 
அடாத்தாகப் பி த்தி க்கின்றார்கள். தி ேகாணமைலயில்கூட 
ெதன்ைனமரவா  ேபான்ற இடங்களில் தமிழர்கள் சுதந்திர 
மாகத் தங்க ைடய நிலங்களில் வசதிேயா  வாழ்கின்ற 
சூழ்நிைல இன்ன ம் உ வாக்கப்படவில்ைல. மிகக்கூ ய 
ெந க்க க க்கும் அ த்தங்க க்கும் மத்தியில்தான் 
அவர்களால் அந்த இடங்களிேல வாழக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

வ னியா மாவட்டத்தின் க ங்கா க்குளம்,  க ேவப்பங் 
குளம், பட் க்கு யி ப் , ெவ ைவத்தகல், ெகாக்கச்சான் 
குளம், - இப்ெபா  இ  ெகக்கிரா ரம் என மாற்றப் 
பட் க்கின்ற  - ஒ ம  ேபான்ற பிரேதசங்களி ம் 
இவ்வா  தமிழர்க ைடய நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்ப கின்ற 
சூழல் அதிகாித் க்ெகாண்ேட ெசல்கின்ற . இந்தச் 
ெசயற்பா  நி த்தப்பட ேவண் ம். நாங்கள் சமாதானம் 
பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம்; நல் ணக்கம் பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். 
ெவளிநா களி க்கின்ற லம்ெபயர்ந்தவர்கைள - diaspora - 
இங்கு வந்  தலீ கைளச் ெசய் மா  ெசால்கின்றீர்கள். 
ஆனால், இந்த நாட் ேல சாியான நீதி, நியாயம் இல்ைல. 
தமிழர்க க்கான வாழ்வியல் உாிைம வழங்கப்படவில்ைல.  

1987களில் இந்தியாவின் வராக இலங்ைகயி ந்த 
ேஜ.என். க்சிற் அவர்கள் தன் ைடய "Assignment 
Colombo" என்ற ல் குறிப்பிட்ட ேபால, "ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி ம் வளர்ச்சி ம் ஒ  நாட் ன் இனத் வப் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கா ". தலாவதாக, இந்த நாட் ேல 
இரண்  இனங்க க்குமிைடயில் ேநர்ைமத் தன்ைம வாய்ந்த 
ஓர் உற  உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அந்த ேநர்ைமத் 
தன்ைமயின் அ ப்பைடயில், எந்த இனத்தின் பகுதிகைள 
ெப ம்பான்ைமயாக இ க்கின்றவர்கள் ஆக்கிரமித்தி க்கின் 
றார்கேளா, அவர்கள் அந்த இடங்கைளவிட்  ெவளிேயறி 
அந்த மக்க க்கு நம்பிக்ைகையக் ெகா க்க ேவண் ம். 
அவ்வாறான ஓர் உற  உ வாக்கப்ப கின்றேபா தான் இந்த 
நாட் ேல சமாதானம் உ வாக ம். இப்ெபா   
சமாதானம் நில வ ேபாலத் ேதான்றினா ம் தமிழர்க ம் 
சிங்களவர்க ம் இரண்  தீ களில் வாழ்வ  ேபான்ற 
மேனாநிைலயில்தான் இ க்கின்றார்கள். தமிழர்களிடம் ஒ  
மேனாநிைல ம் சிங்களவர்களிடத்தில் இன்ெனா  
மேனாநிைல ம் இ க்கின்ற . சமாதான ம் நல்ெலண்ண ம் 
இன்ன ம் சாியாகக் கட் வளர்க்கப்படவில்ைல. இப்ெப ம் 
பணிைனச் ெசய்யக்கூ ய ஒ  ெபா ப்  சிங்களத் 
தைலவர்களிடம்தான் கூ தலாக இ க்கின்ற . நாங்கள் 
உண்ைமகைளச் ெசால் ம்ேபா  அ  பல க்கு 
உைறக்கலாம்! அப்ப  உைறப்பதற்கப்பால் அந்த உண்ைம 
கைளப் ாிந் ெகாண்  ஒ  தீர் க்கு வரேவண் ய 
ேதைவ ம் நியாய ம் இ க்கின்ற . அந்தத் ேதைவைய ம் 
நியாயத்ைத ம் சாியாக எைடேபாடத் தவறினால், இந்த நா  
ேம ம் அதல பாதாளத்ைத ேநாக்கிேய 
ெசன் ெகாண் க்கும்.  

வரலா  என்ப  எப்ெபா ம் இைடெவளிகைள 
விட் ைவப்பதில்ைல. அ , தான் வி ம்பிய திைசயில் 
எைத ம் ெகாண் ெசல்லக்கூ ய . அவ்வாறானெதா  
வரலாற்றின் திைசக்குள் நாங்கள் அகப்பட் க்ெகாள்ளாமல், 
அந்த வரலாற்ைற எங்க க்குாியதாக மாற்ற ேவண் ம். அந்த 
வைகயிேல, தங்க க்கிைடேய ஒ  தீர்ைவக் காண்பதற்கான 

யற்சிைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அந்த அ ப்பைடயில் 
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் அைமந்தி ந்தா ம் தமிழ் 
மக்களின் எண்ணங்கைள ம் அவர்க ைடய மன 
வ கைள ம் ாிந் ெகாண்டால், ஒ  தீர்ைவ எட் ப்பி க்க 

ெமன்பேத  நான்  கூ ம் க்கியமான க த்தாகும்.  

எம  மக்கள் தம  தாயக மண்ணில் தம்ைமத்தாேம ஆட்சி 
ாி ம் உாிைம உைடயவர்களாக சுதந்திரத் ட ம் 

ெகளரவமாக ம் வாழ ேவண் ெமன்பேத எம  ேபாராட்ட 
இலட்சியமாகும். அந்த இலட்சியம் சமாதான வழியில் 
ைககூ மானால் அதைனத் த வ நாம் என் ேம தயாராக 
இ க்கின்ேறாம். "அைமதி வழியில் ெமன்வ  ைற த வி 
ேநர்ைம ட ம் ெநஞ்சு தி ட ம் நாம் எம  ேபாராட்ட 

1223 1224 

[ගරු  එස්. ශීතරන්  මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 27 

இலட்சியத்ைத அைடய யன்  வ கின்ேறாம்" என்ப  
வி தைலப் களின் கூற்றாகும். இந்த ெமன்வ  ைற 
அரசியைல 2002ஆம் ஆண் ல்கூட அவர்கள் ன்ைவத்தி ந் 
தார்கள். அந்த ெமன்வ  ைற த விய அரசியைல இலங்ைக 
அரசு ன்ைவப்பதற்குாிய காலம் இ ! இந்தக் காலத்ைதச் 
சாியாகப் பயன்ப த்தேவண் ெமனக் ேகட் , நிைற  
ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Sumedha G. 

Jayasena.  ඔබතුමියට විනාඩි 15ක කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.18] 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිදහස් ශී ලංකාෙව්  69 
ෙවනි අය වැය  ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ෙම් රෙට් 
ඇති වී තිෙබන නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියත් සමඟ සම්මුතිවාදී 
ජාතික ආණ්ඩුව යටෙත් ඉදිරිපත් කරන පළමුෙවනි අය වැය ෙලස 
ෙමම අය වැය අපට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ෙමම අය වැය 
ගැන වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට  අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම 
පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

පජාතන්තවාදී රටක ලක්ෂණයක් තමයි අය වැය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාම,  පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන විවිධ පක්ෂ ඒ අය වැය ෙදස විවිධාකාරෙයන් බලා විෙව්චන 
හා පශංසා එල්ල කරමින් ඒ අය වැය සම්මත කර ගන්නට කටයුතු 
කිරීම. විෙශේෂෙයන්ම එය පජාතන්තවාදී ලක්ෂණයක් හැටියටයි මා  
දකින්ෙන්. අය වැය සම්මත කර ගැනීෙම්දී විවිධ පක්ෂවලින් එල්ල 
වන ෙචෝදනා, අදහස්  සහ පශංසා ආදී හැම එකක්ම රජයක 
ඉදිරිගමනට ෙලොකු ශක්තියක් ෙවනවාය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.   

2009 වර්ෂය දක්වා අවුරුදු කිහිපයක්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධාන රජය යටෙත් අෙප් රෙට් අය වැය  සකස් කරනෙකොට 
විශාල බරක් වුෙණ් අෙප් රෙට් පැවැති යුද්ධයයි; එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය සමඟ උතුෙර් පැවැති යුද්ධයයි. උතුරට පමණක් 
ෙනොෙවයි, මුළු රටටම ඒ යුද්ධෙය් කුරුරු අත් දැකීම්වලට 
මුහුණපාන්න සිදු වුණා. විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන 
ෙමොණරාගල දිස්තික්කයට පවා ඒ කුරුරු තස්තවාදයට 
මුහුණපාන්න සිදු වුණා. එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් ගම් ගණනාවකට 
කඩා වැදී අමු අමුෙව් අෙප් ෙලොකු, කුඩා, වැඩිහිටි, තරුණ, මහලු 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ෙවඩි තබා, කපා ෙකොටා  ඝාතනයට පත් 
කළා. ඒ තර්ජනය, ඒ යුද්ධෙය් කුරුරු බව ශී ලාංකිකයන් හැටියට 
ජීවත්වන අෙප් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සහ බර්ගර් කියන 
හැම ෙදනාම  අත්වින්දා.  

ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපි ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ  පීඩා 
විඳපු එල්ටීටීඊ තස්තවාදය සහමුලින්ම නැති කර දමා, අෙප් රට 
එයින් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා යටෙත් පැවති අෙප් රජය කටයුතු කළා. විෙශේෂෙයන්ම 

 වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් 
එවකට පැවැති රජෙය් අමාත්යවරයකු හැටියට කටයුතු කරමින් 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදය අෙප් රෙටන් තුරන් කිරීම සඳහා විශාල 
ශක්තියක් ලබා දුන්නා; විශාල සහෙයෝගයක් දැක්වූවා. සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවක් යටෙත් අය වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අෙප් රෙට් යුද්ධයක් ෙනොමැති වීම විශාල වාසනාවක් හැටියට අපි 
දකිනවා. ඒ වාෙග්ම යුද්ධයක් ෙනොමැති අවස්ථාවක ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙම් අය වැය තුළින් රටට, ජනතාවට ෙවනදාට වඩා 
පතිලාභ ලබා ෙදන්නට හැකියාව තිෙබනවා කියලාත් මා විශ්වාස 
කරනවා.  එය වැදගත් කාරණයක්. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් 
පැවති යුද්ධය නිසා ඒ ෙවනුෙවන් වැඩි බරක් දරන්න, එෙහම 
නැත්නම් රෙට් වැඩි මුදලක් යුද්ධය ෙවනුෙවන් වැය කරන්න සිදු 
වුණා. අද ඒ සියලුම මුදල් මහජනතාවෙග් සුබ සාධනය ෙවනුෙවන් 
සහ රෙට් අෙනකුත් විවිධ අංශවල පගතිය, උන්නතිය ෙවනුෙවන් 
වියදම් කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා.  

ෙමම අය වැය මගින් නිෂ්පාදනය මූලික කර ගැනීමට 
අවධානය ෙයොමු වීම ඉතාම වැදගත්. පසු ගිය එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව මඟින් රෙට් විශාල සංවර්ධනයක් සිදු 
කළා. එම සංවර්ධනය ඒ විධියටම තවදුරටත් සිදු ෙවයි කියා මුළු 
මහත් රෙට්ම  ෙපොදු ජනතාව ෙම් වනෙකොට බලාෙපො ෙරොත්තු 
සහගතව බලා සිටිනවා. ඒ නිසා ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙද්වල්, ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් ඉටු කිරීම වාෙග්ම රෙට් 
අවශ්යතා, රෙට් දියුණුව හා රෙට් ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහාත් 
ෙමම අය වැය තුළින් කටයුතු කරයි කියා අෙප් රෙට් හැම 
ෙකෙනකුම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙමම අය වැෙයන් යම් යම් බදු ෙයෝජනා  ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් බදු පශ්නය සහ වාහන ෙගන්වීෙම්දී අෙප් රෙට් ඇති 
කර තිෙබන බදු කමය ජනතාවට විශාල වශෙයන් පීඩනයක් ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා මා හිතනවා. අපි වරින් වර ගම්වලට යනවා. 
එෙසේ ගියාම ජනතාව වැඩි ව ශෙයන්ම කියන ෙදයක් තමයි, ෙම් බදු 
බර තදින්ම එම ජනතාවට බලපා තිෙබනවාය, විශාල පීඩනයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය. විවිධ ක්ෙෂේතවල 
ඉල්ලීම් මත පසු ගිය දිනවල යම් යම් බදු සංෙශෝධනය කරලා 
ජනතාවට යම් සහනයක් ලබා ෙදන බවට ගරු මුදල් අමාත්යතුමා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ඒ පිළිබඳව එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම විෙව්චන තුළින් සහ අය 
වැය විවාදෙය්දී ඉදිරිපත් වුණු කරුණු අනුව සලකා බලා 
විෙශේෂෙයන්ම තී ෙරෝද රථ සහ යතුරු පැදි සඳහා වැඩි කරන ලද 
දුම් සහතික ගාස්තුව ෙම් ෙවනෙකොට ඉවත් කරන්නට තීරණය කර 
තිබීම ගැනත් අප සතුටු ෙවනවා.  

අපි දකින හැටියට ෙම් රෙට් හැම ෙකනාටම වාහන 
ෙගන්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  ෙවෙළන්දන්, ව්යාපාරිකයන් 
වැඩි මුදල් පමාණයක් දීලා, එෙහම නැත්නම් වැඩි බදු පමාණයක් 
ෙගවා වාහන ෙගන්වූවත්, සාමාන්ය පුද්ගලයන්, රජෙය් 
ෙසේවකයන්, විශාමිකයන් වාහනයක්  ෙගන්වා ගන්නට ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් තමයි සල්ලි ටිකක් ෙසොයා ගන්ෙන්.  නමුත් ෙම් අය 
වැෙයන් විෙශේෂෙයන්ම ෙමෝටර් රථයක් ලියපදිංචි ගාස්තුව  
රුපියල් 15,000ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ අය කරන මුදල 
වැඩියි කියන එක  මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. සාමාන්ය 
ජනතාව දැඩි අසහනයට පත් ෙවලා සිටින අවස්ථාවක, එෙසේ බදු 
බර වැඩි ෙනොකර ටිකක් මධ්යස්ථ පමාණයකින් ඒ බදු අය කිරීම 
සිදු කරනවා නම් ඉතාම ෙහොඳයි කියා මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම  කල් බදු මුදල් ඉදිරිෙය්දී යම් 
පමාණයකින් අඩු කරාවි කියා ජනතාවෙග් ෙලොකු විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා හා මුදල් 
ඇමතිතුමා ඇතුළු රජය ඒ විශ්වාසය තහවුරු වන ආකාරෙයන් 
කටයුතු කරාවිය කියා අප විශ්වාස කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව අය වැය විවාදය පැවැත්ෙවන 
අතරතුරදී, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජනතා නිෙයෝජිතයින්ෙග් අදහස් අනුව 
ඇතැම් බදු ක්ෂණිකව යළි සංෙශෝධනය කිරීමට කියා කිරීම 
පිළිබඳවත් ඇත්තටම අප සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දීත් 
එවැනි ෙයෝජනා සහ ෙචෝදනා -ඉදිරිපත් වන අදහස්- අනුව කටයුතු 
කරමින් තවත් සංෙශෝධන සිදු කරනවා නම් ඉතාමත් ෙහොඳයි. 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය යටෙත් අපි ෙම් රෙට් 
විශාල සංවර්ධනයක් සිදු කර ෙගන ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී දුෂ්කර 
දිස්තික්කවල සෑම ගමකටම සංවර්ධනය සඳහා මුදල් පතිපාදන 
ලබා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම එවකට පැවැති අෙප් රජය සෑම 
ගමකටම වාෙග් විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාර්ග 
සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. මහාමාර්ග සංවර්ධනය කළා වාෙග්ම 
රට පුරා ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීෙම් අරමුණින් තමයි 
එවකට පැවැති රජය  ඒ වන විට කටයුතු කරමින් සිටිෙය්. නමුත් 
ෙමම ජාතික ආණ්ඩුෙවනුත් ෙම් රෙට් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු 
ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
සියලුම දුෂ්කර දිස්තික්කවල පානීය ජල පශ්නය විසඳීම සඳහා වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරයි කියලා මා විශව්ාස කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමොණරාගල දිසත්ික්කෙය් කර ෙගන ගිය වැඩ 
පිළිෙවළවල් ෙම් වන විට තරමක් දුරට නතර ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒවා කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙමොණරාගල වැනි දුෂ්කර 
දිස්තික්කවලට  මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න කියලා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සියලුම ෙදනාම වාෙග් 
අදහස් දැක්වූවා. පසු ගිය කාලය පුරාම රුපියල් 350.00ක් වැනි 
ඉතාම සුළු මුදලකට ෙගොවි ජනතාවට ෙපොෙහොර ලබා දුන්නා. ඒ 
සහනාධාරය තුළින් අෙප් ෙගොවි ජනතාවට වාසි රැසක් ලැබුණා. වී 
මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීමට ෙනොහැකි වුණත්, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දීම තුළ ඒ අයට සහන රාශියක් ලබා ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම රසායනික ෙපොෙහොර වැඩි 
වශෙයන් භාවිත කිරීම වකුගඩු ෙරෝග වැනි ෙරෝගවලට ෙහේතුවක් 
ෙවනවා කියලා ෛවද්යවරුන් ෙපන්වා දී තිෙබනවා. ඇත්තටම 
අපට එෙහම හිතන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. කෘෂි රසායනික 
දව්ය භාවිතය අෙප් රෙට් වැඩි වශෙයන් එවැනි ෙරෝගාබාධ බහුල 
වීමට ෙහේතුවක් ෙවනවා.  ඒ ෙවනුවට ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර 
ෙයොදා ගැනීම ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
ෙපොෙහොර භාවිතය ව්යාප්ත කරන්නත් කටයුතු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන් ෙගොවි 
ජනතාවට ඉදිරිෙය්දීත් එවැනි යම්  සහනාධාරයක් ලබා දීම තුළින් 
වී ෙගොවියාට පමණක් ෙනොෙවයි, කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ටත්, රබර් 
වගාකරුවන්ටත්, ෙපොල් වගාකරුවන්ටත් සහනයක් ලැෙබනවා. ඒ 
ආකාරයට සහන ලබා දීලා ෙගොවි ජනතාව දිරිමත් කරනවා නම් 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල ෙසේවාවක් සිදු ෙවයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්නට පුළුවන්.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමියට නියමිත 

ෙවලාෙවන් තව විනාඩි හතරක කාලයක් තිෙබනවා.   

කරුණාකර ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු 
මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and Shipping) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා 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 කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියනි,  කථා කරන්න.  
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මූලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අය වැය  තුළින් 

පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවල මිල යම් තරමකට අඩු වුණත්, වැඩි 
වශෙයන් ෙනොෙයක් ආකාරෙය් බදු පැනවීම නිසා පාරිෙභෝගික 
භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාෙම් අවදානමක් පවතිනවා. දින සියෙය් 
වැඩසටහන යටෙත් ෙයෝජනා කළ ආකාරයට  භාණ්ඩ කිහිපයක 
මිල අඩු වුණා.  නමුත් බදු පැනවීම තුළ පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවල 
මිල ඉහළ යාමට ෙනොදී ජනතාවට සහන සැලැසීම ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ආනයනය කරන වාහන සඳහා විශාල 
වශෙයන්  බදු පැනවීම නිසා වාහන මිල ඉහළ යාමක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. මම ඉස්සර ෙවලාත් ෙම් ගැන මතක් කළා. අපි 
ගම්වලට ගියාම ජනතාව -රජෙය් ෙසේවකයන්- කියනවා,  තමන් 
ජීවිත කාලය පුරාම රජයට ෙසේවය කරලා, කාලයක් තිස්ෙසේ හම්බ 
කර ගත් මුදලින්  පුංචි වාහනයක් - ෙලොකු වාහනයක් ෙනොෙවයි - 
මිලදී ගැනීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා, ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තුවත්  සුන් වුණා කියලා. ඒත් අන්තිමට රජෙය් 
නිලධාරින්ට ලබා දුන් සහනදායක බලපතයවත් හිමිෙවන්ෙන් 
නැහැ, ඒකත් නැතිව යනවා කියා ඒෙගොල්ෙලෝ ෙලොකු 
කනස්සල්ලකින් පසු ෙවනවා. එම නිසා වාහන ෙගන්වීෙම්දී ලබා 
දුන් ඒ බදු සහනය ඒ අයට නැවත ලබා ෙදන්න රජය කටයුතු 
කරනවා නම් ඉතාම ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. අෙප් ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් 
ඇතුළු ජාතික ආණ්ඩුෙව් අෙප් සියලුම මැති ඇමතිවරුත් ෙම් 
කාරණාව පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කරයි කියලා 
අපි විශ්වාස කරනවා. 

සෑම දිස්තික්කයකටම ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ආෙයෝජනයන් 
තුළින් යම් යම් කර්මාන්තයන් ඇති කරලා ඒ කර්මාන්ත තුළින් 
තරුණ තරුණියන් ලක්ෂ 10කට  රැකියා ලබා ෙදනවා කියා ෙම් 
රජය ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබයි,   ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජනයන් තුළින් අෙප් රෙට් ඒ 
ඒ දිස්තික්කවලට ආෙව්ණික වූ යම් යම් අමු දව්ය ෙයොදා ෙගන 
දිස්තික්ක මට්ටෙමන් යම් යම් කර්මාන්ත ව්යාපෘතීන් කියාත්මක 
කෙළොත්.  අෙප් රෙට් තරු ණ තරුණියන්ෙග් රැකීරක්ෂා පශ්නට 
විසඳුමක් ඒ තුළින් ලැෙබන අතර, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය  දියුණු 
කිරීමට ත් එමඟින් පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  
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2016 වසෙර් මූලික අරමුදලක් පිහිටුවා සුළු හා මධ්යම පරිමාණ 
ව්යාපාරිකයින්ට සහන ණය මුදලක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
පිළිබඳව ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එය ඉතාමත්ම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. ඒ අනුව, මම හිතන්ෙන් අෙප් සුළු ව්යාපාරික 
ජනතාවට ෙමය සහනක් ෙව්වි කියායි.  

ඉඩම්වලට හිමිකම් බලපත ලබා දීම ගැන කථා කරනවා නම්, 
පසු ගිය අෙප් රජය කාලෙය්ත්  ඉඩම්වලට හිමිකම් බලපත 
නැතිනම් එම ඔප්පු විශාල පිරිසකට ලබා දුන්නා. ඉදිරියට ඒ වාෙග් 
ඔප්පු ලබා ගැනීෙම් අරමුෙණන් ඉන්න තවත් විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ අයටත් ඒ හිමිකම් බලපත ලබා දීමට කටයුතු ෙයොදා 
තිබීම  පිළිබඳව ෙම් ෙවලාෙව්  විෙශේෂෙයන්ම  ජනතාව සතුටු 
ෙවනවා ඇති. 

 දළ ෙද්ශීය ආදායෙමන්  සියයට 5.4ක මුදලක් අධ්යාපනය 
සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ෙමය 
අධ්යාපනයට කරපු විශාල අනුගහයක් හැටියට අපිට දක්වන්නට 
පුළුවන්. ෙමොකද, ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්වලටත් විෙශේෂෙයන් වතු 
පාසල්වල පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා සහ  විවිධ අධ්යාපනික 
වැඩසටහන්වලට ෙමම මුදල් ෙවන් කර තිබීම ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් පැවැති රජය තුළිනුත් රෙට් 
පාසල් දහසක මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර  ඉදි කරලා 
තාක්ෂණය පිළිබඳව දරුවන්ට කියා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරෙගන ගියා. දැන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ තරමක් දුරට 
අඩපණ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවර අය  වැෙයන් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන්  විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබන 
අවස්ථාෙව්දී, ඒ වැඩ පිළිෙවළ නැවතත්  කියාවට නංවලා 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල දරුවන්ට ෙමන් අෙප් රෙට් දරුවන්ටත් 
තාක්ෂණය අතින් දැනුම ලබා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, අෙප් 
රෙට් විද්යාඥයින් වැනි අය බිහි කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවනවා.  

ෙසෞඛ්යය සඳහාත් -ෙරෝහල් සඳහාත්- විශාල මුදලක් ෙමවර 
අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. එය ඉතාම වැදගත්. අපට සෑම 
තැනකින්ම ඇෙසන ෙදයක් තමයි පිළිකා සහ වකුගඩු ෙරෝගීන් 
පිළිබඳ මැසිවිලි.  විෙශේෂෙයන්ම වකුගඩු ෙරෝගීන්ට අවශ්ය කරන 
රුධිර කාන්දු  ෙපරණ මධ්යස්ථාන 1000ක් පිහිටුවන්න ෙමම අය 
වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.    ඒ අනුව එම ෙරෝගීන් සඳහා 
අවශ්ය කරන ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ගාමීය ෙරෝහල් මට්ටමටත් 
වැඩිදියුණු කර අෙප් ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීම ඉතාම 
වැදගත් කියා මා සිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අය වැෙයන් තවත් ෙයෝජනාවක් කරලා 
තිෙබනවා. ෙවනත් රටවලින් බැහැර කරන දව්ය මුදා හැරීෙම් 
තැනක් හැටියට අෙප් ශී ලංකාව ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා කියා මා 
සිතනවා.   පරණ -නැතිනම් පාවිච්චි කරන ලද- රූපවාහිනී යන්ත, 
ෙරදි ෙසෝදන යන්ත, ජංගම දුරකථන වැනි ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් 
අෙප් රටට ෙගන  එනවා. ෙම් පිළිබඳව අපට කියන්නට 
තිෙබන්ෙන්, ෙම්වා ෙගන ඒෙමන් වළකිනවා නම් ඉතාමත් ෙහොඳයි 
කියලායි. අපි ෙහොඳ ෙද් පාවිච්චි කිරීම, ෙහොඳ ෙද් ෙගන ඒම 
වැදගත් ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට තව කාල ෙව්ලාව ඕනෑද? 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. 

උදාහරණයක් හැටියට මම මතක් කරන්න කැමැතියි, 2004 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26  ෙවනිදා අෙප් රටට ඇති වූ සුනාමි 
ව්යවසනය ගැන. ඒ අවස්ථාෙව් මම සමාජ ෙසේවා අමාත්යවරිය 
වශෙයන් කටයුතු කළා. විවිධ රටවල්වලින් බැහැර කරන ෙද්වල් 
තැන්පත් කරන තැනක් හැටියට අෙප් රට තීන්දු කරලා ෙවන්න 
ඇති, අෙප් රටට සහන සලස්වනවා කියලා පිට රටවලින් කල් 
ඉකුත් වූ ආහාර දව්ය කන්ෙට්නර් ගණනාවක් ඒ අවස්ථාෙව් අෙප් 
රටට එවලා තිබුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම කඳවුරුවල සිටි විපතට පත් වූ 
පවුල්වල ජනතාවට ෙබදා දීම සඳහායි එම ආහාර දව්ය එවා 
තිබුෙණ්. කන්ෙට්නර් පිටින් ෙගනැල්ලා ෙගොඩබාපු දව්ය ඒ 
අවස්ථාෙව් අපි විෙශේෂ පරීක්ෂාවකට ලක් කරලා ඒවා භාරගැනීම 
පතික්ෙෂේප කළා. අපි ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කරලා දැම්මා. 
කිසිම කඳවුරකට අඩුම තරමින් කල් ඉකුත් වූ වතුර 
ෙබෝතලයක්වත් අපි  ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා අපට ඒ අය 
සියලුම ෙදනා ෙබ්රාගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ අවස්ථාෙව් 
අෙප් රෙට් කඳවුරුවල හිටපු කිසිම ෙකෙනක් බෙඩ් අමාරුවක් 
ෙහෝ හැදිලා ජීවිතක්ෂයට පත් වුෙණ් නැහැ. අෙප් රට එෙසේ පරණ 
බඩු ෙගන ඒෙම් ෙතෝතැන්නක් බවට පත් වීම නවත්වනවා නම් 
ෙහොඳයි කියන එක ෙම් ෙවලාෙව් මම අදහස් හැටියට ඉදිරිපත් 
කරන්න කැමැතියි. 

මා මුලින්ම මතක් කළා වාෙග්, කලින් පැවැති අෙප් රජය 
කාලෙය් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට සහ රබර් හිමියන්ටත් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දුන්නා. අද රබර් මිල ඉතාම පහත වැටිලායි 
තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 190 වෙග් මිලකට තමයි අෙප් පෙද්ශවල 
රබර් මිල පවතින්ෙන්. ෙම් ෙවන ෙකොට ෙවෙළඳුන් රබර් කිෙලෝව 
ගන්ෙන් ඒ මිලටයි. ෙත් මිල බැහැලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වී මිල 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියල්ලටම සහතික මිලක් තිබුණත් කිසිම 
අවස්ථාවක ඒවා එම සහතික මිලට විකුණන්න පුළුවන්කම 
ලැබුෙණ් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අය වැය ෙයෝජනා අනුව ඉදිරි 
කාලය තුළ ෙගොවියාෙග් වී ටික මිලදී ගැනීෙම්දී සහ රබර්, ෙපොල්, 
ෙත් වෙග් හැම ෙදයක්ම,- විෙශේෂෙයන්ම එම වගාවන් අෙප් රටට 
විෙද්ශ විනිමය ෙගන ඒෙම් මාර්ග හැටියට සලකන්න පුළුවන්. එම 
වගාවන් දියුණු කරන්නට සහනාධාර කමය ඉදිරියටත් කියාත්මක 
කරමින් ෙගොවියාට සහන ලබා දීලා කටයුතු කරනවා නම් එය 
ඉතාම වැදගත්. ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් රජය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන අය වැය පිළිබඳව, එහි අඩු පාඩු සහ ඉදිරියට කළ යුතු වැඩ 
පිළිෙවළ පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
වාෙග්ම මට තවත් එක් කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. 

අෙප් රටට ෙගන්වලා තිෙබන වාහන පමාණය වැඩියි. අපට අද 
පාරකට බැහැලා හදිසි ගමනක් යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. විනාඩි 
15න් යන්න පුළුවන් ගමනට පැයක්, පැය එකහමාරක් ගත වන 
අවස්ථා තිෙබනවා. ඒක නිසා වාහන තදබදය අඩු කිරීම සඳහා 
වාහන ෙගන්වීම නැවැත්වීමම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ෙලෝකෙය් 
දියුණු රටවල් ගණනාවක අද කියාත්මක වන ෙදයක් තමයි දුම්රිය 
ෙසේවාව. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට්ත් දුම්රිය ෙසේවාව වැඩි දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමාට මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා, ෙලෝකෙය් විවිධ දියුණු රටවල 
ෙමන් අෙප් රෙට් දුම්රිය ෙසේවාවත් වැඩි දියුණු කරලා රජෙය් 
ෙසේවකයින්ට සහ සාමාන්ය මඟීන්ටත්, පාසල් දරුවන්ටත්, හැම 
ෙකනාටම යා හැකි මට්ටෙම් ෙහොඳ  දුම්රිය ෙසේවාවක් නිර්මාණය 
කරන්නය කියා. ඉදිරිෙය්දී එවැනි දුම්රිය ෙසේවයක් ඇති කරනවා 
නම් ෙම් පශ්නය ෙබොෙහෝ දුරට විසඳන්නට අපට හැකි ෙවනවා. 
එම කාරණයත් මතක් කරමින්, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්යතුමාටත්, ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාටත්, අෙනක් සියලු ෙදනාටමත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. 

 

[අ.භා. 2.40] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 

අවස්ථාෙව් මම විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා, මෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතෙය් මම හාහාපුරා කියලා ඉදිරිපත් වන 
පළමුවැනි අය වැය විවාදෙය් පළමුවැනි කථාව ෙමයයි. ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින අෙප් වියතුන්, උගතුන්, පවීණයින් සියලුම ෙදනා 
ෙමෙතක් දවසක් ෙම් විවාදයට සහභාගි වන ආකාරය ෙදස අපි 
බලාෙගන සිටියා. 

ඊට ඉස්ෙසල්ලා මම ගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට, මුදල් අමාත්ය 
රවි කරුණානායක මැතිතුමාට සුබපතන්නට ඕනෑ. මම ෙමෙතක් 
පැවැති සියලු විවාදයන් බලාෙගන සිටියා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතෙකොට අෙප් පැරණි කතන්දරයක් වන බූරුෙවක් 
එක්ක පයින් ගිය යුවලක් පිළිබඳ කතන්දරය මට මතක් වුණා. ෙම් 
යුවල බූරුවාව දක්කාෙගන යනවා. එතෙකොට ඒක බලාෙගන 
සිටින නරඹන්ෙනෝ පිරිසක් කියනවා, " අෙන්! ෙම් ෙජෝඩුවට 
පිස්සුද, අර බූරුවා නිකම් යන හැටි බලන්න ෙකෝ" කියලා. ෙම් 
කථාව ඇහුණාට පස්ෙසේ මහත්තයා ෙනෝනව බූරුවාෙග් පිෙට් 
නග්ගා ෙගන යනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙනෝනා ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමා, තාත්තා කියලායි මම 

අහලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව අහලා තිෙබන්ෙන් 

ෙම් විධියටයි. බූරුවාෙග් පිෙට් ෙනෝනාව නග්ගා ෙගන යන ෙකොට, 
තවත් ෙකෙනක් කියනවා, "බලන්න, ෙම් මනුස්සයා වාෙග් ෙමෝඩ 
මනුස්සෙයක්. අර ගෑනූ ෙකනා බූරුවාෙග් පිෙට් ඉන්දවා ෙගන 
යනවා, ෙම් ෙගොන් මිනිහා පයින් යනවා" කියලා. ෙම්ක ඇහුණාට 
පස්ෙසේ ෙනෝනව බස්සලා මහත්තයා බූරුවාෙග් පිෙට් නැගලා 
යනවා. එෙහම යනෙකොට ආපහු කථාවක් ඇෙහනවා, "බලන්න, 
අර මිනිහා වාෙග් මිනිෙහක්. අහිංසක කාන්තාව පයින් යද්දී අර 
තක්කඩි මිනිහා ෙම් බූරුවාෙග් පිෙට් නැගලා යන හැටි" කියලා. 
ඊට පස්ෙසේ ෙම් ෙදෙදනාම බූරුවාෙග් පිෙට් නැගලා යනවා. 
එතෙකොට මිනිස්සු කියනවා, "අෙන්! අර අහිංසක බූරුවා අර 
ෙදෙදනාම කෙර් තියා  ෙගන යන හැටි බලන්න, මුන්ට නම් 
ෙහොඳක් ෙවන්න එපා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට 
පස්ෙසේ කරන්ෙන් ෙම් ෙදෙදනාම එකතු ෙවලා බූරුවාව කෙර් තියා 
ෙගන යනවා. ෙම් අය වැය පිළිබඳ විවාදෙය්දීත් මෙග් කනට සහ 
අවෙබෝධයට ආපු ෙද්වලුත් ඒවාෙග් තමයි.  

නිර්ධන පන්තිය ෙවනුෙවන් කථා කරන සමහර අෙප් පක්ෂවල 
මන්තීවරු කියනවා මට ඇහුණා, "මධ්යම පන්තිය කඩා වැෙටන්න 

යනවා, ඒ ෙගොල්ලන් පහළට වට්ටන්න යනවා " කියලා. ඒ 
ෙගොල්ලන් මධ්යම පන්තිය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. නිර්ධන 
පන්තිෙය් ෙකොඩිය ෙගන ෙද්ශපාලනයට ඇවිත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආපු මන්තීවරු තමයි එෙහම කියන්ෙන්. එතැනදී මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න අවශ්යයි, ෙම් අය වැය අපි ෙගොඩ නඟලා 
තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් න්යාය පතයකට ෙනොවන බව. රට ඉදිරියට 
යන න්යාය පතයකට තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය අපි සකස් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු අමාත්යතුමා ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
ගරු සභාෙව් සිටිනවා. එතුමාත් ෙම් පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරලා 
තිබුණා. එතුමා කිව්වා, "ෙම් අය වැය දියවැඩියා ෙරෝගිෙයකුට සීනි 
එන්නත් කළා වාෙග් අයවැයක්" කියලා. මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, 
ෙම් ආර්ථිකය ෙද්හය, ෙම් රට ෙරෝගියකු හැටියට එතුමා පිළිගත්ත 
එකට සහ පිළිගන්නා එක පිළිබඳව. එතුමා කියපු විධියට ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය දැන් ෙරෝගී ෙවලා ඉවරයි. ෙරෝගියකු බවට පත් කරලා 
තිෙබන ආර්ථිකයට ෙම් අය වැෙයන් සීනි එන්නත් කළා කියලා 
තමයි එතුමා කියන්ෙන්. ෙමෙතක් කාලයක් ෙම් ආර්ථිකය 
දියවැඩියා ෙරෝගිෙයක් බවට පත් කෙළේ එතුමන්ලායි. ෙම් ගහපු 
ෙබෙහත ෙමොකක්ද කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. 
ෙම්  රෙට් ආර්ථිකය ෙරෝගී ෙවලා කියලා ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා පිළිගන්නා එකට මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
හැබැයි, මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ෙම් අය වැය දියවැඩියා 
ෙරෝගයට සීනි එන්නත් කරන ආකාරෙය් ෙමෝඩ අය වැයක් 
ෙනොවන බව. ෙම්, සමස්ත ආර්ථිකය ෙද්හයක් නම්, ෙම්ෙක් විවිධ 
ෙකොටස් ෙපනහලු, අක්මාව, වකුගඩු, හෘදය, අත් පා, ඇඟිලි, 
රුධිරය, ස්වසන මාර්ග, ආහාර මාර්ග, ස්නායු, ෙම් සියලු පද්ධතීන් 
අපිට සුවපත් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට දුර දිග බලලා, තුන් කල් 
බලලා ඇති කරපු අය වැයක් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න අවශ්යයි.  

මතක තියා ගන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
හදවත සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ෙබෙහත් ෙදන ෙකොට, දුප්පත් 
මිනිස්සුන්ෙග් වකුගඩු දියවුණාය කියන එක. තමුන්නාන්ෙසේලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇඟපත ආරන ෙකොට, අෙප් මිනිසුන්ෙග් මස් 
දියවුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුවන්ෙග් ඇ ෙඟ් ෙල් වැෙඩන 
ෙකොට, අෙප් දරුවන්ෙග් ඇ ෙඟ් ෙල් හිඳිලා ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගෝලයන් එක්ක night club යනෙකොට අෙප් අහිංසක තරුණයන් 
ඒ clubsවල security වැෙඩ් කළා; වහ බිව්වා; ග ෙඟ් පැන්නා. ෙම් 
සමස්ත ආර්ථික ෙද්හයම බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් කරපු ඒ යුගය 
තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්න එපා. ඒ නිසා  ෙම් අය වැය 
සර්වාංග ෛවද්යවරෙයක් විසින් සියලු අංශයන් සුවපත් ෙවන 
ආකාරෙයන් ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක්ය කියන එක මම 
විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ඊෙය් ගරු සභාෙව් කථා 
කළා. ෙම් අය වැය තමන්ෙග් අය "චූන්" කරන අය වැයක්ය කියන 
එක තමයි එතුමා ඊෙය් කිව්ෙව්. අවස්ථා ගණනාවකදීම එතුමා එම 
අදහස මතු කළා. ෙම්, 'කුල් ටුර් අය වැයක්' කියලා එතුමා කිව්වා. 
කාටද ෙම් කියන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කියන ෙම් තමන්ෙග් අය කවුද? ෙම් අය වැය 
තුළ අපි චූන් කරන 'අෙප් අය' කවුද? හැබැයි පසු ගිය කාල 
වකවානුවල වාෙග් බාප්පලා, මාමලා, නෑදෑයන්, ඇම්බැට්ටයන්, 
මහප්පලා චූන් කරන්ෙන් නම් නැහැ. අපි චූන් කරන 'අෙප් අය' 
කවුද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි චූන් කරනවා තමයි. 
අපි චූන් කරන අෙප් අය තමයි, ෙගොවියන්, කම්කරුවන්, 
වෘත්තිකයන්, රාජ්ය ෙසේවකයන්, ව්යවසායකයන්, ෙදමළ මිනිසුන්, 
දරුවන්, කාන්තාවන්, වැඩිහිටියන් ඇතුළු සමාජය තුළ සියලු 
භූමිකා නිරූපණය කරන සමස්ත වැසියන්. ඒ අය අෙප් අය. අෙප් 
අය චූන් කරන අය වැයක් තමයි අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.   
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මා කියපු ඒ අය තමයි අෙප්  'අෙප් අය'. නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා කියපු අෙප් අය මාමලාද, බාප්පලාද, අයියලාද, 
මහප්පලාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ අය කවුද කියන්න මා 
දන්ෙන් නැහැ. මා කලින් කිව්ෙව්, අපි චූන් කරන 'අෙප් අය' අපි 
සතුටු කරන අෙප් අයයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා මතු කරපු තවත් තර්කයක් තමයි 
ෙම් අය වැයට වැඩ පිළිෙවළක් නැහැයි කියන එක. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්න ඕනෑ, ෙමය දැක්මක්, දර්ශනයක් 
තිෙබන අය වැයක්ය කියලා. ලැම්ෙබොගිනි කාර්වලට, බලු 
කෑමවලට තිෙබන බදු ටික පහත දමා, හාල් ටිකට, පරිප්පු ටිකට, 
සීනි ටිකට, අහිංසක මිනිසුන් පරිෙභෝජනය කරන භාණ්ඩවලට බදු 
වැඩි කළා. ෙම් අය වැය, එවැනි දර්ශනයක් නැති අය වැයක් 
ෙනොෙවයි; දර්ශනයක් සහිත අය වැයක්. ෙම් අය වැය, වැඩ 
පිළිෙවළක් නැති අය වැයක් හැටියට තමයි ඊෙය් එතුමා සඳහන් 
කෙළේ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ඵලකට නැති ආෙයෝජන තිබුණු 
බව. මිහින් ලංකා හා ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය ෙම් වන විට රුපියල් 
බිලියන 158ක් ණයයි. ඒ රුපියල් බිලියන 158න් පසු ගිය අවුරුදු 
තුෙන් විතරක් රුපියල් මිලියන 72ක් ණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
වරායවල්, airport වැනි ඵලක් නැති අකාර්යක්ෂම ව්යාපෘති 
ෙවනුෙවන්. ඒවා වැඩ පිළිෙවළක් ඇති අය කරපු වැඩද කියන එක 
මා විෙශේෂෙයන් අහන්නට ඕනෑ.  

එතුමා පකාශ කරපු තව ෙදයක් තමයි, ෙම් අය වැෙයන් පස්ෙසේ 
කඩවලට යන්න බැහැයි ලු, market එකට යන්න බැහැයි ලු, පාෙර් 
යන්න බැහැයි ලු, tea එෙක් මිල ගණන් වැඩි ෙවලා ලු, ආප්පවල 
මිල ගණන් වැඩි ෙවලා ලු. මාර වැඩක්. ඇයි, හත් ෙදවියෙන්! දැන් 
කිරි පිටිවල මිල අඩු කර තිබියදී, ගෑස ් ටැංකිෙය් මිල රුපියල් 
150කින් අඩු කර තිබියදී, ෙම් අය වැය නිසා අපට ෙම් ගණනට 
ආප්පයක් ෙදන්න බැහැයි කියන, ෙම් අය වැය නිසා අපට ෙම් 
ගණනට tea එකක් ෙදන්න බැහැයි කියන කඩ ෙමොන ෙලෝකෙය්ද, 
ෙමොන lane එෙක්ද, ෙමොන වීදිෙය්ද තිෙබන්ෙන් කියන එක මා 
අහන්න ඕනෑ. පුළුවන් නම් ඒ ගැන ෙසොයන්න. ෙම්ක නඩු දමන්න 
ඕනෑ කාරණයක්. ඒ පිළිබඳවත් තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරමින් 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ති ෙබන වැදගත් කාරණා ටිකක් ගැනත් 
මා කථා කරන්න ඕනෑ. 

ෙම් අය වැෙය් අපි දකින වැදගත් කාරණා ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ෙමහිදී අදහස් ගණනාවක් මතු වුණා, දැන් විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයින්ට ඍජුවම ලංකාවට එන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා; 
ෙමහි තිෙබන ඉඩම් ටික ඉවරයි; ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්, 
ව්යාපාරිකයන්, ආෙයෝජකයින් සියල්ල දැන් විනාශ ෙවනවා; 
ඔන්න දැන්  කුමන්තණය කියාත්මක ෙවනවාය කියලා. ඒකත් මතු 
වුණු තර්කයක් තමයි. හැබැයි ෙම් කාරණයත් මතක තබා ගන්න. 
1977දී ඇති වුණු විවෘත ආර්ථික කියාවලියත් එක්ක අෙප් සමහර 
කර්මාන්ත වැහුණා; අෙප් ෙරදි කම්හල් අඩපණ වුණා. හැබැයි 
මතක තබා ගන්න, ඒ ආර්ථික පතිසංස්කරණ කියාවලිෙයන් 
අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ ඇෙමරිකාවට, යුෙරෝපයට පටවන්නත් අෙප් 
රට තුළ ෙරදි නිෂ්පාදනය වුණාය කියන එක. ඒ නිසා අලුත් 
ආෙයෝජකයන්, නිර්මාණශීලි මිනිසුන්, සල්ලි තිෙබන 
ව්යවසායකයන් අෙප් රටට පැමිණීම පිළිබඳව හුඹස් බියක් ඇති කර 
ගත යුතු නැහැ. අෙප් රැකියා දසලක්ෂෙය් ව්යාපෘතියට යන්න නම්, 
රැකියා අවස්ථා බිහි කරන්න නම් ආෙයෝජකයන්ට අපි ඉඩ ෙදන්න 
ඕනෑ.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් මා දකින තවත් පධාන කාරණයක් 
තමයි, බීජ ෙගොවිෙපොළ ආරම්භ කිරීම සඳහා මුදලක් ෙවන් කර 

තිබීම. තමුන්නාන්ෙසේලා අපි කවුරුත් දන්නවා එදා ඉඳලා තිබුණු 
අෙප් ස්වාභාවික බීජ, අෙප් අනන්යතාවක් තිබුණ බීජ සියල්ල 
මාෆියාකරණයකට ලක් ෙවලා තිෙබන බව. බහු ජාතික සමාගම් 
යටතට පත් ෙවලා, අෙප් බීජවල තිබුණු අනන්යතාව අපට නැති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කමය අපට නැවත ෙගොඩ නඟා ගන්නට 
පුළුවන් නම්, අෙප් ගම්වල බීජ ෙගොවිපළවල්, සුළු පරිමාණ 
ව්යවසායකයින්, මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්, ගෙම් ඉන්න 
ෙගොවියාට  බීජ ෙගොවිපළවල් හරහා තමන්ෙග් අස්වැන්නට, 
ආදායමට වඩා වැඩි ආදායමක්, අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි 
තත්ත්වයක් අපට ෙගොඩ නඟා ගන්නටත් පුළුවන්. ඒ තුළින් අෙප් 
සාම්පදායික බීජ ටික අපට ආරක්ෂා කර ගන්නටත් පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වයඹ පළාෙත් මන්තීවරෙයක් 
හැටියට, ෙමවර අය වැෙයන් ෙපොල් වගා ක්ෙෂේතය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 250ක් ෙවන් කර තිෙබන බව මා කියනවා. ඒ පිළිබඳව 
කුරුණෑගල, ෙපොල් තිෙකෝණෙය් සිටින මන්තීවරෙයක් හැටියට  
මුදල් ඇමතිතුමා පමුඛ කණ්ඩායමට මෙග් ෙගෞරවය පිරිනමනවා.  

ලංකාෙව් ගාම නිලධාරී වසම් 14,022ක් තිෙබනවා. ඒ හරහා 
ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500ක් ෙගොනු ෙවනවා. ගාම නිලධාරී 
වසමකට රුපියල් මිලියන 1.5ක -රුපියල් ලක්ෂ 15ක- මුදලක් 
සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අපට ලැෙබනවා.  

පසු ගිය අවස්ථාෙව් දින සියෙය් කාල සීමාව තුළ සෑම ගාම 
නිලධාරී වසමකටම රුපියල් ලක්ෂ 10 ගණෙන් පතිපාදනයක් 
ලැබුණු බව මා විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. ෙම්වාෙය් මස් තිබුෙණ් 
නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්වාෙය් තිබුෙණ් කටු 
පමණයි. ඒ වැඩ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 10යි ලැබුෙණ්. රුපියල් 
ලක්ෂ 10ක මුදල ගන්නට සියයට 25ක පජා දායකත්වයත් එක්ක 
ලක්ෂ ෙදොළහමාරක වැඩ කර ෙපන්වන්නට අවශ්යයි. සමහර 
ෙව්ලාවට ෙම් ෙද්වල් ඇසුවාම ඒ ෙකොන්තාත් ගන්න ගම්වල 
මිනිසුන් මැළි වුණා. ෙමෙහම ෙකොන්තාත් කමයක් ඔවුන්ට පුරුදු 
නැහැ. ඒ ෙකොන්තාත් තුළ මස් තිබුෙණ් නැහැ, කටු විතරයි 
තිබුෙණ්. හැබැයි මතක තියා ගන්න, රජෙය් -ජනතාවෙග්- මුදල් 
රුපියල් ලක්ෂ 10කින් රුපියල් ලක්ෂ ෙදොළහමාරක වැඩ කර 
ෙපන්වලා ඉතිරි කළ ඒ ව්යාපෘති අදටත් ඒ ගම්වල තිෙබන බව. 
නැවත අපට ලබන වසෙර් සිට සෑම ගමකටම රුපියල් ලක්ෂ 15 
ගණෙන් ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි ඒ රුපියල් ලක්ෂ 15න් රුපියල් ලක්ෂ 20ක, 
25ක, 30ක වැඩ කළයුතු බවයි. ගමට ලබා දුන් රුපියල් ලක්ෂ 
පෙහන් රුපියල් ලක්ෂ 25ක, 30ක වැව් කැපූ ස්ථාන අපට හම්බ 
වුණා. ඒ නිසා අපි මන්තීවරු හැටියට, මහ ජන නිෙයෝජිතයන් 
හැටියට, සෑම ගාමෙසේවා වසමකම රුපියල් ලක්ෂ 15ක, 20ක වැඩ 
අපට කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි අගය කරනවා.  

අපි අගය කරන තව ෙදයක් තිෙබනවා. ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් 202ෙවනි ෙඡ්දෙය්, ''රෙට් සියලු පෙද්ශ සමාන ෙලස 
සංවර්ධනය විය යුතුය'' යනුෙවන් කියනවා. එය මාෙග් හිත පැහැර 
ගත්තා. පසු ගිය කාලෙය්  අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවා නම් ඒ හැදුෙව් 
ෙකොයි පෙද්ශෙය්ද කියා අපි දැක්කා. මට සමාෙවන්න. දකුණු 
පළාත නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු ඉන්නවා නම් ෙපොඩි 
ෙක්න්තියක් යයි. හැබැයි, අපටත් ඒ ෙක්න්තිය, ඊර්ෂ්යාව 
දැෙනනවා.[බාධා කිරීමක්]  

 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
88ෙවනි පිටුව බලන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔබතුමා බලන්න.  එය මා හවසට බලන්නම්. මම අය වැය 

 ෙපොෙත් 202වැනි ෙඡ්දය බැලුවා. රෙට් සියලු පෙද්ශ එක හා 
සමානව විය යුතුයි. අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හැදුවා නම්, ඒ හැදුෙණ් 
එක්තරා පළාතකට. වරායක් හැදුවා නම්, ඒ හැදුෙණ් එක්තරා 
පළාතකට. [බාධා කිරීම්]  202 ෙඡ්දය. [බාධා කිරීම්] Airport 
එකක් හැදුවා නම්, ඒ airport  එක හැදුෙණ් එක්තරා පළාතක. 
[බාධා කිරීම්] ෙපොලීසියකට නිලධාරින් ටිකක් බන්ඳා ගත්තා නම්, 
ඒ නිලධාරින් ටික බැඳුෙණ් එක්තරා පළාතකින්. ෙකොෙහේ ෙහෝ 
රැකියා ටිකක් දුන්නා නම්, වැඩිම නිලධාරින් ආෙව් එක්තරා 
පළාතකින්. ෙමෙහම ෙවන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ''ෙකොළඹට කිරි, 
ගමට කැකිරි'' ෙවන්නත් බැහැ. ෙකොහාටවත් කිරි හම්බ ෙවලා 
ෙකොහාටවත් කැකිරි හම්බ ෙවන්නත් බැහැ. [බාධා කිරීම්] අපි 
ෙසේරම ෙම් රෙට් පුරවැසියන් හැටියට, ශී ලාංකියන් හැටියට - 
[බාධා කිරීම්] ෙම් රෙට් තිෙබන සමස්ත සම්පත් සමානව ෙබදී යා 
යුතුයි.  [බාධා කිරීම්]  

ඒ ෙජ්දය පිළිබඳව මා විෙශේෂෙයන් ස්තුති වන්ත වනවා. අපි 
රෙට් සියලුම සමාන අයිතිවාසිකම් බුක්ති විඳින අය හැටියට 
හම්බන්ෙතොටත් එකයි, අම්පාරත් එකයි, මඩකලපුවත් එකයි, 
අනුරාධපුරයත් එකයි, ෙකොළඹත් එකයි, ගම්පහත් එකයි. සියලු 
පෙද්ශ එක සමාන ෙවන්න ඕනෑ.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් ෙවන් කළ  කාලය 

අවසානයි.  
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 ෙමවර අය වැය තුළින් විනිමය නීති ලිහිල් කිරීම පිළිබඳවත් 

මුදල් ඇමතිතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ 
කථාව ඉවරයි, ගරු මන්තීතුමනි. දැන් ෙම් ෙවන කථාවක් මා 
කියන්ෙන්.  

විනිමය නීති ලිහිල් කිරීමත් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් මා 
දකින ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. විනිමය නීති ලිහිල් කිරීෙමන් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොනවාද? විනිමය නීති ලිහිල් කළාම, 
විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් බය නැතිව අෙප් රටට ඇවිත් ආෙයෝජනය 
කර අපට රැකියා අවස්ථා බිහිකර ෙදනවා. දැන් ඒ අය බය නැතිව, 
ෙකළින්ම අෙප් රටට එනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු 
ගිය කාලෙය් ආෙයෝජකෙයක් ආවා නම්, සංචාරකෙයක් ආවා නම් 
එක්ෙකෝ ඒ අයෙග් ඔළු පැලුවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, 
පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන් ඒ ස්තීන් දූෂණය කළ බව. විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන්ට, විෙද්ශිකයන්ට පසු ගිය උන්නැෙහේලා සලකපු 
හැටි තමයි ඒ.   

  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව නවත්වන්න. ඔබතුමා වැඩිපුරත් 

ෙවලාව ගත්තා. 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අවසාන වශෙයන්, ෙමම අය වැය පිළිබදව මෙග් එකඟතාව 

පළ කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

[අ.භා. 2.58] 

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 වර්ෂය ෙවනුෙවන් ගරු 

මුදල් අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය පිළිබඳව ෙම් දින 
කිහිපය පුරා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මැතිඇමතිවරු සහ විපක්ෂෙය් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා විවිධ අදහස්, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙග්  ඉල්ලීම පරිදි සමහර ෙයෝජනාවලට මුදල් 
අමාත්යතුමා යම් යම් සංෙශෝධන පවා ඉදිරිපත් කරනවා අප දුටුවා. 
ෙකො ෙහොම වුණත්, ෙමම අය වැය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයකින් 
පසුව ඉදිරිපත් කළ මංගල අය වැයක්. ෙම් රෙට් සමස්ත පජාවම 
බලාෙගන සි ටි අය වැයක් ෙම්ක. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට පත් කරන්න උදවු කළ ෙම් රෙට් ජනතාව -විෙශේෂෙයන්ම 
ෙගොවි ජනතාව, කම්කරු ජනතාව, ධීවර ජනතාව, රාජ්ය 
ෙසේවකයන්, ෙම් ර ෙට් නිෂ්පාදකයන්, ව්යාපාරික පිරිස් යන සියලු 
ෙදනාම- බලාෙපොෙරොත්තු දල්වාෙගන බලා හිටියා , ෙම් රජෙය් 
මංගල අය වැය තුළින් ඒ අයෙග් අෙප්ක්ෂා ඉෂ්ට ෙවයි කියා. 
හැබැයි, ෙම් දින කීපය තුළ අප ජනමාධ්ය ෙවත සවන් දුන්ෙනොත්, 
රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් කථාවලට අහඹු ෙලස සවන් දුන්ෙනොත්, 
ෙම් හැම පාර්ශව්යක් තුළම පශ්නාර්ථයක් තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවියා සතුටු ෙවලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම කම්කරුවන් සතුටු ෙවලා නැහැ. රාජ්ය ෙසේවකයන් සතුටු 
ෙවලා නැහැ. නිෂ්පාදකයන් ආදී ෙම් සියලුෙදනාම ෙමවර අය වැය 
පිළිබදව තියාගත්ත බලාෙපොෙරොත්තු ෙබොඳ කරෙගන ඉන්ෙන්. 
සමස්තයක් විධියට ගත්තාම, ෙම් අය වැෙය් ඒ අඩු පාඩු, දුර්වලකම් 
වාෙග්ම, යම් යම් සාධනීය ලක්ෂණත් තිෙබනවා කියා අපට 
සඳහන් කරන්න ෙවනවා. ෙකොෙහොම නමුත්, ලබන අවුරුද්ද 
අවසන් වනතුරු අපට ෙම් අය වැෙය් සමස්තය පිළිබදව 
තීරණයකට එන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා පසු ගිය 
දිනක ඉදිරිපත් කළ මධ්යකාලීන ආර්ථික උපාය මාර්ග තුළ රැකියා 
අවස්ථා දස ලක්ෂයක් බිහි කිරීම, ආදායම් ඉහළ නැංවීම, ගාමීය 
ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම, ගාමීය සහ වතුකරෙය් ජනතාවටත්, 
මධ්යම පාන්තිකයන්ට සහ රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් ෙද්පළ අයිතිය 
ලබා දීම හා ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ්යම පන්තියක් බිහිකිරීම යන 
කාරණා ගැන සඳහන් කළා.  

මීට කලින් කථා කරපු ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළා, 
"විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කරන්ෙන් මධ්යම පාන්තිකයන් ගැන 
විතරයි. නිර්ධන පාන්තිකයන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ" 
කියලා. නමුත් මධ්යකාලීන ආර්ථික පතිපත්ති පකාශෙය්දී 
අගාමාත්යතුමා සඳහන් කරලා තිබුෙණ් ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ්යම 
පාන්තිකයන් බිහි කරනවාය කියලායි. ඒ මන්තීතුමා ෙම් 
මධ්යකාලීන ආර්ථික පතිපත්ති පකාශය පිළිබඳව මුල ඉඳලා අග 
වන තුරු කියවලා නැහැ කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා ෙම් පකාශය 
දැන්වත් කියවා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියන කාරණය අපි එතුමාට 
සිහිපත් කරනවා. ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් අය වැය ගැන කථා 
කරන්න කලින් 1948 ඉඳලා ෙම් දක්වා ෙම් රෙට් විවිධ පාලන 
කාලයන් තුළ පැවති විවිධ ආණ්ඩු ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙකොයි 
විධියටද හැසුරුෙව් කියන කාරණය පිළිබඳව අපට කථා කරන්න 
සිද්ධ වනවා. 1948 ෙම් රට ඉංගීසින්ෙගන් නිදහස ලබා ගත් 
දිනෙය් සිට 2004 වර්ෂය වන තුරු -අවුරුදු 56ක කාල සීමාව තුළ- 
රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 21,000ක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අවුරුදු 
56ක කාල සීමාව තුළ රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනය 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 21ක වාෙග් මට්ටමකට එනෙකොට, 
2004 ඉඳලා 2014 දක්වා පැවතුණු මහින්ද රාජපක්ෂ රජය  - පසු 
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ගිය ආණ්ඩුව -  අවුරුදු නවයකට ආසන්න කාලය තුළ ලබා ගත් 
දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 
75කට වඩා වැඩියි. ඒ කියන්ෙන්, තුන් ගුණයකටත් වැඩිෙයන් අද 
දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනය ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඒ කාල සීමාව තුළ  ෙම් රෙට් අභ්යන්තර අර්බුදයක් තිබුණු බව අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම පැවති තස්තවාදය විනාශ කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවට බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් ඒ තස්තවාදය යුදමය වශෙයන් පරාජයට පත් කරලා, 
ෙම් රෙට් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් සියලුම ජන වර්ගවලට සාමය 
උදා කරන්න පුළුවන් වට පි ටාවක් බිහි කරලා දුන්නා. ඒ පදනම 
මත ඉඳෙගන තමයි අනාගතෙය්දී අපට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන 
කථා කරන්නට ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ කාලෙය් පැවති ෙලෝක 
ආර්ථික අර්බුදයන් සහ ෙලෝක ආර්ථික කඩා වැටීම් මධ්යෙය් තමයි 
එම ආණ්ඩුව පවත්වාෙගන ගිෙය්. හැබැයි, ඒ ආණ්ඩුෙව් අඩු පාඩු 
තිබුණා; දුර්වලකම් තිබුණා.  

අපි සමස්තය නිවැරැදියි කියලා කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් 
ආර්ථිකෙය් දියුණුව පිළිබඳව කථා කරද්දි අපට ඒ සාධනීය 
තත්ත්වයන් අමතක කරන්න බැහැ. ඒ රජය ගම අමතක කෙළේ 
නැහැ. ගාමීය පෙද්ශ, පාෙද්ශීය සංවර්ධනය පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරලා, විෙශේෂෙයන්ම යටිතල පහසුකම් සහ මානව සමාජ 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් විශාල පතිපාදන ෙවන් කරලා ඒවා 
සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුත්ත කළා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනි දා සිදු වුණු ආණ්ඩු ෙපරළියත් එක්කම, අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත් 
එකතු ෙවලා  නිර්මාණය කරපු ඒ ජාතික සහෙයෝගීතා ආණ්ඩුෙව් -  
නව රජෙය් - මංගල අය වැය තුළ මම කලින් කිව්වා වාෙග් 
ජනතාවට ෙබොෙහෝ බලාෙපොෙරොත්තු තිබුණා. හැබැයි, ජනවාරි 
මාසෙය් 08වැනි දා බලයට පත් වුණු දින සියෙය් ආණ්ඩුව තුළ 
ජනතාවට දුන්නු ෙපොෙරොන්දු හැම එකක්ම ඉෂ්ට වුෙණ් නැහැ 
කියන කාරණය අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. එයින් බිඳක් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා.  

අධ්යාපනයට දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට හයක් ෙවන් 
කරනවාය කියන කාරණය පසු ගිය දිනවල වාද විවාදවලට ලක් 
වුණා. හැබැයි, දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් අධ්යාපනයට ෙවන් 
කරන මුදල වැඩි කරලා තිබුණාය කියලා ගරු අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා පිළිගත්තත්, සියයට හයක් දක්වා වැඩි කළාය කියන 
කාරණය එතුමා පිළිගත්ෙත් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ආණ්ඩුව 
බිහි කරන්න උදවු කරපු විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ෙග් සංගමය, 
ෙම් රෙට් විද්වතුන්, සිවිල් සමාජය, සාධාරණ සමාජයක් උෙදසා වූ 
ජාතික ව්යාපාරය වාෙග් සියලු ෙද්ශපාලන ව්යාපාර 47කෙග් පමණ 
ඉල්ලීම වුෙණ් අධ්යාපනයට දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
හයක් ෙවන් කරන්න කියන එකයි. හැබැයි, අද ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට පත් කිරීම ෙවනුෙවන් ෙවෙහස මහන්සි වුණු අයට 
පශ්නාර්ථයක් තිෙබනවා, ඒවා ඒ විධියටම සිද්ධ වනවාද කියන 
කාරණය සම්බන්ධෙයන්. ඒ එක්කම ෙසෞඛ්යයට දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට තුනක් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව පශ්නයක් 
තිෙබනවා. 

ෙම් රට කෘෂි කාර්මික රටක්. 2004 වර්ෂෙය් ආර්ථික ව හය 
බැලුවාම, කෘෂි කර්මාන්තෙයන් සියයට 10.1යි; කර්මාන්ත 
අංශෙයන් සියයට 32.3යි; ෙසේවා අංශෙයන් සියයට 57.6යි. ෙම් 
විධියට තමයි 2004 වර්ෂෙය් ආර්ථික ව හය පතිශතයක් විධියට 
අපි දැක්ෙක්. නමුත්, කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැලිලා, ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙවෙහස මහන්සි වන, ෙම් රටට බත 
සපයන ෙගොවීන් ෙවනුෙවන්, වී කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක සහතික 
මිලක් නියම කිරීම පිළිබඳව පසු  ගිය දින 100 වැඩසටහන යටෙත් 
ෙම් රජය ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. හැබැයි, ඒෙකත් සීමාවක් 

තිබුණා; කිෙලෝ 2,000 දක්වා සීමාවක් තිබුණා. අපි පසු ගිය 
කාලෙය් දැක්කා ඒවා අෙළවි කරගන්න ගිහිල්ලා ඒ වාහන ගබඩා 
ළඟ ෙපෝලිෙම් තිෙබනවා. මිනිසුන්, ෙගොවීන් නඟන මැසිවිලිත් 
දැක්කා. නමුත්, ෙම් වන විට  "රුපියල් 50 සහතික මිල" කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව සුන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් අය වැෙයන් සුන් වුණා 
කියන කාරණය අපි ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වැවිලි ආර්ථිකයක් 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙත් කර්මාන්තය ගත්තාම, ෙම් රජය පසු ගිය 
කාලෙය් ෙපොෙරොන්දු වුණා, "ෙත් කිෙලෝවකට රුපියල් 90ක් ලබා 
ෙදනවා" කියලා. හැබැයි, ෙම් වන ෙකොට ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව 
ගිලිහිලා ගිහින් ති ෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රබර් කිෙලෝවක් සඳහා 
රුපියල් 350ක සහතික මිලක් ෙගවීමට ෙපොෙරොන්දු වුණා. අද වන 
ෙකොට ෙම් රෙට් රබර් ෙගොවිෙයෝ තමන්ෙග් රබර් ගස්වල කිරි 
කපන්ෙන් නැතුව, ආදායමක් ලබා ගන්නට බැරිව ෙබොෙහෝ 
මැසිවිලි නඟමින් කාලය ගත කරනවා. ඒ රබර් ගස් ටික කපලා 
දරට විකුණන්න තරම් සමහර අයෙග් මානසිකත්වය ඉතා පහළට 
වැටිලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව රජය අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. 
ෙමවර අය වැෙයන් ඒ සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කර නැහැ. 

ඖෂධ පනතින් ෙබෙහත් මිල අඩු ෙවයි කියලා අෙප් ජනතාව 
බ ලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත්, ඒකත් කඩ වුණ ෙපොෙරොන්දුවක් 
බවට පත් වුණා. ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන් ලක්ෂ 14ක් පමණ 
ඉන්නවා. ඒ රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒක 
ෙබොෙහොම ආකර්ෂණීය ෙපොෙරොන්දුවක්. ඒ ෙපොෙරොන්දුව තමයි, 
"රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩි වීමක් කරනවා" කියලා. රුපියල් 
10,000කින් වැටුප් වැඩි කිරීම කළා. නමුත්, ෙපොෙරොන්දුවක් 
තිබුණා, ෙම් අය වැය වන ෙකොට ඒක මූලික වැටුපට එකතු 
කරනවා කියලා. රජෙය් ෙසේවකෙයෝ බලාෙගන හිටියා ඒ එල්ලපු 
රුපියල් 10,000 මූලික වැටුපට එකතු කරයි කියලා. නමුත්, එකතු 
කෙළේ නැහැ. මුදල් අමාත්යතුමා කියනවා, "ඒක විශාම වැටුපට 
එකතු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා" කියලා. ඒක අනාගතෙය්දී 
කරන ෙදයක්. ඒක කරයිද, ෙනොකරයිද කියලා අපට සහතිකයක් 
ෙදන්න බැහැ. සමහර විට ඒක කරන්නටත් පුළුවන්කම තිෙයයි. 
ෙකොෙහොම වුණත්, රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් ඒ බලාෙපොෙරොත්තුවත් 
බිඳ වැටුණා. 

ඊළඟට, රජෙය් ෙසේවකයන්ට යතුරුපැදි ලබා දීෙම් 
වැඩසටහෙන්දී ලබා දුන් රුපියල් 50,000 ණය කපා හරිනවා 
කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. තවමත් ඒක ෙබොඳ වූ 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය 
බැංකුවල උකස් කළ රුපියල් ලක්ෂ ෙදකට අඩු ස්වර්ණාභරණ 
සඳහා වන ෙපොලිය හා දඩ ෙපොලිය කපා හරින්නත් ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. නමුත්, ඒකත් ඒ ආකාරෙයන් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
සියලු ෙගොවි ණයවලින් සියයට 50ක් කපා හැරීෙම් ෙපොෙරොන්දුව 
තිබුණා දින 100 වැඩසටහන තුළ. නමුත්, ඒ ෙපොෙරොන්දුවත් ඉෂ්ට 
වුෙණ් නැහැ. ජනතාව ෙම් කඩ වුණු ෙපොෙරොන්දුත් එක්ක තමයි 
අලුත් ආණ්ඩුවක් බලයට පත් කරලා, ෙම් මංගල අය වැය තුළින් 
සුවිශාල බලාෙපොෙරොත්තු තබා ෙගන හිටිෙය්. ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තුවලට, සිහිනවලට අනාගතෙය්දී ෙමොනවා ෙවයිද 
කියන්න බැහැ. නමුත්, ෙම් වන ෙකොට ෙම් රෙට් බහුතර 
ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ වැටුණු අය වැයක් විධියට අපිට 
ෙම් අය වැය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 

ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ මධ්ය කාලීන ආර්ථික වැඩ 
පිළි ෙවෙළේ සඳහන් කළා, "ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ්යම පන්තියක් 
බිහි කරනවා" කියන කාරණය. මධ්යම පාන්තිකයන් හැෙමෝම 
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බලාෙගන සිටියා, ජීවන වියදම අඩු කරෙගන, තමන්ෙග් ජීවිතය 
සුව පහසුව ගත කරන්න ෙම් රජෙයන් ෙමොන වාෙග් සහන ලබා 
ෙදයිද කියලා. එයින් එකක් හැටියට, ජනතාවෙග් ෙබොඳ වුණු 
සිහිනයක් හැටියට, අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන් වාහනයක් මිලදී 
ගැනීෙම් සිහිනය. බයිසිකලෙයන් ගිය අෙප් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, අලුත් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණීමත් සමඟ 
වාහනයක් මිලදී ෙගන සැප පහසුෙවන් තමන්ෙග් ජීවිකාව ෙගන 
යන්න. නමුත් වාහන සම්බන්ධෙයන් ෙම් අය වැෙයන් පනවා 
තිෙබන බදු දිහා බැලුවාම ඒ ජනතාවට සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

වාහන මිලදී ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින අයට 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙමෝටර් බයිසිකලයක් 
ෙවනුෙවන් වූ හිමිකම් ගාස්තුව රුපියල් 2,000කින් ඉහළ දමා 
තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ෙමෝටර් කාර් එකක හිමිකම් ගාස්තුව 
රුපියල් 15,000ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙනොසිතූ 
විධියට ඉදිරිෙය්දී ෙම් වාහනවල මිල  ඉහළ යන එක වළක්වන්නට 
බැහැ. ඒ පිළිබඳව ෙම් දිනවල පුවත් පත් ඇතුළු ජනමාධ්යවල 
විශාල වශෙයන් ෙතොරතුරු සඳහන් වනවා. ඒ වාෙග්ම  electric 
ෙමෝටර් රථයක මිල රුපියල් ලක්ෂ 25ක, 30ක පමණ 
පමාණයකින් ඉහළ යනවාය කියන කාරණය අපි කවුරුත් 
දන්නවා. හයිඒස් වෑන් රථයක මිලත් රුපියල් ලක්ෂ 30කින් පමණ 
ඉහළ යනවා.  පරිසර හානිය අවම කරන, පරිසරය සුරක්ෂිත කරන 
electric වාහන සඳහා ෙපර පැවති සියයට 5ක බද්ද සියයට 50 
දක්වා ඉහළ නංවා තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි ඒවා රුපියල් ලක්ෂ 
25ත් - 30ත් අතර පමාණයකින්  ඉහළ යන්ෙන්. වෑන් රථයක බද්ද 
සියයට 85 සිට සියයට 150 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
රුපියල් ලක්ෂ 30කින් පමණ හයිඒස ් වෑන් රථයක මිල ඉහළ 
යෑමට ඉඩ කඩ තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, hybrid 
වාහනයක මිල අවම වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 4කින් පමණ ඉහළ 
යෑමට ඉඩ කඩ තිෙබනවා. ඉතින් වාහනයක් මිලදී ගැනීමට ෙම් 
තිෙබන බාධා දිහා බැලුවාම, පුළුල් හා ශක්තිමත් මධ්යම පාන්තික 
ජනතාවක් නිර්මාණය කිරීෙම් අගාමාත්යතුමාෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට ෙව්විද කියන එක ගැනත් අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙම් 
වාහනවල මිල ඉහළ ගියත් - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

ෙම් වාහනවල මිල ඉහළ ගියත්, අඩු ගණෙන් ෙම් රෙට් මධ්යම 
පාන්තික ජනතාව ෙවනුෙවන්  ශක්තිමත් එෙහම නැත්නම් අඩු 
පාඩු ෙනොමැති පවාහන පද්ධතියක් නිර්මාණය කර දුන්ෙනොත් ඒ 
අයෙග් ගමන් බිමන් පහසුව සහතික ෙවයි කියලා අපි හිතනවා.  

ෙම් අය වැය පිළිබඳව තවත් ෙබොෙහෝ කරුණු කාරණා සඳහන් 
කරන්න තිබුණත් කාල ෙව්ලාව මදි. අපි  කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන විධියට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළට 
නංවමින් ජාතික ආර්ථිකයක්   ෙගොඩ නංවලා, ඒ ජාතික ආර්ථිකය 
තුළ ශක්තිමත් රටක් විධියට ඉදිරියට යන ගමනට ෙම් අය වැය සහ 

ආර්ථික මූෙලෝපාය කියා මාර්ග තුළින් යම් කිසි බාධාවක් ෙව්විෙදෝ 
කියා අපට හිෙතනවා. ෙකොෙහොම වුණත්, අපට අනාගතෙය්දී ෙම් 
අය වැෙය් පතිවිපාක පිළිබඳව, ෙම් අය වැෙය්  ෙහොඳ ෙහෝ නරක 
දැන ගන්න ලැෙබයි.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී ඇති කාලය සීමිතයි. 
ෙම් අය වැය ගැන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි ෙම් රෙට් සමස්ත 
ජනතාවට ෙම් අය වැෙය් සැබෑ තත්ත්වය දැන් ෙහළි වී 
තිෙබනවාය කියන කාරණයත් සඳහන් කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 
[අ.භා. 3.15] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා පථමෙයන්ම ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා මට ෙම් කාල ෙව්ලාව ලබා දීම ගැන.  විශාල 
විප්ලවයකින් පස්ෙසේ ජනවාරි 08වැනි දා අපට පුළුවන් වුණා ෙම් 
රෙට් සුළුතර ආණ්ඩුවක් හදන්න. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයකු හැටියට ඉදිරිපත් ෙවලා ෙම් 
රෙට් තිබුණු ඒකාධිපති පාලනය අවසන් කරලා,  සුළුතර 
ආණ්ඩුවක් එක්ක දින සියෙය් වැඩ සටහනකට අදාළ අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න අපට පුළුවන් වුණා. විෙශේෂෙයන් ගරු රවි 
කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමා ෙම් රෙට් පධානම භාණ්ඩ 
කීපයක මිල අඩු කරලා සාමාන්ය ජනතාවට පහසුකම් ලබා ෙදන 
වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා, ඒ ෙකටිකාලීන අය වැය තුළින්.  

පසු ගිය අෙගෝස්තු 17වැනි දා ෙම් රෙට් පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට් මහජනතාව තීරණය කෙළේ කිසිම 
පක්ෂයකට බහුතරයක් ලබා ෙනොෙදන්නයි. ඒක කරන්න පධානම 
ෙහේතුව වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්,  
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් එකතු ෙවලා ජනවාරි 08වැනි දා 
හදපු ඒ ආණ්ඩුව ගැන, පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු කරලා  හදපු ඒ 
ආණ්ඩුව ගැන තිබුණු ෙගෞරවය, වැදගත්කම නිසා තමයි, කිසිම 
පක්ෂයකට තනි බලයක් ෙදන්ෙන් නැතිව නැවත වරක් ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හදන්න මහජනතාව තීරණය කෙළේ. 

ගරු අගමැතිතුමා හැම ෙව්දිකාවකම කිව්වා එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුණ -එක්සත් ජාතික පක්ෂය- ජයගහණය කළත් 
අනිවාර්යෙයන්ම ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා කියලා. ඒක ෙම් රෙට් 
අවශ්යතාවක් ෙවලා තිබුණා.  ඒ අවශ්යතාෙව් පතිඵලයක් හැටියට 
අපට පුළුවන් වුණා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් එක්ක  ඒකාබද්ධ ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හදලා, පසු ගිය කාලෙය් කර ෙගන ගිය අෙප් කියාදාමය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න. ඒ කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන යන  පධානම අය වැය 
හැටියට, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන යම් යම් කරුණු ගැන අපි 
සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒ නිසා ෙම්ක මංගල අය වැයක් හැටියට අපි 
දකිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙකටි කාලීනව ඉදිරිපත් කළත්, අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට අපි බලන්න ඕනෑ රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන් අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ෙමොන ආණ්ඩුවක් තිබුණත් 
හැම ෙවලාෙව්ම මහජනතාව බලාෙගන ඉන්ෙන් සහන ලබා 
ගන්නයි. රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ෙවන්න පුළුවන්, ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවකෙයෝ ෙවන්න පුළුවන්, මන්තීවරු ෙවන්න පුළුවන් 
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ෙම් සියලුෙදනාම බලා ෙගන ඉන්ෙන් සහන ලබා ගන්නයි. නමුත් 
අමතක කරන්න එපා,  ඊට කලින් ආණ්ඩුව කළ කියාදාමයත් 
එක්ක  ජනවාරි 8වැනි දා අපට හම්බ වුෙණ් ඉතාම අමාරුෙවන් 
ෙගන යන්න සිද්ධ වුණ, පශ්න ෙගොඩකට මූලික වුණ ආණ්ඩුවක් 
බව. පසු ගිය කාලෙය් රෙට් ආර්ථිකය වර්ධනය වූ බවට 
ෙකොයිතරම් ෙද්වල් කිව්වත්  ඒ පතිලාභ ගිෙය් ඉතා සුළු පිරිසකට. 
මුදල් විශාල  පමාණයක් ෙම් රෙට් ධනවත් සුළු පිරිසකට ලබා 
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම,  සුළු මුදල් පමාණයක් දුප්පතුන් විශාල 
පමාණයක් අතර ෙබදී ගියා. ඒ නිසා ඇති නැති පරතරය එන්න 
එන්නම වැඩි වුණා. ඒ පසුබිම තුළ තමයි පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා 
අපි ෙම් ආණ්ඩුව ලබා ගත්ෙත්.  

ඕනෑම අය වැයක ෙහොඳ නරක ෙදකම තිෙයන්න පුළුවන්. අද 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය දිහා බලනෙකොට අපට ෙපෙනනවා, 
ෙගොවියාෙගන් පටන්ෙගන සිල්ලර ෙව  ෙළඳුන්, ෙතොග ෙවෙළඳුන්, 
සුළු සහ මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන්, කර්මාන්තකරුවන්, 
ධීවරයන් කියන ෙම් සියලු ෙදනාම නැංවීෙම් කියාවලියක් ෙම් අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබන බව. ඊට අවශ්ය පතිපත්ති 
නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ෙමයින් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් ඈත 
පිටිසර ගම්වල ෙමන්ම නාගරිකව ජීවත් වන මහජනතාව 
ෙවනුෙවන් සහන ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්. රවි කරුණානායක 
මුදල් ඇමතිවරයා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව් 
සිට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න මාසයක කාලයක් අපට තිෙබනවා. 
අය වැය කථාෙවන් පස්ෙසේ ගැසට් නිෙව්දන මඟින් අපට පුළුවන් 
ෙවනවා පධාන භාණ්ඩවල මිල අඩු කරන්න. හැබැයි, ෙම් අය වැය 
ගැන මාසයක් තිස්ෙසේ අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්, වාද විවාද 
කරන්න පුළුවන්, ඒ සඳහා අවශ්ය ෙවනස්කම්  ෙයෝජනා කරන්න 
පුළුවන්.  ෙම් වාෙග් අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරනෙකොට අපි 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ ෙකටිකාලීන සහන ෙමන්ම රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්න අවශ්ය දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුය 
කියලා.  හැම දාම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් තිෙබන තුවාලයට 
ප්ලාස්ටරයක් අලවලා ඉතා ඉක්මනින් මහජනතාව සන්ෙතෝෂ 
කරන්නයි. පසු ගිය රජය පුළුවන් තරම් රජෙය් ආයතනවල රැකියා 
ලබා ෙදමින් රජයට වැඩි බරක් ලබා දීම නිසා  අසාර්ථක 
තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න ඒ රජයට සිද්ධ වුණා. අද අපටත් ඒක 
කරන්න පුළුවන්. නමුත්, දැක්මක් එක්ක යන ගමනකදී රජයට 
අවශ්ය රාජ්ය ෙසේවකයන් පමණක් එකතු කර ගැනීෙම් වැඩ  
පිළිෙවළක් ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක විය යුතුය කියලා මා හිතනවා. ඒ 
නිසා තමයි අපි ෙපෞද්ගලික අංශය ගැනත් ෙම් අය වැෙය්දී ෙලොකු 
ඕනෑකමක්, අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහස ලැබුණ දා සිට බලයට 
පත් වූ සෑම රජයක්ම ෙම් රෙට්  ආර්ථිකය ෙවනුෙවන් විශාල 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමට උත්සාහ ගත් බව අපි හැම ෙදනාම 
දන්නවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් මා දකින පධානතම කාරණා 
කිහිපයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙපොකුරු ගම්මාන ෙලස 
කියාත්මක කරමින් ගම්මාන 2500කට, එක ගමකට රුපියල් 
මිලියන 1.5ක ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ගෙම් සංවර්ධන 
වැඩ පිළිෙවළට නැවත වරක් ෙලොකු රුකුලක් ලබා ෙදන බව අපි 
දැක්කා. පසු ගිය කාලෙය් ගම දිහා බැලුවාම, සංවර්ධනය ගැන 
කථා කරන අය දිහා බැලුවාම,  සංවර්ධනයට මුදල් ෙවන් කළාට ඒ 
මුදල්  නියම සංවර්ධනයට ගියාද  කියන එක ගැන අපට ෙලොකු 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාව ගැනත් 
කියන්නට ඕනෑ. අප හැම දාම වතුකරෙය් ජනතාවට සලකා 
තිෙබන්ෙන් ෙවනස් හැන්දකින්. කවුරුවත් වතුකරෙය් ජනතාව 
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ෙම් රටට ෙත් කර්මාන්තය හරහා 
විශාල ආදායමක් ලබා ෙදන වතුකරෙය් පැල්පත්වල ජීවත් වන  

දුක් විඳින ජනතාව ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 1,000ක් වැනි 
විශාල මුදලක්  ෙම් අය වැෙයන්  ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
වතුකරෙය් ජනතාවට ෙගවල් ලබා ෙදන්නටත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් නැති වුණත්, ගරු පලනි 
දිගම්බරම් ඇමතිතුමා අප ජනවාරි අටවනදා ජයගහණය කරන්න 
ඉස්සර ෙවලා එක ඉල්ලීමක් කර තිබුණා, "කරුණාකර අෙප් 
වතුකරෙය් සිටින ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙගවල් ලබා ෙදන්න; ඒ 
අයට පර්චස් 7ක් ලබා ෙදන්න" කියලා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් ආශීර්වාදය එක්ක 
අන්න ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරන්නට අපට පුළුවන් වුණා. අද ඒ සියලු 
වැඩ ෙකොටස් කඳුකරෙය් කරෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය මඟින් පධාන 
වශෙයන් භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කර  තිෙබනවා. අද කවුරු 
ෙමොනවා කිව්වත් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් අපි වැඩි මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ පමාණය සියයට 6ක්ද , 
6.1ක්ද, සියයට 5ක්ද, 5.1ද කියන එක ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්. 
පසු ගිය කාලවලට වඩා විශාල මුදල් පමාණයක් අධ්යාපනය දියුණු 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ  සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
පසු ගිය කාලෙය් අපට ෙලොකුම පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු 
ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවනුත් විශාල ඕනෑකමකින් මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්  පිළිබඳව කවදාවත් කිසිම ආණ්ඩුවක් ඇස් ඇරලා 
බැලුෙව් නැහැ. ෙමම අය වැෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන් ෙකෙරහිත් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන අතරම, 
සතිෙය් වැඩ කරන දින ගණන දින පහකට සීමා කරන ෙලසත් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. අද පවතින 
තාක්ෂණෙය් විශාල දියුණුවත් එක්ක දරුවන් සම්බන්ධෙයන්  
ගත්ෙතොත්, එක පැත්තකින් විනාශකාරි තත්ත්වයකුත් ඇති වී 
තිෙබනවා. Internet එක හරහා ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් දියුණු 
තාක්ෂණික කම හරහා ෙවන්නත් පුළුවන් සියලු දරුවන් අද ෙහොඳ 
වාෙග්ම නරක පැත්තටත් ෙයොමු ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් කාලය වන 
විට ෙදමව්පියන්ෙග් රැකවරණය අඩු වීම තමයි දරුවන්ට වන 
විනාශයට ෙහේතුව ෙලස අපට ෙපෙනන්ෙන්. දරුවන් අනවශ්ය 
පැතිවලට යනවා. ෙම් සියල්ලටම පධාන ෙහේතුව ෙලස මා 
දකින්ෙන් අම්මා සහ තාත්තා දරුවන් ෙවනුෙවන් කාලය ෙයදවීම 
හුඟක් දුරට අඩු වී තිබීමයි. ඒකට ෙදමව්පියන්ට බණින්න බැහැ. 
පසු ගිය කාලෙය් නම් -මීට අවුරුදු 20කට, 30කට ඉස්සර ෙවලා 
නම්- අම්මා රස්සාව කරන විට තාත්තා ෙගදර සිටියා; එෙහම 
නැත්නම් තාත්තා රස්සාව කරන විට අම්මා ෙගදර සිටියා. අද 
එවැනි වාතාවරණයක් නැති තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබන නිසා 
තමයි ෙදමවුපියන් රැකියා කරන ෙකොට දරුවන් අයාෙල් යෑම 
එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගැන අෙප් අවධානය 
ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. ෙම් තිෙබන දියුණුවත් එක්ක තාක්ෂණය 
අද අපට නැතිවම බැරි ෙදයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එහි 
ෙහොඳ ෙද්වල් පෙරස්සම් කරනවා වාෙග්ම නරක ෙද්වල් ගැන අපි 
ෙලොකු ඕනෑකමකින් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
දරුවන් ෙවනුෙවන් වැඩි කාලයක් ෙයදවීම කළ  යුතුයි. ෙමවර අය 
වැෙයන් විෙශේෂෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන්  
ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ෙයෝජනාවක් කර තිෙබනවා. දවස් පහක් 
වැඩ කරලා දවස් ෙදකක් තමන්ෙග්  දරුවන් ෙවනුෙවන්; 
දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් කාලය ෙයොමු කිරීම සඳහා 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය දිහා බලන 
ෙකොට, ෙමහි යම් යම් ෙද්වල්  සංෙශෝධනය කළ  යුතුයි කියලා 
මටත් ෙපෙනනවා.  Hybrid වාහනවලට, electric වාහනවලට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බද්දක් පනවා තිෙබනවා.  ඒ ගැන නැවත සලකා බැලිය යුතුයි 
කියලා මම හිතනවා.  විෙශේෂෙයන් පරිසර හිතකාමි රටක් හැටියට 
ඉදිරියට යනවා නම්, ෙමවැනි ෙද් ගැන තව තවත් ෙසොයා බලා,  
මුදල් ඇමතිතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කරලා ඒ ෙවනස ඇති කරන්න 
අපට පුළුවන් ෙව්වි කියලා මා හිතනවා.  ඒ වා ෙග්ම තීරු බදු රහිත 
වාහන බලපත ලබා දීෙම් කමෙව්දය ගැනත් කිව යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් බලපත ෙබොෙහොමයක් ලබා දුන්ෙන් රජෙය් 
ෙසේවකයන්ටයි.  අද පිටරටවල සිටින ෙම් රෙට් උගත් බුද්ධිමතුන්ට 
අපි  ආරාධනා කරනවා, ෙම් රටට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් ශමය අපට 
ලබා ෙදන්න කියලා. රජෙය් ෙසේවකයා ෙකොතරම් ඉහළ ස්ථානයක 
සිටියත්, ෙකොතරම් ඉෙගනෙගන සිටියත් ෙපෞද්ගලික අංශයට වඩා 
ඉතාම ෙසොච්චම් වැටුපක් තමයි ලබන්ෙන්. නමුත් ෙම් තීරු බදු 
රහිත වාහන බලපත ලබා දීම වැනි යම් යම් වරපසාද රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට ලැෙබන අවස්ථා තිෙබනවා. ෙම් වාහන බලපතය 
අෙහෝසි කිරී ෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාට සිද්ධ වුෙණ් ඇයි? පසු ගිය කාලෙය් 
එම බලපත ලබා දුන් කමෙව්දයක් තිබුණා. නමුත් ඒ කමෙව්දය 
එන්න එන්නම ෙවනස් ෙවලා තමන්ෙග් හිතවතුන්ට, අනවශ්ය 
පුද්ගලයන්ට ෙම් වාහන  බලපත ලබා දී තිෙබනවා. එය 
නවත්වන්න බැරි තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා.     

විෙශේෂෙයන් අපි රජෙය් ෙසේවකයන් ආරක්ෂා කර ගන්න නම්,  
ෙම් රෙට් සිටින  උගත්, බුද්ධිමත් අයෙග් ෙසේවය ලබා  ගන්න නම්, 
ඒ අයට යම්  මුදලක් ෙදනවාට වඩා ඒ අයට අවශ්ය පහසුකම් ලබා 
දීම  ඉදිරි කාලයටත් ඉතාම  ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම දකින ෙදයක් තමයි,  අපි ෙම් රට දියුණු 
කරන්නට නම් ෙම් රටට  ආෙයෝජකයන් අවශ්ය වන බව. ෙම් 
ආණ්ඩුව පත්වුණු දවෙසේ ඉඳලා විශාල පමාණෙයන් ආෙයෝජකයන් 
ෙම් රටට එන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. අපි ෙසොයලා බලන්න 
ඕනෑ,  ඒ එන්ෙන් ෙමොන වාෙග් ආෙයෝජකයන්ද කියලා. පසු ගිය 
කාලෙය්  පැමිණි ආෙයෝජකයන් විවිධ කරදරවලට මුහුණ දීලා,  
ෙම් රට අත හැර දමලා ගියා.  එම ආෙයෝජකයනුත් නැවත වරක් 
එනවා. සමහර ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් තමන්  හම්බ කරගත් 
මුදලක් තිෙබනවා නම්  ඒ මුදල අරෙගන යන්නයි.  ෙම් රටට  යම් 
ආෙයෝජකයකු එනවා නම් ඒ ආෙයෝජකයා ෙගන් සූරාෙගන 
කන්ෙන් නැතිව,  එම ආෙයෝජකයා ෙගන එන ආෙයෝජනය 
පුළුවන් තරම් හරි විධියට පාවිච්චි කරමින් ෙම් රටට අවශ්ය කරන 
රැකියා පමාණයක් ලබාෙගන,  ඒ කමෙව්දය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට දැන  ගන්න ඕනෑ,  

දවස් කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා විපක්ෂෙය්  මන්තීවරුන් කිහිප 
ෙදෙනකුම කියනවා  මා අහෙගන සිටියා,  ෙම්ක අෙප් රෙට් 
සම්පත් විකුණන අය වැයක් කියලා. මම ඉතාමත් වගකීමකින් 
කියනවා, ආණ්ඩුෙව් ෙද්වල් විකුණන්නට පටන් ගත්ෙත් අපි 
ෙනොෙවයි කියලා. මා වරාය භාර අමාත්යවරයා හැටියට ඉදිරි 
කාලෙය්දී වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය සම්බන්ධ වැය 
ශීර්ෂය යටෙත් කථා කරනවා. ඒ නිසා මා දැන්  ඒ ගැන ෙම් 
සභාෙව් දීර්ඝ වශෙයන් කියන්නට අවශ්ය නැහැ. නමුත් මා 
කියන්නට ඕනෑ, වරාය නගරය හදන විට තුෙනන් එකක් 
සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීලා; සින්නක්කර අයිතිය ලබා දීලා 
තිබුෙණ් ෙම් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි.  ඒ වාෙග් ෙද්වල් නිසා තමයි  
වරාය නගර ව්යාපෘතිය වුණත් නවත්වන්නට අපට සිද්ධ වුෙණ්.  
ඒවාෙය් පමිතිය ගැන අපට පශ්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 99 අවුරුදු 
බදු දීම සම්බන්ධෙයනුත් තවත් පශ්න ෙගොඩකට මුහුණ ෙදන්නට 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් කවදාවත් ෙම් වාෙග් සින්නක්කර 
අයිතිය  ලබා ෙදන්න බැරි නීතියක් තිබුණත්, පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් 
ඒක ලබා දීලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට වරාය ගැනත් මා කියන්නට 
ඕනෑ. අපි හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවනුෙවන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 1.2ක ණයක් ෙගන තිෙබනවා. අපි ෙම් වාෙග් වරායක් 
හදන ෙකොට, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වාෙග් එකක් හදන 
ෙකොට තත්ත්ව පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න ඕනෑ,  feasibility 
study  එකක් කරලා බලන්න ඕනෑ ෙම්ක ව්යාපාරයක් හැටියට 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්ද කියලා. පසු ගිය කාලෙය් එෙහම 
ෙනොෙවයි සිදු වුෙණ්. තමන් හිතපු ෙවලාවට කළා. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක ණයක් අරෙගන වරාය හදලා, ඒ 
අයිතිවාසිකමත් අවුරුදු 35කට  ෙවනත් ආයතනයකට ෙදන්න 
හදනවා.  අපි අද වන විට  නීති මාර්ගෙයන් කටයුතු කරලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙකෙසේ ෙහෝ අපට තිෙබන අයිතිය 
නැවත වරක් සුරක්ෂිත කර ගන්නටයි. මා ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් ගැන 
ඉතාමත් දීර්ඝව කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් තිබුණා,  විෙද්ශ පතිපත්තියක්.  පසුගිය 
කාලෙය් පිට රටවල් සමඟ ගහෙගනයි ෙම් කමෙව්දය ෙගන යන්න 
හැදුෙව්. අන්න එතැන තමයි අපට වැරදුෙණ්. අද වන විට  ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාටත් ෙලෝකෙය් ෙගෞරවය දිනාගන්නට, ෙලෝකෙය් 
ආදරය දිනා ගන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.    සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් කාලෙය් තිබුණු මිතත්වය නැවත වරක් තහවුරු 
කරෙගන, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යාෙම්  වැඩ පිළිෙවළ කරෙගන 
යන්නට එතුමන්ලාට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.   

පසු ගිය කාලෙය් සිදු කළ යම් ආෙයෝජන නිසා  අද වන විට 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 20ක 
පමණ පාඩුවක් ලබලා තිෙබනවා.  පසු ගිය කාලෙය් ෙගන ගිය ෙම්  
කමෙව්දය අපි දැක්කා. ඒ නිසා  අද විශාල අසීරුතා මැද්ෙද්යි අපි 
ෙම් ආණ්ඩුව කරෙගන යන්ෙන්.   මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග්  
තාවකාලික පැලැස්තර දමන්ෙන් නැතිව, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අවුරුදු 5ක බලයක්  අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබනවා.  ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරියට ෙගන යනවා 
වාෙග්ම, ෙම් රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා  නිවැරදි කමෙව්දයක්  
සහිත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීෙම් යුතුකමක් අපට 
තිෙබනවා.  

මම දකින තවත් පශ්නයක් තමයි, අෙප් විෙද්ශ ශමිකයන් 
පිළිබඳ පශ්නය. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කාන්තාවන් රැකියා සඳහා 
පිට රටවලට යවනවා. ඉතාමත් සුළු වැටුපකට පිට රට රැකියා 
සඳහා යවන  ෙම් කාන්තාවන්ට සිදු වන කරදර ගැන අපි කල්පනා 
කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් අම්මලා, සෙහෝදරිෙයෝ, දුවලා පිට රටකට 
යන්ෙන් වහල් ෙසේවය කරන්නයි.  එයින් මුදලක් ලබා ෙගන,   ඒ 
අයට  රට විරුෙවෝ, අරවා, ෙම්වා කියලා එක එක විධිෙය් නම් 
දමන්න පුළුවන්. නමුත්  වසරකට අෙප් කාන්තාවන්   300කට 
වැඩි පමාණයක් මිය යනවා. ඊට වඩා තුන් හතර ගුණයක් 
කරදරවලට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් 
කාන්තාවන් පිටරට යවනවාට වඩා, අෙප් රෙට් කර්මාන්තශාලා 
හදා දී  තමන්ෙග්  දරුවා පාසල් ගිහින් ඉ ෙගන ගන්නා කාලය 
තුළදී  ඒ අම්මාට ෙගදර ඉන්ෙන් නැතිව  කර්මාන්තශාලාවකට 
ගිහින් වැඩ කර  යම් මුදලක්  ලබා ගන්නට සලස්වනවා වාෙග්ම  
යම් මුදලක්  රජෙයනුත්  දරුවන් ඉන්න අම්මලාට  දුන්ෙනොත් 
අෙප් දරු පරපුර  හරි මඟ ෙගන යන්නට  එය  හුඟක් දුරට උපකාරී 
ෙව් යයි මා විශ්වාස  කරනවා.   

ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අසන පශ්නයක් තමයි, පසු ගිය කාලෙය් 
සිදු වූණු දූෂණ වංචාවලට ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන් කියන එක.   
ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි නීතිය  අතට ගතයුතු  නැහැ.  මමත් සමහර 
ෙවලාවට කළකිෙරනවා. පසු ගිය කාලෙය් අපි  ෙචෝදනා කළා, 
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ෙම්වා ඇයි,   කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් කියා. රෙට් නීතිය අපි 
අතට ගන්ෙන් නැතිව, බලපෑම් කරන්ෙන් නැතිව කියාෙකොට  ඒ 
කමෙව්දය  ගැන අපට ඉදිරි කාලෙය්දී  දැනුවත් ෙවන්නට පුළුවන්.  
අද විශාල වශෙයන් සාකච්ඡා කරන ෙදයක් තමයි, අපි  ජාතික 
ආරක්ෂාව ගැන තැකීමක් කරන්ෙන් නැහැ කියන එක.  අද අපි 
ෙමොන තීරණ ගත්තත්, හැම ෙවලාෙව්ම ජාතික  ආරක්ෂාව 
ඉස්සරහින් තියලා තමයි කථා කරන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් එල්ටීටීටීයට සම්බන්ධ වී සිටි කිහිප ෙදෙනක්  
නිදහස් කළ අවස්ථාවල  සමහර අය කථා කළ  හැටි අපි දැක්කා. 
නිදහස් කිරීමත්, ඇප දීමත් අතර ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. 
ෙචෝදනාවක් ලැබූ පුද්ගල යා ඒ ෙචෝදනාවකට වැරදිකරුවාය කියා 
ඔප්පු  ෙවනතුරු ඇප මත නිදහස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අපිටත් 
එකයි, ඕනෑම ෙකනකුට එකයි.  ෙම්වා ගැන කථා කර ජාතිවාදය 
අවුස්සන පුද්ගලයන් අමතක ෙනොකළ යුතු ෙවනවා, පසු ගිය  
කාලෙය් එල්ටීටීඊයට නායකත්වය දුන් අය කැබිනට් මණ්ඩලවල 
සිටි බව; පළාත් සභාවල සිටි බව. ඒ  ෙගොල්ෙලෝ ගැන කිසිම 
පශ්නයක් වුෙණ් නැහැ. ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් අපි අද 
යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඉතාමත්  ඕනෑකමින් ඉස්සරහට ෙගන යනවා.  

මීට ෙපර කථා කළ මන්තීවරු ෙපොෙහොර  සහනාධාරය ගැන 
කථා කළා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කරනෙකොට මට 
මතක් ෙවනවා,  පසු ගිය  ආර්ථික සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම්වලට මා  
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු හැටියට සහභාගි  වුණු අවස්ථාවලදී  සිදු 
වුණු කාරණා. පූජ්ය රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ මුලිකත්වය ගත්තා, 
ආසනික්  වැනි දව්ය තිෙයන  ෙපොෙහොර භාවිතය නැවැත්වීම 
සම්බන්ධෙයන්.ආසනික්  වැනි දව්ය ෙපොළවට ගිහින් පසු ගිය 
කාලෙය්  එන්න  එන්නම වකුගඩු  ෙරෝගය වැඩි වුණා. 

අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනෙකොට  ඒ දවස්වල රජෙය් හිටපු 
සමහර පවීණයන් කථා කෙළේ  ෙම් ආසනික් තිෙයන  ෙපොෙහොර 
ෙම් රටට ෙගෙනන  එක නවත්වන්ෙන් නැති විධියටයි. ෙම් විධියට 
විශාල වශෙයන්  ෙම් රටට සුදුසු නැති  ෙපොෙහොර ෙම්  රටට ඇවිත්  
තිෙබනවා.  

හිටපු ඇමතිනිය, ගරු සුෙම්ධා ජයෙසේන මන්තීතුමිය, 
ෙකොම්ෙපෝස්ට්  ෙපොෙහොර කමෙව්දය  ෙම් රෙට් භාවිත කිරීම ගැන 
කිව්වා. ෙම් ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර හදා ගැනීෙම්  කමයක් 
තිෙබනවා. ඒ  කමෙව්දයට යා යුතුයි. අද ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් 
වකුගඩු ෙරෝගීන් එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  උතුර, 
නැ  ෙඟනහිර, මධ්යම පළාත -අනුරාධපුරය, ෙපොෙලොන්නරුව- 
පමණක් ෙනොව රෙට් අෙනකුත් පළාත්වලත් වකුගඩු ෙරෝග  
පශ්නය අද එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
කමෙව්දයක් එක්ක  යනෙකොට සමහර තීරණ අපට ගන්නට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තීරණ ගන්නෙකොට ජනපියම  තත්ත්වයකට 
පත්ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් කමෙව්දය අපි හදා ගන්න ඕනෑ, රටක් ගැන හිතලා. 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්නෙකොටත්, විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොටත් මා දැක 
තිෙබනවා, ඕනෑම අය වැයකදී ෙහොඳ ෙයෝජනා වාෙග්ම  නරක 
ෙයෝජනාත් එන්නට පුළුවන්  බව. ඒ ෙහොඳ ෙද්වල් ඉදිරියට ෙගන 
ගිහින් යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ඒවා හදාෙගන රටට අවශ්ය 
විධියට  ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය තුළ  ෙම් රෙට් යම් කමෙව්දයක් 
හදන්න පුළුවන් නම් එයයි වැදගත් වන්ෙන්. අපට ඒක කරන්න  
පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇවිත් තිෙබනවා. පධාන පක්ෂ ෙදෙක් 
නායකෙයෝ ෙදන්ෙනක්  ආණ්ඩුවක් හදා තිෙබනවා. මා ඉල්ලීමක් 
කරන්න කැමැතියි. ඒ ආණ්ඩුවත්  එක්ක ඉස්සරහට යනෙකොට 
ජාතිවාදය අවුස්සන්න එපා. ජාතීන් හැටියට ෙබදීෙම්  කමෙව්දය 
නවත්වන්න. සිංහල ෙවන්න පුළුවන්; ෙදමළ ෙවන්න පුළුවන්; 
මුස්ලිම් ෙවන්න  පුළුවන්; බර්ගර් ෙවන්න පුළුවන්; අපි සියලු 
ෙදනාම ශී ලාංකිකෙයෝ කියන එක අමතක  කරන්න එපා.   

පාර්ලිෙම්න්තුවට -ෙමතැනට- එන්න, ඇමතිකමක් ගන්න 
තමන්ෙග් ජාතිය තියාෙගන, අෙනක් ජාතීන් වට්ටලා ඒ කරන 
ෙද්ශපාලනය නවත්වන්න අවශ්යයි. මම හිතනවා, ෙමන්න 
ෙම්වාට තමයි නීති කියාත්මක විය යුත්ෙත් කියා. තමන්ෙග් ජාතිය 
ගැන කථා කළාට කිසි පශ්නයක් නැහැ. තමන්ෙග් ජාතිය ආරක්ෂා 
කරන්න කථා කළාට කමක් නැහැ. තමන්ෙග් ආගම ආරක්ෂා 
කරන්න කථා කළාට කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ජාතිවාදී 
කමෙව්දය ෙම් රටින් ඉවත් කරන්න අවශ්ය කාලය ඇවිත් 
තිෙබනවා. සමහර අය හැම ෙවලාෙව්ම ෙද්ශපාලනෙයන් උඩට 
යන්න හදන්ෙන් ජාතිවාදය අවුස්සා ෙගනයි. ෙම් කමෙව්දය 
නවත්වලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ඉදිරියට යා යුතුයි. ෙම් 
අය වැෙය්ත් යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ඒවා සාකච්ඡා කරලා 
අපට හදා ගන්න පුළුවන්. මුදල් ඇමතිතුමා දැනුවත් කරලා, ඒ 
වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
යම් ෙවනසක් ඇති කරන්න ඕනෑ නම් අපට ඇති කරන්න පුළුවන්. 
ඒෙක් තීරණය අපට ගන්න පුළුවන් 19වැනි දා, ෙකොයි විධියටද 
ඒක සිදු විය යුත්ෙත් කියලා. අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අය වැය 
ෙකටි කාලීන අය වැයකට වඩා දීර්ඝ කාලීන අය වැයක් ෙලස 
කියාත්මක ෙවන්න අවශ්යතාවක් තිෙබන බව මතක් කරමින් ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නවතිනවා. ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[අ.භා. 3.39] 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, පළමුෙවන්ම මම 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අය වැය විවාදය පවත්වන අතර වාරෙය් 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු හැටියට අද දවෙසේ 
ෙම් පිළිබඳව මට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න කාල ෙව්ලාව ලබා දීම 
පිළිබඳව. මීට ෙපර අපි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ෙනොවුණත් 
ඉතිහාසෙය් අපි දැකපු ෙදයක් තමයි අය වැය විවාදයකදී පමණක් 
ෙනොෙවයි ෙගෙනන ඕනෑම ෙයෝජනාවකට පක්ෂ වන කණ්ඩායම් 
ෙමන්ම විපක්ෂ ෙවන කණ්ඩායම් හිටපු බව. ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් 
ෙගෙනන අවස්ථාවලදීත් ඒ ෙයෝජනාව ෙකොතරම් රටට හිතකර 
වුණත් අපි දැක්කා සමහර  ෙයෝජනාවලට විරුද්ධව කථා කරපු 
කණ්ඩායම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හිටපු බව. අද දවෙසේ අපි ෙම් අය 
වැය විවාදයට එකතු ෙවන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
නිෙයෝජනය කරන විපක්ෂ කණ්ඩායම හැටියට, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉදිරිපත් ෙවන හැම ෙයෝජනාවකටම විපක්ෂ 
ෙවන කණ්ඩායම හැටියට ෙනොෙවයි. අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒක 
පටලවා ෙගන තිෙබනවා, අපි සියලු ෙද්ට එෙරහිවන කණ්ඩායමක්  
කියලා.  

අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙවනුෙවන් අපට ඡන්දය ලබා දීපු 
ජනතාව නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා සහ ෙම් රටට ආදරය කරන 
ජනතාව හැටියටයි. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙගන එන 
 ඕනෑම ෙහොඳ ෙයෝජනාවකට අෙප් පක්ෂපාතිත්වය ෙපන්නුම් 
කරන්නත්, රටට අහිතකර ෙදයක් තිෙබනවා නම් එය ෙපන්වලා 
දීලා ඒ ෙවනුෙවන් විරුද්ධව හඬක් නඟන්නත් අ පි අෙප් කාලය 
ෙයොදා ගන්නවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කළත්, 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන නිෙයෝජනය කළත් අද අපි 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු හැටියට ෙම් සභා ගර්භෙය් කටයුතු 
කරන්ෙන් ඒ අනුවයි. විෙශේෂෙයන්ම මට ෙපර කථා කරපු ගරු 
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙගන්  ඉල්ලීමක් කළා, මන්තීකම ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඕනෑ නම් ෙම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා ෙදන්න 
කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ඒක බරපතළ 
පකාශයක්. ෙමොකද මන්තීවරෙයකුෙග් තනතුර ආරක්ෂා කර 
ගන්න, යම් කිසි ෙයෝජනාවක් ෙවනුෙවන් ඡන්දය භාවිතා කරන්න 
කියනවා නම්, එෙහම ඉල්ලනවා නම්, ඒක එළිපිටම ඉල්ලපු 
අල්ලසක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙකොයිම ෙවලාවකවත් 
සන්ධානය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු හැටියට, මාතර 
දිස්තික්කෙය් ඡන්ද දායකයන්ෙග් ඡන්දෙයන් පත් ෙවච්ච 
මන්තීවරෙයක් හැටියට අප, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙමොන 
තනතුරු නැති වුණත්, ෙමොන වරපසාද ෙදනවා කිව්වත්  ඕනෑම 
අහිතකර ෙදයක් ෙවනුෙවන් අෙප් අත ඔසවලා ඊට විරුද්ධ ෙවන්න 
බිය ෙවන්ෙන් නැහැය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සභා 
ගර්භෙය්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනා 
තුළ අපි දැක්කා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙමම අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් 

මූලාසනය සඳහා ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 

කණ්ඩායමත්, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කණ්ඩායමකුත් 
එකතු ෙවලා ඒ ෙගොඩනඟා ගත් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව තුළ, 
පළමුෙවන්ම අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් චින්තනයත්, ඒ 
වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්  පතිපත්තියත් තුළ රටට හිතකර 
අය වැය ෙයෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කරන්නයි ෙම් අය වැෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. නමුත් අද දවෙසේ ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 

අය වැය ෙයෝජනා තුළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙයෝජනා, මතය 
නිෙයෝජනය වන පමාණය ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. මම 
හිතනවා, අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අමාත්ය ධුරවල සිටින 
සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරවල සිටින ඒ කණ්ඩායම වුණත් 
පිළිගනීවී, පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත් ඒ ෙයෝජනාවලින් සුළු 
පතිශතයක් පමණයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙයෝජනා හැටියට  
ෙම් අය වැය තුළට ඇතුළත් වී තිෙබන්ෙන් කියන කරුණ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සුළු වශෙයනුත් නැහැ.  
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
සුළු වශෙයනුත් නැහැ. සමහර ෙවලාවට ඇත්ෙත්ම නැහැ. 

ෙමොකද, අපි දැක්කා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
රජෙය්, ඒ අවුරුදු 10ක ෙකටි කාලය තුළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය 
තුන් ගුණයකින් වැඩි කර ගන්න එතුමාෙග් ආණ්ඩුවට පුළුවන් 
වුණා කියලා.  2004 සිට 2014 දක්වා කාල පරාසය තුළ එෙසේ වැඩි 
කර ගැනීමට හැකි වුණා. ඒ කාල පරාසය තුළ ආර්ථිකය විවිධ 
බලපෑම්වලට ලක් වුණා.  එක පැත්තකින් යුද්ධයට මුහුණ දුන්නා. 
ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල වැඩිම අවස්ථාවකට මුහුණ 
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම සුනාමි ව්යසනෙයන් පසු රට ෙගොඩ නැ ෙඟමින් 
තිබුණා. ෙමවැනි අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් ගණනාවකට මුහුණ 
ෙදමින් තමයි  එදා දවෙසේ ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න ගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවට පුළුවන්කම 
ලැබුෙණ්. එතුමා අවුරුදු 10ක් තුළ ෙම් රෙට් යටිතල පහසුකම් 
දියුණු කරලා, එක පැත්තකින් යුද්ධය නවත්වලා, ඒ විෙද්ශීය 
බලපෑම්වලට මුහුණ දීලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්නට ඒ 
අඩි තාලම ෙයදුවා. එදා දවෙසේ ෙද්ශීය කර්මාන්ත ආරක්ෂා කර 
ගන්න විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබුණා.   

ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් මම 
දන්නවා, ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒක කැමැත්ෙතන් බාර ගත්තා 
කියලා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම තුළින් රෙට් කෘෂි 
කර්මාන්තය දියුණු ෙවන්න පටන් ගත්තා; රට සහලින් ෙපෝෂිත 
වුණා;  කර්මාන්තය දියුණු වුණා.  ෙම් සියලු ෙද් දියුණු ෙවන්න ඒ 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය රුකුලක් වුණා. පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවන ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පතිපත්ති පකාශනය තුළ, තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කෙළේ ෙවන 
ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, ලබා දී තිෙබන ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඒ 
ආකාරෙයන්ම පවත්වාෙගන යනවා කියන කාරණයයි. නමුත් අද 
දවෙසේ  ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් රුපියල් 25,000ක් 
ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. අපි දැක්කා, ඉතිහාසෙය් 
ෙමවැනි ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් වුණු බව.  අෙප් පසු ගිය 
රජය තුළත් ඉන්ධන සහනාධාරයක් ෙයෝජනා වුණා.  අපි 
කණ්ඩායමක් ඒකට විරුද්ධ වුණා.  නමුත් එවකට හිටපු 
ඇමතිවරයා ඒ ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීෙම්දී  ෙනොෙයකුත් 
අකටයුතුකම් සිදු වුණු බව අපි දැක්කා. හැබැයි, ඉන්ධන 
සහනාධාරය අවුරුද්දක් එකහමාරක් පමණයි ෙදන්න පුළුවන් 
වුෙණ්. ඉන්ධන සහනාධාරය නවත්වන්න රජයට සිද්ධ වුණා. එදා 
දවෙසේ ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීපු නිසා, ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ෙයදුණු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එදා දවෙසේ ධීවර කර්මාන්තය 
කරනවාට වැඩිය ඒ ලැෙබන ඒ රුපියල් 25,000 ඉන්ධන 
සහනාධාරෙයන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියා ෙබෝට්ටු ගැටගහලා 
ඉන්ධන සහනාධාරය ගත්තා. 

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි කර්මාන්තයටත් 
ඒකම තමයි ෙවන්න යන්ෙන්.  ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනු වට 
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රුපියල් 25,000 මුදල ලැබුණාම ඒ රුපියල් 25,000 මුදලින් හැම 
ෙකනාම ගිහින් ෙපොෙහොර ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙපොෙහොර  නැති වුණාම ඔවුන් තමන්ෙග් වගා බිම් කරන්ෙන් නැති 
ෙවනවා. එෙසේ කෘෂි කර්මාන්තය කරන්ෙන් නැති වුණාම ෙම් රෙට් 
කෘෂි කර්මාන්තය කඩා වැෙටනවා. අවුරුද්දක් ෙදකක් යනෙකොට 
ෙම් රටට සියලු ෙද් ආනයනය කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා අපි 
ෙම් ගරු සභාෙවන් විෙශේෂ ඉල්ලිමක් කරනවා, ගරු 
අගමැතිතුමාෙගන්, මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් පිළිබඳ නැවත 
සලකා බලන්න කියා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන්ෙන් 
ෙගොවිතැනට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙත් කර්මාන්තයටත් ලබා දුන්නා;  
කෘෂි කර්මාන්තයටත් ලබා දුන්නා; ෙපොල් වගාවටත් ලබා දුන්නා. 
ඒ අනුව නැවත වරක් ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසියාකාරව 
ලබා ෙදන කමෙව්දයක් සකස් කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  
ගැටලු තිෙබන්න පුළුවන්.  ඒ ගැටලුවලට විසඳුම් ෙසොයාෙගන අපි 
ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ෙම් රජෙය් වගකීම වන්ෙන් එය නවත්වන 
එක ෙනොෙවයි. මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකටි 
ෙව්ලාවක්  ලැබී තිෙබන නිසා මම දීර්ඝ වශෙයන් එක මාතෘකාවක් 
ගැන කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ධීවර ජනතාව නිෙයෝජනය කරන - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කථා කිරීමට තව විනාඩි අටක 

කාලයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා තරුණ මන්තීවරෙයක් නිසා 
ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය ෙපොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර ජනතාව  ජීවත් ෙවන 
ආසනයක් නිෙයෝජනය කරන පුද්ගලෙයක් හැටියට මා හිතන්ෙන් 
නැහැ, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය ෙයෝජනා තුළින් 
ලංකාෙව් ධීවර කර්මාන්තය ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාය කියා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළ ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට තිෙබන ෙයෝජනා තුළින් 
ධීවර නැංගුරම් ෙපොළවල්, ධීවර වරායන් සංවර්ධනය කරන්න යම් 
කිසි මුදලක් මීට වඩා ෙයෙදව්වා නම් අපට ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ඉදිරි අනාගතය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණාය කියා 
මා හිතනවා. එෙසේ කර තිබුණා නම් එය ඵලදායී ෙවනවා කියාත් මා 
හිතනවා. අපි දැක්කා, 2014 අය වැෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා -එවකට මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට- පධාන ධීවර 
වරායන් හතරක් අලුතින් ආරම්භ කරන්න මුදල් පතිපාදන ෙවන් 
කළ බව. ඒ එක වරායක් තමයි, ගන්දර ධීවර වරාය. මාතර 
දිස්තික්කෙය්, මෙග් ආසනය වන ෙදවිනුවර ආසනෙය් පිහිටි 
ගන්දර ධීවර වරාය, ස්වාභාවිකවම වැඩිම ගැඹුරක් තිෙබන 
වරායක්. එවකට ධීවර ඇමතිව සිටි රාජිත ෙසේනාරත්න මහතාත් 
අවස්ථා ගණනාවකදීම පිළිගත්තා, ලංකාෙව් පිහිටා තිෙබන 
ෙහොඳම ස්වාභාවික  වරායක් හැටියට ගන්දර වරාය තිෙබනවාය 
කියා. ඒ වරා යට ෙවන් කළ මුදල අද ෙම් අය වැය තුළට ඇතුළත් 
ෙවලා නැහැ. කෙරයිනගර් වරාය, කන්කසන්තුෙර් වරාය කියන 
ෙම් වරායන් සියල්ල අද ෙම් අය වැය තුළින් ඉවත් කර තිෙබනවා. 
පිහිටා තිෙබන වරායන් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 750ක මුදලක් 
ෙදන්නය කියා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එෙසේ ෙයෝජනා කර 
තිෙබන වරායන් අතෙර් මිරිස්ස වරාය තිෙබනවා; පුරාණ වැල්ල 
වරාය තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් වරායන් හයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 750ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 
125යි එක වරායකට ෙවන් ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට අවුරුදු තුනකට 
ඉස්ෙසල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය පැවති කාලෙය්දී 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් තමයි, 
නිල්වැල්ල ධීවර වරාය රුපියල් මිලයන 550ක මුදලකින් නැවත 
නවීකරණය කරන්න කටයුතු කෙළේ; සුදු වැල්ල ධීවර වරාය 
රුපියල් මිලියන 600ක මුදලක් ෙයොදවා නවීකරණය කෙළේ. අද 
රුපියල් මිලියන 750ක් ෙයොදවා තිෙබනවා, පධාන ධීවර වරායන් 
හයක් ෙවනුෙවන්. අපි ගණන් හදලා බැලුෙවොත්, මුළු ලංකාෙව්ම 
තිෙබන ධීවර වරායන් ටික ෙප්න්ට් කරන්නවත් එම මුදල 
පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ කියා ෙපනී යනවා. ඒ නිසා ෙමම අය 
වැය මගින් ධීවර කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ධීවර අමාත්යාංශයට 
ෙවන් කර තිෙබන ෙම් මුදල ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න 
ෙනොෙවයි, ධීවර කර්මාන්තය කඩා  වට්ටන්න නම් පමාණවත් 
කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමවර අය වැය 
මගින් ෙම් රෙට් භාණ්ඩවල මිල පාලනයක් ඇති කිරීමට කටයුතු 
කර තිෙබන බව අප දැක්කා. පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 29 වැනි දා 
ඉදිරිපත් කළ අය වැය තුළිනුත් මිල පාලනයක් ඇති කරන්න 
උත්සාහ කළ බව අප දැක්කා. ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20 වැනිදා අය 
වැය ඉදිරිපත් කරමින් රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා කිව්වා, 
සැමන් ටින් එක රුපියල් 125ට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවාය 
කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට සැමන් 
නිෂ්පාදනය කරන රටක් ෙනොෙවයි. අෙප් ෙද්ශීය පරිෙභෝජනයට 
දවසකට සැමන් ටින් එක්ලක්ෂ තිස්දහසක් පමණ අවශ්ය ෙවනවා. 
එයින් තිස්දහසයි, අපි ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. එෙසේ 
ලංකාව තුළ සැමන් නිෂ්පාදනය කරද්දී, ෙද්ශීය 
කර්මාන්තකරුවාට අඩුම තරෙම් රුපියල් 110ක්, 115ක් පමණ 
වැය ෙවනවා, එක් සැමන් ටින් එකක්  නිෂ්පාදනය සිදු කිරීමට.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පැවති රජය ෙම් 
ෙවනුෙවන් වන බද්ද වැඩි කරලා ආනයනය කරන සැමන් ටින් 
එකක මිල රුපියල් 140ට, 150ට වැඩි කෙළේ, අර ෙද්ශීය 
කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා කර ගන්නයි; ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ධීවර 
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරලා ෙහොඳ මාළු කෑල්ලක් හැම ගමකටම 
ෙගනියන්න, හැම තැනකටම ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවන වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නයි. නමුත් රුපියල් 125ට සැමන් 
ෙගනාෙවොත්, ඒ බද්ද ඉවත් කෙළොත්, පිට රටින් ෙගෙනන සැමන් 
පරිෙභෝජනය කරන පමාණය දවසකට එක්ලක්ෂ තිස්දහසක් 
ෙනොෙවයි, ලක්ෂ තුනක්, හතරක් දක්වා වැඩි ෙවයි කියා මා 
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, සැමන් ටින් එක තිබුෙණ්, රුපියල් 
250ට. ඒක රුපියල් 125ට ෙගෙනනවා. රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කරනවා, එෙසේ ෙගනැල්ලා ෙම් කමය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා සෙතොසට රුපියල් මිලියන 300ක් ලබා 
ෙදනවා කියා. රුපියල් මිලියන 300ක්! 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි සැමන් ටින් ලක්ෂ 438ක් 
ආනයනය කරනවා. දැනට සිදු වන පරිෙභෝජනය අනුව 
අවුරුද්දකට සැමන් ටින් ලක්ෂ 438ක් අවශ්ය ෙවනවා. හැබැයි, 
සැමන් ටින් එකක් රුපියල් 125 ගණෙන් රුපියල් මිලියන 300න් 
ෙගන්වන්න පුළුවන් වන්ෙන් සැමන් ටින් ලක්ෂ 13කට අඩු 
ගණනක්. අවශ්යතාව ලක්ෂ 438යි. ලක්ෂ 13කට අවශ්ය පමාණය 
විතරක් ෙගන්වීම සඳහා ලක් ස ෙතොසට රුපියල් මිලියන 300ක් 
ලබා ෙදනවා; රුපියල් 125ට මිල පාලනය කිරීමට කියා. ෙකොච්චර 
කාලායකට එෙහම පාලනය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒ 
ඉලක්කම්වලින්ම ෙපෙනනවා. වැඩිම වුෙණොත් අය වැෙයන් 
එහාට සති ෙදකක් තුනක් රුපියල් 125 මිලට තිෙයයි. ඒක 
ෙනොෙවයි ෙකෙරන්න ඕනෑ. අපි ෙද්ශීය කර්මාන්ත ආරක්ෂා 

1249 1250 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න ඕනෑ. අපි සැමන් කන්න ඕනෑ රටක්  ෙනොෙවයි. ලංකාව 
වෙට්ම මුහුද තිෙබද්දී සැමන් ආනයනය කරනවා නම් අපි ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ. ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සම්බන්ධෙයන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ පතිපත්ති පකාශනෙය් තිබුණා. අපට 
මතකයි, හලාවත ඇන්ටනි සෙහෝදරයා මරණයට පත් වූ ධීවර 
උද්ෙඝෝෂණෙය් සිද්ධිය විකුණා ෙගන කාපු අවස්ථා තිබුණු බව.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ සිද්ධිය 

විකුණා ෙගන කෑවා. ධීවර ජනතාවට නැවත වරක් ඔවුන්ෙග් ධීවර 
කර්මාන්තය දියුණු කර දීෙම් අවස්ථාව උදා කරනවා කිව්වා. ධීවර 
යාතාවල, ධීවර උපකරණවල බදු අඩු කරනවා කිව්වා. එෙහම 
කියපු ෙමතුමන්ලා අද ධීවර යාතාවල බද්ද ෙනොෙවයි අඩු කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම yachts ෙගන්වීෙම්දී, speed boats 
ෙගන්වීෙම්දී බදු අඩු කරනවා කිව්වා. Yachtවලද, අෙප් ධීවරයන්ට 
යන්න කියන්ෙන්? Speed boatsවලද, අෙප් ධීවරයන්ට යන්න 
කියන්ෙන්? ඒ වාෙග්ම තවත් බරපතළ ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, මම කථාව අවසන් 
කරනවා. තව එක බරපතළ ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ගැඹුරු 
මුහුෙද් මසුන් මරන්න යන ධීවර යාතාවලට ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් බලපත ලබා දුන්නා. අෙප් ධීවර යාතා අඩි 
35, 42, 45 ආදී වශෙයන් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ගැඹුරු මුහුෙද් මසුන් මැරීම සඳහා 
බලපත ලබා ෙදනවා කියා. හැබැයි ඒ බලපතය ලබා ෙදන්ෙන්, 
ධීවර කාර්මිකයන් සිය ෙදෙනක්වත් හිටිෙයොත් පමණයි. එක 
ෙබෝට්ටුෙව් සිය ෙදෙනක් දමා ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
එතෙකොට ඔවුන් ඒ කර්මාන්තය කර ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙම් ධීවර ෙබෝට්ටුවක පස් ෙදනයි, හය ෙදනයි, වැඩිම වුෙණොත් අට 
ෙදනයි යන්ෙන්.  නමුත් හිටපු ධීවර ඇමතිතුමා ෙගනැල්ලා තිෙබන 
නැව්වල නම් සිය ෙදෙනක් දමා ෙගන යන්න පුළුවන්. නැවත වරක් 
විෙද්ශීය යාතා ෙගනැල්ලා ධීවර කර්මාන්තයට කරන්න යන ෙද් 
අපට ෙපෙනනවා. සිය ෙදෙනකුට යන්න පුළුවන් ෙබෝට්ටු 
ෙයදවීෙම් කමෙව්දයක් හදන්න යන්ෙන් ඒකයි.  

ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් ෙහොඳ කරුණු කාරණා ස්වල්පයක් 
තිෙබනවා. නමුත් සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
ෙගොවියා, ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තය කඩා වැෙටන ආකාරෙය් අය 
වැයක් තමයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙමොනම 
ආකාරයකින්වත් තනතුරු, වරපසාදවලට යටවී අෙප් ඡන්දය භාවිත 
කරන්න සූදානම් නැහැ කියන පණිවුඩය ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා 
ෙමම අය වැය ෙයෝජනා ෙවනස් කර ඉදිරිපත් කරන්න කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

20ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.56] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අදහස් පකාශ කරන්න 

අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත  
ෙවනවා. එතුමා මාළු සම්බන්ධව ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන; මාළු 
සම්බන්ධෙයන් expert ෙකෙනක් කියන්න පුළුවන්. අෙප් ගරු 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, මාළු සම්බන්ධ වැඩසටහන් සඳහා එතුමාව එකතු කර 
ගන්න කියා. [බාධා කිරීමක්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2016 අය වැය විවාදයට මට 
සහභාගි ෙවන්න ලැබුෙණ් නවක මන්තීවරෙයක් හැටියටයි. නවක 
මන්තීවරෙයක් හැටියට පත් ෙවලා, පළමුවැනි අය වැය විවාදයට 
තමයි මම ෙම් සම්බන්ධ වන්ෙන්. මම මෙග් කථාව පටන් ගන්න 
ෙපර කියන්න ඕනෑ, විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීතුමන්ලා ෙවනත් 
ෙදයක් ගැන කථා කරයි කියා මා හිතපු බව. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 
20ක් තිස්ෙසේ ෙම් රට පාලනය කළා ෙන්. හැබැයි, ෙමතුමන්ලා 
හැම කථාවකදීම කියනවා, "අපි ෙමෙහම ෙදයක් ෙනොෙවයි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ජනතාවත් මීට වඩා එහා ගිය ෙදයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්." කියා. 

ජනතාව පිපාසෙයන් ඉන්නවා, බඩගින්ෙන් ඉන්නවා. 
ජනතාවට කන්න ඕනෑ. ඒ නිසා එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් හදලා 
ෙදන්න කියා. ඇයි හත්ෙදයියෙන්! ෙම් මනුස්සෙයෝ ෙන්ද අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් රට පාලනය කෙළේ? එතෙකොට, ෙකොෙහේද 
හිටිෙය් කියන එක ෙමතුමන්ලාට අමතක ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමතුමන්ලා කියනවා, "කාලයක් තිස්ෙසේ ජනතාව බඩගින්ෙන් 
හිටියා. ෙදයියෙන්! දැන්වත් කන්න දීපල්ලා" කියා. ෙමතුමන්ලා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, සත්ය ෙලසින්ම තමුන්නාන්ෙසේලා කරුණු 
හරියට අවෙබෝධ කර ෙගන කථා කිරීම සම්බන්ධව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනය මට විෙශේෂ දවසක් 
බව මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
විපක්ෂෙය් ඉඳලා,  අෙප් පක්ෂෙය් සෙහෝදරෙයොත් සමඟ විශාල 
දුකක් විඳපු කණ්ඩායමක් අපි. ඒ අයෙග් ෙගවල් කුඩු කරෙගන, 
අත පය කඩා ෙගන, සමහර ෙවලාවට මරණයට පත් ෙවලා, 
රැකීරක්ෂා අහිමි ෙවලා, සමෘද්ධිය අහිමි ෙවලා, ව්යාපාර කඩා 
වැටුණත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දාලා යන්ෙන් නැතිව එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත් එක්ක අත්වැල් බැඳෙගන අපිත් සමඟ එදා සිට 
හිටපු සෙහෝදරයන්ව සිහිපත් කිරීම අෙප් යුතුකමක් හා  වගකීමක් 
ෙවනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 08 ෙවනිදා ලැබූ ජයගහණයත් 
එක්ක, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, ගරු 
අගාමාත්යතුමා ඇතුළු අපි සැෙවොම පත් කළ ජනතාව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කිරීම ෙකෙළහි ගුණ දන්නා කණ්ඩායමක 
යුතුකමක් හැටියට  මා සලකනවා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමන්ලාට 
අෙප් ස්තුතිය, ෙගෞරවය දක්වනවා පමණක් ෙනොව ඒ අය 
ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු කරන්න අපට විශාල වගකීමක් 
තිෙබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "මම බැරිෙවලාවත් ජයගහණය 
කෙළේ නැත්නම් අඩි 6ක් වළ පල්ෙල් තමයි ඉන්න ෙවන්ෙන්" 
කියා. එෙහනම්, එතුමාෙග් ජීවිතය ෙබ්රා දුන්ෙන් අෙප් සෙහෝදර 
ජනතාව. ඒ නිසා අපි සියලු ෙදනාම ඒ ජනතාවට ණය ගැතියි කියා 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට අද කථා කරන්න 
තිෙබන්ෙන්, අය වැය ෙයෝජනා  ආදායම් සහ වියදම් එක්ක ගළපා 
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රට ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
සම්බන්ධවයි. ෙමවර අය වැය අලුත් ආරම්භයක්. ෙහොරකම, 
මැරකම, දූෂණය, වංචාව සියල්ලම පිටු දැකලා, රෙට් අලුත් 
ආණ්ඩුවක් බිහි කරලා, යහපත් පාලනයක් ඉස්සරහට ෙගන එන්න 
පළමුෙවනි ෙවඩි මුරය විධියට තමයි ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. අද තරුණ මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් විපක්ෂෙය් 
ඉන්නවා. අපි ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමන්ලා ඒක රාශි 
ෙවලා ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී අදහස් පකාශ කරන ගමන්, ෙම් 
රෙට් පශ්න රාශියකට කාලයක් තිස්ෙසේ  මුහුණ දුන්න ජනතාවක් 
ඉන්නවා කියන එකත් ඒ අය පැහැදිලිව පිළිගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 අය වැෙය් දී ගම ෙක්න්ද 
කර ෙගන ගාමීය සංවර්ධනය සඳහා වැඩි ෙයන් දායකත්වය 
සපයමින්, ගාමීය සංවර්ධනය සඳහා වැඩ පිළිෙවළ සහ සැලසුම් 
සකස් කරමින්, රෙට් ආදායම් වියදම් පරතරය ගැන ඉතාමත්ම 
විචක්ෂණශීලීව බලමින්, ඒ සඳහා අවශ්ය සැලසුම් සකස් කරමින් 
ඉස්සරහට යන ගමනක් තමයි අපි දකින්ෙන්. අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා 2016 වසරට අදාළව එතුමාෙග් ආර්ථික පතිපත්ති 
පකාශය ඉදිරිපත් කළා. පතිපත්ති පකාශෙය් කරුණු කාරණා 
පරිශීලනය කර ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙද්වලුත් ඒකරාශී 
කරෙගන තමයි ෙමවර අය වැය හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙමම අය වැය  
හදන විට ගම ෙක්න්ද කරෙගන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
සඳහා රුපියල් බිලියන 658ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමවර අය 
වැෙය් විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා. එනම්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය්, 
රාජ්ය අංශෙය් සහ විෙද්ශ රටවල ආෙයෝජකයන් සියලු ෙදනාම 
ඒකරාශී කරෙගන ගම දියුණු කරන වැඩසටහනට ආරම්භයක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ගෙම් ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් බිලියන 
4.8ක් ෙවන් කළා.  ෙවන් කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව ගාමීය 
වශෙයන් කෘෂි කර්මාන්තය, කර්මාන්ත, සත්ව පාලනය සහ ස්වයං 
රැකියා ආදිය දියුණු කිරීම වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් තිෙබන ගාම ෙසේවා 
වසම් 14,022කට සමානවම ගම් 37,000ක් පමණ සංවර්ධනය 
කිරීමයි.  

ෙම් සියලුම ගම් දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගෙම් ජීවත් 
ෙවන අහිංසක දුප්පත් ෙගොවියාව ජීවත් කරවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඒ වාෙග්ම ගෙම් ඉන්න අෙනකුත් කම්කරුෙවෝ ජීවත් කරවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඊළඟට ගෙම් ඉන්න සුළු හා මධ්යම පරිමාණ ව්යාපාර 
කරන ව්යාපාරිකයාව, ඒ වාෙග්ම ස්වයං රැකියා කරන අෙප් 
සෙහෝදරයාව ජීවත් කරවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ අයෙග් ඉදිරි 
අනාගත සැලසුම් කියාත්මක කරන්න අවශ්ය මූලික අඩිතාලම 
තමයි ෙමවර අය වැෙය් දී සකස් කර තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් 
ෙම්ක දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක්. ෙම් දීර්ඝ කාලීන වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට යන්න නම්, ඒ දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළ අපි 
ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. එෙහම නම් අපි ආරම්භයක් තමයි ෙම් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ටිකක් නීරස ෙවන්න පුළුවන්, ෙම්ක ජනපිය 
ෙනොෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි යම් කිසි ෙද්කින් බදු ගන්න ෙකොට 
ඒකත් නවත්වන්න ඕනෑ, තව එකකින් බදු ගන්නවා කිව්වාම 
ඒකත් නවත්වන්න ඕනෑ, එෙහම නැත්නම් තව ෙයෝජනාවක් 
ෙගනාවාම ඒක ජනතාවට වැඩිපුර අහිතකරයි,  එෙහම නැත්නම් 
ෙකොටසකට අහිතකරයි කියලා, අපි හැම තිස්ෙසේම කියනවා නම්, 
එෙහම ෙයෝජනාවන් කරමින් හැම ආදායමක්ම කඩා වට්ටන්න 
යනවා නම් ෙම් රටට ඉස්සරහට යන්න බැහැ. 

අද අෙප් යහපාලනය ෙකොෙහොමද කියලා කියනවා නම්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් බහුතරයක් ඒකරාශි ෙවලා හදපු ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් අෙප් සමහර අමාත්යතුමන්ලා ෙම් අය වැය විෙව්චනය 
කරමින් කථා කරපු අවස්ථා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදීව ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
යහපාලනය කියන්ෙන්. හැබැයි ෙම් යහපාලනෙය් කටයුතු කරන 
ෙකොට අපි එය හරියට අවෙබෝධ කරෙගන වැඩ කටයුතු 

ෙනොකෙළොත් ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය පිළිබඳව අෙප් දරුවන් 
අපට ශාප කරයි, ෙම් රට හදන්න තිෙබන ඒ ශක්තිය සහ 
සහෙයෝගය, ඒ සැලසුම අපි හරියට කියාත්මක කෙළේ නැහැ, අපි 
රට ෙවනුෙවන් ඒක හරියට ලබා දුන්ෙන් නැහැ කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය  ෙයෝජනාත් 
එක්ක ගම ෙක්න්ද කරෙගන ගාමීය සංවර්ධනය ඇති කරමින් යන 
ෙමම වැඩසටහනට අපි අෙප් ශක්තිය සහ සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්නට ඕනෑ. අපි අද ජාතික වශෙයන් ෙම් ගැන කථා කරන 
ෙකොට ගම ෙක්න්ද කරෙගන කරන වැඩසටහෙන්දී අපි විෙශේෂ 
කරුණු කාරණා කිහිපයක් දකිනවා. ඇත්තටම, එදා ගෙම් චණ්ඩි 
ටික තමයි ගම පාලනය කෙළේ. ඒ අය තමයි ගෙම් ෙයෝජනා ටික 
ෙගනාෙව්. ඒ අය තමයි ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගෙම් හයිය ගත්ෙත්; 
නායකත්වය ගත්ෙත්. ඒ අය කරපු ව්යාපාර ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙහොඳින්ම දන්නවා; තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හදවත් දන්නවා. ඒ අය 
කරපු වැඩසටහන් නිසා ගෙම් පමුඛස්ථානය ගත්ත සමහර ෙද්වල් 
සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. බැහැයි, දැන් ඒක ෙනොෙවයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
අද ගම තුළ යහපත් පාලනයක් පවතිනවා හා සමානව ජාතික 
වශෙයන් අපි යහපත්ව සියලු ෙදනා ඒක රාශි ෙවලා ඉන්නවා. ඒ 
හා සමානවම අද ගෙම් යටිතල පහසුකම් හදන එක ඉතාමත් 
විනිවිද භාවයකින් යුතුව සිද්ධ ෙවනවා. විපක්ෂෙය් අෙප් සෙහෝදර 
මන්තීවරෙයක් කිව්වා, වරායවල් හදන්න ෙවන් කරලා තිෙබන 
මුදල මදියි කියලා. ඇත්ත. ඒ කාලෙය් මුදල් ෙවන් කරපු ආකාරය 
සහ ඒෙකන් ෙහොරකම් කළ, ගසා කාපු, වංචා කරපු හැටි බලපුවාම 
නම් ෙම් මුදල මදි තමයි. හැබැයි, අද ඒ මුදල ඇති. ෙමොකද 
දන්නවාද? අද ෙහොරකම, දූෂණය, වංචාව සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැති 
නිසා. තමුන්නාන්ෙසේලාට එදා සල්ලි ෙවන් කරපු විධියට 
ෙනොෙවයි අද සල්ලි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි 
පැහැදිලිව කියනවා. ඔය වාෙග් ෙබෝක්කු හදන්න සල්ලි ෙවන් 
කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම එදා බහුතරයක් සල්ලි ෙවන් කෙළේ 
ෙහොරකම් කරන්න. ඒ නිසා ඒ කාලෙය් ෙබෝක්කු කටවල් හදන 
ෙකොට ෙගොඩක් ෙහොරකම් කළා. [බාධා කිරීමක්] මන්තීතුමන්ලා 
එෙහම කථා කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් පුත්තලම් දිස්තික්කය ගැන කථා කරන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] පුත්තලම් දිස්තික්කය ගැන මට විෙශේෂෙයන් 
කථා කරන්න කරුණු කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ වාෙග් පැත්තකින් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා. 

පුත්තලෙම් ඉඳලා ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් කියලා අපට ෙපෙනනවා. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
පුත්තලෙමන් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් ෙහොඳ ෙල් තිෙබන කලු 

සිංහලෙයෝ කියලා ෙහොඳට මතක තියාගන්න. ෙහොරකම් කරන, 
දූෂණය කරන, වංචා කරන, කුඩු ව්යාපාර කරන,- 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කරපු ෙහොඳ වැඩවලට ගරහන්න එපා. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවාද, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 

කාලෙය් ගෙම් පාලනය කළ අය  පාලනය කෙළේ ෙමොනවාද 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක දන්නවාද? [බාධා කිරීමක්] 

1253 1254 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර බාධා කිරීම නතර කරන්න. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
පස් වැදෑරුම් පතිපත්තියක් තමයි ඒ අයට තිබුෙණ්. ඒ 

ෙමොනවාද? එක කුඩු, ෙදක ගංජා, අනිත් එක කසිප්පු, අනික් එක 
බූරුවා ගැසීම, අනික් එක කප්පම් ගැනීම. ෙමන්න ෙම් කණ්ඩායම් 
පහ තමයි ගම පාලනය කෙළේ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර බාධා කිරීම් නතර කරන්න. 

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඒ අය ගම පාලනය කරපු නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 

පැරදිලා අද විපක්ෂයට ගිහිල්ලා කරකියා ගන්න ෙදයක් නැතුව 
අසරණ ෙවලා කථා කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු ජඩකම්, 
කුපාඩිකම් නිසා තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලාට විපක්ෂෙය් ඉන්න 
සිද්ධ වුෙණ් කියන එක ෙහොඳට මතක තබාගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර බාධා කිරීම් නතර කරන්න. ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග් 

මංගල කථාව කරන්ෙන්. ඒ කථාව කරන්න එතුමාට අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඒ නිසා තමයි අද ෙබෝක්කු කටවල් ගැන කථා කරන්න සිද්ධ 

වුෙණ්. හැබැයි විනයක් තියාගන්න. මන්තීවරු හැටියට ෙම් ගරු 
සභාෙව් විනයක් තියාගන්න. ෙම්ක උත්තරීතර සභාවක්. ජාතික 
වශෙයන් තීන්දු ගන්න සභාවක්. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා ගෙම්දී 
කරපු ඒ ජඩ වැ ඩ ෙමෙහේදී කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න එපා. 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව කියලා ෙහොඳට මතක 
තියාගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට අමතක ෙවනවා, ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුත්තලම් දිස්තික්කය සඳහා 
ෙම් අය වැෙයන් විෙශේෂත්වයක් දක්වලා තිෙබනවාය කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ෙම් ලබා දී තිෙබන ශක්තියට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
ඇතුළු සියලු ෙදනාටමත් මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
සුළු කාර්මික උද්යානයක් අපිට ලබා ෙදන්න ෙම් අය වැය හරහා 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ධීවර වරායක් අපිට ලබා ෙදන්න 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. පරිසර සංෙව්දී කර්මාන්ත පුරයක් අපිට 
ලබා ෙදන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. අභ්යන්තර ගුවන් ෙසේවා 
සඳහා ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් අපිට ලබා ෙදන්න සැලසුම් සකස් 
කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙය්දී පුත්තලම 
දිස්තික්කයට ලබා දී තිෙබන ශක්තියට, සහෙයෝගයට පුත්තලම 

දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙමොකද, මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ඒ ජනතාව කාලයක් තිස්ෙසේ දුක් 
විඳලා ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු වුණු යහපත් පාලනයක් නිර්මාණය 
කෙළේ ඒ ජනතාවට ෙමවැනි ෙසේවාවක් නැවත ලබා ගන්නයි. 
එෙහම නම් ඒ ෙසේවාව නැවත ලබා ෙදන්න අවශ්ය වැඩ පිළි ෙවළ 
දැන් සකස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙය්දී තිකුණාමලයට ජල 
ජීවී වගා කලාපයක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. මම කියා 
සිටිනවා, පුත්තලම දිස්තික්කයත් ජල ජීවී වගා කලාපයක් 
පවත්වන්න ෙහොඳම දිස්තික්කයක් කියලා. එම නිසා අෙප් ගරු 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් පිළිබඳව 
ෙහොඳින් ෙසොයා බලා අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් සංචාරක 
කලාප කිහිපයක්ම ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ සංචාරක 
කලාපවලට අවශ්ය සියලුම පහසුකම් ලබා ෙදන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. සංචාරක කලාපයක් 
නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ෙහොඳම ස්ථානයක් තමයි ශී ලංකාෙව් 
කල්පිටිය අර්ධද්වීපය. එම නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම පුත්තලම 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා, කල්පිටිය 
අර්ධද්වීපයටත් ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ගැන ලජ්ජා නැතිව කථා කරනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙනොෙවයි, ෙම් තරුණ මන්තීවරුන්ට අද විෙශේෂෙයන්ම ෙයෝජනා 
කරන්න තිෙබන්ෙන්, අපි කාබනික ෙපොෙහොර වැඩසටහන 
කියාත්මක කරමු කියලායි. අපි එකතු ෙවලා කාබනික ෙපොෙහොර 
වැඩසටහන කියාත්මක කරමු. අපි අලුත් මන්තීවරුන් හැටියට අපි 
කාබනික ෙපොෙහොර වැඩසටහන ෙයෝජනා කරමු. අපි ෙයෝජනා 
කරලා ගම්මානවල කාබනික ෙපොෙහොර හදමු. කාබනික 
ෙපොෙහොරවලින් නිපදවන පලතුරු ටික, එළවලු ටික විතරක් 
ෙනොෙවයි, තවත් පැළ වර්ග අපි ෙයෝජනා කරලා හදමු. එෙහම 
කරලා ෙම් රෙට් රසායනික දව්ය පාවිච්චි කරන එක අපි නැති 
කරමු. ඒ රසායනික දව්ය පාවිච්චි කිරීම නැති කරන 
වැඩසටහනකට අපිට යන්න පුළුවන්. අපි දැනටමත් පුංචි පුංචි 
ගම්මානවල ෙම් වැඩසටහන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. සමහර 
ෙව්ලාව ට ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් ෙවන්න පුළුවන්. කාබනික 
ෙපොෙහොර හදන වැඩසටහනට මුදල් දායකත්වය ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් අඩුෙවන් බව අපි දැක්කා. ඒ නිසා අපි සියලු ෙදනාම 
ඉල්ලීමක් කරමු, කාබනික ෙපොෙහොර හදන වැඩසටහනට අපිට 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන්න කියලා; මුදලක් ෙවන් කරලා ෙදන්න 
කියලා. ඒ මුදල ෙවන් කරලා අපි කාබනික ෙපොෙහොරවලින් 
එළවලු සහ අෙනකුත් දව්ය නිපදවූවාට පස්ෙසේ,  අපිට ෙම් රෙට් 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ෙගොඩාක් අඩු කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් හරහා අපිට විෙද්ශ විනිමය 
වැඩිෙයන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, විෙද්ශ රටවල්, 
විෙශේෂෙයන්ම යුෙරෝපය ෙම් වන විට කාබනික ෙපොෙහොරවලින් 
නිපදවන එළවලු සහ පලතුරුවලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, වැඩි මුදලක් දීලා කාබනික ෙපොෙහොරවලින් 
නිපදවන එළවලු සහ පලතුරු මිලදී ගන්න ඒ ෙගොල්ලන් 
සූදානමින් ඉන්නවා. එම නිසා අපිට ෙවෙළඳ ෙපොළක් හැදීම සඳහා 
අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරමු. 
ෙමොකද, ඒක ෙම් රෙට් අද යුගෙය් අවශ්යතාවක් හැටියට අපි දකින 
නිසා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම ෙක්න්ද කර ෙගන 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරන ෙකොට, ව්යාපාර පාග්ධනය සඳහා 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය හරහා සකස් කරලා 
තිෙබනවා. සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයන්ට ණය     
මුදල් ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් පමණක් ෙනොෙවයි, මුල්ය 
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සැලසුම්කරණය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සහ අෙළවි කම උපාංග 
සම්බන්ධව වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒකට මුදල් 
පතිපාදන ෙවන් කරලා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒකට සැලසුම් සහිත 
වැඩ පිළිෙවළක් අපිට ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනාවත් 
එක්ක මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ නිපදවන හැමෙද්ටම ෙවළඳ 
ෙපොළක් හැදීම සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා. 
ෙමොකද, අපිට අලුත් අෙළවි කම සම්බන්ධව වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් ෙවනවා හා සමානව අපිට ෙවළඳ ෙපොළක් නිර්මාණය කිරීම 
සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්ය ෙවනවා. ඒ නිසා මම ෙමතැනදී 
අලුත් ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙග්නවා ෙවළඳ ෙපොළ හදන 
වැඩසටහනත් අපිට කියාත්මක කරලා ෙදන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම 
සුළු කාර්මික උද්යාන දිස්තික්කයකට ඉතාමත් වැදගත් කියලා මම 
හිතනවා. එක ගමකට ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ගම් පෙද්ශයකට, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨා සයකට, එෙහම නැත්නම් එක 
ආසනයකට එක සුළු කාර්මික උද්යානයක් සෑදීම ඉතාමත් වැදගත් 
ෙවනවා. අෙප් පුත්තලම දිස්තික්කය ගත්තාම ගාම නිලධාරි වසම් 
549ක් තිෙබනවා; පාෙද්ශීය සභා 10ක්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 16ක් තිෙබනවා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම පුත්තලම දිසත්ික්කය ගැන කථා කරන්ෙන් 
ඒ දිස්තික්කෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්ෙවලා පැමිණි 
මන්තීවරෙයක් විධියටයි. ජාතික ෙද්ශපාලනය ගැන කථා කරනවා 
හා සමානවම පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. පුත්තලම 
දිස්තික්කය ගත්තාම කෘෂිකර්මය, ධීවර කර්මාන්තය, සත්ත්ව 
පාලනය, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ අෙනකුත් කර්මාන්ත තිෙබනවා; 
ස්වයං රැකියාවල නිරතවන්නන් ඉන්නවා; ෙපොල් ආශිත කර්මාන්ත 
තිෙබනවා. ඒ කර්මාන්තවලට අමතරව ෙම් උත්තරීතර සභාවට 
විෙශේෂ ෙදයක් අද මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ තමයි අෙප් 
පෙද්ශෙය් තිෙබන මැටි ආශිත කර්මාන්ත. අෙප් පෙද්ශෙය් මැටි 
ආශිත කර්මාන්ත වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම උළු 
නිෂ්පාදන කර්මාන්ත තිෙබනවා. ෙමය පරිසර හිතකාමි 
නිෂ්පාදනයක්. උළු නිෂ්පාදනෙය්දී පරිසරයත් එක්ක ගැෙටන 
ෙකොට අද අපට  විශාල පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න තීන්දු තීරණ 
ගැනීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම ඒ පරිසරයත් එක්ක බැඳුණු අනිකුත් 
කර්මාන්ත කරෙගන යන්ෙන් ෙකෙහොමද කියලා මතක් කර ගන්න 
ඕනෑ. පරිසරය ආරක්ෂා කරනවාය කියලා එක වරටම කර්මාන්ත 
කඩා වැෙටන විධියට තීන්දු තීරණ ගත්ෙතොත්,  ගම ආපස්සට 
යනවා; ගෙම් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා; විෙශේෂෙයන්ම රට 
ආපසස්ට යනවා. ඒ නිසා උළු නිෂ්පාදනය  හා මැටි ආශිත 
කර්මාන්තත්, අනිකුත් කර්මාන්තත් කරන ෙකොට - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව කථාව සංවිධානය කර ගන්න. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

උළු නිෂ්පාදනය කරන අමු දව්යයක් හැටියට මැටි ලබා ගන්න 
ෙකොට අද එක එක ආයතනවලට -ෙපොලීසියට හා අනිකුත් 
ආයතනවලට- විශාල වශෙයන් කප්පම් දී ෙගන, මුදල් දී ෙගන 
කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක කාලයක් තිස්ෙසේ 
ආපු වැඩ පිළිෙවළක්. ඒ නිසා මා අද ෙම් උත්තරීතර සභාෙවන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, සියලුෙදනාම ඒක රාශි ෙවලා ෙම් කර්මාන්ත 

ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
කියලා.  ඒ සඳහා  උළු කර්මාන්තකරුවාත් එක්ක එකතු ෙවලා 
මැටි ලබා ගන්නා කමෙව්දය හරිහැටි සකස ් කරන්න ඕනෑ. 
ඊළඟට, මැටි පවාහනය සඳහා අපි හරි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඊට අදාළ අනිකුත් අමු දව්ය වන, දර, 
ෙතල් හා තවත් අවශ්ය ෙපොඩි ෙපොඩි ෙද්වල් ඒකරාශි කර ගැනීම 
සඳහා ඒ කර්මාන්තකරුවාට වැඩි ශක්තියක් ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි සකස් කරන්න ඕනෑ.  

අද ඇස්බැස්ෙටෝස් ෂීට් තහනම් කර ෙගන යනවා. එෙහම නම් 
අපට ෙම් රෙට් උළු නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. උළු නිෂ්පාදනය වැඩිෙයන් සිද්ධ කරන්න නම් , 
පරිසරය ආරක්ෂා කරනවා හා සමානවම උළු නිෂ්පාදනය සඳහා 
අවශ්ය අමු දව්ය ලබා ගන්න වැඩ සටහනක් කියාත්මක කළ යුතු 
ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් තව කරුණු කාරණා රාශියක් 
කියන්න තිෙබනවා. මා හිතනවා, අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ  
යටෙත් කථා කරන ෙකොට ඒ එක් එක් කර්මාන්ත සම්බන්ධෙයන් 
අපට කථා කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාට මෙග් ස්තුතිය, පශංසාව පිරිනමන ගමන්ම මා 
කියන්න ඕනෑ,  අද තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය් සිටිමින්  ලබා 
ෙදන ශක්තිය ෙම් අලුත් ආණ්ඩුෙව් වැඩසටහනට, අලුත් 
ආණ්ඩුවට ඉදිරියට යන්න ඉතාම පෙයෝජනවත් වන බව. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදහස් ඉතා වැදගත්. හැබැයි, ඔෙහේ නිකම් 
කෑ ගහන්ෙන් නැතුව, අර්ථවත් විධියට, විනයගරුක විධියට, 
වැදගත් විධියට, යහපත් විධියට කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රටට ආදර්ශයක් වන විධියට වැඩ කටයුතු 
කරන්න. වැදගත්, උගත් අය හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ රාජපක්ෂ වැඩසටහන ආෙයත් කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්න එපා  කියලා. ඒක ෙම් රටට හරි 
යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒක ෙවනස් කෙළේ.   

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙව්ලාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.16] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුලින්ම මෙග් ෙගෞරවනීය 

ස්තුතිය ඔබතුමාට පිරිනමනවා. මෙග් මංගල කථාව කරන්න  මාස 
තුනක පමණ කාලයක් ෙබොෙහොම බලාෙපොෙරොත්තුසහගතව  
ඉඳලා, මාස තුනක් පුරාවට ෙපරුම් පුරලා, අද දවෙසේ  ෙම් අය වැය 
විවාදයත් එක්කම මෙග් මංගල කථාව කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා 
සතුටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වන දා 
උෙද් 7.00 ඉඳලා සවස 4.00 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙයන් 
99,762ක  මනාප  ලබා දීලා මා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්න කටයුතු 
කළ හක්මණ, කඹුරුපිටිය, මාතර, ෙදවිනුවර, වැලිගම, අකුරැස්ස 
සහ ෙදනියාය යන ආසනවල සියලුම ජනතාවට ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී 
මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය පුද කරන්න මා කැමැතියි.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  අය වැය විවාදයට 
සම්බන්ධ ෙවද්දී මට මතක් ෙවනවා, සාමාන්ය පුද්ගලයකු විධියට 
මා එළිෙය් ඉඳෙගන ෙම් අය වැය විවාද දැකපු විධිය, ඒ කාල ෙය් 
මා අය වැය ගැන සහ පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන හිතපු විධිය, ඊට 
පස්ෙසේ මා මාධ්යෙව්දියකු විධියට අවුරුදු 15ක් පමණ ස්වාධීන 

1257 1258 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රූපවාහිනි ෙසේවෙය් වැඩ කරද්දී ඒ කාලය ඇතුළත අය වැය දැකපු 
විධිය. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නවක මන්තීවරයකු විධියට අද 
ෙම් අය වැය විවාදයට සම්බන්ධ ෙවද්දී ෙම් අය වැය ෙවනස් 
විධියකට මට ෙපෙනමින් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 8වැනි දා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරෙයන් ඉවත් කරලා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජන නායකයා විධියට පත් වුණා. 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වැනි දා ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව හදන විට, ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ලබා දීලා තිබුණු මහා විශාල ෙපොෙරොන්දු ටික, ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ට දීලා තිබුණු මහා ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තු ටික 
එකින් එක ගරා වැෙටමින් පවතින  බව යළි යළිත් අෙප් දෑස්වලට 
ෙපෙනමින් පවතින කාලයකයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි  මා 
ෙම් අය වැය විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි දින සියෙය් ෙපොෙරොන්දුවලට 
අනුව, ගැබිණි මාතාවට රුපියල් විසිදහසක් ෙදන එක,   පාසල් යන 
දරුවාට පහසුකම් ලබා ෙදන එක, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයාට පහසුකම් 
ලබා ෙදන එක,  රජෙය් ෙසේවකයාට රුපියල් දසදහසක් ලබා ෙදන 
එක,  විවිධ වෘත්තිකයන්ට විවිධ පහසුකම් ලබා ෙදන  එක ගැන 
නැවත වතාවක් ආපස්සට කල්පනා කරලා බලන විට අපට එකම 
එක ෙදයයි ෙපෙනන්ෙන්. ඒ තමයි ජනතාව ඉල්ලූ ෙද්යි, ෙම් 
ආණ්ඩුව ලබා ෙදන ෙද්යි අතර මහා විශාල පරතරයක් තිෙබන 
බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක හරියට අර ''අළු 
ෙකෙසලුයි, ෙකොණ්ඩ කටුයි'' වාෙග් වැඩක්. මිනිස්සු ඉල්ලුෙව් 
එකක්, ෙම් ආණ්ඩුව දුන්ෙන් තව එකක්. ෙම් අය වැය තුළිනුත් ඒක 
නිසියාකාරව අපට හරි විධියටම ෙපන්නුම් කරලා ඉවරයි. ෙම් අය 
වැය තුළිනුත් මිනිසුන්ට අවශ්ය ෙද් ෙනොෙවයි, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා පමුඛ ෙම් රජය  ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ මැතිවරණයට එන විට  
ජනවාරි 8වැනි දා දුන්නු බලාෙපොෙරොත්තු ටික තව ටිකක් වැඩි 
කරලා, තව ටිකක් ශුද්ධ පවිත කරලා, අලංකාර කරලා මිනිසුන්ෙග් 
ඔළුව මත පටවලා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගන් ෙවනස් වුණු 
රජයක් පිහිටුවන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙදද්දී, අෙප් රෙට් මිනිස්සු 
අතිවිශාල පිරිසක් ෙම් රජය ෙකෙරහි බලාෙපොෙරොත්තු තබා 
තිබුණා. ෙපෞද්ගලිකව ගත්ෙතොත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
ඡන්දය දුන් මිනිස්සු පවා ආපහු සැරයක් හිතුවා, ''ෙකොෙහොම වුණත් 
ෙම් ආණ්ඩුව අපි ෙවනුෙවන් යහපත් ෙදයක් කරයි'' කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය දිහා බැලුවාම 
අපට ෙපනී යන එක කාරණයක් තිෙබනවා. ඡන්දය  දීපු මිනිස්සු 
ඉලක්ක කර ෙගන  ෙනොෙවයි, ඡන්දයට උදවු කළ මිනිස්සු  
ඉලක්ක කර ෙගන ඒ අයට සහන සපයන අය වැයක් බවට ෙම් අය 
වැය පත් ෙවලා ඉවරයි.  අෙනක් පැත්ෙතන්, ''ජනවාරි 8වැනි දා  
මහා විප්ලවය'' කියලා හිතන, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
රාජ්ය නායකත්වෙයන් අයින් කරන,  ඒ විජාතික බලෙව්ගවල,  
ඩයස්ෙපෝරාෙව් වුවමනා එපාකම්වලට උත්තර සපයන අය වැයක් 
බවට ෙම් අය වැය පත් ෙවලා ඉවරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

අපි එකින් එක කථා කරන්න ගිෙයොත්, ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් 
ඔළුව මත පැටවූ ඒ මහා බලාෙපොෙරොත්තු ෙගොන්න අතෙර්, ෙම් 
සභාව අද වාහන ෙවන්ෙද්සියක් බවට පත් ෙවලා අවසානයි. 
හැෙමෝම කියන්ෙන්, ''වාහන, වාහන, වාහන, වාහන" කියලා. එක 

පැත්තකින් කියනවා ''ෙතල් මිල'' කියලා. තව පැත්තකින් 
කියනවා ''වාහන'' කියලා. වාහනයක මිල රුපියල් ලක්ෂ හෙත් 
සිට රුපියල් ලක්ෂ විසිඑකක් දක්වා වැඩි ෙවලා ඉවරයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

''වාහනයකුත් අරෙගන තමන්ෙග් පවුලත් එක්ක  දින චර්යාව 
ගත කරන්න පුළුවන් ආර්ථික සැලැස්මක් අපි හදනවා'' කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට දුන්නා. හැබැයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාහනයක් ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි තරුණයා, වාහනයක් ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි පවුෙල් සාමාජිකයා, ඔවුන්ෙග් වාහන 
බලාෙපොෙරොත්තුව කිෙලෝමීටර් දස දහස් ගණනක් ඈතට අත්හැර 
දමා ඉවරයි.  

ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල විශාල පමාණයකින් අඩු 
ෙවලා තිබියදී,  ඒ ෙතල් මිෙල් වාසිය ජනතාවට ෙදනවා ෙවනුවට, 
ඒ ෙතල් මිෙල් වාසිය රෙට් ආෙයෝජනය ෙවනුෙවන් ෙයොදවනවා 
ෙවනුවට, ෙම්  ආණ්ඩුව මැතිවරණය සඳහා තමන්ට උදවු උපකාර 
කළ මිනිසුන් පිනවීම සඳහා විවිධ බදු සහන ලබා ෙදමින්, 
තමන්ෙග් ඕනෑ එපාකම් ඉටු කර ගන්න අය වැයක් බවට ෙම් අය 
වැය පත් කර  ඉවරයි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ''විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්  එයි. 
විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා ෙම් රට සුරපුරයක් බවට පත් 
කරයි. රැකී රක්ෂා වැඩි ෙවයි. අෙප් විරැකියාව අඩු ෙවයි. ආදායම් 
තත්ත්වය වැඩි ෙවයි. උද්ධමනය පහත යයි'' කියලා දැන් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ෙම් වාෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙගොන්නක් එක්ක  අලුත් සිහින ෙලෝකයක් ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ෙම් ආණ්ඩුව හදලා ඉවරයි. බදු සහන දීලා, ඉඩම් 
සහන දීලා, විවිධ සහන දීලා විෙද්ශිකයන් එයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව නැවත වතාවක් අෙප් ඔළුව මත ෙම් ආණ්ඩුව 
පටවා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ගැනත්  
කල්පනා කර බලන්න. ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල ආෙයෝජනයන්  
සිදු කළ සංවර්ධිත රටවලට දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙවනත් රටක ආෙයෝජනය කරලා ඒ ලාභය තමන්ෙග් 
රටට ෙගන යන්නට කටයුතු කරනවාට වඩා ඔවුන්ට තමන්ෙග් 
රෙට් ආරක්ෂාව ගැන තවදුරටත් හිතන්න  සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  
එවැනි තත්ත්වයක්  අද මුළු ෙලෝකයටම උදා ෙවලා ඉවරයි.  අද 
වන ෙකොට ෙනදර්ලන්තෙය් විනාඩි පහෙළොෙවන් පහෙළොවට 
පවෘත්ති විකාශය ෙවනවා. ෙනදර්ලන්තය කියන්ෙන්  මීට කලින් 
මනුෂ්ය ෙල් දැකපු රටක් ෙනොෙවයි. "ආරක්ෂා වන්න,  
ආරක්ෂාකාරී තැන්වලට යන්න;  පරිස්සම් වන්න,  තස්තවාදින් 
පසේදෙනක් ඇවිත් ඉන්නවා" වැනි පවෘත්ති  අද වනවිට මුළු 
ෙනදර්ලන්තය පුරාම විනාඩි පහෙළොෙවන් පහෙළොවට  විකාශය 
ෙවනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල, 
සංවර්ධිත රටවල  අද පධානම අෙප්ක්ෂාව ෙවලා  තිෙබන්ෙන් 
තමන්ෙග් රටවල් තස්තවාදින්ෙගන් ෙබ්රා ගැනීමයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් ෙමවර අය වැෙයනුත් යම් මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. "ජාතික ආරක්ෂාවට  ෙම් තරම් මුදල් පමාණයක් ෙවන් 
කරන්ෙන් ඇයි?" කියලා  ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සමහර ගරු 
මන්තීතුමන්ලා පශ්න  කරනවා අප දැක්කා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ජාතික ආරක්ෂාව ෙවන තැනකට පැටවිලා ඉවරයි; 
ජාතික ආරක්ෂාව ෙවන තැනකට නතු ෙවලා ඉවරයි.  තස්තවාදය 
තිබුණු රටක්  හැටියට  අපි  ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් 
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වැඩිපුරම හිතන්නට ඕනෑ.  තසත්වාදය ආපහු සැරයක් යම් යම් 
තැන්වලින් ඉලිප්පී එන කාල වකවානුවක ජාතික ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන්  අපි මීටත් වඩා හිතන්න ඕනෑය කියන එකයි අෙප් 
අදහස,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද වන විට යාපනය අර්ධද්වීපය පුරාම ෙපෝස්ටර් අලවලා 
තිෙබනවා. ආපහු සැරයක් ෙකොඩි ඔසවලා තිෙබනවා. යුද්ධෙයන් 
පසුව ඊළාම් ෙකොඩිය එසවුණු පළමුෙවනි අවස්ථාව ෙම්කයි. 
යුද්ධෙයන් පසුව පභාකරන්ෙග් ෙපෝස්ටරයක් ඇලවුණු පළමුවන 
අවස්ථාව ෙම්කයි. පභාකරන්ව ආපහු සැරයක් උඩට උස්සලා 
තියලා ඩයස්ෙපෝරාෙව් ඕනෑ එපාකම් ඉෂ්ට කරන ගමන්, ෙබෝම්බ 
පහාර 137ක් එල්ල කරලා, මනුෂ්ය  ඝාතන කරන්නට කටයුතු 
කරපු  එම ෙව්ලුපිල්ෙල් පභාකරන් ඇතුළු සහචරයන් සමරන්න 
ෙම් රට ඇතුෙළේ ඉඩකඩ හැදුෙව් ෙකොෙහොමද කියන කාරණාව අප 
ආපහු සැරයක් අහන්න කැමැතියි. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
රට ෙබ්රා ගත්  රණ විරුවන් ආපහු සැරයක් දඟෙගට අරෙගන 

යන ගමන්,  රට ෙබ්රා ගත් රණ විරුවන් වාෙග්ම, ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂලා වෙග් අය වට කරන්න හදන ගමන්, ෙම් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාව නැවත ආපස්සට ඇදෙගන ගිහින් තිෙබනවා.  ෙම් රෙට් 
අය වැය ගැන කථා කරන ගමන්ම ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව ගැනත් අපි 
කථා කරන්නට ඕනෑ.  ඊළඟ අවුරුද්ෙද් අය වැය ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට ආපහු සැරයක්  අපට බැරියර් මැදින්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න සිදුෙවයිද කියලා  අප දන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් වන අප සියලුෙදනාම ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු 
ෙවලා එවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇති වීම වළක්වන්නට කටයුතු 
කරන්න  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම  ආපහු සැරයක්  ෙම් 
කාරණය ගැන මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
ආණ්ඩුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්,  රෙට් ආරක්ෂාව ඒ විධියටම  
පවත්වාෙගන යන  ගමන් අෙප්  රෙට් ආර්ථිකය හදන්න කටයුතු 
කරයි  කියලායි.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් අපට 
ෙපෙනනවා හරියටම ෙම් ආණ්ඩුව යන්ෙන්, "ඇහැල මල් පිෙපයි, 
පිට කසයි" වාෙග් බව. මිනිස්සු ඉල්ලනවා එක ෙදයක්, ආණ්ඩුව 
ෙදන්ෙන් තව ෙදයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දකුෙණ් 
මිනිස්සු විධියට, වම අගයන මිනිස්සු විධියට අප එක ෙහළාම ෙම් 
අය වැය පතික්ෙෂේප කරනවා.  අපි කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
හදලා ෙම් රෙට් මිනිසුන් ඉල්ලන ෙද්වල් ෙදන්න නම්, ෙම් 
ෙපොෙළොවට අවශ්ය ෙද් කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව සූදානම් ෙවන්න 
ඕනෑ කියලායි. ඡන්දෙය්දී තමන්ට උදවු කළ මූල්ය ආයතනවලට, 
ඡන්දයට උදවු කළ මහා පරිමාණෙයන් ව්යාපාර කරන මිනිසුන්ට, 
ඡන්දයට උදවු කළ තමන්ෙග් ෙහන්චයියලාට සලකන අය වැයක් 
බවට ෙම් අය වැය පත් කර තිෙබනවා. සාමාන්ය ජනතාවෙග්, 
තුන්වැනි පන්තිෙය් මිනිසුන්ෙග් බඩට එක සැරයක් ෙනොෙවයි, 
ෙදතුන් සැරයක්ම පහර ෙදන අය වැයක් බවට ෙම් අය වැය පත් 
ෙවලා ඉවරයි. ඒ නිසා ෙමයට  අෙප් විෙරෝධය පළ කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය පුද 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

[பி.ப. 4.26] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 
இரண்டாவ  வாசிப்பின்மீதான விவாதத்திேல என் ைடய 
க த் க்கைள ம் ன்ைவப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்ைதப் 
ெபற் த்தந்தைமக்காக தலாவதாக என் ைடய நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த நா  எதிர்ேநாக்கிக் 
ெகாண் ந்த மிக ேமாசமான காலகட்டம் இந்த வ டம் 
ஜனவாி 8ஆம் திகதி க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட . 
எங்க ைடய ேதசத் க்கு இன் ெமா  சுதந்திரத்ைத, 
வி தைலையப் ெபற் க்ெகா த்த அந்த ஜனவாி 8ஆம் 
திகதிய மாற்றத் க்கு ன்ேனா யாக இ ந்  பங்களித்த 
ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தி நான் 
இந்த வர  ெசல த் திட்ட விவாதத் க்குள் வ கின்ேறன்.  

நகரம் - urban, கிராமம் - rural - அேதேபால ேதாட்டம் - 
estate என்ற அ ப்பைடயிேல எங்க ைடய நாட் ன  
ச கப் ெபாரளாதாரக் கட்டைமப் ப் பகுப்பாய்  ெசய்யப் 
ப கின்ற . அந்த வைகயிேல இந்தச் ச கப் ெபா ளா 
தாரத்திட்டம் வகுக்கப்ப கின்றேபா  இந்தத் ைறகள், 
நீண்டகால அ ப்பைடயிலான திட்டத்தி ம் கு ங்கால 
அ ப்பைடயிலான திட்டத்தி ம் எந்த அள க்கு உள்வாங்கப் 
பட் க்கின்றன என்ற அ ப்பைடயிேல நான் என் ைடய 
விவாதத்ைதத் ெதாடர்வதற்கு வி ம் கின்ேறன். இந்த வர  
ெசல த் திட்டம் வதி ம் நகரம், கிராமம் என்ற பிாி கள் 
ேபசப்ப கின்றன. ஆனால், எங்ேகேயா  ஒ  ைலயில் ஓாி  
வார்த்ைதக க்குள் ெப ந்ேதாட்டத் ைற என்ப  வைரய க் 
கப்பட்டதாக இ க்கின்ற .  

ஜனவாி 8ஆம் திகதி இந்தப் திய ஆட்சி மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வந்  ஓகஸ்ட் 17ஆம் திகதி இந்த நாட் க்கான 
நல்லாட்சிையப் பலப்ப த் வதற்கு எங்க ைடய மக்கள் 
பலத்த எதிர்பார்ப் க்க டன் இந்த அரசாங்கத் க்குத் தங்க  
ைடய ஆதரைவ வழங்கினார்கள்.  
 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Sir, there is no Quorum in this House.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ගණන් ෙකොට ගණපූරණයක් ෙනොමැති වූෙයන්, 

ෙබදුම් සීනු ශබ්ද කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
පසුව ගණපූරණයක් තිබුෙණන්- 
 பாரா மன்றம் கணக்கிடப்பட் , கூட்ட நடப்ெபண் இல்ைல 

ெயனக் கண்டதனால், பிாி மணி அ க்கப்படேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 பிறகு, கூட்ட நடப்ெபண் இ ந்ததனால் - 
 

Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division 
Bells were ordered to be rung. 

Later, a Quorum being present- 

1261 1262 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 

ன்னர் குறிப்பிட்ட ேபால, இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
வ ம் நகரம், கிராமம், ேதாட்டம் என்ற அ ப்பைடயிேல 

நகரத்ைதப் பற்றிய விடயங்கள், கிராமத்ைதப் பற்றிய 
விடயங்கள் திட்டமிட்ட அ ப்பைடயிேல ன்ைவக்கப் 
பட் ந்தேபா ம் ேதாட்டங்கள் பற்றிய அத்தைகய ஒ  
தன்ைமையக் காண யாதி க்கின்ற . இந்தப் திய 
நல்லாட்சி அரைச நாங்கள் உ வாக்கியேபா , அதற்கு 
எங்க ைடய மக்கள் தங்கள  ரண ஒத் ைழப்ைப 
வழங்கினார்கள். பாாிய எதிர்பார்ப் கேளா ம் தங்க ைடய 
வ ங்காலம் ெதாடர்பான கன கேளா ம் அவர்கள் இந்தப் 
பயணத்ைத, இந்த நகர்ைவ ன்ென த்தனர்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 
and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you continue with your speech. 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ஆனா ம், அந்த எதிர்பார்ப் க்கள் ஈேட வ  என்ப  

இன்  எந்த மட்டத்திேல இ க்கின்றன என்  பார்க்கும் 
ேபா , ஒ  ேகள்விக்குறியான நிைலேய ெதன்ப கின்ற . 
இங்ேக ஒன்ைறத் ெதளிவாகக் குறிப்பிடேவண் ம். இந்த நா  
சுதந்திரமைடவதற்கு ன்னர் அந்நியர  ஆட்சியிேல 
எங்க ைடய ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்கள் அ ைமகளாக 
வழிநடத்தப்பட்டார்கள். ஆனால், சுதந்திரத்தின் பின்னர் 
இன் ம் அந்த நிைலைமேய ெதாடர்வெதன்ப  கவைலக்குாிய 
ஒன்றாகக் காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, இந்த நாட் ேல 
இந்த 180 வ ட காலத்திற்கு ேமற்பட்ட ஓர் இனமாக 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல வாழ்கின்ற இந்த மக்களின் 
ேதைவகைள ம் அபிலாைசகைள ம் மாறிமாறி வந்த 
அரசுக ம் தைலைமத் வங்க ம் ஏன் கண் ெகாள்ள 
வில்ைல? என்ற ேகள்விைய இங்கு எ ப்ப 
ேவண் யி க்கின்ற .   

சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்த 
பச்ைசக் கட்சியாக இ க்கலாம், நீலக் கட்சியாக இ க்கலாம். 
அந்த இரண் ன் ஆட்சியின்ேபா ம் எங்கள் மக்களி ைடய 
அபிலாைசகள், எங்கள் மக்களி ைடய ேதைவகள் 

றக்கணிக்கப்பட்  அவர்கள் அ ைமகளாகேவ ெதாடர்ந்  
வழிநடத்தப்பட்  வந்தி க்கின்றனர் என்பதைன இங்கு 
ேவதைன டன் ஞாபகப்ப த்த ேவண் ம்.  இன்  அந்த 
நிைலைமயி ந்  மாறி பச்ைசக் கட்சி ம் நீலக் கட்சி ம் 

ைகேகார்த் க்ெகாண்  ேதசிய அரசாங்கம் என்ற 
பயணத்திேல ெசல்கின்றேபா ம் எங்கைள மீண் ம் 
ஓரங்கட் கின்ற . அவ்வாறான ஒ  ெசயற்பாட் ைனேய 
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் ெவளிப்ப த் வதாக 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக இந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் ைறையச் 
ேசர்ந்த இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்கைள ன்னிைலப் 
ப த்தக்கூ ய அந்தச் ச கமான , இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற மிகக் கீழ்மட்டத்திலான, குைற அபிவி த்தி 
ெகாண்ட ஓர் இனமாகக் காணப்ப கின்ற . இ  கடந்த 
காலங்களில் ெவளியிடப்பட்ட LLRC அறிக்ைகயி ம் 
ெதளிவாக எ த் க்காட்டப்பட் க்கின்ற . அவ்வாேற 
இலங்ைகயிேல ன்ைவக்கப்ப கின்ற, அல்ல  நாங்கள் 
எ த் க்ெகாள்கின்ற எல்லாப் ள்ளிவிபரங்களின்ேபா ம் 
இதைனத் ெதளிவாக அறியக்கூ யதாக உள்ள .   

குறிப்பாக, இந்த நாட் ன் ெபா ளாதார ாீதியான சில 
சுட் கைள இங்கு எ த் ச்ெசால்ல வி ம் கிேறன். நாட் ன் 
கு ம்பெமான்றின  சராசாி மாதாந்த வ மானம் 45,878 

பாயாக இ க்கின்றேபா , நகரத்தி ள்ள கு ம்ப 
ெமான்றின் சராசாி வ மானம் 69,880 பாயாக ம் 
கிராமத்தி ள்ள கு ம்பெமான்றின் சராசாி வ மானம் 41,478 

பாயாக ம் காணப்ப கின்ற . ஆனால், அந்தத் 
ேதாட்டத்திேல இ க்கின்ற கு ம்பெமான்றின் சராசாி 
வ மானம் 30,200 பாயாகக் காணப்ப கின்ற . அேதேபால் 
வ ைமநிைலச் சுட் ைய நாங்கள் எ த் ப்பார்த்தால், 
நாட் ன  சராசாியான வ ைம நிைல 6.7 தமாக 
இ க்கின்றேபா , நகரத்தில் அ  2.1 தமாக ம் கிராமத்தில் 
அ  7.6 தமாக ம் காணப்ப கின்ற . ஆனால், 
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளில் அ  10.9 தமாகக் 
காணப்ப கின்ற . இ  அவர்க ைடய ெபா ளாதார 
நிைலைமயாக உள்ள . சுகாதார நிைலைம ெதாடர்பாக ஓாி  
சுட் கைளப் பார்ப்ேபாமாக இ ந்தால், 5 வயதிற்குக் 
குைறவானவர்களில் வளர்ச்சி குன்றிய நிைலயி ள்ள 
சி வர்கள் நகரத்தில் 13.8 தமாக உள்ளேபா  கிராமத்தில் 
அ  16.2 தமாக இ க்கின்ற . ஆனால், ெப ந்ேதாட்டப் 
பகுதியிேல அ  40.2 தமாகக் காணப்ப கின்ற .   

இந்த நாட் ல் எ த்தறி   95.7 தமாக இ க்கின்ற . 
ஆனால், எங்க ைடய ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல அ  86.1 

தம் என்ற கீழ்மட்டத்திேலேய காணப்ப கின்ற . இன்  
நாங்கள் digital கத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற 
இவ்ேவைளயிேல, இ்ந்தக் கணனி - computer பயன்பா  
நாட் ல் 24.2 தமாக இ க்கின்றேபா  ேதாட்டப் பகுதியில் 
அ  ெவ மேன 8.8 தமாகேவ காணப்ப கின்ற . நான் 
இந்தப் ள்ளிவிபரங்கைள ன்ைவத்ததன் காரணம், 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறயின்மீ  கவனம் ெச த்தேவண் ய 
அவசியத் வத்ைத ெவளிப்ப த் வதற்காகவாகும். நாங்கள் 
எம  ேதசத்ைத ச க, ெபா ளாதார ாீதியாக 
கட்டைமத் க்ெகாண்  அதைன அபிவி த்தி ேநாக்கிக் 
ெகாண் ெசல் கின்றேபா  நகரங்கள், கிராமங்கள் 
வளர்ச்சியைடவதற்குச் சமனாக இந்தத் ேதாட்டத் ைறயில் 
இ க்கின்ற ச க ம் வளர்ச்சியைடய ேவண் ம். அதற்குத் 
திட்டமிட்ட அ ப்பைடயிலான ெகாள்ைக ம் 
ெசயற்பா க ம் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இந்தச் 
சைபயிேல நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைத நகரம், கிராமம், ேதாட்டம் 
என்ற அ ப்பைடயிேல நாங்கள் பகுப்பாய்  ெசய்கின்றேபா  
ேதாட்டத்திற்குக் ெகா த்தி க்கின்ற க்கியத் வம் என்ன 
என்பைதப் பார்க்க ம். மைலநாட்  திய கிராமங்கள்,   
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
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ெதாடர்பான ஒேரெயா  ேநர யான அைமச்சு அந்தப் 
பகுதிக்கு ஏற்ப த்தப்பட் க்கின்ற . அந்த அைமச்சுக்கு 
ெமாத்த அரச ெசலவினமாக ஒ க்கப்பட்ட 686.8 மில் யனில் 
0.04 தம் மட் ேம ஒ க்கப்ப கின்ற . இதைன ஒவ்ெவா  
காலகட்டத்தி ம் அந்தத் ைறையத் திட்டமிட்ட 
அ ப்பைடயில் ஒ க்குகின்ற ெசயற்பாடாகேவ  நான் 
க கின்ேறன். ேதசிய மட்டத்தில் இயங்குகின்ற கல்வி 
அைமச்சு, சுகாதார அைமச்சு, மகளிர் மற் ம்  சி வர் 
அ வல்கள் அைமச்சு ேபான்ற இந்த நாட் ல் இ க்கின்ற 
அைனத்  ேதசிய அைமச்சுகளின  ெகாள்ைக வகுத்த  

ந் ம் இந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் ைற ஒ க்கப்பட் க் 
கிற . அதற்கு உாித்தான அைமச்ெசான்  உள்ள  என்ற 
வைகயிேல ஒ  திட்டமிட்ட அ ப்பைடயில் ஒ க்கப்ப கின்ற 
ெசயற்பா  ெதாடர்ந்  நைடெப கின்ற . ஆகேவ, இந்த 
நிைலயி ந்  நாங்கள் வி பட ேவண் ம். இந்தக் 
காலகட்டத்திேல இதி ந்  வி பட ேவண் ய ேதைவ 
எமக்கு ஏற்பட் க்கின்ற .   

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் ன்ைவத்த 
ெகாள்ைகப் பிரகடன உைரயிேல, "இ  இந்த நாட் க்கு 
ஏற்பட் க்கின்ற - கிைடத்தி க்கின்ற இ திச் சந்தர்ப்பம்" 
எனக் குறிப்பிட்டார். அந்த வைகயில், ெப ந்ேதாட்டத் ைற 
மக்கள் ெபா த் ப்ெபா த் , காத்தி ந்  காத்தி ந்  
நம்பிக்ைக ைவத்  ெதாடர்ச்சியாக ஏமார்ந் ேபான 
நிைலயிேலேய உள்ளார்கள் என்பைத நான் இந்த இடத்திேல 
ஞாபகப்ப த்த ேவண் ம்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய ேநரம் 
வைடந் விட்ட .  

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
என் ைடய ேநரத்தில் 5 நிமிடங்கள் எ க்கப்பட்  

விட்ட . அதைன எனக்குத் தரேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
உங்க க்கு இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் கூ தலாகத் 

தரலாம். 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
நான் உைரைய இப்ேபா தான் ஆரம்பித்ேதன். எனேவ, 

தய ெசய்  5 நிமிடங்கள் தா ங்கள்!  

எங்க ைடய ேதாட்டத் ைற ெதாடர்பாக மிக க்கியமாக 
நான் குறிப்பிடேவண் ய விடயம், அந்த மக்களின் 
காணி ாிைம ெதாடர்பான பிரச்சிைனயாகும். எம  நா  
சுதந்திரமைடந்த பின் ம் இந்த மக்கள் ‘பத் க்குப் பத்  அ ’ 
அளவான 'லயன்' அைறயிேலேய வா கின்ற, காணி ாிைம 
யற்ற, ட் ாிைமயற்ற ஒ  ச கமாக டக்கப்பட் க் 
கின்றார்கள். இ  இந்த நாட் க்ேக ஒ  சாபக்ேகடாகும். 
இதைனயிட் , இ வைர ஆட்சிக்கு வந்த ஒவ்ேவார் அரசும் - 
தைலைமதாங்கிய தைலவர்க ம் ெவட்கப்பட ேவண் ம். 
அரசின் ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தில்  "10 வ டங்க க்குேமல் 

கு யி ப்பவர்க க்கு காணி ாிைம வழங்கப்ப ம்" என்  
கூறப்பட் ள்ள . அவர்கள் 180 வ டங்க க்கு ேமல் இந்த 
நாட் ல் இ ந் ம் அந்தக் காணி ாிைம அவர்க க்கு 

ைறயாக வழங்கப்படாதி க்கின்ற . இந்த 180 வ டத் 
க்குள் எங்க ைடய ச கம் பல்ேவ  பாிணாமங்களிேல 

வளர்ச்சி அைடந்தி க்கின்ற . ஆகேவ, இந்தப் ெப ந்ேதாட்ட 
ச கத்தில் ர் கமாக இ க்கின்ற சகல க்கும் காணி 
உாிைமையப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன இந்தச் 
சைபயிேல பிேராிப்பேதா , ெப ந்ேதாட்டத்தி க்கின்ற 
சிக்கலான காணி வளங்கள் ெதாடர்பான நைட ைறகைளக் 
ைகயாள்வதற்கு விேசடமானெதா  ஆைணக்கு ைவ 
ஏற்ப த்த ேவண் ெமன ம் இந்தச்  சைபயிேல நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், மைலயகப் பிரேதச டைமப் க்காக 1,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அ  திய 
கிராமங்கைள உ வாக்குவதற்காகும் எனக் குறிப்பிடப் 
ப கின்ற . ேசாிப் ற மக்க க்காக ஓாிலட்சம் அலகுகள் 
ெகாண்ட டைமப் த் திட்ட ம் அரச, தனியார் 
ஊழியர்க க்காக 1,50,000 அலகுகள் ெகாண்ட டைமப் த் 
திட்ட ம் அைமக்கப்ப ெமனக் கூறப்பட் க்கின்ற . 
எந்தெவா  திட்டமிட்ட அ ப்பைட ம் இல்லாமல், தர கள் 

ைமப்ப த்தப்படாமல் ெவ மேன பாய் அ ப்பைடயில் 
1,000 மில் யைன ஒ க்கி குைறந்த ெசலவிேல  
கட்டப்ப ெமன்ற ஒ  தன்ைம இங்கு ெவளிப்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற . இ  எங்கள் மக்கள் மத்தியிேல பாாிய 
சந்ேதகத்ைத ம் அவர்க ைடய எதிர்காலம் ெதாடர்பான 
ேகள்விக்குறிைய ம் ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . எனேவ, அ  
ெதாடர்பாக ஒ  விளக்கத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண்  
ெமன ம் அ  ைறைமப்ப த்தப்பட்  அதன் திட்டமிடல் 
எவ்வா  நைடெப ெமன்பைத ம் இந்தச் சைபக்கு 

ன்ைவக்க ேவண் ெமன ம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், எங்க ைடய இைளஞர், வதிகளின் ேவைல 
வாய்ப் ப் பிரச்சிைனைய இங்கு ெதளிவாக நான் குறிப்பிட 
ேவண் ம். கடந்த அரசாங்க காலத்தின்ேபா  

ன்ைவக்கப்பட்ட, 3,172 ஆசிாிய உதவியாளர்க க்காக 
இந்த அரசாங்கத்திேல விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்டேபா  
16,000 இற்கும் ேமற்பட்ட இைளஞர், வதிகள் 
விண்ணப்பித்தி ந்தார்கள். அதி ந்  ேவைலயின்ைம 
யான , ேதாட்டப் பகுதிகைள எவ்வள ரம் ஆட் ப் 
பைடக்கின்றெதன்ப  ாிந்தி க்கும். இந்த ஆசிாிய 
உதவியாளர்க க்கு ெவ மேன 6,000 பாய்தான் 
ெகா ப்பனவாக வழங்கப்படவி க்கின்ற . அதற்ேக 16,000 
ேபர் விண்ணப்பித்தி க்கிறார்கெளன்றால் அந்த இைளஞர், 

வதிகளின  மனநிைலைய ம் அவர்க க்கு ஏற்பட் க் 
கின்ற தாக்கத்ைத ம் நாங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
எனேவ, மைலயகப் பகுதியி க்கின்ற இைளஞர், 

வதிகளின் நிைலைம ெதாடர்பாக கவனம் ெச த்தி, விேசட 
திட்டெமான்ைற ஏற்ப த்தி இந்த நாட் க்கின்ற சகல 

ைறகளி ம் அவர்க க்கு  ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் க் 
ெகா ப்பைத உ திப்ப த்த ேவண் ெமன ம் இந்த 
அைவயிேல நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால, கல்வித் ைற மற் ம் மகளிர், சி வர் 
அபிவி த்தி, பாைத அபிவி த்தி, தபால் ேசைவகளின் 
அபிவி த்தி என ஒட் ெமாத்த மைலயகத்தின் அபிவி த்தி 
ெதாடர்பாகக் கவனம் ெச த்தி அந்தச் ச கத்ைத ன்ேனற்ற 
ேவண் ம். அதற்காக விேசட ஜனாதிபதி ஆைணக்கு  
ெவான்ைற ஏற்ப த்த நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  
என் ைடய ேவண் தலாக ன்ைவக்கின்ேறன்.  
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இ தியாக, இந்த ஜனநாயக ேதசத்திேல இந்தத் ேதசிய 
அரசாங்கத்தின் நல்லாட்சியிேல நாங்க ம் ஒ  ச கமாக 
ஒன் ேசர்ந்  ைகேகார்த்  பயணம் ெசய்  ெகாண் க் 
கின்ேறாம். ஆகேவ, எங்கைள ம் ேதசிய நீேராட்டத்தில் 
அைழத் ச்ெசல் ங்கள்! எங்கைளத் ேதசிய நீேராட்டத் 
தி ந்  ஒ க்குகின்ற ெசயற்பா கைள  ன்ைவக்காதீர்கள்! 
எனேவ, இந்த வர  ெசல த் திட்டப் பிேரரைணகைள 
மீள்பாிசீலைன ெசய் ங்கள்! எனக் ேகட் க்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 

 
 
[අ.භා. 4.45] 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාව 

විෙශේෂෙයන්ම උපෙයෝගි කර ගන්නවා, පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලබා දීපු ජයගහණයට 
ෙමන්ම, නැවත වාරයක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීමට මා 
හට වරම් ලබා දීම සම්බන්ධෙයනුත් අනුරාධපුර දිස්තික් කෙය් 
ජනතාවට මෙග් ෙගෞරවය පුද කරන්න. 

අද දවස අෙප් රෙට් ඉතිහාසගත වන දවසක්. ෙමොකද, මා 
දන්නා පරිදි ෙලෝක ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට මුදල් 
ඇමතිවරයකු විසින් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා, ඒ අය වැය විවාදයට 
ගන්න ෙවලාෙව් එතුමාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් භාර 
දීලා තිෙබනවා. අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 44ෙදෙනක් 
මුදල් අමාත්යවරයාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් අත්සන් 
කරලා අද පස් වරු 3.30ට ගරු කථානායකතුමාට භාර දුන්නා. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි, ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව වාෙග්ම, අෙප් 
රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යවලා අධ්යාපනයට සියයට 5.6ක්- [බාධා 
කිරීමක්] ෙවන ෙද් ඔබතුමා බලාෙගන ඉන්න. බලාගන්න, ඡන්දය 
ගන්න දවෙසේ ෙවන ෙද්. එෙතක් කථා කරන්න එපා. "ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙයන් 10ෙදෙනක් එහා පැත්තට ඇවිල්ලා ඡන්දය ෙදනවා" 
කියලා සභානායකතුමා කිව්වාට, තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙගන 
ඉන්න විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව විවාදයට අරෙගන ඡන්දය ගන්න 
ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන් කීෙදෙනක් ඇවිල්ලා ෙම් 
පැත්ෙත් වාඩි වනවාද කියලා. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, "සියයට 5.6ක් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කළාය" කියලා මුළු රටම ෙනොමඟ යවලා, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවලා, ලබා දුන් ඡන්ද 
ෙපොෙරොන්දුව කඩ කරලා, අසත්ය පකාශයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
තමයි අපි කනගාටු ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපි ඉතාම සතුටින් තමයි 
ඒ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවට අත්සන් කෙළේ. 

මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කය කෘෂි කාර්මික 
දිස්තික්කයක්. මට ෙපර කථා කරපු පුත්තලම් දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමා කිව්වා, 
"ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කරන්න එපා" කියලා. ගරු 
සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ඔබතුමා මෙගත් එක්ක එකඟ 
ෙවයි ෙම් කාරණයට. අද ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවත් කථා කරන 
"සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත වුණු රට" නිර්මාණය වුෙණ් ෙම් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය හරහායි. අද අෙප් පෙද්ශෙය් ෙගොවි ජනතාව ඇතුළු 
මුළු රෙට්ම ඉන්න ෙගොවි ජනතාව ඉතාම කලකිරීමට පත් ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. "ඉදිරිෙය්දී වී ෙගොවිතැන 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්?" කියලා ඔවුන් තුෂ්ණිම්භූත ෙවලා 

ඉන්නවා. ෙමොකද, අද වන ෙකොට වී ෙගොවිතැන වාණිජ ෙභෝගයක් 
හැටියට තමයි අෙප් පෙද්ශවල කරන්ෙන්. ඒ නිසා මා ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලනවා, පුත්තලම් දිස්තික් 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ එතුමාෙග් මතයද, එෙහම නැත්නම් ඒක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මතයද, එෙහමත් නැත්නම් ඒක යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් මතයද කියලා රටට පකාශ කරන්න කියලා. 
ෙමොකද, රුපියල් 25,000ක මුදල් වවුචරයක් ලබා දීෙමන් 
ඉදිරිෙය්දී -තව වර්ෂ ගණනාවක් යද්දි- ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙගොවියාට අහිමිෙවයි කියන සැකය ජනතාව තුළ තිෙබනවා. ෙම් 
හරහා තමයි ෙගොවි සංවිධාන ශක්තිමත් වුෙණ්.  

ෙපොෙහොර ෙබදා හැරීම ගැන ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් 
කන්නෙය් ෙපොෙහොර ෙබදා හැරීෙම් ගැටලු අදටත් තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා රජය හැටියට ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරලා, ඒක නිවැරදි කරන්න. මා ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, පසු ගිය රජයන් පසු ගිය වර්ෂ 
ගණනාවම ලබා දුන්නා වාෙග් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම 
ගැන නැවත සලකා බලන්න කියලා. ෙම් සඳහා ඔබතුමන්ලා 
ෙවනත් කමයක් පාවිච්චි කරනවා නම්, සියලුෙදනාට සාධාරණ 
කමයක් පාවිච්චි කරන්න. ෙමොකද, ෙපොෙහොර සහනාධාරය අයින් 
කිරීම හරහා රටට ඇති වන ආර්ථික පාඩුව සහ ජනතාවෙග් 
ආර්ථිකයට සිදුවන පාඩුව ඉතාම විශාලයි. පසු ගිය වර්ෂෙය්දී 
කාබනික ෙපොෙහොර සඳහා ෙවන් කළ රුපියල් බිලියන 3ක මුදල 
ෙමවර අය වැය තුළින් රුපියල් බිලියනය දක්වා අඩු කර 
තිෙබනවා. කාබනික ෙපොෙහොරවලට ෙවන් කර තිෙබන මුදල අඩු 
කිරීම තුළින් වී ෙගොවියන් සහ අනිකුත් ෙගොවියන් ආරක්ෂා 
කරන්නද ෙම් රජය කටයුතු කරන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් ෙවන 
පරමාර්ථයක් උඩද කියන කාරණා අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

මුදල් අමාත්යවරයා පසු ගිය දවසක ෙදරණ අංශක 360 
වැඩසටහනට ඇවිල්ලා කිව්වා, "වී ෙගොවිතැනින් ෙගොවියා අයින් 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙවනත් ෙබෝග සඳහා ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ" කියා. 
ඒක එක රැයකින් කරන්න පුළුවන් පහසු කාර්යයක් ෙනොෙවයි. 
අෙප් දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් කාලයක් ෙම්  කුඹුරුවල ෙසෝයා වගා 
කළා. තව  කාලයක් ගර්කින් වගා කළා.  කාලයක් තල වගා කළා. 
 හැබැයි, අද වනෙකොට ඒ සියල්ල අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙගොවියා තුළ ඇති වුණ අස්ථාවරභාවය තුළ ෙහේන් ෙගොවිතැනක් 
හැටියට කරපු බඩ ඉරිඟු වගාව ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙප් දිස්තික්කෙය්  
සියයට 40යි කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගැන නැවත සලකා බැලීමක් 
කරන්න. ඒ හරහා එළවලු ෙගොවියාට පහර වදිනවා වාෙග්ම 
එළවලු මිලත් ශීඝෙයන් ඉහළ යන වාතාවරණයක් ලබන 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා ඇති ෙව්වි. රුපියල් 1,200ට ෙපො ෙහොර  ගත්තා. 
අරෙගන එළවලු වගා කර තමයි අද  අපි ෙම් කථා කරන ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ෙගනාෙව්. ඒ පිළිබඳව නැවත නැවතත් සිතා බලන්න. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉවත් ෙවනවා. ඒ නිසා එළවලු මිල ඉහළ 
යනවා. ඒ වාෙග්ම වී සඳහා  ලබා ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණු 
සහතික මිල රුපියල් 50ක් ෙවද්දි, ෙම් ආණ්ඩුව ෙපොෙරොන්දු 
ෙවනවා, නාඩු සඳහා ෙදන සහතික මිල රුපියල් 38 දක්වා අඩු  
කරන්න. කීරි සම්බා කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් 
දුන්නාට කී  ෙදෙනක් කීරි සම්බා වගා කර තිෙබනවාද කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා සංගණනයක් කර බලන්න. පසු ගිය කන්නවලදී 
වී මිලදී ගැනීම ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ෙකොයි තරම් දුරට 
සාධාරණව සිදු වුණාද කියාත් කල්පනා කර බලන්න. වර්ෂ 
ගණනාවකට පස්ෙසේ - අවුරුදු දහයකට පස්ෙසේ - ජනතාව 
වැඩිෙයන්ම පීඩාවට පත් වුෙණ් ෙම් අවුරුද්ෙද් වී මිල දී ගැනීෙම් 
කටයුතුවලදීයි. ෙම් ගැන ආණ්ඩුව අවධානය ෙයොමු කරයි කියා 
මම හිතනවා. ෙම් හරහා  ෙගොවි සංවිධාන ශක්තිමත් වුණා. ෙගොවි 
සංවිධාන වටා ෙගොවියන් ඇවිල්ලා ෙරොක් වුණා, ඔවුන් ඒක රාශී 
වුණා. ඇළ ෙව්ලි පද්ධතිය ඔවුන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් සුද්ද කළා.      
ෙම් සියල්ල ඉදිරිෙය්දී අකිය වන තත්ත්වයට පත් ෙවනවා.          
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ඒ එක්කම  රක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියා අපි ආණ්ඩුෙවන් අහන්න කැමැතියි. 
කරුණාකර ඒ  ගැන ෙම් රටට කියන්න. ෙමොකද, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් - අෙප් ආණ්ඩුෙවන් - රුපියල් 
350ට ෙපොෙහොර දීලා,  වගා හානි සඳහා කරන ලද රක්ෂණය 
ෙවනුෙවන් රුපියල් 150ක් අය කළා. එෙහම රක්ෂණ කමයක් 
හඳුන්වා දුන්ෙන් ඒ කාලෙය් ෙද්ශගුණය සහ  කාලගුණය ඉතාම 
ශීඝෙයන් ෙවනස් වුණු නිසයි. ඒ අනුව අර්ධ හානි සඳහා 
අක්කරයකට රුපියල් 6,500ක් ෙගව්වා. පූර්ණ හානි සදහා 
අක්කරයකට රුපියල් 10,000ක් ෙගව්වා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ස්ථාවරය සහ ඒ වැඩ පිළිෙවළ රටම දැන 
ගන්නා ආකාරෙයන් අපට පැහැදිලි කෙළොත් ෙහොඳයි.  

ඒ එක්කම ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් ෙබොෙහෝ 
ෙදනා කිව්වා, "ෙමවර අය වැය ඉතාම සතුටුදායක අය වැයක්" 
කියා. හැබැයි, වී ෙගොවිතැන, එළවලු ෙගොවිතැන කරන පෙද්ශ 
නිෙයෝජනය කරන ජනතාව ෙමවර අය වැය ගැන අසතුටුයි. 
දකුෙණ් සහ උඩරට  ෙත්, රබර් වාෙග්ම ෙගොවිතැන් කටයුතු කරන 
සියලුම කණ්ඩායම් ෙමවර අය වැය පිළිබඳව අසතුටුයි. අෙප් 
කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා  ධීවර කර්මාන්ත ය සම්බන්ධෙයන් 
කථා කළා.  ධීවරයින් ෙමවර අය වැය ගැන අසතුටුයි කියා 
එතුමාත් කිව්වා. ෙමොන පදනම මත ෙම් සියල්ල නිවැරැදිව 
කියාත්මක වනවාය කියලා ආණ්ඩුව  පකාශ කරනවාද කියන්න 
මම දන්ෙන් නැහැ. ඉතාමත්ම ශක්තිමත් තැනකට ඇවිල්ලා තිබුණු 
රාජ්ය ෙසේවය ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කිරීමත් එක්කම කඩා 
වැටුණා. රාජ්ය ෙසේවය මුලින්ම කඩා වැටු ෙණ් ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනිදා සිදු වුණු ෙවනසත් එක්ක රාජ්ය ෙසේවකයා ආරක්ෂා 
කරන්න පුළුවන් කිසිම පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම හරහායි. 
ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් සඳහා ආණ්ඩුව අවධානය ෙයොමු කරයි කියා 
මම හිතනවා. ඒ එක්කම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙමවර අය වැය 
ඉදිරිපත් කරපු දවෙසේ ඉඳලා විෙව්චනය කරනවා. හැබැයි, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට අය වැය විෙව්චනය කිරීෙම් කිසිම අයිතියක් 
නැහැ කියන එකයි අපි දරන ස්ථාවරය වන්ෙන්. ඔවුන් තමයි 
ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදා ඒ කරපු ෙවනෙසේ ෙකොටස්කාරයින් 
වන්ෙන්. ඔවුන්ට සිංහෙයෝ වාෙග් ජනතාව ඉස්සරහට යන්න බැරිව 
ඉන්න ෙවලාවක අය වැය විෙව්චනය කර ජනතාව තුළට යාම 
ඉතාම අසාධාරණ කියාවලියක්.  

අද ෙම් රට වැටිලා ඉන්න තත්ත්වයට ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණත් වග කියන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා ෙමවර අය වැය ජනතාව 
පතික්ෙෂේප කර තිෙබන බව. තමන් ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙහොඳයි 
කියා ආණ්ඩුවම රූපවාහිනිෙය් සහ ගුවන් විදුලිෙය් ෙවෙළඳ 
දැන්වීම් දමනවා අපි දැක්ෙක් ඉතිහාසෙය් පථම වතාවටයි. මා 
දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක මීට අවුරුදු 30කට, 40කට ඉස්ෙසල්ලා කර 
තිෙබනවාද කියා. අපි ඒක විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙවෙළඳ 
දැන්වීම් දමා කියනවා,  "අපට ෙෂෝක් අය වැයක් දුන්නා. ෙම්ක 
තමයි යන්න ඕනෑ මාර්ගය" කියා. තමන්ෙග් අය වැය ෙහොඳ නම්,  
තමන්ෙග් අය වැය ජනතාව පිළිගන්නවා නම් තමන් 
අෙළවිකරණය සඳහා ඒ මුදල් වැය කරන්න ඕනෑ නැහැ. මා 
දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ඇස්තෙම්න්තු තුළ ෙබොරු අය වැයක් සමාජගත 
කිරීමට වාෙග්ම අස්ථාවර රටක් බිහි කරන අය වැයක් සමාජ ගත 
කිරීමට මුදල් අමාත්යාංශය හරහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවාද 
කියා. ෙමොකද, ඒ වියදම දරන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශය හරහායි. ෙම් 
වාෙග් ඉතාම අස්ථාවර තැනකට අෙප් රට අරෙගන යමින් 
තිෙබනවා. තමන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව ජනතාව ඉතාම 
අස්ථාවරව බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන රජෙය් අවධානය 
ෙයොමු කරන්නය කියා  ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලමින් මට කාලය 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිය සහ ෙගෞරවය 
පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 4.56] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ අෙප් තරුණ 

මන්තීතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකු අර්ථවත්ව, තර්කානුකූලව කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. අපි ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන් අවුරුද්දක, හය මාසයක කාලයක් ෙදස බලා 
ෙනොෙවයි.  මා මිත අනුරාධපුරෙය් ගරු මන්තීතුමා වී මිලදී ගැනීම 
ගැන කථා කළා. 2014දී වී අෙළවි මණ්ඩලය මුළු ලංකාෙවන්ම 
මිලදී ෙගන තිෙබන්ෙන් වී ෙමටික් ෙටොන් 4,000යි.  මා ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව  ඇමති විධියට කටයුතු කළ කාලෙය් අපි වී මිලදී 
ගැනීම වැඩි ෙකරුවා. අපි ෙමටික් ෙටොන් එක්ලක්ෂ 
හැත්තෑපන්දහසක් මිලදී ගත්තා. 2009 සිට 2014 වනතුරු වී මිලදී 
ගැනීමක් සිදු වුෙණ් නැහැ කියන එක අෙප් තරුණ ගරු 
මන්තීතුමන්ලා දැන ගන ්න. ඒ අවස්ථාෙව් රෙට් විශාල වංචාවක් 
වුණා. ෙමොකක්ද වංචාව? ෙම් රෙට් භාණ්ඩාගාරෙයන් වී අෙළවි 
මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 3,200ක් දීලා තිබුණා. ඒ එක්කම 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] Point of 
Order එකකට ඇෙරන්න මා අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. 

ඊළඟට, ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව ඇතුළු බැංකුවලින් ඒ 
අවස්ථාෙව් රුපියල් මිලියන 9,200ක් අරෙගන තිෙබනවා. 
එතැනත් මුදල් වංචාවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකෝම ගැන 
අපරාධ පරීක්ෂණ අංශවලින් පරීක්ෂණ පවත්වනවා. විශාල 
ඇස්තෙම්න්තු හැදුවාට ඒ අවස්ථාෙව් විශාල ෙලස මුදල් ගසා කෑම් 
වුණා. ඒ පරීක්ෂණ ඉදිරිෙය් සිදු ෙවයි. ඒ නිසා ඒවා ගැන අපි කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ කටයුතු නිසියාකාරව සිදු ෙව්වි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා ෙම් රෙට් දියුණුව ඇති කිරීම සඳහා විශාල වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා. වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙම් මාසෙය් 05 
වැනිදා එතුමා පධාන කරුණු 05ක් පකාශයට පත් කළා. ඒ කරුණු 
05 තුළ මා දුටුවා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන, රට නංවන 
මහා සමාජ වැඩ පිළිෙවළක්. එවැනි දැක්මක්  ඉදිරිපත් වනවා 
දැක්ෙක් අවුරුදු 30කට, 40කට පසුවයි. එතුමාෙග් දැක්ම තුළින් 
ෙමොකක්ද එතුමා කිව්ෙව්? ඉදිරි අවුරුදු 05 තුළ රැකියා අවස්ථා 
දසලක්ෂයක් දීම. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ඉදිරි අවුරුද්දක 
කාලයක් ගැන ෙනොෙවයි. ෙමවර අය වැය අනුමත වුණායින් 
පස්ෙසේ ජනවාරි ඉඳලා විවිධ ක්ෙෂේත නිෙයෝජනය වන ආකාරයට 
පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව රැකියා ලක්ෂ 10ක් ෙදනවා. ෙමය එක 
පක්ෂයකට අයිති ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙම් රජය පිහිටුවා 
තිෙබන්ෙන් පක්ෂ රාශියක් එක්කාසු ෙවලයි. රෙට් දුප්පත්කම 
නැති කරන්න,  තරුණ අසහනය නැති කරන්න, තස්තවාදය 
නැවත ෙම් රෙට් ඇති ෙනොෙවන්න කටයුතු කරන්නයි ෙම් රජය 
පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රජෙය් නව වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ගාම 
රාජ්ය කමය ඇති ෙවලා රැකියා දසලක්ෂයක් ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් එනවා. ඒත් එක්කම ගෙම් දුප්පත්කම නැති කරන්න 
ඕනෑ.  

දුප්පත්කම කියන්ෙන් ආර්ථික දුප්පත්කමයි. අෙප් ගම්වල 
ඉන්න ජනතාව අදහස්වලින් ඉතාමත් ධනවත් අය. ඉතාමත් 
උත්තරීතර සමාජයක්. ඒ නිසා ඒ සමාජය දියුණු ෙවන්න නම්  
විවිධ ක්ෙෂේතවලින් අෙප් ආර්ථිකය දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. හැම 
ක්ෙෂේතයක්ම දියුණු වන කමයක් අද ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ සකස් කර තිෙබන ආර්ථිකය දියුණු 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ගැන මම කරුණු පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

තුන්වැනි කාරණය ගාමීය ආර්ථික වර්ධනය සඳහා පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව විශාල මුදලක් ෙවන් කිරීම.  කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් කටුගම්ෙපොල ආසනය සඳහා පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් විමධ්යගත අරමුදල්   රුපියල් ලක්ෂ 10ක් දුන්නා. 
සෙහෝදර මන්තීවරු කවුරුත් දන්නවා ඒ රුපියල් ලක්ෂ 10න් 
සියයට 40ක් -රුපියල් ලක්ෂ 4ක්- ගැහුවා කියන එක. ෙකොන්තාත් 
එක ගමට දුන්ෙන් නැහැ. ගෙම් ජනතාවට සංවර්ධනය දුන්ෙන් 
නැහැ. රුපියල් ලක්ෂ හයයි වියදම් කෙළේ. ෙමවර  දින 100 තුළ ඒ 
රුපියල් ලක්ෂ 10 දුන්ෙන් ෙමෙහමයි. ෙමොනවාද ෙකෙරන්න ඕනෑ 
කියලා අපි ගෙම් අයෙගන් ඇහුවා. මෙග් කියන හැඟීෙමන්  ඒ 
අයත් සහභාගි ෙවලා තව රුපියල් ලක්ෂයක විතර වැඩ කරලා ඒ 
රුපියල් ලක්ෂ 10 පතිඵලය  ලබා ගත්තා. ජනතා සහභාගිත්වෙයන් 
සංවර්ධනය කරනවාය කියන්ෙන් අන්න ඒකයි. ඒ තුළ තමයි 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා  සහ අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා එක්ක අෙප් රජය කටයුතු කරන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා තරුණ මන්තීවරු විධියටයි මම කථා කරන්ෙන්. මම 
1977 ඉඳලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙකෙනක්. මම ෙම්වා 
ඔක්ෙකොටම මුහුණ දීලා තිෙබනවා;  දැකලා තිෙබනවා. අපි 
හිතන්න ඕනෑ. දර්ශනය අනුව මිසක් අන්ධෙයක් වාෙග් 
මතවාදයන්ට බහින්න එපා. ඔබ ගමට යන්න ඕනෑ. ගෙම් ජනතාව 
ආර්ථික වශෙයන් නැගිට්ෙට් නැත්නම් කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
සිදු වුණු දූෂණ අෙප් පැත්ෙත් ෙවන්න පුළුවන්. මම සහතිකයක් 
ෙදනවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිෙය්දී මම කථා කළ ෙකෙනක්. එදා 
අරලියගහ මන්දිරෙය් කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී  විපක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන 
මම ෙම් පැත්තට කථා කරද්දී  ඇහුවා  හීෙනන්ද ආණ්ඩුව 
ෙපරෙළන්ෙන් කියලා. අපි සදාකල් බලෙය් ඉන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බලය තාවකාලිකයි. ඒ 
හීෙනන්ද කියලා ඇහුව අය, හෙයන් පහක බලය තිබිලා  කඩා 
වැටුණා; ෙපරළුණා. ඒ අයට අධිකරණය ඉදිරියට යන්න ෙවනවා. 
ෙලෝක නීති ධර්මයක් තිෙබනවා. ෙම් උත්තරීතර ශාලාව තුළ ඔබ 
අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා කටයුතු කිරීෙම්දී බුද්ධිමත් වන්න. 
බුද්ධිමත්ව අපි ෙම් රට හදමු. ඔෙබ් හතුෙරෝ අපි ෙනොෙවයි. අෙප් 
හතුරා දුප්පත්කමයි. ඔෙබ් හතුරා බඩගින්න. ෙබොරුවට උතුෙර් 
ජාතිවාදය ගැන කථා කරන්න එපා. ජාතිවාදය ෙනොෙවයි, 
ලාංකිකෙයක් විධියට කථා කරන්න. ගරු මන්තීවරුනි, මම තුන් 
වතාවක් යාපනයට ගියා. මම වනජීවී අමාත්යාංශය භාරගත්තාට 
පස්ෙසේ එක වතාවක් ගියා. ෙම් අමාත්යාංශය තුළින් මම  මුළු උතුරු 
පළාතම integrate වන විධියට සංචාරක ව්යාපාරය ඇතුළු විවිධ 
ක්ෙෂේත සංවර්ධනය කරනවා. අද යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් සියයට 
32ක් සිංහල ළමයි ඉන්නවා. මම පුදුම වුණා. ෙමන්න 
සෙහෝදරත්වය. This is what, Mr. Deputy Chairman of 
Committees, we have to build up as Sri Lankans. You are 
also participating that. Today, we are proud to see a Tamil 
leader as the Leader of the Opposition. Do not talk about 
radicals. ඒ යුගය ඉවරයි. ඒ යුගය නැති කරලා ලාංකිකෙයෝ 
විධියට ඉන්න රටක් හදන්න කියලා තරුණයන් විධියට 
ඔබතුමන්ලාට මම කියනවා; අවවාද කරනවා.  

ඊළඟට, ගාමීය වතුකරෙය් ජනතාවටත් මධ්යම පන්තිෙය් 
ජනතාවට සහ රජෙය් ෙසේවකයින්ටත් ෙද්ෙපොළ අයිතිය ෙදනවා; 
we are going to give the ownership of properties. ඒකයි අපට 
ඕනෑ කරන්ෙන්. ඒ අයිතිය දුන්ෙන් නැත්නම් මෙග් කියන 
හැඟීමකින් ණයක් ගන්න බැහැ. ඒ භූමිය අයිති නැත්නම්, ඒක 

බැංකුවට තියලා ණයක් අර ෙගන දියුණු ෙවන්න බැරි නම් 
කඩදාසියක් විතරක් ෙමොකටද? ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අපි ඒ 
පවුල් එළවන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ අයට අයිතිය ෙදන්න ඕනෑ. ලක්ෂ 
ගණනක් වන ඒ ජනතාවට ඒ භූමිෙය් අයිතිය අපි ෙදනවා. ඒක 
ෙත්රුම් ගන්න.  

ඊළඟ කාරණය ශක්තිමත් මධ්යම පන්තියක්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය්  ඇෙමරිකාෙව් හරි, ජපානෙය් 
හරි, ෙකො ෙහේ හරි දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කුඩා හා මධ්යම 
පන්තියයි.  ඔවුන් තමයි ආර්ථිකෙය් ජීවනාලිය. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙම් රෙට් අපි දැක්ෙක් ෙමොකක්ද? පන්ති කිහිපයක් ඇති තරමට 
ෙහොඳට හම්බ කළා. ඇති නැති පරතරය එන්න එන්න වැඩි වුණා. 
ෙමන්න ෙම්කට අපි විරුද්ධයි. අපි කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? එක 
පන්තියක කිහිප ෙදෙනක් හම්බ කරලා ඔවුන් මහා ධන 
කුෙව්රයින් ෙවලා ස්විස ් බැංකුවල සල්ලි දමන අය ඇති කිරීම 
ෙනොෙවයි. කුඩාම -පහළම- පන්තියත් අපි උඩට ෙගෙනන්න ඕනෑ. 
මධ්යම පන්තියත් උඩට ෙගෙනන්න ඕනෑ. කර්මාන්ත , කෘෂි 
කර්මාන්ත , සංචාරක කියන අංශ දියුණු කරන්න ඕනෑ. ගෙම් ෙපොඩි 
ෙහෝටලයක් දාලා හම්බ කරන ෙකනාෙග් ඉඳලා සියලුෙදනා දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු අගමැතිතුමාෙග් ඒ දර්ශනය තුළ අපි 
කටයුතු කරනවා. අපි රැකියා දසලක්ෂයක් ෙදනවා. අපි විවිධ 
ව්යාපෘතිවලට, වෘත්තීය අංශයට තැනක් ෙදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් ළමයින් කලා 
උපාධියක් අරෙගන ෙමොකද කරන්ෙන්? වර්ජනය කරනවා. ඒ 
අහිංසක ළමයින්ෙග් අධ්යාපනය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි ඔක්ෙකෝම එකට හවුල් ෙවන්න ඕනෑ. කලා 
උපාධියක් ගත්තු ළමයි පසු ගිය කාලෙය් නියමිත විෂයයක් නැතිව 
අවුරුදු පහක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල නිකම් වාඩි ෙවලා 
සිටි බව මම දන්නවා. ෙම් කමයද සමාජයකට, රටකට හරි 
යන්ෙන්? නැහැ. අපි ඒ ළමයින්ට  වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා ෙදමු. 
ඒ ළමයින් රෙට් සංවර්ධනෙය් හවුල්කරුවන් කරමු. ෙම් රටට හරි 
යන්න නම්, ඒ ළමයින් රෙට් සංවර්ධනෙය් හවුල්කරුවන් කරලා 
ගනිමු.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම දිසා ඇමතිවරයකු 
විධියටත්, පධාන අමාත්යවරයකු විධියටත් වැඩ කරපු ෙකෙනක්. 
වයඹ පළාත් සභාෙව් අධ්යාපන ඇමති විධියට මම එම පළාෙත් 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය දියුණු කරන්න කටයුතු කළා. ගුරුවරුන් 
පත් කරද්දී මම ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් බැලුෙව් නැහැ. දක්ෂ 
අයට තැන දුන්නා. මම කමිටුවක් පත් කළා. ටියුටරි -පන්ති- 
පැවැත්වූවා පෙහේ ශිෂ්යත්ව විභාගයට ෙපනී සිටින ළමයින් 
ෙවනුෙවන්. අපි එම විභාගෙය් පතිඵලවලින් බස්නාහිර පළාත 
පරාජය කළා. ඔය තරුණ මන්තීවරුන් ෙම්වා දැනගන්න. ඒකයි 
සංවර්ධනය කියන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට, ශිෂ්යත්ව 
විභාගෙය් වයඹ පළාෙත් සමත් ලකුණු මට්ටම 141 ෙවද්දී 
බස්නාහිර පළාෙත් සමත් ලකුණු මට්ටම 138ට බැස්වූවා. ඒකයි 
සංවර්ධනය කියන්ෙන්. පධාන ඇමතිවරුන්ට මහා බලයක් 
තිෙබනවා. ෙබෝක්කු කානු හදන එකම ෙනොෙවයි පළාත් සභාවලට 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. පළාත් සභාව කියන්ෙන්, තස්තවාදය පවා 
නැති කරන්න පුළුවන් කමයක්. මා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් ෙවලා 
පළාත් සභාවට ගිෙය්ත් ඒකයි. තරුණ මන්තීතුමන්ලා වන ඔබට 
අවෙබෝධයක් ලබා දීමයි මා ෙම් කියන්ෙන්.  

පළාත් සභාවලට තිෙබනවා, අසීමිත බලයක්. මතක 
තියාගන්න, ජනාධිපතිටවත් බැහැ එයට ඇඟිලි ගහන්න. කාටවත් 
ඇඟිලි ගහන්න බැහැ. ෙම් අය ඒ බලය පාවිච්චි කරන්න දන්ෙන් 
නැහැ. ෙමතැන කෑ ගහනවා බලය මදි කියලා. No, I am telling 
you, under the Thirteenth Amendment, you have enough 
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powers. But, what is your vision? You have no vision. You 
have no vision to implement these and give the benefits to 
the poor people. But, I did it. Since I did it, I am talking 
about it and I also know how to do it. අෙප් අගමැතිතුමා ඇතුළු 
රජය විදුහල්පතිවරුන් පත් කිරීෙම්දී ෙද්ශපාලනය ඈත් කරලා 
පරිපාලනයට දක්ෂ අය පත් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු අගමැතිතුමා 
තමයි ඉස්සරෙවලාම ගුරු වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දුන්ෙන්. ගෙමන් 
නාලන්ද විද්යාලයට, ආනන්ද විද්යාලයට එන කමය අපි කඩමු. ඒ 
සඳහා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා හදපු සැලසුම කුමක්ද? ගෙම් පාසල 
දියුණු කිරීමයි සැලසුම. මෙග් ෙග් ළඟ තිෙබන පාසල -[බාධා 
කිරීමක්] සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේලාට තර්ක කළ 
හැකියි. ඉදිරිෙය්දී බලාගත හැකියි අප කරන ෙද්. අෙප් ළමයින්ට 
ෙහොඳ අනාගතයක් හැෙදන විධියට වෘත්තීය අධ්යාපනය ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ගරු මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලා දැන් තර්ක කරනවා. 
අපිත් විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන තර්ක කළා. අපි ගෙම් පාසල දියුණු 
කරලා ළමයින්ෙග් ඥානයත් වැඩි කරන, වෘත්තීය අධ්යාපනයක් 
තුළින් ආර්ථිකයත් දියුණු කරන තැනකට, ගුරුවරුනුත්, 
විදුහල්පතිවරුනුත් ෙගන එනවා. ඒක ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ඒකයි 
මා කිව්ෙව්, අපි ගම හදන්න ඕනෑ කියලා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා, ෙම් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය අවුරුදු ෙදකක් යද්දී එකී ඵල 
ෙනළන තැනට ෙගන එන බව. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ගම හදන්න ඕනෑ. 
අපි 2016දී යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය උෙදසා රුපියල් බිලියන 
658ක් ෙදනවා. 2015දී දුන්ෙන් රුපියල් බිලියන 419යි. යටිතල 
පහසුකම් - infrastructure facilities - හදන්න ඕනෑ. කාටවත් 
සතයක්වත් ෙහොරකම් කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, පසු ගිය කාලෙය් 
වාෙග්. එෙහම වුෙණොත් ඔබතුමන්ලා පැමිණිලි කරන්න. අද 
ස්වාධීන, "අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශනය කිරීෙම් 
ෙකොමිෂන් සභාව" ඇති කර තිෙබනවා. ස්වාධීන, "ජාතික ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාව" ඇති කර තිෙබනවා. අෙප් පැත්ෙත් ෙකෙනකු 
ෙහෝ ෙහොරකම් කෙළොත්, කරුණු ඇතිව ගිහින් ෙකලින් පැමිණිලි 
කරන්න. මම ඔබතුමන්ලාත් එක්ක ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
රැස්වීෙම්දී කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? මම විපක්ෂෙය් සිටියදී කථා කළා 
වාෙග්ම අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් කථා කරනවා. මෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතය කිලිටි කරෙගන යන්න ෙනොෙවයි මා ආෙව්. ඉදිරිෙය්දී අපි 
ෙම් ගරු සභාව උත්තරීතර සභාවක් බවට, ඔබතුමන්ලාට ආඩම්බර 
විය හැකි සභාවක් බවට පත් කරනවා. ඔබතුමන්ලා එදාට කියාවි, 
කරපු ෙද් හරි කියලා. මම දන්නවා කාලයක් ගියාම ඔබතුමන්ලාත් 
ෙම් ගමනට එක්කාසු ෙවලා ඒවි කියලා. තාවකාලික මන්තීවරයකු 
ෙවලා එක වාරයක් සිටින එක ෙනොෙවයි ඔබතුමන්ලාෙග් යුතුකම 
වන්ෙන්. අටසැරයක්, දහසැරයක් දිනන්න පුළුවන් නම්, අන්න 
නියම මන්තී. අපි එෙහමයි ෙමහි ඉන්ෙන්. රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත්, මමත් ඇතුළු ෙජ්යෂ්ඨයන් ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
ෙමහි ඉන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමන්ලාත් ජනතාවෙග් හදවතට බහින්න; 
ජනතාව එක්ක වැඩ කරන්න; ජනතාවට ෙසේවය කරන්න;     
අවංක ෙවන්න; කැප ෙවන්න. ඒකයි කරන්න ඕනෑ. එක වාරයක් 
මන්තීවරෙයක් ෙවලා එන එක මන්තීකමක් ෙනොෙවයි. 
මන්තීකමක් ගන්න ඕනෑ විශාම වැටුපක් ගන්නත්  ෙනොෙවයි. 
මන්තී ෙකෙනකු ෙවලා ඇවිත් ෙම්  උත්තරීතර සභාවට  නිගරු 
කරන්න එපා.  

එදා ෙමතැන විරුද්ධ පක්ෂ නායකතුමා ඉදිරිෙය්  මල් වඩම් 
ෙගනැත් තිබ්බා. මම  නැඟිටලා කිව්වා, ''බලන්න කී ෙදෙනක් 
මැෙරයිද?'' කියලා. ෙජයරාජ් පන්න්දුපුල්ෙල් මැතිතුමා මැරුණා. 
සී.වී. ගුණරත්න මැතිතුමා මැරුණා. ඒ වාෙග් හතර ෙදෙනක් 
මැරුණා. ඒ මෘත ශරීර ෙගෞරවය සඳහා පහළ තිෙබන        
ශාලාවට ෙගනාපු ෙවලාෙව් මම ස්වාමීන්වහන්ෙසේට කිව්වා, 
"ස්වාමීන්වහන්ස, ෙම්ක මෘත ශරීරාගාර යක් ෙවලා ෙන්ද?'' කියලා. 

මම කිව්වා, ෙමතැන පිරිත් කියලා ශුද්ධ කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
කාලෙය්  වි.ජ.මු. ෙලොකු බණ්ඩාර මැතිතුමා  තමයි කථානායක 
ෙවලා හිටිෙය්.  

අපි  ෙකෙනකුෙග් මතවාදයට වහල්වීම ෙනොෙවයි කරන්න 
ඕනෑ. අපි පුරවැසිෙයකු  විධියට හිතන්න ඕනෑ; මන්තීවරයකු 
විධියට හිතන්නට ඕනෑ. දර්ශනයක් තුළ ෙම් රට හදන්නට අපි 
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවමු. ආණ්ඩුවක් හදන්න අපට මන්තීවරු හය 
ෙදෙනක් ගන්න බැරිව ෙනො ෙවයි. මන්තීවරු හය ෙදෙනක් ගන්න 
අපට ෙල්සියි. නමුත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා කිව්ෙව්, "මම ජාතික රජයකට එනවා" 
කියලායි.  අෙප් පක්ෂයට මන්තීවරු දහයක් ෙනොෙවයි, විස්සක් 
වුණත් ගන්න තිබුණා. ඒත් එතුමා කිව්වා, "අපි ජාතික රජයක් ඇති 
කරලා, ෙම් වාද ෙභ්ද නැති කරමු. ෙම් ෙදමළ ජාතිවාදය, සිංහල 
ජාතිවාදය, අන්තවාදය,  මුස්ලිම් වාදය  නැති කරමු"කියලා. 

මම තුන් වරක් යාපනයට ගියා. ලබන 17 වන දා මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ශෙය්දී, මෙග් අමාත්යාංශෙයන් උතුරු 
පළාතට කරන සංවර්ධනය පිළිබඳ විස්තර ඉදිරිපත් කරනවා. මෙග් 
අමාත්යාංශය යටතට එනවා, marine sector  එක. ෙම් රෙට් 
තිෙබන සාමයත් එක්ක අපට පුළුවන් marine sector එක හරහා 
tourists ලාෙගන් මාලදිවයිනට වඩා වැඩි මුදලක් හම්බ  කරන්න.  
මම ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඇති කර තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have five more minutes. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Okay.    

අපි ෙම් රෙට් දර්ශනයක් ඇතිව වැඩ කරමු. Marine sector 
එෙක් තල්මහ ඉන්නවා, ෙඩොල්පින් ඉන්නවා, dugong  ඉන්නවා, 
මාළු ඉන්නවා, corals තිෙයනවා. ෙම්වායින් ඇමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන තුන්දාහක් අවුරුද්දකට ගන්න පුළුවන්. මම කියන්ෙන් 
පිළිෙවළක් ඇතිව ෙම් ඔක්ෙකොම හදලා  සංචාරකයන්ෙගන් විශාල 
ආදාමක් ගන්න  පුළුවන් කියන එකයි.  

මීට හත්අට අවුරුද්දකට ඉස්ෙසල්ලා Airport  එකට ආෙව් 
planes කීයද?  තිහයි,  හතළිහයි. අද සියයකට වැඩිෙයන් එනවා. 
Christmas  ෙවනෙකොට  එන   planes   ගණන  එකසිය පණහ 
ෙවයි. එතෙකොට Airport  එක ඉඩ මදි ෙවයි.  

Hon. Rauff Hakeem, toilet facilities in the Airport are 
inadequate.  This is a serious problem and I told this to 
the Hon. Nimal Siripala de Silva also.  We have to think 
about it seriously and  take necessary action. 

එන අවුරුද්ෙද් අහස් යාතා  250ක්  එයි. ඒ ආදායම අපට  
ඕනෑ.  ඒ ආදායම අපි ගන්නවා. අපි එෙහමයි  රට හදන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට විෙද්ශ විනිමය 
ඕනෑ. සල්ලි අච්චු ගහලා රට දියුණු කරන්න බැහැ. වැඩි ෙපොලියට 
සල්ලි අරෙගන වැඩ කරන්නත්  අපට බැහැ. අපි දියුණු 
ආර්ථිකයක් හදලා, අවුරුද්දක්, ෙදකක් යද්දී ශක්තිමත් 
ආර්ථිකයක්, ශක්තිමත් පවුලක් ඇති කරන වැඩ පිළිෙවළට යනවා. 
ඒ වැඩ පිළිෙවළ තුළ අපි යනෙකොට කවුරුත් බලයි, ''අන්න, හරි 
මාර්ග ෙය් යනවා'' කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටවත්, අගමැති රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාටවත් ඇඟිල්ලක් දික් කරලා ෙහොරු කියලා 
කියන්න කාටවත් බැහැ. එතුමන්ලාෙග් ඒ පතිපත්තිය තුළයි අපි 
ඉදිරියට යන්ෙන්. ඒ පතිපත්තිය තුළ අපි කියා කරනවා. ඒක මතක 
තියා ගන්න. ෙම් වැඩ ඔක්ෙකොම කරලා අපි ෙම් රට හදනවා.  

1956දී ලී ක්වාන් යූ සිංගප්පූරුව හදද්දී කිව්ෙව්, “I take 
Colombo as a model city.” කියලායි. 1958දී එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් සිංහලයාෙග් කරුමයට 
ජාතිවාදය ආවා, සිංහල භාෂාව රාජ්ය  භාෂාව කරන්න ගිහින්.  

ලී ක්වාන් යූ මැතිතුමා  Commonwealth Heads of 
Government Meeting  - CHOGM - එකට ගිහින් අද වාෙග් 
දවසක කිව්ෙව්:  

“When Singapore was created, I said that I take Sri 
Lanka’s Colombo as a model city. But, I am sorry to say 
that today racial problems have come up in Colombo. We 
are far ahead." And, in an insulting, humiliating tone he 
was saying, " So, is that the country you want? No!" 

ඒ නිසා ෙම් රට හදන්නට අපි  ඔක්ෙකොම එක්කාසු ෙවමු. 
ඔෙබ්ත් නායකතුමා, අෙප්ත් නායකතුමා -ජනාධිපතිතුමා- අද 
CHOGM එක අමතනවා. දැන් රතු, නිල්, කහ  කියලා පක්ෂ 
නැහැ. අපි  ඔක්ෙකොම එක්කාසු ෙවලා අෙප් රට සිංගප්පූරුවට වඩා 
ෙහොඳ රටක් කරනවා.  

1983දී වූ කනගාටුදායක සිද්ධිය උඩ අෙප් සංචාරකෙයෝ ටික 
මාලදිවයින ට ගියා. ඒ සංචාරකෙයෝ අපි නැවත ෙග්නවා. මුළු 
marine sector එක විතරක් ෙනොෙවයි, parks, wild parks, 
national parks ඒ ඔක්ෙකෝම දියුණු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපට 
සංචාරක ෙහෝටල් අවශ්ය කරනවා.  

මම සමුළුවකට මාලදිවයිනට ගියා.  ඒ ගිෙය් ජාත්යන්තර 
සමුළුවකට. ෙම් තරුණ මන්තීතුමන්ලාට දැන ගන්නයි කියන්ෙන්. 
මම හිටිය resort island  එෙක් ෙහෝටලෙය් කාමරයට ෙඩොලර් 
3,500යි. ඒ ෙහෝටලෙය් chief chef  තරුණයා මීගමුෙව්. ඒ 
ෙහෝටලෙය් ඒ තරුණයා ඇතුළු ලංකාෙව් අය ෙදොෙළොස් ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. ඒ ළමයින් මම හමු වුණා. ඒ අය මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
"සර්, අෙප් ෙහෝටල්වල ඉන්න ළමයින්ට ඉංගීසි බැහැ. ඒ ළමයින්ට 
ඉංගීසි කථා කරන්නට බැරි නිසා  ඈත් ෙවලා ඉන්නවා" කියලා. 
මම දැක්කා ඒ ෙවනස. Foreignersලා complain කරලා.  

අපි අලුත් වෘත්තියක් පුහුණු කරනවා. මහින්ද සමරසිංහ 
මැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් 15,000කට  මාසයකින් 
ඉංගීසි උගන්වනවා. අපි වෘත්තීය පුහුණුව ෙදනවා. ඒක මතක තියා 
ගන්න. අපට ඒ වා ෙග්  දහස් ගණන ඕනෑ, විවිධ වෘත්තීන් සඳහා. 
එෙහම නම් ඔබටත් ඒ අවස්ථාව තිෙබනවා ඔබෙග් පෙද්ශවල 
ළමයින්ට ඒ පුහුණුව ලබා දීලා -පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ- ඒ   
ළමයින්ෙග් අනාගතය හදන්න. ෙබොරුවට ෙම් සභාෙව් කෑ 
ගැහුවාට වැඩක් නැහැ. ඒ ළමයින්ෙග් ආර්ථිකය දියුණු කෙළොත්, 
ඔබටත් ඒවා අනාගතෙය්දී තිෙයයි. ෙමවර අය වැෙයන් වෘත්තීය 
පුහුණුවට මුල් තැනක් දීලා ඒ සඳහා විශාල මුදලක් මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

මම මෙග් අමාත්යාංශෙයන් පුළුවන් විධියට vocational 
training කරනවා. අපි ecotourism දියුණු කරනවා. මතක තියා 
ගන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, your time is over. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශෙය් 

වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව විවාදෙය්දී මම කරුණු  ඉදිරිපත් කරන්නම්. 
මම ඉදිරිපත් කෙළේ ෙම් රජෙය් නව දැක්ම; ෙවනස. අපි ඒ  ෙවනස 
තුළින් රෙට් හැම අංශෙය්ම කරන සංවර්ධනය හරහා ඉදිරියට 
යනවා. ඒ සියල්ල සඳහා අපි කාලයට ඉඩ ෙදමු.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
 
 
[අ.භා. 5.17] 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 

2016 වර්ෂය ෙවනුෙවන් අෙප් ජාතික ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරිපත් කරන 
මංගල අය වැය විවාදයට සහභාගි ෙවන්නට අද දින මටත් 
අවස්ථාවක් ලබාදීම පිළිබඳව මාෙග් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය 
ඔබතුමාට පුද කරන්නට ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

විෙශේෂෙයන් ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා  
නවක මන්තීවරුන් වන අපට ඉතිහාසය පිළිබඳ  කරුණු කාරණා 
අවෙබෝධ කරලා දීලා, අෙප් රට අපි ෙකොතැනටද ෙගන යා යුත්ෙත් 
කියන කාරණයත්, ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙබෙදන්ෙන් නැතිව එක් 
සිත්ව අපි සියලු ෙදනා යා යුතුයි කියන කාරණයත් ඉතා මනාව 
පැහැදිලි කරන්නට එතුමාෙග් කථාව අවස්ථාවක් කර ගත්තා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනවාරි 08වන දා ෙම් 
රෙට් සිදු වූ ෙවනසට ඌෙවන් පණ දුන් පුංචි නායකයකු  වන මට,  
අෙගෝස්තු 17වන දින පැවැති මැතිවරණෙයන් ෙම් අටවන 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම  ගත වුණු පාර්ලිෙම්න්තු  හතක කාලය තුළ 
පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දවලින් කටයුතු කිරීම නිසා ෙම් රෙට් 
අසංවර්ධනයට ෙහේතු  වුණු ඒ පක්ෂ ෙද්ශපාලනය, රෙට් යහපතට, 
රෙට් දියුණුවට පාවිච්චි කළ යුත්ෙත් ෙකෙසේද කියන කාරණාවත්, 
ඒ කාලය තුළ සිදු වුණු අපරාධ නැවත ෙම් රෙට් සිදු ෙනොෙවන්නට 
කටයුතු කළ යුත්ෙත්  ෙකෙසේද කියන කාරණයත් අවෙබෝධ 
කරෙගන, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් 
ඇතුළු ෙසසු පක්ෂ කිහිපයක් සමඟ ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ 
නඟන්නට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙජ්යෂ්ඨම සාමාජිකයා හැටියට 
කටයුතු කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්  නායක රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා  -අෙප් අගාමාත්යතුමා-  කටයුතු කළා. 

2016 අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් රෙට් ජනතාවට ලබා 
ෙදන්නට යන සහන ෙමොනවාද කියන කාරණය  පිළිබඳව තමයි 
අද සාකච්ඡා කරන්ෙන්. නවක මන්තීවරුන් හැටියට අපි ෙත්රුම් 
ගන්නට ඕනෑ, ෙම් 2016 අය වැය ෙල්ඛනය තුළ අන්තර්ගත සියලු 
ෙද්ම කියාත්මක කරෙගන යෑෙම්දී ඉතිහාසෙය් සිද්ධ වුණු සිදුවීම් 
සියල්ල නිවැරදි කර ගන්න ඕනෑ බව. ඒ සියල්ල නිවැරැදි 
කරෙගන, ඒ නිවැරැදි කරන ෙද්වල්  රෙට් යහපත සඳහා 
පෙයෝජනවත් වන ෙලස කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය කටයුතු 
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කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණ සිදුවීම් පිළිබඳව කථා 
කරලා, ඒ සිදුවීම්වලදී වුණ පාඩු පිළිබඳව කථා කරලා ඵලක් 
වන්ෙන් නැති බව අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා පැහැදිලි කළා. අපි ෙම් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ෙම් රෙට් පණ 
අදින, එෙහම නැත්නම් ඉතාම අසාධ්ය තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
සිටින ආර්ථිකය නැමැති ෙරෝගියා සුවපත් කරන්නට පුළුවන්;  
නිට්ටාවට සුවපත් කරන්නට පුළුවන් කසාය ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කරනවා කියන ඒ අර්ථෙයන් එතුමා ඒක පැහැදිලි කළා. 
අප සියලු ෙදනාමත්, විපක්ෂයත් පිළිගත යුතුයි, අප ආර්ථික 
වශෙයන් විශාල පසුබෑමක සිටිනවාය කියන කාරණය. පසු ගිය 
කාල වකවානුව තුළ සංවර්ධනයක් සිදු වුණාය කියලා ෙබොෙහෝ 
ෙදනා කියනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
ෙදකක ෛදනික ආදායමක් උපයන සියයට 20ක පිරිසක් අෙප් රට 
තුළ ඉන්නවා. සංවර්ධනයක් සිදු වුණා නම් එවන් පිරිසක් ෙම් රට 
තුළ සිටිය යුතු නැහැයි කියන කාරණය මා මතක් කරන්න 
කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා දීලා තිෙබන සහන පිළිබඳව කථා 
කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම එළවලු වගා කරන ෙගොවි ජනතාවක් 
ජීවත් වන පෙද්ශයක් වන අෙප් ඉහළ ඌෙව් ජනතාවට විශාල 
සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. පධාන කාරණය වන්ෙන් ෙමයයි. අෙප් 
ෙගොවි ජනතාව පුරුදු ෙවලා සිටින්ෙන්, එකම ෙභෝගයක් වගා 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකටයි. එකම ෙභෝගය වගා කිරීම තුළ 
අස්වැන්න ෙනළන කාල වකවානුෙව්දී  විශාල වශෙයන් එකම 
ෙභෝගයක් ෙවෙළඳ ෙපොළට එන ෙකොට ඒ ෙභෝගෙයහි මිල 
ශීඝෙයන් පහළ යනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල අස්වැන්නක් එක පාර 
ලැෙබන ෙකොට ඒ අස්වැන්න ගබඩා කිරීෙම් පහසුකම් ෙනොමැතිවීම 
තුළ විශාල ආදායමක් ඒ පළාතට, රටට අහිමි ෙවනවා. ඒ නිසා 
2016 වර්ෂය සඳහා වන ෙම්  අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ගබඩා 
පහසුකම් සඳහා අවශ්ය ශීතාගාර ඉදිකරන්නටත් ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබනවා. මා කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාට එෙහම නැත්නම් මුදල් 
අමාත්යතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් රටට විශාල වශෙයන් 
එළවලු සපයන ඌෙව් ජනතාව ෙවනුෙවන්  අවශ්ය  ශීතාගාර ලබා 
ෙදන්නට කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ තුළින් විශාල ආදායමක් 
රටට වාෙග්ම ඒ පළාෙත් ජනතාවට ලබා ගන්නට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ගබඩා තුළ තිෙබන අස්වැන්න 
ෙවනුෙවනුත් බැකුෙවන් ණය පහසුකම් ලබා ගන්නට  අවස්ථාව 
සලසා ෙදන්නට ෙම් අය වැෙයන් මුදල් ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. 

ෙභෝගයක් ඉන්දවලා ඒ ෙභෝගෙය් ඵලදාව ෙනළා ගන්නා ෙතක් 
ඒ ෙවනුෙවන් විශාල සාත්තු ෙසේවාවක් කරන්නට සිදු ෙවන බව අපි 
දන්නවා. එෙහම සිදු කරලා අසව්ැන්න ෙනළා ෙගන ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ෙගන එන කාලය වනෙකොට, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විශාල 
අස්වැන්න පමාණයක් තිෙබනවා නම්, ඒවා ගබඩා කරලා ෙවනම 
තියාගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා වූ 
පිරිවැය ෙවනුෙවන්; ඔවුන්ෙග් වියදම ෙවනුෙවන්  තම  කනකර 
පවා උකස් කරලා ඔවුන් කටයුතු කරපු කාලය අපට අමතක ෙවලා 
නැහැ. අස්වැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙම් අය වැෙයන් 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා.   

කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් බීජ හඳුන්වා ෙදන කෘෂි 
අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නටත් ෙම් අය වැය තුළින් 
ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඉහළ ඌෙව්, ඌව 
පරණගම, වැලිමඩ පෙද්ශවල අල ෙගොවීන් මුහුණ ෙදන ගැටලුවක් 
අප දකිනවා.  තුන්වැනි පරම්පරාව, එෙහම නැත්නම් හතරවැනි 
පරම්පරාව නිෙයෝජනය කරන බීජ තමයි අෙප් පළාෙත් ඌව 
පරණගම ජනතාව අද වගා කරලා අස්වැන්න ෙනළා ගන්ෙන්. 
නමුත් අපටම කියලා අෙප් රෙට්ම බීජ නිෂ්පාදනය කරන්න 

පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ තුළින් පළමුවැනි පරම්පරාෙව් බීජවලින් නිෂ්පාදනය 
කරන අල වගාව ෙදවැනි පරම්පරාවට, තුන්වැනි පරම්පරාවට, 
හතරවැනි පරම්පරාවටත් නිෂ්පාදනය කරලා ෙම් රෙට් අල 
නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගන්නට පුළුවන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙමන්න ෙම්වායි අපි ෙහොඳ ෙයෝජනා ෙලස 
දකින්ෙන්. අෙප් රෙට් ජනතාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අහිමි 
ෙවලා තිබුණු වැඩ පිළිෙවළවල් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් 
ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කිරීම සඳහා අපට ශක්තිය ලබා දුන් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙමවැනි 
සහන ෙදන ෙකොට, අද ඒ පළාෙත් ජනතාව ෙම් අය වැය පිළිබඳව 
ඉතාමත් සතුටින් අප සමඟ කථා කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම් පිළිබඳ කථා කරනෙකොට, අෙප් 
දිස්තික්කෙය්  වියලුව ආසනය තමයි අඩු ආදායම් ලබන,  එෙහම 
නැත්නම් පසුගාමී, ෙනොදියුණු ජනතාවක් ජීවත්වන පෙද්ශයක් 
හැටියට තිෙබන්ෙන්.  ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන බරපතළම පශ්නය 
තමයි ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පු ලබා ගැනීමට තිෙබන අපහසුව. 
පරම්පරා හතරක් ගතෙවලා තිබුණත් තවමත් ඒ ඉඩම් හිමිකම්  
ඔප්පු ලැබිලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය 
වකවානුව තුළ  මහ මැතිවරණය පැවැත්වුණු කාලෙය්  අපි ඒ 
මැතිවරණ ෙව්දිකාවල  කථා කරලා, එයින් බැහැලා යනෙකොට ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව අපට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමන්ලාට අපි ඡන්දය දීලා පත් කරලා යවනවා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙම් පැත්ත හැරිලා බලන්ෙන් නැහැ” කියලයි. "අෙප් පරම්පරා 
හතරක් බුක්ති විඳින ඉඩෙම් මෙග් ෙගදර අත්තිවාරම දමලා, බිත්ති 
බැඳලා, ෂීට් ටිකත් ෙගනැල්ලා, වහලය බඳින්න කටයුතු කරමින් 
ඉන්නවා, නමුත් වහලට අවශ්ය ලී ටික සපයා ගන්නට ෙගදර  
වත්ෙත් තිෙබන ගහ කපා ගන්න විධියක් නැහැ. ඔප්පුව නැති නිසා 
අපට එය කර ගන්න බැරිෙවලා  තිෙබනවා" කියලා තමයි ඒ 
ජනතාව  කිව්ෙව්. නමුත් අද අපට සතුටින් කියන්න පුළුවන්, ඒ 
ජනතාවට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය තුළින් සකස් කර තිෙබන බව. එෙහම නම් දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ එම ජනතාවට ෙනොලැබුණු අයිතිවාසිකම්  ෙම්  
අය වැය තුළින් ලබා ෙදන්නට හැකි ෙවලා තිෙබනවා.   

ඊළඟට, අධ්යාපනය පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, ඒ 
ෙවනුෙවනුත්  විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් අධ්යාපන පතිපත්තියක් හැටියට පාසෙල් 
පළමු  වසරට ළමයකු ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී  නිවෙසේ  ඔප්පුව 
සඳහා ලකුණු ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් තිබුණා. ෙම් ඔප්පුවට ලකුණු 
ලබා දීෙම්, ලකුණු කැපීෙම්  වැඩ පිළිෙවළ නිසා සමහර ෙවලාවට 
ෙගදර වැට මායිම ළඟ තිෙබන පාසලට තමන්ෙග් ළමයා ඇතුළු 
කර ගැනීමට බැරි වුණු  අවස්ථා තිබුණා. අෙප් ආණ්ඩුෙව් 2016  
වර්ෂය සඳහා වන අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් එම ජනතාවෙග් 
ඉඩම්වලට ඔප්පු ලබා දීමට කටයුතු කිරීම තුළ තම දරුවා පාසලට 
ඇතුළත් කර ගැනීෙම් පශ්නයත් ජය ගන්නට එම ජනතාවට 
අවස්ථාව ලැබීම ඉතා  ෙහොඳ කාරණයක් ෙලස මා දකිනවා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක 
ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීම සඳහාත් ෙමම අය වැෙයන් විශාල 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඌෙව්  
රාවණා ඇල්ල පිහිටා තිෙබන බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශය ශී ලංකාවට 
ආෙව්ණික වුණු ඉතාම ෙසෞම්ය ෙද්ශගුණයකින් සමන්විත  
පෙද්ශයක් ෙවනවා.            

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

3ක කාලයක්  තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.     

රාවණා ඇල්ල පෙද්ශෙය් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම 
සඳහාත් ෙමම ෙයෝජනා තුළින් විශාල දායකත්වයක් ලැෙබනවා. 
අෙප් ගරු අමාත්යතුමා කිව්වා, සංචාරක අමාත්යාංශය හරහා 
සංචාරක ක්ෙෂේතයට ඇලුම් කරන, විෙශේෂෙයන්ම විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනය ලබන්නට බැරි වුණු දරුවන්ට පාඨමාලා හඳුන්වා දීම 
සඳහා කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ සඳහා උපරිමය රුපියල් 
15,000කට යටත්ව පාඨමාලා ගාස්තුෙවන් සියයට 50ක් රජය 
මගින් දැරීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට ෙම් රෙට් 
විරැකියාෙවන් ෙපෙළන තරුණ තරුණියන්ට සංචාරක ක්ෙෂේතය 
තුළ රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්නටත් ෙම් අය වැය ෙයෝජනා තුළින් 
සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උද්යාන නිර්මාණය කිරීම,  
අභ්යන්තර ගුවන්ෙතොටුෙපොළවල් ඇති කිරීම වැනි ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  එෙහම නම් මෙගත් ෙයෝජනාවක් 
හැටියට ගරු මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් සහ විෂය භාර 
අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, අෙප් රාවණා 
ඇල්ල කඳු පෙද්ශයට  cable car system එකක් ලබා ෙදන්න 
කියලා. එතෙකොට සංචාරකයන්ට ඒ cable car එෙක් ගිහිල්ලා 
රාවණා ගුහාව බලලා, රාවණා කන්ද තරණය කරන්න පුළුවන් 
ෙවනවා. ඒ ඉස්මත්ෙත් තිෙබන භූමිෙය් උද්යානයක් නිර්මාණය 
කරනවා නම් එය සංචාරකයන්ෙග් සිත් ඇදබැඳ ගන්නා වැඩ 
පිළිෙවළක් වනවා ෙමන්ම, ඒ සඳහා අෙප් පළාෙත් දායකත්වය 
ලබාෙගන, ඒ  තුළින්  අෙප් පළාෙතත්, රෙට්ත් ආර්ථිකය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න පුළුවන්  වැඩ පිළිෙවළක් සැකෙසනවා කියන 
කාරණය අවධාරණය කරනවා.  

ඊළඟට, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ  රෙට් ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්, එෙහම නැත්නම් අපව  ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු 
කරපු වැඩිහිටියන්ව අමතක කරලා නැහැ. ඔවුන්ට රක්ෂණ 
ආවරණයක් ලබා දීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  
අවුරුදු  65ත් 75ත් අතර ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ෙම් රක්ෂණ කමය 
අනිවාර්ෙයන් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. එෙසේ කෙළොත් එය අපි ඔවුන්ව අමතක ෙනොකළා හා 
සමාන ෙවනවා.   

මෙග් කාල ෙව්ලාව අවසන් වී ඇති නමුත්  විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කළ යුතු තව කාරණාවක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 160,000ක් 
පමණ වන වතු කම්කරු පවුල් සංඛ්යාවක් සිටින අතර, ඉන් වැඩි 
පමාණය නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ඌව දිස්තික්කයයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ අහිංසක  වතු කම්කරු ජනතාව ෙවනුෙවන්  
ඉඩම් අයිතිය ලබා දීමටත් ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර  
තිෙබනවා. ඔවුන්ට ඉඩම් අයිතිය ලබා දීම තුළ ඔවුන්ෙග් 
අනන්යතාව සහ ඔවුන්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය ආරක්ෂා කිරීම ඉතාම 
කාෙලෝචිතයි. ඒ වාෙග්ම  තවත් බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
වතු ඉඩම් ලබා ගැනීෙම්දී එහි විශාල අර්බුදයක් තිෙබන බව අෙප් 
වතු ක්ෙෂේතෙය් සිටින ෙබොෙහෝ ෙදනා දන්නා කරුණක්. ඒ නිසා 
ඔවුන්ටත් තට්ටු නිවාස වැඩ පිළිෙවළ හඳුන්වා දීලා, තිෙබන භූමිය 
තුළ තට්ටු නිවාස ඉදිකර, ඔවුන්ට අවශ්ය කරන ඒ නිවාස අයිතියත් 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු ෙයොදන්න 
අපට පුළුවන් නම් එය ඉතා වැදගත් කියන  කාරණයත් මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙව්ලාව නැති නිසා මා 
දීර්ඝව කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ජාතික ආණ්ඩුව ජනතාවට ලබා දුන් 
ෙපොෙරොන්දු රාශියක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට අවස්ථාවක් සලසා ගත් 

අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙලස 2016 අය වැය ෙල්ඛනය හඳුන්වන්න 
පුළුවන්. එම නිසා ඉතාම සතුටින් අත් ෙදකම ඔසවා ෙමම අය වැය 
ෙල්ඛනය සාර්ථකයි කියා කියන්නට මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම 
පිළිබඳව සතුටු ෙවමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.30] 
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම විවාදයට 

සම්බන්ධ වී කථා කිරීමට මා හටත් කාලය ෙවන් කර දීම 
සම්බන්ධෙයන් පළමුව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු කරන මෙග් පළමු වැනි කථාව ෙමයයි. ඒ 
නිසා ෙමවරත් මා පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කළ මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් මෙග් ආදරණීය ජනතාවට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙමවර අය 
වැය සම්බන්ධව කථා කරනෙකොට, ෙමය නව රජෙය් මංගල අය 
වැය වන බැවින් පසු ගිය මැතිවරණ සමෙය්දී කරළියට ෙගන ආ 
ෙයෝජනා පිළිබඳව අමතක කරලා ෙම් අය වැය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. අද දිනෙය් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සමහර 
ඇමතිවරුන් ෙම් අය වැය විෙව්චනය කරමින් කථා කළ 
ආකාරයක් අප දැක්කා. සමහර ඇමතිවරුන් ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් ෙවනස්කම් සිදු කළ යුතු යැයි කියා සඳහන් කළා. අපි 
මුලින්ම සඳහන් කරන්න අවශ්යයි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
තිෙබන කරුණු කාරණා සම්බන්ධවවත්, ෙම් රජය අමාරුෙව් 
දමන්නවත් අප විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ කියන එක. 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන අපෙග් කණ්ඩායම 48 ලක්ෂයක් 
විතර ඡන්ද අර ගත්තා, අෙප් ෙපොෙරොන්දු,  අෙප් වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරිපත් කරලා. නමුත් අපව පරාජය කරලා ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව 
බවට පත් වුණු කණ්ඩායම වුණා. එතෙකොට විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් හැටියට අප ලබා දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීෙම් 
වගකීමක් අපට පැවෙරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,  බලයට පත් වුණු 
ආණ්ඩුව හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාට, විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මැති ඇමැතිවරුන්ට  තමන් ජනතාව ඉදිරිෙය් 
තබන ලද ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීෙම් වැඩි වගකීමක් තිෙබනවා,  
අෙපන් ආණ්ඩුවට එක්කාසු වුණු අයටත් වඩා.  

ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්ය, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
ඉතාම විශිෂ්ට ඉදිරිපත් කිරීමක් කළා. අපිට තිෙබන දැක්මත් එය 
තමයි. නමුත් කනගාටුවට ෙහේතුව වන්ෙන්, එතුමාෙග් ඒ දැක්ම ෙම් 
අය වැය හරහා කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ද කියන කාරණයයි. 
ෙම්ෙක් තිෙබන කරුණු කාරණා, ඉලක්කම්, ගණන් හිලව් සලකා 
බැලුවාම ඒ කාර්ය භාරය කරන්න බැරි බවයි අපට වැටෙහන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැයට අපි 
පක්ෂව ඡන්දය දිය යුතුයි කියා මා හිතනවා. ඒ සම්බන්ධව මෙග් 
සෙහෝදර මන්තීවරුන් ෙමොන මතයක් දරයි ද කියා මා දන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි 
ෙමයට විරුද්ධ විය යුත්ෙත්. ඇයි, අපි එෙහම කියන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලා මැතිවරණ කාලෙය්දී දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීම 
සඳහා ෙම් අය වැෙයන් ඉඩකඩ සලසා නැති නිසා. මම ඒ ගැන 
සඳහන් කිරීමට වැඩිපුර කාලය ගන්ෙන් නැහැ. නිකම් කාරණා 
කිහිපයක් විතරක් සඳහන් කරන්නම්. නමුත් කිසිම තරහකින් 
ෙනොෙවයි, එෙසේ සිදු කරන්ෙන්. අර ෙමෝටර් සයිකලෙය් ෙතමි 
ෙතමී යන advertisement එක දමලා, තරුණයින් තුළ ෙමෝටර් 
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රථයක් මිලදී ගැනීෙම් සිහිනයක් ඇති කිරීම ඔබතුමන්ලාෙග් 
මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවල පධාන කාරණයක් වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමන්ලාෙග් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවල තවත් ඉතාම 
ආකර්ෂණීය අංගයක් වුණා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
රජෙයන් නැත්නම් අෙප් පසු ගිය රජෙයන් යතුරුපැදි ලබා දීම 
සඳහා ලබා ගත් රුපියල් පනස්දහසක මුදල ඉවත් කරන්නත්, 
අනිත් අයට ෙනොමිෙල් යතුරුපැදි ලබා ෙදන්නත් ෙපොෙරොන්දු වීම.  

ඊළඟට, මූලික වැටුපට රුපියල් 10,000ක් ලබා දීම එම 
මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවල ආකර්ෂණීය අංගයක් වුණා. අපි ඒ ගැන 
සතුටු ෙවනවා. හැබැයි, ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට ඔබතුමන්ලා 
ඒක මූලික වැටුපට එකතු කෙළේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලා 
රුපියල් 10,000ක් ෙමොන ආකාරයකින් ෙහෝ ලැෙබන්න 
සැලැස්සුවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම රැකියා ලක්ෂ දහයක් 
ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ වැටුප් වැඩිවීමත් 
එක්ක විශාමිකයින්ෙග් විශාම වැටුප වැඩි කරන්නත් ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. ඒ හා සමානව වැඩිහිටි දීමනාව ලබා ෙදන්නත්, ඒ වාෙග්ම 
ගැබිනි මාතාවන් සඳහා සෑම මාසයකම ෙපෝෂණ මල්ලක් ලබා 
ෙදන්නත් ෙපොෙරොන්දු වුණා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් ෙදනවා. 

 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
දැන් ෙදනවා ද කියා දන්ෙන් නැහැ. අෙප් පැතිවල නම් තවම 

දීලා නැහැ. ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. අපිත් කියන්ෙන් ෙදන්න කියායි. 
ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණු ඒවා.  අපි දන්නා තරමට 
දැන් ෙම් ෙදන ෙපෝෂණ මල්ල අනුව මාස විස්සක් යන්න ඕනෑ, 
දරුෙවක් හම්බෙවන්න. ෙමොකද, එක මල්ලයි තවම මාස නවයටම 
හම්බෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒකට කමක් නැහැ. ඒක ඔබතුමන්ලා 
නිරාකරණය කරන්න. මම ෙම් කියන්ෙන්, මැතිවරණ සමෙය්දී 
ඔබතුමන්ලා ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දු ගැනයි.  

ඒ වාෙග්ම නිවාස ලක්ෂ දහයක් සෑදීෙම් නිවාස සිහිනයක් 
ඔබතුමන්ලා ජනතාව අතට පත් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් හුඟක් 
දුප්පත් ජනතාවෙග් යම් කණකර ආභරණයක් බැංකුෙව් තිබුණා 
නම්, ෙපොලිය අය කිරීමක් ෙනොමැතිව ඒ රත්තරන් බඩු නැවතත් ඒ 
අය අතට පත් කරන බවට ඔබතුමන්ලා ඉතාම ආකර්ෂණීය 
ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දුන්නා. වී කිෙලෝවකට රුපියල් පනහක 
සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. කීරි සම්බාද, නාඩුද, 
ෙවන ෙමොනවත්ද කියලා එතෙකොට කිව්ෙව් නැහැ. ෙත්, රබර් 
සඳහා සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. අද සුළු 
අපනයන ෙභෝගවල මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ගැන අපි කථා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒවා ගැන ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිබුෙණ්ත් 
නැහැ. නමුත් ෙම් ෙපොෙරොන්දු ඉදිරිපත් කරලා තමයි 68 ලක්ෂයක් 
ජනතාවෙග් ඡන්දය අර ෙගන ඔබතුමන්ලා පසු ගිය මැතිවරණය 
ජයගහණය කෙළේ. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවලා නැති 
වුණත් ඔබතුමන්ලා ලබා දීපු ඒ පධාන ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න. 
ගමට ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජනතාව හම්බ ෙවන්න සිදු 
වන්ෙන් ඔබතුමන්ලාට.  

ෙම් පැ ත්ෙතන් ඔය පැත්තට ආපු ඇමතිවරුන් ගිහිල්ලා 
ෙමොනවා කියාවිද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. අෙප් ෙපොෙරොන්දු 
ෙපන්වලා ඡන්දය අර ෙගන තමයි ඒ අය අද ඔය පැත් තට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. 48 ලක්ෂයක් ජනතාවෙග් ඡන්දය අර ෙගන ඒ අය අද 
ඔය පැත්තට ඇවිල්ලා වාහන ෙදකක් තුනක් අර ෙගන, ඔය 

පැත්ෙත් ඉඳ ෙගන ඉන්නවා; ලජ්ජා නැතුව. ඒකට අපට කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟ මැතිවරණ වැඩ 
පිළිෙවළට අවතීර්ණ වුණු අපට ආසන 95ක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
වුණා. ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වයට පින් සිදු 
ෙවන්න අපි ලබා ගත් ආසන 95ක්. ඒ ගැන අපි ඔබතුමන්ලාට 
ෙදෝෂයක් කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි අපි ඒ හා සමානවම පරාජයත් 
පිළිගන්නවා. හැබැයි මම නම් දකින විධියට ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න අපට පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම්ක 
අපට ෙහොඳයි. ඔබතුමන්ලාට බැහැ, දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කර 
ගන්න. හැබැයි ඔබතුමන්ලා දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කර ගැනීමට 
ඔබතුමන්ලාට ෙනොහැකි වීම පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඉස්සර ෙවලා ෙදපාරක් 
කල්පනා කර බලන්න කියන කාරණය මතක් කරන්න අවශ්යයි.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දවිඩ ජාතික 
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන් අද කථා කළා. අපි එතුමන්ලාට වරදක් 
කියනවා ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ අයෙග් සෑම කථාවකම සඳහන් 
වුණා, "අපි අත් ෙදකම උස්සලා අය වැය ෙයෝජනාවට ඡන්දය 
ෙදනවා" කියලා. ඇයි,  එතුමන්ලා එෙහම සඳහන් කෙළේ? මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය්දී එතුමන්ලාෙග් පළාත්වල 
අති දැවැන්ත සංවර්ධනයක් සිදු කළ බව එතුමන්ලා දන්නවා. 
විදුලිය දුන්නා; පාරවල් ටික හැදුවා; පාසල් ටික හැදුවා. එතුමන්ලා 
ඒවා නැහැ කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. අද එතුමන්ලා රඳවි ෙයෝ 720ක් 
ගැන කථා කරනවා. හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා යුද්ධය 
අවසන් කරලා රැඳවිෙයෝ 12,000ක් පුනරුත්ථාපනය කරලා 
නිදහස් කළා. හැබැයි මතක තියා ගන්න ඕනෑ කාරණය තමයි, 
12,000ක් නිදහස් කරලා 720ක් රඳවා ගන්න ෙහේතුවක් තිබුණු බව. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි ඒ 720 ෙදනා අර  12,000 අතර සිටි සුවිෙශේෂී වූ 
තස්තවාදීන් වීම. ඒ අය සුවිෙශේෂී වූ අපරාධවලට සම්බන්ධ 
තස්තවාදීන් වීම. ඒ 720 ෙදනා නිදහස් කරන ෙලස අද එතුමන්ලා 
ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒක හරි ෙහෝ වැරදි ෙවන්න පුළුවන්. මම නම් 
දකින විධියට එය වැරදියි. එෙහම නම් සිංහල තස්තවාදිනුත් 
ඉන්නවා, එල්ලුම් ගසට නියම වූ. දැන් ෙපොඩ්ඩකට ඉස්සර ෙවලා 
DIG මහත්මෙයකුත් එල්ලුම් ගසට නියම වුණා. එෙහම නම් ඒ 
අයත් නිදහස් කරන්න ෙවයි.  හැබැයි හරි ෙහෝ වැරදි 
එතුමන්ලාෙග් ඉල්ලීම අද රජය විසින් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා.  

මම අහ ෙගන හිටියා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන 
කාලෙය්දී උතුරට සහ නැෙගනහිරට ෙවන් කරපු මුදලයි, ෙම් අය 
වැෙයන් ෙවන් කරපු මුදලයි අර ෙගන බැලුවාම ඒ මුදෙලන් 
තුෙනන් එකක්වත් මුදල් වශෙයන් ෙවන් ෙවලා නැහැ කියලා 
විජයකලා මෙහේස්වරන් රාජ්ය ඇමතිතුමිය කිව්වා. හැබැයි අර 
කරුණු කාරණා පදනම් කර ෙගන එතුමන්ලා පසු ගිය 
මැතිවරණවලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද ටික අර ෙගන දීලා 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පුමුඛ රජය ෙපරළන්න වුණු 
ෙපොෙරොන්දු ටික  අද ඉෂ්ට වන නිසා එතුමන්ලා ෙමවර අය වැය 
ෙයෝජනාවට සහාය දක්වන බව පකාශ කරනවා. ඒෙක් වරදක් 
නැහැ. එතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් ඒක හරි. එතුමන්ලාෙග් පශ්න 
ටික විස ෙඳන නිසා එතුමන්ලා ඒ සහාය ලබා ෙදන බව අපට 
ෙපෙනනවා.  

යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අපි පරණ ෙද්වල් අමතක කරන්න ඕනෑ. 
ඒක හරි. හැබැයි උතුෙර් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ සියලු තීරණ 
ගනිද්දී, අඩුම තරෙම් දකුෙණ් ජනතාවට දීපු කුඩා ෙපොෙරොන්දු 
ටිකවත් ඉෂ්ට කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන ෙම් මංගල අය වැය ෙයෝජනාෙව් කිසිම සඳහනක් නැහැ 
කියන කාරණය මතක් කරන්න අවශ්යයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
පමුඛ ෙම් රජය ඒ ගැනත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. මුදල් 
ඇමතිතුමා අය වැය ෙයෝජනාව කියවන ෙකොට මම අහ ෙගන 
හිටියා. සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව කියලායි එතුමා කිව්ෙව්. හැබැයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමා කථාව පටන් ගත්ෙත් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් කාලෙය්දී ආර්ථිකය බින්දුවට කඩා ෙගන වැටිලා 
තිබුණා කියලායි. එදා "හාල් ෙපොලු" සහ ''මිරිස් ෙපොලු'' තිබුණා 
කිව්වා. එෙසේ විනාශ ෙවලා තිබුණු ආර්ථිකය නැවතත් ෙගොඩ 
නැංවූෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාය කිව්වා. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ආර්ථිකය ෙහොඳ මට්ටමක 
තිබුණාය කිව්වා. රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දීත් 
ආර්ථිකය ෙහොඳ මට්ටමක තිබුණාය කිව්වා. චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය බලයට පත් වුණාම නැවතත් 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය බින්දුවට දැම්මා කිව්වා. එතුමිය ගැනත් කියලා, 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඍණ ආර්ථිකයක් බවට පත් කළාය කිව්වා. 
අවුරුදු ෙදකකට රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා බලයට පත් වුණාම, 
නැවතත් ආර්ථිකය ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා කියලා කියනවා. 
හැබැයි, ඒ රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාට අනුවයි. එහි 
ඇත්ත නැත්ත ෙමොකක්ද, අවුරුදු 2කින් එතුමාට ආපහු ෙගදර 
යන්න වුෙණ් ෙමොන කාරණයක් මතද කියලා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්න ඔබතුමන්ලා අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තමයි 
අද අපි අෙප් ඇමතිවරුන්ට ආරාධනයක් කරනවා. අෙප් 
මන්තීවරුන්ට යමක් කියන්න අයිතිය තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

5ක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අෙප් පැත්ෙතන් ගිහිල්ලා අෙනක් 

පැත්ෙත් අසුන් ෙගන ඉන්න ඇමතිවරුන්ට අපි කාරණයක් මතක් 
කරන්න අවශ්යයි. ඒ අය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නිෙයෝජනය 
කරමින් පංච මහා බලෙව්ගය ඉදිරියට ෙගනැල්ලා, එය 
නිෙයෝජනය කරෙගන පත් වුණු අය. පංච මහා බලෙව්ගය කියලා 
කියන්ෙන්, "සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු" කියන ඒ ෙත්මාව 
නිෙයෝජනය කර ෙගන ඉදිරිපත් වුණු අය බව ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා. හැබැයි, අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එම පංචා මහා 
බලෙව්ගෙය් "සඟ" කියන ෙත්මාව ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, අද 
වන විට පිරිෙවන්වලට ලබා දීපු මුදල කපා ඉවත් කර තිෙබන බව. 
ඒ අනුව සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු යන පංච මහා 
බලෙව්ගෙය් පළමුෙවනි බලෙව්ගයට පහාර එල්ල කරලා 
තිෙබනවා. අපි දැක්කා, මාධ්ය නිෙව්දනයක් සඳහා ඇමතිතුමා 
කියලා තිබුණා, "ඒ අයට දානය ලැෙබනවා නම් මුදල් ෙමොකටද?" 
කියලා.  

ෛවද්යවරුන්ට යම් සහනයක් හැටියට අෙප් රජෙයන්  වාහන 
බලපතයක් ලබා දීලා තිබුණා. ෙමවර අය වැෙයන් 
ෛවද්යවරුන්ෙග් එම වාහන බලපතයත් අහිමි කර තිෙබනවා. 
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර විවෘත කර ගැනීම සඳහා 
ෙමවර අය වැෙයන් අවස්ථාවක් සලසලා නැහැ. නමුත්, අද 
කම්කරුවන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදලට අතුල් පහරක් එල්ල 
කරන්න ෙම් අය වැය හරහා කටයුතු සකස් ෙවලා තිෙබනවා 
කියන කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අපි ෙම්වා කියන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන්ට 
ෙනොෙවයි. අෙප් පැත්ෙතන් ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා වාඩි ෙවලා ඉන්න 
අෙප් හිටපු ඇමතිවරුන්ෙගන් අපි අහන්ෙන්,  තව දුරටත්  පංච මහා 

බලෙව්ගය නිෙයෝජනය කරමින් ජනතාව ඉදිරියට එන්න 
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්ද කියලා. ෙමොකද, ඒ ලබා ගත්ත ජනතා 
මනාපෙයන් යම් වරපසාද ටිකක් ලැබුණු පළියට, අද ඒ පැත්ත 
නිෙයෝජනය කරලා තමන්ට මනාපය දීපු ජනතාව අමතක කිරීෙම් 
හැකියාව තිෙබනවා නම්, ඒ ෙමොන ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකත්වයද කියලාත් මම අහනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විනාඩි 5ක කාලයක් 
පමණයි මට තිෙබන්ෙන් කියලා ඔබතුමා කිව්ව නිසා, මා කථාව 
ඉක්මනින් අවසන් කරන්න අවශ්යයි.  අද අධ්යාපනය සඳහා මුදල් 
ෙවන් කිරීම පිළිබඳව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදන්න හැදුවා, දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරනවා 
කියලා. හැබැයි, මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය නම්, ඒ පමාණය සියයට 
5ද, 6ද, 10ද, 15ද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් ඇමතිතුමාට ෙදොස ් කියලා වැඩක් නැහැ. සියලු ෙදනාම  
කිව්වා, අධ්යාපනය සඳහා සියයට 6ක් ෙවන් කරන්න කියලා. 
එතුමා අලුත් කමයක් ෙහොයා ගත්තා,  අධ්යාපනයට  ෙවන් කළ 
මුදල සියයට 6ක් ෙලසට හදන්න. ෙදවැනි ෙලෝක යුද්ධ කාෙල් 
ඉඳන් හදපු පරණ ෙගොඩනැගිලි ටික එකතු ෙකරුවා. අෙප් කාලෙය් 
දී ඉස්ෙකෝලවල හදපු වැසිකිළි ටිකත් ඒකට එකතු ෙකරුවා, 
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර ටිකත් එකතු කළා . ෙමන්න 
ෙම් ආකාරෙයන් ඉලක්කම්වලින් සියයට 6ක් ෙපන්වන්න 
ගිහිල්ලා ඒකත් දැන් සියයට 5න් ද ෙකොෙහේද නතර ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, සියයට 5 ෙනොෙවයි, පසු ගිය රජය කාලෙය් 
මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර ඇති ෙකරුෙව් ගෙම් දරුවාට විද්යාව 
උගන්වන්නයි.  

මෙග් ආසනය, හන්තාන වතුකරෙය් ෙදමළ ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන ලක්ෂ්මන්  කිරිඇල්ල මැතිතුමා නිෙයෝජනය 
කරන ආසනයයි. වතු කම්කරු දරුවාට විද්යාව ඉෙගන ගන්න 
හන්තාෙන්, සිවානන්දන් විද්යාලෙය් විද්යාගාරයක්  අපි හැදුවා. ගරු 
අගමැතිතුමනි, වතු නායකෙයක් අපට කථා කරලා කිව්වා, "ෙම් 
අයට විද්යාව ඉගැන්නුෙවොත් උඹලාට දළු කඩන්න ෙවයි" කියලා. 
හැබැයි අපි කිව්වා, "වත්ෙත් දරුෙවෝ හැමදාම දළු කඩන්න ඕනෑ 
නැහැ, වත්ෙතනුත් ෛවද්යවරෙයක් බිහිෙවන්න අවශ්යයි, 
වත්ෙතනුත් ඉංජිෙන්රුෙවක් බිහිෙවන්න අවශ්යයි" කියලා. ඒ 
කාෙල් රජය දරපු මතය ඒකයි. ඒ කාෙල් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් 
කරලා තිබුෙණ් සියයට 4ද, සියයට 5ද දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් 
මන්තීතුමන්ලා නිෙයෝජනය කරන මහියංගනය, රිදීමාලියැද්ෙද් 
දරුවාට, වත්ෙත්ගම දුෂ්කර පාසල්වල දරුවාට හසළක, 
ෙතල්ෙදනිෙය්, උඩුදුම්බර දරුවාට ෛවද්යවරෙයක් 
ඉංජිෙන්රුවරෙයක් වීෙම් ෙදොරවල් අපි ඒ කාලෙය් විවෘත 
ෙකරුවා. එම නිසා අපි ඔබතුමන්ලාට කියා සිටින්ෙන් අපට නම් 
සියයට ගණන් වැඩක් නැහැ කියලා. හැබැයි,  අපි දැක්කා, අෙප් 
රජෙයන් ආරම්භ කරපු විද්යාගාරවල නම ගලවන්න කියලා 
කියනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, එම නම ගලවන්න එපා කියලා. 
ෙමොකද, හදපු මිනිහාෙග් නම මකන්න බැහැ, එෙහම නම 
ගලවලා. හැබැයි, ඉතිරි බඩු ටික දාලා ඒ කාමරයක හරි 
ඔබතුමන්ලාෙග් නමක් ෙහෝ ගහලා ෙම් විද්යාගාර ටික ආරම්භ 
කරන්න. ඒ ආකාරෙයන් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල 
සියයට 5ද, 10ද ෙනොෙවයි, පමිතියක් ඇතිව විද්යා අධ්යාපනය ලබා 
ෙදන්න කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා.  

මට මතක හැටියට පුත්තලෙම් මන්තීවරෙයක් සඳහන් 
ෙකරුවා, තාත්තලා, බාප්පලා ෙපෝෂණය කරන කථාවක් ගැන. 
මම ඒ සම්බන්ධෙයන් එක ෙදයක් පමණක් කියලා මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාෙග් ෙචෝදනාවක් 
තිබුෙණ් රජෙය් මුදල් නාස්ති කරන බවට, පවුල් වාදය රජ කරන 
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බවට. අද ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිතුමන්ලා ඉන්නවා. එක 
අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා, ඒ අමාත්යාංශය භාර ඇමතිතුමාට 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් ආදී ෙල්කම්වරු 40ක් ඉන්නවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් අවසානයි. 
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
රාජ්ය ඇමතිතුමාට ෙල්කම්වරු 20ක් ඉන්නවා. එයින් භාගයක් 

ඒ පළාෙත් නගර සභා මන්තීවරු සහ පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු. 
පළාත් පාලන මැතිවරණයට ලැහැස්ති ෙවන්න අද ඒ අයට රජෙය් 
ඩීසල් ගහලා රජෙය් වාහන දීලා තිෙබනවා. ඒවා අරෙගන ඒ අය 
අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙද්ශපාලනය කරනවාය කියන 
කාරණය මම මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි අතින් වැරදි ෙවලා ඇති. 
එෙහම නම් ඔබතුමන්ලාවත් ඒ වැරදි නිවැරදි කරන්න කියන 
ඉල්ලීම කරනවා. ඒ සියලු කරුණු කාරණා, නම් ගම්, වාහන අංක 
සියල්ල මා සතුව තිෙබනවා. එක් ඇමතිවරෙයකුෙග් නිලධාරි 
මණ්ඩලය සහිත ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරමින් මට කාලය ලබා 
දුන් ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාටම ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.45] 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கன்னி வர  ெசல த் 
திட்ட விவாதத்திேல கலந் ெகாள்ளக் கிைடத்தைமையயிட்  
சந்ேதாசமைடவேதா , அதற்காக இைறவ க்கு தற்கண் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
இம்மாதம் 21ஆம் திகதி தல் வர  ெசல த் திட்டத்தின் 
மீதான விவாதம் இச்சைபயில் ெதாடர்ச்சியாக  நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற சூழ்நிைலயில், எதிர்க்கட்சிையச் ேசர்ந்த 
சில உ ப்பினர்கள், அவர்கள் எதிர்க்கட்சியில் இ க்கின்ற 
காரணத்தினாேலா என்னேவா ெதாியவில்ைல, 
எைதெய த்தா ம் எதிர்க்கின்ற நிைலயிேல இ ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். எனக்கு ன்  ேபசிய ெகளரவ 
உ ப்பினர் அவர்கள் உைரயாற் ைகயில், "நாங்கள் ெசன்ற 
அரசாங்கத்தில் பல ேவைலத்திட்டங்கைளச் ெசய்ேதாம். 
இப்ெபா , இந்த அரசாங்கம் எைதச் ெசய்த ?" என்  
ேகள்வி எ ப்பினார். இவர்கள் இவ்வாறான ேகள்விகைள 
எ ப் கின்றேபா , எமக்கு ஒ றத்தில் மிக ம் 
ேவதைனயாக ம் ம றத்தில் சிாிப்பாக ம் இ க்கின்ற . 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ஏெனனில், 
கடந்த 20 வ டங்கள் ஆ ம் கட்சியில் இ ந் ெகாண்  
ெசய்யாத விடயங்கைளயா, அல்ல  அவர்கள் பார்க்காத 
விடயங்கைளயா இப்ெபா  இப் திய அரசாங்கத்தின் வர  
ெசல த் திட்டத்திேல இவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள்? என்  
எண் கின்றெபா  சிாிப் த்தான் வ கின்ற .  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
எங்க ைடய இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைத இரண்  
வைகயில் ேநாக்கேவண் ள்ள . ஒன் , நாட் க்குக் 
கிைடக்கின்ற நன்ைமகள். இரண்டாவ , நாட்  மக்க க்கு 
உடன யாகக் கிைடக்கின்ற நன்ைமகள். கடந்த அரசாங்கம் 
அள க்கு அதிகமாகக் கடன்கைளப் ெபற்  இந்த நாட் க்குப் 
ெப ம் சுைமைய ஏற்ப த்தியி ந்த . இ  இந்த நாட் ல் 
இ க்கின்ற ஒவ்ெவா  பிரைஜக்கும் ெதாி ம். இக்கடன்களின் 

லம் நாட் க்குக் கிைடத்த நன்ைமகைளவிட, ஒ சிலர் 
ெபற்ற நன்ைமகேள அதிகம். இவ்விடயமான , இன்  
எல்ேலாரா ம் அறிந் ெகாள்ளக்கூ ய விடயமாக 
இ ந்தேபாதி ம், எதிர்க்கட்சியில் இ க்கின்றவர்கள் இவ் 
வாறான விடயங்கைள எதிர்ப்ப  மிக ம் ேவ க்ைகயாக 
இ க்கின்ற . இக்கடன் சுைமயான , தற்ேபா  இ க்கின்ற 
மக்க க்கு மட் மன்றி, எதிர்காலச் சந்ததியின க்கும் 
பாாியெதா  பிரச்சிைனயாகக் காணப்ப கின்ற . நம  
சந்ததியின க்கு நல்லெதா  நாட்ைட ஒப்பைடத் ச் 
ெசல்லேவண் ம் என்ற குறிக்ேகாள், மற் ம் பங்குபற்றல் 
அைனத்  உ ப்பினர்களிடத்தி ம் இ க்கேவண் ம். 
இதற்காக நாம் அைனவ ம் ஒன் பட் ச் ெசயற்பட 
ேவண் ம். நாங்கள் சில மாற்றங்க க்காக எங்கைள 
அர்ப்பணிக்கேவண் ம். அவற்றில் நாம் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். இவ்வர  ெசல த் திட்டத்தில் இவ்விடயம் 
கவனத்திற்ெகாள்ளப்ப கின்றெபா , ெமன்ேம ம் கடன் 
சுைமையக் கூட் கின்றார்கள் என்ற குற்றச்சாட்ைடச் 
சுமத் கின்றார்கள். ஆனால், இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
உண்ைமயிேல அ மட்ட மக்கைளப் பா காக்கக்கூ ய, 
அ மட்ட ஏைழகளின் அன்றாட வாழ்க்ைகைய நல்ல ைறயில் 
ெகாண் நடத்தக்கூ ய ஒ  திட்டமாகேவ காணப்ப கின்ற .  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  
ஊழைலக் கட் ப்ப த்தி, நாட்ைடச் சீர்ப த்த 
ேவண் ள்ள . எங்களால் இச்ெசயற்பாட்ைட ஒ  கு கிய 
காலத் க்குள்  ெசய்ய யா . ஆைகயால், இதற்குக் கால 
அவகாசம் ேதைவப்ப கின்ற . ஆைகயால், இக்கடன் 
சுைமகளி ந்  உடன யாக மீண் ெகாள்ள யாததன் 
காரணமாக, இதற்குக் கால அவகாசம் ேதைவப்ப கின்ற 
காரணத்தினால், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தி டாக 
இந்ேநாக்கத்திைன எதிர்காலத்திேல அைடயலாம் என்பதிேல 
எந்தவித ஐயப்பா ம் இல்ைல. ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கேள, குைறெசால்வ  என்ப  மிக ம் 
இலகுவான ஒ  விடயம். அந்தக் குைறைய நிவர்த்திெசய்ய 
ஆேலாசைன ெசால்வ  என்ப ம் மிக ம் இலகுவான ஒ  
விடயம். ஆனால், ெசால்லப்ப கின்ற ஆேலாசைனகள் 
நைட ைறச் சாத்தியமானதா? என்பைத நாங்கள் த ல் 
பார்க்கேவண் ம். நைட ைறச் சாத்தியமான விடயங்கைள 
மட் ம் ேபசிக்ெகாள்வேத நாட் க்கு நல்ல . கட்சி அரசியைல 
விட் விட் , நாட் ன் நலன்க தி நாம் அைனவ ம் 
ஒன்றிைணந்  ெசயற்படேவண் ம். இவ்விடயம் விவாதத்தின் 
ேபா  கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட்டால், நாம் விைரவில் எம  
நாட்ைட ன்ேனற்றமைடயச் ெசய்ய ம். இவ்விடயத்ைத 
நாங்கள் ஒவ்ெவா வ ம் உணரேவண் ம். எனேவ, இந்த 
விவாதத்திேல நாட் ன் நலைன ைமயமாக ைவத் , என  
க த் க்கைளச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  

ெபா  மக்க க்கு உடன யாக நன்ைம பயக்கின்ற 
பல்ேவ  நல்ல விடயங்கள் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
உள்ளடக்கப்பட் க்கின்றன. சைமயல் எாிவா வின் விைல 
தற்ேபா  குைறக்கப்பட் க்கின்ற . கடந்த அரசாங்தி  
ைடய ஆட்சிக் காலத்திேல எாிவா வின் விைல 
அவர்க ைடய வி ப்பத்திற்குத்தக்க அதிகாித் ச் ெசன்ற ஒ  
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சூழைலத்தான் நாங்கள்   பார்த்ேதாம். ெபா மக்க ைடய 
வாழ்க்ைகச் சுைமையப் பற்றி அவர்கள் எந்தக் கவைல ம் 
ெகாள்ளாமல் இவ்வாறான விடயங்களிேலதான் ெசன்ற 
அரசாங்கம் கூ தல் கவனம் ெச த்தியெதன்பதிேல எந்தேவார் 
ஐயப்பா ம் கிைடயா . எனி ம், ைமத்திாி - ரணில் 
அரசாங்கம் கடந்த ஜனவாி தல் இந்த வா வின் விைலையக் 
குைறத்  ெபா மக்க க்குப் ெப ம் ஆ தைலக் 
ெகா த்தி க்கின்றெதன்பைத அைனவ ம் ஏற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இதன் நன்ைம இன்  எல்ேலார் ட் ச் 
சைமயலைறக்கும் உடன யாகக் கிைடக்கின்ற .  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
அேதேபான்  பால்மாவின் விைல ம் குைறக்கப் 
பட் க்கின்ற . இதனால், குறிப்பாக அரச உத்திேயாகத் 
தர்கள் ெப ம் நன்ைம அைடந் ள்ளார்கள். கணவன், மைனவி 
இ வ ம் உத்திேயாகம் ெசய்கின்ற கு ம்பங்களிேல 
பிள்ைளக க்குப் பால்மா ெகா க்கேவண் ய ேதைவ 
அதிகமாக உள்ள . அதற்காகப் பாாிய ெசல  
ெசய்யேவண் ய ஒ  நிைலயிேல அவர்கள் இ ந்தார்கள். 
இந்த விைலக் குைறப்  அவர்க க்கு கிைடத்தி க்கின்ற 
ேநர  நன்ைமயாக இ க்கின்ற . அேதேபான்  பால்மா 
கு க்கின்ற ஏைனேயா க்கும் ெசல கைளக் குைறத் க் 
ெகாள் ம் வாய்ப்  இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
ஏற்ப த்தித் தரப்பட் ள்ள .  

அேதேபான் , மண்ெணண்ெணய்யின் விைலக் குைறப்  
சாதாரண மக்க க்கும், மீனவர்க க்கும் ெப ம் 
வரப்பிரசாதமாக இ க்கின்ற . மின்சாரம் இல்லாத 

களிேல வசிப்ேபார் மண்ெணண்ெணய்க்காக குறிப்பிட்ட 
ெதாைகையச் ெசல  ெசய்யேவண் ய ஒ  சூழ்நிைலயில் 
இ ந் ெகாண் க் கின்றார்கள். ெமாத்தத்தில் சாதாரண மின் 
கட்டணத்ைதவிட, இதற்காகச் ெசலவழிக்கின்ற ெதாைக 
அதிகமாக இ க்கின்ற . எனேவ, இந்த விைலக் குைறப்  
அவர்க க்குப் ெப ம் நன்ைமைய ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . 
அ ேபால், சாதாரண படகுகளில் மீன்பி க்கச் ெசல்கின்ற 
மீனவர்கள் மண்ெணண்ெணய் இயந்திரங்கைளப் பயன் 
ப த் வதனால் இவர்கள  வழைமயான எாிெபா ட் ெசல  
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் குைறக்கப்பட் க் 
கின்ற . எனேவ, உடன யாக மீனவர் கு ம்பங்கைள 
ேநர யாகச் ெசன்றைடந்தி க்கின்ற நன்ைமகள் இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட் க்கின்றன. 
சைமயல் எாிவா , மண்ெணண்ெணய், பால்மா ஆகிய ன்  
ெபா ட்களி ைடய விைலக்குைறப்  லம் ஒ  ந த்தரக் 
கு ம்பம் மாதாந்தம் சுமார் 500 பாையத் தற்ேபா  
மீதப்ப த்திக்ெகாள்கின்ற நன்ைமகூட இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தினால் ஏற்பட் க்கின்ற .   

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
இந்நாட் ன் எதிர்கால வளங்களான பல்கைலக்கழக 
மாணவர்களின் ஒ  பகுதியின க்கு மஹாெபால லைமப் 
பாிசில் கிைடத் க் ெகாண் க்கின்ற சந்தர்ப்பத்திேல, 
இன் ெமா  பகுதியின க்குப் பல்கைலக்கழக மாணவர் 
உதவித்ெதாைக கிைடத் வந்த . மஹாெபால லைமப் 
பாிேசா  ஒப்பி கின்றேபா  இந்த நிதி குைறவானதாகும். 
இந்த அரசாங்கத்தினால் அவ்வாறான மாணவர்க ைடய 
உதவித்ெதாைக அதிகாிக்கப்பட் க்கின்ற . இ  இந்த 
மாணவக் கு ம்பங்க க்குக் கிைடத்தி க்கின்ற ெப ம் 
நன்ைமயான ஒ  விடயமாக இ ந் ெகாண் க்கின்ற .   

பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் ம க்கணனி ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கு இன்  வட் யில்லாத கடன் திட்டம் 
அ ல்பப த்தப்பட் க்கின்ற . பல்கைலக்கழக மாணவர் 
க ைடய ேதடல்கள், ஆய் கள் ேபான்றவற் க்கு இ  
ெப ம் ைண ாிகின்ற . இதனால் அவர்க ைடய கற்றல் 
நடவ க்ைககளின் தரம் அதிகாிக்கின்ற . ெதாழிற்சந்ைதக்குத் 
ேதைவயான பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைகைய இதன் லம் 
நாங்கள் அதிகாிக்க ம். இவ்வா  நல்ல ேநாக்கங்க ம் 
நல்ல திட்டங்க ம் நல்ல விடயங்க ம் இந்த நாட் ன் 
அபிவி த்திக்காக இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ளைத நாங்கள் அறிந் ெகாள்ளக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற .   

இன்  ஒவ்ெவா  கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி க்கும் 
அபிவி த்தி நிதி, யாைன-மனித ேமாதைலக் கட் ப்ப த்  
கின்ற யாைன ேவ  நிர்மாணத்திற்கு நிதி, ேபாக்குவரத்  
வசதி ேமம்பாட் த் திட்டம், தி அபிவி த்திகள், உள்நாட்  
விமான ேசைவ அபிவி த்தி எனப் பல்ேவ  அபிவி த்தித் 
திட்டங்களி ம் விேசட கவனம் ெச த்தப்பட் ப்ப ம் 
வரேவற்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயி ம் 
பல கிராம திகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்படேவண் ய 
நிைலயி ள்ளன. யாைனகளின் அச்சு த்தல் எம  
மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளிேல இன்  தைல க்கிக் 
ெகாண் க்கின்ற ஒ  பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற .  இதற்கு 
யாைனகளி ைடய வாழ்விடங்கள் அழிக்கப்ப வ  

க்கியமான காரணமாக இ க்கின்ற . இன்  ேமய்ச்சல் 
தைரகைளப் பிரகடனப்ப த்தேவண் ய ஒ  நிைல கூடத் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற .  எனேவ,  
காட்ைட அழிக்கின்ற சட்டவிேராத ெசயற்பா கைள 
உடன்நி த்தி, இந்த ேமய்ச்சல் தைரக்கான இடங்கைள 
வழங்குவதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ம் 
என்பைத இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்வேதா , சீனன்குடா 
விமான நிைலயம்கூட அபிவி த்தி ெசய்யேவண் ய 
நிைலயிேல உள்ள  என்பைத ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  எனேவ, இந்த வர  ெசல த் திட்டம் எம  
மாவட்டத்தின் அபிவி த்திக்குக் கணிசமான பங்களிப் ச் 
ெசய் ெமன்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தில் அரச ைற ேசைவகைள வழங்குகின்ற 
விடயங்களிேல கவனம் ெச த்தி ள்ளைம உண்ைமயிேல 
பாராட்டக்கூ ய ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற .  இப்ெபா  
அரச நி வனங்க க்குச் ெசன்  பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்திேல 
அங்கு கிைடக்கின்ற ேசைவ வழங்கல் மிக ம் தி ப்திகரமாக 
இல்லாத ஒ  நிைலையேய நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
ெபா மக்கள் அ ப் கின்ற க தங்க க்குச் சில 
அ வலகங்களி ந்  பதில்கேள கிைடப்பதில்ைல. அதி ம் 
குறிப்பாகத் தமிழ்ெமாழி லம் அ ப்பப்ப கின்ற 
க தங்க க்குப் பதில் கிைடக்காத ஒ  சூழ்நிைல இன் ம் 
இ க்கின்ற . சில அ வலகங்களில் ஒ  சிறிய 
விடயத்திற்குக்கூடப் பல தடைவகள் ெபா மக்கள் 
அைலக்கழியேவண் ய ஒ  சூழ்நிைல ம் காணப்ப கின்ற . 
இந்த நிைலையப் ேபாக்குவதற்குத்தான் பிரைஜகள் பட்டயம் 
அதாவ  Citizen Chats அ ல்ப த்தப்ப கின்றெதன்  
கூ கின்றார்கள். எனி ம் இந்த Citizen Chats என்கின்ற 
இந்த விடயம் அங்கு ேபாடப்பட் க்கின்ற அந்த Board 
களிேல மட் ேம இ க்கின்றேதெயாழிய நைட ைறயில் 
இல்ைல.  
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சில அதிகாாிகள் தாங்கள் ெபாிய ேசைவயில் உள்ேளாம் 
என்ற எண்ணப்பாங்கிேல அவர்கள  ேசைவைய மட் ப் 
ப த்திச் ெசய்கின்ற ெசயற்பா கள் இன் ம் 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . ஆைகயால், அைவ நிர்வாகத் 
ைதச் சாியாகச் ெசய்வதற்காக உ வாக்கப்பட்டேத தவிர 
ேசைவகைள நி த் வதற்கு அல்ல என்பைதச் சில 
அதிகாாிக க்குத் ெதளி ப த்த ேவண் யி க்கின்ற . சில 
அதிகாாிகளின் தவறான தீர்மானங்களினால் குறித்த 
உத்திேயாகத்தர்கள் நீதிமன்றம் ேபாய் நிவாரணம் ெபற 
ேவண் ள்ள . எனேவ, குைறந்தபட்சம் அதிகாாிக க்கு 
மனிதாபிமானம் பற்றிய பயிற்சி ெநறிைய வழங்கேவண் ம். 

மானள க்கு உச்சக்கட்ட ேசைவைய வழங்குகின்ற 
மனநிைல அதிகாாிக க்கு உ வாகேவண் ம். ெபா  நிர்வாக 
அைமச்சு, உள்நாட்  அைமச்சு ஆகியவற்றில் நல்ல 

ன்மாதிாிகைள நாம் உ வாக்கேவண் ம்.   

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
பயங்கரவாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு மாகாண 
அபிவி த்தி ெதாடர்பில் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
விேசட கவனம் ெச த்தப்பட் ள்ள . இவ்விடயம் மிக ம் 
மகிழ்ச்சிக்குாிய விடயம். மீள்கு ேயற்றம், உட்கட்டைமப்  
வசதிகள், வாழ்வாதாரச் ெசயற்பா கள் என்பவற்றிேல கூ தல் 
கவனம் ெச த்தப்பட் க்கின்ற .  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
சாி.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரக்கும் 
ர், கிண்ணியா, தி ேகாணமைல, பட் ன ம் சூழ ம், 

குச்செவளி ேபான்ற பிரேதசங்களிேல மீள்கு ேயற்றம் 
ெசய்யப்படேவண் ள்ள . உப்பா , மஜீத் நகர் ேபான்ற 
பகுதிகளிேல பல உட்கட்டைமப் ச் ெசயற்பா கள் 
ெசய்யப்பட ேவண் யி க்கின்ற . அேதேபான் , பயங்கர 
வாதச் சூழ்நிைல காரணமாக டப்பட்ட எங்க ைடய 
கிண்ணியா சுற் லா நீதிமன்றம் மீள ம் ஆரம்பிக்கப்படாத 
ஒ  நிைல இ க்கின்ற . ஆைகயால், அதைன மீள 
ஆரம்பிப்பதற்கான நடவ க்ைககைள உடன யாக 
எ க்கேவண் ம். வர  ெசல த் திட்ட அ லாக்கத்தின்ேபா  
இந்த விடயங்க ம் கவனத்தில் ெகாள்ளப்படேவண் ம் 
என்பைத ம் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல கல்விக்குக் கூ தலான 
நிதி ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . தி ேகாணமைல மாவட்டத் 
ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு கல்வியிேல சிறந்  விளங்கும் 
மாணவர்கள் இ ந்தெபா தி ம், இன்  ெபயரளவிேல சில 
பாடசாைலகள் இயங்கிக் ெகாண் க்கின்றன. ஏெனனில், 
இன்  அப்பாடசாைலகள் பதி ெசய்யப்பட்ட பாட 
சாைலகளா? என்  ேகட்கப்படக்கூ ய அள க்கு 
அப்பாடசாைலகளில் தளபாட வசதிகள், கட் ட வசதிகள் 
இல்லாத நிைலேய காணப்ப கின்ற . ஒ  வகுப்பிேல சுமார் 
60 தல் 80 வைரயிலான மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற 

நிைலைம காணப்ப கின்ற . இவ்வா  மிக ம் 
ேவதைனக்குாிய விடயங்கைள நாங்கள் இன்  எங்க ைடய 
பிரேதசங்களிேல பார்த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
ஆைகயால், கல்வி சம்பந்தப்பட்ட இவ்வாறான விடயங்கைளச் 
சீர்ெசய் ம் வைகயில் கூ தல் நிதிைய இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் லம் ஒ க்கியைமக்கு நான் த ல் நிதி 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் அேதேபான்  சனாதிபதி அவர் 
க க்கும் பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் இந்த இடத்திேல 
நன்றி கூ கின்ேறன்.  

இ தியாக, நான் ன்னர் குறிப்பிட்டவா  எதிர்க் 
கட்சியில் இ க்கின்றவர்கள், "நாங்கள் எதிர்க்கட்சியில் 
அமர்ந் விட்ேடாம்; ஆைகயால், நாங்கள் எல்லா 
விடயங்கைள ம் எதிர்க்கேவண் ம்" என்ற எண்ணப்பாட் ல் 
இல்லாமல், எதிர்க்கட்சியில் இ ந்தா ம் சில நல்ல 
விடயங்கள் - சில நல்ல ன்மாதிாிகள் வ கின்ற 
சந்தர்ப்பத்திேல, அவற்ைற வாழ்த் கின்ற, வரேவற்கின்ற, 
பாராட் கின்ற மனப்பாங்ைக ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளேவண் ம் 
என்பைத ம் ேகட் க்ெகாண்  வாய்ப் க்கு நன்றிகூறி, 
என் ைடய ேபச்ைச க்கின்ேறன்.  

 

[අ.භා. 6.00] 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉතාමත් සතුටු 

ෙවනවා, වසර ගණනාවකට පස්ෙසේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (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) 
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do 

now take the Chair. 
 

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. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
අද සියලු බාධක පසු කරලා 2016 අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 

ෙවලා තිෙබනවා. පධාන වශෙයන් විරුද්ධව හිටිය, ෙම් රට වැඩි 
කාලයක් පාලනය කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත්, සම්මුති රජයක් යටෙත් එකතු ෙවලා අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම නිසා ෙම් රෙට් අනාගත සංවර්ධනය 
ශක්තිමත් ෙවනවා කියන එක අපි විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. පරාජය කරන්න බැහැ කියපු මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය පසු 
ගිය ජනවාරි 8වැනි දා  බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ආකාරයට 
පරාජය වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී අෙප් වර්තමාන අගමැති ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා මූලිකත්වය දීලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ජයගහණය කරලා,  මහ මැතිවරණයකට යාමට ෙපර 
අෙප් දින සියෙය් ආණ්ඩුව අතිවිශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු විධියට අෙප් ආණ්ඩුව භාණ්ඩ මිල අඩු 
කරලා, මාර්ග සංවර්ධනය කරලා, නිවාස හදලා 2016 ෙවනුෙවන් 
අය වැය ඉදිරිපත් කළා.  

ගරු දිළුම් අමුණුගම මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැති වුණත් මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. එතුමා  
කිව්වා, රවි කරුණානායක මැතිතුමා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරණතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුවත්, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියත් ආණ්ඩුවත් විෙව්චනය කළා කියලා. මම හිතන විධියට 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව 
ෙකෙසේ ෙවතත්, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව 
විෙව්චනය කළ යුතුයි. ඒ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් ර ට සංවර්ධනය 
කරන්න කියලා වවන්න ගියා. ඒ කාලෙය් හාල් ෙපොලු, මිරිස් 
ෙපොලු, පාන් පිටි ෙපෝළිම් තිබුණා. ඒවා ෙම් රෙට් ජනතාවට අමතක 
නැහැ. චන්දිකා මැතිනිය ආණ්ඩු බලයට ආෙව් සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය වන තමන්ෙග් මව විෙව්චනය කරලායි. 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආර්ථිකය වැඩක්ම නැහැ 
කියලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් විවෘත ආර්ථිකය පිළිෙගන එයට 
මානුෂීය මුහුණුවරක් ෙදනවා  කියලා තමයි චන්දිකා මැතිනිය 
බලයට ආෙව්. ඉන් පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට 
ආවා. එතුමාට ඒ විවෘත ආර්ථික කමය අෙහෝසි කරන්න තිබුණා, 
නමුත් කෙළේ නැහැ. එතුමාත් ඉදිරියට අරෙගන ගිෙය් ඒ 
ආර්ථිකයමයි. විවෘත ආර්ථිකය නිසා තමයි ෙම් රට විශාල 
වශෙයන් දියුණු වුෙණ්. අඩු පාඩු තිබුණා. ඒවා හදාෙගන යන්න 
පුළුවන්. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලය ගත්ෙත් 
අනිවාර්යෙයන්ම විවෘත ආර්ථිකය නැති කරනවා කියලා. නමුත් 
නැති කෙළේ නැහැ.  

දිළුම් අමුණුගම මන්තීතුමා කිව්වා, හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් 
නමින් විවෘත කළ ෙගොඩනැඟිලිවල නම් ෙවනස් කරලා, නම් 
ගලවලා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට නිදහස් 
අධ්යාපනය ෙගනාපු, ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය ආරම්භ කරපු 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා ඒ වාෙග්ම ලලිත් 
ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා, ලයනල් ජයෙසේකර මැතිතුමා, අෙප් ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කවදාකවත් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් හදාපු 
ෙගොඩනැඟිලිවලට තමන්ෙග් නම් දාලා නැහැ. ඩී.එස.් 
ෙසේනානායක විද්යාලය, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක විද්යාලය වැනි නම් 
දැම්ෙම් එතුමන්ලා මිය ගියාට පසුවයි. අපිට මතකයි, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර විවෘත 
කළා. නමුත් ඒවාට උපකරණ දුන්ෙන් නැහැ. එක විද්යාගාරයක  
තිබුණු උපකරණ ටික අරෙගන ගිහිල්ලා ෙවන තැනක අලුත් 
විද්යාගාරයක් විවෘත කරනවා. ඒ විද්යාගාරවලට විදුලිය නැහැ. 

නමුත් ඡන්දය ගන්න ඒවා විවෘත කළා. මම දන්නා හැටියට ඒ 
විද්යාගාර විවෘත කිරීම පසුව තහනම් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
අය වැය ෙල්ඛනය ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන් විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියා ෙගනයි ෙම් 
ආණ්ඩුව පිහිෙටව්ෙව්. නමුත්, අද එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට 
සාධාරණයක් ෙවලා නැහැ. නමුත් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් 
හැමදාම ඉවසුවා. ෙම් රෙට් ෙහොර, ෙබොරු, වංචා නැති පධාන පක්ෂ 
ෙදෙකන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පිළිබඳවත්, ෙම් රෙට් විද්යාපීඨ බිහි 
කිරීම ඇතුළු විශාල වැඩ ෙකොටසක් සිදු කළ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් පිළිබඳව 
එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් තුළ තවමත් විශාල විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා.  

පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණය කාලෙය් සමහර අය ෙම් 
රෙට් ෙද්ෙපොළ විශාල වශෙයන් විනාශ කළා. මා ඒ අයෙග් නම් 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙව්ලාෙව් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් 
එෙකොෙළොස්දහස් ගණනක් මිය ගියා. ඔවුන්ෙග් පවුල් විනාශ 
වුණා. ඔවුන් මරා දැම්මා. රත්නපුරය දිස්තික්කය ගැන මා 
ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනෑ. 1997 පළාත් පාලන 
මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග් ෙගවල් එකසිය 
ගණනක් ගිනි තිබ්බා. ඔවුන්ෙග් ෙගවල් කැඩුවා; ෙකොල්ල කෑවා. 
ෙසේප්පුවල තිබුණු සල්ලි ෙසේප්පු පිටින්ම අරෙගන ගියා. හැබැයි, 
හැම මැතිවරණයකින්ම පස්ෙසේ අසාධාරණකම්වලට, 
පළිගැනීම්වලට ලක් වුණු අයට වන්දි ෙගව්වා. 1997දී ෙගවල් 
ලක්ෂ ගණනක්, ෙකෝටි ගණනක් ගිනි තිබ්බා. නමුත් අද වනතුරු 
ඔවුන්ට රුපියලක්වත් ෙගවලා නැහැ. මා අගමැතිතුමාෙගන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉල්ලීමක් කළා. මා හිතන හැටියට එතුමා ෙම් 
ෙවලාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය තවමත් ඉවසිල්ෙලන් බලා ෙගන ඉන්නවා.  

කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙයෝජනා රාශියක් -සියල්ලක්ම වාෙග්- ඉටු කරන්න හැකි 
ෙවනවා. ෙමොකද, ෙහොරකම, දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය දැන් අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය ඉතිහාසෙය් කාපට් පාරවල් හැදුවා. 
රත්නපුරයට ගිහිල්ලා ෙපන්වන්න පුළුවන්, කැඩිලා විනාශ ෙවලා 
තිෙබන පාරවල්. සල්ලි සාක්කුෙව් දමා ෙගන පාරවල් බාෙගටයි 
හැදුෙව්. දැන් ගරු අගමැතිතුමා, අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා 
ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක් බැගින් දුන්නා. 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදොළහමාරක වැඩ කරලා තිෙබනවා. අවුරුදු 
15කට, අවුරුදු 20කට කැෙඩන්ෙන් නැහැ. මහාමාර්ග ඇමතිතුමා 
රුපියල් ලක්ෂ 300ක් දුන්නා. අඟල් හයයි ෙකොන්කීට් එෙක් 
ඝනකම. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු ගණනකට කැෙඩන්ෙන් නැහැ. එදා 
වැඩයි, අද වැඩයි බැලුවාම ෙවනස ෙපෙනනවා.  එදා ෙහොරකමයි, 
දූෂණයයි, වංචාවයි සිදු වුණා. ඒ නිසා අද අපට විශාල විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා.  

ඉදිරි කාලෙය්දී විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා ආෙයෝජන 
පටන් ගන්නවා; කර්මාන්ත ආරම්භ කරනවා. වැටිලා තිබුණු ෙත් 
කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා අගමැතිතුමා වැඩ පිළිෙවළක් කර 
ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා අධ්යාපනයට විශාල 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්, ගුරුවරුන් 
සඳහා නිපුණතා සංවර්ධනය, පාසල් සඳහා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම්, පාසල් සඳහා විදුලි බලය ලබා දීම, පාථමික පාසල් 
සංවර්ධනය, ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් සඳහා පහසුකම් සැපයීම, 
පාසල් 1,360ක් සඳහා මූලික පහසුකම් සැපයීම, වතු පාසල් 25ක් 
වැඩිදියුණු කිරීම, පාසල්වල විද්යා අධ්යාපනය වැඩිදියුණු කිරීම, 
දන්ත ෙසෞඛ්ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, මහෙපොල විශ්වවිද්යාලය 
පිහිටුවීම, ලැප්ෙටොප්, පරිගණක මිල දී ගැනීමට සහාය ලබා දීම, 
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පාලි හා ෙබෞද්ධ පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, විශ්වවිද්යාල යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය ඇතුළු ෙයෝජනා රාශියකට රුපියල් මිලියන 
77,800 ගණනක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ලංකා 
ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක අධ්යාපනයට ෙම් වාෙග් මුදලක් ෙවන් 
කරලා තිබුෙණ් නැහැ.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව පාසල් දහසක් ආරම්භ කළා. එහිදී හැම 
පාසලකම පාථමික පන්ති අයින් කර තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. සමහර පාසල්වල පළමුවන වසර පන්තිය අයින් 
කළා. සමහර පාසල්වල පළමුවන වසෙර් සිට හයවන වසර දක්වා 
පන්ති අයින් කළා. පළමුවන වසර පන්තිය අයින් වීම නිසා අද ඒ 
පාසල් වැෙහන්න යනවා. ගෙම් පාසෙල් හිටපු ළමයින්ට යන්න 
තැනක් නැහැ. නගරෙය් පාසල්වලට ගියාම ඒ පාසල්වලට ඇතුළත් 
කර ගන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ අවුරුද්ෙද් ෙදවන වසර පන්තිය 
නැහැ. ඊළඟ අවුරුද්ෙද් තුන්වන වසර පන්තිය නැහැ. නමුත් ෙම් 
පාසල් ෙහොඳ පාසල්. අද ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ෙම් ගැන අගමැතිතුමාටත් කියා තිෙබනවා. 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා දැනට පාසල් රාශියක් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. අද දරුවන්ට යන්න පාසල් නැති ෙවලා තිෙබනවා. 
අලුත් විද්යාගාර ආරම්භ කරලා, ද්විතීයික පාසල් කමය ආරම්භ 
කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අලුත් කමයට හදපු පාසල් හැම 
එකකම පාථමික පන්ති නැති කළා. ෙම් ෙකෙරහි අෙප් 
අගමැතිතුමාෙග්ත්, අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග්ත් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය, ෙනොමි ලෙය් පාසල් ෙපොත්, ෙනොමිලෙය් 
නිල ඇඳුම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවයි. ලකුණු පමාණවත් ෙනොවීම නිසා විශ්වවිද්යාලයට 
යන්න බැරි වුණු අයට යන්න විද්යාපීඨ ඇති කෙළේ අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමා අධ්යාපන ඇමති වශෙයන් සිටි කාල ෙය්දීයි. ඒ ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

නිවාස සංකල්පය ගැන කථා කරන විට අපට මතක් වන්ෙන් 
දිවංගත ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමායි. එතුමාෙග් කාලෙය් ලක්ෂ 
ගණන් ෙගවල් හැදුවා. එවකට ගාෙමෝදය මණ්ඩලෙය් සභාපති 
හැටියට මමත් ඒ කාලෙය් හැටියට හැම ගමකටම රුපියල් 7,500 - 
රුපියල් 10,000 බැගින් ණය දීලා, ආධාර දීලා ෙගවල් හැදුවා. ඉන් 
පස්ෙසේ පසු ගිය ඉතිහාසෙය් ලක්ෂ ගණන්  ෙගවල් හැදුවා; තට්ටු 
නිවාස හැදුවා. දින 100 වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ෙගවල් 300ක් 
හැදුවා. රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් ණය දුන්නා. එය ඉතාම 
සාර්ථකයි. දැන් ඒවාෙය් වැඩ අවසන් ෙවමින් පවතිනවා. සමහර 
නගරබදව ඉතා අසරණ දවිඩ පවුල් ඉන්නවා, සිංහල පවුල් 
ඉන්නවා. තට්ටු නිවාස නගරබදින් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. 

අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන ෙකොට, පසු ගිය කාලෙය් 
ෙම් ආණ්ඩුව පළාත් සභාවලින් ගුරුවරු දහස් ගණනක් බඳවා 
ගත්තා. නමුත් ෙම් ෙවනෙකොටත් සමහර ගම්බද පාසල්වල විද්යාව, 
ගණිතය, ඉංගීසි විෂයයන් සඳහා ගුරුවරු නැහැ. තවත් තැන්වල 
ගුරුවරුන ්ෙග් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ඉතාම 
ඉක්මනින් සමීක්ෂණයක් කරලා ගම්බද පාසල්වලට විද්යාගාර, 
විද්යා විෂයය සඳහා පහසුකම්, විද්යා විෂය උගන්වන ගුරුවරු, 
ඉංගීසි ගුරුවරු, ගණිතය ගුරුවරු ලබා ෙදන්න විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. 
අලුත් අධ්යාපන ඇමතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ඒ ගැන කටයුතු 
කරයි කියලා අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් ෙත් කර්මාන්තෙයන් ලබාගත් අස්වැන්න 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ෙතොරයි. අය වැය කථාෙව් 157වැනි ෙඡ්දෙය් 

සඳහන්ව ඇති පරිදි, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ශී ලංකා ෙත් විශාල 
අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇති සමයක කුඩා ෙත් වතු හිමියන් නැවත 
වගාව සඳහා වැඩි වශෙයන් ෙයොමු ෙකොට ලංකා ෙත් 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉහළ නැංවීමටත්, සාම්පදායික ෙත් 
අෙළවිෙයන් මිදිලා නව ෙවෙළඳ උපකම මඟින් ලංකා ෙත් පිට රට 
යැවීමටත් කටයුතු කෙළොත් අෙප් ෙත් සඳහා මීට වඩා වැඩි 
ඉල්ලුමක් ඇති ෙවයි කියන එක මම කියන්නට ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම 6, 7 ෙශේණි සමත් වූ තරුණයන් විශාල පිරිසක් 
රැකියා නැතිව ඉන්නවා. අද ෙරෝහල් කම්කරුෙවකු වශෙයන් 
යන්නත් විෂයයන් 6ක් සමඟ සම්මාන 3ක් ලබා ඇති සුදුසුකම 
ඉල්ලනවා.  විෙශේෂෙයන්ම වැඩ එකක්වත් සමත් නැති ළමයි 
ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරෙය් විශාල 
වශෙයන් මුඩු ඉඩම් තිෙබනවා. අඩුම තරමින් ඒ දරුෙවකුට 
අක්කරයක පමණ ඉඩමක් ෙහෝ ලබා දීලා, රජෙයන් සහෙයෝගය 
ලබා දීලා -ආධාරයක් ලබා දීලා- වගා කටයුතු කරන්න ෙයොමු 
කෙළොත් විශාල රැකියා පමාණයක් ලැෙබනවා වාෙග්ම අෙප් 
ආර්ථිකයත් ශක්තිමත් ෙවනවාය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

අපි අද ඉඩම් ගැන කථා කෙළොත්, ඉඩම් කැබැල්ලක් නැති 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. පර්චස් පහක් වුණත් කමක් නැහැ, 
ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ඉතාම වැදගත්. වතු ඉඩම් 
තිෙබනවා, ගම්බද ඉඩම් තිෙබනවා. ඒවාෙය් නිවාස ෙයෝජනා කම 
ආරම්භ කරන ෙලස මම ෙයෝජනා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ඉඩම්වල ඔප්පු පශ්නය තිෙබනවා. ඉඩමක ෙගයක් හදන්න ණයක් 
ගන්න ගිෙයොත් ඒ ඉඩමට ඔප්පුවක් නැති පශ්නය එනවා. පන්සල් 
හා ෙද්වාලවලට විශාල ඉඩම් තිෙබනවා.  

මම උදාහරණයක් කියන්නම්. රත්නපුර දිස්තික්කෙය් නැදුන් 
රජමහා විහාරයට අක්කර ෙදොෙළොස්දහස් ගණනක් තිෙබනවා. 
ඒවා අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ජනතාව බුක්ති විඳිනවා. අපි 
කියන්ෙන් නැහැ පන්සල් සතු ඉඩම් පවරා ගන්න කියලා. 
පන්සලට අයිතිය තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් ජනතාව අවුරුදු 
දහස ගණනක් තිස්ෙසේ ඒවා බුක්ති විඳිනවා. නමුත් මෑතකදී ඒවාට 
තහනමක් පැෙනව්වා කියලා කියනවා. නමුත් එෙහම තහනමක් 
පැෙනව්ෙව් නැහැ. ඒ කිසිම ෙගදරක බල්බ් එකක්වත් පත්තු 
කරන්න බැහැ. ණය ආයතනවලට බැහැ ඒ පුද්ගලයන්ට ණය 
ෙදන්න. තහනමක් ගහලා තිෙබනවාය කියන හාමුදුරුවන්ෙග් 
පකාශය මත -ඉල්ලීමට- පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා කටයුතු කරනවා. 
ෙම් වාෙග් අසාධාරණකම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
අගමැතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඉඩමක අවුරුදු 10ට වඩා 
වැඩි කාලයක් පදිංචිව සිටින අයට සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීමට 
පියවර ගැනීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග් ඉඩම්වලට ණය සහ ආධාර ලබා 
ෙදන්න පන්සල් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙහෝ ඉතා ඉක්මනින් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදන්න කියන ෙයෝජනාව මම ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්නවා මාර්ග පහසුකම් ලබා දීෙම්දී පසු ගිය කාලෙය් කාපට් 
පාරවල් හැදුවා. අෙප් පෙද්ශෙය් නම් ඒ හදපු පාරවල් ෙගොඩක් දැන් 
කැඩිලා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ලක්ෂ ගණන් ෙකොමිස් අරෙගන 
ගම්බද පාරවල්වලට ෙකොන්කීට් දැම්මා. ලක්ෂ 10, 15 වියදම් 
කරලා ෙකොන්කීට් දැම්මා. ඒ ෙකොන්කීට් ගැලවිලා ගිහිල්ලා දැන් 
ෙකොන්කීට් කෑල්ලක්වත් නැහැ. අපි දින 100 තුළ හදපු පාරවල් 
ටික ගිහිල්ලා බලන්න. ගෙම් අය තමයි ඒ ෙකොන්තාත් ගත්ෙත්. 
ගෙම් අය ඒ පාර හැදුෙව්. අවුරුදු 25ක්, 30ක් ගියත් ඒ පාරවල් 

1293 1294 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කැෙඩන්ෙන් නැති තත්ත්වයට හදලා තිෙබනවා. ඒ ව්යාපෘතිවලට  
නැවතත්  සල්ලි  ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි ස්තුති වන්ත 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය පාරවල් විශාල වශෙයන් සංවර්ධනය 
ෙනොවුණු තැන් තිෙබනවා. එදා පාරවල් සෑදීෙම්දී ගසා කෑවා මිස 
ෙහොඳ සංවර්ධනයක් වුෙණ් නැහැ කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් 
කර ෙදන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම හිතන 
හැටියට නිවාස හැදීමටත්  රුපියල් මිලියන 4,500ක් වැනි විශාල 
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කිසිම දියුණුවක් ෙනොවුණු ගාමීය 
මාර්ග වැඩි දියුණු කරන්න මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. එදා මුදල් 
නාස්තියක්  වුණා. නමුත්, පසු ගිය  දින සියෙය්දී ඔප්පු කළා 
ෙහොරකම, වංචාව නැතිව කටයුතු කෙළොත් ලක්ෂ ෙදොළහමාෙරන් 
ෙනොෙවයි, ලක්ෂ දහෙයන් ලක්ෂ 25ක්  30ක් වටිනා විධියට මාර්ග 
සංවර්ධනය කළ හැකියි කියන කාරණය. 

මා තමුන්නාන්ෙසේ ඉදිරිෙය් ෙත් කර්මාන්ත ගැන පමණක් 
ෙනොෙවයි, මැණික් කර්මාන්ත ගැනත් කියන්න  ඕනෑ. අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා  මැණික් කර්මාන්තෙයන් රුපියල් බිලියන ෙදකක 
ආදායමක් ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒත් මම හිතනවා 
හරි පහසුකම් ලැබුණා නම්  ෙම් අවුරුදු ෙදක තුන හතෙර් ආදායම 
බිලියන පහක් පමණ ෙවයි කියලා. විෙශේෂෙයන්ම රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

මැණික් සම්පත ගැන ෙමෙතක් කිසිම රජයක් අවධානය ෙයොමු 
කරලා නැහැ. විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා 
අෙප් හිටපු ඇමතිතුමා මැණික් සංස්ථාව පිහිටුවීමට කටයුතු කළ 
බව. 1977 අපි ඇති කළ විවෘත ආර්ථිකය නිසා තායිලන්තෙය් 
ෙවෙළඳුන් ඇවිල්ලා අෙප් රෙට් තිබුණු සියලුම මැණික් වර්ග මිලදී 
ගන්න පටන් ගත්තා. ඒ සඳහා විෙද්ශිකයන් විශාල වශෙයන් රටට 
පැමිණියා. නමුත් ෙම් වන විට මැණික් කර්මාන්තය කඩා වැටිලා, 
පිටරට මිල පහත වැටිලා තිෙබනවා. අවශ්ය පහසුකම් ලැෙබනවා 
නම්  හැම දාම  අපි ඒ කර්මාන්තයට අත ගහන්න ඕනෑ නැහැ. 
රත්නපුර පෙද්ශෙය් මැණික් කර්මාන්තයට ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 
එදා ගඟකට බැහැලා උදැල්ලක් දමලා ගෙඟන් ඇද්දා; මැණික් 
කෑල්ලක් ගැරුවා. එයින් පරිසරය දූෂණය වුෙණ්ත් නැහැ. ගඟටත් 
කිසි කරදරයක් වුෙණ් නැහැ.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව විෙශේෂ කාර්ය බළකාය දමලා ඒ කටයුතු 
නවත්වා අල්ලන්න ගියාම, පතල්කරුෙවක් මිය ගියා. අද රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මැණික් ගරන්න ගඟට බහින්න බැහැ. 
ජනතාව  ශාප කරන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාවට 
වැලි කියුබ් එකක් ෙගදරට ෙගෙනන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට permit එකක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක මහා 
බලවත් අසාධාරණයක්. අද පතල් කම්කරුවා අනාථ ෙවලා 

තිෙබනවා. කැපුම්කරුවන්, විකුණුම්කරුවන් අනාථ ෙවලා 
තිෙබනවා. චීනෙයන් මැණික් මිලදී ගන්ෙන් නැහැ. ඒ තත්ත්වය 
උදා ෙවලා තිෙබනවා. මා දන්නා හැටියට ෙම් ෙවන විට මැණික් 
කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටින සියලු ෙදනාට  ගඟට බහින්නත්  
බැහැ. සබන් කෑල්ලක් නැතිව ගඟට බැස්ෙසොත් රුපියල් 50,000ක් 
දඩ ගහනවා. විෙශේෂෙයන් අගමැතිතුමා ෙම් ගැන දන්නවා. අෙප් 
අගමැතිතුමාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත්, පරිසර ඇමතිතුමා හැටියට 
ජනාධිපතිතුමාත් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කර්මාන්තය ගැන විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරලා අපට සර්ව සාධාරණය ඉටු කර ෙදයි 
කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතුමන්ලා ඒ සඳහා කටයුතු කර 
ෙගන යනවා.  ෙම් තිෙබන අගාධෙයන් මැණික් ව්යාපාරය ෙගොඩ  
අරෙගන කටයුතු කෙළොත්,  රත්නපුරෙය් ජාත්යන්තර මැණික් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ පටන් ගත්ෙතොත් යහපතක් ෙවයි. ඒ වාෙග්ම 
මැණික් ෙකෞතුකාගාරය රත්නපුර ෙය් පටන් ගන්න ඕනෑ. මැණික් 
කර්මාන්තය ගැන සාකච්ඡා කරලා ඉතා ෙහොඳ වැඩ පිළි ෙවළක් 
කියාත්මක කෙළොත් රුපියල් බිලියන ෙදකක් ෙනොෙවයි,  බිලියන 
1,000ක්, 2,000ක් මැණික් කර්මාන්තෙයන් අපට විෙද්ශ විනිමය 
හැටියට උපයා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය මා කියනවා. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, වැටී තිෙබන මැණික් කර්මාන්තය ෙගොඩ නැඟීමට 
අෙප් ඇමතිතුමා දැනට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පතල් 
කම්කරුවා, ව්යාපාරිකයා, කැපුම්කරුවා, පතල්කරුවා යන ෙම් 
සියල්ලන් සමඟම සාකච්ඡා කරලා මැණික් ව්යාපාරය දියුණු 
කරන්නට සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ෙම්  සභාවට ෙයෝජනා 
කරනවා.  

අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලාත් අපට යම් 
අසාධාරණයක්  වුණත්, අෙප්  නායක  අගමැතිතුමාත්, ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත් රට ගැන හිතලා රට ෙගොඩ නඟන්නට  ෙගන 
යන ෙම් ව්යායාමයට සහෙයෝගය අපි දිය යුතුයි. ඉදිරි වසර  පහ 
තුළ ෙම් රට සෑම අතින්ම දියුණුවට පත් ෙවන බවට අපට 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා මන්තීවරුන් හැටියට  අෙප් 
ශක්තිය, ෛධර්යය එතුමන්ලාට  ලබා ෙදන බව පකාශ කරනවා.  
මට කථා කිරීමට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුති 
වන්ත ෙවනවා.  

මා ළඟ කරුණු රාශියක් තිෙබනවා. ඒ සියල්ල   කථා කිරීමට 
කාලය නැති නිසා එය සභාගත* කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "විවාදය දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී. 
එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙනොවැම්බර් මස 28 වන ෙසනසුරාදා 

පවත්වනු ලැෙබ්. 
 

அதன்ப  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  
விவாதம் 2015  நவம்பர் 28, சனிக்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும்.  
 

The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Saturday, 28th November, 2015. 
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[ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,"පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
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 ඉදිරිපත් කිරීම.  

විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙයෝජනාවට උත්තර 

ෙදන්ෙන් කවුද කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි. ඇමතිතුමා 
ඉන්නවාද? [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙන්.  මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්න නියමිතව තිබුෙණ් පසු ගිය අඟහරුවාදා දිනෙය්යි.  
අඟහරුවාදා මෙගන් ඉල්ලා සිටියා, එදින ඇමතිතුමාට එන්න 
අපහසු නිසා සිකුරාදා දිනෙය්දී  ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා.  ඉතින් මම ෙම් ෙයෝජනාව සිකුරාදා   දිනෙය්දී  ඉදිරිපත් 
කරන්නට එකඟ වුණා.  අඟහරුවාදාට එන්න අපහසු නිසා ෙවනත් 
දිනයක ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අමාත්යවරයා 
කිව්වාම,  ඒකටත් මම එකඟ වුණා. එතෙකොට අද දිනෙය්දී    සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්  කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන ෙම් ෙවලාෙව්ත්  ඇමතිතුමා  සභාෙව් නැත්නම්,  
කරුණු ඉදිරිපත් කළාට පසුව පිළිතුරු ෙදන්නත් එතුමා නැත්නම්,  
එතුමා පිළිතුරු ෙදන්ෙන් ෙමොන ෙවලාෙව්ද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි,   ඒ ගැන කියන්න 

තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ෙම් පශ්නය ගැන  කාටද කියන්ෙන්?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක තමයි.  ගරු ඇමතිතුමා හිටියා නම් තමයි ෙහොඳ.  ඒ නිසා 

අප ෙවන දවසක ෙම් ෙයෝජනාව ගනිමුද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් පසුගිය අඟහරුවාදායි. ෙවන දවසක ෙම් 

ෙයෝජනාව විවාදයට ගන්න ෙකොට  ඔබතුමන්ලාෙග් ෙගෝලයන් 
ෙම් වී ෙතොගය විකුණලා ඉවර වී තිෙබ්වි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අඟහරුවාදා, සිකුරාදා දවස් නිසාද දන්ෙන් නැහැ.  එෙහම නම් 

අපි ෙම් ෙයෝජනාව ෙවන දවසක  ගනිමුද? ඒ දවස්වලට අගුණද 
දන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතාම නරක 

තත්ත්වයක්.  රෙට් මතු වී තිෙබන විෙශේෂ පශ්නයක් පිළිබඳව 
වි ෙශේෂෙයන්  අවධාරණය කිරීම සඳහා තමයි ෙම් අවස්ථාව ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්.  අදාළ අමාත්යවරුන්  ඒ අවස්ථාවට  අවශ්ය පතිචාරය 
දක්වන්ෙන් නැත්නම්, ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? 
අගාමාත්යවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් උෙද් සවස 
ෙදොඩවන්ෙන් ෙමොනවාද?  "පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය භාරය ශක්තිමත් කරනවා, 
මන්තීවරුන්ෙග් වගකීම් ශක්තිමත් කරනවා, අමාත්යවරුන්ෙග් 
වගකීම් ශක්තිමත් කරනවා" කියලායි.  නමුත්   ෙමොන ෙකෙහල් 
මලක්ද ෙවලා තිෙබන්න්? නිකම් වචන වැඩක් නැහැ. තමන්ෙග් 
ඇමතිවරුන් කැඳවා ෙදන්න අගාමාත්යවරයාට බැරි නම්, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයාටත් ඒක කරන්න බැරි නම්,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය ෙකොතැනද? ෙමොන පාර්ලිෙම්න්තු බලයක් 
ගැනද කථා කරන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම් ලියවිලි, වචන, වාක්ය 
ඛණ්ඩවලින් පාර්ලිෙම්න්තු බලය ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
ඇත්ත භාවිතෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ සැලකිල්ල දක්වනවාද, ඒ 
ෙයෝජනාවන්ට  සැලකිල්ල දක්වනවාද  කියලා කියන්න ඕනෑ. 
ෙම්ක සාමාන්යෙයන් සිදු වන ෙදයක්.  අද ඉදිරිපත් කරලා,  
හදිසිෙය් ඇති වුණු තත්ත්වයක් නම් පිළිගන්න පුළුවන්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අඟහරුවාදා  මම ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්න සිටින ෙකොට, අඟහරුවාදා බැරි නිසා ෙවන 
දිනයක් ෙදන්න කියලා මෙගන් ඉල්ලා සිටියා. ඊට පසුව තමයි ෙම් 
දිනය ලබාදුන්ෙන්. ඒ දිනයටත් ඇමතිවරයාට  එන්න බැරි නම්, 
ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි,   ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද?  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමා පැමිෙණයි. අපි තව ෙපොඩ්ඩක් බලමු. ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, එෙහම නම් ඔබතුමා 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න. ඇමතිතුමා එමින් සිටිනවා ලු.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලා උත්තර ෙදනවාද? හරියට උත්තර ෙදනවා ෙන්.  

වී ටික වික්ෙක් කාටද, විකුණන්න හදන්ෙන් කාටද කියලා  අපි 
කියන්නම්. ඔබතුමන්ලා ඒ ඔක්ෙකොම ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථාව පටන් ගන්න. 

 
කුඩා වී ෙමෝල් හිමියන් මුහුණ ෙදන ගැටලු 

சிறிய ெநல் ஆைல உாிைமயளர்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
ெந க்க  

DIFFICULTIES FACED BY OWNERS OF SMALL PADDY MILLS  

 

[අ.භා. 6.19] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා.  

"කුඩා වී ෙමෝල් හිමියන් පවතින අර්බුද හමුෙව් තම ව්යාපාර පවත්වා ෙගන 
යාෙම් දුෂ්කර තත්ත්වයකට පත්ව ඇත.  පාරිෙභෝගිකයින්ට සාධාරණ මිලකට 
සහල් සැපයීමටත් වී ෙගොවියාට සෑහීමට පත්වන ආදායමක් ලබාදීමටත් 
ෙනොහැකි වී ඇත. එෙහයින් ඔවුන් මුහුණ ෙදන ගැටලු සඳහා විසඳුම් ලබා දීමට 
ඉක්මන් පියවර ගත යුතු යැයි ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටියි."    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වී මිල අඩු ෙවලා, හාල් මිල 
අඩු ෙවන එක අපට පිළිගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, වීවලින් තමයි 
හාල් හදන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් වී මිල වැඩි ෙවලා, හාල් මිල වැඩි 
ෙවන එකත් පිළිගන්න පුළුවන්. හැබැයි, දැන්  අෙප් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන ෙදය තමයි, වී මිල අඩු ෙවලා හාල් මිල වැඩි ෙවලා තිබීම. 
ඒ නිසා ෙමතැන විකෘතියක් තිෙබනවා. ෙමොකද, වීවලින් 
ෙනොෙවයිද හාල් හදන්ෙන්? ෙම් විකෘතිය ඇති වන්න ෙහේතුව 
තමයි, ෙම් කුඩා වී ෙමෝල් හිමියන් කිහිප ෙදෙනකු විසින් ෙමය 
ජාවාරමක් බවට පත් කරෙගන තිබීම. වී මිලදී ගැනීම, ෙතොග 
රැස්කර ගැනීම, වී ඇඹරීම, ෙතොග සහල් සැපයීම කියන මුළු 
දාමයම ව්යාපාරිකයන් තුන් හතරෙදෙනක් අතට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපාරිකයන් තුන් හතරෙදනා ෙම් මුළු වී ෙවෙළඳ 
ෙපොළත්, හාල් ෙවෙළඳ ෙපොළත් හසුරුවමින් තිෙබනවා.  ඒෙක් 
පතිවිපාක වශෙයන් තමයි, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී 
කර්මාන්තකරුවා මුළුමනින්ම කඩා  වැටිලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමා නිෙයෝජනය 
කරන තමන්කඩුව ආසනෙය් විතරක් ෙම් වන ෙකොට සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන් 100කට වැඩි පමාණයකට තමන්ෙග් 
ෙමෝල් වහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙගොඩක් ෙමෝල් 
හිමියන්ට තමන්ෙග් ෙමෝල් ගලවලා, පරණ යකඩවලට විකුණන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙමෝල් විශාල පමාණයක් අද 
බැංකුවලට උගස් ෙවන තත්ත්වයට පත් ෙවලා  තිෙබනවා. ෙම් 
ෙමෝල් පවරා ගන්නවා කියා බැංකුවලින් ඔවුන්ට නිරන්තරෙයන් 
ලිපි එවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අද අෙප් රෙට් වී ෙවෙළඳ ෙපොළත්, 
සහල් ෙවෙළඳ ෙපොළත් මුළුමනින්ම ඉතා කුඩා කණ්ඩායමක් අතට 
පත් වීෙම් ෙහේතුව මත සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන් 
විශාල අර්බුදයකට පත් වී තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත් 
ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙම් කුඩා ෙමෝල් හිමියන් 
ආශිතව 1,000කට වඩා වැඩි පමාණයක් රැකියාවල නිරත ෙවනවා. 
ඔවුන්ෙග් රැකියාවන් අද ඔවුන්ට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. සමහර 
අයට උන් හිටි තැන් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා; සමහර අයට ෙගවල් 
අත් හැර යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. සමහර අයට ෙමෝල ගලවලා 
පරණ යකඩවලට විකුණන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා; සමහර අයට 
ෙමෝල් ටික බැංකුවට සින්න කරන්න  සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 

ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී 
කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ දී තිෙබන ගැටලුව පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව ති ෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙම්ෙක් තිෙබන විසුළුකාරිම තත්ත්වය ඊට වඩා ෙවනස්; ඊට වඩා 
භයානකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වී අෙළවි මණ්ඩලය විසින්  වී 
මිලදී ගන්නා බව අපි දන්නවා. වී අෙළවි මණ්ඩලය විසින් මිලදී 
ගන්නා වීවලට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  මීට ෙපර කරපු ෙදයක් තමයි, වී අෙළවි මණ්ඩලය 
විසින් වී මිලදී අරෙගන, ෙම් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී  
කර්මාන්තකරුවන්ට ඒවා අඹරන්න දුන්නු එක. ඇඹරුවාට පස්ෙසේ 
ඒ ටික නැවත රජය මිලදී ගත්තා. ඇඹරීෙම් කුලියක් විධියට 
කිෙලෝවකට රුපියල් තුනක් දුන්නා. එ තෙකොට ඔවුන්ට ෙමෝල 
පවත්වාෙගන යන්නත් පුළුවන්. වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් වී 
තිෙබනවා.  සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ෙමෝල් හිමියාට වී ලබා ෙදනවා.  
ඒ වී ටික ඔවුන් අඹරලා හාල් ටික ආණ්ඩුවට ෙදනවා. ආණ්ඩුව 
ලක් ස  ෙතොස හරහා ඒ හාල් ෙබදා හරිනවා. ෙම්ක තමයි තිබුණු 
යාන්තණය. ඒ ලබා ගන්නා වී හාල් බවට පත් කරලා විකුණනවා. 
එතෙකොට වී ෙවෙළඳ ෙපො ළටත් ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවනවා; සහල් 
ෙවෙළඳ ෙපොළටත් ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවනවා. හැබැයි, දැන් සිදු 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් ෙම් එක් රැස් කර ගන්නා මුළු 
වී පමාණය ෙමෝල් හිමියන් තුන් හතර ෙදෙනකුට පවරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම උදාහරණයක් හැටියට 
ඔබතුමාට එය පැහැදිලි කරන්නම්. පසු ගිය දවස්වල කතරගම 
ෙද්වාල ෙය් බස්නායක නිලෙම් කුමාරෙග්ට වී ෙමටික්ෙටොන් 
38,500ක් දුන්නා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. හැබැයි, ඒ වී  
දුන්ෙන් කීයටද? රුපියල් 38.50 ගණෙන්. ගත්ෙත් කීයටද? 
රුපියල් 40ට. රුපියල් 40ට ගත්ත වී රුපියල් 38.50ට විකුණනවා. 
කුමාරෙග්ට එක ෙමෝලක්වත් නැහැ. වී ඇටයක් අඹරන්ෙන් 
ෙකොතැනද, වී කර්මාන්තයට ඔහු සම්බන්ධ ෙවලා සිටින්ෙන් 
ෙකොතැනද කියන කාරණය මට කියන්න. ෙකොතැනකවත් ඔහු වී 
අඹරන්ෙන් නැහැ. ඔහු ෙමොකක්ද කෙළේ? රුපියල් ෙදකක් අෙත් 
තියාෙගන ගබඩාෙව්දීම ඒ වී ටික වික්කා. ෙම්ක තමයි කෙළේ. 
ආණ්ඩුව වී ටික මිලදී ගන්නවා, කවුරු හරි මුදලාලි ෙකෙනකුට ඒ 
වී ටික ෙදනවා. ඒ මුදලාලි අඩුම තරමින් වී ටික ඇහැට 
දකින්ෙන්වත් නැහැ; වී ඇටයක් අතින් අල් ලන්ෙන්වත් නැහැ; වී 
ෙගෝණියක් දකින්ෙන්වත් නැහැ. වී ටික  මුළුමනින්ම  ෙකොමිස් 
එක අනුව නැවත විකුණනවා. ෙම් ජාවාරම අද විශාල අර්බුදයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය සැලකිය යුතු 
ෙලස පසු ගිය කාලෙය් අර්බුදකාරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් 
කියන්න කැමැතියි. ළඟදී, ආණ්ඩුව විසින්  විශාල වී පමාණයක් 
අරෙගන තිබුණා. හැබැයි, ඒ ගත් වී ටිකට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒ ගත්ත වී ටික ඊට වඩා අඩු මිලකට විකිණීම සඳහා 
නැවත ෙටන්ඩර් කැඳවා  තිෙබනවා. අඩු මිලට ඒ වී මිලදී ගන්න 
ලෑස්ති ෙවලා ඉන්ෙන් කවුද? අර වී ෙමෝල් හිමියන්ම තමයි. ඒ 
නිසා මම පළමුවැනි කරුණ හැටියට ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, ෙමන්න ෙම් වී ටික සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී කර්මාන්ත 
හිමියන් ෙවත පවරන්න කියලායි. ඔවුන් වී ටික අඹරලා ලබා ෙදයි.  

මා ඔබතුමාට  කියන්නම්, අද වන විට වී  අෙළවි මණ්ඩලය 
සතුව තිෙබන ෙතොග පමාණය ගැන. නාඩු ෙමටික් ෙටොන් 
234,800ක් තිෙබනවා. සම්බා ෙමටික්ෙටොන් 2,500ක් තිෙබනවා. 
නාඩු කිෙලෝවක් ගත්ෙත් රුපියල් 45 ගණෙන්. නාඩුවල සහතික 
මිල රුපියල් 45යි. ෙමෙහයුම් වියදම ෙලස කිෙලෝවකට රුපියල් 
තුනක් ගියාම  නාඩු කිෙලෝවක් සඳහා ආණ්ඩුවට රුපියල් 48ක 
පිරිවැයක් දරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. සම්බාවල සහතික මිල 
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රුපියල් 50 ග ණෙන් ගත්තාම කිෙලෝගෑමයකට ෙමෙහයුම් වියදම 
වශෙයන්  රුපියල් තුනක් ගියාම කිෙලෝගෑමයක පිරිවැය රුපියල් 
53ක් ෙවනවා. ඒ නිසා අද වී අෙළවි මණ්ඩලය සතුව තිෙබන 
වීවලින් නාඩු වී කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 48ක් සහ සම්බා වී 
කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 53ක පිරිවැයකුත් දරන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් ෙමොකක්ද සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් ටික 
විකුණන්න ෙටන්ඩර් කැ ෙඳව්වා. ෙටන්ඩර් දැන්වීම අනුව දැන් 
ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? නාඩු කිෙලෝවක් ඉල්ලලා  
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 39.80කටයි. හැබැයි, වී අෙළවි මණ්ඩලයට 
කීයක් වැය ෙවනවාද?   නාඩු කිෙලෝවකට රුපියල් 48ක් වැය 
ෙවනවා.  ඒ අනුව කිෙලෝවකින් සිදුවන අලාභය රුපියල් 8.20යි. 
අද වී අෙළවි මණ්ඩලය ලෑස්ති ෙවලා සිටින්ෙන් නාඩු කිෙලෝ 
එකක් රුපියල් 8.20කට පාඩු පිට විකුණන්නයි.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි,  ඒෙගොල්ලන්  සම්බා  ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 50 
ගණෙන්.  හැබැයි,  වී අෙලවි මණ්ඩලය රුපියල් 50 ගණෙන් 
සම්බා  අරෙගන,  පිරිවැය වශෙයන් රුපියල් තුනක්  එකතු කළාම 
සම්බා කිෙලෝවකින් රුපියල් තුනක පාඩුවක් සිදු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාඩු ෙමටික් ෙටොන් 
234,800ක් තිෙබනවා. 234,800 වැඩි කිරීම 1,000 වැඩි කිරීම 
8.20. ෙම් ආකාරයට රුපියල් මිලියන ෙකොච්චර පමාණයක් පාඩු 
වනවාද? ඒ නිසා ෙම් වී අෙළවි මණ්ඩලය අද ෙගොවියාෙග් වී මිලදී 
අරෙගන, ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරිකයන් ෙවනුෙවන් ගබඩා කරන 
ආයතනයක් බවට පත් වී තිෙබනවා. ඒ පිරිවැය දරන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට. ඒ පිරිවැය තමයි ජනතාවෙගන්  වාර්ෂිකව  
එකතු කරන බදුවලින් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
වී අෙළවි මණ්ඩලය ෙම් ඇති කරන ෙපෝඩාව නතර කරන්න ඕනෑ. 
නතර කරලා, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ට වී ටික 
අඹරන්න ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්න. ඒ ඇයි? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට ගත්තාම සහල් කිෙලෝ එකක් කීයද 
ෙවන්න ඕනෑ? රුපියල් 46.50ට මිලදී ගත්ත වී කිෙලෝ එකකින් 
සහල් නිෂ්පාදනය කෙළොත් සහල් කිෙලෝ එකක පිරිවැය රුපියල් 
78යි. අද වන ෙකොට ලංකා සෙතොස ආයතනය ඉහත  වී ෙතොගය අඩු 
මිලට ලබා ගත්ත පුද්ගලයින්ෙගන්ම රුපියල් 92 ගාෙන් සහල් 
ගන්නවා. ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ආණ්ඩුෙව් වී අඩු මිලට 
ෙදනවා. ෙමෝල් හිමියා අඹරනවා. ඒ ෙමෝල් හිමියාෙග් සහල් ටික 
නැවත සෙතොස රුපියල් 92 ගාෙන් ගන්නවා. ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් එතැනත් රුපියල් 78 සිට 92 දක්වා, රුපියල් 14කට 
වැඩි ලාභයක් සහල් කිෙලෝ එෙකන් ලබනවා. සෙතොස රුපියල් 
14ක් වැඩිෙයන් දීලා සහල් ගන්න ඕනෑ; වී විකුණන්න ඕනෑ 
රුපියල් 8.20ක් අඩුෙවන්. ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

අද ආණ්ඩුෙව් වී මිලදී ගැනීෙම් මුළු සැලැස්මම ජාවාරම්කාර 
ෙපළැන්තියක් අතට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුෙකොටෙගන සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවන් මුළුමනින්ම විනාශයට පත් වීම. ෙමොකද, 
ඔවුන්ට රුපියල් 8.20ට අඩුෙවන් වී ගන්න ෙකොෙහේවත් නැහැ. 
ඔවුන් ගන්න ඕනෑ සාමාන්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්. හැබැයි, 
මුදලාලිලා තුන් හතර ෙදෙනකුට වී ටික ගබඩා කරලා එකතු 
කරලා ෙදනවා. ඔවුන්ෙග් සහල් ෙවෙළඳ ෙපොළත් එක්ක තරග 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ෙග් පළමු ඉල්ලීම වන්ෙන්, "වී 
අෙළවි මණ්ඩලය සතුව තිෙබන වී ටික අපිට ෙදන්න. අපි අඹරලා 
සහල් කරලා සෙතොසට ෙදන්නම්. සැකයි නම්, වී ටික සල්ලිවලට 
ගන්නම්. වී ටික සල්ලිවලට අරෙගන, සහල් ටික ෙදන්නම්. 
සහල්වලට ඒ ෙවලාෙව් සල්ලි ෙගවන්න" වී අෙළවි මණ්ඩලය 
කියනවා නම්, "අපි වී දුන්නාට ඒ ෙගොල්ෙලෝ අපට සහල් ෙදන්ෙන් 
නැතිෙවයි" කියලා. එෙහම සැකයක් තිෙබනවා නම්, ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
ලෑස්තියි වී සල්ලි දීලා ගන්න. සල්ලි දීලා අරෙගන නැවත සෙතොස 
ගන්න ෙකොට කිෙලෝ එකකට රුපියල් 3ක ඇඹරුම් ගාස්තුවක් 

සහිතව ගන්නවා. ඇයි, ෙම් ෙද් කරන්න බැරි? ඇයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාවාරම්කාරෙයෝ කීප ෙදෙනකුට රජෙය් වී 
මිලදී ගැනීෙම් මුළු වැඩ පිළිෙවළම ඇතුළු කරලා තිෙබන්ෙන්? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය යල් කන්නෙය් විශාල 
ෙලස වී අස්වැන්ෙන් අඩුවක් තිබුණා. ඒ අඩු වීම ෙහේතුෙකොටෙගන 
වී කිෙලෝ එකක් රුපියල් 42ට, 48ට ගියා. සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණෙය් වී ෙමෝල් හිමියන් රුපියල් 42ට, 48ට වී ගත්තා. 
නමුත්, පසු ගිය ඡන්දය කාලෙය් මියැන්මාරෙයන් සහල් 
ෙගනැල්ලා කිෙලෝ එක රුපියල් 50 ගාෙන් සෙතොෙසන් ෙදන්න 
පටන් ගත්තා. දැන් ෙමොකද වුෙණ්? සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී 
ෙමෝල් හිමියන් ගත්තා වැඩි මිලට වී. දැන් ඒ ෙගොල්ලන්ට අර 
මුදලට විකුණන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී 
ෙමෝල් හිමියන් විශාල අර්බුදයකට පත් වුණා. මීට ෙපර පැවැති 
ආණ්ඩුව පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් පිට රටින් සහල් 
ෙගනැල්ලා රුපියල් 50 ගාෙන් ෙබදන්න පටන් ගත්තා. අද 
සපුගස්කන්ද වී ගබඩාෙව් ඒ සහල් ෙගොඩ ගහලා තිෙබනවා. ඒ 
සහල් තමයි අදත් සෙතොෙසේ විකුණන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමොකක්ද සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ෙමෝල් හිමියා විශාල 
අර්බුදයකට ඒ හරහා පත් වුණා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ණය මුදල් ආපසු අය කර ගැනීම 
සම්බන්ධව සුළු හා මධ්ය පරිමාණ සහල් නිෂ්පාදකයන්ට එෙරහිව 
විශාල නඩු පමාණයක් අද පවරා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමොවුන් ෙම් මං ෙකොල්ල කන්න ගියා ෙනොෙවයි. 
ආණ්ඩුෙව්ම වැරදි පතිපත්තියක්  ෙහේතුෙකොටෙගන තමයි ඔවුන් 
විශාල ණයකරුෙවෝ බවට පත් වුෙණ්. ඒ කිසිෙවක් ණයකරුවන් 
හැටියට හිටපු අය ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට යම් ෙද්පළක් තිබිලා, ඒ 
ෙද්පළ සහල් කර්මාන්තයට ෙයොදවලා, සහල් කර්මාන්තය තුළ 
යම් ෙගෞරවයක් සහිතව සිටිය අය. හැබැයි, ඒ ෙද්පළ බැංකුවලට 
උගස් කරලා. අද  ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ සින්නවන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. බැංකුවලින් නිරන්තරෙයන් කඩදාසි එවනවා. 
සමහර ෙමෝල් හිමිෙයෝ සිරගත කර තිෙබනවා. ඒ ෙම් රෙට් සහල් 
කර්මාන්තයට සම්බන්ධ වුණු ෙමොල් හිමියන්. අදාළ ණය මුදල් 
ෙගව්ෙව් නැහැ කියලා ඔවුන්ව සිරගත කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ණය මුදල් ෙගවන්න බැරි වුෙණ් ඔවුන්ෙග් වංචාකාරී වැඩක් නිසා 
ෙනොෙවයි. ෙහොරු එක් ෙකෙනක් ෙදෙදෙනක් ඇති. හැබැයි, 
ඔවුන්ට ඒ අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණ පධාන ෙහේතුව 
තමයි, ආණ්ඩුව හාල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති කරන ලද විකෘති 
පතිපත්තිය. 

ඊළඟට, ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශය ගනිමු. දැන් සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන්ෙග් නම් විශාල පමාණයක් අසාධු  
ෙල්ඛනයට ඇතුළු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ඔවුන්ට ණය ගන්න 
විධියක් නැහැ. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් නම් අසාධු ෙල්ඛනෙය්. අඩුම 
තරෙම් අසාධු ෙල්ඛනෙයන් ඔවුන්ෙග් නම් අයින් කරන්න බැරි 
නම්, කණ්ඩායම් ෙලස ෙහෝ ඔවුන්ට ණයක් ලබා ෙදන්න. ඔවුන්  
ෙම් කර්මාන්තෙය් නියැලුණු අය. ඒ නිසා ඔවුන්ව ආරක්ෂා කළ 
යුතුයි. ෙම් කර්මාන්තෙය් ඔවුන් සිටිය යුතුයි. ෙම් කර්මාන්තය 
ආශිතව විශාල නිෂ්පාදකයන් පමාණයක් ඉන්නවා. විශාල වැඩ 
කරන සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. නමුත්, තුන්, හතර ෙදෙනක්ෙග් 
ඒකාධිකාරියක් තිෙබනවා. ඒ තුන් හතර ෙදනා ගැන මම ඕනෑ නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්.  

ෙමෝල් පහයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙමෝල් පහ කාෙග්ද? මම කියන 
විස්තර අනුව තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් ගනීවි ඒ ෙමෝල් පහ 
කාෙග්ද කියලා. ඒ මහා පරිමාණ ෙමෝල් ටිෙක් අයිතිකරුවන් 
ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. එක් ෙකෙනක් තමයි, අරලිය සහල්. 
අරලිය සහල් කාෙග්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට හංගන්න ෙදයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ. ඊළඟට, නිපුන සහල්. නිපුන සහල් කාෙග්ද? අයිතිකාරයා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙකෙනක්ද? නැද්ද? තවම 
ආෙව් නැද්ද? බලාෙගන ඉන්න එනකම්.  ඊළඟට, නිව්රත්න සහල්. 
ඊළඟට හිරු සහල්. හිරු සහල් කියන්ෙන් කවුද? නිපුන සහල් 
හිමිකරුෙග් මසස්ිනා. ඊළඟට ෙම්නක සහල්. ෙම්නක සහල් 
කියන්ෙන් කවුද? නිපුන සහල් හිමිකරුවාෙග් සෙහෝදරයා. 
එතෙකොට පධාන ෙමෝල් 05යි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙමෝල් 05න් තුනක් 
තිෙබන්ෙන් එක් ෙකනකු අෙත්යි. ඒ නිසා මුළු වී, සහල් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළහිම අධිකාරිත්වය තුන් හතරෙදනකු අතර අත්පත් 
කරෙගන තිෙබනවා. ඉස්සර අෙප් වී ෙවෙළඳ ෙපොළ තිබුෙණ් 
මරඳගහමුල.  මරඳගහමුලට සහල් ෙලොරිකාරයින්ට එන්න දුන්ෙන් 
නැහැ. මින්ෙන්රිය කැෙල් වට කරලා එතැන බයිෙනත්තු 
තියාෙගන ඉඳලා ගහලා එෙළව්වා ඒ ෙගොල්ලන්ට. එෙහම කරලා 
සහල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඒකාධිකාරයක් හැදුවා.  ඒ නිසා අද මිලදී 
ගන්නා සහල්, මිලදී ගන්නා වී මුළුමනින්ම ෙම් ෙමෝල් හිමියන් 
අතටයි යන්ෙන්.   

අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන් ෙම්කයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙම් රෙට් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්ත නංවන්න ඕනෑයි කියලා.  මැද පන්තියක් හදනවායි 
කියනවා. හැබැයි, මැද පන්තියට මුළුමනින්ම අකුල් ෙහළා 
තිෙබනවා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය. අඩුම තරමින් ෙම් 
අර්බුදය ගැන කථා කරන්නවත් වුවමනාවක් ෙම් ඇමතිවරුන්ට, 
ෙම් විෂයයන් භාර පුද්ගලයින්ට තිෙබන බවක් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ඇමතිතුමා හිටියා 
නම් වඩාත් ෙහොඳයි. ෙම් තරම් ෙව්ගෙයන් ෙනොවුණත් යම්  
විධියකට ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරගත යුතුව තිබුණා.  හැබැයි, 
සාකච්ඡා කිරීෙම් අවස්ථාවත් මඟ හැර තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත්, 
අද ෙම් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී කර්මාන්තකරුවා මුහුණ දී 
තිෙබන ගැටලුවට ඉක්මන් විසඳුම් ලබා දීම සඳහා ආණ්ඩුව කටයුතු 
කළ යුතුයි කියන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මා නතර ෙවනවා, 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

 
[අ.භා. 6.36] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම විනාඩි 

තුනට හැෙරන්නවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙකෙසේ නමුත්, ෙම් 
රෙට් ඉතාම කාෙලෝචිත මාතෘකාවක් හැටියට ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ෙගනහැර දක්වපු 
කාරණය සම්බන්ධෙයන්  අපි කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් 
ජාතියට බත ෙදන ෙගොවියාට රැකවරණය ලැෙබන්ෙන්  ෙම් වී 
කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයත් එක්කයි.  දැන් ෙමතුමන්ලා 
අනුරාධපුරය, ෙපොෙලොන්නරුව, අම්පාර ගැන කථා කළා.  මා 
නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ ගත්තත් අද වී 
අතිරික්තයක් නැහැ. අපට අවශ්ය පාරිෙභෝගික රටාව අනුව 
බැලුෙවොත්,  නිෂ්පාදනය තිෙබන්ෙන් සියයට 27යි.  නමුත් ෙම් 

කමය ඇති කර තිෙබන්ෙන් කවුද කියන එක බලන්න ඕනෑ.   
ඕනෑ නම් කියාවි ජනවාරි 08වැනිදා ඉඳලා දැන් මාස අටක්, දහයක් 
ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රට පාලනය කළායි කියලා. නමුත් ඒ දින සියය  
ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. මාස තුනක ෙකටි කාලයක් තුළ 
ෙම්වා කණපිට හරවන්න පුළුවන්කමක් අපට නැහැ. ඒ නිසා ඔය 
කියාපු කාරණා සම්බන්ධෙයන් වූ ඉතිහාසය පිළිබඳවත් අපි දැඩි 
සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් වී කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකය  එක් ෙකනකුට, 
ෙදෙදනකුට ගිහින් තිෙබනවායි කියලා අද ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
ෙවනවා. ෙම් කෘෂි ආර්ථිකය විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් හැම 
ෙදයක්ම එක් ෙකනකුෙග්, ෙදෙදනකුෙග් අෙත් තිබුණු යුගයක් 
තිබුණා. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු ඒ ෙද්වල් පිළිබඳව අපි නැවත 
නැවත පශ්චාත් පරීක්ෂණ පවත්වන්නට අවශ්ය නැහැ. හැබැයි, 
අපට කරන්න ෙදයක් තිෙබනවා. වර්තමාන ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග්ත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්,  ඒ වාෙග්ම 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙග්ත් මැදිහත් වීෙමන් ෙම් යල් පැන ගිය, 
කාලයක් තිස්ෙසේ තිෙබන ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වය අපි 
නිරවුල් කරන්නට ඕනෑ.  

මා ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, මටත් හිතවත්, ඥාති සම්බන්ධතා 
තිෙබන ගාල්ෙලන් ගිය මිනිස්සු එප්පාවල පෙද්ශෙය් ඉඩම් 
අරෙගන ඒ එක්කම කුඹුරු වගා කරෙගන, කුඩා කර්මාන්ත වී 
ෙමෝල් ඇති කර තිබුණා. නමුත් අද ඒ අය ඒවා වහලා තිෙබනවා. 
ෙම් රජය බලයට පත් ෙවන්න කලින්, ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නට 
කලින් අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ, ඒ කියන්ෙන් දශක ෙදකක් 
තිස්ෙසේ ෙම් ෙඛ්දවාචකයට ලක් ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා 
ඉතිහාසෙය් පාඩම් සැලකිල්ලට ෙගන, වර්තමානෙය් ෙම් කටයුතු 
හරියාකාරව ඉටු කරමින්  අනාගතයට යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න අපට වගකීමක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙතත් කලාපයට අයත් ගාල්ල දිසත්ික්කෙය් වී 
ඇටයක්වත් මිලදී ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් අද නැහැ. අද ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ඇතැම්  කුඹුරු හිමියන්ට අක්කර 05, 06 තිෙබනවා. 
ඒ අය ෙහොඳ නිෂ්පාදනයක් කරනවා. හම්බන්ෙතොට වාෙග් 
දිස්තික්කවල අක්කරයකට වී බුසල් 130ක්, 150ක් වෙග් 
පමාණයක් ගන්නවා. නමුත් ගාල්ෙල්  ෙගොවීන් ගන්ෙන් බුසල් 
50ත්, 80ත් අතර පමාණයක්.  හැබැයි ෙම් අක්කර 5, 6 කුඩා 
ඉඩම්වල වී වගාෙව් අස්වැන්න මිලදී ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ. ඒ නිසා අද ඒ අය විවිධ පුද්ගලයින්ට අහු ෙවනවා. දැන් 
ෙමතුමා -ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා- කිව්වා, අනුරාධපුරය, 
ෙපොෙලොන්නරුව පෙද්ශවල වී කිෙලෝව රුපියල් 38.50ටයි මිලදී 
ගන්ෙන් කියලා. නමුත් අෙප් පෙද්ශවල රුපියල් 30ට, 27ට තමයි 
වී ෙදන්ෙන්. ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. කිසිම පරිපාලනයක් 
නැහැ. ඒ නිසා අම්පාර, අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කවල විතරක් ෙනොෙවයි, ජාතික ෙද්හයට වී නිෂ්පාදනය 
එකතු කරන ගාල්ල  වාෙග් ෙතත් කලාපෙය් දිස්තික්කවල 
ජනතාව ගැනත් අපි හිතන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ තිෙබන යම් යම් 
කටයුතු අපි ෙහළා දකිනවා. නමුත් රජයක් විධියට 2016 අවුරුද්ද 
ෙවනුෙවන් අපට මැදිහත් ෙවන්න තිෙබනවා. යහ පාලනයක් තුළ 
ඒ පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිව, විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව කටයුතු 
කරනවා.  

ෙම් රෙට් දුක් විඳින අහිංසක වී ෙගොවියාෙග් ෙල්, කඳුළු, දහදිය 
හඳුනන, හදවෙත් රිද්මය, ගැස්ම හඳුනන මිනිස්සු හැටියට හෘදය 
සාක්ෂිය අනුව ෙමවන් වැඩ පිළිෙවළකට අපට යන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. එක්ෙකෝ හම්බන්ෙතොටින්, එෙහම නැත්නම් අම්පාෙරන් 
එෙහම නැත්නම් ෙවනත් දිස්තික්කවලින් වී අර ෙගන සහල් 
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[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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නිෂ්පාදනය කරන කුඩා වී ෙමෝල් හිමියන් අෙප් පෙද්ශවල 
ඉන්නවා. අද ඒ අයටත් වී නැහැ. එක අතකින් අද ඒ පැත්ෙතන් ඒ 
අය අසරණ ෙවනවා. ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න බැරි, අමාරු 
තත්ත්වයක් තිෙබද්දී අපි ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා අතිරික්ක වී පමාණ විශාල වශෙයන් තිෙබන, විශාල 
වශෙයන් වී ගබඩා තිෙබන පෙද්ශවල තත්ත්වය ෙම්කයි.  ගාල්ල 
වාෙග් පෙද්ශවල අද වී ඇටයක් තියා ගන්න තැනක් නැහැ. මම 
ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙගොවිජන ෙසේවා පාෙද්ශීය කාර්යාලයට ගියා. ඒෙක්  
DOෙග් office එෙක් තමයි වී ගබඩා කර තිෙබන්ෙන්. බිත්තර වී 
ටික තිෙබන්ෙන් DOෙග් office  එෙක්. සමහර තැන්වල ෙපොෙහොර 
ටික තියා ගන්න තැනක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පශන්ය අද ඒ 
ෙගොවියාට විතරක් ෙනොෙවයි අපි හැම ෙදනාටම බලපානවා. ඒ 
නිසා ෙම් පශ්නය ෙදස එක ඇහැකින් බලන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. අද ෙම් පශ්නය දිහා විපරෙමන් බලන්නට ඕනෑ. ඉතිහාසෙය් 
තිබුණු ෙනොෙයක් ෙඛ්දවාචකයන් පිළිබඳව නැවත අවධානය ෙයොමු 
කරලා කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. ඒ සඳහා ශක්තිය ෙදන්න රජයක් 
හැටියට අපි සූදානම්. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක විපක්ෂ 
සංවිධායකතුමා කිව්ව කාරණා මම විශ්වාස කරනවා. දශක ෙදකක් 
තිස්ෙසේ  කර ෙගන ආ යම් සම්පදායන් සහ ෙද්වල් කඩා බිඳ ෙගන 
යන්න තමයි අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපට 
අවුරුද්දක් ෙදකක් කල් ෙදන්න. ඊට පස්ෙසේ බණින්න කියලා මම 
ඔබතුමන්ලාට ආරාධනය කරනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී  
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් දුක් විඳින 
ජනතාව ෙවනුෙවන් සාධාරණ, යුක්තිසහගත ෙද්වල් ඉෂ්ට 
කරන්න  අත්වැල් බැඳ ගන්නවා, රජය හැටියට අපි ඒක කරනවා 
කියන එකත් මතක් කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
පහක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
 
[අ.භා. 6.42] 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත් ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාවට උත්තරයක් ෙදන්න ෙකෙනක් නැතත්,  ෙමය  රට 
ෙවනුෙවන්ම උත්තරයක් දිය යුතු කාරණාවක් බව මම 
පිළිගන්නවා. ඒකට ෙහේතුව වී නිෂ්පාදනය කරනවාය කියන්ෙන් 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් බත - ෙම් රෙට් බහුතරයක් ජනතාව භුක්ති 
විඳින මූලික ආහාරය- සඳහා  අසව්ැන්න නිෂ්පාදනය කිරීම නිසායි.  
ඒ නිසා ඒක රැක ගන්න ඕනෑ.  

මම මරඳගහමුල මුල් කර ෙගන ෙද්ශපාලනය කරන ෙකෙනක් 
නිසා ඔබතුමා ෙගනා ෙම් ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන් මටත් යමක් කථා 
කරන්න ඕනෑකම ඇති වුණා. මරඳගහමුල තමයි පථමෙයන්ම සුළු 
පමාණෙය් වි ෙමෝල් ඇති වුෙණ්. අදට වඩා තාක්ෂණය අඩු යුගයක 
වී ටික බැරල් එකකට දමලා තම්බා ෙගන ඒවා හාල් බවට පත් 
කරලා ෙම් රෙට් සහල් නිෂ්පාදනය කරන්නත් ඒ  සහල් ව්යාපාරය 
ෙකොළඹ - පිෙකොටුව දක්වා ෙගන එන්නත් මරඳගහමුල මුල් වුණා. 
ඔය කියන කාරණාව මත අද මරඳගහමුල ඉන්න සුළු වී 

ෙමෝල්කරුවන් සියලු ෙදනාම බංෙකොෙලොත් ෙවලා ඉන්නවා. 
ඒෙගොල්ෙලෝ ණය ෙවලා ඉන්නවා. ඒක මම පිළිගන්නවා. අපි 
ජීවත් වන දිවුලපිටිය ආසනෙය්, මිනුවන්ෙගොඩ සහ එතැනින් එහා 
මායිම් ෙකොට ගත්තාම පන්නල පෙද්ශෙය් හැම ෙකෙනක්ම ජීවත් 
වුෙණ් ඔය ව්යාපාරය කරලායි. නමුත් අද ඊෙය් ෙනොෙවයි, 
කාලයක් තිස්ෙසේ ඒක එක ඒකාධිකාරයකට පත් වුණු නිසා ෙම් 
සහල් නිෂ්පාදකයන් ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
අෙනක් පැත්ෙතන් බලන ෙකොට අපට ෙපෙනනවා ෙලෝකෙය් 
ඕනෑම රටක වී අස්වැන්න වැඩි වුණාම, අතිරික්තයක් ඇති වුණාම 
ඒ රෙට් රජය ඒක භාර ගන්න ඕනෑය කියන එක. ෙලෝකෙය් 
දියුණුම රටවල වුණත් අතිරික්ත තිරිඟු අස්වැන්න රජය මිලට අර 
ෙගන මහ මුහුදට හළනවාය කියන එක ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය් 
අපට උගන්වලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වයට ෙගොවියා රැක ගන්න 
කියාවලියකුත් යනවා. දැන්  ෙම් සභාෙව්දී ගණන් හිළව් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ අනුව වී අෙළවි මණ්ඩලය ගත්ත මිලට වඩා අඩු 
ගණනකට තමයි  ව්යාපාරිකයාට සහල් ෙදන්ෙන් කියන එක 
කිව්වා. කතරගම බස්නායක නිලෙම්ට ෙදන එෙක් ජාවාරමක් 
තිෙබනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් එෙහම හරි, පසු ගිය 
කාලෙය් වී අෙළවි මණ්ඩලය- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, වී අෙළවි මණ්ඩලය ගන්න වී මහා පරිමාණ 

ව්යාපාරිකයන්ට ෙදන්ෙන් නැතිව සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ෙමෝල් 
හිමියන්ට ෙදන්න. ඒෙගොල්ෙලෝ වී අඹරලා සහල් ටික ආපසු ෙදයි. 
අඹරණ එකට කිෙලෝවකට කුලිය ෙගවන්න. එතෙකොට ඒ ෙමෝල් 
කියාත්මක ෙවන්න පටන් ගන්නවා. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ඒ කාරණය පිළිබඳව මමත් ඔබතුමා එක්ක ඉන්නවා. ෙමොකද, 

ඒක රෙට් ව්යාපාරයක් බවට පත් ෙවනවා; ස්වයං රැකියා බවට පත් 
ෙවනවා. එයින් කරන ෙගොවිතැන පිළිබඳව ෙලොකු වටිනාකමක් 
ඇති ෙවනවා.  නමුත් ඒ පුද්ගලයා වී ගන්ෙන් අඩු මිලටද නැද්ද 
කියන එක රජයක් හැටියට බලන්න ෙනොහැකි අවස්ථා උදා ෙව්වි. 
ෙමොකද, රජය ෙගොවියාෙග් වී මිලට ගන්නත් ඕනෑ. මා දන්නා පරිදි 
වී අෙළවි මණ්ඩලය ඇතුළු රජය උපරිම ෙලස මිලට ෙගන 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් අස්වැන්ෙනන්  සියයට 8යි. ඒ වී ටික තමයි 
ඔබතුමා කථා කරන, අප කථා කරන ෙදයට යන්ෙන්, ගරු 
මන්තීතුමනි. වී අස්වැන්ෙනන් අෙනක් සියයට 92 ෙම් රෙට් 
ෙකොෙහේ ෙහෝ තම්බලා හාල් බවට පත් කරනවා. ඒවා බත් බවට 
පත් කරනවා. ඒ නිසා අෙප් මිනිසුන්ට බඩ පිෙරන්න කන්න, 
තුන්ෙව්ල කන්න අවශ්ය බත් අෙප් ෙගොවියන් අද ෙකෙසේ ෙහෝ 
සපයා තිෙබනවා. ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ෙගොවි 
ජනපදවලින්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් මහවැලි ෙයෝජනා 
කමය මඟින් එන අස්වැන්න තමයි ෙම් ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ගරු 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණාව ඇත්ත. 
අෙප් රෙට් අමාරුෙවන් ෙසොයාගන්නා සල්ලි ජාවාරම්කාරයන් 
කිසිෙවකුටත් ෙදන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම ඔය ව්යාපාරෙය් නියැලී 
සිටින, එය ස්වයං රැකියා බවට පත් කරගත් විශාල පිරිසක් ෙම් 
රෙට් ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන් ෙවත ඒ වී යන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවද්දීත් 
මරඳගහමුල වී ගබඩා කීපයක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා මතක් 
කරපු විධියට, පසු ගිය රජෙයන් ෙගන්වපු, දිරාගිය හාල් ටික 
ෙමෝල්වලට දීලා ආෙයත් සුද්ධ කරලා විකුණුවා. මට මතකයි, අප 
ෙමතැනට එන්න කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඒ පිළිබඳව කථා 
කර තිබුණා. පසු ගිය කාලෙය් එවැනි ජාවාරම් තිබුණා. සෙතොස 
ආයතනෙයන් යටි මඩි ගහපු අවස්ථා තිබුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනටත් මරඳගහමුල වී අෙළවි 
ව්යාපාර කරන්න තැනක් හදා තිෙබනවා; කඩ හදා තිෙබනවා. ඒවා 
විවෘත කර නැහැ. ඒ වී ගබඩාවල වී දමන්ෙන් ෙදතුන්ෙදනායි. 
එතැන, බැංකුවලින් ඉතාම අඩු ෙපොලියට ණය අරෙගන වී ගබඩා 
කරන්න වී ෙගනැත් තබා තිෙබනවා. එය ෙහොඳයි. කිසිෙවකුටවත් 
බැංකුවලට මුදල් ෙනොෙගවා එන්න බැහැ. යතුර බැංකුෙව් 
තිෙබනවා. එතැනට ඇවිදින් වී අරෙගන සහල් බවට පත් කරන 
ව්යාපාරිකෙයෝ කීපෙදෙනක් ඉන්නවා. ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා සඳහන් කරපු ආකාරයට ඒ වී මරදගහමුල පෙද්ශෙය් 
සිටින අයට සුළු ෙපොලියකට දීලා, ඒ ගබඩාවල තැන්පත් කරලා, ඒ 
කියපු විධියට ආරක්ෂණ කමයකින් ආපසු සහල් බවට පරිවර්තනය 
කරගන්න හැකි නම්, එම කමය අඩුම තරමින් ඒ පෙද්ශෙය් සිටින, 
දැනට ජීවත් ෙවන්න බැරි, වී ෙමෝල්වලින් බංෙකොෙලොත් වූ, 
බැංකුවලින් ණයක් ගන්න බැරි තත්ත්වයට ණයකාරයන් වූ 
මිනිසුන්  නැවත නඟා සිටුවන කමයක් ෙවනවා. ඒ නිසා ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාෙව් ඇතුළත් කරුණු 
ඉතාම වැදගත්ය කියා මා මතක් කරනවා. මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්, 
ඒ වී හැකි පමණ සුළු ව්යාපාරිකයන් අතර ෙබදන්න කියලායි; 
විෙශේෂෙයන් අප ජීවත් වන මරදගහමුල පෙද්ශෙය් ව්යාපාරිකයන්ට 
මහා ෙපොලියකට ෙනොව, සුළු ෙපොලියකට ඒ වී ෙදන්න කියලායි. 
මරඳගහමුල වල්පිට පෙද්ශෙය් තිෙබනවා, වී ගබඩා කීපයක්. එම 
ගබඩාවල තැන්පත් කරලා, බැංකුත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඒ වී 
ගන්නා ෙමොෙහොෙත්දී ඒවාට මුදල් ෙගවන්න ඕනෑ. චකයක් වාෙග් 
නිතර වී ගන්නා කමයක් හදා දුන්ෙනොත්, වීවලින් වන අලාභය මඟ 
හැෙරනවා. ඒ වාෙග්ම, ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මතක් කරපු අර 
පස්ෙදනා, හයෙදනා ෙනොව, සහල් ව්යාපාරය, වී ව්යාපාරය කරපු 
මිනිසුන් සියලුෙදනාට දැන් වැටිලා සිටින තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ 
ඇවිත් සැබෑ ව්යාපාරිකයන් හැටියට යන්න පුළුවන් ෙවනවා. 
හැබැයි 'අරලිය' කියන ව්යාපාරය ආදි ව්යාපාර දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ තිබුණු ව්යාපාර බවත් අපි දැනගන්න ඕනෑ. අරලිය 
ව්යාපාරයට ෙහෝ කාට ෙහෝ ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙමොකක් ෙහෝ 
ඥාතිත්වයක් තිෙබනවා නම්-  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, මා කියන්ෙන් ඒ ව්යාපාර වහන්න කියලා 

ෙනොෙවයි. ඒ අය අලුත් මැෂින් ෙගනැල්ලා හාල් පමිතියකට 
ෙගනැල්ලා අෙප් රෙට් සහල් තත්ත්වය උසස් කරන්න 
දායකත්වයක් සැපයූවා. ඒක සාමාන්ය ෙපොඩි ෙමෝල් හිමියකුට 
කරන්න බැහැ. ෙලොකු ෙමෝල් හිමියකුට විතරයි පමිතියක් සහිත 
ෙමෝල් පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්. ෙවනදා තිබුණාට වඩා අෙප් 
රෙට් හාල්වල තත්ත්වය පමිතිෙයන් උසස් කරන්න සමත් ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ මහා පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ෙග් දායකත්වය. අපි 
ඔවුන්ෙග් දායකත්වයත් පිළිගන්නවා. හැබැයි තිෙබන පශ්නය 
තමයි ඔවුන්ෙග් අධිකාරිත්වය. ඔබතුමා කියපු අර පහළ සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ටත් ඔවුන්ෙග් ව්යාපාර වර්ධනය කර 
ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව බිඳ 
වැටීම තමයි ෙමතැන ඇති ෙවලා තිෙබන අර්බුදය. අඩුම තරමින්, 
වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් වී ටිකවත් ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
නම්, ඔවුන්ෙග් ෙමෝල් නැවත කියාත්මක වන තැනකට 
ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවයි ලබාෙදන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් අපත් ෙම් සාකච්ඡා කරන, විවාද 

කරන කරුණුවලට උත්තර ෙදන්න ෙකෙනකු අද ෙම් ගරු සභාෙව් 

නැතිව ගියත් අපි ෙම් ගැන අද ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතු ෙළේ කථා කළා. ඒ නිසා ෙම් වාර්තා වග කිව යුත්තන් අතට 
පත් කරලා, ඔබතුමන්ලාත්, අපත් -අපි සියලුෙදනාම- කියපු ඒ සුළු 
ව්යාපාරිකයන් අතර ඒ ව්යාපාරය තවතවත් ව්යාප්ත කරලා, තල්ලු 
කරලා, නියමිත විධියට සහන ෙපොලියකට බැංකු ණයක් දීලා එකී 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළ යුතුය කියන කථන්දරයට මම 
එකඟයි. එය කරන්න ඕනෑ කියන එකත්, එය කළ යුතු ෙදයක්ය 
කියන එකත් විෙශේෂෙයන් මමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මතක් 
කරනවා. තම ව්යාපාර කඩා වැටිච්ච නිසා මරඳගහමුල පෙද්ශය, 
දිවුලපිටිය පෙද්ශය ඇතුළු පෙද්ශවල සිටින සහල් ව්යාපාරිකයන් 
කරගන්න ෙදයක් නැතිව ඉතා අසරණ තත්ත්වයට, අන්ත දුක්ඛිත 
තත්ත්වයට පත් වී සිටිනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඔවුන් නඟා සිටුවන්න 
කළ ෙහොඳම ෙයෝජනාවක්ය කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරමින්, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය නිමා කරනවා.  

 
[අ.භා. 6.49] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අෙප් උගත් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළ  

කාෙලෝචිත මාතෘකාව සම්බන්ධෙයන් මෙග්ත් අදහස් ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම  ගැන මා සතුටට පත් ෙවනවා. ෙම් 
මාතෘකාව ගැන අද උෙද් දැන ගත්තාම ඊට අදාළ හැන්සාඩ් වාර්තා 
එකතු කරනෙකොට  මා දැක්කා, ගරු මන්තීතුමා ෙයෝජනා  කරන 
ෙම් පශ්නය  අද ඊෙය් පශ්නයක් ෙනොවන බව. එතුමා ෙම් ගැන 
2004 වර්ෂෙය් සිටම  කථා කර තිෙබනවා. 2004 වර්ෂෙය් සහ 
2005 වර්ෂෙය්  එතුමා තමයි ෙම් රෙට් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා 
වුෙණ්. එතුමා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා කාලෙය්ත් ෙම් පශ්නය 
විසඳන්නට උත්සාහ කළා. [බාධා කිරීමක්]  ඒ කමෙව්දය එදත් 
බැරි වුණා. එදා හරියාකාරව කළා නම්, අද ෙම් පශ්නය ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  ඒකට තමයි ෙම් එන්ෙන්.  
කන්නෙයන් කන්නයට කරන්න - [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි ඉන්නෙකොට කෙළේ කන්න ෙදකයි.  ඒ කන්න ෙදෙක් වී 

ටික අපි ගත්තා.  ඒ කන්න ෙදෙක් වී ටික සුළු හා මධ්යම පරිමාණ 
ව්යාපාරිකයන්ට දුන්නා. 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අපරාෙද් ඔබතුමන්ලා  කන්න ෙදකක් ඉන්ෙන් නැතිව අවුරුදු 

පහක් හිටියා නම්  ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න තිබුණා. [බාධා කිරීම්]  
ඒක තමයි.  [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙයෝජනාව ගැන  කථා කළ සියලුම 
මන්තීවරු කථා කෙළේත්  එකම ෙදයක්.  

2005දී මාත් එතැන හිටියා. එම නිසා මා ෙහොඳට දන්නවා. 
ඇත්තටම ෙම් පශ්නය අපි විගහ කරන්නට ඕනෑ. ෙමය අද ඊෙය් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 2005 වර්ෂෙය්ත් ෙම් පශ්නය තිබුණා.  2010  
වර්ෂෙය්ත් ෙම් පශ්නය තිබුණා. ෙම්ක ෙම් රෙට් දැෙවන පශ්නයක්. 
අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගත යුතුයි. ගරු 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තිතුමා ෙබොෙහොම කාෙලෝචිත ෙද්වල් 
ෙයෝජනා කළා. අෙප් අෙනක් මන්තීවරුනුත්  ෙයෝජනා කළා, 
පැහැදිලිවම  ඒකාධිකාරය නැති කරන්න නම්, ෙම් සුළු 
පරිමාණෙය් ෙමෝල් හිමියන්, ෙගොවියා සහ බැංකු කියන  ෙම් 
තිත්වය ඒකාබද්ධ වන  වැඩපිළිෙවළක් අනිවාර්යෙයන්ම  අවශ්ය 
බව.  
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[ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 27 

ෙම්කට මා උදාහරණයක් හැටියට ගන්නවා,   සහලින් 
නිෂ්පාදනය වන හා  බත ආහාරයට  ගන්න,  තවත් රටක් වන 
ජපානය. සාමාන්යෙයන් ෙමය කළ හැක්ෙක් තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් 
පරිෙභෝජනයට ගන්න  සහල් පමාණය හඳුනා ගත්තාට  පස්ෙසේ,   
ඒ පෙද්ශෙය් ෙම් තිත්වය එකතු ෙවලා කුඩා පමා ණෙය් ව්යාපෘති 
පටන් ගත හැකියි.  ඒ සඳහා පමුඛත්වය ෙදනවා. අවුරුද්දකට 
අවශ්ය වී පමාණය ගබඩා කරනවා. අෙප්  ලංකාෙව් කරන  system  
එකට වඩා ෙවනස් විධියට අපට ෙම් ගැන හිතන්නට ෙවනවා.  

අපි කරන්ෙන් වී ටික විකුණනවා. වී ෙගොවියා වී සියල්ලම 
විකුණනවා.  වී ෙගොවියා වී ටික වික්කාට පස්ෙසේ  ඔහු  ණය ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒ ණය පියවනවා. ඉතිරි වුෙණොත් ෙගදරට අවශ්ය 
බඩු ටික ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ  ආෙයත් මුදල් නැති වුණාම අර 
ෙගදරට ගත් බඩු ටික -ටීවී එක, ටැක්ටර් එක  ෙහෝ   ටැක් ටර් එෙක් 
ෙරෝද ටික ෙහෝ විකුණනවා. ඊට පස්ෙසේ බැංකුෙවන් ණය ගන්නවා. 
ෙම් cycle   එක ෙමෙහම ගිෙයොත්  ෙම් පශ්නය කවදාවත් 
විසඳන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම්කට කාෙලෝචිත අලුත් 
කමෙව්දයක් අපි සැකසිය යුතුයි. ගරු අනුර දිසානායක  මන්තීතුමා 
ඇතුළු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන්ටත් මා ෙයෝජනා 
කරනවා, අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳමු කියා. 
ෙම් පශ්නය විස ෙඳන තැනකට ඇවිත් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
අය වැෙයන් අපි ෙයෝජනා කර තිෙබනවා -   [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන්  වී ෙගොවීන්ෙගන් ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබනවා.  අඩු මිලට 

ඔවුන් ෙදන්න හදන්ෙන්. ඒක තමයි ගරු මන්තීතුමා  ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන්.  ෙම් වී ෙතොගයත් දුන්ෙනොත් ආෙයත් එකතුෙවලා 
කරන්නට ෙවන්ෙන්  ඊළඟ මහ කන්නෙය් වී ආපු ෙවලාවට.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අපි පිළිගන්නවා. ඔබතුමා මතු කරන පශ්නය  ෙමොෙහොතකින් 

විසඳා  ගත හැකි පශ්නයක් ෙනොවන බව. ෙම්ක දිගටම ආපු 
පශ්නයක්. අපි ෙම්  කන්නෙයන් පස්ෙසේ වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදමු. 
අඩුම තරෙම් අවුරුදු ෙදක තුන ඇතුළත එෙහම නැත්නම්  ඉදිරි 
අවුරුදු පහ  ඇතුළත  විසඳන වැඩපිළිෙවළකට යමු. ඒකට අපිත් 
එක්ක බද්ධ ෙවන්න. ෙමවර අය වැෙයන් අපි ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා  කෘෂි කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න, ගාමීය කර්මාන්ත 
දියුණු කරන්න සියලුම ගම්මානවල  ෙගොවිෙයෝ ව්යවසායකෙයෝ 
හැටියට  ආෙයෝජනය කරන්න කියා. ෙම් කාර්යෙය්දී  වී 
නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවියාට පුළුවන් ව්යවසායකෙයෝ හැටියට 
එකතුෙවලා  අපි  ෙයෝජනා කරන  ගාමීය කර්මාන්ත නඟා 
සිටුවීෙම් වැඩපිළිෙවළ තුළ  ඉඳෙගන අලුත් ව්යාපෘති පටන් 
අරෙගන කටයුතු කරන්න. විෙශේෂෙයන් ගබඩා පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කරන්න මිලියන 1000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
මිලියන 1000 අපට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්,  වී ෙගොවියා ෙග් 
පශ්නය හරියාකාරව විසඳන්න.  

ෙම් ආකාරෙයන් දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් ගැන හිතුෙවොත් 
විතරයි අපට ෙම් පශ්නය ජය ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම 
නැති වුෙණොත් ෙවන්ෙන් ඔබතුමා කියනවා වාෙග් ෙකටි කාලීනව 
වී ටික විකුණා ගන්න බැරි නිසා ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් 
ෙසොයන්නට ගිෙයොත් නැවතත් ෙම් ෙරෝල කරකැෙවන එකමයි 
ෙවන්ෙන්. වී ෙගොවියා හැම දාම කරන්ෙන් වී ටික සම්පූර්ණෙයන් 
විකුණනවා, ෙගදරට අවශ්ය බඩු ටික ගන්නවා. ආෙයත් ණය 
අරෙගන, ණය හිමිෙයෝ බවට පත් ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, අපි පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාලෙය් දැක්කා ෙගොවිෙයෝ 
වහ ෙබොන බව. ෙගොවිෙයෝ වහ ෙබොන තත්ත්වයට පත් වූෙණ් 
අතීතෙය් සිට ආව ෙම් සමස්ත පශ්නය නිසායි. ෙම්ක බරපතළ 
පශ්නයක්.  

මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මා ළඟ තිෙබනවා 2008 සිට 
2015 දක්වා සම්පූර්ණ වී නිෂ්පාදනය  සහ වී අෙළවි මණ්ඩලය 
මිලදී ගත් වී නිෂ්පාදන පමාණය ගැන සටහනක්. උදාහරණයක් 
වශෙයන් වී අෙළවි මණ්ඩලය 2014දී වී ඇටයක්වත් මිලදී ගන්ෙන් 
නැහැ. 2015 මහ කන්නෙය්දී තමයි අපි වී අෙළවි මණ්ඩලය 
හැටියට ෙමටික් ෙටොන් 160,000ක් සහ යල කන්නෙය්දී ෙමටික් 
ෙටොන් 175,000ක් ආදී වශෙයන් වැඩිම පමාණයක් මිලදී ගන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම මම ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට කාරණයක් 
මතක් කරන්නට කැමැතියි. ෙමතුමා 2012දී පවා ෙයෝජනා 
කරනවා වී කිෙලෝවක් රුපියල් 40ට ගන්න කියා. ඒ නිසා අපි දින 
100 සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය්දීත් රුපියල් 40 සිට 50 දක්වා 
මිලකට වී කිෙලෝවක් මිලදී ගන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ඒ 
වාෙග්ම අපි 2016 සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය්දීත්  රුපියල් 40 
සිට 50 දක්වා මිලකට වී කිෙලෝවක් මිලදී ගන්න ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ අඩු කිරීම වාෙග්ම, අපි ෙගොවියාට සහන ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුවට අපි ෙගොවියාට මුදල් 
ලබා ෙදනවා. ෙම් මුදල් පාවිච්චි කර ෙගොවියාට හැකියාවක් 
ලැෙබනවා අලුෙතන් ව්යාපෘති පටන් ගන්නට, ඔබතුමා ෙයෝජනා 
කරන ව්යාපෘති පටන් ගන්නට. ඒ සඳහා අපිට ෙහොඳම අවස්ථාවක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. අපි ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජනය ෙගන 
අනිවාර්යෙයන් ෙම් පශ්නය විසඳිය යුතුයි.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම එක ෙදයයි අහන්ෙන්. දැන් වී අෙළවි මණ්ඩලය සතුව 

තිෙබන වී සම්බන්ධව ෙටන්ඩර් කැඳවලා තිෙබනවා, නාඩු 
කිෙලෝවකින් රුපියල් 8.20ක් පාඩු ෙවන ආකාරයටත්; සම්බා 
කිෙලෝවකින් රුපියල් 3ක් පාඩු ෙවන ආකාරයටත්. ඒ අනුව, 
නාඩුවලින් විතරක් සිදු වන පාඩුව රුපියල් මිලියන 2,000 
ඉක්මවනවා. සම්බාවලින් වන පාඩුව රුපියල් මිලියන 600 
ඉක්මවනවා. ඒ අනුව දැන් අපි අභිමුව තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 
2,600ක පාඩුවක් සිදුවීෙම් අවස්ථාවක්. අමාත්යවරයා ඕනෑ ඒක 
නතර කරන්නයි. අමාත්යවරයා කියනවා නම්, "ඔව්, ඒක නතර 
කරනවා. යම් ෙතොගයක් අපි ඒෙගොල්ලන්ටත් ලබා ෙදනවා. නමුත් 
අපි යම් පතිශතයක් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන්ටත් 
ලබා ෙදනවා" කියා. ඒ විධිෙය් ෙමොකක් ෙහෝ අදහසක් ඕනෑ, ෙම් වී 
ෙතොගය සම්බන්ධව. දැන් ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා කියන්ෙන් 
ඊළඟ කන්නෙය් බලමු කියා. ඊළඟට ෙපබරවාරි, මාර්තුවලින් 
පසුව තමයි මහ කන්නෙය් අස්වැන්න එන්ෙන්. නමුත් දැන් ෙම් 
ආව වී ෙතොගය පිළිබඳව උත්තරයක් ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ෙම් කාරණය 

ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවා ඉක්මනින් 
පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න. 

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට අවශ්ය ඒ උත්තරය ලබා ෙදන ආකාරයයි. ෙමොකද, 

ඇමතිතුමා ඉඳලා, "ඒක එෙහම කරන්ෙන් නැහැ" කිව්වා නම්, මම 
ඒක පිළිගන්නවා. දැන් ෙම් සම්බන්ධව පිළිතුර ලබා ෙදන 
ආකාරයක් නැහැෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඉක්මන් පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් ෙම් සම්බන්ධව සභාවට අමාත්යවරයාෙග් 

පකාශයක් හැටියට- [බාධා කිරීමක්] පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා 
කිව්වාට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කටයුතු කරන කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා ෙන්. ඒ පිළිතුර ෙකොෙහොමද ලබා ෙදන්ෙන්? ඒකට 
තවත් පශ්නයක් අහන්නට ඕනෑද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙග් අවධානයට 

ෙයොමු කර ඉකිමන් පිළිතුරක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්නම්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නැත්නම් අමාත්යවරයාෙග් පකාශයක් හැටියට ෙම් 

සඳහා පිළිතුර ලබා ෙදන බව කියන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
උත්තරය ෙදන්න විධියක් නැහැ. උත්තරයක් ෙදනවා කියා 
කිව්වාට, සභාවට පිළිතුරක් ෙදන්න විධියක් නැහැ. උත්තරය ලබා 
ෙදන්න තිෙබන කමෙව්දය ෙමොකක්ද? 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අමාත්යාංශ පකාශ යටෙත් ෙම් සඳහා පිළිතුරක් ලබා දිය 

හැකියි කියා මා හිතනවා.  
 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අමාත්යවරයාෙග් පකාශයක් හැටියට පිළිතුරක් ෙදන්න, 

එතෙකොට හරි. 
 
 
 
 

එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා. 7.00 වුෙයන්, 2015 ෙනොවැම්බර් 0 6 දින 
සභා සම්මතිය අනුව, මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා විසින් පශන්ය 
ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015  ෙනොවැම්බර් 28 වන 
ෙසනසුරාදා පූ.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

 
அப்ெபா , பி.ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ பாரா மன்றம், 

அதன  2015 நவம்பர் 06 ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்களால் வினா வி க்காமேலேய 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2015, நவம்பர் 28, சனிக்கிழைம .ப. 
9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

 
It being 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Saturday, 28th 

November, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 
06th November, 2015.  
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 –[හයවන ෙවන් කළ දිනය]: 
      ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදී. 
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ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட ஆறாம் நாள்] : 

இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
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பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
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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 
 

2014 වර්ෂය සඳහා සමුපකාර ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.- [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]   

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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දිවි නැඟුම දීමනාලාභීන්  : විසත්ර 

வாழ்வின் எ ச்சி ெகா ப்ப  ெப ேவார்: விபரம் 
DIVINEGUMA RECIPIENTS: DETAILS  

 

169/’15 
1. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පසු ගිය රජය සමෙය් ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත, දිවි 
නැඟුම දීමනා ෙනොලැබූ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 
සිටින බව  එතුමා දන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට ඉතා කඩිනමින් එම දීමනා ලබා 
දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) දිවයින පුරා සිටින දිවි නැඟුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් දීමනා ලබා ෙදන  අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පිරිසට ලබා ෙදන දීමනාවන්ෙග් මුළු මාසික 
වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම දීමනා පමාණයන් කාණ්ඩ අනුව ෙවන්කර 
තිෙබ්ද;  

 (iv) ඉහත (iii) හි සඳහන්  කාණ්ඩ අනුව එක් එක් අයට 
ලබාෙදන දීමනා පමාණයන් කවෙර්ද;  

 (v) දිවයිෙනහි කාණ්ඩ අනුව දීමනා ලබා ගන්නා 
පවුල් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (vi) 2015 ජනවාරි 08 දින බිහි වූ යහ පාලනය තුළ දිවි 
නැඟුම දීමනාලාභීන් සඳහා දීමනා වැඩි කර 
තිෙබ්ද;  

 (vii) එෙසේ නම්, වැඩි වූ දීමනා එක් එක් කාණ්ඩය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் அரசியல் 
காரணங்களினால் வாழ்வின் எ ச்சி 
ெகா ப்பன கள் கிைடக்காத குைறந்த 
வ மானம் ெப கின்ற கு ம்பங்கள் உள்ளன 
என்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இவர்க க்கு ேமற்ப  
ெகா ப்பன கைளத் ாிதமாக வழங்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நா  வதி ம் உள்ள வாழ்வின் எ ச்சி 
அபிவி த்தித் திைணக்களம் லம் 
ெகா ப்பன  வழங்கப்ப கின்ற குைறந்த 
வ மானம் ெப ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற ெகா ப் 
பனவின் மாதாந்தெமாத்தப்  ெப மதி எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெகா ப்பன த் ெதாைககள் ெதாகுதி 
களாகப் பிாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமேல (i i i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ெதாகுதிக க்கு அைமய ஒவ்ெவா வ க்கும் 
ெபற் க் ெகா க்கப்ப கின்ற ெகா ப்பன த் 
ெதாைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) நாட் ல் ெதாகுதிகளின் அ ப்பைடயில் 
ெகா ப்பன கைளப் ெபற் க்ெகாள் ம் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய 
யா  என்பைத ம்; 

 (vi) 2015 சனவாி 08ஆம் திகதி உ வாக்கப்பட்ட 
நல்லாட்சியின்கீழ் வாழ்வின் எ ச்சிக் 
ெகா ப்பனைவப் ெப ேவா க்கான ெகா ப் 
பன கள் அதிகாிக்கப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 
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 (vii) ஆெமனில், அதிகாிக்கப்பட்ட ெகா ப்பன கள் 
ஒவ்ெவா  ெதாகுதிக்கும் அைமய தனித்தனிேய 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Social Empowerment and 

Welfare:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that there are 
low-income families who did not receive 
Divineguma allowances on political 
grounds under the former Government; 

 (ii) if so, whether speedy action will be taken to 
provide those allowances to them; and 

 (iii) if so, the date on which it will be done? 

(b) Will he table - 

 (i) the number of low-income families 
throughout the Island who receive the 
allowances provided by the Divineguma 
Development Department; 

 (ii) the total value of the monthly allowances 
provided to those people; 

 (iii) whether those allowances have been 
divided into categories; 

 (iv) the allowances provided to each party 
according to the categories mentioned in 
(iii) above ; 

 (v) the number of  families in the Island 
receiving allowances according to the 
categories, separately; 

 (vi) whether the allowances provided to the 
Divineguma recipients have been increased 
by Good Governance established on 08th 
January, 2015; and 

 (vii) if so, the increased monthly allowances as 
per each category, separately? 

(c) If not, why?   

 
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, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) විවිධ ෙහේතු නිසා දිවි නැඟුම දීමනා/සහනාධාර 
ෙනොලබන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සිටින බව 

පිළිගනිමි. එම නිසා සහනාධාර ලැබිය යුතු අඩු 
ආදායම්ලාභීන් හඳුනාගැනීෙම් දීප ව්යාප්ත 
සමීක්ෂණයක් සිදුකිරීමට දැනට පියවර ෙගන ඇත. 

 (ii) ඉහත (අ) (i) පරිදි සහනාධාර ලැබිය යුතු අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල් හඳුනා ගැනීමට 2015.03.11 
දින අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය අනුව සමීක්ෂණයක් 
කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කර ඇත. ෙමම දීමනා ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන් සියලු ෙතොරතුරු ඇතුළත් කර 
රාජ්ය පුවත් පත් වන දිණමිණ, ෙඩ්ලි නිවුස,් 
තිනකරන් යන පුවත් පත්වල දැන්වීමක් ෙලස 
2015.10.28 දින පළ කරන ලද අතරම, ෙම් වන 
විට සමීක්ෂණය සිදු කිරීමට අවශ්ය නිලධාරින් 
පුහුණු කිරීෙම් කටයුතු දිසත්ික් මට්ටමින් සිදුෙව්. 

 (iii) ෙමම සමීක්ෂණය දීප ව්යාප්තව සිදු කරන බැවින් 
හා ඊට විශාල පවුල් පමාණයක් අදාළ වන නිසා 
සමීක්ෂණය මඟින් ලබා ගන්නා දත්ත හා 
ෙතොරතුරු මත දිනය තීරණය කරනු ඇත. (අදාළ 
ෙතොරතුරු  ඇමුණුම 01 වශෙයන් සභාගත* 
කරමි.) 

(ආ) (i) 2015 ෙනොවැම්බර් මසට අදාළව දිවි නැඟුම 
සහනාධාර ලබාෙදන පවුල් 1,456,583කි. දිසත්ික් 
වශෙයන් පතිලාභීන්ෙග් පමාණයන් ඇමුණුම 02 
වශෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඇමුණුම 02 සභාගත* 
කරමි. 

 (ii) රුපියල් 3,475,993,860ක මුළු මාසික වටිනාකමක් 
දීමනා ෙලස පතිලාභීන් ෙවත ලබා ෙදයි.  ෙමම 
ඇමුණුම් 02 අනුව ලබා ෙදන දීමනාවන්ෙග් 
වටිනාකම් හා පතිලාභීන් සංඛ්යාව සඳහන් කර 
ඇත. 

 (iii) ඔව්.  ෙමම කාණ්ඩ පවුෙල් සාමාජික සංඛ්යාව 
පදනම් කර ෙගන පහත පරිදි කාණ්ඩගත කර ඇත. 

 
 (iv) ෙමයට අදාළ 2015/06 චක ෙල්ඛනය ඇමුණුම 03 

වශෙයන් සභාගත* කරමි. 

 

පවුෙල් සාමාජික සංඛ්යාව 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 

03 

03ට අඩු 

සවිබල ගැන්වූ පවුල් 

පවුෙල් සාමාජික 
සංඛ්යාව 

දැනට පවතින 
සහනාධාර වටිනාකම 
රුපියල් 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 3,500 

03 2,500 

03ට අඩු 1,500 

සවිබල ගැන්වූ 
පවුල් 

420 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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 (v)   (ඇමුණුම 02) 

 
 

 (vi) ඔව්. 

 (vii) ඔව්. 2015 වර්ෂෙය් අෙපේල් මස සිට එක් එක් 
කාණ්ඩය අනුව දිවි නැඟුම සහනාධාරය ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් දක්වා ඇත.  

 

(ඇ) ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ස්තුතියි. 

 
විශාමික අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරින් : 

නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීම 
 இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவ ஓய் தியர்கள் : 

மீளச் ேசைவயிலமர்த்தல் 
RETIRED OFFICERS OF SRI LANKA EDUCATION 
ADMINISTRATIVE SERVICE: RE-EMPLOYMENT  

174/’15 
2.  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2015.06.15 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි, ශී ලංකා 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් විශාමික නිලධාරින් 
ෙකොන්තාත් පදනම මත නැවත ෙසේවෙය් 
පිහිටුවීමට අදාළ අනුමතිය රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් නිකුත් කර ඇති බවත්;  

 (ii) ඉහත අනුමතිය පකාරව, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් විසින් 2015.07.17 දිනැති අංක 

පවුෙල් සාමාජික 
සංඛ්යාව 

දැනට 
පවතින 
සහනාධාර 
වටිනාකම 
රුපියල් 

පවුල් 
සංඛ්යාව 

04 ෙහෝ 04 ට වැඩි 3,500 597,659 

03 2,500 253,652 

03ට අඩු 1,500 459,114 

සවිබල ගැන්වූ 
පවුල් 

420 146,158 

පවුෙල් සාමාජික 
සංඛ්යාව 

2015 මාර්තු 
මස දක්වා 
පැවති 
සහනාධාර 
වටිනාකම 
රු. 

2015 අෙපේල් 
මස සිට වැඩි 
කිරීෙමන් පසු 
සහනාධාර 
වටිනාකම  
රු. 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 3,000/- 3,500/- 

03 2,000/- 2,500/- 

03ට අඩු 1,000/- 1,500/- 

සවිබල ගැන්වූ 
පවුල් 

420/- 420/- 

ED/4/58/16/01/04 දරන ලිපිෙයන්, විශාමික 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරින් නැවත 
ෙසේවෙය් ෙයොදවන ෙමන් අදාළ සියලු පාර්ශව්යන් 
ෙවත උපෙදස ්ලබා දී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015 සැප්තැම්බර් 01 දින වනවිට, දකුණු පළාත් 
අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින පුරප්පාඩු 
සඳහා අයදුම් කර ඇති විශාමික අධ්යාපන 
පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරින්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (ii) ඔවුන් විධිමත් ෙලස නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවනු 
ලබන  දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015.06.15ஆம் திகதி  ெதாடக்கம் அ க்கு 
வ ம் வைகயில் இலங்ைக கல்வி நி வாக 
ேசைவயின் ஓய் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கைள 
ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் மீளச் ேசைவயில் 
அமர்த் வதற்கான அங்கீகாரம் பகிரங்க 
ேசைவகள் ஆைணக்கு வினால் வழங்கப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம் கல்வி 
அைமச்சின் ெசயலாளரால் தம  
ED/4/58/16/01/04 ஆம் இலக்க 2015.07.17ஆம் 
திகதிய க தத்தின் லம் ஓய் ெபற்ற கல்வி 
நி வாக ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கைள மீளச் 
ேசைவயில் ஈ ப த் மா  சம்பந்தப்பட்ட சகல 
தரப்பினர்க க்கும் ஆேலாசைன வழங்கப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2015 ெசப்ெரம்பர் 01ஆம் திகதியளவில், ெதன் 
மாகாணக் கல்வித் திைணக்களத்தில் நில கின்ற 
ெவற்றிடங்க க்காக விண்ணப்பித் ள்ள 
ஓய் ெபற்ற கல்வி நி வாக ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் ைறசார்ந்த வைகயில் மீளச் 
ேசைவயில் அமர்த்தப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware - 

 (i) that approval has been given by the Public 
Service Commission with pertinence to re-
employing the retired officers of the Sri 
Lanka  Education Administrative Service 
on contract basis with effect from 
15.06.2015; and 

 (ii) that as per the above approval, all the 
relevant parties have been instructed by the 
Secretary to the Ministry of Education 
through letter Number ED/4/58/16/01/04 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

dated 17.07.2015 to re-employ the retired 
officers of the Sri Lanka Education 
Administrative Service? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the names of the retired officers of the Sri 
Lanka Education Administrative Service 
who have applied for the vacancies 
prevalent in the Department of  Education 
of the Southern Province as at 01st 
September, 2015; and  

 (ii) the date on which they will be formally                
re-employed? 

(c) If not, why? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. පසුගිය වසර ෙදක තුළ විශාම ගිය මනා කාර්ය 
සාධනයක් සහිතව ෙසේවය කළ නිලධාරින් නැවත 
ෙසේවෙය් ෙයොදා ගැනීමට එමඟින් දන්වා ඇත.  

(ආ) (i) 2015.11.16 දින ෙර්ඛීය අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
ෙවත පහත සඳහන් නිලධාරින්ෙග් අයදුම්පත් 
ෙයොමු කර  ඇත. 

  (1)  ඩබ්ලිව්. කුලතුංග මහතා 

  (2)  ඩී.ඩී. වීරෙසේකර මහතා 

  (3)  ෙක්. ෙසෝමසිරි මහතා 

  (4)  ආර්.ෙක්.ජී. පුංචිෙහේවා මහත්මිය 

 (ii) 2015.12.01 දින සිට 2016.06.01 දින දක්වා 
ෙසේවෙය් ෙයදවීමට රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
ෙවත නිර්ෙද්ශ කර යවා ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පළමුෙවන්ම ගරු අධ්යාපන 

ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. සභානායකතුමනි, එතුමා 
පළමුවන වතාවට කැබිනට් මණ්ඩලයට එකතු වුණු සාමාජිකයකු 
වුණත් හැම දාම එතුමාම ඇවිල්ලා ඉතාම වගකීෙමන් පශ්නවලට 
පිළිතුරු ෙදනවා. අපි එය අගය කරන්න ඕනෑ, විපක්ෂය විධියට 
වුණත්. ඒ නිසා මම පළමුෙවන්ම ඒ අගය කිරීමට අවස්ථාව ෙවන් 
කර ගනිමින්, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්න කැමැතියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වන විට ලංකාව පුරා අධ්යාපන 
පරිපාලන ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, පුරප්පාඩු 850ට අධික පමාණයක් තිෙබනවා. 

ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ෙම් වන විටත් අපි PSC එෙක් 

නිර්ෙද්ශය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ නිර්ෙද්ශය 
තවම ලැබිලා නැහැ. ඒක ඇත්ත වශෙයන්ම අපටත් හරි පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. අපටත් ඕනෑකම තිෙබනවා රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය  ලැබුණු සැනින් ෙම් පුරප්පාඩු සඳහා  
බඳවා ගන්න.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවල තිෙබන ගැටලුවක්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. එතැන පශ්නය වුෙණ් ෙම්කයි. පසු 

ගිය දවස්වල අලුතින් නිලධාරින් පත් කරන තුරු සංකාන්ති 
කාලයක් තිබුණා; අලුතින් ෙල්කම්වරු පත්වීෙම් පමාදයක් තිබුණා. 
නමුත් දැන් අපට දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා ඉක්මනින්ම ඒ 
පුරප්පාඩු ටික පුරවන්න පුළුවන් කියලා.  ඒ අනුව  ඒ පුරප්පාඩු 800 
ගණනටම ඉතා ඉක්මනින් බඳවා ගන්න කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, දකුණු පළාෙත් මාතර දිස්තික්කය තුළ 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාල 11ක් තිෙබනවා. ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන 
කාර්යාල 39ක් තිෙබනවා. ඒ කලාප කාර්යාල එෙකොළෙහේම 
පරිපාලන ෙසේවෙය් අංක I තනතුරුවල පුරප්පාඩු තිෙබනවා. දකුණු 
පළාෙත් විතරක් තිෙබන පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 70ට වැඩියි. පරිපාලන 
ෙසේවෙය් අංක Iහි පුරප්පාඩු තනතුරුවල වැඩ දැනට තාවකාලික 
වශෙයන් ආවරණය කරනු ලබන්ෙන්, II වන ෙශේණිෙය් ෙහෝ III 
වන ෙශේණිෙය් නිලධාරින්. දකුණු පළාෙත් විදුහල්පතිවරුන්ෙග් 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාවත් 400ට වැඩියි. ෙම්ක බරපතල තත්ත්වයක්.  
එම නිසා ෙමම පුරප්පාඩු කඩිනමින් පිරවිය යුතු ෙවනවා. දකුණු 
පළාෙත් පමණක් පන්ලක්ෂ දාහතරදාහක් විතර දරුවන් ඉන්නවා.  
ෙම් අඩුපාඩුව නිසා ඇති වන පතිවිපාකය ඔබතුමාටත් ෙත්ෙරනවා. 
ෙම් සඳහා ගත යුතු කඩිනම් කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? අපි රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් තීන්දුව එනෙතක් ඉන්න එකද? ඒ සඳහා 
දින වකවානුවක්  නියම කර ගන්නත් බැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් සඳහා 
අපට ගන්න පුළුවන් කඩිනම් කියාමාර්ගය? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය අපිත් ෙහොඳින් 

අවෙබෝධ කරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් පුරප්පාඩු ෙමපමණ 
පමාණයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් වසර තුළ පමණක් 
ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අධ්යාපන 
ඇමති හැටියට ඉන්න කාලෙය් පවා කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් පුරප්පාඩු 
පුරවලා තිබුෙණ් නැහැ.  දැන්  තිෙබන්ෙන්, ඒ විධියට වසරක් පාසා 
දිගින් දිගටම එකතු වුණ පුරප්පාඩු. දැන් 800 ගණනක් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ෙල්කම්තුමාත්, මමත් දැන් ෙම් 
ගැටලුව විසඳන්න ෙපෞද්ගලිකවම මැදිහත්  ෙවලා සිටිනවා. 
ඇත්තටම රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට  බලපෑම් කිරීමට අපට 
හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අපි ඉල්ලීමක් කළා, ඉක්මනින් ඒ 
නිර්ෙද්ශය එවන්න කියලා. මම දන්න විධියට  ඉතා ඉක්මනින් ඒ 
නිර්ෙද්ශය ලැෙබනවා. එන සතිය ෙවන ෙකොට ලැෙබන්න ඉඩ 
තිෙබනවා. එෙහම ලැබුෙණොත් ඒ විගසම ඒ බඳවා ගැනීම් කිරීමට 
අවශ්ය කටයුතු කරනවා. ෙමොකද, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අනුමැතියකින් ෙතොරව ගැසට් කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි එදා බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් -මම 
එතුමාෙග් කැබිනට් සගයකු විධියට දන්නවා- ආණ්ඩු පක්ෂය 
තුළදීත්, කැබිනට් මණ්ඩලය තුළදීත්  හැම දාම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
විශාල අරගළයක් කළා. එතුමාෙග් කාලෙය්ත් රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙම් අර්බුදය තිබුණා. නමුත් පුළුවන් තරම් 
ඉක්මනින් ඒ අරගළය නිමා කරගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්න 
කියලා මම ඔබතුමාට සුබ පතනවා. 

 ඒ ඉල්ලුම් කළ අය විධියට නම් හතරයි ඔබතුමා ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙපෞද්ගලිකවම දන්නවා, මාතර 
දිස්තික්කෙය් ෙරෝහණ නානායක්කාර, ලක්ෂ්මන් රිදියගම වැනි 
පරිපාලන ෙසේවෙය් ඉතා දක්ෂ ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් ෙම් තනතුරට 
ඉල්ලුම් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමා පකාශ කළ නම් අතෙර් 
ඒ නම් නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිර්ෙද්ශය කරලා තිෙබන්ෙන් අපි 

ෙනොෙවයි, දකුණු පළාත් සභාෙව් අධ්යාපන ෙල්කම්වරයා සහ 
පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයා. ඒ නිර්ෙද්ශය මත තමයි, සුදුසුකම් 
මත රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ඒ අවශ්ය තීරණය ගන්ෙන්. ඒක 
අෙප් තීරණයක් ෙනොෙවයි. ඒ අනුව ෙම් නම් හතර පමණයි 
නිර්ෙද්ශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකර අපි ෙම් කාරණය නිරවුල් කර 

ගනිමු. ෙම් පුරප්පාඩු සංඛ්යාවට අඩු ගණෙන්  දැනට ඉන්න අය 
ෙකොන්තාත් පදනමින් බඳවා ගන්න කටයුතු කරන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒකත් එෙහමයි. නමුත් අපි වහාම කළ යුතුව 

තිෙබන්ෙන් ෙම් පුරප්පාඩු 800 ගණන පිරවීෙම් කාර්යය කිරීමයි. 
එෙහම වුෙණොත් අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් තිෙබන ෙම් අඩු 
පාඩු විශාල පමාණයකට විසඳුම් ලැෙබනවා. එකම බාධාව හැටියට 
තිෙබන්ෙන් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරක්කුව පමණයි. 
අපි ඉතා ඉක්මනින් ඒ කටයුත්ත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහෝම ස්තුතියි.  
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙගන්  මට 

ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න අවසර ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවසර ෙදනවාද, ගරු ඇමතිතුමනි? 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු කථාව ඇත්තයි. 

ඇත්තටම දැන් වසර ගණනාවකත් තිස්ෙසේ ෙම් කටයුත්ත ෙම් 
විධියට අසාධාරණ, අයුක්ති සහගත, අවුල් සහගත ආකාරයට 
සිද්ධ ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, විශාම ගිය නිලධාරින් නැවත 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා, 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් I ෙශේණිය, II ෙශේණිය, III ෙශේණිය, 
යන ෙශේණිවල සිටින නිලධාරින් දැනටත් රට පුරාම කලාප 
ෙකොට්ඨාසවල සිටින බව. එක පැත්තකින් ඒ අය පිළිබඳව විධිමත් 
ෙලස සැලකිල්ලට ෙගන, ඒ ආධුනිකයන්ට යම් පුහුණුවක් 
ලබාදීලා ඔවුන්ට ෙම් අවස්ථාව සලසා ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
අවශ්යයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි,  
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන චකෙල්ඛ අනුව I ෙශේණිය, II ෙශේණිය, III 
ෙශේණිය, යන ෙශේණිවල පුරප්පාඩුවලට ඉතාමත්ම ඉක්මනින් 
බඳවා ගන්න කටයුතු කරන්න. විවෘත තරග විභාග ඉක්මනින් 
පවත්වා ඒ කටයුත්ත කරන්න. එෙහම නැත්නම් ෙම්ක හැමදාමත් 
"අටුව කඩා පුටුව හදනවා" වාෙග් ෙවනවා.  ෙම්ෙකන් ෙලොකු 
අවුලක් සිද්ධ ෙවනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, කලාප අධ්යක්ෂවරුන් සහ විවිධ 

තනතුරුලාභීන් තමයි රට වෙට්ම තිෙබන කලාප කාර්යාලවල 
සිටින්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ව ෙවනත් ස්ථානවලට මාරු කරලා ෙම් 
පුරප්පාඩු පුරවන්න ගිෙයොත් ඒ ස්ථාන කඩා වැෙටනවා. එම නිසා 
හැකි ඉක්මනින් කළ යුතු වන්ෙන් ෙම් පුරප්පාඩු අටසිය ගණන 
පිරවීමයි. අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගත්ෙතොත් අධ්යාපන පරිපාලන 
ෙසේවෙය් නිලධාරින් 36 ෙදෙනකුෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
සමහර අංශ ෙකෙරහි පරිපාලන වශෙයන් අපිටත් ගැටලු ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් මම හිතන විධියට  අධ්යාපන පරිපාලන 
ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙග් පුරප්පාඩු පුරවන එක තමයි ඉක්මනින් 
කළ යුතු වන්ෙන්. ෙමොකද, ඔවුන්ව මාරු කරන්න ගි ෙයොත් මීට 
වඩා බරපතළ ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
විවිධ පුද්ගලයින්ෙග් මතිමතාන්තර මත ඒ කාර්යාලවල ඉන්න 

සමහර අයට ෙදන්ෙන් නැහැ. එවැනි ගැටලු තිෙබනවා.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ගැටලුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් පළාත් සභා 

යටෙත්යි. ෙබොෙහෝ විට කලාප අධ්යාපන කාර්යාල පළාත් සභා 
යටෙත් තමයි පාලනය වන්ෙන්. එම නිසා තමයි ෙම් පශ්නය ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සමහර විට පළාත් සභාවලින් නිදහස් කරලා 
එවන්ෙන් නැහැ.  

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
පළාත් අධ්යාපනය ෙනොවුණත් කමක් නැහැ, ඒ 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. ඔබතුමා  
ෙන් අධ්යාපන ඇමතිතුමා. එම නිසා එයට අනිවාර්යෙයන්ම 
මැදිහත් ෙවන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අවධානය ෙයොමු කරලායි තිෙබන්ෙන්. නමුත් දහතුන්වන 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් අපට අයත් බලතලයි, 
පළාත් සභාවලට අයත් බලතලයි තිෙබනවා. එම නිසා පළාත් 
සභාවලයි ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන්. උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී 
ෙම් පිළිබඳව කථා කරමු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය 

ෙයොමු කරන්න.  

ඊළඟට පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.  
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

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) 
I move,  
 
“That December 03rd Thursday, 04th Friday, 05th Saturday, 07th 
Monday, 08th Tuesday, 09th Wednesday, 10th Thursday, 11th 
Friday, 12th Saturday, 14th Monday, 15th Tuesday, 16th 
Wednesday, 17th Thursday, 18th Friday and 19th Saturday, 2015 be 
allotted days for the consideration of the “Appropriation Bill 
(2016)”. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

 
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament, the hours of sittings of Parliament on allotted 
days for consideration of the “Appropriation Bill (2016)” from 
December 03rd Thursday to 19th Saturday, 2015 shall be 9.30 a.m. 
to 12.30 p.m. and 1.00 p.m. to 7.00 p.m.. At 6.30 p.m. paragraphs 
(5) and (6) of Standing Order No. 7 of the Parliament shall operate.” 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

 
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament and the motion agreed to by Parliament this day, 
the hours of sittings of Parliament on allotted days for consideration 
of the “Appropriation Bill (2016)” on Fridays, December 04th, 11th, 
and 18th, 2015 shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 
7.00 p.m.. At 6.30 p.m. paragraph (5) and (6) of Standing Order No. 
7 of the Parliament shall operate.” 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
III 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  
 
“That notwithstanding the motions agreed to by Parliament this day 
and on Friday, November 06th, 2015, the hours of sitting of 
Parliament on Wednesday 02nd and Saturday 19th December, 2015 
shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.00 p.m. to 5.00 p.m.. At 5.00 
p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question 
put.” 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශන්ය [ෙනොවැම්බර් 20] 
"පනත් ෙ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 20] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்ப மாக"  [மாண் மிகு  ரவி க ணாநாயக்க] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 
November] 

"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Ravi 
Karunanayake] 

Question again proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Gnanamuthu Srineshan. 
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[ .ப. 9.46] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வர  ெசல த் திட்டம் 

ெதாடர்பாக இந்த உயாிய சைபயிேல ேபசுவதற்கு எனக்கு 
அ மதியளித்த உங்க க்கு என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாண் , வர  ெசல த் திட்டத்தின் இரண்டாம் 
வாசிப்  மீதான விவாதத் க்கு வ கின்ேறன். த ல் இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்தி ள்ள சாதகமான, பாதகமான 
விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் மதிப்பீ  ெசய்யேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . ெபா ப் ள்ள எதிர்க்கட்சிையச் 
ேசர்ந்தவன் என்ற வைகயில், த ல் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தி ள்ள சாதகமான விடயங்கள் எைவெயன்பைத 
நாங்கள் டம்ேபாட் ப் பார்க்கேவண் ய நிைலயில் 
உள்ேளாம். அந்த வைகயில், இதைனப் பார்க்கின்றேபா , 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள் மீதான விைல குைறப்  என்ப , 
உண்ைமயிேல வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயமாக 
அைமந்தி க்கின்ற . கடந்தகால ஆட்சியின்ேபா  நாங்கள் 
எாிவா , பால்மா, ப ப் , ெவங்காயம் ேபான்றவற் க்கு 
அதிக விைல ெகா த்  வாங்கேவண் ய நிர்ப்பந்தமான 
சூழ்நிைல காணப்பட்ட . ஆனால், இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள் மீதான விைல 
குைறப்  என்ப , எங்க ைடய அ மட்ட மக்கள் ஓரள க்கு 
அதன் பலாபலன்கைள அ பவித் க்ெகாள்வதற்கு 
வாய்ப்பளிப்பதாக அைமந்தி க்கின்ற  என்பைத நான் 
இச்சைபயில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, ஒவ்ெவா  ேதர்தல் ெதாகுதியி ம் 
குைறந்தபட்சம் 5,000 கைள அைமத்தல் என்ப , 
உண்ைமயில் அத்தியாவசியத் ேதைவகளில் ஒன்றான ட்  
வசதிகள் இல்லாமல் வா கின்ற ஏதி கள் அல்ல  
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் உழல்கின்றவர்க க்கு 
வரப்பிரசாதமாக அைம ெமன்  க கின்ேறன். 
இைதவிட ம், மைலயக மக்கள் என்  பார்க்கின்றேபா , 
அவர்கள் எம  சாித்திரத்தில் க்கியமான இடத்ைதப் 
பி க்கின்றார்கள். சாித்திரம் வ ம் அவர்கள் எம  
நாட் ன் வ மானத் க்காக உைழத் க்ெகாண் ந்தா ம், 
அவர்க ைடய வாழ்க்ைக வசதிகைளப் ெபா த்தமட் ல், 
தாித்திரமான நிைலேய காணப்ப கின்ற . 'லயன்'களில் 
வா கின்ற அந்த மக்க க்குத் தனித்தனியான கைள 
அைமத் க்ெகா ப்ப  என்ப  வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயம். 
ெமாத்தத்தில் அவர்க க்கு இந்த வரப்பிரசாதம் 
கிைடக்கப்ெப மாக இ ந்தால், நாங்கள் ெபா ப் ள்ள 
எதிர்க்கட்சி என்ற வைகயில், அந்த நல்ல விடயத்ைதப் 
பாராட்டாமல் இ க்க யா .  

அ த்ததாக, ேசாிப் றங்களில் வா கின்ற மக்க க்கு 
100,000 ட்  அலகுகைள நிர்மாணித் க்ெகா ப்பெதன்ப , 
வ ைமப்பி யில் வா கின்ற அம்மக்களின் அத்தியாவசியத் 
ேதைவகளில் ஒன்றாகக் காணப்ப கின்ற, அ ப்பைட 
வாழ்வாதாரத் ேதைவக்கு இடமளிக்கின்ற ஒ  விடயமாக 
அைமந்தி ப்பைதயிட்  நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம்; 
இந்த விடயத்ைத ம் வரேவற்கின்ேறாம்.  

அேதேவைளயில், ம பான வாி அதிகாிக்கப் 
பட் ப்பதான  ஒ  வைகயில், எங்க ைடய மக்கள் 
ம க்கு அ ைமயாகக்கூ ய நிைலக்குத் தள்ளப்ப வைதத் 
தவிர்க்கக்கூ ய ஒ  விடயமாக அைம ம் என நான் 
நம் கின்ேறன். அேதேவைள, நிதியிைன ஈட்டேவண் ம் 

என்பதற்காக, நீங்கள் ம ச்சாைலகைள ம் ம க் 
கைடகைள ம் அதிகாித் க்ெகாண்  ெசன்றால், 
எங்க ைடய உண்ைமயான, உன்னதமான வளமாகப் 
ேபாஷிக்கப்ப கின்ற மனித வளமான  ம க்கு 
அ ைமயாகி, எங்க ைடய நாட் க்கு ஒ  ாியமான 
விைளச்சைலத் த வைதத் தவிர்க்கின்ற ஒ  நிைலேயற்ப ம் 
என்ப  உங்க க்குத் ெதாியேவண் ம். அந்த வைகயில், ம  
வாியிைன அதிகாிப்பதன் லமாக சிலேவைளகளில் ம ப் 
பாவைனயாளர்கைளக் கட் ப்ப த்த மாக இ ந்தால், 
அ  வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயமாக அைம ம்.  

இைதவிட ம், தனியார் ைறயின க்கு 2,500 பா 
சம்பளம் அதிகாிக்கப்பட் க்கின்ற . கடந்த காலங்களில் 
அரசாங்க ஊழியர்க க்கு 10,000 பா சம்பளம் 
அதிகாிக்கப்பட்டேபா , தங்க க்கு அந்த வாய்ப் க் 
கிைடக்கவில்ைல என்  ஏங்கியவர்க க்கு இ  
ஓரள க்காவ  நிம்மதிையத் தரக்கூ ய விடயமாக 
அைமந்தி க்கும் என்  நான் க கின்ேறன்.  

அேதேவைள, ேபாைதப்ெபா ள் ஒழிப் , சி வர் 
பா காப்  ேபான்றவற்ைற ன்ென ப்பதற்காகக் 
கணிசமானள  நிதி ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . உண்ைமயில் 
ேபாைதப்ெபா ள் பாவைனயான  எம  நாட் க்கு மிக ம் 
கஷ்டமான சூழ்நிைலைய உ வாக்கக்கூ ய ம் எம  
எதிர்காலச் சந்ததியினைர அழிக்கக்கூ ய ஒ  நிைலைமக்கு 
இட் ச் ெசல்லக்கூ ய மாகும். இந்த நிைலயில் 
சி வர்கைளப் பா காக்க ேவண் ம் என்ற எண்ணத் டன் 
ேபாைதப்ெபா ட்கைளக் கட் ப்ப த் வதற்கு நீங்கள் 
ஏற்ப த்திக்ெகாண்ட அந்தப் ெபாறி ைற ெவற்றியளிக்குமாக 
இ ந்தால், உண்ைமயில் அவர்கள் ஆ ைம ள்ள 
தைலவர்களாக, நாட் ற்கு ஆக்க ர்வமான ெசயல்கைளச் 
ெசய்யக்கூ யவர்களாக வ வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற  
என்பைதக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், ெநல் க்கான உத்தரவாத விைல என்ற விடய ம் 
இங்கு ெசால்லப்பட் க்கின்ற . கடந்த காலத்தில் எம  
விவசாயிகைளப் ெபா த்தமட் ல் அவர்கள் வயல் நிலங்களில் 
உைழத் த் தங்களின் விைளச்சைலப் ெப க் 
கியேபாதி ம்கூட இ தியில் ெநல் க்கான உத்தரவாத 
விைல இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் பாதிக்கப்ப கின்ற 
ஒ  நிைலைமையப் பார்க்கக்கூ யதாக இ ந்த . 
உண்ைமயில் ெநல் க்கான உத்தரவாத விைலயிைனப் 
ெபற் க் ெகா ப்பதன் லமாக - விவசாயிகளின் 
விைளச்ச க்கு உாிய வாய்ப்பிைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதன் 

லமாக, அவர்கள  வாழ்க்ைகயி ம் மகிழ்ச்சிைய 
ஏற்ப த்தக்கூ யதாக இ க்குெமன நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். அேதேவைள, கடந்த காலத்தில் ெநல் 
உற்பத்தி ெசய்தேபா ம் அந்த ெநல்ைலப் பா காக்கக்கூ ய 
களஞ்சியங்கள் இல்லாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைல 
காணப்பட்ட . உண்ைமயில் அவர்கள் தம  
ெசல த்தானங்கைளக் கடந்  இலாபத்ைதப் ெப வதாக 
இ ந்தால், ெநல்ைலச் சந்ைதப்ப த்தேவண் ய ேவைள 
வைரக்கும் -அதற்குாிய விைல அதிகாிக்கும் வைரக்கும்- 
ெநற்களஞ்சியங்களில் ைவத் ப் பா காப்பதன் லம் 
அதைனச் சாத்தியமாக்கலாம். உண்ைமயில் அவர்கள  
உற்பத்திையப் பா காக்கும் வைகயில் ெநற்களஞ்சியங்கள் 
அைமத் க் ெகா க்கப்ப ம் என்  கூறப்பட் க்கின்ற 
விடயம் சாத்தியப்ப மாக இ ந்தால் எம  விவசாயிகள் 
இதைன ெவகுவாக வரேவற்பார்கள்.   
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இைதவிட ம் மீன்பி த் ைற சார்பான ைற கங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்வ  என்ற விடய ம் மாணவர்க க்குக் 
கடன் வசதி டாக ம க்கணனிகைளப் ெபற் க்ெகா த்தல் 
என்ற விடய ம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் மதிப்பீட்  
ாீதியாக நாங்கள் தி ப்திப்படக்கூ ய ஒ  விடயமாக 
அைமந்தி ப்பைத நாங்கள் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறாம்.   

அேதேவைள, மக்கள் பிரதிநிதி என்ற வைகயில் இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தில் காணப்ப கின்ற தி ப்தியீனங்கள், 
குைறபா கள் பற்றி ம் நான் இங்கு கூறேவண் ய ேதைவ 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில், கடந்த காலத்தில் 
விவசாயிக க்கு வழங்கப்பட்  வந்த உரமானியம் இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தில் ம க்கப்பட் ப்ப ேபால் ெதாிகின்ற . 
இ  விவசாயிக க்கு மன உைளச்சைல ஏற்ப த்தக்கூ ய ஒ  
விடயமாக அைமந்தி க்கும் என்பைத அைமச்சர் அவர்களின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், ேதசியப் ெபா ளாதாரப் பா காப்பின்ைம 
என்கின்ற ஒ  விடய ம் சுட் க்காட்டப்பட ேவண் யதாக 
இ க்கின்ற . அதாவ , ேதசியப் ெபா ளாதாரத்தில் எம  
உந் சக்தியான உள்நாட்  உற்பத்தியாளர்கள் பாதிக்கப் 
படாத விதத்தில் ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கைளக் 
கவரேவண் ய ேதைவ எங்க க்கி க்கின்ற . ெவளிநாட்  

தலீட்டாளர்கைளக் கவரேவண் ம் என்ற ஒ  
ெபாறி ைறக்காக நாங்கள் உள்நாட்  உற்பத்தியாளர்கைளக் 
கஷ்டப்ப த் வதாக இ ந்தால், அவர்கள் சில ேவைளகளில் 
மனத் யர் அைடயக்கூ ய ஒ  நிைலைம ம் ஏற்படலாம். 
எனேவ, இந்த விடயத்தி ம் நாங்கள் கவனம் 
ெச த்தேவண் யி க்கின்ற .  ேம ம், ஊழியர் ேசமலாப 
நிதியம், ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியம் ேபான்ற விடயங்கைள 
நாங்கள் கவனமாகக் ைகயாள ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற  
என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

இைதவிட, ஏற்ெகனேவ இந்தச் சைபயில் கூறப்பட்ட 
விடயம்தான் வாகன ைகப் பாிேசாதைன என்  
ெசால்லப்ப கின்ற விடயம். இ  சம்பந்தமாக மாண் மிகு 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் " ச்சக்கர வண் க க்கும் இரண்  
சக்கர உந் ளிக க்கும் ைகப் பாிேசாதைனக்கான 
கட்டணம் அதிகாிக்கப்படமாட்டா " என்  
குறிப்பிட் ந்தார். இ ந்தா ம், ந த்தர வர்க்கத்தில் 
காணப்ப கின்றவர்கள் சிறியளவான நான்கு சக்கர 
வாகனத்ைதப் பயன்ப த் பவர்களாக இ ப்பார்கள். 
இப்ப ப்பட்டவர்க க்கு இந்தப் ைகப் பாிேசாதைனக் 
கட்டண அதிகாிப்  ஒ  கஷ்டத்ைதத் த கின்ற விடயமாக 
அைமந்தி க்கும் என்பைத இந்த இடத்தில் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகைள எ த் க் 
ெகாண்டால், அங்கு த்தத்தின் லமாக எங்க ைடய 
இைளஞர்- வதிகள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள்; 
ெபற்ேறார்கள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். இவ்வாறான 
ஒ  சூழ்நிைலயில் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் லமாக 
அந்த மக்க க்கு ஏதாவ  நன்ைம கிைடக்குெமன்ற அல்ல  
விேசடமான கவனிப் க்கள் கிைடக்குெமன்ற எதிர்பார்ப் க் 
காணப்பட்ட . ஆனால், அந்த எதிர்பார்ப் க்குாிய 
விேசடமான ேவைலத்திட்டங்கள் எ ம் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் இடம்ெபற்றி ப்ப ேபால் ெதாியவில்ைல. 
உண்ைமயில் நல்லாட்சி மலரேவண் ம் என்பதற்காகப் 

பல்ேவ பட்ட அச்சு த்தல்க க்கு மத்தியி ம் அவர்கள் 
ணிந் ெசன்  தம  வாக்குகைளப் பதி ெசய்  இந்த 

அரசாங்கம் பதவிக்கு வ வதற்கு ஒ  நல்ல வரேவற்பிைன 
உவந்தளித்தி ந்தார்கள். இவ்வா  வாக்குகைளப் பதி  
ெசய்தவர்கள் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் லமாக 
தங்களின் பக்கமாக ம் க ைணக்கண் திறக்குமா என்ற 
எதிர்பார்ப்ேபா  இ ந்தேவைளயில், வடக்கு, கிழக்கில் 
விேசடமாக அப்ப யான அபிவி த்தித் திட்டங்கள் பற்றிக் 
குறிப்பிடவில்ைல. 

ேம ம், கடந்த ஆட்சியின்ேபா  'வடக்கின் வசந்தம்', 
'கிழக்கின் உதயம்' என்ற வார்த்ைத ஜாலங்கள் காட்டப்பட் , 
பாைதகள் அைமக்கப்பட் ந்தன; அதேனா  பாலங்க ம் 
ேபாடப்பட் ந்தன. ஆனால், இந்த carpet தி அைமப்ைப 
எ த் க்ெகாண்டால், எல்லா இடங்களி ம் ஒேர மாதிாியாக 
இைவ இடப்படவில்ைல. குறிப்பாக, மண் ைனத் ைறக்கு 
அப்பால் ெசல் கின்ற மகிழ த்தீ  தியின் carpet ேபாட்ட 
பகுதி தகர்ந்  வாகனங்கள் ெசல்ல யாத அள க்கு அதன் 
நிைல ேமாசமானதாகக் காணப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த 

திகைளச் ெசப்பனிடேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . 
ஆயி ம், பாைத அைமப் கள் பற்றிச் சு க்கமாகச் 
ெசால்லப்ேபானால், பாைதகள், பாலங்கள் லமாக மட் ம் 
அங்கு மக்கள் எதிர்ேநாக்கிய கஷ்டங்கைளத் 
தீர்த் விட யா . றவயமான அபிவி த்திகைளவிட 
அகவயமாக மக்கைளக் கவரக்கூ ய ெசயற்றிட்டங்கள் 
மக்க க்கு நன்ைமயைடயக்கூ ய விதத்தில் 
ெசன்றைட ம்ேபா தான் கூ தலான பயன்கைள அவர்கள் 
அ பவிக்கக்கூ யதாக இ க்கும். 

இதைனவிட, அரச ஊழியர்க க்கான சம்பளம் 
ெதாடர்பாக ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிட்டதன் 
பிரகாரம், கடந்த இைடக்கால வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
10,000 பாயாக அக்ெகா ப்பன  அதிகாிக்கப் 
பட் ந்தேபாதி ம் அதைனத் தங்க ைடய அ ப்பைடச் 
சம்பளத்ேதா  கூட் வதன் லம் எதிர்கால ஓய் தியத்தி ம் 
இந்த அதிகாிப்  என்ப  பய திமிக்கதாக இ க்குெமன்  
அவர்கள் ஏேகாபித்த விதத்தில் எதிர்பார்த்தி ந்தார்கள். 
ஆனால், அ  ெவ மேன ஒ  ேமலதிகக் ெகா ப்பன ேபால் 
அைமந்தி க்கின்றேதெயாழிய, அ  அ ப்பைடச் 
சம்பளத்ேதா  கூட்டப்படாமல் இ ப்பெதன்ப , அவர்கள் 
உைழத் க் கைளத்  ஓய் ெபற்  ெசல்கின்ற ேவைளயில் 
அதன் பயைன அந்த ஓய் தியத்தின் லம் ெபற யாத ஒ  
நிைல காணப்பட ஏ வாகும் என்பைத ம் இச்சந்தர்ப்பத்திேல 
உங்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.  

எங்க ைடய மட்டக்களப்  பிரேதசத்தில், குறிப்பாக 
ெவல்லாெவளி, மண் ைன ேமற்கு, ஏறா ர்பற் , 
ேபாரதீ ப்பற்  ஆகிய பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ம் 
வாகைர சார்ந்த பிரேதசங்களி ம் காட்  யாைனகளினால் 
ஏற்ப ம் அனர்த்தங்கள் அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்றன. 
இந்த அனர்த்தங்களின்ேபா  கர்ப்பிணித் தாய்மார்கூட 
ப யாகியி க்கின்றார்கள். ஆனால், இந்த அனர்த்தங்கைளத் 
த ப்பதற்குாிய நடவ க்ைககள் ஆைம ேவகத்தில் 
நகர்ந் ெகாண் ப்பைத எங்களால் அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . யாைனகள் எத்தைன அனர்த்தங்கைளப் 

ாிந்தா ம் அைவ பா காக்கப்பட ேவண் ெமன்ற சிந்தைன 
இ க்கின்ற அேதேவைளயில், இந்த த்தத்தினால் பாதிக்கப் 
பட்ட மக்கள் கா  கரம்ைபகளி ம் சந் ெபாந் களி ம் 
வா கின்றேபா  அவர்களின் பா காப்பிற்குாிய 
நடவ க்ைககள் உாிய விதத்தில் ெசய்யப்படவில்ைல. ஆகேவ,  
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் அம்மக்க க்குத் தகுந்த 
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பா காப்பளிக்கக்கூ ய விதத்தில் நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கான ஒ க்கீ கள் வழங்கப்படேவண் ம் 
என்பைத ம் இந்த இடத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 

ெபா மக்கள் பல தடைவகள் யாைனகளினால் 
பாதிக்கப்பட்  எங்களிடம் வந்  ைறப்பா  
ெசய்தி க்கிறார்கள். நாங்க ம் உாிய அைமச்சேரா  
ெதாடர் ெகாண்டால், உடன யாக அதற்கான நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப வதாக உத்தரவாதம் அளிக்கப்ப ம். 
அந்தவைகயில் மத யாைனகைளப் பி த்  அடர்ந்த 
கா க க்குக் ெகாண் ெசல்ல ள்ளதாகக் கூறப்பட்டா ம், 
நான் அறிந்தவைர ஒேரெயா  யாைன மாத்திரம் அவ்வா  
ெகாண் ெசல்லப்பட்ட . அதற்காக நன்றிையக் 
கூறிக்ெகாள்வேதா , இனிவ ம் காலங்களி ம் எங்க ைடய 
மக்கள் யாைனகளால் பாதிக்கப்பட் , உைடைமகள் 
நிர் லமாக்கப்ப கின்ற அந்த அபாயகரமான சூழ ந்  
அவர்கைளப் பா காப்பதற்கு உாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ெமன்  இந்த இடத்திேல  உங்களிடம் 
இைறஞ்சிக் ேகட்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கு அபிவி த்திக்காக 14 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ப்பைத நாங்கள் வரேவற்கின்றேபாதி ம், 
அங்கு நைடெப ம் அபிவி த்தி என்ப  ெவ மேன கடந்த 
காலத்தில் நடந்த ேபான்  பாலங்கேளா ம் பாைதகேளா ம் 
மட் ம் நின் விடக்கூ ய அபிவி த்தியாக இ க்க யா . 
வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தமட் ல் த்தத்தால்  அளவில் 
பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களாக அப்பிரேதசங்கள் காணப் 
ப கின்றன. அங்கு த்தத்தின் ன்னர் காணப்பட்ட 
ெதாழிற்சாைலகள்கூட இயங்க யாத நிைலயில் 

டக்கப்பட் ள்ளன. உதாரணமாக, மட்டக்களப்  
வாைழச்ேசைனயி ள்ள காகிதத் ெதாழிற்சாைலயான  கடந்த 
காலத்தில் 3,000-4,000க்கு இைடப்பட்ட ெதாைகயானவர் 
க க்குத் ெதாழில் வாய்ப்பிைனக் ெகா த்  எத்தைனேயா 
கு ம்பங்கள் வாழ்வதற்கு வழிவைககைளச் ெசய்த . அ  
மட் மல்லாமல், த்த காலத்தில்கூட சிறப்பாக இயங்கிய இந்த 
ெதாழிற்சாைலயான  1996களில் ேதசிய அளவில் உற்பத்தி 
வி திைனப் ெபற் க்ெகாண்ட ஒ  ெதாழிற்சாைலயாக ம் 
காணப்பட்ட .  இன்  இந்தத் ெதாழிற்சாைல 

டப்பட் க்கின்ற ஒ  நிைலயில் 129 ெதாழிலாளர்கள் 
தங்க ைடய ேவைலக்காக ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
நல்லாட்சி நில கின்ற இந்தக் காலத்தில் நல்ல 
ெப மானங்கைள எம  மக்கள் எதிர்பார்த்  நிற்கின்றார்கள். 
எனேவ, வரலாற் ப் கழ்ெபற்ற, ெப ம்பாலாேனா க்கு 
வாழ்வாதாரத்ைத ஈட் க்ெகா த்த அந்தக் காகிதத் 
ெதாழிற்சாைல உடன யாகத் திறக்கப்ப வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ம். கடந்த காலத்தில் தங்கள  
சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக அவர்கள் நீண்ட 
காலமாக ேவைலநி த்தப் ேபாராட்டங்கைள, சத்தியாக்கிரகப் 
ேபாராட்டங்கைள நடத்தியி ந்தேபா ம்கூட, சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர்கள் அந்த இடத்திற்குச் ெசன்  உாிய 
உத்தரவாதத்திைன வழங்காத  அவர்க க்கு ெப ம் 
மனவ ையக் ெகா த்த ஒ  விடயமாக அைமந்தி ந்தைத 
இந்தச் சைபயில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

இைதவிட ம், அங்கு த்தத்திற்கு ற்பட்ட காலத்தில், 77-
78களில், மண் ாில் ஓட் த் ெதாழிற்சாைலெயான்  
இயங்கிவந்த . அந்தத் ெதாழிற்சாைல இப்ேபா  

டப்பட் க்கிற . இ ப்ைபய ச்ேசைனயில் ஓர் ஓட் த் 
ெதாழிற்சாைலையத் திறப்பதற்கான நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந்த . அ ம்கூட ைககூடவில்ைல. 
ேம ம், அரச அச்சகத் தாபனெமான்றிைன சந்திெவளிப் 

பிரேதசத்தில் அைமப்பதற்கு  ெசய்யப்பட் ந்த . 
அதற்கான ஆயத்தேவைலக ம் நடந்தி ந்தன. ஆனா ம் 
அ  ைகவிடப்பட் க்கிற . இப்ப யாக அங்குள்ள 
இைளஞர், வதிக க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய அேநகமான ேலாபாயங்கள் 
ைகவிடப்பட்ட நிைலயில் காணப்ப கின்றன. இன்ைறய 
ஆட்சி ஒ  நல்லாட்சி என்  கூறப்ப கின்ற . நல்லாட்சி 
என்ப  ேகாட்பா கேளா  நின் விடாமல் ெசயற்பா களாக 
மக்கைளச் ெசன்றைடய ேவண் ம். அப்ப ச் ெசன்றைடய 
ேவண் மாக இ ந்தால் அங்கி க்கின்ற இைளஞர், 

வதிக க்கு உாிய ேவைலவாய்ப்பிைனப்  ெபற் க் 
ெகா க்கக்கூ ய ாித திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் யி க்கின்றன. இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திைனப் 
ெபா த்தமட் ல், இந்தத் ெதாழிற்சாைலக க்கு 
ஆக்க ர்வமான ஒத் ைழப்ைப வழங்கி அவற்ைற மீள 
இயங்கச் ெசய்வதற்குாிய நடவ க்ைககள் பற்றி அதிேல 
கூறப்பட் ப்பதாக எனக்குத் ெதாியவில்ைல. ஆகேவ, 
ஓட் த் ெதாழிற்சாைலகள், காகிதத் ெதாழிற்சாைல மற் ம் 
அாிசி ஆைலகள் ேபான்றவற்ைற அந்தந்த இடங்களில் 
இயங்கச்ெசய்வதன் லமாக இைளஞர், வதிக க்குாிய 
ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா க்க ம். 

அ த்ததாக, இன் ெமா  விடயத்ைத ம் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக, கால்நைட உற்பத்திக்குப் 
ெபயர்ேபான இடமாகக் காணப்ப கின்ற மட்டக்களப்பில் 
பா ற்பத்தித் ெதாழிற்சாைலெயான்  இல்லாத குைற 
காணப்ப கின்ற . இந்த விடயத்தி ம் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம் என்பைத நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், பட்டதாாிக ைடய பிரச்சிைன பற்றி ம் ெசால்ல 
ேவண் ம். கடந்த காலத்தில் ேவைலவாய்ப்  விடயத்தில 
அவர்கள் பாாிய எதிர்பார்ப் க்கேளா  இ ந்தார்கள். 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத  எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு 
கிட்டத்தட்ட 1,800 ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் 
காணப்ப கின்றார்கள். இந்த இடத்தில் ேபராசிாியெரா வர் 
குறிப்பிட்ட ஒ  விடயம் எனக்கு ஞாபகத் க்கு வ கின்ற . 
அரசின் லமாக பாடத்திட்டங்கள் வகுக்கப்ப கின்றன. 
என்ெனன்ன பாடங்கள் எ க்கப்பட ேவண் ெமன்ப ம் 
தீர்மானிக்கப்ப கின்றன. இவ்வா  தீர்மானிக்கப்பட்டதன் 
பின்னர், அரசின் திட்டத்திற்கைமவாக அந்தப் பாடெநறிையக் 
கற் , அவர்கள் பட்டச் சான்றித டன் ெவளிேயறி ேவைல 
வாய்ப் க்க க்குச் ெசல்கின்றேபா , "ெதாழில் இ க்கின்ற  
என்றா ம், நீங்கள் கற்ற பாடத்திற்குாிய ெதாழில் இங்கு 
இல்ைல" என்  ம த க்கப்ப வதாக அந்தப் ேபராசிாியர் 
சுட் க்காட் யி ந்தார். அந்த வைகயில், உண்ைமயில் 
எங்க ைடய பாடத்திட்டத்திற்கைமவாகப் பாடங்கைளக் 
கற் க்ெகாண்டவர்க க்கு உாிய ெதாழில்வாய்ப் க்கைள 
ஏேதா ஒ  விதத்தில் ேத க்ெகா க்க ேவண் ய தார்மீகப் 
ெபா ப்  அரசுக்கு இ க்கின்றெதன்பைத இந்த இடத்தில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இைளஞர்களின் மத்தியில் ஏற்ப கின்ற விரக்தி நிைல 
மற் ம் அவர்களின் மனங்களில் பிரவாகம் எ க்கின்ற கல் 
நிைல என்பன அவர்கைள வித்தியாசமாகச் சிந்திப்பதற்கும் 
வித்தியாசமான வழிகளில் அவர்கள் தங்க ைடய பாைதகைள 
வகுத் க்ெகாள்வதற்கும் வழிேகா கின்ற . எனேவ, 
ெபா ப் ள்ள நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்ற வைகயில்,  
இைளஞர் வதிகளின் மனம் பாதிக்கக்கூ ய விதத்தி ம் 

றி க்குள்ளாகக்கூ ய விதத்தி ம் விரக்தியைடயக்கூ ய 
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விதத்தி ம் அவர்க ைடய எதிர்காலம் அைமவதற்கு 
இடமளிக்கக்கூடாெதன்பைத நான் இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், இைளஞர், வதிகள் நீண்டகாலமாக                              
-பல்லாண் களாக- சிைறகளில் வா க்ெகாண் க்கின் 
றார்கள் என்ற விடயம் அ க்க  இந்தச் சைபயில் 
கூறப்ப கின்ற . உண்ைமயில் பாாிய குற்றங்கள் 
ெசய்தவர்கள் ெவளியில் சுதந்திரமாகத் திாிவ ம் சிறிய 
குற்றங்கள் இைழத்தவர்கள் அைடக்கப்பட் ப்ப ம் 
ேவதைனையத் த கின்ற ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . இந்த 
இடத்தில் எனக்கு சட்டம் பற்றிய ஒ  க த்  ஞாபகத் க்கு 
வ கின்ற . அதாவ , "சட்டம் என்ப  சிலந்தி வைல. இந்தச் 
சிலந்தி வைலையப் ெப ம்பா ம் வண் கள், குளவிகள் 
அ த் விட் த் தப்பித் ச் சுதந்திரமாக நடமா த் திாிகின்றன. 
ஆனால், பல னமான ஜந் க்கள் இந்தச் சிலந்தி வைலயில் 
அகப்பட்  அப்ப ேய தங்க ைடய உயிைரக்கூட 
மாய்த் க்ெகாள்கின்றன" என்பதாகும். உண்ைமயில் சட்டம் 
என்ற இந்தச் சிலந்திவைலைய அ த் விட்  இன்  
ெவளியில் சுதந்திரமாக நடமா க்ெகாண் க்கின்ற பாாிய 
குற்றவாளிகள் இ க்கத்தக்கதாக, சின்னஞ்சிறிய 
விடயங்கைளக் க த்திற்ெகாண்  சிறிய குற்றங்கள் 
இைழத்தவர்கைள இந்தச் சிைறயில் அைடத்  
ைவத்தி ப்பதான , அந்த இைளஞர்கள் மத்தியில் 
மைறகணியமான ஒ  மனப்பாங்கிைன உ வாக்குவதற்கும் 
தாங்கள் பழிவாங்கப்ப வதாக அவர்கள் உணர்வதற்குமான 
வாய்ப்ைப ஏற்ப த் கின்ற . எனேவ, நல்லாட்சிைய 
எதிர்பார்க்கின்ற எங்கள் மக்கள் மத்தியில் இந்த விடயத்தில் 
கூ தலான கவனம் ெச த்தி, அதைனச் சாியான விதத்தில் 
ைகயாள ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், இந்தப் ேபாாினால் ஏற்பட்ட விைள களாக 
அங்க னமாக்கப்பட்டவர்கள், தங்க ைடய தைலவர்கைள 
இழந்தவர்கள், தங்க ைடய பிள்ைளகைள இழந்தவர்கள், 
காணாமற்ேபானவர்கள், கடத்தப்பட்டவர்கள், விேசட 
ேதைவக்குாியவர்களாக ஆக்கப்பட்டவர்கள் என்  பல 
தரப்பினர் காணப்ப கின்றார்கள். இந்த நல்லாட்சியின் 

லமாக இப்ப யான பல்ேவ பட்ட தரப்பினாின் மனங்களில் 
வசந்தம் சக்கூ ய விதத்தில் அவர்க க்கான 
நலத்திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த்த ேவண் ள்ள .  

கடந்த காலத்தில் எங்க ைடய மக்கள் ெவவ்ேவ  
இடங்களில் இ ந் ெகாண் ம் எந்தவிதமான பிரசாரம் 
இல்லாத நிைலயி ம்கூட, ஆட்சி மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த 
ேவண் ம் என்பதற்காக மிக ம் க னமான நிைலயில், 
பல்ேவ பட்ட சவால்க க்கு மத்தியில், பல்ேவ பட்ட 
தாக்குதல்க க்கு மத்தியில், பல்ேவ பட்ட 
அச்சு த்தல்க க்கு மத்தியில் இந்த அரசாங்கம் 
அைமவதற்காக வாக்களித்தி ந்தார்கள். தங்க க்கு ஒ  
வி தைல கிைடக்க ேவண் ம்; தாங்கள் இயல்  வாழ்க்ைகயில் 
கலந்  ஏைனய மக்கைளப்ேபான்  வாழேவண் ம் 
என்பதற்காகத்தான் அவர்கள் அத்தைன ஆபத் க்கைள ம் 
கஷ்டங்கைள ம் எதிர்ேநாக்கி வாக்களித்  அந்த மாற்றத்ைத 
ஏற்ப த்தியி ந்தார்கள். எனேவ, இன் ம் தாமதிக்காமல் 
உாிய அைமச்சர்கள், உாிய அதிகாாிகள் சாியான கைள 
எ த்  எங்க ைடய மக்களின் வாழ்வில் ஒ  மாற்றத்ைத, ஒ  
வசந்தத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்பட ேவண் ம் 
என்  இந்த இடத்தில் நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்ைக 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு ெப ம்பாலான கு ம்பங்களில் 
வ ைம தாண்டவமா க் ெகாண் க்கின்ற . மட்டக்களப் ப் 
பிரேதசத்தில், அண்ைமக்காலமாக அ வைடயின்ேபா  
கூ த்ெதாழிலான அ வி ெவட் தைலப் பயன்ப த்தி 
தங்கள  வாழ்க்ைகைய வளப்ப த்திக்ெகாண் ந்த 
ெதாழிலாளர்க க்குக்கூட இன்  ெதாழில்வாய்ப்  இல்லாத 
ஒ  நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . உண்ைமயில் அவர்கள் 

ன்னர் அ வி ெவட் வதற்கு மனித சக்திையப் 
பயன்ப த்தினார்கள். இப்ேபா  இயந்திரசாதனங்கள் 
ெகாண் வரப்பட்  இந்த அ விெவட் ம் ெதாழில் ஒ  
machinery levelஇல் நைடெப வதால் குறிப்பிட்ட 
ெதாழிலாளர்கள் தங்க ைடய ெதாழிைல இழந்த நிைலயில் 
காணப்ப கின்றார்கள். எனேவ, இப்ப யானவர்கள் விவசாய 

கத்தி ந்   ைகத்ெதாழில் கத் க்குள் ைழகின்ற ஒ  
நிைலக்குத் தள்ளப்ப கின்றேபா  ெதாழிற்சாைலகைள 
அைமக்க ேவண் ய  அவசியமாக இ க்கின்ற .  

மட்டக்களப்பி ள்ள கர யனா  விவசாயப் 
பண்ைணயான  கடந்த காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான 
கூ யாட்கள் ேவைல ெசய்த ஓர் இடமாகக் காணப்பட்ட . 
அந்த விவசாயப் பண்ைண கடந்தகால த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்  உ க்குைலந்த நிைலயில் காணப்ப கின்ற . 
ஆனா ம் அ   இப்ேபா  பகுதியளவில் 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . விவசாயம் சார்ந்த அந்தப் 
பிரேதசத்தில் அந்த விவசாயப் பண்ைணைய மீள அைமத் , 
அதன் லமாக எங்க ைடய விவசாயிகள் எதிர்காலத்தில் 
தங்க ைடய வாழ்க்ைகையச் ெசழிக்க ைவப்பதற்குாிய 
விதத்தில் ேவண் ய நடவ க்ைககைள ெகளரவ விவசாய 
அைமச்சர் அவர்கள் எ க்க ேவண் ம் என்பைத அவர  
கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.  

இன் ம் ெசால்லப்ேபானால், எங்க ைடய வளப் பகிர்  
விடயத்தில்கூட ஒ  பாரபட்சமான நிைல காணப்ப கின்ற . 
மட்டக்களப்ைப எ த் க்ெகாண்டால், மட்டக்களப்  இ  
கண்டங்களாக, இரண்  ண்டங்களாகக் காணப்ப கின்ற . 
வாவியின் ம  பக்கமாக ேமற்குக்கைர என்கின்ற 
ப வான்கைரப் பிரேதச ம் வாவியின் கிழக்குப் பக்கமாக 
எ வான்கைரப் பிரேதச ம் காணப்ப கின்ற . கடந்த த்த 
காலத்தின்ேபா  ேமற்குக் கைரயில் காணப்பட்ட பிரேதசம் 
கூ ய அள க்கு த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . 
உண்ைமயில் அந்தப் பிரேதசத்ைத ம் அந்தக் கிழக்குக்கைரப் 
பிரேதசத்ைத ம் இைணக்கக்கூ ய எந்தெவா  பால ம் 
இல்ைல. அம்பிளாந் ைறப் பாலம், மண் ர் பாலம், 
நாிப் ல்ேதாட்டம் பாலம், ங்கிலா ப் பாலம், சந்திெவளிப் 
பாலம் என்  அங்கு பல பாலங்கைள அைமப்பதன் 

லமாகத்தான் இரண்  ண்டங்களாகக் கிடக்கின்ற 
நிலப்பரப்பின் ஊடாக எம  மக்கள் பயணம் ெசய்  
தங்க ைடய எதிர்காலக் கல்வி வி த்திைய ம் சாி, 
ெபா ளாதார வி த்திைய ம் சாி, ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  
நிைலைம காணப்ப ம். எங்கைள அந்நியர் ஆண்ட 
காலத்தி ந்  இன் வைரக்கும் எங்க ைடய மக்கள் 

ண் க்கப்பட்ட நிலப்பரப்பி டாக -  நீர்நிைலகளி டாகப் 
- பயணம் ெசய்யக்கூ ய ர்ப்பாக்கிய நிைலயில் 
காணப்ப கின்றார்கள். இந்த நல்லாட்சிக் காலத்திலாவ  
இப்பாலங்கள் அைமக்கப்ப வதன் லமாக அவர்க ைடய 
பயணங்கள் ாிதப்ப த்தப்ப வதற்குாிய நடவ க்ைகயிைன 
எ க்கேவண் ெமன நான் இச்சைபயிடம்  ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  
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எங்க ைடய விவசாயிகள், மீனவர்கைளப் ெபா த்த 
மட் ல், அவர்கள் அன்  பயன்ப த்திய அேத 
உபகரணங்கைள ைவத் க்ெகாண் தான் இன் ம் ெதாழில் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்க ைடய ெதாழிைல 
வி த்தி ெசய்யக்கூ ய உபகரணங்கள் இன்ன ம் 
வழங்கப்படவில்ைல; ெதாழில் ட்ப ைறக ம் இன் ம் 

குத்தப்படவில்ைல. இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் ஓாி  
இடங்களில் மீனவத் ைற கங்கள் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்ப வதாகக் குறிப்பிடப்பட் ந்தேபாதி ம், மட்டக் 
களப்பி ள்ள ஆைரயம்பதி, க வங்ேகணி, தளவாய், கல்ல  
ேபான்ற பாாிய அளவில் மீன்கைளப் பி க்கக்கூ ய 
இடங்களி ம் மீன்பி த் ைற கங்கள் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். அதன் லமாக மீன் உற்பத்திைய 
அதிகாித் க்ெகாள்வதற்கு வாய்ப்  இ க்கின்ற  என்பைத ம் 
நான் இந்த இடத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், கு நீர் பிரச்சிைன க்கியமான ஒ  
பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . 21ஆம் ற்றாண் ம்கூட, 
எம  வடக்கு, கிழக்கி ள்ள மக்கள் கு நீர்ப் பிரச்சிைனக்கு 

கங்ெகா க்கின்றார்கள். அவர்கள் கு ப்பதற்கு நீர் 
இல்லாமல் சிரமப்ப கின்றார்கள் என்ற ெசய்தியிைன ம் நான் 
இச்சைபயில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாகச் 
ெசால்லப்ேபானால், அங்கு உன்னிச்ைச என்ெறா  குளம் 
இ க்கின்ற . அக்குளத்தி ந்  நீரான , பல ைமல் 
ெதாைலவி ள்ள, 50-80 கிேலாமீற்றர்க க்கு அப்பாற்பட்ட  
பிரேதசங்க க்ெகல்லாம் விநிேயாகிக்கப்பட்டேபாதி ம், 
அக்குளத் க்கு அண்மித்தி க்கின்ற கிராமங்க க்கு இ வைர 
விநிேயாகம் ெசய்யப்படவில்ைல. இ ெவா  பாாிய 
குைறபாடாகக் காணப்ப கின்ற . ர இடங்க க்கு 
அக்குளத்தின் லம் நீர் விநிேயாகம் ெசய்யப்பட் க்கின்ற  
என்  ெசான்னால், கடந்த காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
அந்த நீர் வழங்கல் திட்டமான , உண்ைமயில் அந்தப் பாமர 
மக்கைள ஏமாற் கின்ற - பாமர மக்க க்கு உாிய வாய்ப்ைபக் 
ெகா க்காத - பாரபட்சமான ஒ  திட்டமாகேவ 
அைமந்தி ந்த . இத்திட்டத்திைன நைட ைறப்ப த்திய 
வர்கள் யார் என்ப  உண்ைமயில் சம்பந்தப் பட்டவர்க க்குத் 
ெதாிந்தி க்கும். பாமர மக்கள் ப ப்பறி  இல்லாதவர்கள் 
என்பதற்காக, அறி  குைறவானவர்கள் என்பதற்காக, 
அவர்கள  பகுதியில் இ க்கின்ற வளத்திைன அவர்க க்குப் 
பகிர்ந் ெகா க் காமல், அந்நிய - ர இடங்க க்குக் 
ெகாண் ெசல்வெதன்ப , ஒ  வைகயில் அவர்கைள 
ஏமாற் கின்ற அல்ல  அவர்கைள இழித்தவாயர்கள் என்  
நிைனக்கின்ற  ஒ  ெசயலாகேவ அைமந்தி க்கின்ற . 
எனேவ, இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் கடந்த காலத்தில் 
விடப்பட்ட தவ கைள நிவர்த்திெசய் , அந்தப் 
பிரேதசங்க க்கு கு நீர் வழங்குவதற்கு உாிய 
நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ெமன நான் விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இன் ெமா  பிரச்சிைன இ க்கின்ற . 
கால்நைட வளர்ப்பாளர்கள் தங்க ைடய கால்நைடகைள 
வளர்ப்பதற்கு ஆர்வம் காட் யேபாதி ம்கூட, அவற் க்கான 
ேமய்ச்சல் தைரப் பிரச்சிைனெயான்  காணப்ப கின்ற . 
மட்டக்களப்ைப எ த் க்ெகாண்டால், மட்டக்களப்பின் 
எல்ைலயில் மா  ஓயா க்கு அப்பால், எங்க ைடய 
ெப ம்பான்ைமச் சேகாதரர்கள் இ க்கின்றார்கள். அதற்கு 
அ த்த பக்கமாக சி பான்ைமத் தமிழர்கள் இ க்கிறார்கள். 
இந்த இரண்  ச க ம் அந்நிேயான்யமாக வாழ்வதற்கு 
ஏற்றவிதத்தில் இந்த ேமய்ச்சல்தைரப் பிரச்சிைன 
தீர்த் ைவக்கப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், கடந்த காலத்தில் 
மயிலத்தனம  எ ம் இடத்தில் - வழக்கமாக 

மட்டக்களப்பி ள்ள கால்நைடகள் வளர்க்கப்ப கின்ற 
இடத்தில் - மா  ஓயாைவத் தாண் , எங்க ைடய  
ெப ம்பான்ைமச் சேகாதரர்கள் வயல் ெசய்வதற்காக ம் பயிர் 
ந வதற்காக ம் நிலத்ைதப் பயன்ப த் கின்றேபா , அந்த 
இடத்தில் கால்நைடகைள வளர்க்க யாமல், எங்க ைடய 
கால்நைட வளர்ப்பாளர்கள் திண்டா கின்றார்கள். எனேவ, 
ஒ  சு கமான நிைலயில் காணப்ப கின்ற இந்தச் ச க 
இைசவாக்கம், ச கப் ெபா த்தப்பா , ச க நல் ணக்கம் 
என்பன இந்த ேமய்ச்சல் தைரயில் நைடெப கின்ற ெதாழில் 
ேபாராட்டமாக மாறி, மீண் ம் எம  நாட் க்கு ஒ  
களங்கத்ைத ஏற்ப த்தக்கூடா . மயிலத்தனம  பிரேதசத்தில் 
காணப்ப கின்ற இந்த ேமய்ச்சல் தைரப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்க்கேவண் ய அேதேநரத்தில், மட்டக்களப்  
மாவட்டத் க்குாிய எல்ைல எ  என்பைத ம் 
நிர்ணயிக்கேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . ெமன்ேம ம் 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்ந் ெகாண்  ெசன்றால், எங்க ைடய 
நா  வளர்ச்சியில் பின்னைட  காண்பதற்கு வாய்ப்  
இ க்கின்ற  என்பைத ம் நான் இந்த இடத்தில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், காணாமல்ேபானவர்கள் பற்றிய விடயத்ைத ம் 
நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். கடந்த காலத்தில் 
நான் ஓர் ஆசிாியனாக ம் அதன் பின்னர் 
விாி ைரயாளராக ம் இ ந் , அ த்த கட்டமாக பிரதிக் 
கல்விப் பணிப்பாளராக என  ெதாழிைல 
வளர்த் க்ெகாண்டவன் என்ற வைகயில், என்னிடம் 
பட்டப்ப ப்ைபக் கற்  ெவளிேயறிய பல பட்டதாாி 
ஆசிாியர்கள்கூட, காணாமல் ேபாயி க்கின்றார்கள்;                
கண்ட இடத்தில் ேவட்ைடயாடப்பட் க்கின்றார்கள். 
அவர்க ைடய ஒேர பிள்ைளைய இழந் விட்ட தாய்மார் 
மனநிைல பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில் காணப்ப கின்றார்கள். 
நிச்சயமாக இதற்கு ஒ  பதில் ேவண் ம். இந்தப் பிள்ைளகள் 
இ க்கின்றார்களா,  இல்ைலயா? இல்ைலெயன்றால் அந்தப் 
பிள்ைளகள் ெதாடர்பாக என்ன தீர்மானங்கள் 
எ க்கப்படேவண் ம்? கடந்த காலத்தி ம் இ பற்றிய 
சாியான பதில்கள் கிைடக்கவில்ைல.  ஒ கட்டத்தில், 
"காணாமற் ேபானவர்கைள இறந் விட்டதாகக் க ங்கள்;  
அவர்க க்கு ஓாிலட்சம் பாய் நஷ்டஈ  த கின்ேறாம்" 
என்ெறல்லாம் வற் த்தப்பட்டைம ெதாடர்பான ெசய்திகள் 
எங்க க்கு வந்தி க்கின்றன. உண்ைமயில் 
காணாமற்ேபான  ஆ கேளா மா கேளா அல்ல; 
ேகாழிகேளா ெகாக்குகேளா அல்ல.  மனித வளம் காணாமல் 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற .  அவர்களின் உற கள் இன் ம் 
ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்றனர்.  எனேவ, காணாமற்ேபான 
அந்தப் பிள்ைளகளின் நிைல என்ன என்ப  பற்றி 
திட்டவட்டமான ஒ  பதி ைனப் ெபறேவண் யி க்கின்ற . 
தி ேகாணமைலயில் உள்ள கடற்பைட கா க்குக் 
ெகாண் ெசல்லப்பட்ட ற் க்கணக்கானவர்கள் காணாமல் 
ஆக்கப்பட் க்கின்றார்கள் என்ற ெசய்தி கடந்த சில 
நாட்க க்கு ன்னர்கூட ெவளிவந்தி க்கின்ற . எனேவ, 
ெதளிவான ெவான்  ேவண் ம்.  தீர்க்கமான 
ெசய்திெயான்  கிைடக்கேவண் ம்.  அவர்கள் 
இ க்கின்றார்களா, இல்ைலயா? என்பைதத் திட்டவட்டமாகத் 
ெதாிவிக்கேவண் ம். ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கள் இந்த 
விடயத்ைதக் கவனத்திற்ெகாண்  இவற்ைற 
ெவளிக்ெகாண தற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் 

ெமன்  விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

நல்லாட்சி அரசில் நல்லன நடக்கேவண் ம்; அல்லாதைவ 
கைளயப்படேவண் ம்.  இலங்ைகயில் நல்லாட்சி நடக்கின்ற  
என்பதற்கு நல்ல சமிக்ைஞகள் காட்டப்படேவண் ம்.  அந்த 

1333 1334 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

வைகயில் மக்கள் ஆவேலா  எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்ற 
பல எதிர்பார்ப் க்கள் நிைறேவற்றப்படேவண் ம். அந்த எதிர் 
பார்ப் க்கள் நிைறேவற்றப்படவில்ைலெயன்றால் அவர்கள் 
மீண் ம் ஒ  ரண்பாடான வைகயில் அல்ல  மா பட்ட 
வைகயில் அல்ல  மைறகணியமாகச் சிந்திப்பதற்கு நாங்கள் 
வழிசைமத் க் ெகா த்தவர்களாக இ ப்ேபாம்.  கடந்த 
காலங்களில் விட்ட தவ கள் நிகழ்காலத்திேலா, 
எதிர்காலத்திேலா விடப்படக்கூடா  என்பைத இந்தச் 
சைபயில் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். உண்ைமயில் பல் ன 
மக்கைள ம் அரவைணத் ப் பாரபட்சமில்லா  எல்லா 
மக்கைள ம் சமத் வமாக, சமமாக, சமநீதியாக, 
சமவாய்ப் டன் நடத்தக்கூ ய தைலவர்கேள இந்த நாட்ைட 
ஆள்வதற்குப் ெபா த்தமான தைலவர்கள்.  

கடந்த காலத்தில் இந்தத் ேதசிய இனப்பிரச்சிைனையத் 
தீர்ப்பதற்கு ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட 
வில்ைல.  ஏமாற்  வித்ைதகள்தான் காட்டப்பட் வந்தன.  
டட்  - ெசல்வா ஒப்பந்தம், பண்டா - ெசல்வா ஒப்பந்தம், 
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தம் என்ெறல்லாம் பல்ேவ பட்ட 
ஒப்பந்தங்கள் ெசய்யப்பட்டன. மாவட்ட அபிவி த்தி சைபகள், 
பிராந்திய சைபகள் என்ெறல்லாம் இணக்கப்பா கள் 
காணப்பட்டன. ஆனால், அவற்றால் எந்தப் பய ம் எம  
மக்க க்குக் கிைடக்கவில்ைல. இ தியாக தமிழ் மக்கள் இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைதத் எதிர்பார்த் க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்க ம் இந்த விடயத்தில் கூ தலான காிசைனையச் 
ெச த்தி, இந்த இனப்பிரச்சிைன என்பைத ெதாடர்ந் ம் 
நீ த் ச்ெசல்ல விடாமல் இந்த நல்லாட்சிக் காலத்தில் 
தீர்த் ைவத் ச் சாதைன பைடத்தவர்கள் என்கின்ற ஒ  
வாய்ப்பிைனப் ெப வதற்கு இ  ஒ  நல்ல சந்தர்ப்பம்.  
நீ த்தி க்கின்ற, ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற இந்த 
இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்க்கின்றவர்கள்தான் இந்த நாட் ல் 
ஆ ைம ள்ள தைலவர்களாக இ க்க ம்.  அவர்கள்தான் 
அைனத்  மக்க க்கும் ெபா வான தைலவர்களாக 
இ க்க ம். மாறாக ஐந்  ஆண் கைள அல்ல  பத்  
ஆண் கைளக் கடத்திவிட்  மீண் ம் பைழயப  அவர்கள் 
ஓாிடத்திற்ேக வந்தால், இந்தப் பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்க்க யாத அல்ல  பல் ன மக்கைள அரவைணத்  
ஆட்சி ெசய்ய யாத, ஆ ைம ெச த்த யாத 
தைலவர்களாகத்தான் பார்க்கப்ப வார்கள்.   

கடந்த காலங்களில் ஓாினத்ைத தன்ைமப்ப த்தி ஆட்சி 
ெசய்த பல நா கள் ெவட்கித் தைலகுனிந்த வரலா கள் 
உண் . ேகாஸ்லாவியாைவ எ த் க்ெகாண்டால், அங்ேக  
'ஸ்ேலாேபாடன் மிேலாெசவிக்' என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
சர்வாதிகாாி ஆட்சி ெசய்தார்.  அவர் ேசர்பிய மக்கைள 
மாத்திரம் அரவைணத் க்ெகாண்  அங்கி ந்த ஸ் ம் 
மக்கைள ம் சி பான்ைம இனத்தவர்கைள ம் அழித் க் 
கிடங்குகளில் ேபாட்  ய வரலாறி ந்த .  கைடசியில் 
அந்த மிேலாெசவிக்கிற்கு என்ன நடந்த ? சர்வேதச 
நீதிமன்றத்தின் ன்னிைலயில் ைககட்  வாய்ெபாத்தி 
நிற்கேவண் ய ஒ  நிைலைம ஏற்பட்ட .  இப்ப யான 
நிைலவரங்கள் ஏற்ப வதற்கு இன் ம் நாங்கள் 
வாய்ப்பளிக்கப்ேபாகின்ேறாமா?  அல்ல  நாங்கள் 
உண்ைமயில் பல் ன ச கத்ைத ஆளக்கூ ய ஒ  
பக்குவமான தைலைமத் வங்கள் இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்றன என்பைத ெவளிநா க க்குப் பைறசாற்றப் 

ேபாகின்ேறாமா? எனேவ,  எங்க ைடய நாட் ல் தமிழர், 
சிங்களவர், ஸ் ம், பறங்கியர், மலாயர் என்ற 
ேபதங்களில்லாமல் அைனத்  மக்கைள ம் ஆட்சி 
ெசய்யக்கூ ய ஆ ைம ள்ள  தைலவர்களாக எங்க ைடய 
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் 
தங்கைள வளர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  அவர்கள் அந்த 
நிைலைய உ வாக்க ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்த காலத்தில் எத்தைனேயா தைலவர்கள் இ ந்தார்கள்.  
ஆனால், ேதசியப் பிரச்சிைனகைள அவர்கள் தீர்ப்பதற்குப் 
பதிலாக வளர்த் விட் த்தான் ெசன்றி ந்தார்கள். இந்தத் 
ேதசியப் பிரச்சிைனைய ைவத் க்ெகாண்  அவர்கள் அரசியல் 
ெசய்தார்கள், அரசியல் தலீ  ெசய்தார்கள், அரசியல் 
இலாபங்கைளத் ேத க்ெகாண்டார்கள், அரசியல் 
வியாபாரங்கள்கூட ெசய்தார்கள். ஆகேவ, இந்தத் ேதசியப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்த்  அதன் லமாக இலங்ைகயிேல மக்கள் 
தம்மனதில் மறந் விட யாத தைலவர்களாக இ ப்பதற்கு 
இப்ேபாைதய ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் 
அவர்க ம் திடசங்கற்பம் ணேவண் ெமன 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

இ தியாக, மனிதவளத்ைதப் பற்றிக் கூற ேவண் ம். 
மனிதவளம் என்ப  மகத்தான ஒ  வளம். இதைனச் சாியாகப் 
பயன்ப த்திய நா கள் அபிவி த்தியைடந்த நா களாக ம் 
வல்லரசு நா களாக ம் நிமிர்ந்  நிற்கின்றன. 
இவ்ேவைளயிேல, அெமாிக்காவில் நைடெபற்ற ஒ  
விடயத்ைத நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ைமக் 
ைடசன் என்பவர் சி  பராயத்திேல  ரட் த்தனமான 
ச கவிேராதச் ெசயல்கைளச் ெசய் ெகாண் ந்தார். 
இதனால் அவைர அெமாிக்கர்கள் ஆய் ெசய்  பார்த்தேபா  
அவாிடம் ைளப்பலம் இல்லாவிட்டா ம் ஷ் ப்பலம் 
காணப்பட்டைத அறிந் ெகாண்டார்கள். எனேவ, ைளப் 
பலத்ைதப் பயன்ப த்தா விட்டா ம் அவர  ஷ் ப் 
பலத்ைதப் பயன்ப த்தி நாட் ற்குப் ெப ைம ெபற் க் 
ெகா க்கேவண் ெமன்  சிந்தித்தார்கள். எனேவ, அவைர 
சி வர் சீர்தி த்தப் பாடசாைலக்குக் ெகாண் ெசன்  
குத் ச்சண்ைட பழக்கினார்கள். அவர் 07 தடைவகள் 
அெமாிக்காவிற்குத்  தங்கப்பதக்கத்ைதப் ெபற் க்ெகா த்தார். 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have three more minutes.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay, Sir.  

அந்த ைமக் ைடசைனக்கூட ச க விேராதிெயன்  
றக்கணிக்காமல், மனித வளத்ைத உச்சமாகப் பயன்ப த்திய 

அந்த நா  வல்லரசாக எ ந்  நிற்கின்ற . நாங்கள் 
இனெமன் ம் மதெமன் ம் சாதிெயன் ம் குலெமன் ம் 
பிரேதசெமன் ம் எங்க ைடய மனித வளத்ைதக் 
கூ ேபாட்டதனால் எம  மனிதவளங்கள் அழிக்கப் 
பட் க்கின்றன; ெவளிநா க க்கு ரத்தப்பட் க்கின்றன. 
எனேவ, இனிவ ம் காலங்களிலாவ  எம  மனிதவளத்ைதப் 
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பிரேயாகித்  எம  நாட்ைட மாட்சிைமயைடயச் ெசய்வதற்கு 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம்  
ெசய்வார்களாக! என்  கூறி, மீண் ம் சபாநாயகர் 
அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். 
வணக்கம். 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල 

මණ්ඩලෙය් ෙපළපාළියක් පාර්ලිෙම්න්තුව අබියසට ආවා. ඒ අය 
හමුෙවන්න කියලා ඔබතුමාත් මට උපෙදස් දුන්නා. මම කීප 
ෙදෙනකු මාර්ගෙයන් ඔවුන්ට පණිවුඩ යැව්වා, මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නවා, ඒ පශ්න සාකච්ඡා කිරීමට කණ්ඩායමක් එක්ක එන්න 
කියලා. අපි ඊෙය් සවස 6.30, 6.45 විතර වන ෙතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. නමුත් ඒ ශිෂ්යෙයෝ ආෙව් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඕනෑම ෙව්ලාවක ශිෂ්යයන් 
හමුෙවන්න සූදානම් බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. ඒ 
නිසා ෙපළපාළි යන්න ඕනෑ නැහැ. අපි ඇවිත් ඉන්ෙන් ශිෂ්යයන් 
බලා ගන්නයි; ආරක්ෂා කරන්නයි. ඒ අවශ්ය කරන රැකවරණය 
අපි ඔවුන්ට ලබා ෙදනවා. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ඕනෑම 
ෙව්ලාවක සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් බවත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.   

 
[පූ. භා. 10.24] 
 
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 කථානායකතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, 

ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාවක ෙම් අය වැය පිළිබඳව 
අදහස් දක්වන්න අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව. පසු ගිය 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ මා ෙම් ගරු සභාව අමතන පළමුවැනි 
අවස්ථාව ෙමයයි. අෙගෝස්තු 17 වැනි දා පැවැත්වුණු 
මැතිවරණෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ජනතාව  දිගින් දිගටම 
කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ නැවතත් යථාර්ථයක් කරමින් ෙම්  
සභාවට පත් කරන මන්තීවරයා වශෙයන් ඒ දිස්තික්කෙය් වැඩිම 
මනාපවලින් මා පත් කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඒ 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මාෙග් ආචාරය පුද කිරීමටත් ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් 
මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාව ඇමතුවාට පස්ෙසේ මට ෙම් ගරු සභාව 
අමතන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත් මා සන්ෙතෝෂයට පත් 
ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු 
වුණත්, ෙම් අය වැෙයහි තිෙබන සාධනීය පැත්ත ඉතාම යහපත් 
විධියට  දැක තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී උතුර ද, නැ ෙඟනහිර ද, වයඹ ද, බස්නාහිර ද, දකුණ ද 
කියා බලලා නැහැ. ෙම් අය වැය, එක එක පුද්ගලයා එල්ල 
කරෙගන, එක එක පුද්ගලයාෙග් අභිවෘද්ධිය සඳහා, එක 
සමාගමක, එක කණ්ඩායමක අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉදිරිපත් කරපු අය 
වැයක් ෙනොවන බව එතුමාෙග් කථාව තුළින් ෙම් ගරු සභාවට 
සපථ කරන්නට එතුමා කටයුතු කළා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා 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 කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා 

සමස්ත රට ෙවනුෙවන් අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ඥානමුත්තු 
මන්තීතුමා විසින් පැසසුමට ලක් කිරීෙමන් ඉතාම පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් ඉන්න එකම විපක්ෂය හැටියට,  විපක්ෂෙය් 
ඉන්න  ඒ මන්තීතුමන්ලා ෙම් අය වැය ෙමොන තරම් සාධනීය 
විධියට දකිනවාද කියලා. එෙහම නම් ෙම් අය වැය ෙමොන තරම් 
සාර්ථක අය වැයක්ද කියන එක පිළිබඳව අපට තවදුරටත් තර්ක 
කරන්න ෙදයක් ඉතුරු ෙවලා නැහැ කියන එකයි මා දකින්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්දී අය වැය 
ඉදිරිපත් කරනෙකොට, ඒ අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ පධාන කාරණා 
තුනක් මුල් කර ෙගන. එකක්, ආරක්ෂාව. අනිත් එක, රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා. ඊළඟ එක, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. ෙම් 
අංශ තුන ඉලක්ක කරෙගන තමයි පසු ගිය කාලෙය් අය වැය 
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ අය වැෙයන් වැඩිම බරක්, වැඩිම මුදල් 
පමාණයක් ෙයොමු කෙළේ, ෙම් කියපු අංශවලට. නමුත් අද ඉදිරිපත් 
කරන අය වැය, සියලු අංශ අතර ෙබදී යන විධියට, සියලු ෙකොටස ්
එකවර සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්ය ශක්තිය එකවර  ෙදන්න 
පුළුවන් වන විධියට  සැලසුම් කර තිබීම සම්බන්ධෙයන් අපි 
විෙශේෂෙයන්ම මුදල් ඇමතිතුමාටත්, රජයටත්,  අෙප් පශංසාව, 
අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කරනෙකොට රජයකට පධාන වශෙයන් බලපාන 
කාරණා ෙදකකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා. එකක් තමයි, ඉදිරි 
වර්ෂය සඳහා මුදල් එෙහම නැත්නම් ආදායම් උපයා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය.  

අපට ආදායම් මාර්ග ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. එකක්, 
ව්යාපාරවලින් ලබා ගන්නා වූ ආදායම. අනික, බදුවලින් ලබා 
ගන්නා වූ ආදායම. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දිගින් දිගටම සිදු 
වුෙණ්, ව්යාපාර ක්ෙෂේතය පිරිහීමට ලක්වීමයි. රාජ්ය තන්තෙයන් 
ෙමෙහයවන ලද හැම ව්යාපාරයක්ම පිරිහුණු ආයතන, එෙහම 
නැත්නම් පාඩු ලබන ආයතන බවට පරිවර්තනය වුණා. එෙසේ පාඩු 
ලබන ආයතන බවට පරිවර්තනය වීම නිසා ඒවාෙයන් ලාභාංශ 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න, එෙහම නැත්නම් රෙට් ඉදිරි වැඩ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කටයුතුවලට ඒවාෙයන් ලාභයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබු ෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අනිත් පැත්ෙතන් අපට 
ඉතුරු ෙවන්ෙන් බදු ආදායම එකතු කර ගැනීම පමණයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1990 වර්ෂය විතර ෙවන 
ෙකොට අෙප් රෙට් බදු ආදායම සියයට 19ක පමණ පමාණයකින් 
තිබුණා. ඒ වුණත් පසු ගිය වකවානුව වන විට දිගින් දිගටම ෙම් 
රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය කඩා වැටීම, ලාභ ලබන ආයතන 
ෙනොමැති වීම ආදී කරුණු රාශියක් නිසා පිරිහුණු ආර්ථිකයත් සමඟ 
බදු ආදායම සියයට 10ත් - සියයට 11ත් අතර පමාණයකට පහළ 
වැටුණා. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය තුළ රජයට අවධානය ෙයොමු 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා, අපි මුදල් උපයා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, මුදල් උපයා ෙගන රෙට් සංවර්ධනය ඇති කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ෙසේවා පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණා ගැන. ඒ ෙකෙරහි රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා, ෙමවර 
අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී බදු පතිසංස්කරණයක් සිදු 
කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් සඳහා විෙශේෂෙයන්ම වැදගත් 
වන කාරණයක් තමයි ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත හඳුන්වා දීමට කටයුතු 
කිරීම. ෙම් ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත හඳුන්වා දීමට කටයුතු කිරීම තුළින් 
විවිධ උපාය, විවිධ උපකම භාවිතා කරමින් බදු ෙගවීම මඟහැර 
සිටින උදවියට ඉදිරි කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී ඇත්ත ගනු ෙදනු 
ෙහළිදරවු ෙනොකර වසන් කිරීමට ෙනොහැකි වීම තුළින් ඔවුන් ලබා 
දිය යුතු බදු මුදල් ලබා දීමට සිදු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට සියයට 1.9ක් වාෙග් 
පමාණයක් තමයි  ඍජු බදු ෙගවන්නන් සිටින්ෙන්. ෙම් අනුව ඉදිරි 
වසර -2016 වසර- තුළ ෙම් දැනට සිටින සියයට 1.9ක පමාණය 
හතර ගුණයකින් විතර වැඩි කර ගැනීමට රජයට හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ අනුව රෙට් ආදායම වැඩි කර ගැනීමට පුළුවන් 
ෙවනවා. බදු ෙනොෙගවා තමන්ෙගන් ඉටු විය යුතු යුතුකම පැහැර 
හැරලා සිටින උදවියට එෙහම පැහැර හැරලා ඉන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ෙම් පරිසරයත් එක්ක ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත හඳුන්වා දීම ඉතාමත් සුවිෙශේෂී කාර්යක් 
විධියට මා දකිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල සංචාරය කර තිෙබන පුද්ගලයකු 
වශෙයන් ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, ෙබොෙහෝ දියුණු රාජ්යවල සෑම 
පුද්ගලයකුටම social number එකක් තිෙබන බව. ෙම් social 
number එක යටෙත් තමයි හැඳුනුම්පත තිෙබන්ෙන්; රියදුරු 
බලපතය තිෙබන්ෙන්; බැංකු ගිණුම් අංක තිෙබන්ෙන්; ෙසේවා 
අංකය තිෙබන්ෙන්; විෙද්ශ ගමන් බලපත - passport - අංකය 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සියලුම ෙද්වල් තිෙබන්ෙන් ෙම් social number 
එක යටෙත්යි. එෙහම නම් විවිධ වංචා, විවිධ දූෂණ සිදු වන්ෙන් 
විවිධ අංකවලින් ඒවා කියාත්මක වන නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරන 
ගරු මන්තීතුමන්ලාට, හිටපු ඇමතිවරුන්ට passport එක පිළිබඳව 
පශ්න ඇති වුණු බව අපි දන්නවා. ඔවුන් passport ෙදක, තුන 
පාවිච්චි කළා. ෙම් මෑතකදීත් යුෙරෝපයට ෙක්ලාම් කියන්න යන්න 
ගිය අවස්ථාවක එක්තරා මන්තීවරයකුව ගුවන් ෙතොටුපෙළේදී අත් 
අඩංගුවට අරෙගන මීගමුව මෙහේස්තාත් අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් 
කරන්න සිදු වුණා. ඩිජිටල් හැඳුනුම්පතක් තිබුණා නම් එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. අෙනකුත් සියලුම 
ලියකියවිලිවලට අදාළ වන පරිදි හැඳුනුම්පත සකස් වුණා නම් 
එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ෙමම කමය කියාත්මක 
වීම තුළ දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු 
ෙහෝ හිටපු අමාත්යවරයකු ෙහෝ ෙවනත් ෙකෙනකු අමාරුෙව් 
වැටීෙමන් වැළෙකනවා. ෙම් ඩිජිටල් හැඳුන්ම්පත හඳුන්වා දීෙම් 

කියාවලිය සාර්ථක වීම තුළින් එක පැත්තකින් ආදායම වැඩි 
ෙවනවා වාෙග්ම, තවත් පැත්තකින් සමාජය නිවැරදි වීමත් සිදු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට රෙට් සෑම අංශයක් ෙකෙරහිම අවධානය ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම වැඩිහිටියන් ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියකු විසින් බැංකුෙව් තැන්පත් 
කර තිෙබන රුපියල්  මිලියන එකක මුදලක් සඳහා  සියයට 15ක 
වාර්ෂික ෙපොලියක් ලබා  ෙදන්නටයි මීට ෙපර අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනා කර  තිබුෙණ්. නමුත් ඒ තත්ත්වය තව ඉදිරියට ෙගන 
ෙගොස්  ෙමවර අය වැෙයන් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියකු විසින් තැන්පත් 
කරනු ලබන රුපියල්  මිලියන 1.5ක  මුදලක් සඳහා සියයට 15ක 
වාර්ෂික ෙපොලියක් ලබා ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම ඔවුන්ට ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ තුළින් වැඩිහිටියන්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය තවත් 
ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවා.   

ඊළඟට, ළඳරු කිරි පිටි පැකට් එෙක් ඉඳලා සහන ලබා ෙදමින්, 
ළඳරුවන්  ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, 
ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා ෙම් අය වැය තුළින් පියවර ෙගන තිබීම අපි 
සාධනීය කාරණයක් ෙලස දකිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය තුළින් රෙට් තරුණ පරපුර පිළිබඳවත් 
කල්පනා කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් 
බරපතළම පශ්නයක් තමයි තරුණයන්ෙග් අනාගතය සකස් කිරීම. 
තරුණයන්ෙග් අනාගතය සකස් ෙනොවුණු තැන තරුණයන්ට සිදු 
වන්ෙන් අධ්යාපනය හමාර කරලා පාරට බහින්නයි. ඔවුන්ට සිද්ධ 
වන්ෙන් තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ගය සකස් කර ගැනීම සඳහා 
රැකියාවක් ෙදන්න කියලා පාෙර් ඉඳෙගන, "දියව් දියව්, අපට දියව්. 
දියව් දියව්, රැකියා දියව්" කියලා කෑගහන්නයි. අදටත් ඒ තත්ත්වය 
දකින්නට ලැෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එම 
තත්ත්වය ෙවනස් කිරීමට ෙම් අය වැය තුළින් කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් අය වැය තුළින් විෙශේෂෙයන්ම නිපුණතාව වැඩි 
කරන්නටත්, වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම ෙකෙරහිත් විශාල 
උනන්දුවක් දක්වමින්,  විශාල ෙවෙහසකර  පියවරක්  අරෙගන 
තිෙබනවාය කියන එක අපි ඉතාමත් ආඩම්බරෙයන් සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් 
කර තිබුණු අය වැෙයන් තරුණ කටයුතු සඳහා ෙවන් කරලා 
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 3,261යි. නමුත් 2016  වර්ෂය සඳහා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම අය වැෙයන් තරුණ කටයුතු සඳහා, 
එෙහම නැත්නම් වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා රුපියල් මිලියන 
12,000ක මුදලක් ෙවන් කර තිබීම ආඩම්බරයට කාරණයක් බව 
අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අමාත්යාංශයක් වශෙයන් අපි ඉල්ලපු 
මිලියන පමාණයට වඩා තවත් මිලියන 3,030ක වැඩි පුර මුදලක් 
වෘත්තීය පුහුණුව, නිපුණතාව ඇති කිරීම සඳහා අපට ලබා දී 
තිෙබනවා. අනාගත පරපුෙර් ශක්තිය වර්ධනය කිරීම සඳහා, 
දැනුමක් තිෙබන, හැකියාවක් තිෙබන, අත් දැකීම් තිෙබන 
සමාජයට වැඩදායක  පුද්ගලයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 3,030ක් වැඩි පුර ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කිරීමට මුදල් 
අමාත්යාංශය නැත්නම් ෙම් රජය කියා කරලා තිෙබනවාය කියන 
එක  අපි සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  

2015 වර්ෂය සඳහා  තරුණ කටයුතු ෙවනුෙවන් පසු ගිය රජය 
රුපියල් මිලියන 3,261ක් ෙවන් කරන ෙකොට, ඊට වඩා හතර 
ගුණයක - රුපියල් මිලියන 12,000ක  - මුදලක් ෙම් අය වැෙයන්  
තරුණයන් ෙවනුෙවන්  ෙවන් කරන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙයොවුන් ෙසේනාංකයට රුපියල් 

1339 1340 

[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර්  28  

මිලියන 3,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් ෙවන් කරන ෙකොට අවම වශෙයන් ඒෙකන්  
රුපියල් මිලියන 1,000ක්  වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ලැෙබනවා. 

NAITA ආයතනය සහ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සමඟ 
එක්කාසු ෙවලා, ෙම් රෙට් පාසල් අධ්යාපනය හමාර කර 
විශ්වවිද්යාලයට, ෛවද්ය පීඨයට, නීති පීඨයට, ඉංජිෙන්රු පීඨයට 
යන්න බැරි වුණු තරුණ තරුණියන් නිපුණතාවෙයන් ෙහබි 
පුද්ගලයන් බවට පත් කරන්නට තමයි ඒ රුපියල් මිලියන 1,000 
එක්කාසු ෙවන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒකත් එක්ක 
රුපියල් මිලියන 13,000ක පමණ මුදලක් ඉදිරි වර්ෂෙය්දී රෙට් 
තරුණ පරපුර නිපුණතාවෙයන් ෙහබි පුද්ගලයන් පිරිසක් බවට 
පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ෙවන් ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් අද අඩු 
පාඩුවක්ව තිෙබන්ෙන්  පුහුණු ශිල්පීන් ෙනොමැතිකමයි. ෙම්සන් 
ශිල්පීන්, වඩු කාර්මික ශිල්පීන්, welding ශිල්පීන්, plumbers, වැනි 
ශිල්පීන්ෙග් හිඟයක් සමාජය තුළ අද  තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් රජය  
අය වැය ඉදිරිපත් කරනෙකොට එම ක්ෙෂේතවල  පුහුණුව ලබා දීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. එෙසේම 
ඔවුන්ට මාස ෙදකක පුහුණු පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට සහ ඒ 
පාඨමාලා හදාරණ අයට මාසයකට රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් 
ෙගවීමටත් ෙයෝජනා වී තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් ආකාරෙය් 
සිත්ගන්නා සුළු අන්දමින් වෘත්තීය පුහුණුෙව් නිපුණතාව ලබා දීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වඩු කාර්මික, ෙම්සන්, ජල නළ 
කාර්මික, විදුලි කාර්මික හා aluminium fitter  වැනි වෘත්තීන්ට 
තරුණයන් පුහුණු කිරීම සඳහා  වැඩ සටහන්  හඳුන්වා දීමටද 
ෙයෝජනා වී තිෙබනවා. ඒ අනුව මාස තුනකට තරුණයින් 7,500 ක් 
පුහුණු කරනු ඇතැයිද අෙප්ක්ෂා කරනවා. එෙහම නම් තරුණ 
පරපුර නියම තැනට ෙගන යන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. කුඩු 
ගහන, තී වීලර් එකට පමණක් සීමා වුණ එෙහම නැත්නම් හන්දි 
ගාෙණ් රස්තියාදු ගහන, මත්පැන් පානය කරන රස්තියාදුකාර 
තරුණ සමාජයක් ෙනොව සමාජයට වැඩදායක නිපුණතාවයකින් 
ෙහබි ෙකොටසක් බවට තරුණයන් පත් කරන්නට ෙම් අය වැය 
නායකත්වය දී තිෙබන බව මතක් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහෝටල් ක්ෙෂේතෙය් එනම් 
ආගන්තුක සත්කාර ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධවීමට උනන්දුවක් දක්වන 
තරුණ තරුණියන් අවුරුද්දකට 12,000ක් එනම් කාර්තුවකට 
3,000ක පමණ පිරිසක් පුහුණු කරන්නට ඉලක්ක කර තිෙබනවා. 
එෙසේ පුහුණු කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, රුපියල් 15,000ක 
උපරිමයකට යටත්ව  පාඨමාලා ගාස්තුෙවන් ෙදෙකන් පංගුවක් 
රජය දැරීමටත් ෙම් අය වැය තුළින් පියවර ෙගන තිෙබනවා. 
එෙහම නම් ෙමතැනදී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, 
විෙශේෂෙයන් තරුණ පරපුර ඉලක්ක කරමින්, තරුණයන් යහ 
මඟට ගැනීම සඳහා ෙමම අය වැෙයන් කටයුතු කර තිෙබන බව.  
ශමය විකුණන්නට ෙනොව, දැනුමත් එක්ක මුසු වුණු ශමය                      
- දැනුමයි ශමයයි ෙදකම -  අෙළවි කරලා තමන්ෙග් ජීවන රටාව 
සාර්ථක කර ගැනීමට පුළුවන් වැඩදායක තරුණ සමාජයක් සකස් 
කිරීම සඳහා ෙම් අය වැය නායකත්වය ෙගන තිෙබනවා කියන 
කාරණය අපි  අභිමානෙයන් පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීමටත්, 
ඒ වාෙග්ම ෙගොවි නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට  ෙවළඳ ජාලයක් සකස් 
කරන්නටත් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එදා ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙදනෙකොට ෙගොවියාට ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. වී 
ෙගොවිතැෙන් ෙයෙදන ෙගොවියා ෙපොෙහොර ටික මිලදී ගන්න 
යනෙකොට, මඩ ෙපොෙහොර ගන්න යන ෙගොවියාට මඩ ෙපොෙහොර 
ගන්න ෙවන්ෙන් යූරියා ෙපොෙහොර  ගහන අවස්ථාව  වන විටයි.  
යූරියා ඕනෑ ෙගොවියාට, යූරියා ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරන 

අවස්ථාෙව්දී එය ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. යූරියා 
ෙපොෙහොර ලබා ගන්න ෙවන්ෙන් බණ්ඩි ෙපොෙහොර ඕනෑ 
ෙවලාවටයි.  බණ්ඩි ෙපොෙහොර ගන්න ෙවලා තිබුෙණ් ෙගොයම් 
කපන ෙවලාවට. ෙමොකද, ෙගොවි ජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තුළින් -එක අධිකාරියක් තුළින්- තමයි එය තුළින් කියාත්මක 
කරන්ෙන්. ෙවළඳ ෙපොෙළන් ෙපොෙහොර ටික ගන්න විධියක් නැතිව 
තිබුණා. දැන්, අද වන විට ෙමම පශ්නෙයන් ෙගොවියාව නිදහස් 
කරලා තිෙබනවා. එදා ෙගොවියාට කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරියා ළඟට ෙදතුන් වතාවක් යන්න ෙවලා තිබුණා.                 
ඒ වාෙග්ම ෙගොවි ජන ෙසේවා මධ්යස්ථානයට යන්න ෙවලා තිබුණා. 
ඒ යන විට ෙපොෙහොර නැත්නම් ආපහු එන්න ෙවලා තිබුණා. 
වාහනෙය් කුලී ෙගවා ෙගන යන්න ඕනෑ. ෙගොවියා ඉන්ෙන් ෙගොවි 
ජන ෙසේවා මධ්යස්ථානයකට කිෙලෝ මීටර් 10ක්, 15ක්, 20ක්, 
25ක්, 30ක් ඈතින්. එෙහම එපිට ඉඳලා එනෙකොට ෙගොවියාට 
ෙපොෙහොර ටික නැහැ. ෙගොවියා ආපහු යන්න ඕනෑ. ඒ ආකාරෙයන් 
ෙදතුන්වර ෙපොෙහොර ටික ගන්න එන්න ඕනෑ. කෘෂිකර්ම 
පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරිතුමා ළඟට ෙදතුන් සැෙර් 
යන්න සිදු වුණා. අද ෙම් සියල්ෙලන් ෙගොවියාව නිදහස්                  
කරලා තිෙබනවා. ෙගොවියාට  ලබා ෙදන සහනාධාරය අරෙගන 
ගිහිල්ලා තමන් කැමැති කෙඩ්කින්, කැමැති පමාණයකට 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ෙහොඳම තත්ත්වෙය් ෙපොෙහොර ටික ලබා 
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. දැන් ෙදන එකම උස්සා ෙගන 
යන්න ඕනෑ කියලා නියමයක් නැහැ. ඒ ආකාරයට අත් කකුල් 
බැඳලා හිර කරෙගන හිටපු ෙගොවියාව නිදහස් කරන්න ෙමවර අය 
වැය තුළින් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් ධීවර 
කර්මාන්තය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු ඥානමුත්තු 
ශීෙන්සන් මන්තීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට ධීවර කර්මාන්තය 
ෙවනුෙවන් ෙමවර අය වැෙය්දී විශාල උනන්දුවක් දක්වලා තිෙබන 
බව ෙප්නවා. ෙම් රට තුළ ධීවර වරායවල් ගණනාවක් අලුෙතන් 
ඇති කරන්න පියවර අරෙගන තිෙබනවා. හලාවත, මිරිස්ස, 
කල්මුෙණ්, වැල්වැටිතුෙරයි, කෙරයිනගර්, පුරාණවැල්ල ෙම් ආදී 
පෙද්ශවල ධීවර වරායන් ගණනාවක් ඉදි කරන්න කටයුතු ෙයොදා 
තිෙබනවා. හලාවත ධීවර ජනතාවට අති විශාල ෙලස බලපාන 
පශ්නයක් තිබුණා. හැමදාම ෙමෝය කට වැෙහනවා. ධීවර 
ජනතාවෙග් ෙබෝට්ටු ෙපරෙළනවා; ධීවර ජනතාව මිය යනවා.                
ෙම් වාෙග් අනතුරු රාශියකට ඔවුන් මුහුණ දුන්නා. 
රක්ෂණාවරණෙයන් අවශ්ය මුදල් ටික ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
වාෙග් අවදානම් තත්ත්වයකයි හලාවත ජනතාව ජීවත් වුෙණ්. එදා 
ඉඳලාම ධීවර වරාය හරිගස්සලා ෙදන්න කියලා හලාවත ජනතාව 
සටන් කළා. එදා ඇමතිවරෙයකුව සිටි එස්.ඩී.ආර්. ජයරත්න 
මැතිතුමා ඉන්දියාෙව් සහෙයෝගය අරෙගන ෙම් ධීවර ව රායට වැලි 
එකතු වීෙමන් ෙමෝය කට ආරක්ෂා කිරීමට පියවරක් ගත්තා. 
නමුත්, පසු කාලීනව ඒක අසාර්ථක වැඩක් බවට පත් ෙවලා 
තිබුණා. එෙහමනම්, 2016 වසෙර් තමන්ට තිබුණු මහා බාධකයක් 
ඉවත් කර යහපත් තැනකට යන්න පුළුවන් ෙවනවා කියන එක 
ගැන හලාවත ධීවර ජනතාවටත්, අෙනකුත් රෙට් ඉන්න ධීවර 
ජනතාවටත් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියා ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පුද්ගලික අංශය ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ.  සාමාන්ය ජනතාවට ජීවන බර අඩු කර ගැනීම 
සඳහා 2015 ජනවාරි මාසෙය් 23 ෙවනිදා යහපාලන රජෙයන් 
ඉදිරිපත් කළ දින 100 පතිපත්ති පකාශනය තුළින් ඉදිරිපත් කළ 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ  13ක මිල අඩු කරලා  
මිල පාලනයක් ෙයදුවා. එෙහම නැත්නම්, ස්ථිර මිලක් ෙයොදලා 
ජනතාවතට සහනයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. එම සහන 
තවදුරටත් දිගු කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙමවර අය 
වැෙයන්  නැවතත් භූමිෙතල් මිල අඩු කරන්න කටයුතු කරලා 

1341 1342 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. එදා භූමිෙතල් සහනාධාරය ඉල්ලනෙකොට ෙවඩි තිබ්බා. 
අද භූමිෙතල් සහනාධාරය ඉල්ලන්ෙන් නැතිවත් මිල අඩු කරලා 
දුන්නා. එෙහමනම්, අද ෙම් අය වැය තුළින් ෙම් විධියට කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. භාණ්ඩ ගණනාවක මිල ෙම් වතාෙවත් 
පාලනයකට ලක් කරලා, උපරිම මිලකට සීමා කරලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව, එතැනින් ඔබ්බට ෙගන යන්න විධියක් නැහැ.  ඒ ආකාරයට 
රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙග් ආර්ථිකය, ජීවන තත්ත්වය ශක්තිමත් 
කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

රාජ්ය ෙසේවකයා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔහුට දීලා තිෙබන 
රුපියල් 10,000 වැටුප් වැඩිවීම ඔහුෙග් විශාම වැටුපටත් ගණනය 
කරන්න කටයුතු කරනවා. වයස්ගත වුණාම -ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසිෙයක් වුණාම- එදාට උදවු කරන්න ෙවනත් උදවිය නැහැ. 
එෙහම නම් එදාට ඔවුන්ට ආරක්ෂාව සලසන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙකටි 
කාලීන පියවර ගන්නවාත් එක්කම, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැෙය් 
තිෙබන සාධනීය ලක්ෂණ අපි දකින්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙම් අය 
වැෙයන් දිගු කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදලා තිෙබනවා. 

අපට හැමදාම මුහුණ ෙදන්න සිදුවන පශ්නයක් තමයි 
ආෙයෝජන පටන් ගන්න යන ෙකොට මුදල් ෙකොෙහන්ද, මාර්ග ඉදි 
කරන්න යන ෙකොට මුදල් ෙකොෙහන්ද කියන එක. අපි හැමදාම 
දිගින් දිගටම සිදු කරලා තිෙබන්ෙන් විවිධ බැංකුවලින්, විවිධ 
ආයතනවලින්, විවිධ සංගම්වලින් ණයට අරගන්න එකයි, 
ෙපොලියට අරගන්න එකයි. අපි ජීවිත කාලය තුළම ණය ෙගවමින් 
ඉන්නවා. රෙට් මිනිස්සු දිනපතා ණය ෙවනවා, ඒ අනුව ශී ලංකාව 
ණය උගුලක පැටළිලා තිෙබනවා කියලා අපි හැමදාම කථා 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහව් තත්ත්වයක් තුළ 
ෙම් අය වැය විෙද්ශ ආෙයෝජකයින්ට ඉතාමත්ම ආකර්ෂණීය අය 
වැයක් බව කියන්න පුළුවන්. විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට, ෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ට ආකර්ෂණීය අය වැයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම 
සදහා ඉඩම් අයිතිය, ඒ වාෙග්ම ආෙයෝජන ආරම්භ කිරීෙම් 
පහසුකම්, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ මුදල් ඕනෑම බැංකුවක් හරහා ෙම් 
රටට ෙගන ඒමට, විෙද්ශ මුදල් ආෙයෝජනය කරලා බැංකුවක් 
ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම සත්ුතියි. ඒ වෙග් හැම අංශයක් 

ෙකෙරහිම අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. අපට ෙද්ශීය 
මුදලින්ම කරන්න බැරි ෙද්වල් කිරීම සඳහා, ඒ වාෙග්ම මුදල් 
නැතිකමින් -හිඟකමින්- ෙපෙළන තැන්වලට අපට මුදල් උපයා 
ගැනීෙම් කම ෙම් අය වැෙයන් ෙසොයා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විනිමය නීතිවල නම්යකරණයක් ඇති කර තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් තත්ත්වයත් එක්ක අයථා කමවලින් මුදල් 
උපයාගන්නා උදවියට ෙවනදා වෙග් ෙහොෙරන් මුදල් ටික අරෙගන 
ගිහිල්ලා ස්විස් බැංකුවල තැන්පත් කරන්න, ඩුබායි බැංකුවල 
තැන්පත් කරන්න යන්න අවශ්යතාවක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
අය වැය තුළින් විනිමය සම්බන්ධව තිෙබන දරදඬු නීති ලිහිල් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ අයට ෙම් රෙට්ම මුදල් තැන්පත් 
කිරීෙම් අවස්ථාව උදාෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ඉස්ෙසල්ලා 
කිව්වා වාෙග් ෙම් රට පුරා ආෙයෝජන කලාප ගණනාවක් ඇති 
කරන්න, ඒ ආෙයෝජන කලාපවලට අවශ්ය ශමිකයන්, දැනුම 
තිෙබන කාර්මිකයින් පුහුණු කරන්න අතිවිශාල මුදලක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. එෙසේ අතිවිශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා 
වෙග්ම ඒ ආෙයෝජන කලාප ආරම්භ කරන උදවියය සියයට 50ක 
බදු සහනයක් අවුරුදු 3ක් දක්වා ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. 
එෙහම නම් ආෙයෝජකයා දිරිමත් කිරීම සඳහා ෙම් අය වැෙයන් 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් තුළින් රැකියා උත්පාදනය වැඩි 
ෙවනවා, රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල් ෙවනවා. එෙහම නම් රෙට් 
විරැකියාවට සහනයක් ලබා ෙදන්න -පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න- ෙම් 
අය වැය සමත් ෙවනවාය කියන එක අපි දකිනවා මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒ වාෙග්ම සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් කරන්නට, 
සංචාරක කර්මාන්තයට අනුගහය දක්වන්නට ෙම් අය වැය 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපට පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබන වන ජීවීන් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම වල් අලියා ගැන 
හැමදාම කථා කරනවා. ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මන්තීතුමාත් 
ෙම් සභාෙව්දී සඳහන් කළා, වල් අලින්ෙගන් ඇති වන්නා වූ 
පශ්නයට ඔවුන්ෙග් ජනතාව මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා ඒ සංරක්ෂණය 
කරන්නට රුපියල් මිලියන 4,000ක් වාෙග් විශාල මුදලක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. මෑත ඉතිහාසෙය් කිසි දවසක එතරම් මුදලක් 
ෙවන් කරලා ති බුෙණ් නැහැ. ඒකත් එක්ක ජාතික වෙනෝද්යාන 
ඇති කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. අලුත් වෙනෝද්යාන ආරම්භ 
කරන්න, තිෙබන වෙනෝද්යාන ආරක්ෂා කර ගන්න, ඒ වාෙග්ම 
පරිසරය ආරක්ෂා කර ගන්න, සියයට 30ක් දක්වා වන ගහනය 
වැඩි කරන්නට ෙම් අය වැය තුළින් ෙගන තිෙබන කියාමාර්ග 
සාධනීය ලක්ෂණ හැටියට අපිට ෙපන්වන්න පුළුවන් මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

ඔබතුමාට ෙවන්ව තිබූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මම අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් අය 

වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ෙලොකු, කුඩා ෙභ්දයක් බලා නැහැ. පන්ති 
ෙභ්දයක් ඇති කරලා නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාෙග්ත් 
වාහන බලපතය අවලංගු කළා; රාජ්ය නිලධාරියාෙග්ත් වාහන 
බලපතය අවලංගු කළා. එම නිසා ෙම් අය වැය සියලු ෙදනාටම 
එක හැන්ෙදන් ෙබදුව අය වැයක් කියලා මම දකින බව සිහිපත් 
කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.  

1343 1344 

[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා] 
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[පූ.භා. 10.44] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. 

කාලයකට පස්ෙසේ ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්නවා. ඔබතුමා 
නැවතත් පාර්ලිෙම් න්තුෙව්දී දකින්නට ලැබුණා. අපි ඒ පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඔබතුමා අපත් සමඟ කාලයක් 
හිටියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය පිළිබඳව කථා 
කරද්දී, ෙමම අයවැය සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් යටෙත් ඉදිරිපත් වූ 
අය වැයක් බව කියන්න ඕනෑ. ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් මධ්ය 
කාලීන සැලැස්ම ඉදිරිපත් කළා. ඒ හා සමගාමීව අය වැය ඉදිරිපත් 
වුණා. ෙමය පහසු කාර්යයක් ෙනොෙවයි. මම දැක්කා, වයඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් වාණිජ හා මූල්ය පීඨෙය් ෙජ්යෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 
අමින්ද ෙමත්සිරි ෙපෙර්රා මහත්මයා පුවත් පතක ඉතාමත්ම වටිනා 
වාර්තාවක් දාලා තිබුණා. ඒෙක් එතුමා කියලා තිබුණා, -ඒ ෙදයම 
අෙප් රංෙග් බණ්ඩාර ඇමතිතුමාත් මීට ටිකකට කලින් පකාශ 
කළා.- "1990දී සියයට 19ක් තිබූ බදු ආදායම, ෙම් වන විට සියයට 
10.2 දක්වා අඩු වී ඇත" කියලා. එම නිසා ෙමොන ආණ්ඩුවකට 
වුණත්, රජෙය් ආදායම උපයා ගන්න බදු පතිසංස්කරණවලට 
යන්න සිද්ධ ෙවනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, බදු 
පතිසංස්කරණවලට ගිහිල්ලා ෙම් අය වැය පියවා ගන්නම සිද්ධ 
ෙවනවා.   

ෙම් ආණ්ඩුව සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක්. ෙම් ආණ්ඩුව අෙප් 
රටටත් අලුත් ෙදයක්. ෙම් සභාෙව් අපි ෙදෙගොල්ලන්ටමත් ෙම්ක 
අලුත් ෙදයක්. හැබැයි, නවක මන්තීවරු පිරිසක් සිටියත්, ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු 
මන්තීවරු හැටියට මම දැක්ක ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි අපි 
ෙමතැන  මිතයන්. හැබැයි, අෙප් ගෙම් පාක්ෂිකයන් ෙදෙගොල්ලන්ම 
හැම ෙවලාෙව්ම මරා ගන්නවා. අපට ෙම් තුළින් යම්කිසි 
පණිවුඩයක් ගමටත් ෙදන්න පුළුවන් නම්, අපි ගෙම් ෙද්ශපාලනය 
කරන නමුත් මරා ගන්නා ෙද්ශපාලනය සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුව 
තුළින් නතර කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ඒක ෙබොෙහොම 
වටිනවාය කියලා මා විශ්වාස කරනවා. අය වැයක් ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී හැම ෙකෙනකුම සන්ෙතෝෂ කරන්න ඉතා අමාරුයි. 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ අපි ඒක දැක්කා. ෙමොන ආණ්ඩු අය 
වැය ඉදිරිපත් කළත් ඒෙක් ෙකොස්සක් තිෙබනවාමයි. හැම ෙකනාම 
සන්ෙතෝෂ කරන්න කවදාවත් බැහැ. ඒක සාමාන්ය ෙදයක්. ඒකට 
අත්පුඩි ගහලා වැඩක් නැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. යථාර්ථය ෙත්රුම් 
ගන්න. අපි ෙකො ෙහොම ඉදිරිපත් කළත් ෙම්ෙක් පශ්න තිෙබනවා. 
ෙමොකද, අෙප් රට මධ්ය කාලීන ආදායම් ලබන රටක් වුණත්, 
විශාල අය වැය හිඟයක් තිෙබන, අෙප් ගාමීය ජනතාවට ෙබොෙහෝ 
පශ්න තිෙබන රටක් කියලායි මා කියන්ෙන්. ෙම් අය වැය හිඟය  
පියවන්න ෙල්සි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා ණය ගන්නම සිද්ධ 
ෙවනවා; පතිසංස්කරණවලට යන්නම සිද්ධ ෙවනවා.  

ෙමම අය වැය ෙල්ඛනෙය් යම් යම් කාරණා මා ෙබොෙහොම 
අගය කරනවා. හැම ෙකනකුම කථා කළා වාෙග් විෙශේෂෙයන්ම 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයටත්, අධ්යපන ක්ෙෂේතයටත් හැම ආණ්ඩුවකින්ම 
විශාල වශෙයන් මුදල් ෙවන් කළා. ෙම් අය වැය තුළිනුත් අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතයට වැඩි මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ගුරු නිවාස සඳහා 
රුපියල් මිලියන 2,000ක්, ගුරු පුහුණුව සඳහා රුපියල් මිලියන 
1,000ක් ෙවන් කර තිෙබන බව මා දැක්කා. ඒවා ෙහොඳ ෙද්වල්. 
අෙප් වාෙග් ගාමීය පෙද්ශවල තිෙබන බරපතළ පශ්නය තමයි 
ගුරුවරුන් ෙසේවය කරන්න ආපුවහම ඔවුන්ට නතර ෙවන්න 
තැනක් නැති එක. ගාමීය පාසල් ගත්ෙතොත්, අද ඒ පාසලට එන 

ගුරුවරයා ෙහට මාරු ෙවලා යන්නයි බලන්ෙන්. ෙමොකද, ඔවුන්ට 
ඉඩ පහසුකම් නැහැ. දුෂ්කර කලාපවලින් ඔවුන් යන්ෙන්ත් ඒ 
නිසායි. හැම ආණ්ඩුවක්ම උත්සාහ කළා, පුළුවන් තරම් ගුරු 
නිවාස හදන්න. ගුරු නිවාස ෙනොහැදුවා ෙනොෙවයි; හැදුවා මදියි. ඒ 
ෙවනුෙවන් නැවත වතාවක් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන 
එක ඉතාමත් වටිනා ෙදයක්. ද්විතීයික පාසල්වල සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. අපි ඇත්ත කියන්න 
ඕනෑ. පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් ෙම් රෙට් ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් 
හැදුවා. එය ඉතාමත් වටිනා කර්තව්යයක්. ඒවාෙය් ඉදිරි වැඩ 
කටයුතු කර ෙගන යන්න ෙම් රජෙයනුත් තවත් මුදලක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. අපි එයට ෙබොෙහොම පශංසා කරන්න ඕනෑ. 
ෙම්වා කරන්න ඕනෑ ෙද්වල්.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කළා. ඒ කාරණයට මා 
ෙදවනුව එන්නම්. මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා ෙම් අය වැය 
තුළින් රුපියල් මිලියන 7,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
මානව සම්පත් සංවර්ධනයට මුල් තැනක් දීලා තිෙබනවා. එය 
ෙබොෙහොම වටිනවා. මුල් ළමා අවධිෙය් ඉඳලාම අෙප් මානව 
සම්පත ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන 
පශංසා කරන්න ඕනෑ.  

මහෙපොළ විශ්වවිද්යාලය නමින් විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ 
කිරීමට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන රවි කරුණානායක 
මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාට කරන ෙගෞරවයක් හැටියට ෙවන්න ඕනෑ, 
මහෙපොළ විශ්වවිද්යාලය ආරම්භ කරන්න මුදල් ෙවන් කෙළේ. අපි 
එයට පශංසා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
ඇමතිතුමාත්, අපිත් ෙබොෙහොම ගරු කරපු, ආදරය කරපු 
නායකෙයක් තමයි ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා. එතුමාට කරන 
ගරුත්වයක් හැටියට රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා කළ ෙම් 
කර්තව්යය ඉතාම ෙශේෂ්ඨයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. මට ආරංචියි, හර්ෂ ද සිල්වා ඇමතිතුමා තමයි ඒ 
ෙයෝජනාව දුන්ෙන් කියලා. කවුරු කළත් ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. 
ෙමොකද, රටට ෙසේවයක් කරපු රාජ්ය නායකයන් සිහිපත් කිරීම අප 
කළ යුතු ෙදයක්. එය ඉතාමත් වටිනා ෙදයක්.  

මා කියන්න ඕනෑ, ෙසේවක භාරකාර අරමුදල සහ EPF                  
එක ගැන. 1982 වර්ෂෙය්දී මාෙග් පියතුමා විසිනුයි ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල කියාත්මක කරන්න පටන් ගත්ෙත්. 
ෙම් රෙට් සංඛ්යා ෙල්ඛන ගත්තාම, ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල සහ  EPF එක අර ෙගන සියයට කී ෙදනාද අවුරුදු 
ගණනක් සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. 
ෙහොඳ මූල්ය කළමනාකරණයක් පිළිබඳව දන්නා, ඉහළම තලෙය් 
වැටුප් ගන්නා උදවිය ෙසේවෙයන් විශාම යද්දී ඔවුන්ට ෙහොඳ  EPF 
එකක්, ETF එකක් හම්බ ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් මුදල් ටික 
කළමනාකරණය කර ගන්න ඔවුන් දන්නවා. නමුත් අෙනක් උදවිය 
ගැන බැලුවාම ෙපෙනනවා, ඔවුන් ලබා ගත් EPF එක අවුරුදු 
ෙදෙකන්  විනාශ ෙවලා ඉවරයි කියන එක. ෙම්ක තමයි රෙට් 
ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම් සම්බන්ධව ගරු අගාමාත්යතුමා වෘත්තීය 
සමිති සමඟ සාකච්ඡා කර තීන්දුවක් ගන්නට කල්පනා කිරීම ගැන 
මා එතුමාට පශංසා කරනවා. අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ආණ්ඩුවට ෙපෞද්ගලික අංශයට විශාම වැටුප් කමයක් සකස්  
කරන්න බැරි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
හැටියට අපට අද තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි රැකියා පශ්නය. 
නමුත් ෙමය අෙප් පශ්නයක් ෙනොෙවන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මන්තීවරුන්ට සිදු ෙවලා තිෙබනවා, 
උපෙත් සිට මරණය දක්වා මරණ සහතික ලබා දීමට. ඒක තමයි 
අෙප් job එක. ඒකද අෙප් රාජකාරිය ෙවන්න ඕනෑ? නැහැ. අෙප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පතිපත්ති සකස් කිරීම ඒ තුළින් රට ඉදිරියට යාම තමයි අෙප් job 
එක ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් අපට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
අද රැකියා සැපයීම තමයි මන්තීවරයාෙග් එකම කර්තව්යය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම රැකියා ෙදන්න ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ෙම්වා 
කරන විට සියලුම ෙදනා සන්ෙතෝෂ කරන්න අපහසු ෙවයි. 
ෙපෞද්ගලික අංශයට විශාම වැටුප් කමයක් සකස් කරන්නට 
පුළුවන් නම් රට දිනුම් කියන එක මා පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගාමීය ජනතාවෙග් හිෙත් 
පැලපදියම් ෙවලා තිෙබන අදහසක් තමයි, ''විශාම වැටුපක් 
ලැෙබන රක්ෂාවක් ෙසොයාගන්න ඕනෑ'' කියන ෙද්. ආණ්ඩුෙව් job 
එකක් ඉල්ලන්ෙන් ෙමොනවාටද? ඒ, විශාම වැටුපක් ලැෙබන 
නිසායි. ෙම් ආකල්පය ෙම් උදවිය ෙලෙහසිෙයන් ෙවනස් කර 
ගන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් දරුවාට ආණ්ඩුෙව් රක්ෂාවක් ලැෙබන 
ෙතක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රක්ෂාවකට අරින්ෙන් නැති සමහර 
ෙදමව්පියන් ඉන්නවා. කන්න-ෙබොන්න දීලා දරුවා ෙගදර තියා 
ගන්නවා. දරුවාත් කකා-බිබී ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙගදරට ෙවලා 
ඉන්නවා. රජෙය් රැකියාවක් ලැෙබන ෙතක් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් රක්ෂාවකට ගිෙයොත් තමන්ට එයින් පළපුරුද්දක් 
ලැෙබනවා; පඩියක් හම්බ ෙවනවා කියා ෙම් උදවිය කල්පනා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙමොනවාවත් නැතිව රජෙය් රැකියාවක්ම 
ලැෙබන ෙතක් ඉන්නවා. ෙමය කවදාවත් ෙම් රෙට් කරලා 
පිරිමහන්න, කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙපෞද්ගලික අංශයට විශාම වැටුපක් ලබා ෙදන කමෙව්දයක් සකස් 
කරන්න කියා ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් 
ෙද්වලින් සියයට සියයක් රෙට් ජනතාව සන්ෙතෝෂ කරන්න බැරි 
ෙවයි. නමුත්, එය ෙම් රට ෙහොඳ තැනකට ෙගන යන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් බවට පත් ෙවනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ කියන එක 
මා පකාශ කරන්නට ඕනෑ. 

අද ෙම් රෙට් තිෙබන තවත් බරපතළ පශ්නයක් තමයි, ඉඩම් 
පශ්නය. ඒ සඳහා කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම ෙහොඳ ෙදයක්. අවුරුදු 
10කට වැඩි කාලයක් අනවසර ඉඩම්වල පදිංචිව සිටියා නම් ඒ 
පදිංචිය තහවුරු කර ෙදන එක ෙලොකු පිනක් ෙවනවා. තමන්ට 
අයිතිවාසිකමක්, අයිතියක් ලැෙබන ෙදයක් තමයි ෙම් රෙට් 
ජනතාවට අවශ්ය ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා එය ඉතාමත්ම ෙහොඳ 
කමෙව්දයක් ෙවනවා. ෙමය ඉෂ්ට කළ යුතුයි කියන එක අපි 
දන්නවා.   

ඉඩම්වල අනවසරෙයන් පුද්ගලයින් පදිංචිව සිටින බව අෙප් 
හැරිසන් ඇමතිතුමා දන්නවා. ඒ අය මියයන තුරු අනවසරෙයන් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙමවර අය වැය තුළින් ෙයෝජනා කළ  ෙම් කමය 
ෙහොඳ ෙදයක්. ඉතාමත්ම අවශ්ය රක්ෂිතයන් සමහර තැන්වල ඇති. 
ඒවා ලබා ෙදන්ෙන් නැතිව, අෙනක් තැන් ගැන ෙසොයා බලා අවුරුදු 
10කට වැඩි කාලයක් ඒ ඉඩම්වල පදිංචිව සිටි අයට ඒ ඉඩම් අයිතිය 
ලබා ෙදන එක ඉතාමත්ම වටිනා කාර්යයක් කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ. 

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැටුප් පශ්නය විසඳන්න රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. එය ඉතාමත් ෙහොඳ ෙදයක්. 
පාසල් නිල ඇඳුම් ගැන ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා කළා. නිල ඇඳුම් 
සඳහා voucher ලබා දීම ෙහොඳ ෙදයක් බව මාෙග් ෙපෞද්ගලික 
අදහස ෙවනවා. එෙහම කළාම රුපියල් ෙකෝටි ගණනක වංචාවක් 
නතර ෙවනවා. ඒක ස්ථීරයි. හැබැයි,  ෙම් සඳහා නිසි කමෙව්දයක් 
සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙම් voucher එක දුන්නාම voucher එක 
විකුණා ෙගන ෙගදරට බඩු ගන්න ෙහෝ ෙවනත් ෙදයක් කරන්න 
හරි බැරි ආකාරෙය් කමෙව්දයක් සකස් කරන්න ඕනෑ. නැතිනම් 

දරුවාට පාසල් යන්න ඇඳුම නැති ෙවනවා. ගරු හැරිසන් 
ඇමතිතුමනි, ෙම් නිල ඇඳුම් ෙසල්ලෙමන් සෑම ෙකෙනක්ම 
ෙකොෙහන් ෙහෝ මුදල් වංචා කළා. ඒක තමයි අවසාන පතිඵලය. 
ෙම් වවුචර් කමය ඉතාම වටිනවා. හැබැයි, ෙමය හරියට දරුවාෙග් 
ඇඳුම්වලටම යයිද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ඒකට කමෙව්දයක් 
හදාගන්න සිද්ධ ෙවයි.  

මට කියන්න තිෙබන ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. විෙද්ශ 
ආෙයෝජනය ෙහොඳ ෙදයක්. ඒක රටක ෙවන්න ඕනෑ ෙදයක්. මා 
හිතන හැටියට එක ෙයෝජනාවක් හැෙරන්න, විෙද්ශ ආෙයෝජන 
සඳහා ෙගනැත් තිෙබන ෙයෝජනා ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක තමයි, 
ඉඩම් පිළිබඳ පශ්නය. ඒ ෙයෝජනාෙවන් පෙව්ශම් ෙවන්න. ෙම් 
පුංචි රෙට් ඉඩම් විෙද්ශිකයන්ට ලබාදීෙම්දී අප ෙබොෙහොම ප ෙව්ශම් 
ෙවන්න ඕනෑ. අප විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් ෙදන්න ගිෙයොත්, ෙම් 
තිෙබන ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙමොකද වන්ෙන්? ගෙම් සාමාන්ය 
මිනිෙහකුට ඉඩමක් ගන්න බැරි ෙවනවා. ඉඩම් මිල ඉෙබ්ම ඉහළ 
යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට අමතරව ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නයකුත් 
එන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන ෙබොෙහොම සැලකිල්ෙලන් 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙහොඳට ෙසොයා බලන, පසුවිපරම් කරන 
කම ෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ; monitoring system එකක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අවශ්යම ෙද්.  

 ෙපොෙහොර ගැන අප කථා කළා. ඇත්තටම ෙම් රෙට් 
ෙගොවියාෙග් අස්වැන්න වැඩි වුෙණ් ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසායි. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාදීෙම්දී පශ්න ඇති වුණා. ඒක ඇත්ත. 
හැබැයි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසා වී අස්වැන්න වැඩි වුණා . 
නමුත්, අෙප් රෙට් වී ෙගොවිෙයෝ වී නිෂ්පාදනය කළාට ඒ වීවලට 
value addition එකක් කෙළේ නැහැ. ෙම් වී සහල් කර අපට ෙවන 
රටකට අරින්න බැහැ. ෙමොකද, පිට රටවල් අෙප් හාල් කන්ෙන් 
නැහැ. ෙමය බරපතළ පශ්නයක්. එෙහම නම් කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශයත්, ෙම් කාරණයට අදාළ අනිකුත් අමාත්යාංශත් එකතු 
ෙවලා කළ යුත්ෙත් කුමක්ද? රටට ගැළෙපන, අපට පිට රට 
පටවන්න පුළුවන් ෙහොඳ හාල් ලැෙබන වී නිෂ්පාදනය කරන්න 
ෙගොවියාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ; ඔවුන්ට අවශ්ය ෙහොඳ බීජ 
ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට ෙගොවියාටත් ෙහොඳ ආදායමක් 
ලැෙබනවා. හැරිසන් ඇමතිතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් නා ඩු වී 
 කිෙලෝවක සහතික මිල රුපියල් 38ට අඩු කර තිෙබනවා. ඒක 
ඔබතුමාටයි, මටයි එකඟ ෙවන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙමොකද, අප ෙදන්නාම ෙගොවීන් නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශවල 
ඉන්ෙන්. නාඩු වීවල ෙම් සහතික මිෙල් ෙවනසක් කරන්න  -එය 
රුපියල් 38ට වඩා ඉහළ දමන්න- පුළුවන් නම්, ඒ ෙවනුෙවන් 
කමෙව්දයක් සකස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක පිනක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලෙයන් තව විනාඩි 

ෙදකක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙහොඳයි.  

 මම විෙශේෂෙයන්ම කාර් ගැනත් කියන්න ඕනෑ,  ඉෙලක්ටික් 
වාහනවලත් මිල වැඩි කර තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම 
ෙමවැනි වාහන බදුවලින් නිදහස් කර තිෙබනවා. පරිසර හිතකාමී 
වාහනවලත් බද්ද ඉවත් කරන්න කියා රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

1347 1348 

[ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා] 
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මට කියන්න විෙශේෂම කාරණයක් තිෙබනවා. ජාතිවාදය 
ඇවිස්ෙසන විධියට අෙප් සමහර මන්තීතුමන්ලා ෙමතැනදී කථා 
කළා. එතුමන්ලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එල්ටීටීඊ සැකකරුවන්ව 
නිදහස් කරනවා කිව්වා. මම ඒකට ඇත්තටම උත්තරයක් ෙදන්න 
ඕනෑ. මෙග් එහා පැත්ෙත් අසුෙන් ඉන්ෙන් හිටපු පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්ය චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමායි. 
මම ඊෙය් එතුමාත් එක්ක කථා කළා. එතුමා මට කිව්වා, 
යුද්ධෙයන් පසුව, 2014 ෙවද්දි එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් 12,000ක් 
නිදහස් කර තිෙබන බව. හැබැයි, ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. පභාකරන් 
මැරිලත් ඉවරයි. යුද්ධයත් අවසානයි. "දැනට රැඳවුම් භාරෙය් සිටින 
සියලුම ෙකොටි සැකකරුවන් ෙම් වසෙර් සමාජගත කිරීම, 2010-
2011" කියා තමයි ෙම්ක පටන් ගත්ෙත්. ඒක ෙහොඳ වැඩක්. ගිය 
සතිෙය් 39ෙදෙනකුට ඇප දුන්නාට අප කෑ ගහනවා. ඇපයි 
දුන්ෙන්. ඒ ෙමොකද? ඔවුන් අවුරුදු දහය, පහෙළොව රිමාන්ඩ් එෙක් 
ඉඳලා තිෙබනවා. නමුත්, තවම  සාක්ෂි ෙගොනු කර ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. 39ෙදෙනකුට ඇප දුන්නාට අප කෑ ගහනවා. 
හැබැයි, එදා 12,000ක් නිදහස් කළා කියලා අප කවුරුත් කෑ 
ගැහුෙව් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අෙත් 
තිෙබන ෙම් ලියවිලි මා සභාගත* කරනවා. ෙම්වා ඉතාම වටිනා 
ලියවිලි. ෙම් ලියවිලි හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කළ යුතුමයි. 
2010.01.22 සහ 2010.01.25 වන දින ගරු නීතිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් මත පබල තස්තවාදී කියා සඳහා සම්බන්ධව සිටියදී ඇප 
මත මුදා හරින ලද සැකකරුවන් පිළිබඳව වාර්තාව තමයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්.  

පබලම එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් 140ෙදෙනක් 2010දී ඇප මත 
නිදහස් කර හැරියා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතෙකොටත් සමහර අය එළිෙය් ෙන්, හිටිෙය්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
අපි ෙමොනවා ගැනද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ආපසු ජාති වාදයකට 

යන්නද හදන්ෙන්? අපි මරා ගත්තා මදිද? අපට ෙම් රෙට් කථා 
කරන්න -කියා කරන්න- ෙදයක් නැද්ද? අෙප් ෙගෞරවනීය 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් 
අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගන්න කියා. අපට ෙම් සම්මුතිවාදී කමය 
ගැළෙපන්ෙන් නැති ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපට ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. මට මතක් ෙවනවා, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්තයා 1989, -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මට තව මිනිත්තු ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. මට තව මිනිත්තු කීපයක් තිෙබන බව මම දන්නවා. 
[බාධා කිරීමක්] එපා. අපට ෙවලාව තිෙබනවා.  

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා බය 
ෙවන්න එපා. මම ෙන් ලැයිස්තුව හදන්ෙන්. තව මිනිත්තු ෙදකක් 
මට ෙදන්න. 

ගරු පී. හැරිසන් ඇමතිතුමනි, 1989දී කතරගම "ගම් උදාව" 
විවෘත කරද්දි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ෙහොඳ පකාශයක් 
කළා, "බිත්තර ආප්පයක් හදන්න බිත්තරය කඩලා බලන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට තමයි ඒ බිත්තරය ෙහොඳ බිත්තරයක්ද, කුණු 
බිත්තරයක්ද කියා බලා ගන්න පුළුවන්" කියා. ෙම්ක සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවක්. ෙමය ෙහොඳ අවස්ථාවක්. යන ගමන ෙකොහාටද 
යන්ෙන් කියා බලන්න අප සියලු ෙදනාටම  පුළුවන්. ෙම් දිහා 
සැකෙයන්, වකෙයන් බලන්ෙන් නැතිව අප සහෙයෝගය ඇතිව 
කටයුතු කරමු. අපි හැම දාම ෙදපැත්ෙත් ඉඳෙගන මරා ගත්ත එක 
කෙළේ. ගෙම් අයත් හැම දාම මරා ගත්තා. ෙම් තත්ත්වය අපි 
දැන්වත් නතර කරමු. අද ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
යුද්ධයත් අවසානයි. හැම ෙදයක්ම අවසානයි. ෙදෙගොල්ලන්ම ඒක 
රාශි ෙවලා  ගමට ෙහොඳ පණිවුඩයක් ෙගන යන්න අපට බැරි ඇයි? 
ඒ සඳහා අපි උත්සාහයක් ගනිමු. අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒ 
පිළිබඳව කථා කරමු. අපට ඒවා කථා කර විසඳා ගන්න පුළුවන්. 
මෙග් මතය ඒකයි. එම නිසා අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ලැබිලා තිෙබන වටිනා 
අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගන්න අපි කටයුතු කරමු කියා. ඒ 
පකාශයත් කරමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස රාජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

20ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[පූ.භා. 11.02] 
 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச - ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Industry and 
Commerce) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අඛණ්ඩව වසර 15ක් පමණ 

පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මට පසු ගිය මැතිවරණෙය්දීත් 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පස්වැනි වතාවටත් 
ෙම් උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණා. 
ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසයට අලුත්ම අත් දැකීම් එක් කළ, 
අලුත්ම පරිවර්තනයක් සිදු කළ ෙම් නව පාර්ලිෙම්න්තුවට මා 
ෙතෝරා පත් කර එවූ කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂික ඡන්දදායකයින්ට හා සමස්ත ජනතාවට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කිරීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. සම්මුතිවාදී 
ෙද්ශපාලන ගමනකට මුල පුරමින් ශී ලංකාවට නව ෙද්ශපාලන 
සම්පදායක් හඳුන්වා දීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

කුඩා ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුෙවකු ෙලස ව්යාපාරික ෙලෝකයට 
පැමිණ එතැනින් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට පිවිසුණු මට කර්මාන්ත 
හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳව රාජ්ය අමාත්ය ධුරෙය් වගකීම් පැවරීම 
පිළිබඳව ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව් පිරිනමනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවාෙග් 
හද ගැසම් හඳුනන, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් වුවමනා එපාකම් පිළිබඳව 
පාෙයෝගික අත් දැකීමක් ඇති මා හට එම විෂෙය් වගකීම් පැවරීම 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකී කර්මාන්තකරුවන්ටම සිදු කළ ඉමහත් ෙගෞරවයක් ෙලස මම 
සලකනවා. මෙග් පන්තිෙය් කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ ෙදන 
පාෙයෝගික ගැටලු වාෙග්ම ඔවුන් සමඟ බැඳුණු ගාමීය ජනතාවෙග් 
සමාජ, ආර්ථික පසුබිම ගැනත්, ඔවුන්ෙග් ෛදනික ජීවිතය ගැනත් 
ෙහොඳ අවෙබෝධයක් මා සතුව තිෙබනවා. එම නිසාම කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ඕනෑම අවස්ථාවක මා සමඟ සජීවීව සිටින 
බව මා ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙන් ඉමහත් සතුටින්.  

ෙමම උත්තරීතර සභා ගැබ තුළ අය වැයට එෙරහිව කථා 
කරන අවස්ථාවල ෙමවර අය වැය  විෙද්ශිකයන්ට වැඩි වාසි ෙගන 
ෙදන අය වැයක් ෙලස හැඳින්වූවත්, ඔවුන් ෙම් අය වැය තුළ කුඩා 
ව්යවසායකයින් ෙවනුෙවන් සලසා ඇති වාසිසහගත තත්ත්වයන් 
පිළිබඳව අවධානයට ෙනොගැනීම කනගාටුවට කරුණක් බව මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. සංවර්ධනය වූ පෙද්ශයන්ට පමණක් 
සීමා වුණු කර්මාන්ත සංවර්ධනය ඉන් බැහැරට ව්යාප්ත කිරීමටත්, 
ඒ සඳහා අවශ්ය යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමටත්, ෙද්ශීය 
පාරිෙභෝජන දව්ය සුලබ කිරීමට හා අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළට 
අවශ්ය නිෂ්පාදන සඳහා නව තාක්ෂණය ඇතුළු විෙශේෂ අවස්ථා උදා 
කිරීමටත් අප සැලසුම් කර තිෙබනවා. ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ තරගකාරිත්වයට මුහුණ දිය හැකි ගුණාත්මක බවින් ඉහළ 
නිෂ්පාදන සඳහා ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් ෙයොමු කළ යුතුයි. ඒ 
සඳහා හඳුනාගත් අංශ සංවර්ධනය කළ යුතුයි. 

කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ ෙදන ගැටලු විසඳීමට නම්, ෙගෝලීය 
පවණතා අධ්යයනය කර ඒවාට අනුකූලවන්නා වූ උපාය මාර්ග 
හඳුනාගත යුතුයි. කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ ෙදන ගැටලුවලට 
සකියව මැදිහත් වී ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් නව දැනුම 
හුවමාරු කම හා කර්මාන්ත පදර්ශන ආදී මාධ්යයන් භාවිත කිරීම 
ෙමහිදී වඩා වැදගත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
ක්ෙෂේතයට පිවිසීමට අවශ්ය නව උත්පාදන කර්මාන්ත ඇති ෙකොට 
අපනයන අවස්ථා පුළුල් කිරීමද කළ යුතු ෙව්. ඒ අතරම, කුඩා හා 
මධ්ය පරිමාණ ෙද්ශීය කර්මාන්ත සුරක්ෂිත කිරීම, පවර්ධනය කිරීම 
හා නව තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම, නවීකරණය මඟින් විවිධ 
පෙද්ශයන්හි විෙශේෂ ව්යාපෘති ඇති කිරීමට අප රජය සැලසුම් කර 
ඇත. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්ෙග් 
වර්ධනයට බලපෑම් ඇති කරන ආනයනික දව්ය හා භාණ්ඩ විශාල 
පමාණයක බදු ඉහළ දැමීම මඟින් ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා 
සුරක්ෂිත කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙද්ශීය කර්මාන්තවල 
ෙයදවුම් ෙලස භාවිත වන විශාල භාණ්ඩ පමාණයක් සඳහා රජය 
මඟින් වක හා ඍජු බදු සහන ලබා දී තිෙබනවා. 

ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කළ හැකි අමතර ෙකොටස් හා උපාංග 
නිෂ්පාදනය සඳහා ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් දිරිගැන්වීමට හා 
ඔවුන්ට අවශ්ය රාජ්ය අනුගහය පුළුල් කිරීම තුළින් විෙද්ශ විනිමය 
පිටට ගලා යෑම සීමා කිරීමට හා පාරිෙභෝගිකෙයකුට දැරිය හැකි 
මිලකට අවශ්ය භාණ්ඩ හා ෙසේවා ලබාදීමට හා එවැනි අවස්ථා 
හඳුනාෙගන තීරු බදු සහන ලබාදීම මඟින් ආසියාෙව් වඩා දියුණු 
රටවල් සමඟ ෙවෙළඳ ගිවිසුම් හා භාණ්ඩ හුවමාරු කියාදාමයන් 
තුළින් ෙද්ශීය කර්මාන්ත සඳහා අපනයන වටිනාකමක් ලබා දිය 
හැකි බව මෙග් විශ්වාසයයි. වඩා හිතකර හා ෙද්ශීය වශෙයන් නඟා 
සිටුවිය හැකි කර්මාන්ත හඳුනාෙගන ඒවාට අවශ්ය පතිපත්ති හා 
සැලසුම් මඟින් අපනයන අවස්ථා පුළුල් කරගැනීමටත් නව 
ෙලෝකෙය් ඉල්ලුමට සරිලන නව නිපැයුම් ඇති කිරීම තුළින් 
අමුදව්ය හා අතරමැද ෙයදවුම් අඩු පිරිවැයක් යටෙත් ආනයනය 
කිරීම වැදගත් ෙව්. එමඟින් පාරිෙභෝගික සුභසාධනය ඉහළ 
නැංවීමට හැකිවනු ඇත. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප සතු ආයතන පමණක් 
ෙනොව, ඉන් පරිබාහිර රාජ්ය ආයතන හා විශ්වවිද්යාල, ෙපෞද්ගලික 
අංශයන්හි සහායද ෙම් සඳහා ලබාගැෙන්. ෙම් යටෙත් මානව 
සම්පත් හුවමාරුව, තාක්ෂණ හුවමාරුව, අපනයන හා නිෂ්පාදන 
සංවර්ධනය, කර්මාන්ත හා වාණිජ අංශවල තරගකාරිත්වය ඉහළ 
නැංවීම වඩා වැදගත් ෙව්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාෙව් තිරසාර 
සංවර්ධනයක් උෙදසා  2020 වන විට ඉහළ අගයක් එකතු කරන 
ලද දැනුම මත පදනම් වූ ෙගෝලීය වශෙයන් තරගකාරි වූ ද, නව 
ෙලොවට ගැළෙපන කර්මාන්ත හා වාණිජ අංශයක් නිර්මාණය 
කරමින් වඩා පශංසනීය සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමට අප 
අමාත්යාංශය සිය කාර්ය භාරය ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කරනු ලැෙබ්. 
ෙම් සඳහා ෙකටි හා මධ්යකාලීන උපාය මාර්ග ෙයොදා ගනිමින් 
අපෙග් අරමුණු හා ඉලක්ක කරා ළඟා වීමට අපට හැකි වනු ඇත.  

2015 ෙනොවැම්බර් 05වැනි දින මෙග් නායක ගරු 
අගාමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති 
මාලාවට අයත් "ගාමීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම" යන 
ෙත්මාවට අයත් වන මධ්ය කාලීන උපාය මාර්ග යටෙත් ගම් 
මට්ටෙම් කර්මාන්ත ඇති කිරීමටත් ඒ හරහා ගාමීය ජනතාවට තම 
ගෙම් සිටම ආදායම් ඉපයීම තුළින් ගම පිබිෙදන ආර්ථිකයක් ඇති 
කිරීම නව රජෙය් ෙකටිකාලීන අරමුණක් බව මා ෙමම ගරු 
සභාවට කියනවා.  

ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ගමට හිරු පායන පතිපත්ති 
පකාශය හරහා කුඩා ව්යවසායකයින්ෙග් සිහින සැබෑ කර ගන්නට 
ෙමම අය වැෙයන් දී තිෙබන අසීමිත සහනය අගය කළ යුතුයි. 
ෙලෝකය ගමන් කරන නව දිශාවන්ට ගමන් කළ හැකි පරිදි, 
අපෙග් යල් පැන ගිය පතිපත්ති සංෙශෝධනය කරමින් ජාත්යන්තර 
ෙවෙළඳ කටයුතු ෙකෙරහි නව දැක්මක් තුළ විෙද්ශ විනිමය රටට 
ෙගෙනන්න, එහි වාසිය ගෙම් කර්මාන්තකරුවාට උරුම කරදීමට 
ෙමම අය වැෙයන් හැකියාව ලැෙබන බව මෙග් විශ්වාසයයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පතිපත්ති 
පතිසංස්කරණය තුළින් ෙද්ශීය ව්යාපාර ක්ෙෂේතෙය් 
තරගකාරිත්වය වැඩි දියුණු ෙවනවා වාෙග්ම ෙද්ශීය කුඩා 
ව්යාපාරිකයාෙග් දැනුම කුසලතා හා ආකල්පවල ද ෙපරළියක් ඇති 
ෙවනවා පමණක් ෙනොව, ඔවුන් තුළ වඩා පශස්ත බලාෙපොෙරොත්තු 
හා විශ්වාසයන් ද ෙගොඩනැ ෙඟනු ඇත. 

සමාජ සාධාරණත්වය තුළින් ලාංකීය සමාජය තුළ සියුම් 
ෙවනසක් ඇති කරන්නත්, ඒ තුළ ජාතික හා ජාත්යන්තර පමිතීන් 
සමාජ ගත කරන්නත් අපට හැකියාව ලැෙබනවා. ෙලෝකයා මවිත 
කරන සුවිෙශේෂ කර්මාන්තයන්ට උරුමකම් කියන ඉතිහාසයක් 
ඇති ශී ලාංකීය ගාමීය ජනතාවට ආෙව්නික ගෙම් 
කර්මාන්තකරුවා අවදි කරන්න අවශ්ය උපරිම සහය ලබා ෙදන්න 
අවශ්ය මූලික පතිපත්ති ෙවනස් කරන්න ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
පතිපත්ති පකාශනෙයන් හා නව අය වැෙයන් මුල පුරා තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා සහය දීම තුළින් ඔබ ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙතෝරා එවූ ගෙම් ඒ අහිංසක ඡන්ද දායකයාෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
සඵල කරන්නත්, ඔවුන්ට පති උපකාර කරන්නත්, ඔවුන්ෙග් 
උවමනාවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්නත් අපට යුතුකමක් හා 
වගකීමක් තිෙබනවා.  ගාමීය කෘෂිකර්මය නඟා සිටුවීම තුළින් 
ෙගොවියා, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා සදාකාලික යැෙපන්නකු 
ෙනොව උපයන්ෙනකු කරන්නත්, යැදින්ෙනකු ෙනොව ෙදපයින් 
නැගී සිටින්ෙනකු කරන්නත් අවශ්ය යටිතල පහසුකම්, නව 
තාක්ෂණය, සමාජ අභිමානය, ඔහුට ලබා දිය හැකි පතිපත්ති, 
සැලසුම්, ආෙයෝජන හා අරමුණු ද අද අප සතු ෙවනවා. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සැබෑ ගැමියකු, සැබෑ ෙගොවි 
පුතකු රෙට් නායකත්වය උසුලන ෙමම යහපාලන ආණ්ඩුව තුළ 
පවතින ජාතික සමගිය, ආගමික සහජීවනය හා පජාතන්තවාදි 
මුහුණුවර ෙබොෙහෝ අයට අවෙබෝධ කරගත ෙනොහැකි වීම 
කනගාටුවට කරුණකි. ෙමවැනි අසිරිමත් අවස්ථාවක් යළි කිසිදා 
උදා ෙනොෙවනු ඇත. විධායක බලය තුළ පීඩනයට ලක් වූ ෙම් රෙට් 
සමාජ ආර්ථිකය හා ෙද්ශපාලන පතිපත්ති තුළ පෑගුණු, යටපත් 
වුණු ජනතා බලාෙපොෙරොත්තු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තම විධායක 
බලය ෙමම උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට පූජා කරන්නට ඉදිරිපත් 
වීම නිසා ඔබටත් වඩා ඔෙබ් දරු මුණුබුරන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව 
ශුභ නිමිති පහළ වී ඇත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වනවිට මුළු ෙලෝකයම 
තාක්ෂණය අතින් ඉහළම මට්ටමකට පැමිණ ඇති අවස්ථාවක එහි 
වාසිය ශී ලාංකික ජනතාවට ලබා දීමට සුදුසුම ෙද්ශපාලන, 
ආර්ථික හා සමාජ පරිසරයක් ෙගොඩනැඟී ඇති ෙමම අවස්ථාෙවන් 
උපරිම පෙයෝජන ගැනීම වඩා වැදගත් ෙව්. පසු ගිය කාලය තුළ 
සමාජ, ආර්ථික,  ෙද්ශපාලන ගැටලුවලින් ආපස්සට ගිය ෙමම කුඩා 
රට නැවතත් ආසියාෙව් වැදගත්ම රට කරන්නට අපට අවශ්ය 
ශක්තිය, ෛධර්යය හා  සමගිය ආණ්ඩුවට පවතින බව මාෙග් 
විශ්වාසයයි. ඒ සඳහා අවශ්ය දැනුම,  ෙභෞතික හා මානව සම්පත් හා 
උපාය මාර්ග නව රජය සතුයි. ෙම් අවශ්යතාවන් සපුරා ගැනීම 
සඳහා පිළිගත හැකි ජාතික හා ජාත්යන්තර සම්මුතීන් සමඟ 
ෙගොඩනැ ෙඟන සාර්ව ආර්ථික පතිපත්ති රාමුවක් තුළ දුෂ්කර වූත්, 
කටුක අමිහිරි අත් දැකීම් පසු කරමින් විවිධ නින්දා අපහාස විඳිමින් 
ඉදිරියට යෑමට අවශ්ය ශක්තිය ෛධර්යය හා එකමුතුව නව රජයට 
අවශ්යයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට 
ෙපර විෙශේෂෙයන් ශී ලංකාෙව් ඉතා පැරණි ගෘහ කර්මාන්තයක් 
ෙලස පචලිත බීඩි කර්මාන්තය හා බැඳුණු යාපනය ඇතුළු 
දිස්තික්ක ගණනාවක ලක්ෂ 08ක පමණ දුප්පත් ගාමීය ජනතාව 
ෙවනුෙවන් එඩිතර තීන්දුවක් ෙගන අවශ්ය සහන ලබා දුන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගාමාත්යතුමාට හා මුදල් ඇමතිතුමාට 
මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මෙග් කථාව අවසානෙය් එෙසේ ස්තුති කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම් ෙහේතුව නිසායි. බීඩි 
කර්මාන්තකරුවන් හැටියට අද ශී ලංකාෙව් ලක්ෂ 8ක පමණ 
පිරිසක් සිටින්ෙන් කාන්තාවන්. පසු ගිය කාල වකවානු පිළිබඳව 
අපි පසු විපරමක් කර බැලුෙවොත්, මුළු ශී ලංකාව තුළම විශාල 
වශෙයන් වර්ෂාව පැවතුණා. මා නිෙයෝජනය කරන කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් විශාල වශෙයන් රබර් කර්මාන්තය තිෙබනවා; ෙත් 
කර්මාන්තය  තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති වර්ෂාව නිසා 
රබර් කර්මාන්තකරුවන්ට කිරි කපන්න බැහැ. නමුත් බීඩි 
කර්මාන්තෙය් ෙය ෙදන කාන්තාවන් සහ පිරිමි අය  තමන්ෙග් 
ජීවෙනෝපාය මාර්ගය ෙවනුෙවන්, දරුවාෙග් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් ෙපොතපත ගැනීම ෙවනුෙවන්, ෙගදර වැඩි දියුණු කර 
ගැනීමට අවශ්ය බඩු මුට්ටු ගැනීම ආදී කරුණු  ෙවනුෙවන් බීඩි 
කර්මාන්තෙය් ෙයදිලා දවෙසේ මුදල ෙසොයා ගත්තා. ෙපොල්කටු 
ටිකක් ගිනි දමලා බීඩි ෙව්ලීම තුළින් ඒ කර්මාන්තය කර ෙගන 
ගියා. ඒ නිසා මම ඉතාම සතුටින් කියනවා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් බීඩි කර්මාන්තයට අවශ්ය බීඩි එතුම් ෙකොළ  ෙවනුෙවන් 
විෙශේෂ බදු කමයක් ෙයෝජනා කර තිබුණා. ඒ මුදල අඩු කරන    
ෙලස බීඩි කම්කරුවන්ෙග්ත්, බීඩි සංගමෙය්ත්, ඒ 
කර්මාන්තකරුවන්ෙග්ත් ඉල්ලීම මත, ඒ වාෙග්ම  ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග්ත්, ගරු මුදල් අමාත්යතුමාෙග්ත් ඉල්ලීම මත 
ඊෙය් දවෙසේ ඒ බදු මුදල ඉවත් කර දුන්නා.  ඒ නිසා අද විශාල 
සතුටක් දිස්තික්ක ගණනාවක ජනතාවට බුක්ති විඳින්න අවස්ථාව 
ෙම් ආණ්ඩුව තුළින් ලැබුණා.  

මම මීට වඩා යමක් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ. අප ෙවත ලබා දුන් සහෙයෝගය පිළිබඳව මෙග් ස්තුතිය 
පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
[පූ.භා. 11.20] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අය වැය කථාවට පෙව්ශ 

වන්න ඉස්සර ෙවලා ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට, විෙශේෂෙයන්ම ගරු මන්තීතුමන්ලාට බලපාන 
තවත් වැදගත් කාරණාවක් ගැන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව්, 
විෙශේෂෙයන් ගරු අගමැතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ඒ ෙවන කිසිම කාරණාවක් 
ගැන ෙනොෙවයි, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවත්, රජෙය් 
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවත් සඳහා සභිකයන් පත් කරගැනීෙම්දී 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට වූ බරපතළ, ඉවසිය ෙනොහැකි 
අසාධාරණයක් සම්බන්ධෙයන්. මම පළමුෙවන්ම සුබ පතනවා, 
මෙග් සෙහෝදර ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, 
සෙහෝදර සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාටත්. එතුමන්ලා ෙදපළ 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්ත්, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව්ත් සභාපතිවරුන් විධියට ෙත්රී පත් වුණා. අපි 
හෘදයංගමව එතුමන්ලාට සුබ පතනවා. එතුමන්ලා ෙදපළම ඉතාම 
කියාශීලි, වගකීෙමන් කටයුතු කරන මන්තීවරුන් ෙදපළක්.  

ඒක ෙනොෙවයි අෙප් පශ්නය, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ඒ කමිටුවලට සාමාජිකයන් පත් කිරීෙම්දී එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙයන් තරග කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වූ 
මන්තීවරුන් 51ෙදෙනකුෙග් -ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග්- අයිතිවාසිකම් ඉතාම බරපතළ විධියට, ෙශෝචනීය 
විධියට, ෙනොවැදගත් විධියට ෙනොසලකා හැර තිෙබනවා. අපි ෙම් 
පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමා දැනුවත් කළා. ෙම් පිළිබඳව ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා දැනුවත් කළා. අපි සාකච්ඡා කීපයකුත් 
කළා. පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම විධියට අපි මීට දවස් හතරකට 
විතර ඉස්සර ෙවලා ගිහිල්ලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් 
කාරණය තර්කානුකූලව ඔප්පු කර ෙපන්වා සිටියා. එතුමා 
නිහතමානීව ඒක පිළිගත්තා. ඊට පසුව ෙපෙර්දා -26වන දා- එම 
කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් ෙතෝරාපත් කරගැනීෙම් පළමු 
අවස්ථාව උදා වුණා. නමුත් අෙප් ගැටලුවට විසඳුමක් ලැබිලා 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගැටලුව මා කියන්නම්. 
ඔබතුමාත් අපිත් 1994දී එකටයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. 
ඔබතුමා තවම පසු ෙපළ මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමාට දැෙනනවා මා 
ෙම් කියන ෙද්. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජිකයන් සංඛ්යාව 24යි. 
ඇත්ත වශෙයන් එහි සාමාජික සංඛ්යාව ෙලස 13ෙදනායි සිටිෙය්. 
ඒ 13ෙදනා අතෙර් අෙප් නිෙයෝජනය ෙනොමැති වීම ගැන අපි ගිහින් 
ෙපන්වා දුන්නාම ගරු කථානායකතුමාත්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාත්, මහ ෙල්කම්තුමාත් ඉතාම ෙගෞරවනීය විධියට 
එකඟ ෙවලා එදා කැඳවන්න තිබුණු කාරක සභාව කල් තබලා 
සාමාජික සංයුතිය සංඛ්යාත්මකව වැඩි කළා; දහතුන  විසිහතර 
කළා. ඊට පස්ෙසේ අපි හිතුවා අෙප් ඉල්ලීම මත ෙවච්ච ෙද් පදනම් 
කරෙගන අෙප් නිෙයෝජනය ෙම් කමිටු ෙදක තුළ තහවුරු ෙවයි 
කියලා. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් සාමාජිකයන් 24ෙදනා අතර මන්තීවරුන් 50 ෙදෙනක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජනය කරන්න ඉන්ෙන් මන්තීවරුන් ෙදෙදනායි. රජෙය් 
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් තත්ත්වයත් ඒකමයි. ඒ 
සාමාජිකයන් 24ෙදනා අතෙර් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 50 
ෙදෙනක් නිෙයෝජනය කරන්න ඉන්ෙන් මන්තීවරුන් ෙදෙදනායි.  

අපි බලමු, විපක්ෂෙය් අෙනක් සෙහෝදර මන්තීවරුන්ෙග් 
නිෙයෝජනය ෙකොෙහොමද කියලා. TNA සංවිධානෙය් මන්තීවරු 
දහසයෙදනා නිෙයෝජනය කරන්න ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් - COPE එෙක් - ඉන්නවා, මන්තීවරුන් පස්ෙදෙනක්. 
COPE එක නිෙයෝජනය කරනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තීවරුන් හයෙදනාෙගන් හතරෙදෙනක්. හෙයන්, හතරයි; 
දහසෙයන්, පහයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් තත්ත්වයත් ඒකමයි. එහි සාමාජිකයන් 
විසිහතරෙදනා නිෙයෝජනය වන්ෙන්, TNA සංවිධානෙය් 
මන්තීවරුන් දහසයෙදනාෙගන් පස්ෙදෙනක් සහ ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන් හයෙදනාෙගන් හතරෙදෙනක් ෙලසයි. 
නමුත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට අෙප් සන්ධානෙයන් 
නිෙයෝජනය වන්ෙන් මන්තීවරු පනස්ෙදනාෙගන්, ෙදෙදනායි. 
COPE එෙක්ත් පනෙහන්, ෙදෙදනායි. රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව්ත් පනෙහන්, ෙදෙදනායි. ජවිෙප හෙයන්, හතරයි. 
TNA එෙක් දහසෙයන්, පහයි. සමහරුන්ට ෙපොල්කටු හැන්ෙදන් 
ෙබදන අතෙර්, අපට අසාධාරණ විධියට පුංචි හැන්දකින් -කන් 
හැන්දකින්- ෙබදීෙම්දී සිදු වන බරපතළ අසාධාරණය තමයි, 
COPE එකත්, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවත් ෙදකම 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් හතරෙදෙනක් ඉන්න එක. ඒ 
මන්තීවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික දක්ෂතාව ගැන ෙනොෙවයි මා 
අභිෙයෝග කරන්ෙන්. ඒ සියලු ෙදනාම දක්ෂෙයෝය කියන එක මා 
අවංකව කියන්නට ඕනැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වාෙගන යාම 
සඳහා ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරන මන්තීවරුන්. ඒක 
ෙනොෙවයි පශ්නය. හැබැයි,  ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව  
නිෙයෝජනය කරන  මන්තිවරු හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා, ඒ 
මන්තීවරුන්  හතර ෙදනාම රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවත් 
නිෙයෝජනය කරනවා. ෙම්ක අසාධාරණයක්. මන්තීවරුන් වන අප 
කාටත් සමාන  අවස්ථාව  තිෙබන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මට  
අසන්නට තිෙබන්ෙන්, ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ෙම් තරම් භය 
ඇයි  කියන එකයි. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමා සඳහන් කරන කාරණය පිළිබඳව මා 

ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නම්.   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු කථානායකතුමාෙග් විතරක් 

ෙනොෙවයි, ෙම් පිළිබඳව ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න. තිෙබන හැම ෙද්වාලයකටම ගිහිල්ලා, වැඳලා අපි ෙම් 
ගැන කියලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්  දක්වා උත්තරයක් නැහැ. ඔබතුමා  
ෙකෙරහි  මා  අද  අවසාන වශෙයන්  විශ්වාසයක් තබනවා. සඳුදා 
දවෙසේදී ෙම් කාරණයට අවශ්ය  විසඳුම ලැෙබ්වි කියා  අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙබොෙහොම  ස්තුතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා දැන් මෙග් මාතෘකාවට 
අවතිර්ණ ෙවන්නම්. මුදල් අමාත්යාංශය භාර ජනතා නිෙයෝජිතයන් 
තුන් ෙදෙනක්  ඉන්නවා. ඒ තුන් ෙදනාම ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු 

සභාෙව් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා නැහැ, ගරු මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා නැහැ, ගරු මුදල් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා නැහැ. 1994 වර්ෂෙය් සිට පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් විධියට අය වැය විවාදයකදී ෙම්ක 
ෙහොඳ ලක්ෂණයක් ෙනොෙවයි කියන එක මා කියන්නට ඕනෑ. ගරු 
අගමැතිතුමා උෙද් පාන්දරම කාටත් ඉස්සර ෙවලා ෙම් ගරු 
සභාවට ඇවිල්ලා  වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. අපි එතුමාට ඒ ෙගෞරවය  
හැමදාමත් දුන්නා. ඒක අය වැය විවාදෙය් තිෙබන ගරුත්වය 
මනින එක දර්ශකයක්, එක මිම්මක්. ඒ නිසා මුලාසනය  විධියට 
අදාළ විෂය භාර  මැති ඇමතිවරුන් ෙවත  ඒ දැනුම් දීම  කරන්නය 
කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාගන් ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමතියි. 

ගරු මුදල් අමාත්යතුමා පිටු  109ක  අය වැය ෙල්ඛනය පැය 
හතරහමාරක් ති ස්ෙසේ එක දිගට කිෙයව්වා. මා කිව්වා, ෙමය 
ෙලෝකෙය් දිගම අය වැය කථාව කියලා.  අතර මඟ කිසිම 
විෙව්කයක් ගන්ෙන් නැතිව පැය හතරහමාරක් එක දිගට 
කිෙයව්වා. ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් වාසනාවට  අෙප් 
ගරු කථානායක, කරු ජයසුරිය මැතිතුමා දිවැඩියා ෙරෝගියකු 
ෙනොෙවයි. එෙහම වුණා නම්, තුන් වතාවක් විතර සභාව 
කල්තබලා තවත් ෙලෝක වාර්තාවක් තබනවා. මුදල් 
අමාත්යතුමාෙග් වාසනාවට එෙහම වුෙණ් නැහැ. අය වැය වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කර දවස් 10කට පසුව, එම අය වැය පිළිබඳ මෙග් 
විශ්ෙල්ෂණය, අය වැය පිළිබඳව මෙග් මතය, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මතය කියන්නයි  මා ෙම් අවස්ථාෙව් නැඟිට සිටින්ෙන්.   

අය   වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව  ෙම් ගතවුණු 
කාලසීමාව තුළ  ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා, මුදල් අමාත්යාංශය, අය වැය   කියන  ෙම් අංශ  
තුනම  බරපතළ විධියට හෑල්ලු ෙවලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. මුදල් අමාත්යතුමා හෑල්ලු ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එතුමා විසින්ම එතුමා හෑල්ලු කර ගත්තා.  
ෙකොෙහොමද, එතුමා මුදල් අමාත්යාංශය භාර ගන්ෙන් එතුමාට 
එෙරහිව  මහාධිකරණෙය් විනිමය වංචාවන් සම්බන්ධෙයන් 
නඩුවක් තිෙබන ෙවලාවකයි. එම නඩුෙවන් එතුමා නිදහස් වුණා. 
මා එතුමාට සුබ පතනවා. ෙම් ෙකෝධයකින් ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. 
එතුමා එදා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් උෙද් අධිකරණෙය් ඉඳලායි. 
ඒක ලංකා ඉතිහාසෙය්  අපි ෙනොදැකපු අවස්ථාවක්. එතුමා විසින් 
එතුමා හෑල්ලු කර ගත්තා. ඒ පළමුවන බාල්දුවීම. ෙදවැනි  
බාල්දුවීම සිදු වන්ෙන් ගරු අගමැතිතුමා විසින් මුදල් අමාත්යාංශය 
හෑල්ලු කිරීෙමන්. ෙකොෙහොමද ඒ හෑල්ලු කිරීම කරන්ෙන්? 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1948න් පසුව  නිදහස් ලංකාෙව් 
මුදල් අමාත්යාංශය සන්ත කෙය් තිබුණු වැදගත් ආයතනය වන මහ 
බැංකුව ඇතුළු බැංකු පද්ධතිය ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට 
මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඉවත්කර ගත්තා. බැංකු පද්ධතිය මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් ඉවත් කර ෙගන, මුදල් අමාත්යාංශය 
සාම්පදායික, අර්ථෙයන් වැදගත්කමක් නැති, හිස් ආයතනයක් 
බවට පත්කළා. ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් මුදල් අමාත්යාංශය 
බාල්දු කෙළේ, අෙගෞරවයට පත් කෙළේ එෙහමයි. ෙම් අය වැය 
බාල්දු වුෙණ්   ෙකොෙහොමද?   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය බාල්දු වුෙණ් 
ෙමෙහමයි.  ජනවාරි 29වැනිදා එතුමා ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැය 
තුළින් අඩුම ගණෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන අෙප් 
වරපසාදයවත්, ඒ කියන්ෙන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින ගරු 
මන්තීතුමන්ලා සහ මන්තීතුමියන්  ඇතුළු අප හැම ෙදනාම 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටපු විමධ්යගත මුදල් සම්බන්ධ  
ෙපොෙරොන්දුව වත් ඉෂ්ට කෙළේ නැහැ, අවුරුද්දකට ආසන්න 
කාලයක් ගත වන තුරු. ඒ, එක කාරණයක්. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි කාරණය තමයි, ෙම් 
අය වැය ඉදිරිපත් කරලා පළමුවැනි පැය 24 ඇතුළත  පළමුෙවනි 
සංෙශෝධනය සිදු වීම. තී වීලර් සහ ෙමෝටර් බයිසිකල්වලට අදාළව 
වායු විෙමෝචන සහතිකය සම්බන්ධෙයන්. ඒ කරපු ෙද් ෙහොඳයි. 
නමුත් ඒක සිදු කෙළේ අය වැය ඉදිරිපත් කරලා පැය 24කින්.  

ඊළඟ කාරණය, ඇමතිවරුන් කිහිප ෙදෙනකු විසින් අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන්නටත් ඉස්සරෙවලා අය වැෙය් තිෙබන සමහර 
කරුණු සමාජගත කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම කිව්ෙවොත් අය වැය 
රහස් සමාජගත කළා. ගරු අගමැතිතුමා ආර්ථික පතිපත්ති  
සභාවට ඉදිරිපත් කළා වාෙග්ම, තවත් ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරයකු  
කිව්වා "අපි අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 6ක මිල අඩු කරනවා" කියලා. ඒ 
කිව්ෙව් අය වැය ඉදිරිපත් කරන්නට පැය 48කට ඉස්සර ෙවලායි.  
මුදල් අමාත්යවරයාත් ෙනොෙවයි, ෙවනත් ඇමතිවරෙයක් තමයි ඒක 
කිව්ෙව්. එතෙකොට අය වැය පිළිබඳව තිෙබන සාම්පදායික 
විශ්වාසය, ගරුත්වය එතැනින් නැති ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැය දිහා බලන්න. මම  එක උදාහරණයක් කියන්නම්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් අය වැෙයන් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 
6ක මිල අඩු කළා. මම අද උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟම තිෙබන 
supermarket එෙකන් බිලක් ලබා ගත්තා. ෙම් supermarket  
එෙකන් තමයි ගරු රවි කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමාත් භාණ්ඩ 
මිලදී ගන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟම තිෙබන ෙවෙළඳ සැෙලන් 
ලබා ගත්  ෙම්  බිලට අනුව අද දවෙසේ රතු පරිප්පු කිෙලෝවක මිල 
රුපියල් 225යි. ෙවලාව සඳහන් කරනවා නම්,  අද උෙද් ෙපර වරු 
9.07ට ලබා ගත් බිල්පතක්.  පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟම තිෙබන,  මුදල් 
අමාත්යතුමාත් බඩු ගන්න ෙවෙළඳ සැෙලන් ලබා ගත් බිල් පතක්. 
පරිප්පු කිෙලෝ එක රුපියල් 225යි. ටින් මාළු රුපියල් 225යි. කිරි 
පිටි පැකට් එක රුපියල් 325යි. ඔළු කඩපු  හාල් මැස්සන් ගෑම් 
200ක් රුපියල් 310යි. ඒ අනුව කිෙලෝ එකක් රුපියල් 1,500ක් 
විතර ෙවනවා.  අල කිෙලෝ එක රුපියල් 135යි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  2015.11.28 දින දරන Keells Super ආයතනෙය් 
බිල්පත මා සභාගත* කරනවා. ෙම්, අය වැය ඉදිරිපත් කරලා දවස් 
10කට පසුව අය වැෙයන් වුණු ෙපොෙරොන්දුව ඉටු ෙවලා තිෙබන 
ආකාරය! පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟම තිෙබන ෙවෙළඳ සැෙල් ඇත්ත 
මිල ගණන් තමයි, ෙම්. අපට එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්ෙව් අද 
මධ්යම රාතී 12.00 සිට ෙම් මිල ගණන් කියාත්මක වන බවයි. ඉන් 
පසුව නැවත එතුමා සභාවට කිව්වා, 24ෙවනි දා ඉඳලා ෙම් මිල 
ගණන් කියාත්මක ෙවනවා කියලා. ෙම්කයි අද තත්ත්වය. ෙම් 
අනුව තමයි මම කිව්ෙව් අය වැය බාල්දු ෙවලා කියලා. මා අය වැය 
බාල්දු  වුණු කාරණා තුනක් ගැන කිව්වා. 

ෙමන්න ෙම් පසුබිම තුළ තමයි අපට ආර්ථික විද්යාත්මකව සහ 
ෙද්ශපාලන විද්යාත්මකව ෙම් අය වැය පිළිබඳව විශ්ෙල්ෂණයක් 
කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. අය වැය 
විශ්ෙල්ෂණෙය්දී අන්තර්ගතය වාෙග්ම ෙම් අය වැය හරහා එළියට 
පනින ආර්ථික රාමුව, ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳවත් අපි - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කාලයට අමතරව  තව 

විනාඩි 15ක් ලබා ෙදන්නට  අෙප් ගරු විපක්ෂ නායතුමා එකඟ 
වුණා. අද අෙප් කථික මන්තීවරයකු පැමිණිලාත් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව් එළියට 
පැන්න ආර්ථික පතිපත්තිය ගැනයි. ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් 
අවස්ථාෙව් සිටින ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු ඇමතිවරුනි, මන්තීවරුනි, 
අපි ෙම් ෙගෝනිෙය් සියඹලා ඇත්ෙත්ම නැහැ කියලා කියනවා 
ෙනොෙවයි, සියඹලා තිෙබනවා. අපි කුහක නැතිව ඒ බව කියනවා. 
අවුරුදු 10කට වඩා කුලී නිවාසවල සිටි මිනිසුන්ට නිවාස අයිතිය 
ෙදන එක ෙහොඳ වැඩක්. ඒක කාටවත් විෙව්චනය කරන්නට බැහැ. 
ඒ වාෙග්ම  වතු නිවාස පශ්නය විසඳන එක, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් 
සඳහා ණය කමයක් ෙයෝජනා කිරීම වාෙග් ෙයෝජනා ෙහොඳයි. අපි 
ඒවා අනුමත කරනවා. නමුත් ෙම් ෙහොඳ ගැන ඔබතුමන්ලා  ගත 
වුණු දවස් 10 තුළ සියලුම පුරවැසියන්ෙග් කන් ෙහොඳට පුරවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙහොඳ ගැන ෙනොෙවයි මා කථා කරන්ෙන්.   

ෙම් අය වැය දිහා පාෙයෝගිකව බැලුවාම මිනිසුන්ෙග් 
පැත්ෙතන් සාධනීය ෙනොවන ෙද්වල් පිළිබඳවයි මා කථා 
කරන්ෙන්.  ඒ විගහය තුළ මා  පළමුෙවන්ම කියන්න  කැමැතියි,  
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කරන්නට ෙපර ජන 
මාධ්යවලට කිව්වා,  ෙම් අය වැය රැඩිකල් අය වැයක් කියලා.   අය 
වැය ඉදිරිපත් කරලා 10 වැනි දවස වන විට අද අපට ෙමොකක්ද  
ෙපෙනන්න  තිෙබන්ෙන්? රැඩිකල් අය වැයක් ෙනොෙවයි, ෙම් අය 
වැය රාජ්ය ෙසේවයට  "ෙමඩිකල්"  දමපු අය වැයක්. ෙත් ෙගොවියාට 
"ෙමඩිකල්"  දාපු අය වැයක්. රබර් ෙගොවියාට "ෙමඩිකල්"  දාපු අය 
වැයක්. "රැඩිකල් අය වැයක්"  කියලා හැඳින්වූෙය් මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ආර්ථිකයටම "ෙමඩිකල්" දාපු අය 
වැයක්. මම එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? මම පධාන කාරණා අටක් 
ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, කරුණු සහිතව. 
පළමුෙවන්ම ෙම් අය වැය ජනතාව මත අධික බදු බර පටවන අය 
වැයක්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 2016 රජෙය් බදු රැස් කිරීම 
රුපියල් බිලියන 301කින් වැඩි වීමට නියමිතයි. ගිය අවුරුද්දට 
වැඩිය සියයට 24කින් බදු වැඩි ෙවනවා. බදු ආදායම සියයට 
24කින් වැඩියි, ගිය අවුරුද්දට වැඩිය. ෙම්වා තිබුෙණ් මුදල් 
ඇමතිතුමා සභාගත කරපු ෙල්ඛනෙය්. කියවපු ෙල්ඛනෙය් 
ෙනොෙවයි, සභාගත කරපු ෙල්ඛනෙය්යි ෙම් ෙතොරතුරු තිබුෙණ්.  

ෙදවැනි කාරණය ෙම් අය වැය ෙපෞද්ගලික අංශයට පාර කපන 
අය වැයක්. 2016 ආදායෙමන් රුපියල් බිලියන 378ක් බදු ෙනොවන 
ආදායම්. ඒක සංඛ්යාත්මකව ගත්ෙතොත් 2015ට වැඩිය බිලියන 
252ක් වැඩියි. පතිශතයක් විධියට බැලුෙවොත් සියයට 50කට වඩා 
වැඩියි. රාජ්ය ආයතනවලට සියයට 200ක ලාභාංශ ගන්න බැහැ 
ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නම් කරන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙයෝජනා කරපු විධියටම ෙම් රාජ්ය සතු 
ලාභ ලබන ආයතන විකුණන එක. ගරු අගමැතිතුමා පවා ඒ බව 
දැනටම නිෙව්දනය කරලා තිෙබනවා. Lanka Hospitals, හිල්ටන් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහෝටලය වැනි ආයතනවලට අත්වන ඉරණම ගැන රටම   
දන්නවා. “Temasek” ආකාරෙය් ෙපෞද්ගලීකරණ වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක ෙවන බව දන්නවා. ඒ අනුව තමයි බදු ෙනොවන ආදායම 
වැඩි කර ගන්ෙන්, ෙපෞද්ගලීකරණය හරහා. 

තුන්වැනි කාරණය නම්, ෙමය විෙද්ශිකයන්ට රට පාවා ෙදන 
අය වැයක්. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 2004 ආණ්ඩුව -
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් එක්ක එකතු ෙවලා කරපු ආණ්ඩුව- 
කාලෙය් විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් විකිණීම සඳහා නීති පැෙනව්වා. ඊට 
පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්  
ඉඩම් බදු ගැනීම සඳහාත් සියයට 15ක බද්දක් ෙවනම පැෙනව්වා. 
අද ෙම් සියල්ලම අයින් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කිසිම 
බාධාවකින් ෙතොරව රටට මුදල් ෙගන එන්නට, ෙගන යන්නට 
අවශ්ය පරිසරය සකස් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙවරළ 
වෙට්ම -coastal belt එකම- විෙද්ශිකයන් අතට පත් ෙවන දිනය 
වැඩි ඈතක නැහැ. ධීවර ඇමතිතුමා මෙග් ඉස්සරහ  ඉන්නවා. 
එතුමා දන්නවා, ෙම් භූමි කලාපයන් පිළිබඳව. 

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙමය කෘෂි කර්මාන්තය විනාශ කරන අය 
වැයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත්වලට, රබර්වලට, 
වීවලට සහතික මිලක් ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. මැතිවරණයක් 
ඇර මැතිවරණයකදී කිව්වා, මුළු ආර්ථිකයම කඩා වැෙටනවා 
කියලා. ෙත් ආනයනය කරන්න හදනවා, blend කරලා ෙත් පිට 
රට යවන්න. සහතික මිල ගැන දැන් කවුරුත් කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ලංකාෙව් පැරණිම වගාව; පැරණිම කර්මාන්තය. ලක්ෂ 
සංඛ්යාත මිනිස්සු ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙම් කර්මාන්තෙයන්. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙදන්න යන්ෙන් ෙහක්ටයාරයකට විතරයි. ඒක හැම 
ෙදනාටම අසීමිතව ලැබුණු ෙදයක්. ඒ වාෙග්ම ෙඩොලරය පාවීමත් 
එක්ක ෙඩොලරෙය් මිලට සාෙප්ක්ෂව රුපියෙල් අගය පහළ යන 
ෙකොට  කන්න ෙදකකට ෙහක්ටයාරයකට ෙදනවාය කියන 
රුපියල් 25,000 පමාණවත් ෙවයිද කියන කාරණය මතු ෙවනවා. 
අෙනක ෙදන්ෙන් ෙහක්ටයාර එකකට විතරයි. ෙහක්ටයාරයකට 
වඩා වැඩිෙයන් වගා කරපු අයට ෙමෙතක් ලැබුණු සහනයට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 

ඊළඟ කාරණය නම් අධ්යාපනයට හා ෙසෞඛ්යට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි 
භයානකම කාරණාව. ෙම්ක highway robbery එකක්. මහ දවල්  
වුණ මං ෙකොල්ලයක්. ෙම් ආණ්ඩුව පැහැදිලිව කිව්වා, දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරනවා, සියයට 
3ක් ෙසෞඛ්යයට ෙවන් කරනවා කියලා. ෙමය මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දුවක්. අපවත් වී වදාළ ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝ, සාධාරණ 
සමාජයක් සඳහා වූ ව්යාපාරය, විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙය් 
ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු පධාන වශෙයන් රාජපක්ෂ පාලනය 
ඉවත් කරලා ෙම් ආණ්ඩුව පත් කර ගන්න මුල් වුණු පධානම 
කරුණු ෙදක ෙම් ෙදක. දැන් ෙමොකක්ද වුෙණ්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අය වැෙයන් අපට කිව්වා, ''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 5.4ක් ඔන්න අපි අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කළා'' කියලා. 
''සියයට 3ක් ෙසෞඛ්යයට ෙවන් කළා''ය කියලා කිව්වා. දැන් 
ඇත්තටම ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැහැදිලි කළා.  

ෙම් තිෙබන ඉස්ෙකෝල 11,200ක ෙගොඩනැඟිලි සඳහා රුපියල් 
බිලියන 121ක් තක්ෙසේරු කරනවා. ෙම්වා පුනරාවර්තන 
වියදම්වලටයි ෙවන් කරන්ෙන්. පුනරාවර්තන වියදම් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒ වර්ෂය තුළ එදිෙනදා කරන වියදමක්. ඉස්ෙකෝල 
11,200ක ෙගොඩනැගිලි, උපකරණ, ෙද්පළ තක්ෙසේරු කර  

ක්ෂයවීම කියලා ෙම් රුපියල් බිලියන 121 එකතු කරනවා. එෙහම 
එකතු කරලා කියනවා "ෙමන්න අපි සියයට 5.4ක් අධ්යාපනයට 
ෙවන් කළා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
කියන්නම් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්  ෙවන් කරපු මු ළු මුදලින් 
රුපියල් බිලියන 121 ඉවත් කළාම ඉතුරු ෙවන්ෙන් රුපියල් 
බිලියන 64.6යි.  අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් පසු ගිය ආණ්ඩුව රුපියල් 
බිලියන 62.1ක් ෙවන් කළා.  ඊට වඩා රුපියල් බිලියන 2.5ක් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා.  හැබැයි, ෙම් මුදල දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් 
රුපියල් බිලියන 12,542යි. එතෙකොට ෙම් රුපියල් බිලියන 64 
කියන්ෙන් කීයද? සියයට දශම 05යි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. 
අධ්යාපනයට ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට දශම 05යි. ෙසෞඛ්ය 
ගත්තාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  

ෙසෞඛ්ය පහසුකම් සඳහාත් රුපියල් බිලියන 17.8ක් තිෙබන 
ෙගොඩනැගිලි හා උපකරණවලට ෙවන් කරනවා. පුනරාවර්තන 
වියදම්වලට එය එකතු කරනවා.  ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් දැන් සියයට 3ක් ෙවන් කළා කියලා. 
එතැනිනුත් ඒ සංඛ්යාව ඉවත් කළාට පසුව එන්ෙන් සියයට 1.2යි.  
ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් පසු ගිය වර්ෂෙය් ෙවන් කළ රුපියල් 
බිලියන 48ට වඩා  වැඩි වී තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 8.2යි.  දළ 
ජාතික නිෂ්පාදිතය රුපියල් බිලියන 12,542 යි. එය පතිශතයක් 
විධියට ගත්තාම සියයට 1.2යි.  ෙම් මුදල පසු ගිය අවුරුද්ෙදත් 
තිබුණා. මම කියන්ෙන් ෙමෙහම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන්න 
ෙදන්න එපා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව ෙමෙහම ෙනොමඟ යවන්න 
ෙදන්න එපා. ෙම් රෙට් ජනතාව, මිලියන 4ක් පමණ ෙවච්ච 
 ශිෂ්යෙයෝ ෙමෙහම ෙනොමඟ යවන්න ෙදන්න එපා.  ෙමය ඉතාම 
සාපරාධී ෙද්ශපාලන කියාවක්.   

මෙග් ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. ෙම් අය වැය අනාගත පරපුර 
ණයකරුවන් කරන  අය වැයක්.  පසු ගිය ආණ්ඩුව ණය ගන්නවා 
කියා ෙචෝදනා කළා. ඒ ෙචෝදනාවන් පිළිබඳ දිගින් දිගටම සංවාද 
ඇති වුණා; කථා කළා. ෙමොනවාද තිබුෙණ්? 2014 සමස්ත රාජ්ය 
ණය පමාණය දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 75.5යි.  එකසිය 
ගණනට තිබූ එක 75ට අඩු ෙවලා තිබුෙණ්.  2015 වසෙර් වත්මන් 
රජය දිගින් දිගටම විෙද්ශ ණය අරෙගන තිෙබනවා. 2015 
වර්ෂයට පමණක් විෙද්ශ ණය රුපියල් බිලියන 453ක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරායටම ගිෙය් 
රුපියල් බිලියන 36යි. මත්තල ගුවන්ෙතොටුපළට මුළු වියදම 
රුපියල් බිලියන 27යි. කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයට ගිය වියදම 
යනාදි ෙම්  ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම ඊටත් වඩා සිවු ගුණයක් විතර 
මුදලක් විෙද්ශ ණයවලින් ෙම් 2015 වර්ෂෙය් අරෙගන තිෙබනවා. 
දැන් 2016 සඳහා තවත් රුපියල් බිලියන 519ක  මුදලක් විෙද්ශ 
ණය ගන්නට යනවා. හැබැයි, ෙමොකක්වත් කරලා තිෙබනවා අපට 
ෙප්න්න නැහැ.  

දැන් ගෙම් කියමනක් තිෙබනවා, "සීයා ණය ගත්තාම 
මුනුබුරාට, මිනිබිරීට තමයි ෙගවන්න ෙවන්ෙන්" කියා. එදා අපටත් 
කිව්වා.  හැබැයි, සීයා ණය අරෙගන අඩු ගාෙණ් වත්කම්, ෙද්පළ 
රැස්කරලා තිබුෙණොත් මුනුබුරාලාට, මිනිබිරීලාට ඒක ෙගවන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා. හැබැයි, ෙද්පළ වත්කම් රැස්කරන්ෙන් 
නැතුව අයහපත් මූල්ය කළමනාකරණය ෙහෝ ෙවනත් ෙහේතුවක් 
නිසා ඒ මුදල් අපෙත් ගිහින් තිෙබනවා නම් මුනුබුරා, මිනිබිරිය 
ෙකොෙහොමද ඒක ෙගවන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද 
රුපියල් බිලියන 100කට මත්තල ගුවන්ෙතොටුපළ ඇස්තෙම්න්තු 
කරලා තිෙබනවා. මම ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලාට ආරාධනා 
කරනවා ඒක ෙසොයන්න. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට මත්තල 
ගුවන්ෙතොටුපළ විකුණන්න ඕනෑ නම් රුපියල් බිලියන 100කට 
විකුණන්න පුළුවන්. මත්තල ගුවන්ෙතොටුපළට වියදම් වුෙණ් 

1359 1360 
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රුපියල් බිලියන 27යි. ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි,  
එතෙකොට හම්බන්ෙතොට වරාෙය් අද තක්ෙසේරුව රුපියල් බිලියන 
150ට වැඩියි.  හැබැයි, රුපියල් බිලියන 36යි වියදම් වුෙණ්. ණය 
ගත්තා වාෙග්ම ඒ වත්කම් එකතුෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා 
මුනුබුරාලාට, මිනිබිරීලාට සීයා ණය ගත්තා කියා එය පශ්නයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් මතුෙවන පශ්නය ෙම්කට මුහුණ ෙදන්ෙන් 
කවුද කියන එකයි. ෙම් වගකීම ගන්ෙන් කවුද? මම කාරණා අටක් 
කිව්වා. ඒ වාෙග්ම අවසාන කාරණය වශෙයන් මම කියන්ෙන්, ෙම් 
අය වැය, ධනපතියන්, විෙද්ශිකයන් සුරකින අය වැයක් බවයි. ඒ 
වාෙග්ම අය වැෙය් අවිධිමත් ආර්ථිකය පිළිබඳ කථා කරන විට, ෙම් 
ශමිකයන්ෙගන් සියයට 62ක් ඉන්ෙන් අවිධිමත් ආර්ථිකය 
ඇතුෙළේයි. ෙම් සියයට 62 පිළිබඳ කිසිම අවෙබෝධයක් නැතුවයි ෙම් 
අය වැය සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්.   

Trans-Pacific Partnership - TPP - ගැන ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කිසිම අවස්ථාවක කථා කෙළේ නැහැ. ඒක තමයි, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදයත් එක්ක ඇති කර ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙවළඳ ගිවිසුම. මම මධ්යම කාරක සභාෙව්දීත් ෙම් කාරණය මතු 
කළා. ෙම් ගැන අධ්යයනය කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක සියතින් ෙගල ලා 
ගන්නවා වාෙග් වැඩක්. ඇෙමරිකානු බහු ජාතික සමාගම් විසින් 
නිර්මාණය කරපු ඒ Trans-Pacific Partnership - TPP - කියන 
ගිවිසුම අද යුෙරෝපීය හවුල පවා පතික්ෙෂේප කරනවා. ෙම් ගිවිසුම 
අත්සන් කෙළොත්, ඇෙමරිකාෙව් ෙවළඳ නීතියට අපි යට ෙවනවා. 
ෙම් ගැන ෙහොඳ පැත්තට කථා කරලා කියාවි, අෙප් භාණ්ඩ 
අපනයනය කළාම අපට බදු සහන ලැෙබනවා; ඒ නිසා වාසියක් 
අත් ෙවනවා; ඒ තුළින් අපට American market එක දිනන්න 
පුළුවන්ය කියා. හැබැයි, ඇෙමරිකානු ෙවළඳ නීතිය විසින් අෙප් 
රෙට් මුළු මහත් නීතියම ෙම් හරහා යටපත් කරනවා. ඉතාම 
භයානක අනතුරක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් කාරණා ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුය කියා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ඒ, ආර්ථික විද්යාත්මකව ෙම් දිහා බැලුවම 
ෙපෙනන විධිය.  

ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් ෙම් දිහා බැලුවාම ෙපෙනන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
ෙකනකු විධියට, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය 
කරන ෙකෙනකු විධියට ෙම් අය වැය දිහා බැලුෙවොත් මට ෙමයින් 
ෙපනී යන්ෙන් ෙමොකක් ද? ෙම් අය වැයට ගරු අගමැතිතුමා 
ආර්ථික රාමුවක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු අගමැතිතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක් 
ද? එතුමා ආර්ථික පරම්පරා තුනක් ගැන ෙම් ගරු සභාවට කිව්වා. 
ඒ පරම්පරා තුන තමයි, ආකෘතිය. පරම්පරා තුන ෙමොකක්ද? First 
generation එක ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් යුගය, 
Second generation  එක ගරු රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් 
යුගය. ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, ෙම්ක third generation එක කියා. 
ෙමන්න ෙම් අය වැය පරම්පරා තුන පාදක කර ෙගන තමයි, ෙම් 
ආර්ථික රාමුව සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

හැබැයි මට කනගාටුයි. දැන් ෙම් මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන්, 
මැතිවරණය ෙවනුෙවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිකුත් කළ "මාස 
60කින් අලුත් රටක් හදන පංචවිධ කියාවලිය" නම් මැතිවරණ 
පකාශනයයි. ෙම්, "අනාගතයට සහතිකයක්" යනුෙවන් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිකුත් කළ පකාශනය. ෙම්,                   
ෛමතී පාලනයක් පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 
පකාශනය. දැන් මම විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන 
අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ භාගෙයන් අහන්න කැමැතියි, "ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය ඇතුෙළේ ෛමතී චින්තනය ගැබ් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද?" කියලා. ෛමතී චින්තනය ගැබ් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 30කට වැඩි 
කාලයක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වෙයන් ෙම් රට පාලනය 
කළා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ මහින්ද චින්තනය ගැබ් ෙවලා 

තිෙබනවා ද කියන පශ්නය මා අහන්ෙන් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලා 
මහින්ද චින්තනයට ෛවර කරන නිසා. හැබැයි, බණ්ඩාරනායක 
චින්තනය ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඇතුෙළේ ගැබ් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද කියා මා අහනවා. ෙකෝ, බණ්ඩාරනායක චින්තනය? 
ෙකෝ, ෛමතී චින්තනය? ෙම්, මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන්,        
ෛමතී යුගය සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කළ පතිපත්ති පකාශනය. ෙම් 
තුළින් ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද්වල්වලින් ඉෂ්ට කර තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවා ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පකාශනය තුළින් 
පධාන වශෙයන් ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ ෙද්වල් මම කියන්නම්. 

අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
6ක්, ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 3ක් 
හා ෙත් කිෙලෝවට රුපියල් 90.00ක්, රබර් කිෙලෝවට රුපියල් 
350.00ක්, සහල් කිෙලෝවට රුපියල් 50.00ක් හා කිරි ලීටරයට 
රුපියල් 70.00ක් ආදී වශෙයන් සහතික මිලක් ලබා ෙදනවා කියලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් විශාල ෙපොෙරොන්දු මාලාවක් එහි තිෙබනවා. 
ෙම්වා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනෙය් 
තිබුෙණ්. ෙකෝ, ෙම් කියපු ෙද්වල් ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව ඇතුෙළේ 
තිෙබනවාද? ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පතිපත්ති. මම එතුමන්ලාට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. 
එතුමන්ලා අවංකයි. එතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙල්ඛනය - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවට 
පාදක ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජයවර්ධන-විකමසිංහ චින්තනය.          
ෛමතී චින්තනය ඒ තුළ නැහැ, බණ්ඩාරනායක චින්තනය එහි 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒක හරි විධියට දකිනවා ඇති. ඔබතුමන්ලා 
වැරැද්දක් කෙළේත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒක විවෘතව රටට කිව්වා, 
පසු ගිය අෙගෝසත්ු මාසෙය් 17 වැනිදා. තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය 
ජනවාරි මාසෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමෝදිට ඇන්ද වූවා. 
ඒෙකන් සාර්ථක පතිඵල ලබා ගත්තා. ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි ෙම් 
වතාෙව් එතුමා ෙමෝඩයාට අන්දවන්න හදන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ආකාරෙයන් එතුමාව ෙමෝඩයාට අන්දවන්න 
ගිෙයොත් එෙහම ෙමොන පශ්න තිබුණත්, ෙමොන මත ෙභ්ද තිබුණත් 
අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විධියට එකට එකතු ෙවලා ඒ දිහා 
බලන්න සූදානම් බව මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉතාම මිතශීලී අනතුරු 
ඇඟවීමකුයි ෙම් කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, මට තව 
විනාඩි 2යි තිෙබන්ෙන් කියා. ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් මම 
ෙමයත් කියන්න ඕනෑ. ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ඊෙය් කිව්වා, 
මන්තීකම රැක ගන්න ඕනෑ නම් ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවට පක්ෂව 
ඡන්දය ෙදන්න කියලා. කවුද කිව්ෙව්? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපට තමයි 
කිව්ෙව්. අෙන්! මෙග් පක්ෂයට ගියපු කල. ෙදයිහාමුදුරුවෙන්! 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක් අපට කිව්වා, 
මන්තීකම රැක ගන්න නම් අය වැය ෙයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය 
ෙදන්න කියලා. ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා තමයි කිව්ෙව්. 
තරුණකම රැක ගන්න නම් ෙගොඩක් ෙපති වර්ග එෙහමත් 
තිෙබනවා. එතුමා ඒ ගැන දන්නවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පතිපත්තිමය කාරණාවක් මත 
අපි ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන්. අෙප් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා 
කියලා තිබුණා, මධ්යම කාරක සභාෙවන් ගත් තීන්දුව අනුව, 
විධායක කාරක සභාෙවන් ගත් තීන්දුව අනුව අපි ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ෙදනවා කියලා. අපි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවලා අපට තිෙබන පශ්න ටික කිව්වා. එතුමා 
කිව්වා, "ෙම් ෙයෝජනා සංෙශෝධනය කිරීමට සාකච්ඡාවක් 
පවත්වමු" කියලා. අෙප් ෙම් මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාම එතැන 
හිටියා. අපි එතුමාට කිව්වා, "අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, අෙප් 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න නම් ෙමන්න ෙම් කාරණා සංෙශෝධනය 
ෙවන්න ඕනෑ" කියලා. අපි අවංකවයි කිව්ෙව්. දැනුත් ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී එය කියනවා. ඒ ඉදිරිපත් කරපු කාරණා සාධාරණ 
කාරණා. ගරු අගමැතිතුමාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත් සමඟ එකට ඉඳ 
ෙගන රට ෙවනුෙවන් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න අ පට 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා කියලා එතුමා කිව්වා. අපි එය පිළිගත්තා. 
ඒ අවස්ථාව උදා ෙවනකල් අපි බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ සංෙශෝධන 
සිදු ෙවයි කියලා අපි බලා ෙගන ඉන්නවා. එෙහම නැත්නම් මම 
කියන්න ඕනෑ, අෙප් හෘදය සාක්ෂිය වැඩිම ඉල්ලුම්කරුට අෙළවි 
කරන්න අපි සූදානම් නැහැ කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි අෙප් ෙද්ශපාලන ආත්ම ගරුත්වය ෙවන්ෙද්සි 
කරන්න සූදානම් නැහැ. පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී අපට ඡන්දය දීපු 
මිනිසුන් ඉන්නවා. අපට තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක ෛවරයක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක ෙවන විෙරෝධ ආකල්ප නැහැ. අපි හැම 
ෙවලාෙව්ම ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳයි කියනවා. අද උෙද් අපි ෙම් සභාෙව්දී 
ගරු ඇමතිවරෙයක් වර්ණනාවට පාත කළා. ඒ හැමදාම උෙද් 
පාන්දර ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන ඇමතිතුමා. අපි තුළ කිසිම 
කුහකකමක් නැහැ. ෙහට දවෙසේදී ඇති වන්ෙන්ත් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
විධියට ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අපි ඉදිරිපත් කරපු 
අදහස්වලට, ෙවනස්කම්වලට, ෙයෝජනාවලට සංෙව්දී ෙවන්ෙන් 
නැති නම් මම අවංකව කියන්නම්, -කණ්ඩායමත් එක්ක සාකච්ඡා 
ෙනොකර අෙනක් අයෙග් මතය මට කියන්න බැහැ. - මෙග් අත නම් 
එසෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක. ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් මම 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට සුබ අනාගතයක් පාර්ථනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ ඇමතිතුමිය.  

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු 
ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා 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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
[පූ.භා. 11.52] 
 
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, ස්තුතියි. විෙශේෂෙයන්ම හිටපු 

අමාත්ය ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධෙයන් මා සතුටු 
ෙවනවා. එතුමා, එතුමාෙග් කථාෙව් ආරම්භෙය් ඉඳලාම 
ෙචෝදනාවන් ගණනාවක්ම ඉදිරිපත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම, ඒක අපි 
සාමාන්යෙයන් දකින ෙදයක්. එතුමා බඩු මිල ගැනත් කිව්වා. අපි 
එතුමාට ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම භාණ්ඩ වැඩි 
මිලට විකුණන කඩයක් තිෙබනවා නම්, පාරිෙභෝගික අධිකාරියට 
ඔබතුමා පැමිණිලි කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම මම ඊෙය් දවෙසත් 
වාහෙන් යන අවස්ථාෙව්දී ගුවන් විදුලිෙයන් ෙම් ගැන කියනවා 
අහෙගන හිටියා. එෙහම කඩයක් තිෙබනවා නම් පාරිෙභෝගික 
අධිකාරියට ඔබතුමා පැමිණිලි කරන්න. ඒ සම්බන්ධව වහාම කියා 
මාර්ග ෙගන කටයුතු කරන්න අවශ්ය සියලු ෙද් සූදානම් කරලා 
තිෙබනවා.  

එතුමා  මුදල් අමාත්යාංශය සම්බන්ධවත් සඳහන් කළා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එක ෙදයක් ගැන මතක් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය රජය 
කාලෙය් හිටපු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් - එතුමාෙග් සාක්කුෙව්- 
මුදල් අමාත්යාංශයට අමතරව තව අමාත්යාංශ ගණනාවක් තිබුණා. 
මම ඊට වැඩිය ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.   

යහ පාලනය තුළින් ආරම්භ වුණු ෙම් සම්මුතිවාදී රජෙය් 
මංගල අය වැය සම්බන්ධෙයන් ෙම් විවාද ෙය්දී මම කියන්න 
කැමැතියි, කවුරු ෙකොෙහොම අදහස් පකාශ කළත්, අර්ථ කථනය 
කළත්, ෙමවර ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අය වැය හරහා සැබෑ 
ෙවනසක්, විප්ලවීය ෙවනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්ය කියන එක.  

මීට කලින් අෙප් අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
පකාශ කළා, ෙම් අය වැය කියාත්මක කරන ෙවලාෙව්දී අපට 
තිත්ත ෙබෙහත් ටිකකුත් ෙබොන්න සිදු ෙවනවා කියලා. මම 
හිතන්ෙන් ඒක ඇත්ත. ෙමොකද, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී ඒ සිදු 
වුණු සිදුවීම් තුළින්, දූෂණ වංචා තුළින් ඉවත්ව ෙම් රට නැවත යථා 
තත්ත්වයට පත් කළ යුතුයි. ඒ තුළින් විනාශ  වුණු රට නැවත යථා 
තත්ත්වයට ෙගන ඒෙම්දී හැෙමෝම සතුටු කරන්න අපට බැහැ. ඒ 
නිසා තිත්ත ෙබෙහත් ෙබොන ගමන් තමයි ෙම් රට නැවත යථා 
තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාව 
සතුටු කරන්න කියලා පසු ගිය ආණ්ඩුව වාෙග් සුරංගනා කථා 
කියලා ෙකොෙළේකට, ෙපොතකට සීමා වුණු අය වැයක් අෙප් ජාතික 
ආණ්ඩුවටත් ෙගෙනන්න තිබුණා. නමුත්, ඒක ෙනොෙවයි අෙප් 
ර ජෙය් තිෙබන බලාෙපොෙරොත්තුව. ඇත්ත ඇති සැටිෙයන්ම 
ෙපන්වලා දීලා, දීර්ඝ කාලීනව තිරසාර සැබෑ ෙවනසක් ඇති කර, 
ෙම් රෙට් ඇති නැති පරතරය අවම කරමින් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් 
ඇති රටක ජීවත්වීෙම් සිහිනය ෙම් රෙට් ජනතාවට සැබෑ කරන අය 
වැයක් තමයි අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපි 
මතක් කරන්න ඕනෑ, අෙප් රජය කවදාවත් ඡන්දය ලබා දුන්න 
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ජනතාවට පයින් ගහන්න ලැහැස්ති නැහැ කියන එක. අෙප් 
සූදානම සියලු ෙදනාටම ෙහොඳ ෙහට දවසක් උදා කර ෙදන්නයි. 
ෙම් අය වැය ගැන විවිධ අන්දෙමන් අර්ථ කථනය කරන්න පුළුවන්. 
ඒක සාමාන්ය ෙදයක්. අපි දකිනවා, සමහරු  ඒ අයෙග් යම් පතිරූප 
ෙගොඩනඟා ගන්න ඕනෑ නිසා මාධ්යයට, එෙහම නැත්නම් 
රූපවාහිනියට එවැනි අර්ථ කථනයන් කරන අන්දම. කවුරු 
ෙකොෙහොම ෙමවර අය වැය ගැන අර්ථ කථනය කළත්, ෙම් අය 
වැය ඉදිරිෙය් දී අවුරුදු එකහමාරක්, ෙදකක් කියාත්මක වන විට 
ෙම් අය වැෙය් තිෙබන වටිනාකම පිළිබඳව ඔය කාට කාටත් 
ෙත්ෙරයි.  

මම මතක් කරන්න ඕනෑ, අෙප් රට ශක්තිමත් සංවර්ධනයක් 
කරා ෙයොමු කරන ෙම් අය වැෙය් පධාන උපාය මාර්ග 5ක් පදනම් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. එනම්, රැකියා අවස්ථා දසලක්ෂයක් 
බිහි කිරීම, ආදායම් ඉහළ නැංවීම, ගාමීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය 
කිරීම, ගාමීය හා වතුකරෙය් ජනතාවට ෙමන්ම මධ්යම 
පාන්තිකයන්ට සහ රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙද්පළ අයිතිය ලබා දීම, 
ශක්තිමත් හා පුළුල් මාධ්ය පන්තියක් බිහි කිරීම ආදී කරුණු  එහි 
තිෙබනවා.  මම හිතන්ෙන්, ෙම් හරහා  අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
ෙගොඩනැඟිම, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීම, රෙට් 
ජනතාවෙග් ශුභසාධන කටයුතු යනාදී සියලු ෙද්  සිදු ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය හරහා 
අධ්යාපනය සම්බන්ධවත් විවිධ විධියට ෙචෝදනා ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් වුණා. ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට අය වැයක් හරහා අෙප් 
රෙට් අනාගත දරු පරපුර ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ෙවන් කිරීම 
සම්බන්ධව අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් කරන ෙචෝදනාවලට ගරු 
අධ්යාපන අමාත්යතුමා කාරක සභා අවස්ථාවලදී ෙබොෙහොම 
පැහැදිලි උත්තරයක් ලබා ෙදයි කියා අපට විශ්වාසයි. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රජෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ෙම් රෙට් අනාගතය භාරගන්න සිටින 
දරු පරපුර ෙවනුෙවන් විෙශේෂ උනන්දුවක් වුවමනාවක් දක්වන 
නායකයින් ෙදපළක් හැටියට ෙම් අවශ්යතාව දැකපු නිසා තමයි 
ෙමවැනි මුදලක් ෙවන් කරන්න අවස්ථාව ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
හරහා ගුරු ෙසේවයට බැ ෙඳන සියලුම ගුරුවරුන්ට මුල් වසර පහ 
තුළ වසර ෙදකක පූර්ණ කාලීන ගුරු පුහුණුව ලබා ෙදන්න විශාල 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

ගාමීය පාසල්වල ගුරු නිවාස, ගුරුවරුන්ෙග් විෙව්කාගාර ලබා 
දීමට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම එය අත්යවශ්ය 
කාරණයක්. ෙමොකද, අෙප් පෙද්ශවල පාසල් ගුරු නිවාසවල 
ෙලොකු හිඟයක් ඇති බව අපි දැකලා තිෙබනවා. එෙහමත් නැත්නම් 
පවතින ගුරු නිවාසවල අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් නිසා 
ගුරුවරු ඒවාෙය් නවතින්ෙන් නැහැ. ඒවාෙය් අඩු පාඩුකම් තිෙබන 
ෙකොට නිදහෙසේ ඔවුන්ට අවශ්ය කාරණය ඉටු කරගන්න බැහැ. එම 
අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කර ෙදන්න මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව අපි 
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

දිවයිෙන් සියලුම පාසල්වලට ජල පහසුකම් සමඟ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා ෙදන්න, එම පහසුකම්වල අඩු 
පාඩුකම් සම්පූර්ණ කරන්න කටයුතු කරනවා. එයත් අත්යවශ්යම 
කාරණයක්. ෙමොකද, සනීපාරක්ෂක කටයුතු ගැන කථා කරන 
ෙකොට කියන්න ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙබොෙහෝ පාසල් 
වැසිකිළි කැසිකිළිවල අඩු පාඩු අපි දැකලා තිෙබන බව. අෙප් 
පළාත්වල තිෙබන්ෙන් මිශ පාසල්. එවැනි ෙබොෙහෝ පාසල්වලට 
තිෙබන්ෙන් එක වැසිකිළියයි. ගැහැනු ළමයි, පිරිමි ළමයි සියලු 
ෙදනාටම යන්න ෙවන්ෙන් ඒ වැසිකිළියට. එතැනදී ඔවුන් ෙලොකු 
අපහසුතාවන්ට පත් වන අවස්ථා තිෙබනවා. එම අපහසුතා 
මඟහරවන්න ඒ ෙවනුෙවන් මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

ජල පහසුකම් ගනිමු. සමහර පාසල්වල දරුවන්ට පිරිසිදු ජලය 
ටිකක් ෙබොන්න නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පළාත්වල තිෙබන 
පාසල්වල අපි ඒක දැකලා තිෙබනවා. අපි විමධ්යගත අරමුදල් 
හරහා ඒ පාසල්වලට filters ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පාසල්වල තිෙබන ළිංවලින් ටැංකිවලට ජලය ලබාෙගන එම ජලය 
නළ හරහා ලබා ෙදන්න අපි උදවු කර තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල්වලට ෙම් අය වැය හරහා මුදල් ෙවන් කිරීම ගැන අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විදුලි බලය නැති පාසල්වලට 
ඒ අඩු පාඩුව සම්පූර්ණ කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවා. ෙම්වා අපි 
පසු ගිය කාලෙය්දී දැකපු අඩු පාඩුකම්. අඩු පාඩු මඟහරවා ගැනීමට 
වාෙග්ම අෙප් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය උසස් මට්ටමකට 
ෙගෙනන්න මුදල් ෙවන් කිරීම ගැන අපි විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය හරහා 
කාන්තාවන්ෙග් හා ළමුන්ෙග් සංවර්ධනය සඳහා විශාල 
අවධානයක් ෙයොමු කර ඒ පිළිබඳව ඉදිරියට කටයුතු කරන්න අපට 
අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ශක්තිය කිව්ෙවොත් ඒ, 
කාන්තාවයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් අනාගතය කියන්ෙන් අෙප් දරු 
පරපුර. ෙම් හැම ෙදයක් ගැනම ෙලොකු උනන්දුවක්, සහෙයෝගයක් 
දක්වන නායකයින් ෙදපළක් හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ 
වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමාත් මනා අවෙබෝධයක් ඇතුව කටයුතු 
කිරීම නිසා අද අපට ෙලොකු ශක්තියක් ලැබී තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ගර්භිණී මව්වරුන්ට ෙපෝෂණ මල්ල ලබා දීම 
සඳහා නැවතත් රුපියල් මිලියන 7,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම මුල් ළමාවිය රැකවරණයට, දිරිය කාන්තා 
වැඩසටහන්වලට, කාන්තා හිංසන හා ළමා අපෙයෝජනය අවම 
කිරීමට, කාන්තා සවිය ඇති කිරීමට, ෙම් හැම ෙද්කටම අද විශාල 
මුදලක් ෙවන් කර අපට ඒ කටයුතු ඉදිරියට ෙගනයන්න අවස්ථාව 
උදා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම මතක් කරන්න ඕනෑ, 
ෙද්ශපාලන භූමිකාව තුළ අෙප් කාන්තා සහභාගීත්වය වැඩි කිරීම 
සඳහා ෙම් ෙවන ෙකොටත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතියත් එක්ක 
අපි ඒ කටයුතු ඉදිරියට අරෙගන යන බව. ඉදිරි පළාත් පාලන 
මැතිවරණෙය්දී සියයට 25ක කාන්තා නිෙයෝජනයක් ලබා ගැනීමට 
ෙම් ෙවන ෙකොටත් අපි කටයුතු සූදානම් කරමින් යනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒක අත්යවශ්ය කාරණයක්. ඒ ෙවනුෙවන් ගරු 
අගාමාත්යතුමා අපට විශාල සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. කාන්තා 
නිෙයෝජනය වැඩි කිරීෙම් කටයුත්ත කියාත්මක ෙවනවා 
කියන්ෙන්, ශී ලංකාෙව් කාන්තාවන් ලැබූ විෙශේෂ ජයගහණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි කර්මාන්තය 
සම්බන්ධෙයනුත් විපක්ෂෙයන් ෙලොකු ෙදෝෂාෙරෝපණ ආවා. නමුත් 
ෙමවර අය වැෙය්දී කෘෂිකර්මය නඟා සිටුවන්න අපි විශාල මුදලක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. බීජ හා ෙරෝපණ දව්යවලට වාෙග්ම අෙප් 
අස්වනු ගබඩා කරන්න අවශ්ය ගබඩා සකස් කිරීම ආදී ෙම් සියලු 
ෙද්ටම අද විශාල මුදලක් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා. ෙම් හරහා 
අෙප් ගාමීය සංවර්ධනය සඳහාත්, අෙප් කාන්තාවන් ඇතුළු ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ජීවිත නඟා සිටුවීමටත් ෙවන් කර තිෙබන මුදල 
පිටිවහලක් ෙවනවා. අපි දන්නවා, ඔවුන් විශාල පිරිසක් ජීවිකාව 
හැටියට කරෙගන යන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තය බව. දැන් කෘෂි 
කර්මාන්තය ගැන විවිධ අඩුලුහුඬුකම් කියන විපක්ෂෙය් මන්තීවරු, 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී කෘෂි කර්මාන්තයට කරපු ෙද්වල් අපි 
දැක්කා. පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ ඇට වර්ග ෙබදා හැරියා. 
ඇට වර්ග 10ක්, 15ක් ෙබදා හැරියා. අපි දැක්ෙක් නැහැ, ඒ තුළින් 
කෘෂි කර්මාන්තෙය් කිසිදු ෙවනසක් සිදු වුණාය කියා. ඇට වර්ග 
ෙබදා දුන්ෙනත් ෙද්ශපාලනීකරණය කර තමයි. ඒ අයෙග් 
හිතමිතාදීන්, ඥාතීන් කිහිප ෙදෙනක් ෙතෝරා ෙගන තමයි ඒ ෙද්වල් 
දුන්ෙන්. ඒ විධියට තමයි කෘෂි උපකරණ ලබාදීෙම් කටයුතු කෙළේ. 
ෙමෙහම කටයුතු කිරීම තුළ කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙවනසක් දකින්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුළුවන් ෙවයි කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ධාන්ය වර්ග 
ගබඩා කිරීමට අවශ්ය ගබඩා පහසුකම් ෙපොෙළොන්නරුව, 
කිළිෙනොච්චිය, ඇඹිලිපිටිය, ආදී පෙද්ශවල සකස් කිරීමටත් මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන්, ෙම්ක 
අත්යවශ්යම කාරණයක්. විෙශේෂෙයන්ම අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ෙම් අඩු පාඩුකම් සම්පූර්ණ කර අෙප් ෙගොවියන්ෙග් අස්වනු ගබඩා 
කර ගන්න අවශ්ය ඒ මාර්ගය සකස් කිරීම සම්බන්ධව.  

වීවලට සහතික මිලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම්කත් 
අත්යවශ්යම කාරණාවක්. සහල් කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 65 
දක්වා රඳවා තැබීමට කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ගැන කථා කෙළොත්, ෙම් වන විට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයට රුපියල් මිලියන 37,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ෙම් ගැනත් විපක්ෂෙයන් ෙබොෙහෝ ෙචෝදනා මතු කළා. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දීම පසු ගිය වසරවලදී සිදු වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියා අපි දැක්කා.  ෙගොවියාට ෙපොෙහොර සහනාධාරය කලට 
ෙව්ලාවට ලැබුෙණ් නැහැ. සහනාධාරය ලබා ෙදන අවස්ථාෙව්ත් 
වංචනික විධියට කටයුතු රාශියක් සිදු වුණා. නියම පමිතිෙයන් යුතු 
ෙපොෙහොර ටික ලැබුෙණ් නැහැ. අෙප් ෙගොවි ජනතාවට බාල 
ෙපොෙහොර තමයි  ලැබුෙණ්.  

බාල ෙපොෙහොර ලබා දීම නිසා ඒවා පසත් එක්ක මිශ වුණු නිසා 
තමයි අද සමහර පෙද්ශවල ෙම් වන විට වකුගඩු ෙරෝගය වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ෙමවර අය වැය හරහා අෙප් 
ෙගොවියන්ට ෙපොෙහොර ටික ලබා ෙගන, අවශ්ය කටයුතු කලට 
ෙව්ලාවට කරන්න පුළුවන් කියා මම හිතනවා. ෙමොකද, පසු ගිය 
කාලවලදී ෙපොෙහොර ටික හරි ෙව්ලාවට ලැබුෙණ් නැති නිසා තමයි 
එදා ෙම් ෙගොවියන්ට තමුන්ෙග් සල්ලිවලින් ෙපොෙහොර ටික ගන්න 
සිද්ධ වුෙණ්.  

පමිතිෙයන් යුතු  ෙපොෙහොර ටික නියමිත ෙව්ලාවට අ රෙගන ඒ 
වැඩ කටයුතු ටික කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා, අෙප් කෘෂිකර්ම 
අමාත්යතුමා ෙම් වැඩපිළිෙවළ හරි විධියට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
කටයුතු කරයි කියා. අපි දකිනවා, පලතුරු වාරයට විශාල පලතුරු 
පමාණයක් අපෙත් යන බව. ඒ විධියට අපෙත් යන්ෙන් ෙනළා 
ගන්නා පලතුරු ගබඩා කර ගන්න අවශ්ය පහසුකම් නැති නිසායි. 
එම නිසා ෙම් වන විට ඒ පලතුරු ගබඩා කිරීමට ශීතාගාර හදන්න 
රුපියල් මිලියන 2,000කට ආසන්න මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් මන්තීවරු විශාල 
පිරිසක් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ ගැනත් ෙචෝදනා කළා.   

ෙමවර අය වැෙයන් කිරි පිටි මිල අඩු කර තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් රුපියල් 30ක සහනාධාරයක් රජෙයන් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම්ක වැදගත් පියවරක් බව කියන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, කිරි පිටි කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කුඩා දරුවන්ට 
අත්යවශ්යම ආහාරයක්. ෙම් හරහා ෙලොකු ෙපෝෂණයක් ඒ 
දරුවන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. අඩුම තරමින් ෙව්ලක් 
ෙදෙව්ලක්වත් කිරි ටික ඒ දරුවන්ෙග් ශරීරයට යන්න ඕනෑ. අපි 
දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය්දී කිරි පිටි මිල ෙකොයි තරම් අහස උසට 
නැග්ගාද කියා. අපි ෙහොඳට දන්නවා, අෙප් ගම් පළාත්වල 
කාන්තාවන් කෙඩ්ට ගිහිල්ලා කිරි පිටි ෙම්ස හැන්දක්, ෙදකක් 
මිලට ගත්ත කාලයක් ෙම් රෙට් තිබුණු බව. ඒ පිළිබඳව පුවත් 
පත්වලත් පළ වුණා. ෙමොකද, ඒ දරුවන්ට අඩුම ගණෙන් එක 
ෙව්ලක්වත් කිරි ටික ෙදන්න ඕනෑය කියන මතෙය්  ඒ ෙදමවුපියන් 
ඉන්න නිසා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්. ෙම් වන 
ෙකොට කිරි පිටි මිල අඩු කරලා අෙප් දරුවන්ට ෙපෝෂණය ලබා 
ෙදන්න ඒ පහසුකම සලසා දීම ගැන අපි විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අද ගෑස් මිලත් ෙබොෙහෝ පහතට දමා තිෙබනවා. කිෙලෝගෑම් 
ෙදොළහමාෙර් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1,346 දක්වා අඩු 
කර තිෙබනවා. අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය්දී ගෑස් 
සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 2,500කට ආසන්න ගණනකට ඉහළ 
ගිය බව. වැඩි වශෙයන් ගෑස් පාවිච්චි කරන්ෙන් මධ්යම 
පන්තිකයන්, රාජ්ය ෙසේවකයන්. ඒ අයට ඒ මිල දරා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තිබුෙණ්. අද වන ෙකොට ඒ හැම ෙදයකටම සහන ලබා 
දී තිබීම ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අෙප් හිටපු අමාත්යවරයා පරිප්පු මිෙල් පශ්නයක් ගැන කිව්වා. 
ඒ පිළිබඳව අපි උත්තරයක් දුන්නා, පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 
අධිකාරියට දැනුම් ෙදන්න කියලා. පරිප්පු කියන්ෙන් අත්යවශ්ය 
ආහාරයක්. අෙප් ගම්වල කිසි ෙදයක් ගන්න බැරි අන්ත දුප්පත් 
පවුල්වල වුණත් ඒ දරුවන්ට අඩු තරෙම් එක ෙව්ලකට ෙහෝ 
පරිප්පුයි, බතුයි දුන්නා. පසු ගිය කාල ෙය් ඒකත් දී ගන්න බැරි 
වුණා. පරිප්පු කියන්ෙන් ෙපෝටීන් ලැෙබන ආහාරයක්. එවැනි 
අත්යවශ්ය ආහාරවලට සහන ලබා දීම පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් විවිධ අර්ථ කථන 
ඉදිරිපත් වුණා, ෙම්වා තාවකාලිකව බඩු අඩු කිරීමක්ය, මාස 
කිහිපයක් යන ෙකොට නැවත වතාවක් ෙම් බඩු මිල ඉහළ යනවාය 
කියලා. මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ, සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුව ජනතාවට තාවකාලිකව සීනි ෙබෝල ෙදන ආණ්ඩුවක් 
ෙනොෙවයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාමීය ආර්ථිකය නඟා 
සිටුවන්න එක ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ෙම් හරහා අෙප් ගම් බිම් දියුණු 
වනවා. ගාමීය ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වනවා, ගෙම් පාර, 
වැව, ඇළ ෙව්ලි යන සියලු ෙද් පතිසංස්කරණය වනවා. මා හිතන 
හැටියට ගාම රාජ්යය කියන සංකල්පය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබන්ෙන්. නගරය හා 
සමානව ගමත් දියුණු කිරීෙම් වාසිය එන්ෙන් ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න 
ජනතාවටයි. පසු ගිය කාලෙය්දී ගෙම් සංවර්ධනය කියා පටන් ගත් 
නමුත් ඒ  මුදලින් 3/4ක් ගිෙය් ඒ ආණ්ඩුවල හිටපු සමහර අයෙග් 
සාක්කුවලටයි කියා අපි දන්නවා. ඒ තුළින් සංවර්ධනය වුෙණ් ගම 
ෙනොෙවයි; යම් යම් පුද්ගලයන් විතරයි. එය, ගෙම් මිනිස්සු ෙහොඳට 
පැහැදිලිව දන්නා ෙදයක්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම එක ගමකට 
රුපියල් මිලියන 1.5ක් ෙවන් කිරීම ගැනත් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අද සියලුෙදනාටම ඉඩම් අයිතිය ලබා ෙදන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙමය විෙශේෂෙයන්ම අත්යවශ්ය කාරණයක්. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ අෙප් ජනතාව බලා ෙගන සිටියා, තමන්ට 
සින්නක්කර ඔප්පුවක් ලැෙබන කල්. මා හිතන හැටියට ඒ තුළින් 
ඒ ජනතාවට වාසි ෙගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සින්නක්කර ඔප්පු 
ලබා දීම, ව්යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න, හදිසියකට ණය මුදලක් 
ගන්න, දරුවන්ෙග් අධ්යාපනයට වැදගත්  වනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
වාෙග් හිතු හිතූ විධියට ඉඩම් ලබා ෙදන්න බැහැ. මනා ෙලස ඉඩම් 
ටික ලබා ෙදනවාද කියන එක බලා ගන්න ෙම් වන ෙකොට ඉඩම් 
බැංකු කමයක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය්දී 
එක් ෙකනකුට ඉඩම් කැබලි හතරක්, පහක් අයිති වුණු අවස්ථා 
තිෙබනවා. අෙප් අහිංසක මනුෂ්යයකුට ඉඩමක් ඉල්ලා ගන්න 
අදාළ කාර්යාලවලට වාර ගණනාවක් ගියත් ඒ කාර්යය කර ගන්න 
බැරි වුණු අවස්ථා තිෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා බලා 
ෙගන ඉන්නවා. මට නියමිත කාලය අවසන් ෙවලා කියලායි මට 
හිෙතන්ෙන්. කරුණු කාරණා රාශියක් කියන්න තිෙබනවා. 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයටත් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. අනුරාධපුරය ෙරෝහල වාෙග් 
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පධාන ෙරෝහල් ෙතෝරා ෙගන ඒවාෙය් තත්ත්වය උසස් කරන්න 
මුදල් ෙවන් කර තිබීම ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

"වකුගඩු ෙරෝගය" කියන්ෙන් අෙප් පෙද්ශවල ෙබොෙහොම 
හිසරදයක් ෙවලා තිෙබන පශ්නයක්. ෙල් පිරිපහදුව ෙවනුෙවන් 
dialysis centres දහසක් ක්ෂණිකව ආරම්භ කරන්න අය වැෙයන් 
මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, නළ ජලය නැති පෙද්ශවලට පිරිසිදු ජලය 
ලබා ගැනීමට RO Plants ක්ෂණිකව ආරම්භ කරන්න කටයුතු 
ෙයොදා තිබීම සම්බන්ධෙයනුත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ රැකියාවල ෙසේවයට 
යන අය පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. ෙමය කාලයක් තිස්ෙසේ අත්යවශ්ය ෙවලා තිබුණු 
ෙදයක් කියා මා හිතනවා. ඒ ෙසේවකයන්ෙග් දායකත්වය අගය 
කිරීමක් හැටියට බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
ආගමන, විගමන counters ෙදකක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. තව ෙබොෙහෝ ෙද් කියන්නට තිබුණත් කාලය ඊට හරස් 
වී තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැය සකස් කරන්න අවශ්ය උපෙදස්, අනුශාසනා ලබා 
දුන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ෙමය සකස් කර ඉදිරිපත් කළ ගරු මුදල් 
අමාත්ය රවි කරුණානායක මැතිතුමාටත්, ඒ නිලධාරින්ටත් ස්තුතිය 
පුද කරනවා. ෙද්ශීය ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න ආරම්භයක් ලබා දී 
තිෙබන ෙම් අය වැය හරහා කුමන ආකාරෙය් බාධක පැමිණියත්, 
ෙම් සම්මුතිවාදී රජය ඉදිරියට ෙගන යනවාය කියන එක පකාශ 
කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. 

 
[பி.ப. 12.15] 

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
இவ் யாிய சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ 

உ ப்பினர் அவர்கேள, எட்டாவ  பாரா மன்ற அமர்வில் 
தலாவதாக நைடெப கின்ற வர  ெசல த் திட்ட 

விவாதத்தில் உைரயாற்ற வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி. கடந்த 
சனவாி மாதம் 08ஆம் திகதி ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத் க்கு 
சிங்கள மக்கேளா  இைணந்  வாக்களித்த தமிழ், ஸ் ம் 
மக்களாகிய சி பான்ைம மக்க ைடய வாக்குப் பலம் மிக ம் 

க்கியமானதாக ம் காத்திர ர்வமானதாக ம் 
அைமந்தி ந்த . இந்த நல்லாட்சி அரசு ஏற்பட் , ஒ  
வ டத்ைதக் கடக்கப்ேபாகின்றதான இத்த வாயில், 
இவ்வாட்சியில் சில நல்ல விடயங்கள் நடந் வந்தா ம், அைவ 
இன் ம் அதிகமாக ம் ேவகமாக ம் சி பான்ைம மக்கைள 
ேநாக்கி இடம்ெபறேவண் ம் என்ப  என் ைடய 

க்கியமான ேவண் ேகாளாக ம் அவா மாக இ க்கின்ற .  

இந்த நாட் ல் ஒன்ப  மாகாணங்கள் இ க்கின்றன. இந்த 
ஒன்ப  மாகாணங்களிேல கடந்த 30 வ ட கால - ன்  
தசாப்த கால - த்தத்தில் கூ தலாகப் பாதிக்கப்பட்ட  வட, 
கிழக்கு மாகாணங்கள். ஏைனய ஏ  மாகாணங்க டன் 
ஒப்பி ம்ெபா , எம  வட, கிழக்கு மாகாணங்கள் சகல 

ைறகளி ம், அபிவி த்திசார் நடவ க்ைககளி ம் மிக ம் 
பின்தள்ளப்பட்ட நிைலயில் இ க்கின்றன. இந்த வட, கிழக்கு 
மாகாணங்கைள ேநாக்கிய அபிவி த்தித் திட்டங்கைள மிக 
அதிகளவாக ன்ென க்கேவண் ய ேதைவப்பா  நல்லாட்சி 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற இந்த ேதசிய அரசாங்கத் க்கு 
இ க்கின்ற .  

அதி ம் குறிப்பாக, கிழக்கு மாகாணத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், கிழக்கு மாகாணத்தில் ஸ் ம் மக்கள் 
வா கின்ற பிரேதசங்களில் காணப்ப ம்  ெசழிப் த் 
தன்ைமைய, எம  தமிழ் மக்கள் வா கின்ற பிரேதசங்களில் 
காண யா  உள்ள . அேநகமான எம  தமிழ் கிராமங்கள் 
இன் ம் வரண்ட நிைலயிேலேய காணப்ப கின்றன. 
பல்ேவ  ைறசார்ந்த வளர்ச்சிகள் மிக ம் அசமந்தப் 
ேபாக்குைடயதாக ம் பின்தங்கிய நிைலயி ம் இ ப்பைதப் 
பார்க்கும்ெபா , மிக ம் கவைலயாக ள்ள . இந்த 
நல்லாட்சி அரசில் மக்கள் மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்படாமல், 
ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகைள இரா வம் இன் ம்  

காம்களாகேவ ைவத் க்ெகாண் க்கின்ற . குறிப்பாக, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
பாடசாைலக் காணிகளில் இன் ம் இரா வ காம்கேள 
காணப்ப கின்றன. இந்த நல்லாட்சி அரசு ஒ  வ டத்ைதப் 

ர்த்திெசய்யப்ேபாகின்ற . இன் ம் எம  மக்க ைடய 
மீள்கு ேயற்றத்தில் ஒ  ேவகமான நடவ க்ைகைய இந்த 
அரசு ன்ென க்கவில்ைல. றக்ெகாட்டாஞ்ேசைனப் பகுதி 
மாணவர்கள் உாிய பாடசாைலக் கட் ட வசதிகள் இல்லாமல், 
ஓைலக் ெகாட் ல்களி ம் தகரக் ெகாட் ல்களி ம் தம  
கல்வி சார்ந்த நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்கின்ற 
அேதேவைளயில், பிரதான திைய அண்  
அைமந்தி க்கின்ற, ைமதானத்ேதா  கூ ய கட் ட 
வசதிெகாண்ட பாடசாைலைய இன் ம் இரா வ 

காமாகேவ ைவத்தி க்கிறார்கள்.  

அேதேபான் , பட் ப்பைளப் பகுதியிேல ள்ள  ஆசிாிய 
மத்திய நிைலயம் இன் ம் ெபா ஸ் நிைலயமாகேவ 
இ க்கின்ற . ேம ம், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் மண் ர், 
ெகாம்மாந் ைற ேபான்ற  பிரேதசங்களி ள்ள தனியார் 
காணிகள் இன் ம் அந்த மக்க க்கு 
ஒப்பைடக்கப்படவில்ைல. அவர்கள் உறவினர்க ைடய 

களி ம் வாடைக களி ேம இ ப்பைதக் 
காண கின்ற . அண்ைமயிேல, றக்ெகாட்டாஞ்ேசைனப் 
பகுதியிேல வசித்த ஒ  தாயார், தன் ைடய காணியில் 
இரா வ காம் அைமக்கப்பட் ப்பதனால் தான் வாடைக 

ட் ல் இ ப்பதாக ம், தனக்கு ஓர் அரச 
காணித் ண்ைடயாவ  ெபற் த்த மா  கூறினார். 
தன் ைடய ெசாந்தக் காணிைய இரா வ கா க்கு 
அளித் விட்  இன்  அரச காணிையத் ேத யைலகின்ற 
நிைலைம அங்ேக காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
மாணவர்க ைடய கற்றல் சார்ந்த நடவ க்ைகக க்கு 
இைட  விைளவிக்காமல், பாடசாைலகைள ஆக்கிரமித்  
ைவத்தி க்கின்ற இரா வ காம்கைள அகற்றி, அவற்ைற 
மாணவர்களின் கல்வி சார்ந்த நடவ க்ைகக க்குத் 
தி ப்பியளிக்க இந்த அரசு மிகத் ாிதமான ைறயில் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். அேதேபான் , 
ஆயிரக்கணக்கான தனியார் காணிகள் மீண் ம் அவர்க க்கு 
ஒப்பைடக்கப்பட ேவண் ம்.   

கடந்த அரசினால் பல்ேவ பட்ட ட் த் திட்டங்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. ஆனால், அைவ உாிய நபர்க க்கு 
வழங்கப்படவில்ைல. அதி ம், அதிகளவான பாரபட்சம் 
காட்டப்பட் க்கின்ற . இன் ம் எத்தைனேயா மக்கள் எம  
மாவட்டத்தில் ஓைலக் கு ைசகளி ம் தகரக் 
ெகாட் ல்களி ம்தான் டங்கி வாழ்கின்றார்கள். ட் த் 
திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டேபா  கடந்த அரசின  சில 
பாரபட்சமான நடவ க்ைககளினா ம்  பல்ேவ பட்ட 
காரணங்களினா ம் உண்ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு அைவ ைகயளிக்கப்படவில்ைல. எனேவ, இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்தில் அதிகளவான கைள இந்த அரசு 
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வடக்கு, கிழக்குக்கு வழங்க ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . 
காரணம், த்தத்தினால் எம  மக்கள் அதிகளவான கைள 
இழந்தி க்கிறார்கள். இந்த அரசு ன்ென க்க ள்ள 

டைமப் த் திட்டங்களில் அதிகளவான டைமப் த் 
திட்டங்கைள எம  வடக்கு, கிழக்கில் ஏற்ப த்தி, இந்த ட் ப் 
பிரச்சிைனைய ேவகமாக தீர்த் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  
இந்த உயாிய சைபயிேல  ேகட் க்ெகாள்ள  வி ம் கின்ேறன். 

எம  வடக்கு, கிழக்கிேல கடந்த ன்  தசாப்த காலத்தில் 
கணவைன இழந்  விதைவகளானவர்கள் கிட்டத்தட்ட 
90,000க்கு ேமற்பட்டவர்கள் இ க்கிறார்கள். இந்த 
விதைவக ைடய வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான 
நடவ க்ைககைள வர  ெசல த் திட்டத்தில் உட் குத்தி 
அதற்கான திட்டங்கைள ம் ேவகமாக இந்த அரசு 

ன்ென க்க ேவண் ம்.  

த்த காலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இரா வ ரர்க க்கு 
பல்ேவ பட்ட ச ைககள்  கடந்த அரசின் காலத்தி ந்  
வழங்கப்பட்  வந்தி க்கின்றன. ஆனால், த்த காலத்தில் 
பாதிப் க்குள்ளாக்கப்பட்  னர்வாழ்வளிக்கப்பட் க்கின்ற 
12,000 க்கும் ேமற்பட்ட ேபாராளிக டய வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதற்கான ெசயற்றிட்டங்கைள கடந்த அரேசா, 
இந்த அரேசா சாியான ைறயில் ன்ென த்ததாகத் 
ெதாியவில்ைல. ஆகேவ, இவ்வா  னர்வாழ்வளிக்கப் 
பட்டவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ன்ேனற்றி, 
அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயில் ஒளிேயற் ம்வைகயில் 
அவர்க க்கான ேவைலவாய்ப் க்குாிய ெதாழிற் 
ேபட்ைடகைள அைமத்  அவர்கள  வாழ்க்ைகயில் ஒ  
வி ைவ இந்த அரசு ேவகமாக ஏற்ப த்திக் ெகா க்க 
ேவண் ம்.  

எம  நாட் ேல 217 தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் 
இ ந்தார்கள். கடந்த மாதத்தில் அவர்கள் உண்ணாவிரத்ைத 
இரண்டாவ  தடைவயாக ம் ேமற்ெகாண் ந்தார்கள். 
சாகும்வைர அவர்க ைடய உண்ணாவிரதம் ெதாடரவி ந்த . 
அந்த உண்ணாவிரதத்தின் பயனாக இந்த அரசு 39 ேபைர 
வி தைல ெசய்தி ந்த . அந்த வி தைலகூட க ைமயான 
பிைணயின் அ ப்பைடயில்தான் அைமந்தி ந்த . 
எஞ்சியி க்கின்ற தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள ம் இந்த அரசு 
உடன் வி தைல ெசய்ய ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ 12,000 
இற்கும் ேமற்பட்ேடார் னர்வாழ்வளிக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
அவர்கள் இந்த நாட் ல் எந்தவிதமான அராஜக 
ேவைலகளிேலா, வன் ைறகளிேல ஈ படவில்ைல. இந்த 
அரசுக்ெகதிராக எந்தவித சூழ்ச்சிகளி ம் அவர்கள் 
இறங்க மில்ைல. அந்த வைகயில், சிைறகளி க்கின்ற 
குைறந்தளவிலான இந்த அரசியல் ைகதிகள் வி தைலயானால் 
அவர்களால் இந்த நாட் க்கு எந்த விதமான தீங்கும் 
விைளயப்ேபாவதில்ைல. ஆகேவ, இந்த அரசு காலத்ைத 
இ த்த க்காமல் ேவகமான ைறயில் இந்த தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகைள வி தைல ெசய்ய ேவண் ம்.  

சி  குற்றங்க க்காகக்கூடப் பலர் விசாரைணயில்லாமல் 
த த்  ைவக்கப்பட் க்கின்றார்கள். மட்டக்களப் ச் 
சிைறயிேல 3 இளம் வா பர்கள் த த்  ைவக்கப்பட் க் 
கின்றார்கள்.  2014ஆம் ஆண்  மா ரர் தினத் க்கு வந்த 
கு ந்தகவைல - SMS - இன்ெனா வ க்கு அ ப்பிய 
குற்றத்திற்காக அவர்கைள விசாரைணயில்லாமல் ஒ  
வ டத்திற்கும் ேமலாகத் த த்  ைவத்தி க்கின்றார்கள். 
இவ்வா  த த்  ைவக்கப்பட் க்கின்ற எம  தமிழ் அரசியல் 

ைகதிகைள இந்த அரசு ாிந் ணர் , நல் ணக்கம் என்ற 
அ ப்பைடயில் வி தைல ெசய்ய ேவண் ம். இந்த தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகளின் கு ம்பங்களின் வாழ்வாதாரத்ைதப் 
பார்க்கும்ெபா , அவர்கள்  தங்க ைடய அன்றாட 
வாழ்க்ைகைய நடாத்திக் ெகாள்ள யாமல் ெசால்ெலாணாத் 

யரத் டன் அல்ல கின்ற நிைலையப் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இந்த நிைல மாற்றப்பட்  இந்த வ டத்திற்குள் 
அவர்க க்கான ஒ  விேமாசனத்ைத இந்த அரசு வழங்குெமன 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ல் கடந்த காலங்களில் ெமாழிாீதியாக ஏற்பட்ட 
பிரச்சிைனதான் இனாீதியான பிரச்சிைனக்கு வித்திட்ட . 
ெமாழிாீதியான பிரச்சிைன இனாீதியான பிரச்சிைனைய 
உண் பண்ணி பாாிய த்தத்ைத ஏற்ப த்திய . வட, 
கிழக்கில் தமிழ்ெமாழி நிர்வாகத்தின் தன்ைமயான 
ெமாழியாக இ க்கின்ற . இ ந்தேபாதி ம் இன் ம் 
ெமாழிசார்ந்த விடயங்களில் பாரபட்சம் காட்டப்ப வைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக  ெகா ம்  
ேபான்ற பகுதிகளில் அரச திைணக்களங்களி ந்  வட, 
கிழக்குக்கு அ ப்பப்ப கின்ற ெப ம்பாலான க தங்கள் 
தனிச் சிங்கள ெமாழியில் அைமந்தி க்கின்றன. இைவ கிராம 
மக்கைள ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற க தங்களாகும். இந்த நாட் ல் 
தமிழ் ெமாழி ம் ஓர் அரச க ம ெமாழியாக இ ப்பதனால் 
தமிழ் மக்க க்கு அ ப்பப்ப கின்ற க தங்கள் தமிழ் 
ெமாழியி ம் அைமந்தி க்க ேவண் ம். 

அேதேவைளயில் வடக்கு, கிழக்கிேல குறிப்பாக தமிழ் 
ேபசும் மக்கள் ெசறிந்  வா ம் பகுதிகளில் ேமாட்டார் 
ேபாக்குவரத் ப் ெபா ஸார் எ திக் ெகா க்கின்ற 
ேபாக்குவரத் க் குற்றப்பத்திரம் தனிேய சிங்களத்தில் 
காணப்ப கின்ற . இதனால் அைத வாசிக்கத் 
ெதாியாதவர்கள் மிக ம் சிரமப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, 
ேமாட்டார் ேபாக்குவரத் ப் ெபா ஸார் தமிழ் ெமாழி ேபசும் 
மக்கள் ெசறிந்  வா ம் பகுதிகளில் தமிழ் ெதாிந்தவர்கைளக் 
ெகாண்  அந்தப் பத்திரங்கைளத் தமிழ் ெமாழியில் எ திக் 
ெகா ப்ப  தமிழ் ெமாழி ேபசும் மக்க க்கு சாதகமாக 
அைம ம். அந்த நிைல ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

ெமாழி என்ப  மிக க்கியமான ஒ  விடயம். இந்த 
விடயம் சாியாகக் ைகயாளப்ப ம்ெபா தான் அ  
இனங்க க்கிைடேய நல் றைவ வளர்க்கும். இன்  
அச்சிடப்பட்  ெவளியிட் க்கின்ற வர  ெசல த் திட்டப் 

த்தகத்தில்கூட தமிழ் ெமாழியில் பல்ேவ  வசனப் 
பிைழக ம் எ த் ப் பிைழக ம் ம ந் ேபாய்க் 
காணப்ப கின்றன. இ  சாியான ைறயில் சாிபார்க்கப் 
படவில்ைலயா? அல்ல  பார்க்கப்பட் ம் றக்கணிக்கப் 
பட்டதா? என்ப  பற்றித் ெதாியவில்ைல. இன்  ெகா ம்  
மற் ம் பாரா மன்றத்ைத அண் ய பகுதிகளில் மாநகர சைப 
ெபா த்தியி க்கின்ற திப் பலைககளில்கூட தமிழ் ெமாழி 
ெகாச்ைசப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . உதாரணமாக ெகா ம்  
என்ப  'ெகாழம் ' என்  எ தப்பட் க்கின்ற . அரசாங்கம் 
ெவளியிட் க்கின்ற இந்த வர  ெசல த் திட்ட உைர 
அடங்கிய த்தகம் மற் ம் அரச விளம்பரப் பலைககள் 
அைனத்தி ம் இவ்வா  தமிழ் தமிழாக இல்ைல. அ  
ெகாச்ைசப்ப த்தப்பட்  இழி ப த்தப்பட் க்கின்ற . 
எனேவ,  இந்த நிைல உடன யாக மாற்றப்பட ேவண் ம்.  

எம  பாரம்பாிய ராதன இடங்கள் மற் ம் ெதால்ெபா ள் 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் வடக்கு, கிழக்கில் உாிய ைறயில் 
ேபணப்ப வதாகத் ெதாியவில்ைல. எம  கிழக்குப் 
பிராந்தியத்திேல குறிப்பாக மட்டக்களப் ப் பகுதியில் 
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ெகாசுணாணமைல மற் ம் ஆைரயம்பதிைய அண் ய 
பகுதிகளில் வரலாற்  க்கியத் வம் வாய்ந்த இடங்கள் 
மற் ம் வரலாற்  க்கியத் வம் வாய்ந்த அம்சங்கள் 
இ க்கின்றன. ஆனால், அவற்ைறப் ேபணிப் 
பா காப்பதற்கான எந்த நடவ க்ைகக ம் கடந்த 
அரசினாேலா அல்ல  இந்த அரசினாேலா இ வைர 

ன்ென க்கப்படவில்ைல. அேதேநரம் மட்டக்களப்ைபச் 
ேசர்ந்த ஒ  வதி சிகிாியா ஓவியத்தில் கீறினார் என்பதற்காக 
அவ க்கு இரண்  வ டச் சிைறத்தண்டைன வழங்கப்பட்ட . 
இ ந்தா ம் அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ைடய 
ெபா மன்னிப்பின் அ ப்பைடயில் அவர் வி தைல 
ெசய்யப்பட்டார். அதற்கு நாங்கள் ஜனாதிபதி அவர்க க்கு 
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவிக்கின்ேறாம். இன்  சிகிாியா 
ேபான்  ேபசப்படக்கூ ய ெகாசுணாணமைல ேபான்ற 
ேபணப்பட ேவண் ய - பராமாிக்கப்பட ேவண் ய வரலாற்  

க்கியத் வம் வாய்ந்த எத்தைனேயா இடங்கள் வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகளில் இ க்கின்றன. அைவ உாிய ைறயில் 
ேபணப்ப வதற்கு இந்த அரசு உாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

அேதேவைளயில் இந்த நாட் ல் யாழ்ப்பாணத்தில் 
பாரம்பாியமாக நீண்ட காலமாக நயினாதீ  என்  
அைழக்கப்பட்  வந்த இடத்ைத, 'நாகதீப' ஏனப் ெபயர் மாற்ற 
ேவண் ம் என்  அண்ைமக் காலத்தி ந்  'ராவணா பலய' 
அைமப் க் கூறிவ கின்றைம உங்க க்குத் ெதாி ம். ஆனால், 
ஒ  மக்கள் கூட்டத்தினர் ெதாடர்ந்  பாரம்பாியமாகக் 
ெகாண் க்கின்ற ஒ  விடயத்ைதத் திடீெரன மாற்றேவண் ம் 
என்  கூ வ  இனங்க க்கிைடேய நல் றைவ வளர்க்கா ; 
மாறாக ரண்பாட்ைடேய ேதாற் விக்கும். 'ராவணா பலய' 
ேபான்  ன்  இ ந்ததான 'ெபா பல ேசனா' என்ப  
சி பான்ைம மக்கள் குறித்  ரண்பாட்ைடத் ேதாற் வித்த 
ஓர் அைமப் . அந்த அைமப்ைப வளர்க்க ற்பட்டவர்க க்கு 
என்ன நடந்த ? அவர்களின் ஆட்சி கவிழ்ந்த ! ஆகேவ, இந்த 
நல்லாட்சியில் 'ராவணா பலய' ேபான்ற அைமப் க்கள் மிக ம் 
கவனமாக நடக்க ேவண் ம். மத கு க்கள் - ெபளத்த மத 
கு வாக இ ந்தா ம் சாி, இந் மத கு வாக இ ந்தா ம் சாி, 
இஸ்லாமிய மத கு வாக இ ந்தா ம் சாி,  நாட் ன் 
நல் றைவ வளர்க்கின்ற ஒ  சிறந்த பக்குவ ள்ளவர்களாக 
இ க்க ேவண் ம்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Hon. Member, you may continue with 

your speech after the lunch interval. The Sitting is 
suspended till 1.00 p.m. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                           
අ. භා. 1.00ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி. ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR. 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. S. Viyalanderan may continue with his 

speech.  You have 20 minutes.  

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
இந்த நாட் ல் ெமாழி ாீதியான பாரபட்சம்தான் இன 

ாீதியான பிரச்சிைனக்கு வித்திட்ட .  இந்த இன ாீதியான 
பிரச்சிைன தான் த்தத்திற்கு வழிவகுத்த . இன்  இந்த 
'ராவணா பலய' என்கின்ற அைமப்  நயினாதீ  என்ற 
ெபயைர 'நாகதீப' என்  மாற்றாவிட்டால் தாங்கள் தமிழ் ஊர்ப் 
ெபயர்கைள மாற் ேவாம் என்  கூ கின்ற .  
பாரம்பாியமாக, காலம் காலமாக ஒ  மக்கள் வழங்கிவ கின்ற 
ெபயைர மாற் வெதன்ப  இனங்க க்கிைடயில் 

ரண்பா கைள உ வாக்குகின்ற ஒ  ெசயற்பாடாகும். 
இன்  எம  நாட் ல் சிங்கள மக்கள் பாரம்பாியமாக 
நீண்டகாலம் வாழ்ந்  வ கின்ற ஒ  ஊாி ைடய ெபயைர 
மாற்ற ற்ப ம்ேபா  அங்கு இனாீதியான ரண்பா தான் 
உ வாகும். இவ்வா  இனாீதியான, மத ாீதியான 

ரண்பா கைள உ வாக்குகின்ற அைமப் க்களி ைடய 
ெசயற்பா கைள இந்த நல்லாட்சி அரசு ஒ ேபா ம் 
அ மதிக்கக்கூடா . இன்  எம  இந்த நல்லாட்சி அரசில், 
ேதசிய அரசாங்கத்தில், சி பான்ைம மக்க க்காகக் குரல் 
ெகா த் க்ெகாண் க்கின்ற ஒ வரான ெகளரவ மேனா 
கேணசன் அவர்கள் ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் பற்றிய 
அைமச்சராகச் ெசயற்ப கின்றார். அவ ைடய ெசயற்பா  
இவ்வாறான பிாிவிைனகைள நிச்சயமாகக் கைளந் , இந்த 
மக்கள் அைனவைர ம் ஒன்  ேசர்த்  எந்தவிதமான இன, மத 
ேபதமில்லாமல் வாழ்வதற்கு வழிவகுக்கும் என்  
நம் கின்ேறன். அத் டன் இந்தத் ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் 
அைமச்சு ெமாழிக்குாிய அந்தஸ்ைத உாிய ைறயில் வழங்கிச் 
ெசல் ம் என் ம் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   

இன்  இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் கல்விக்கான நிதி 
ஒ க்கீ கள் லம் பல திய திட்டங்கள் ெகாண்  
வரப்பட்டேபாதி ம், உண்ைமயிேலேய எம  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், ேதசிய பாடசாைலயாக 
இ ந்தா ம் சாி, சாதாரண ஒ  கிராமப் றப் பாடசாைலயாக 
இ ந்தா ம் சாி, அந்தப் பாடசாைலகள் இன் ம் உாிய 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல. திய திய 
திட்டங்கைளக் ெகாண் வ வ  வரேவற்கத்தக்க விடயமாக 
இ ந்தா ம் கல்வி சார்ந்த ைறயில் ஏற்கனேவ இ க்கின்ற 
பல பாடசாைலகள் அ ப்பைட வசதிகளின்றி இ க்கின்றன. 
குறிப்பாக மட்டக்களப்பில் க வாக்ேகணிப் பிரேதசத்தில் 
இ க்கின்ற ஒ  பாடசாைல இன் ம் ஓைலக்ெகாட் ல்தான் 
இயங்குகின்ற .     

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Are those schools coming under the Provincial 

Council or are they National Schools? 

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Both Provincial Council schools and National Schools. 

தலவாய், ஐயங்ேகணி ேபான்ற கிராமங்களி ம் க.ெபா.த. 
சாதாரண தரம் கற்கின்ற மாணவர்கள் தகரக் ெகாட் ம் 
ஓைலக் ெகாட் ம் தான் கல்வி கற் வ கின்றனர். இன்  
கிழக்கு மாகாணத்திேலேய தன்ைமயான ஒ  பாடசாைல 
வின்சன்ற் ேதசியப் பாடசாைல. இந்தப் பாடசாைல ஒவ்ெவா  
வ ட ம் அதிகளவான மாணவர்கள் உயர்தரத்தில் 

1373 1374 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

விஞ்ஞானம், கைல, வர்த்தகம் என்  அைனத் ப் 
பிாி களி ம் பல்கைலக்கழகத்திற்குத் ெதாிவாவதற்கு 
ஏ வாக உள்ள ஒ  பாடசாைல.  ஒவ்ெவா  வ ட ம் 
க.ெபா.த. சாதாரண தரத்தில் 40-50 மாணவர்க க்கு ேமல் 9 A 
சித்திகைளப் ெபற வழிவகுக்கின்ற ஒ  ேதசியப் பாடசாைல.  
இந்தப் பாடசாைல அ ப்பைட வசதிகளில்லாமல் 
இ க்கின்ற . அதற்கு ஒ ங்கான சுற் மதில்கூட இல்ைல. 
2000இற்கு ேமற்பட்ட மாணவர்கள் கற்கின்ற இந்தப் 
பாடசாைலயில் மலசலகூட வசதியில்ைல;  விஞ்ஞான 
ஆய் கூட வசதியில்ைல.  கடந்த க.ெபா.த. உயர்தரப் பாீட்ைச 

வில் மாவட்ட மட்டத்தில் ம த் வ பீடத்திற்கு 70 
தத்திற்கு ேமற்பட்ட மாணவர்கள் ெதாி  ெசய்யப்ப வதற்கு 

ஏ வான ஒ  பாடசாைலயில் விஞ்ஞான ஆய் கூட 
வசதியில்ைல.  ஆகேவ, மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தளவில் ேதசிய பாடசாைல ெதாடக்கம் மாகாணப் 
பாடசாைலகள்வைர அைனத் ம் அ ப்பைட 
வசதிகளில்லாமல் இயங்குகின்ற ஒ  ர்ப்பாக்கிய 
நிைலையத்தான் நாம் அங்ேக காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .   

அ ேபால், மட்டக்களப்பிேல இ க்கின்ற மாகாணப் 
பாடசாைலகளில் ஒன்றான தங்குடாெவளி ேறாமன் 
கத்ேதா க்கப் பாடசாைலயில் தரம் 1, தரம் 2 ஆகிய 
வகுப் க்க க்கு, அதாவ  primary வகுப் க க்கு, ஒ  
பாடத்திற்ேக ம் ஆசிாியர் இல்லாத நிைலயி க்கின்ற .  
இவ்வா  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற ெதாடக்கம் ெபளதிக 
வளங்கள் வைர அைனத் க் குைறபா கேளா ம் இன்  எம  
மாவட்டப் பாடசாைலகள் இயங்குவைதப் பார்க்கக் கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இந்த நிைல இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தி டாக நிச்சயமாக மாற்றியைமக்கப்படேவண் ம். 
எல்லாவற்ைற ம் இழந்  நிற்கின்ற எம  வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் கல்வி சார்ந்த வளர்ச்சிக்கான 

ன்ென ப் க்கள் சாியான ைறயி ம் காத்திரமான 
ைறயி ம் மாணவர்கள் தம  எதிர்காலத்ைதக் 

கட் ெய ப் வதற்கு உகந்த ஒ  சூழைல உ வாக்குவதாக ம் 
அைமயேவண் ம்.   

உயர் கல்விைய எ த் க்ெகாண்டால், கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகத் க்குப் பின்  உ வாக்கப்பட்ட ெதன் 
கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம் இன்  மிக ம் சிறந்த 
அபிவி த்திைய அைடந்  ன்ேனறிக்ெகாண்  ெசல்கின்ற . 
ஆனால், கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம் இன் ம் சாியாெதா  
வளர்ச்சி நிைலையக் காண யா  இ க்கின்ற . கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகத் க்குப் பின்  உ வாக்கப்பட்ட 
ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தில் இஸ்லாமிய நாகாிகம் 
ெதாடர்பான ஒ  தனிப்பீடேம இயங்குகின்ற . இவ்வா , 
கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தில் ஓர் இந்  நாகாிகப் பீடத்ைத 
உ வாக்கேவண் ெமன்  கடந்த அரசாங்க காலம் தல் 
ேபசப்பட்  வந்தா ம், இன் ம் அ  பரா கமாகேவ 
இ க்கின்ற . இதனால், க.ெபா.த உயர் தரத்தில் இந்  
நாகாிகம், இந்  சமயம் ேபான்றவற்ைற ஒ  பாடமாக 
கற்கின்ற ெப மள  கைலத் ைற மாணவர்கள் 
பல்கைலக்கழகத் க்குத் ெதாிவாகின்ற நிைல அற் ப் 
ேபாகின்ற .  

அவ்வாேறதான் கிறிஸ்தவம். இன்  வட, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் கிறிஸ்தவம் சம்பந்தப்பட்ட பாடங்கைளக் 
கற்பிப்பதற்கு ஆசிாியர்கள் இல்ைல. அேநகமான 
பாடசாைலகளில் கிறிஸ்தவப் பாடம் கற்பிப்பதற்கு  - அ  
உேராமன் கத்ேதா க்கமாக இ ந்தா ம் சாி, அல்ல  

உேராமன் கத்ேதா க்கம் அல்லாத கிறிஸ்தவமாக 
இ ந்தா ம் சாி, அங்கு அந்தப் பாடங்கைளக் 
கற்பிப்பதற்கான ஆசிாியர் பற்றாக்குைற அதிகள  
நில கின்ற . காரணம் என்னெவனில், இலங்ைகயி ள்ள 15 
அரச பல்கைலக்கழகங்களி ம் ெவளிவாாிப் பட்டப்ப ப்பில் 
கிறிஸ்தவப் பாடத்ைத ஒ  பாடமாகக் ெகாண்  
பட்டப்ப ப்ைபக் கற்பதற்கு இன் ம் அ மதி 
வழங்கப்படவில்ைல. எனேவ, ெவளிவாாிப் பட்டப்ப ப்ைப 
ேமற்ெகாள்கின்ற மாணவர்க க்கு கிறிஸ்தவப் பாடத்ைத ஒ  
பாடமாகக் கற்பதற்கு அ மதி வழங்கப்படேவண் ம். 
அப்ேபா , கிறிஸ்தவம் சம்பந்தப்பட்ட பாடங்க க்கான 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்ய ெமன நான் 
நம் கின்ேறன்.  

அத் டன், அரச ஊழியர்க க்கு வழங்கப்பட்  வந்த 
தீர்ைவயற்ற வாகன அ மதிப் பத்திரமான , இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தின் லம் நி த்தப்பட் க்கின்ற . SLAS, 
SLEAS, SLPS ேபான்ற பல உயர் பாீட்ைசகளில் ேதாற்றி, 
சித்தியைடந் , உயரதிகாாிகளாக இ ப்பவர்க க்குக் 
கிைடக்கின்ற ஒ  க்கியமானெதா  வரப்பிரசாதம் இந்தத் 
தீர்ைவயற்ற வாகன அ மதிப்பத்திரமாகும். இதைன இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்திேல  இைடநி த்தியி க்கிறார்கள். 
எனேவ, நிச்சயமாக இ  மாற்றப்பட்  இவர்க க்குக்  
ெகா க்கப்ப கின்ற இந்தத் தீர்ைவயற்ற வாகன அ மதிப் 
பத்திரத்ைத இந்த அரசு வழங்கேவண் ெமன்  இந்த 
இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

Permit எ ம்ேபா  இன் ெமா  விடய ம் 
ஞாபகத்திற்கு வ கின்ற . எம  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
மண் அகழ்வான  கடந்த அரசுக் காலத்தில் அரசியல்வாதிகள் 
சிலைரத்  தங்க க்குச் சாதகமாக்கிக்ெகாண்ட மண் 
ெகாள்ைளயர்கள் ஒ  சிலர் 10-15க்கும் ேமற்பட்ட மண் permit 
கைள - மண் அகழ்வதற்கான அ மதிப்பத்திரங்கைள - 
ைவத் க்ெகாண்  எம  மாவட்டத்தி ள்ள பல பகுதிகளில் 
சட்டத்திற்கு ரணான வைகயில் மிக ேமாசமான ைறயில் 
மண்ைணத் ேதாண்  அந்த மாவட்டத்ைதத் தாண்  ஏைனய 
மாவட்டங்க க்குக்  ெகாண்  ெசன்  விற்பைன 
ெசய்கின்றார்கள். இதற்கு ெபா ஸா ம் உதவி ாிகின்றனர். 
ெகா ம்பிேல  இயங்குகின்ற  கனிய வளங்கள் ெதாடர்பான 
அகழ் ப் பகுதியி ைடய உயரதிகாாிக ம்  இதற்கு 
ஆதரவாக இ க்கின்றார்கள். இதனால் அங்குள்ள பல திகள் 
ேமாசமான நிைலயில் காணப்ப கின்றன. ஆற  மனிதைனப் 
ேபாட் த் தாழ்க்கக்கூ ய அளவிற்கு அைவ  
ப தைடந்தி க்கின்றன; விவசாயிகள் ேபாவதற்கான திகள் 
தைடப்பட் க்கின்றன; பாடசாைல மாணவர்கள் ெசல்கின்ற 

திகள் மிக ம் ேமாசமாக இ க்கின்ற .  

கடந்த சில நாட்க க்கு ன்  மட்டக்களப்  மாவட்டப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள், 
மாகாண சைப உ ப்பினர்கள், அரசாங்க அதிபர் ஆகிய 
அைனவ ம் ேசர்ந்  இந்த மண் அகழ்  நடவ க்ைகைய  
சீர்ப்ப த்தி அதற்கான அ மதிப்பத்திரத்திைன வழங்கும் 
வைர இந்த நடவ க்ைகைய ன்  வாரங்க க்காவ  
இைடநி த் மா  ேகட் ந்ேதாம். அவ்வா  எல்ேலா ம் 
ேசர்ந்  அந்த மாவட்டத்தின் நன்ைமக்காக ஒ  

ைவெய த்தேபா ம் ெகா ம்பி க்கின்ற உயர் 
அதிகாாிகள் சிலர்  அதைனக் கவனத்திெல க்காமல் அதைன 
நைட ைறப்ப த்தாமல் உள்ளனர். இதனால் மீண் ம் அங்ேக 

ைறயற்ற விதத்தில் மண் அகழ்  நடவ க்ைககள் 
இடம்ெபற் க்ெகாண் தான் இ க்கின்றன. 
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அேதேபான் தான் கிழக்கு மாகாணத்திேல 
மட்டக்களப்பில் 2/3 பங்கு ம பானசாைலகைளத்  
திறப்பதற்கான அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்  இன்  
60க்கும் ேமற்பட்ட ம பானசாைலகள் அங்கு 
திறக்கப்பட் ள்ளன. இவ்வா -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
When were those liquor permits issued?  
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Sixty five. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
No, when were they issued? 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
From 2009 to - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Then, those were issued before January, 2015. 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள இன்  எ த் க்ெகாண்டால், 

உண்ைமயிேல எம  இைளஞர்கள் ெதாழில்வாய்ப்  
இல்லாமல் மிக ம் கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கும் நிைலைய 
எம  மாவட்டத்தில் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால் 
'பிரண் க்ஸ்' என்ற ஓர் ஆைடத் ெதாழிற்சாைலையத் தவிர 
அங்கு எந்தெவா  ெதாழிற்சாைலக மில்ைல. உண்ைமயிேல  
இந்த நல்லாட்சி அரசினால் எம  மாவட்டத்தில் 
ெதாழிற்சாைலகள் உ வாக்கப்படேவண் ம்; அதிகமான 
இைளஞர், வதிக க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த்திக்ெகா க்க ேவண் ம். அங்குள்ள வாைழச்ேசைன 
காகிதத் ெதாழிற்சாைலயான  கிட்டத்தட்ட 4,000 ேபர் 
ேவைலெசய்த ஒ  ெதாழிற்சாைலயாகும். இன்  அ  155 
ேப டன் டப்ப கின்ற நிைலயில் இ க்கின்ற . இந்தத்  
ெதாழிற்சாைலயி ந்  எம்பி ப்பிட் ய பகுதிக்கு அவர்கள் 
காகிதத்ைத உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய லப்ெபா ட்கைள 
அ ப்பியி க்கின்றார்கள். அவ்வாறான வளமான ஒ  
ெதாழிற்சாைல இன்  கவனிப்பாரற் க் கிடக்கின்ற . இந்தத் 
ெதாழிற்சாைலைய மீண் ம் அதற்குாிய உபகரணங்கைள 

திதாகப் ெபா த்தி இயங்கைவத்தால் அங்கு குைறந்த  
3,500க்கும் ேமற்பட்ட இைளஞர், வதிக க்கு 
ேவைலவாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா க்க ம். கடந்த 
அரசின் ஆட்சிக் காலத்தில் இ பற்றிப் பலதடைவகள் 
ேபசப்பட்டா ம், கடந்த அரசு இதில் பாரா கமாகேவ 
இ ந்தி க்கின்ற . இந்த நல்லாட்சி அரசு நிச்சயமாக இந்தக் 
காகிதத் ெதாழிற்சாைல மற் ம் எம  மாவட்டத்தி க்கின்ற 

விவசாயப் பண்ைணகள் ேபான்றவற்ைற ன த்தாரணம் 
ெசய்  அதிகளவானவர்க க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள 
வழங்கேவண் ம். திதாக ஒ  ெதாழிற்சாைலைய 
அைமப்பைதவிட இ க்கின்ற ெதாழிற்சாைலகைள மீண் ம் 

னர்நிர்மாணம் ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாண்டால் இந்த ேவைலவாய்ப் ப் பிரச்சிைனகைள 
ஓரளேவ ம் குைறத் க்ெகாள்ள ம். 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Were there 3,000 people in the Valaichenai Paper 

Corporation?  When it started operating, there were only 
300. What is your plan? 

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
அதற்கான திட்டங்கைள எங்க ைடய கட்சித் 

தைலைமத் வத் க்கூடாக நாங்கள் நிதியைமச்சுக்கு 
அறிவித்தி க்கிேறாம். ேம ம், சுகாதாரத் ைறையப் 
ெபா த்தளவில் எம  கிராம ைவத்தியசாைலகள் மிக ம் 
அ மட்ட நிைலயில்தான் இ க்கின்றன. குறிப்பாக, 
மட்டக்களப்பில் இ க்கின்ற ெந யம ப் பிரேதசத்தில் 
ைவத்தியசாைலக் கட் டம் இ க்கின்ற ; ைவத்தியர்க க் 
குாிய தங்குமிட வசதி ம் இ க்கின்ற . ஆனால், அங்கு ஒ  
ைவத்தியர்கூட தங்கியி ந்  கடைம ாிவதில்ைல. ஒ  
தாதிகூட இல்ைல. கிழைமயில் - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Are those Provincial hospitals? 

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Yes. அ  சம்பந்தமாக நாங்கள் மாகாண சைபக்கு 

அறிவித்தி க்கிேறாம். அப்ப  அறிவித்தல் ெகா த் ம் 
எந்தவிதமான நடவ க்ைகக ம் ன்ென க்கப்படவில்ைல.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Does the Chief Minister belong to your Party?   

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
The Eastern Province Chief Minister belongs to the 

Sri Lanka Muslim Congress.   

ன்  தசாப்தகால த்தத்தில் வட, கிழக்குப் பிரேதசங்கள் 
எல்லாத் ைறகளி ம் பின்னைடைவச் சந்தித்தி க்கின்றன. 
இந்த ேதசிய அரசு - நல்லாட்சி அரசு அந்த மக்க ைடய 
வாழ்க்ைகயில் ஒ  பாாிய மாற்றத்ைத இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தி டாக ஏற்ப த்த ேவண் ம். அபிவி த்திசார்ந்த 
சகல ைறகளி ம் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ம். கடந்த 
காலங்களில் மாறிமாறி ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கங்கள் 
மக்கைள ஏமாற்றி வந் ள்ளன. இந்த அரசு அவ்வாறான 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஏமாற்  ேவைலையச் ெசய்யாெதன நிைனக்கின்ேறாம். 
இன் ம் எம  சி பான்ைம மக்கள் இந்த அரைச 
நம் கின்றார்கள். இந்த அரசின்மீ  சி பான்ைம மக்க க்கு 
அதிக நம்பிக்ைக இ க்கின்ற . ஆகேவ, அந்த நம்பிக்ைகைய 
இந்த நல்லாட்சி அரசு ெதாடர்ச்சியாகத் தக்கைவத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இந்த நம்பிக்ைகைய இந்த அரசு ெதாடர்ச்சியாகப் 
ேப ெமன் ம் நான் நம் கின்ேறன்.  

இ தியாக, எம  தமிழ் மக்களின் வி தைலக்காக, 
உாிைமக்காக ேபாரா  தங்க ைடய உயிைர நீத்த தமிழ்ப் 
ேபாராளிக க்கு என் ைடய ஆத்மார்த்தமான 
பிராத்தைனைய ம்,  வணக்கங்கைள ம் இந்த உயாிய 
சைபயில் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அத்ேதா , தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகள் வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்ற 
எதிர்பார்ப்பில் தமிழ் மக்கள் பலர் இன்  கண்ணீேரா  
காத்தி க்கின்றார்கள். ஓாி  தினங்க க்கு ன்  
யாழ்ப்பாணத்தில் ெசந் ரன் என்ற ஓர் இைளஞன், ைகதிகள் 
வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்பதற்காக ஓ கின்ற 
ெரயி ன் ன்னால் பாய்ந்  தன் ைடய உயிைர 
மாய்த்தி ப்பைத நீங்கள் அறிந்தி ப்பீர்கள். ஆகேவ, இந்த 
ைகதிகைள வி தைல ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககைள 
நிச்சயமாக இந்த நல்லாட்சி அரசு ன்ென க்க ேவண் ம். 
அந்த ைகதிகள் 4 சுவர்க க்குள் ேபாரா க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். விைரவாக அவர்கள் வி தைல 
ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்  கூறிக்ெகாண் , இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தில் உைரயாற் வதற்கான வாய்ப்ைபத் 
தந்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி கூறி விைடெப கின்ேறன்.    
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Mahinda  Amaraweera. 

You have twenty minutes. 
 

[අ.භා. 1.17] 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී  ලංකා නිදහස් පක්ෂය 

නිෙයෝජනය කරන අමාත්යවරු විධියට වාෙග්ම ජාතික ආණ්ඩුෙව් 
අමාත්යවරු විධියට සෑම ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳවම අවධානය ෙයොමු 
කරමින් තමයි අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සම්බන්ධෙයන් 
පැවැත්ෙවන විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන්. අපි  අෙප් මැතිවරණ 
ව්යාපාර දියත් කෙළේ අෙප් ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කර ගන්නයි. 
නමුත් රෙට් ජනතාව තීන්දු කෙළේ ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්නයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 113ක බලයක් දුන්ෙන්ත් නැහැ; අපට 
වැඩි බලයක් ලබා දුන්ෙන්ත් නැහැ. අපට මන්තී ධුර 95කුත්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්තී ධුර 107කුත් විධියට තමයි 
මන්තීවරු පත් කෙළේ.  ෙම් රෙට් ජනතාව බලය ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්නයි. ඒ අනුව අපි ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන අද කටයුතු කරනෙකොට අෙප් ෙගොඩක් 
මන්තීවරු කිව්වා, -මෙග් සෙහෝදර මිත ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාත් කිව්වා.- ෙම් අය වැය ෙජ්ආර් යුගෙය් අය වැයක ඉතිරි 
ෙකොටස කියලා. ඒ විධියට අපට ෙම් අය වැය හඳුන්වන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි එෙහම තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න ඉඩ 
තියන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් එක්සත් ජාතික 

පක්ෂය ඉදිරිපත් කරපු කරුණු තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා කිව්ව 
ආකාරයට බණ්ඩාරනායක පතිපත්තියට පිටින් යන කාරණා  
ඇතුළත් නැත්නම් බණ්ඩාරනායක පතිපත්තිය පතික්ෙෂේප කරපු 
අය වැයක් විධියට අපට හඳුන්වන්නත් බැහැ. ෙමවර ඉදිරිපත් 
කරපු අය වැෙය් සාධනීය ලක්ෂණ ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙමවර අය වැෙය් තිෙබන යම් යම් අඩු පාඩු, අතපසුවීම් 
පිළිබඳවත් අපි දකිනවා. කවදාවත් ෙම් රෙට් ඉදිරිපත් කරපු අය 
වැය ෙල්ඛනයක් ෙහොඳම අය වැය ෙල්ඛනය බවට පත් වුෙණ් 
නැහැ.  1994  සිට අවුරුද්ෙද් මමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නවා. හැම දාම අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට 
විපක්ෂය කියන්ෙන් ඒ අය වැය ෙල්ඛනය ෙහොඳ නැහැ කියලායි. 
නමුත් ආණ්ඩුව කියනවා,  එය ඉතාමත් ෙහොඳ අය වැය 
ෙල්ඛනයක් කියලා. ෙහොඳ සහ නරක  කියන ෙදකම තිෙබන, යම් 
යම් අඩු පාඩුත් තිෙබන  අය වැය ෙල්ඛනයක් බවත් පිළි ගනිමින් 
තමයි අපි ආණ්ඩුවක් විධියට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව අද 
කථා කරන්ෙන්.  

ෙම් අමාත්ය ධුර බාර ෙනොෙගන අපට මන්තීවරු විධියට ඉන්න 
තිබුණා. එතෙකොට ඉරිදාට මිනිසුන් ආවාම අපටත් කියන්න 
පුළුවන්, "අපට  මුකුත් කර ගන්න බැහැ. අපි බලාෙගන ඉන්නවා" 
කියලා. හැම එකකටම විෙරෝධතා පවත්වන්න අපට තිබුණා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ගිරිය පුප්පාෙගන කෑ ගහන්න තිබුණා. 
හැබැයි, ඒෙකන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පාක්ෂිකයින්ට ෙවන 
 ෙසතක් නැති බව අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

අද මම හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අමාත්යවරෙයක්. මම ෙම් 
කාරණය කියන්න කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
1994 ඉඳලා මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. මම අමාත්ය ධුර දරලා 
තිෙබනවා. කවදාවත් නැති තරමට දැන් අෙප් ෙගවල්වල ෙසනඟ 
පිෙරනවා. අද ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ට යන්න තැනක් 
නැහැ. ඔවුන් අසරණ ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අය වචනෙයන් ෙහෝ - 
සුළුෙවන් ෙහෝ - අෙපන් උදව්වක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔවුන් 
ලිපියක් ෙහෝ ගන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් අපි ළඟට එනවා. ඒ 
අයට අපි පුළුවන් ආකාරෙයන් උදවු උපකාර කරනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙල්ඛනය අපට අලුත් ෙදයක්. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රජයත් අපට අලුත් ෙදයක්. ජාතික ආණ්ඩුවක් 
ෙලෝකෙය් කියාත්මක ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් විතරයි. ෙම් ජාතික 
ආණ්ඩුව කියාත්මක වනෙකොට ෙම් ආණ්ඩුෙව් අඩුපාඩු ෙහොයන්න,  
ආණ්ඩුෙව් පාලන කාලය අවසාන කරන්න තවම තීන්දු ගන්න 
ෙවලාව ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙහොඳ  - නරක ෙහොයන්න අපි 
යම් කාලයක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි, ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා 
දුන්නු බලය. සැලකිය යුතු කාලයක් ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ ෙම් 
ආණ්ඩුව යන්ෙන් වැරැදි පාරක නම්, ෙම් ආණ්ඩුව හිතුවක්කාර 
වනවා නම් අන්න එතැනදී තමයි අපි තීන්දු ගන්න ඕනෑ. බලය 
ලබා ගැනීමට අපට ෙකටි පාරවල් නැහැ කියන එක අපි ඉතාමත්ම 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය් නායකයා විධියට ගත්ත තීන්දුව, -
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා.
- අෙප් පක්ෂය ගත්ත තීන්දුව අනුව තමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් අමාත්ය ධුරයක් දැරීම සම්බන්ධව 
මා ආඩම්බර ෙවනවා.  

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පධාන සංවර්ධන ව්යාපෘති 
හතරක්ම තිබුණා. ව්යාපෘති සියල්ලම පධාන ව්යාපෘති ෙවනවා. ඒ, 
අධිෙව්ගී මාර්ගය, දුම්රිය මාර්ගය, වරාය හා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ.  
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ වී ගබඩාවක් ෙවනවාය කියන මතයක් එක 
යුගයක රට තුළ නිර්මාණය වුණා. කැබිනට් මණ්ඩලය 
නිෙයෝජනය කරන අමාත්යවරෙයක් විධියට මා අද කියන්න 
කැමැතියි, පධාන ව්යාපෘති හතරම අද කියාත්මක කර ගන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවාය කියා. පධාන ව්යාපෘති හතරම 
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කියාත්මක ෙවනවා විතරක් ෙනොව හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 
නතර වුණු සංවර්ධනය නැවත ආරම්භ කරන්න අපි සෑම 
පියවරක්ම ෙම් රජෙය් ඉඳ ෙගන ගන්නවාය කියන එක පැහැදිලිව 
කියනවා. 

විෙද්ශ ණය වැඩිවීම් පිළිබඳව කථා කළා. අෙප් රජය කාලය 
තුළ විෙද්ශ ණය ලබා ගත්තා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලය තුළ විශාල විෙද්ශ ණය පමාණයක් ලබා ගත්තා. ෙම් කාලය 
තුළ තවම අලුතින් ව්යාපෘතිවලට ණය ලබා ගත්ෙත් නැහැ. මා මිත 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා, ''විෙද්ශ ණය විශාල 
පමාණයක් දැන් අර ෙගන තිෙබනවා. ගන්න යනවා'' කියා. නමුත් 
එෙහම හිතුවක්කාර විධියට ෙම් රජය තුළ කටයුතු කරන්න අප ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. සෑම ෙදයක්ම සාකච්ඡා කර තමයි අප ඒ කටයුතු 
කරන්ෙන්.  

ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් අඩු පාඩු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට 
අපි අගමැතිතුමා සහ මුදල් ඇමතිතුමා මුණ ගැසුණා. අෙප් කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අමාත්යවරු, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඇතුළු අපි සියලු ෙදනාම 
ගිහිල්ලා ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් අඩු පාඩු පිළිබඳව කථා කළා. 
ෙමොනවාද අපට තිබුණු පශ්න? ජනතාවෙගන් නැ ෙඟන පශ්න 
පිළිබඳවයි අපි කථා කෙළේ.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳ තිෙබන තත්ත්වය අපි කිව්වා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙහක්ෙටයාර එකකට සීමා කිරීම නිසා 
ෙගොවි ජනතාවට සිදුවන අසාධාරණය පිළිබඳව අපි කිව්වා. අපි 
පැහැදිලිව අෙප් මතෙය් ඉන්නවා. ෙගොවියාට අසාධාරණයක් 
ෙවනවා නම් ඒකට විරුද්ධව අපි කථා කරනවා. එදත් කථා කළා. 
අදත් කථා කරනවා. ෙහටත්  ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. ෙගොවි 
ජනතාවට අසාධාරණයක් ෙවන්න ඉඩ තියන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව නැවත 
සලකා බලන්න අවශ්යයි කියා අපි දැඩි ෙලස කිව්වා. ෙගොවියාට ඒ 
ආකාරෙයන්ම ඒ සහනය ලැබිය යුතුයි. කාබනික ෙපොෙහොර ලබා 
දීම සඳහා වවුචර් කමය කියාත්මක කරනවා නම්, රසායනික 
ෙපොෙහොර අඩු කර කාබනික ෙපොෙහොර හඳුන්වා දීෙම් අවශ්යතාව 
තිෙබනවා. විනිවිදභාවයකින් යුතුව, පැහැදිලි පතිපත්ති රාමුවක් 
තුළ තමයි ඒ කමය කියාත්මක කළ යුතු වන්ෙන්. ෙගොවියාෙග් 
සහනාධාරය කැෙපන ආකාරයට ඒ කටයුත්ත කරනවා නම් ඒක 
වැරදියි. අප ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.  

ඊළඟට, වාහනවල දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව වැඩි කිරීම පිළිබඳව 
අප කථා කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අප කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
වාෙග්ම  electric කාර්වලට ඇති කරපු බද්ද පිළිබඳව අප කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වාහන බලපත ගැනත් මා 
කිව යුතුයි. මන්තීවරු, ඇමතිවරුන්ෙග් පශ්නයට වඩා අපට ඕනෑ 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ඒ අයිතිවාසිකම ලබා ෙදන්නයි. ඔවුන්ෙග් ඒ 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳවත් අප කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ෙමොකද, 
තිෙබන ෙදයක් නැති කරන්න ගියාම ඇති වන ගැටලු පිළිබඳව අප 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම අධ්යාපනයට ෙවන් කළ මුදල්වල තිෙබන 
පරස්පර මතයන් පිළිබඳව අප කථා කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, දැනටමත් ඒ යම් යම් ෙද්වල් පිළිබඳව සාධනීය 
පතිඵල තිෙබනවා. ඒ ගැන අප සතුටු ෙවනවා. 

ධීවර ක්ෙෂේතයට බලපාන දැල්වලට පනවපු බද්ද ගැනත් අප 
කථා කළා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්වත් ඒ ගැන හරියට කථා 
කරනවා මා දැක්ෙක් නැහැ. මම ෙම් ගරු සභාෙව් නැති ෙවලාවක 
ඒ ගැන කථා කළාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. දැල්වලට අතිෙර්ක 
බද්දක් පනවා තිෙබනවා. ෙම් නිසා දැල්වල මිල වැඩිවීමක් 
තිෙබනවා. අප කරුණු ඉදිරිපත් කළාම, දැල්වල මිල  අඩු කර 
ෙදන්න මුදල් අමාත්යතුමා එකඟ වුණා.  

අධ්යාපනෙය් පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව යම් ෙවනසක් කිරීම 
ගැනත් කථා කළා. එවැනි කාරණා පිළිබඳව ඉතාම සාධනීය 
මට්ටෙම් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. අඟහරුවාදා ෙවන ෙකොට ඒ 
පිළිබඳව නැවත සාකච්ඡා කර, යම් ආකාරයක විසඳුමක් 
ලබාගන්න පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. ෙම් 
ෙද්වල් සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කරන්න කියා අප ට කියන්න බැහැ. 
අපට ආදායමක් අහිමි ෙවනවා නම් ඒ ආදායම ලබාගන්නා 
කමෙව්ද අප ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 2015දී රාජ්ය 
ආදායම රුපියල් බිලියන 1,478යි. වියදම රුපියල් බිලියන 
2,153යි. ෙම් වතාෙව් ඊටත් වැඩිය එහාට ගිහින්  තිෙබනවා. ෙම් 
වතාෙව් රාජ්ය ආදායම රුපියල් බිලියන 2,047යි. රුපියල් බිලියන 
2,787ක වියදමක් තිෙබනවා. ෙම් මුදල ෙකොෙහොම හරි ෙහොයා 
ගන්න ෙවන බව අප දන්නවා. ෙමොන ආකාරෙයන් ෙහෝ ෙමය 
පියවා ගන්න අවශ්ය ෙවනවා. ෙම් රෙට් ඉදිරිපත් කළ සෑම අය වැය 
ෙල්ඛනයකම ෙම් තත්ත්වය තිබුණා. ඒ නිසා අසාධාරණ විධියට 
අප රජයට, මුදල් අමාත්යතුමාට, අගාමාත්යතුමාට ෙදොස් කියන්ෙන් 
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහුණු ෙවලාෙව්, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් පශ්න පිළිබඳව අප ෙවනමම කථා කළා. අෙප් අනිකුත් 
සෙහෝදර මන්තීවරු ජනාධිපතිතුමා එක්ක කථා කළා. සාකච්ඡාවක් 
ලබාෙදන්න එතුමා එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සියල්ල 
ෙදස අසුබවාදී විධියට බලන්න අපට අවශ්යතාවක් නැහැ.  

ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් අප කටයුතු කිරීම නිසා අෙප් රටට ෙම් 
ෙවන ෙකොට විශාල වරපසාද ලැෙබන්න යනවා. ඒ ගැන අප අද 
එක පැත්තකින් සතුටු ෙවනවා. ඇඟලුම් ක්ෙෂේතයට තිෙබන GSP 
සහනය ඉවත් කිරීම නිසා විශාල බාධාවක් ඇති වුණා. ඒෙකන් 
අපට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 500කට වැඩිය පාඩු වුණා. "ෙම් 
GSP සහනය අහිමි වීම අපට පශ්නයක් නැහැ" කියා ඒ ෙවලාෙව් 
අප ෙමොනවා කිව්වත්, අපට ඒක පශ්නයක්. ඒක විශාල මූල්ය 
හිඟයකට, විෙද්ශ විනිමය අඩුවීමකට බලපෑවා. ඒ පශ්නය 2016දී 
අපට විසඳාගන්න පුළුවන් තත්ත්වය දැන් සකස් ෙවලා තිෙබනවා.  

මත්ස්ය අපනයනය තහනම් කිරීම නිසාත් අප ගැටලුවලට 
මුහුණ පෑවා. යුෙරෝපා රටවලට අෙප් මත්ස්ය අපනයනය තහනම් 
කර තිබුණා. ඒ කණ්ඩායම අප මුණ ගැහුණා, සාකච්ඡා කළා. අද 
ඇති වී තිෙබන ෙද්ශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව, ෙම් ජාතික 
ආණ්ඩුව පිළිබඳව, ෙම් සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය පිළිබඳවත් ඒ 
වාෙග්ම අපට භාර දුන්න කාර්යයන් ඉෂ්ට කරන්න කළ කැපවීම 
අනුවත් 2016 වසෙර් මැද භාගය ෙවන්න ෙපර මත්ස්ය අපනයන 
තහනම ඉවත් කරවා ගන්නත්, GSP තහනම ඉවත් කරවා ගන්නත් 
අනිවාර්යෙයන්ම පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙම්ක අප ලබපු 
ජයගහණයක්. ජාතික ආණ්ඩුව ලබපු ජයගහණයක්. අපට ෙම්වා 
අවතක්ෙසේරු කර කථා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

අපට ජිනීවාවල ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. පසු ගිය මැතිවරණ 
ෙව්දිකාවල අප කථා කෙළේ ෙම් රෙට් තිබුණු ඒ පධාන පශ්නය 
පිළිබඳවයි. ඒ තමයි, අපට තිෙබන ජාත්යන්තර පරීක්ෂණ. 
පරීක්ෂණ සඳහා පත් කරන ජාත්යන්තර නිෙයෝජිතයන්ෙගන් 
සමන්විත අධිකරණ, ඒවාෙයන් දඬුවම් ලබා ෙදන ඒවා පිළිබඳවත් 
අපි කිව්වා. ඒ ෙවලාෙව් තමයි විදුලි පුටුව පිළිබඳවත් කථා වුෙණ්. 
නමුත්, අද අපට ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්, ඒ 
පශ්නය අද සියයට 90ක් නිරාකරණය ෙවලා තිෙබනවා කියා. මම 
කියන්ෙන් නැහැ, සියයට සියයක් නිරාකරණය ෙවලා කියලා. 
හැබැයි, ඒ තිබූ අවදානම අද සියයට 90කින් ගිලිහිලා තිෙබනවා. 
අපි නිකම් ෙබොරුවට ජාතිවාදයක් ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
මා දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්ටත් කියනවා, "දැන් 
ජාතිවාදය ඇති" කියා. මා අෙප් මන්තීවරුන්ටත් කියනවා, "දැන් 
ජාතිවාදී කථා ඇති" කියා. අපි ෙදසැරයක් පැරදුෙණ් ජාතිවාදයක් 
කථා කරන්න ගිහිල්ලා. අපි ජනාධිපතිවර ණෙය්දී ජාතිවාදය කථා 
කළා. අපි මහා මැතිවරණෙය්දී ජාතිවාදය කථා කළා. ඒක ෙම් 

1381 1382 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් මිනිසුන් පිළිගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම වග 
කීමක් තිෙබනවා, අෙනක් ජාතීන් දිහා සුහදව බලන්න. ෙදමළ 
මනුස්සයා දිහා, මුස්ලිම් මනුස්සයා දිහා සිංහලයා සුහදව බලන්න 
අවශ්ය වනවා. ඒ ජාතීනුත් අපි දිහා සුහදව බලන්න පටන් ගන්න 
ඕනෑ. 

 ෙම් රෙට් මිනිස් ජීවිත දහස් ගණනින් අහිමි කර ගත්ත යුද්ධය 
අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් අපි අවසන් කර තිෙබනවා. ඒකට නායකත්වය දීලා අෙප් 
රණ විරුෙවෝ ඒ කළ කැප කිරීම අපි අදත් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 
දැන් අපි එතැනින් එහාට යන්න ඕනෑ. එතැනින් එහාට යන්න නම් 
අවිශ්වාසෙයන් කටයුතු කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ගරු ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා ඉතාම පැහැදිලිව කරුණු ඉදිරිපත් කළා, 
2010 ඉඳලා එල්ටීටීඊ සිරකරුවන් නිදහස් කළ ආකාරය පිළිබඳව. 
14,000ක් සිටි සිරකරුවන් ගණන දැන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
අප ඒවා ගැන කථා කරකර, කථා කරකර, මතුරමතුර ඉන්න එක 
ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ෙම් තත්ත්වය නිරාකරණය කරගන්න අපි 
ඊට එහාට ගිහිල්ලා සුහදව කථා කරන්න ඕනෑ. මා දවිඩ ජාතික 
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්ටත් කියනවා, දැන් අවිශ්වාසෙයන් 
බලන්න එපා; අවිශ්වාසෙයන් කථා කරන්න එපා කියලා. 
එතුමන්ලාෙග් පළාත් සභා මන්තීවරයකු වන සිවාජිලිංගම් වාෙග් 
අය පරණ ෙද්වල් අවුස්සන්න ගන්නවා. ඒවා පිස්සුෙවන් කරන 
විකාර වැඩ. ෙදමළ ජනතාව ඒවා පතික්ෙෂේප කර තිෙබනවා. එතුමා 
සැමරුම් උත්සවයක් තිබ්බා. අපි මාධ්යවලින් දැක්කා. දහෙදෙනක් 
එකතු කර ගන්න බැරි වුණු සැමරුම් උත්සවයක් ඒක. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් කිසිම ආකාරයකින් ෙයොදා ගන්න එපා, 
ජාතිවාදය ඉස්මතු කරන්න. ජාතිවාදෙයන් ෙහොඳටම බැට කෑවා 
ඇති. ෙම් රජය අද යන ගමන තුළ මා ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා, 
අෙප් ආණ්ඩුව කාලය තුළ ෙම් රෙට් නැවත යුද්ධයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ පිළිබඳව අපට සහතික ෙවන්න 
පුළුවන්.  දවිඩ ජනතාව එෙහම කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ සමහර ෙද්වල් කිව්වත්, ඒවා පිළිගන්න 
ජනතාව සූදානම් නැති බව අපට ෙපනුණා, ඒ පෙද්ශවලට ගිය 
අවස්ථාවල ඔවුන් කළ පකාශ අනුව. ඒ නිසා අපි ඉතාම ෙහොඳින් 
ෙම් කාරණා අධ්යයනය කරන්න ඕනෑ. 

ජාතික ආණ්ඩුවට එකතු ෙවන්ෙන් නැතුව අපිට විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ඉන්න තිබුණා. ඒෙකන් අෙප් මන්තීකම නැති ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ බව අපි දන්නවා. හැබැයි, එෙහම හිටියා නම් ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් අඩු පාඩු, වැරදි ෙපන්වමින් කථා කරන්න විතරයි 
පුළුවන්. දැන් අපි ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගන ඒවා නිවැරදි කර 
ගන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, කැබිනට් මණ්ඩලෙය්, රැස්වීම් ඇතුළු හැම 
තැනකදීම අපි කථා කරනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා. EPF, ETF 
එකතු කිරීම පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම මහ බැංකුෙව් පාලනෙයන් ඉවත් 
කිරීම පිළිබඳව අගාමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා. මම කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී එතුමාට කිව්වා, "ඒ සම්බන්ධව 
පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්යයි. වෘත්තීය සමිතිවලටත් ඒ පිළිබඳව 
ගැටලුවක් තිෙබනවා" කියලා. අපට ඒ සාකච්ඡාව දුන්නා. ඒකට 
සියලු ක්ෙෂේත නිෙයෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධ වුණා. 
ඒ අයෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. එහිදී අගාමාත්යතුමා එකඟ වුණා, 
"සාකච්ඡාවකින් මිස, එකඟතාවකින් මිස කටයුතු කරන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. 

රාජ්ය ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම පිළිබඳව දැන් ෙබොෙහෝ 
කට්ටිය කථා කළා. ෙපෞද්ගලීකරණය ගැන කථා කරන්න 
ගත්ෙතොත් ඒෙක් අමිහිරි අතීත හැෙමෝටම තිෙබන බව මා කියන්න 
ඕනෑ. අෙප් කාලෙය්ත් එෙහම අමිහිරි ෙද්වල් ෙවලා තිෙබනවා. පසු 
ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙවලා තිෙබනවා. 

අවුරුදු ෙදෙක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ලාභ ලබන ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් ෙගොඩට 
දාලා තිබුණා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපති ධුරය දරනවා. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගාමාත්ය 
ධුරය දරනවා. පක්ෂ ෙදෙක්ම අය ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
ඉන්නවා. ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ අපට අත්යවශ්ය පධාන 
ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ෙහෝ විකුණන්න අපි ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන මන්තීවරු කථා කළා ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ 
බැංකු ටිකත් විකිණිලා යයි කියලා. අපි ඉතාම වග කීෙමන් 
කියනවා, ඒ වාෙග් අත්යවශ්ය ආයතනවලට අත තබන්න 
කිසිෙසේත්ම අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. එෙහම ෙදයක් 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහම අදහසකුත් නැහැයි කියන එක අපට 
පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා. යම් තීන්දු ගන්න සිදු වන 
සමහර ආයතන තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට වහපු ආයතන 
ගණනාවකම පඩි ෙගවන්න හැමදාම කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් 
අනුමැතිය ඉල්ලා  එවනවා.  ටැක්ටර් සංස්ථාව, සළුසල, කඩදාසි 
සංස්ථාව ආදී වශෙයන්  එක එක නම් තිෙබනවා. හැම කැබිනට් 
රැස්වීමකටම ඉදිරිපත් ෙවනවා. අපි නිකරුෙන් පඩි ෙගවමින් 
ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව යම් තීන්දු ගන්න ඕනෑ. සමහර ෙහෝටල් 
පිළිබඳව තීන්දු ගන්න ඕනෑ. ඒවා විකුණලා එක් ෙකෙනකුට 
ෙදෙදනකුට ෙදන්න ෙනොෙවයි. ඒ කටයුත්ත කරනවා නම් 
සාධාරණ විධියටයි ඒක සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. විනිවිදභාවයකින් 
ඒක සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. දැනටමත් හිල්ටන් ෙහෝටලය වාෙග් 
ඒවාෙය් ෙකොටස් නිකුත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. 
ඒෙක් අයිතිය කාටවත් යන්ෙන් නැහැ. ෙකොටස් විකිණීමකුයි සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්.   

 විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් දීම ගැන කිව්වා. මෙග් සෙහෝදර ගරු 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා ඒෙකන් මුහුදු තීරය 
සම්පූර්ණෙයන් අපට නැති ෙව්වි කියලා.  පරණ අත් දැකීමක් 
එක්කයි එතුමා එෙහම කියන්න ඇත්ෙත්. මීට ෙපර එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය බලයට පත් ෙවලා හිටපු අවුරුදු ෙදක තුළ හිතුමෙත්ට 
රජෙය් ඉඩම්, ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ඕනෑ එකක් විෙද්ශිකයන්ට ගන්න 
දුන්නා. අෙප් මුහුදු තීරෙය් ඉඩම්වල සම්පූර්ණ අයිතිය 
විෙද්ශිකයන් සතු වුණා. නමුත් ෙම් කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. බදු 
දීමක් ෙම් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙම්ක අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් සිද්ධ 
වුණා. මා හිතන හැටියට ඒෙක් දඩෙය් අඩු වීමක් ෙවන්ෙන්. 
හැබැයි, අෙප් කාලෙය්ත් ඒ බදු දීම සිද්ධ කළා. අපි පැහැදිලිව 
කියනවා ෙම්ෙකදී විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් විකිණීමක් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක. බදු දීමක් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ සිද්ධ 
ෙවන්ෙනත් ආෙයෝජනවලටයි. ව්යාපෘති ආරම්භ කරන්නයි. විෙද්ශ 
ආෙයෝජන නැතිව අෙප් රට දියුණු කරන්න අමාරුයි. එෙහම දියුණු 
වුණු රටවල් ෙබොෙහොම අල්පයි. ෙම් වාෙග් යම් බැඳීම් ඔක්ෙකෝම 
තියා ෙගන අපට රටක් දියුණු කර ගන්න එක ෙලෙහසි නැහැ. ඒ 
නිසා අපිට ඒ වාෙග් ෙද්වල්වලට පෙව්ශ ෙවන්න ෙවනවා. හැබැයි, 
ෙම් පිළිබඳව අපි ඉතාමත් සැලකිල්ෙලන්, අවධානෙයන් ඉන්නවා. 
ඒ බදු දීම පිළිබඳව වුණත් අපි විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු කිරීෙම් 
අවශ්යතාව තිෙබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව අනිවාර්යෙයන්ම ෙසොයා 
බලනවායි කියන එකත් පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

ෙම් රජය යටෙත් ඉදිරිපත් කරපු ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඉතා 
ෙහොඳ ලක්ෂණ තිෙබනවා. අෙප් නතර වුණු සංවර්ධනය යළි 
ආරම්භ කරන්න ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මත්තුල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන කථා කළා. එතැන වී ගබඩාවක් ෙවන්න 
තිබුණු තත්ත්වය නවත්වන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ  වාෙග්ම 
දුම්රිය මාර්ග අෙප් රෙට් අෙනක් පෙද්ශවල ආරම්භ කිරීම, අධි 
ෙව්ගී මාර්ගවල වැඩ කටයුතු ඒ ආකාරෙයන් කරෙගන යාම, ධීවර 
රක්ෂණ කමය යන ෙම්වා ෙම් අය වැෙය් තිෙබන ඉතා  ෙහොඳ 
ෙයෝජනා. 

1383 1384 

[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා] 
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අෙප් ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර  තරුණ මන්තීතුමා කිව්වා 
වරායවල් හයක් හදන්න රුපියල් මිලියන 750ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවායි කියලා. ෙම් අය වැය කථාෙව් එෙහම තමයි ගැබ් 
ෙවලා තිබුෙණ්. පශ්නයක් නැහැ, ඔබතුමා දක්වන උනන්දුව 
පිළිබඳව අපි අගය කරනවා. අපි ඊට වඩා විශාල මුදලක් වියදම් 
කරලා ලබන අවුරුද්ෙද් වරායවල් හදන්න පටන් ගන්නවා. අෙප් 
අමාත්යාංශයට ඒ පිළිබඳව මුදල් ලැබිලා තිෙබනවා. අපි දැනටමත් 
වරායවල් ගණනාවක් හදන්න ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
කටයුතු නතර කරන්ෙන් නැහැ. වරායවල් හයක් හදන්න බැහැ, 
රුපියල් මිලියන 750කින්. එතුමා කියාපු ඒ කාරණය හරි. නමුත් 
ඊට වැඩිය මුදලක් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. අපි ධීවර අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ගැෙනන අවස්ථාෙව්දී ඒ කරුණු පිළිබඳව 
පැහැදිලිව කථා කරන්නම්. අෙප් තරුණ මන්තීවරුන් දක්වන 
උනන්දුව පිළිබඳව අපි අගය කරනවා. ෙකොෙහොම නමුත් 
හිතුවක්කාරි විධියට යන ගමන්වලට අපි ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. 
අපට මතකයි, බදු සමා පනත් ෙගනැල්ලා, කැසිෙනෝ කාරයින්ෙග් 
බදු අඩු කරලා යන්න ගිය ගමනක් තිබුණා. ෙම් වතාෙව් ඒක 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. කැසිෙනෝ බද්ද වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම මත් පැන් ෙපරන අයෙග් බද්ද වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
ඒවාට අතිෙර්ක බදු ගහලා තිෙබනවා. එෙහම තමයි ෙම් ගමන 
යන්ෙන්.  

දැන් දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීතුමා කිව්වා, ඒ පෙද්ශවල 
බාර් විශාල පමාණයක් ආරම්භ කරලායි කියලා. නමුත් ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලය තුළ අලුතින් 
එෙහම සුරා සැල්  ආරම්භ ෙවලා නැහැයි කියන එකත් අපට 
ස්ථිරව කියන්න පුළුවන්.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙහොඳ කරුණු වාෙග්ම අඩු පාඩු 
තිෙබනවා. අඩු පාඩු අපි ෙපන්වා තිෙබනවා. ඒවා ගැන සාකච්ඡා 
කරනවා. අපි ඒවා නිවැරදි කර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම වැරදි 
තීන්දුවක් ගන්න යනවා නම් ඒක පිළිබඳව කථා කරන්න ඉදිරිපත් 
ෙවන්න අපි කිසිම ෙවලාවක පසු බට ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක 
ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Navin Dissanayake -[Pause.] Not here. The 

Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra - [Pause.] Not here.  
The Hon. Palany Thigambaram -[Pause.] Not here.  The 
Hon. Lakshman Ananda Wijemanne -[Pause.] Not here. 
Then, the Hon. A.H.M. Fowzie. You have 15 minutes.  
 

[1.39 p.m.] 

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Hon. Deputy Speaker, I am very proud to address this 

august Assembly when you are presiding. Please permit 
me, in the first instance, to congratulate the Hon. Ravi 
Karunanayake for presenting  the maiden  Budget of the 
National Government while standing up boldly to face the 
challenges to the nation.  

All of us must consider the extremely trying 
circumstances and adversities created by forces beyond 
our control under which the Budget was presented to this 
House. The two main Parties, the UNP and the SLFP, 
which previously presented separate Budgets when each 
Party was in power, have presented a combined Budget 
for the first time. The Government presented a mini 
Budget in January this year. This is the first full Budget  
presented by the two main Parties under  the National 
Government, a Consensual Government.  

Sir, the people of Sri Lanka elected His Excellency 
Maithripala Sirisena as the President in pursuit of much-
needed changes. This was confirmed at the Parliamentary 
Elections held in August this year.  

This Budget is expected to contain important 
proposals for the development drive and consolidate the 
strong economic growth. The Government has paid 
attention to five important areas of concern - generation 
of one million job opportunities; enhancement of income 
levels; upliftment of rural economies; ensuring of land 
ownership in rural and estate sectors and creation of a 
wide and a strong middle-class. 

Changes have been made to the tax policy which 
would focus on earning 60 per cent of revenue from 
indirect taxes and the rest through direct taxes. This is 
different to the present policy of earning 80 per cent of 
the revenue from direct taxes. It is also announced that 
the one-off tax and import tax on textbooks and sports 
goods would be removed,  which would benefit the 
persons in education and sports sectors. Then, all sorts of 
taxes will be exempted from all Sri Lankan expatriate 
workers. It is also announced that those living in 
Government-owned houses on rent for more than ten 
years and those living in line rooms would be given 
ownership. Further, a system similar to that in Singapore 
would be introduced and an institution would be set up 
with regard to National Entrepreneurship.  

Meanwhile, several new institutions such as National 
Development Agency to handle development projects; 
International Trade Agency to formulate international 
trade and a Competitive Tribunal aimed at controlling 
monopolies in the financial markets will be set up.  In 
addition, agriculture insurance agencies where farmers 
will play a role will also  be set up in order to build a 
stable agricultural sector. A new Trust will be established 
to safeguard public wealth and properties where both the 
State and  the private sector will play a role.  

Hon. Deputy Speaker, now we have the opportunity to 
present to this august Assembly our vision and our 
economic strategy for development. Our standing in the 
world is secured, sustainable and strong. Based on this, 
we believe we can build a strong economy for Sri Lanka. 
Also, plans have been drawn up to put in place 
mechanisms that will seek not only to strengthen the 
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economic sphere, but also many other sectors such as 
political, social, education and health. Within the next two 
years, we can build to consolidate our plans and take the 
journey forward.  

Sir, in January this year, salaries of Government 
Servants were increased; incentives were given to 
pensioners; prices of petrol, diesel, and gas were brought 
down; Mahapola Scholarship grants were increased and 
the Samurdhi allowances were increased by over 200 per 
cent -  which were admired by all the people. Further, the 
debts of the farmers were removed and they were assured  
a certified price for paddy. Charges on marriage 
registrations were reduced. Special allowances are to be 
provided for montessori teachers and dhaham pasal 
teachers. This Budget is a "People’s Budget" where prices 
of several essential commodities were reduced and 
controlled for their benefit.   

Sir, I must thank the Finance Minister for removing 
the emission test fee of Rs. 5,000 imposed on trishaws 
and motorcycles. I would also urge the Minister to 
remove the tax imposed on vans, especially school vans. 
This increase would largely affect the parents since they 
will be called upon by the van owners to bear the 
increased amount. I feel the increase of the price of a 
three-wheelers by Rs. 100,000 would put the poor auto 
owners into great difficulties. Each four-wheeler is an 
employment generator for them. They  also must live and 
they do not have any other means of livelihood. Over 
hundreds and thousands of poor people ride their luck on 
three-wheelers in order to keep the  home fires burning.  

Now I wish to turn a new leaf. There is a great 
awakening all round today as more and more mothers 
take to breastfeeding. But the reduction in milk food, I 
would believe, would discourage mothers from 
breastfeeding. I feel that this is not a healthy sign. It is 
better to encourage mothers more and more to breastfeed 
their babies, which is definitely encouraged by the 
medical world, and not encourage them in any way to go 
in for imported infant milk food.  

A considerable sum of money has been allocated for 
education considering electricity supply to many schools, 
development of schools, including primary schools and to 
improve water supply and sanitary facilities.  

This Budget has also allocated a large amount of 
money for the housing sector. Special focus must be 
given to the middle-class and rural people.  

I am extremely happy that His Excellency the 
President had offered me a portfolio in order to promote 
national integration and reconciliation at a crucial time in 
the history of our country. People of this country gave a 
mandate to His Excellency the President in order to 
establish permanent peace in the country and to build up a 
healthy nation sans enmity, hatred and racial acrimony. I 

am fully aware of the responsibility cast upon me and 
shall endeavour to do in my best ability in order to help 
the “Yaha Palanaya" achieve these laudable objectives.  

Muslims in this country have always stood for 
national unity and national integrity of this country. We 
had, in the past, great national leaders like Dr. T.B. Jayah, 
Sir. Mohamed Macan Markar, Sir. Razik Fareed, Dr. 
M.C.M. Kaleel and Dr. Badiuddin Mahmud, to name a 
few. These great leaders have left us a rich legacy on 
which path if we would march together, we will be able 
to build a strong Sri Lanka enabling every community to 
live with happiness, tranquility and peace. 

Intense interest is shown internationally on the 
progress made by this National Government in so short 
time after coming into power.  In this context, I view the 
visit of Samantha Power, US Permanent Representative 
to the UN, to Jaffna. She has called for a robust 
mechanism and speedy actions to bridge the trust deficit 
that exists in the Northern Province where people call for 
truth and an end to impunity.  

The truth is that the entire Muslim community in 
Jaffna were chased away within a short period of four 
hours from their place of birth, their places of dwellings, 
educational institutions and places of worship. While not 
failing to miss out on a "strategic opportunity", as she 
asserts, the Muslim factor should not be forgotten or put 
in the limbo of forgotten things. When the Chief 
Minister, Mr. C.V. Vigneswaran; the Leader of the 
Opposition, the Hon. R. Sampanthan and the TNA are 
seeking assurances from the US that pressure would be 
continuously applied to deliver on promises given to 
Tamils, equally or more importantly the multifarious 
problems faced by the Muslim community there, should 
also be fully addressed. Their lands must be given back; 
their houses, properties,  schools and mosques and 
madrasas must be rehabilitated and Muslims must be 
settled there as before. 

I am equally happy that Samantha Power visited the 
Moor Street in Jaffna and engaged herself in "elle 
diplomacy" with Muslim girls of Osmania College, 
Jaffna. One is reminded here of the "Ping-pong 
diplomacy" engaged on an earlier occasion by the USA 
and China bringing face to face the two great powers in 
building up a bridge of understanding and reconciliation. 
I am sure that Samantha Power would have personally 
seen the scars left over in the area by the horrendous 
crimes committed by the ruthless LTTE of the worst 
ethnic cleansing of Muslim community in the North. I 
could positively believe she would stand up to "truth and 
justice", as she said, when  briefing  New York and  
Geneva on the problems of Sri Lankan Tamils.  

Almighty God says in the Holy Quran: "Wa Baraka  
Baina Huma Bil Khair." He calls upon the humanity to 
build love and affection on the basis of unity.  This 
sublime teaching would definitely charter a clear path  for 
all the communities in the country who enjoy the fruits of  
“Yaha  Palanaya.” 

1387 1388 

[ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර්  28  

This is the most opportune moment for all of us to get 
rid of our ignorance and pursue a path to promote national 
integration, dialogue an understanding as Gouthama 
Buddha said that "the darkest night is ignorance".  

Thank you.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, please. You have 

twenty minutes.  

[1.55 p.m.] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Hon. Deputy Speaker, in 1880 former British Prime 

Minister Benjamin Disraeli was the Leader of the 
Opposition. Joining the budget debate he made a very 
interesting statement. Referring to the Budget he said, 
“Lies, damned lies and statistics”.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බිතාන්යෙය් හිටපු අගාමාත්ය 
ෙබන්ජමින් ඩිස්ෙරයලි  1880දී බිතාන්යෙය් විපක්ෂ නායකවරයා 
ෙලස කටයුතු කරද්දී  1881 අය වැය විවාදයට සම්බන්ධ ෙවමින් 
අපූරු පකාශයක් කළා. අය වැය සංඛ්යා ෙල්ඛන හුවා දක්වමින් 
එතුමා කිව්වා, "ෙබොරු, පට්ටපල් ෙබොරු, සංඛ්යා ෙල්ඛන" කියලා. 
ෙබොරුවට වඩා භයානකයි, පට්ටපල් ෙබොරුව. පට්ටපල් ෙබොරුවට 
වඩා භයානකයි සංඛ්යා  ෙල්ඛන. වසර 135කට පසුව අද ඒ පකාශය 
නැවත සිහිපත් කරවන්නට ෙම් අය වැෙය් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සංඛ්යා ෙල්ඛන අපට බල කර සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ෙබොරුව අධ්යාපන 
වියදෙමන් පටන් ගනිමු. අපට මතකයි අෙප් ආණ්ඩුව සමෙය් 
විශ්වවිද්යාල පජාව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් 
අධ්යාපනයට ෙවන් කරන්න කියලා දැවැන්ත උද්ෙඝෝෂණයක් 
කළා. ඒ කාලෙය් අපි ලිව්වා, කිව්වා, තර්ක කළා, ෙමය 
පාෙයෝගිකව කරන්න බැරි ෙදයක් කියලා. එදා විපක්ෂෙය් සිටි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිව්වා, "අපි ආණ්ඩු බලයට ආෙවොත් අපි 
අනිවාර්යෙයන් ඒක කරනවා" කියලා. විශ්වවිද්යාල පජාවෙගන් 
විශාල පිරිසක්, විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ෙග් සංගමෙය් පබල 
චරිත ජනවාරි 8වැනිදා  ෙවනස ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා අපි 
දැක්කා. ඔවුන්ෙග් හිත්වල සැඟවී තිෙබන්න ඇති, තමන්ෙග්  
සිහිනය වන දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් අධ්යාපනයට 
ෙවන් කර ගැනීම එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවක් 
ආෙවොත් කර ගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා. ජනවාරි මාසෙය් 
29වැනිදා  අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී මුදල් අමාත්ය ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා, අධ්යාපනයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 6ක් ෙවන් කරනවා කියන ෙපොෙරොන්දුව යළිත් අලුත් 
කරලා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. හැෙමෝම බලාෙගන සිටියා 
ෙම් මැජික් එක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. අය වැය කිට්ටු 
වුණා. ඇස්තෙම්න්තු හදලා බැලුවා. අධ්යාපනයට ෙවන් කරන්න 
පුළුවන් උපරිම මුදල රුපියල් බිලියන 64.6යි. 2015ට ෙවන් කළ 
රුපියල් බිලියන 62.1ත් එක්ක සංසන්දනය කර බලද්දී වියදම වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 2.5කින් ෙහවත් සියයට 
3.5කින්. ෙම් ආණ්ඩුව 2016 ආර්ථික වර්ධනය සියයට 7ක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් 
විධියට අධ්යාපනයට දරන වියදම 2015ට වාෙග්ම 2014ටත් වඩා 
අඩුයි. ඔන්න දැන් ආණ්ඩුව තක්කු මුක්කු වුණා. ෙමොකද කරන්ෙන් 

කියලා කල්පනා කළා. ඩිස්ෙරයලිෙග් පකාශය මතක් වුණා. 
සංඛ්යා ෙල්ඛන තරම් භයානක තවත් ෙබොරුවක් නැහැ ෙන්ද 
කියලා මතක් වුණා. සංඛ්යා ෙල්ඛන පාවිච්චි කරලා, ෙබොරුවක් 
කරලා ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවත්, සමස්ත ජාතියත් රවටන්නට ෙම් 
ආණ්ඩුව තීරණය කළා. ෙකොෙහොමද ඒක කෙළේ?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1938 ලංකාෙව් නිදහස් 
අධ්යාපනය ආරම්භ කළ දවෙසේ ඉඳන් ආණ්ඩුව වියදම් දරමින් 
පාසල්වලට ඉඩම් අත් පත් කරෙගන තිෙබනවා. ඒ ඉඩම් මත 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කර තිෙබනවා. ඒ සමස්ත ඉඩම් සහ ෙගොඩනැඟිලි 
ෙම් අවුරුද්ෙද් කුලියට ගන්න වුණා නම් කියලා උපකල්පනය 
කළා.  එය ජීවිතයට ෙවන්ෙන් නැති ෙදයක්.  එවැන්නක් කරන්න 
අවශ්ය වන්ෙන්ම නැහැ. බැරි ෙවලාවත් කුලියට ගන්න වුණා නම් 
කියලා උපකල්පනයක් කරලා,  වාර්ෂික බදු කුලිය ෙකොපමණද 
කියලා හැදුවාම ආවා, රුපියල් බිලියන 121.4ක්. එය එකතු කළා 
අධ්යාපන වියදම හැටියට.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි පුංචි කාලෙය් අහලා 
තිෙබනවා කථාවක්. රචනා ලියන්න බැරි ෙකොලු පැටිෙයක් 
තාත්තාෙගන් අහගත්තා ලු, මැක්කා ගැන රචනාවක්. ෙමොකක් 
ආවත්, බැරි ෙවලාවත් මැක්ෙකක් සිටිෙයෝතින් කියලා මැක්කා 
ගැනමයි ලියන්න කිව්ෙව්. අන්තිමට රචනය ආවා ලු මාළුවා ගැන 
ලියන්න. බැරි ෙවලාවත් මාළුවාෙග් ඇ  ෙඟ් මැක්ෙකක් සිටිෙයොත් 
කියලා, "මැක්කා කළුයි. මැක්කා ෙපොඩියි. මැක්කාට කකුල් හයක් 
තිෙබ්" කියලා රචනය ලිව්වා ලු. අන්න ඒ වාෙග් බැරි ෙවලාවත් 
ෙම් ෙද්ෙපොළ බද්දට ගන්න සිද්ධ වුෙණොත් රුපියල් බිලියන 
121.4ක් යනවා කියලා ඒ වියදම එකතු කරලා දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 5.4ක්  කියලා යන්තම් හදාෙගන 
තිෙබනවා.        

අධ්යාපනෙය් සැබෑ වාර්ෂික පිරිවැය ෙසොයා බලද්දී, ෙම් ඉදි 
කර තිෙබන ෙගොඩනැඟිලිවල වියදෙම් යම් ෙකොටසක් ෙම් වර්ෂයට 
අදාළ කර ගැනීම සාධාරණයි. පිරිවැය බැලීෙම්දී ඒක සාධාරණයි. 
ෙමොකද, ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කළාම ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල අවුරුදු 
40ක්, අවුරුදු 50ක් පාවිච්චි කරනවා. ෙගොඩනැඟිල්ෙල් පිරිවැය 
වසර 40ත් - 50ත් අතර ෙබදා දැක්වීම සාධාරණයි. හැබැයි ෙම් 
වියදම දැනටමත් අපි දරලා ඉවරයි. එෙහම පිරිවැය හදන එකට අපි 
කියනවා, "උපචිත පදනමින් ගිණුම් තබනවා" කියලා. හැබැයි ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අය වැය ෙල්ඛනය හදන්ෙන් 
මුදල් පදනමින්. අපි අය වැය ෙල්ඛනෙය් දක්වන්ෙන් ෙම් වර්ෂෙය් 
ලැබීම් හා ෙම් වර්ෂෙය් ෙගවීම්. එෙහම නම්, මුදල් පදනමට සකස් 
කරන අය වැය ෙල්ඛනය තුළ ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනය 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලුවාට වරදක් නැහැ. අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් අෙප් රට දරන වියදම ෙපන්වන්න ෙම්                       
සංඛ්යා ෙල්ඛනය පාවිච්චි කළාට වරදක් නැහැ. හැබැයි අෙප් අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් ෙහෝ  මුදල් පදනමට හදන කිසිම ෙල්ඛනයක 
අතීතෙය් දරන ලද වියදම් ඇතුළත් කරන්න බැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා 
වැටුණු අමාරුෙවන් එතුමා ෙබ්රා ගන්න ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
ඉදිරිපත් වුණු පා.ච. රණවක ඇමතිතුමන් සඳහන් කරනවා, ෙම්ක 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල භාවිත කරන කමෙව්දයක් කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ඒ ඇමතිතුමාට අභිෙයෝග 
කරනවා, අතීතෙය් අධ්යාපනයට දරපු වියදම් ෙම් වසෙර් වියදමක් 
ෙලස තමන්ෙග් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ දක්වා තිෙබන්ෙන් කුමන 
රෙට් ද කියා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. එෙහම 
රටක් ගැන අපි නම් දන්ෙන් නැහැ. එෙහම කරන්න බැරි ඇයි 
කියලා අපි ෙම් ගරු සභාවට කරුණු දක්වන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙගොඩනැඟිලි සඳහා 
ආණ්ඩුව දරපු වියදම්, ඒ වාෙග්ම ඉඩම් අත්පත් කර ගන්න දරපු 
වියදම් මීට කලින් අය වැය ෙල්ඛනවල වියදම් විධියට දක්වා 
තිෙබනවා. නිදසුනක් ෙලස මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණාගාර ඉදි 
කරන්න දරපු වියදම්, පසු ගිය වසර පෙහේ අය වැය ෙල්ඛනවල 
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අධ්යාපන වියදම් යටෙත් අපි දක්වා ඉවරයි. පාසල් පද්ධතියට 
වැසිකිළි ඉදි කිරීමට දරපු වියදම්, පසු ගිය වසරවල ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අපි දක්වා ඉවරයි. ඒ 
වාෙග්ම ඉසුරු පාසල්, නෙවෝද්යා පාසල් සඳහා වියදම් විවිධ වැය 
ශීර්ෂ යටෙත් දක්වා ඉවරයි. එකම වියදමක් අය වැය ෙල්ඛන 
ෙදකක සඳහන් කෙළොත් ජාතික ගිණුම්වල එන ද්විත්ව ගණනෙය් 
ෙදෝෂය - double counting error -  සිද්ධ ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එෙහම 
බලන ෙකොට අෙප් ආණ්ඩුව විසින් දරන ලද වියදම්, ඊටත් කලින් 
ආණ්ඩු විසින් දරන ලද වියදම් තමන්ෙග් ෙගොඩට දමා ෙගන තමයි 
ෙම් සියයට 6ක මුදල හදන්න යන්ෙන්. අර සින්දුවක කියන්නා 
වාෙග් "මෙග්ම කලිසම ෙහොඳහැටි ඇඳ ෙගන උෙග් වෙග් යනවා"යි 
කියනවා වාෙග් වැඩක් තමයි අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආර්ථික විද්යාෙව් කියනවා, 
සන්සන්දනාත්මකව ඉදිරිපත් කිරීම කියලා, සාර්ව ආර්ථික 
පෙව්ශයක් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. ගණනය කිරීෙම් යම් පදනමක් 
ෙගෙනනවා නම් ඒක සමස්ත අය වැය ෙල්ඛනයටම අදාළ ෙවන්න 
ඕනෑ. දැන් අලුතින් ෙසොයා ගත්තාය කියන කමෙව්දය පාවිච්චි කර 
තිෙබන්ෙන් අධ්යාපනයටයි, ෙසෞඛ්යයටයි විතරයි. එෙහම නම්, 
අධ්යාපනයට ෙවන් කළ මුදල, ආරක්ෂාවට ෙව්වා, ජනාධිපති 
කාර්යාලෙය් නඩත්තුවට ෙව්වා, ෙවනත් අමාත්යාංශයක වැය 
ශීර්ෂයක් එක්ක අඩු ෙවලාද, වැඩි ෙවලාද කියලා සන්සන්දනය 
කරන්න විධියක් නැහැ. ඇයි? කම ෙදකකටයි අය වැය ෙල්ඛනය 
හදලා තිෙබන්ෙන්. අධ්යාපනයට හා ෙසෞඛ්යයට එක කමයකුත්, 
අෙනකුත් සියලුම වැය ශීර්ෂවලට තව කමයකුත් භාවිත කර 
තිෙබනවා. ආර්ථික විද්යාෙව් එෙහම කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ආර්ථික 
විද්යාෙව් අපට උගන්වනවා, අලුත් පදනමක් ෙතෝරා ගත්ෙතොත්, 
අලුත් කමෙව්දයක් ෙතෝරා ගත්ෙතොත් ඒ අලුත් කමෙව්දය යටෙත් 
අතීතෙය් අවුරුදු පහකටත් ඉලක්කම් ටික හදලා ෙපන්වන්න ඕනෑ 
කියලා. එතෙකොට තමයි කලින් වසරයි, ෙම් වසරයි නිවැරදිව 
සන්සන්දනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ඒක 
ෙනොකළත්, අපි ෙම් අලුත් කමය යටෙත් පසු ගිය වසර පහටම 
අධ්යාපන වියදම ගණන් හදලා බැලුවා. එෙහම ගණන් හදා බලන 
ෙකොට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට ගත්තාම 
අධ්යාපනයට අඩුම මුදල ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් 2016 වසෙර්ය 
කියන එක ඉතාම කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම් ගරු සභාවට සිහිපත් 
කරන්න ෙවනවා.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය, එකම අසත්යය 
ෙනොෙවයි. තව අසත්ය කාරණා ගණනාවක් තිෙබනවා. පසු ගිය 
මැතිවරණ සමෙය් තමන් ජනතාවට අසත්ය කිව්වාය කියා ආණ්ඩුව  
පිළිගත් අය වැයක් විධියටයි අප ෙම් අය වැය දකින්ෙන්. අපට 
මතකයි, ජනවාරි 8වන දා ජනාධිපතිවරණ පතිපත්ති පකාශෙයන් 
ෙගොවීන්ට වී සඳහා රුපියල් 50ක සහතික මිලක් ලබා ෙදනවාය 
කියා ෙපොෙරොන්දු වුණු බව. මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් 
කරමින් කියනවා, "රුපියල් 50ක් ෙදන්න විධියක් නැහැ. අපි 
ෙදන්ෙන් රුපියල් 38යි. ෙමොකද, වීවලින් තමයි සහල් නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන්. සහල් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පධානම ආහාරයයි. වී මිල 
වැඩි කෙළොත් සහල් මිල වැඩි ෙවලා රෙට් බහුතර ජනතාව 
දුෂ්කරතාවට පත් ෙවනවා"යි කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අහන්ෙන්, වීවලින් සහල් 
නිෂ්පාදනය කරනවාය කියන එක ජනවාරි 8වන දා දැන ෙගන 
සිටිෙය් නැද්ද, වී මිල වැඩි වුෙණොත් සහල් මිල වැඩි ෙවනවාය 

කියන එක ජනවාරි 8වන දා දැන ෙගන සිටිෙය් නැද්ද? සහල් ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් පධාන ආහාරය කියන එක  ජනවාරි  8වන දා 
දැන ෙගන සිටිෙය් නැද්ද කියලායි. ෙම් බුද්ධිය පහළ වුෙණ්  
මැතිවරණ ෙදකම ඉවර කරලා, ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20වන දාද 
කියන පශ්නය අද ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වාහන ගැන බලන්න. රූපවාහිනිෙය් 
සුන්දර දැන්වීමක් පචාරය වුණා අප ට මතකයි. තරුණ නැඟණියක් 
ෙතමිෙගන ෙමෝටර් සයිකලෙයන් ෙගදැර ඇවිත් කියනවා, "මට 
වැඩට යන්න බැහැ අම්ෙම්, වැස්ස" කියා. අම්මා, දුවට සිහිනයක් 
විකුණනවා, පංචවිධ කියාවලිය යටෙත් ෙමෝටර් සයිකලෙය් යන 
ෙකනාටත් කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්ය කියා. හැබැයි ෙමොකද 
වුෙණ්? ගිය මාසෙය් වාහනවල බදු වැඩි කරලා යන්තම් මාසයයි 
ගත වුෙණ්. ෙමන්න, අය වැෙයන් වාහනවලට නැවත වතාවක් බදු 
වැඩි කරනවා. "එෙහම කෙළේ ඇයි?" කියා අපි පශ්න කළාම  ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා, "පාෙර් වාහන තදබදය වැඩි වන නිසා 
වාහනවලට බදු පනවන්න සිද්ධ වුණා. අමතර ෙකොටස් හා 
ඉන්ධන සඳහා විෙද්ශ විනිමය වැය වන නිසා අපට වාහනවලට බදු 
පනවන්න සිද්ධ වුණා" කියා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
පාරවල වාහන වැඩි වුෙණොත් වාහන තදබදයක් ඇති ෙවනවාය 
කියන එක අෙගෝස්තු 17වන දා වන ෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව දැන   
ෙගන සිටිෙය් නැද්ද? වාහන පිට රටින් ෙගෙනන නිසා, ඉන්ධන 
පිට රටින් ෙගෙනන නිසා  විෙද්ශ විනිමය වැය ෙවනවාය කියන 
එක ෙම් ආණ්ඩුව දැන ෙගන සිටිෙය් නැද්ද? එෙහම නම්, 
මැතිවරණෙය්දී ජනතාවට අසත්යයක් කිව්වාය කියන එක ෙම් අය 
වැය හරහා පිළිෙගන තිෙබන බව ෙම් සිද්ධි ෙදෙකන්ම පැහැදිලි 
වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ජීවන වියදම වැඩියි, ඒ නිසා ජනතාවට සහන ෙදන්න ඕනෑය කියා 
තමයි ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව්. බලයට ඇවිත් ෙමොකද කෙළේ? 
ෙම් අය වැෙයන් ජාතිය ෙගොඩනැඟිෙම් බද්ද වැඩි කළා, වරාය හා 
ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බද්ද වැඩි කළා, වැට් බද්ද ෙසේවා 
අංශයට පුළුල් කළා. ඉදිරිෙය්දී ජලය, විදුලිය, දුරකථන ගාස්තු පවා 
ඉහළ යාමට නියමිතයි. ඇමතිවරු කියනවා, ෙම් බද්ෙද් බර 
ජනතාවට පටවන්ෙන් නැහැයි කියා. ආයතනවල සභාපතිතුමන්ලා 
කියනවා, ඔවුන්ෙග් ආයතනවලට නම් ෙම් බද්ද දරා ෙගන ඉන්න 
බැහැයි කියා.  එම නිසා ඉදිරිෙය්දී බදු බර වැඩි වන්න නියමිතයි. 
"ගෙහන් වැටුණු මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා" වාෙග් අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් පැත්ෙතන් බදු වැඩි කරන ෙකොට, අර පැත්ෙතන් 
රුපියල ෙව්ගෙයන් රූටෙගන පල්ෙලහාට බහිනවා. අපි ආණ්ඩුව 
භාර ෙදද්දී රුපියල් 133.99ට හුවමාරු වුණු ෙඩොලරය, ඊෙය් බලද්දී 
රුපියල් 145.23යි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් මාස 10 
තුළ රුපියල සියයට 8.3ක බාල්දු වීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා රුපියල අවපමාණය විෙම් ඵලයත්, ෙම් අලුෙතන් 
පනවන ලද බදුවල බරත් එකතු කළාම ජනවාරි මාසෙය්දී 
උද්ධමනය  සියයට 10කින් ඉහළ යාමට නියමිතයි. ශී ලංකාෙව් 
උද්ධමනය තනි ඉලක්කමට ෙගනාපු අෙප් ආණ්ඩුව ෙම් ෙදස බලා 
සිටින්ෙන්, අතිශය ෙව්දනාෙවන්ය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සිහිපත් කරන්නට  ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් බඩු මිල 
දැකලා ජනතාව කනවා ෙවනුවට ෙලවකෑවා. ෙම් අය වැෙයන් 
උත්සාහ කරන්ෙන් ජනතාව ෙලවකන එකත් නතර කරන්නද 
කියන පශ්නය ආණ්ඩුෙවන් අහන්නට අපට සිද්ධ ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු 
ඉටු ෙනොකළාට ෙම් අය වැය විෙද්ශිකයන්ට නම් ෙහොඳට සලකපු 
අය වැයක්. අපි කිව්වා. අපි ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මට වැරදුණා. ෙජෝන් ෙකරි, -එක්සත් 
ජනපදෙය් රාජ්ය ෙල්කම්තුමා- කිව්වා, "ලංකාෙව් ෙවනස ඇති 

1391 1392 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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කෙළේ අපියි" කියලා.  ලංකාෙව් ෙවනස ඇති කරන්නට ඉන්දියාව 
සහාය දුන්නාට, ජනවාරි මාසෙය් 26ෙවනි දා ඉන්දියාෙව් ජනරජ 
උත්සවෙය් පධාන අමුත්තා ෙලස ඉන්දියානු ජාතිය අමතමින් 
බැරැක් ඔබාමා ඉන්දියාවට ස්තුති කළා. ඒ අයට නම් ෙහොඳට 
සලකලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
විෙද්ශිකයන් ඉඩම් මිලදී ගැනීෙම්දී, අපි ඒ විෙද්ශිකයන්ට පමණක් 
ඉඩම් හුවමාරු බද්දක් දැම්ෙම් විෙශේෂ ෙහේතුවක් මත. 2009 යුද 
ජයගහණෙයන් පසු අෙප් රෙට් ඉඩම් දැවැන්ත ෙලස විෙද්ශිකයන් 
මිලදී ගන්න පටන් ගත්තා. ඒෙකන් වැරදි අතුරු ඵල ෙදකක් ඇති 
වුණා.  

පළමුෙවනි අතුරු ඵලය ෙමයයි. මැදෙපරදිග ෙව්වා, යුෙරෝපෙය් 
ෙව්වා අෙප් ජනතාවට වඩා තිස් හතළිස් ගුණයක ආදායමක් ලබන 
අය අෙප් ඉඩම් මිලදී ගනිද්දී ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට 
මිලදී ගත ෙනොහැකි මට්ටමට ඉඩම් මිල ඉහළ ගියා. ඒ නිසා අෙප් 
රෙට් ෙවන තැනකින් ඉඩම් ගන්න බැරි, ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් 
උපන් දරුවන්ට මහ ෙපොෙළොෙව් බිම් ෙකොටසක් අයිති කර 
ගැනීමට අවස්ථාවක් දිය යුතු නිසා විෙද්ශිකයන් මත විෙශේෂ බද්දක් 
පනවන්නට සිද්ධ වුණා.  

ඊළඟ කාරණය ජාතික ආරක්ෂාව. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, යුෙදව් ව්යාපාරය එෙහම නැත්නම් Zionist 
ව්යාපාරය- 1800 අග භාගෙය්, -19ෙවනි සියවෙසේ අග භාගෙය්දී- 
තමන්ෙග් වූ රටක් හදන්න තීරණය කළාම ඒ සඳහා ෙතෝරා 
ගත්ෙත් පලස්තීනය. පලස්තීනයට ගිහින් ෙනොසිතූ, ෙනොවටිනා 
මිලකට ඉඩම් මිලදී ගනිමින්  පලස්තීනෙය් යුෙදව් ජනපද ඇති 
කළා. ඒ ජනපදවල බහුතරය යුෙදව්වන් වුණා විතරයි ෙම් අය 
ස්වයං පාලනය ඉල්ලා සටන් කරන්නට පටන් ගත්තා. බිතාන්ය 
විෙද්ශ ඇමති බැල්ෆර් මැදිහත් ෙවලා 1917දී Balfour 
Declaration එක ඇති කරලා පලස්තීනය ඇතුෙළේ ඊශාලය ඇති 
කළා. එෙහම නැත්නම් යුෙදව් ජාතිකයන්ට ස්වයං පාලනය  
දුන්නා. හැබැයි, සටන නතර වුෙණ් නැහැ. අවසානෙය්, බිතාන්යය 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන්  තව විනාඩි 2ක කාලයක් 

ඉතිරිව තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අමතරව තව විනාඩි 5ක 

කාලයක් අෙප් කණ්ඩායමට ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒ ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහකාර මහ ෙල්කම්තුමියටත් දැනුම් දුන්නා. මට 
ඒ විනාඩි 5 ලබා ෙදන ෙලස ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සමා ෙවන්න. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් ලබා දී තිබුණා. 

දැන් ඔබතුමා විනාඩි 18ක් කථා කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කියමින් සිටිෙය් ෙමයයි. 

අවසාන වශෙයන් බිතාන්යය  එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට 
පැමිණිලි කළා, යුෙදව්වන්ටයි පලස්තීන ජාතිකයන්ටයි එකට 
ජීවත් ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය විසඳන්න කියා. විසඳුම 
ෙලස 1948දී පලස්තීනය තුළ පුංචි තිතක් විධියට ඊශායලය කියලා 

රටක් පටන් ගත්තා. එහි පතිඵලයක් ෙලස වසර 10ක් යන විට අර 
තිත පලස්තීනය සිසාරා පැතිරිලා, පලස්තීනය කියන රට ෙලෝක 
සිතියෙමන් අතුරු දහන් වුණා. ෙම් විධියට විෙද්ශීකයන්ට ඉඩම් 
ලබා දීෙම් විපාක ඇස් පනා පිට තිබියදී ෙම් බද්ද අඩු කරන්ෙන් 
ඇයි කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රටට ආදෙර් 
නැද්ද, අනාගතය ගැන හිතන්ෙන් නැද්ද, එෙහම නැත්නම් 
පලස්තීනයට වුණු ෙද් දන්ෙන් නැද්ද කියන පශ්නය අපට මතු 
කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්මයි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් 
තිෙබනවා, ෙඩොලර් මිලියන 5ක් ෙගනාෙවොත් ලංකාෙව් 
පුරවැසිකම ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ස්ථිර ෙන්වාසිකෙයක් 
ෙවන්න පුළුවන් කියලා. ඒ, පුරවැසිෙයක් වීෙම් පළමුෙවනි 
සුදුසුකම.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෆීජි රට පාලනය 
කරන්ෙන් සංකමණික ඉන්දියානුවන්. එහි ෙද්ශීය ජනතාවට වඩා 
සංකමණික ඉන්දියානුවන් ඉලක්කෙමන් වැඩි වුණු නිසා 
පජාතාන්තික රටක් විධියට ඒ සංකමණිකයන් ලවා 
ස්වෙද්ශිකයන්ට පාලනය ෙවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
පුරවැසිකම මුදලට විකිණීෙමන්, -ෙඩොලර් පශ්නයක් තිෙබන බව 
ඇත්තයි- ජාතික ආරක්ෂාවට සිදු වන අනතුර ෙනොසලකා, 
පුරවැසිකම, ස්ථිර ෙන්වාසිකත්වය මුදලට විකුණන්නට ගිෙයොත් 
ෆීජි රටට වුණු ෙදය අපට ෙවන්නට ඉඩ තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපට  ලැෙබන්ෙන් double dose එකක්.  ෆීජි 
රටට වුණු ෙදයයි, පලස්තීනයට වුණු ෙදයයි එකට එකතු කරලා 
ලංකාෙව් අනාගත ඉරණම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් තීන්දු 
කරලා, ජාතිෙය් අනාගතයට අවසාන ඇණයත් ගහලා තිෙබනවා 
කියන කාරණය ඉතාම කනගාටුෙවන් වුණත් සිහිපත් කරන්නට 
ඕනෑ. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට නියමිත කාලය සීමා 
ෙවලා තිෙබන නිසා ඉක්මනින් කියා අවසන් කළ යුතු තවත් 
කාරණයක් තිෙබනවා. මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කරන විට පළමුෙවනි පැය, -මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් සිටීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා-  
ෙවන් කෙළේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සමෙය් අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් 
මහා කඩා වැටීමක් සිද්ධ වුණාය කියලා ෙපන්වා ෙදන්න; ණය බර 
වැඩි වුණාය කියලා ෙපන්වා ෙදන්න. ෙම්කත් පට්ටපල් ෙබොරුවක්, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් අය වැය විවාදෙය්  අද දින 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් ෙවන්න, මම ෙම් කාරණා ටික 
සංසන්දනාත්මකව ෙපන්වනවා. එතෙකොට ෙම් ගරු සභාවටම 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙම්ක ඇත්තක්ද, ෙබොරුවක්ද එෙහමත් 
නැත්නම් පට්ටපල් ෙබොරුවක්ද කියන එක.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  2004 අපි ආණ්ඩුව භාර 
ගන්න ෙකොට ෙඩොලර් බිලියන 20.7ක් වුණු අෙප් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදි තය, 2014 වර්ෂෙය්දී ෙඩොලර් බිලියන 74.9ක් බවට පත් 
වුණා. ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 1,062 සිට 3,625 දක්වා ඉහළ 
ගියා. රාජ්ය ණය බර- ණය නම් වැඩි වුණු බව නම් ඇත්තයි. ණය 
වැඩි ෙවනවාට වඩා ෙව්ගෙයන් ආදායම ඉහළ යනවා නම් ණය බර 
වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. සමස්ත ෙලෝකෙය්ම ණය බර මනින සම්මත 
මිම්මක් තිෙබනවා. ඒ මිම්ම තමයි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් විධියට සමස්ත ණය බර.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2004 වර්ෂෙය්දී සියයට 
102.3ක් වුණු, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු සමෙය් 2003 
වර්ෂෙය්දී සියයට 105ක් වුණු ණය බර 2014 වර්ෂෙය්දී සියයට 
75.5 දක්වා අඩු කර ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකෙයෝ අෙප් රටට එන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. 
පට්ටපල් ෙබොරුවක්. 2004 වර්ෂෙය්දී අපට සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ආෙව් ෙඩොලර් බිලියන 0.24. ඒක 2014 වර්ෂෙය්දී ෙඩොලර් බිලියන 
1.4 දක්වා වැඩි කර ගන්න අෙප් ආණ්ඩුවට පුළුවන් වුණා. ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාෙග්ම විරැකියාව සියයට 8.3 සිට 4.3 දක්වා පහළට යද්දී 
උද්ධමනය සියයට 9 සිට 3.3 දක්වා පහළ දැම්මා. එෙහම පහළ 
දාපු උද්ධමනය තමයි ෙම් අය වැය ෙයෝජනා හරහා නැවතත් 
ඉලක්කම් ෙදෙක් උද්ධමනයක් බවට පත් වීෙම් අවදානමක් මතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් රෙට් සියයට 15ක් වුණු දිළිඳු ජනතාව සියයට 6 දක්වා 
අඩු කර ගන්න පුළුවන් වුණා. සමහර මන්තීවරුන්ෙග් කථාවලදී 
කිව්වා, කන්න නැතුව ගඟට පනින අය හිටියා කියලා. කන්න නැති 
නිසා  දරුවන්ට වස ෙපොවලා අම්මාත් මිය ගිය ආකාරය විස්තර 
කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට දුප්පත්කම සියයට 
100ක් නැති කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම් අපට ඒ කථාවලට 
තිත තියන්න තිබුණා. නමුත් අපට පුළුවන් වුෙණ් සියයට 15ක 
තිබුණු දුප්පත්කම සියයට 6.3 දක්වා අඩු කරන්න පමණයි. අපට 
එවැනි අවාසනාවන්ත සිදුවීම් අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි 
ෙම් ගමන තව දුරටත් යන්න තිබුණා නම් නැති කරන්නත් 
අවස්ථාව තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ආණ්ඩුවට භාර 
දුන්ෙන් ෙමවන් ෙව්ගෙයන් හැදුණු රටක්; ෙමවන් බලාෙපොෙරොත්තු 
සහගත ආර්ථිකයක්; සුබ අනාගතයක් පිළිබඳව සිහින දකින 
ජනතාවක්. ෙම් අය වැය හරහා ඒ ජනතාවෙග් සිහින ෙබොඳ 
කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම ඉතාම ෙගෞරවනීය විධියට ෙම් 
ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ඔබ සැමට 
ෙතරුවන් සරණයි! 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Navin Dissanayake.  You  

have twenty minutes.  
 

 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මාෙග් 

ස්තුතිය පකාශ කරනවා, මට කථා කිරීමට ෙමවැනි අවස්ථාවක් 
ලබා දීම ගැන. අවුරුදු 15ක් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
වශෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබන මට ෙම් අය වැය ඉතාමත් 
ඓතිහාසික අය වැයක්ය කියන එක කියන්න පුළුවන්.  

මාෙග් මිත ගම්මන්පිල මැතිතුමා දැන් කථා කළා. එතුමා ෙම් 
ඉඩම් අයිතිය සම්බන්ධෙයන් අදහස් ටිකක් පකාශ කළා. 
විෙශේෂෙයන් Balfour Declaration එෙකන් ඒ රාජ්යය බිහි කරලා, 
ඊශායල රජය පලස්තීන ඉඩම් අල්ලා ගත්ත එකයි, අපෙග් රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න. මම කනගාටු  

ෙවනවා, ඇමතිතුමාට බාධා කිරීම සම්බන්ධව.  

උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කිව්වා, අපි සුද්දන්ට වීසා ෙදන්න 
හදනවා කියලා. ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ. ඔහු ගිය අවුරුද්ෙද් චීනෙය් දාහකට 
ෙමහාට එන්න දුන්නා. ඒක විෙද්ශිකයන්ට ෙදන එකක් 

ෙනොෙවයිද? අපි ඊට වඩා විධිමත් කරලා කැබිනට් එෙක් 
අනුමැතියත් සමඟ ෙදන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ විතරක් කරපු 
ෙද්වල් ෙම් ආණ්ඩුව කරලා නැහැ. අපි ෙම් රෙට් සුද්දන්ට 
පුරවැසිභාවය  ෙදනවා නම් ඒක මුළු කැබිනට් එකම අනුමත 
කරන්න ඕනෑ.  අපි එෙහමයි කරන්ෙන්. ෙනොදන්නා ෙදයක්, ෙපොඩි 
කෑල්ලක් අල්ලාෙගන ටීවී එකට ෙපෙනන්න නටන එක ෙනොෙවයි 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. අපි වගකීෙමන් කියන හැම ෙදයක්ම 
සාක්ෂාත් කරන්න කටයුතු කරනවා කියන එකත් අපි ෙමතැනදී 
මතක් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් 

ඉඳෙගන ඒ මතුෙවන කාරණාවලට උත්තර ලබා ෙදන එක ගැන. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි විෙද්ශිකයන්ට තීරුබදු 

ඉවත් කර ඉඩම් ලබා ෙදනවා. මම නැවතත් පකාශ කරනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම අපි  තීරුබදු ඉවත් කෙළේ ෙම් රටට ආෙයෝජනයන් 
ෙගන ඒම සඳහායි කියා.  ෙමොකද, ෙම් ඉඩම් ටික එකපාරම වසා 
දැමීෙමන් අපට ලැබුණ ආෙයෝජන ඉතාම ශීඝෙයන් කඩා වැටුණා.  
මම ෙම් කථාව ඒ කාරණෙයන් පටන් ගත්ෙත් ඒ සලකුණ මතක් 
කරන්නට අවශ්ය නිසයි. විෙද්ශිකයන්ට ෙම් ඉඩම් ආෙයෝජනයට 
ලබා දීෙමන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන ෙදකක් ලබා ගැනීමට 
අපි ෙම් අවස්ථාෙව් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉතින්, වැරැද්ද 
ෙම්කද කියා මම අහන්න කැමැතියි.  

 
මම මෙග් කථාව ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී පථමෙයන්ම විෙශේෂ 

කරුණක් මතක් කරන්න අවශ්යයි. මුදල් ඇමතිවරෙයක් 
කියන්ෙන් කවුද? මුදල් ඇමතිවරෙයක් කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන වගකියන පධානම ෙද්ශපාලනඥයායි. 
ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ ආණ්ඩු සමෙය් සරත් අමුණුගම හිටපු 
ඇමතිතුමා අවුරුද්දක් වැනි සුළු කාලයක් මුදල් ඇමතිකම 
ෙහබවූවා. අනික් හැම ෙවලාෙව්ම මුදල් ඇමතිකම ජනාධිපතිතුමිය 
ෙහෝ ජනාධිපතිතුමා ෙහබවූවා.   එය විශාල වරදක් හැටියට මා 
දකිනවා. ෙමොකද, 1977 ෙරොනී ද මැල් ඇමතිතුමා ආර්ථිකය විවෘත 
කළා. එතුමා කැපවීෙමන් ආර්ථික ෙමෙහයුම්කරුෙවක් වශෙයන් 
ආර්ථිකය නිදහස් කළා. Actually, the Hon. Ronnie de Mel’s 
initiatives were pioneering.  As a full-time Minister of 
Finance, he opened up the economy in 1977.  ඊට පසුව 1994 
සිට දිගටම මුදල් ඇමතිකම ෙහබවූෙය් ජනාධිපතිතුමිය ෙහෝ 
ජනාධිපතිතුමායි.   ෙමය විශාල වරදක් හැටියට මා දකිනවා. මක් 
නිසාද, අය වැය සෑදීෙම්දී පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමා එක චරිතයක් 
බව අපි දන්නවා. මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් හැටියට එතුමාෙග් 
චරිතය විශාල ශක්තියක් හැටියට මුදල් ඇමතිවරුන්ට ලබා දුන්නා.  
නමුත් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් input එක ඉතාමත්ම සුළුයි. මම 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා පී.බී. ජයසුන්දර අය වැය කථාව හදනවා,  
මුදල් ඇමතිතුමා ඇවිත් අය වැය කථාව කියවන බව. එච්චරයි 
ෙවන්ෙන්.  නමුත් අද දින අපි ඒක ෙවනස් කර තිෙබනවා. අපි ෙම් 
රටට වගකියන, පූර්වකාලීන මුදල් ඇමතිවරෙයක් ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒකයි ෙවනස. ඒකයි අවශ්ය ෙවන්ෙන්. රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් ඒ චින්තනය, අපෙග් ෙපොදු 
ආණ්ඩුෙව් චින්තනය, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් චින්තනය ෙමවර අය වැෙය් ගැබ්ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියන පූර්වකාලීන 
දක්ෂ මුදල් ඇමතිවරෙයක් හරහා ෙම් අය වැය අපි ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  ඒකයි ෙවනස. කරුණාකර ඒක ෙත්රුම් ගන්න.  
ෙමතැන පී.බී. ජයසුන්දර කියන විධියට අපි නටන්න යන්ෙන් 
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නැහැ.  නිලධාරින් කියන විධියට අපි නටන්න යන්ෙන් නැහැ. 
This is a political statement. This is not coming from an 
official.  Please realize that. From 2005 to 2014, the 
economy of this country was manipulated by one official - 
Dr.  P.B. Jayasundera.   You all know that.  Today we have a 
diversified Ministry of Finance with various inputs coming 
from various people culminating in the Budget. This is the 
difference. Please realize this.   

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවර අය වැෙය් 
න්යායාත්මක -theoretical - ෙවනසක් තිෙබනවා.  ඒකත් ෙත්රුම් 
ගන්න. අපි දැක්කා, විෙශේෂෙයන්ම 1994 ඉඳලා දැඩි වාමාංශික 
input එකක් ෙමවර අය වැයට තිෙබන බව. ඇත්ත වශෙයන්ම  
ෙමම අය වැය එය ලිහිල් කිරීමක්. විෙශේෂෙයන්ම 1994 ඉඳලා 
යැෙපන්නන්ෙග් ආර්ථිකයක් බවට අෙප් රට පත් ෙවනවා. Our 
country was increasingly becoming a Welfare State. හැම 
එකම ෙනොමිලෙය් ෙදනවා. එෙහම රටක් ෙගනියන්න පුළුවන්ද? 
ෙම්ෙකන් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනවාද? ෙම්ෙකන් ඵලදායකත්වය 
වැඩි ෙවනවාද? නැහැ. 

1994 සිට 2014 වර්ෂය දක්වා වූ අවුරුදු 20ක කාලයක් තුළ 
දවසින් දවස අපි යැෙපන්නන්ෙග් ආර්ථිකයක් බවට පත් වුණු බව 
අප දැක්කා. This has to stop and this will stop. නිෂ්පාදනෙයන් 
වැඩි, ඵලදායකත්වෙයන් වැඩි ආර්ථික වර්ධනයක් සාමාන්ය 
ජනතාව අතට යන ආර්ථික පරිවර්තනයක් ෙම් රෙට් සිදු කරන්න 
අවශ්යයි. එහි මූලික ෙවඩිමුරය තමයි, ෙමවර අය වැය කියා මා 
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් පරණ 
තර්ක ඉදිරිපත් වන ආකාරයක් අප දැක්කා. වම හා දකුණ අතර 
තර්කය. විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් කළමනාකරණය ඇතුව තමයි, 
වෙම් ආර්ථික ඇති ෙවන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
සංචාරක ඇමති හැටියට මම පුදුම වුණා. හමුදාෙවන් 
තිකුණාමලෙය් ෙහෝටල් හදා තිෙබනවා; චුණ්ඩිකුලම්වල ෙහෝටල් 
හදා තිෙබනවා. ඊළඟට ආරක්ෂක සමාගම් හදනවා.  ෙපෞද්ගලික 
ආරක්ෂක සමාගම් හදනවා. රක්නා ලංකා ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක 
සමාගම හමුදාෙවන් හදා තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් ෙකොන්තාත් 
ගන්නවා; ඒක ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එකට ෙදනවා. ෙම්කද, රජෙය් 
මැදිහත්වීම? ෙම්ක හරියාකර මැදිහත්වීමක්ද? මම පැහැදිලිව 
කියනවා, "ෙම්ක දූෂිත මැදිහත්වීමක්." කියා. It is a corrupt 
intervention to make money. This is not free economy or 
market economy. This is a military economy.  

යුද්ධයක් තිෙබනෙකොට, අෙප් රජය පිට රටින් ආයුධ ගන්නවා. 
ඒකට මැදිහත් ෙවන්ෙන්ත්, ෙපෞද්ගලික සමාගමක් බිහි කරලායි. 
ෙපෞද්ගලික සමාගමක්. Government to government නම් 
වැරැද්දක් නැහැ. නමුත් ආයුධ ගන්න ෙපෞද්ගලික සමාගමක් බිහි 
කරනවා. අපි කවදාවත් ෙමවැනි ෙද්වල් දැක නැහැ. ඒකට ෙමවර 
අය වැෙයන් පැහැදිලිව තිතක් තබා තිෙබනවා.  

අෙප් ආර්ථික දර්ශනය තමයි,  ෙපෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් 
කරන එක. ඒක අපි විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙදයක්. 
We expect the private sector to play a vital and dynamic role 
in the economy of our country. එෙහම තමයි විය යුත්ෙත්. 
ඉන්දියාෙව් කරන්ෙන්ත් එෙහමයි. අපි චීනයට කියනවා, "රතු 
චීනය" කියා.  We say, “Communist China”. But how are they 
getting an economic growth rate of 8 to 10 per cent? ඒක 
ෙවන්ෙන් රජෙයන්ද? නැහැ. ඒක ෙවන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන්. දකුණු ආසියාෙව් සියලුම ආර්ථිකයන් ශක්තිමත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, සංව ර්ධනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික පාග්ධනෙයන් -private capital එෙකන්- 
තමයි. එෙහම ෙනොෙවයි කියන්න කාටවත් බැහැ. එම නිසා ෙමවර 

අය වැය පැහැදිලිවම ෙපෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් කිරීෙම් අය 
වැයක් හැටියට මා දකිනවා. ඒකයි, විය යුත්ෙත්. We say that we 
are a centrist economy.  අපි කියනවා, අපි වෙම් ආර්ථිකයකුත් 
ෙනොෙවයි; දකුෙණ් ආර්ථිකයකුත් ෙනොෙවයි කියා. එෙහමයි විය 
යුත්ෙත්. නමුත් ෙමවර අය වැය තුළින් අපි market economy 
එකට වැඩි පවණතාවක් දක්වා තිෙබනවා. ෙමොකද, රජයට 
business කරන්න බැහැ. රජයට පුළුවන් ෙවන්ෙන්, ෙසේවයක් ලබා 
ෙදන්නයි. ඒ ෙසේවයට විශාල සම්පත් පමාණයක් යට කරනවා. But 
Government cannot do business. Business is done by the 
private sector. 1977න් පසුව ෙම් රෙට් ෙහොඳ, ශක්තිමත් 
ෙපෞද්ගලික අංශයක් බිහි වුණා. ඒ ෙපෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් 
කිරීම පධාන ෙදයක් හැටියට මා දකිනවා. ෙමවර අය වැෙයන් ඒක 
පැහැදිලිව සිදු ෙවනවා කියන එක මා පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන්, අය හා 
වැය -income and expenditure- පැති ෙදෙකන්  මුදල් ලැෙබන 
පැත්ත -revenue- ශක්තිමත් කරන්න අවශ්ය අලුත් කියාවිධි, 
නිර්මාණශීලී අදහස් අපෙග් මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
බව අප දැක්කා. ඒ වාෙග්ම අනවශ්ය වියදම් අඩු කිරීම සම්බන්ධව 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි. 

අනවශ්ය වියදම් අඩු කිරීමට පමුඛත්වය ලබා දී තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් ජනතාවට ලැෙබන 
සහන අඩු කර නැහැ. අපි එක පැත්තකින් ෙම් නිර්මාණශීලී අදහස් 
ගැන අෙප් පශංසාව පකාශ කරන අතරම, ෙම් balance එක ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. The Hon. Minister has balanced it providing 
welfare and also allowing private initiatives to come into 
play. That is the beauty of this Budget. I must especially 
highlight that he has allocated a sum of Rs. 15 billion for 
providing other facilities to 1,000 secondary schools -
ද්විතීයික පාසල් දහසක් පතිසංස්කරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 
15ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. පාසල් 1,360කට අවශ්ය මූලික 
අවශ්යතා ලබා දීමට රුපියල් බිලියන 30ක මුදලක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙම්වා පුංචි ගණන් ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් නිර්මාතෘ, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු නායකෙයක් වූ ලලිත් ඇතුලත්මුදලි 
මැතිතුමා ආරම්භ කළ මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව කමය යටෙත් 
Mahapola University එක පටන් ගැනීමට එතුමා රුපියල් බිලියන 
3ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා අලුත් අදහස්. මීට 
කලින් කවුරුවත් ෙම් අදහස් ඉදිරිපත් කර නැහැ. 

 අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඉතාමත් වාසනාවන්ත 
පුද්ගලෙයක්. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය මට දීලා එතුමා 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශය භාර ගත්තා. ෙම් රෙට් මාර්ග පද්ධතිය 
උසස් තැනකට ෙගන ඒමට එතුමාට රුපියල් බිලියන 15ක් 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම Megapolis and urban development 
සඳහා පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාට රුපියල් බිලියන 10ක් 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ අනුව අපට ෙපෙනනවා, ෙම් අය වැය තුළින් 
ෙම් රට ෙගන යන්ෙන් ෙකොතැනටද කියලා. නවීකරණය වූ 
ඉතාමත් උසස් ආර්ථික මට්ටමක් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදන, 
දකුණු ආසියාෙව් යටිතල පහසුකම්වලින් වැඩිෙයන්ම දියුණු රටක් 
බවට ෙම් රට පරිවර්තනය කිරීමට තමයි රවි කරුණානායක මහතා 
ෙම් අය වැය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එතුමාට අපෙග් පශංසාව පුද කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ඉතාමත් 
සතුෙටන් කියනවා, Public-Private Partnerships වැඩිෙයන්ම 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් අය වැෙයන් බව. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, හාවඩ් විශ්වවිද්යාලයට ගිය ඔබතුමාට, හාවඩ් 
විශ්වවිද්යාලෙය් පාඨමාලාවක් හදාරපු ඔබතුමාට ෙම් ගැන ෙහොඳට 
ෙත්ෙරනවා. අපි දන්නවා, හාවඩ් විශ්වවිද්යාලය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා. ඇෙමරිකාෙව් බුද්ධිමය ෙක්න්දයක් හැටියට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමයි එය හඳුන්වන්ෙන්. The University of Harvard is an 
intellectual forte in the United States. Sir, you have gone 
there; you have been there and seen the thinking there. ෙමය 
අලුත් ෙදයක්. ෙමය අලුත් විධියට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මම 
කාරණා ෙදකක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. අපි හැමදාම ෙම් ගැන 
කථා කරනවා. අපි දකුණු ආසියාව ගැන කථා කරනවා; 
සිංගප්පූරුව ගැන කථා කරනවා; ෙකොරියාව ගැන කථා කරනවා; 
ඩුබායි ගැන කථා කරනවා. කථා කරනවා පමණයි. නමුත් අද රවි 
කරුණානායක මහතා ෙම් ර ට මූල්ය ෙක්න්දයක් බවට පරිවර්තනය 
කිරීම සඳහා පැහැදිලි වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ෙම් රට ඩුබායි, සිංගප්පූරුව වැනි මූල්ය 
ෙක්න්දයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය හා රාජ්ය 
අංශය බද්ධ කරලා, යම් කිසි ධනස්කන්ධයක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ලබන ජුනි මාසය වන විට එම වැඩ පිළිෙවළ පටන් 
ගැනීමට එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අලුත් අදහස්වලින්, 
නිර්මාණශීලී අදහස්වලින් ෙපෝෂණය වූ අය වැය ෙයෝජනාවක් 
හැටියට මා ෙමය දකිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, MICE tourism කමය 
තුළින් නානාවිධ රටවල සංචාරක ක්ෙෂේතය ඉතාමත් දියුණු ෙවලා 
තිෙබන බව අපි දැකලා තිෙබනවා. සංචාරක ඇමතිවරෙයක් 
වශෙයන් අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත්  කටයුතු කළා; 
මමත් ෙකටි කාලයකට කටයුතු කළා. ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මන්තීතුමා විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් 
ෙගොඩක් ඇල්මක් දක්වන ෙකෙනක්. MICE tourism කියන්ෙන් 
නව සංකල්පයක්. Public-Private Partnerships යටෙත් MICE 
tourism සඳහා convention hall එකක් සෑදීමට රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා රුපියල් බිලියන 3ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

ග රු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපෙග් Bond 
Papers විකිණීමට - රජෙය් තිෙබන ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා 
රජෙය් මුදල් ෙනෝට්ටු විකිණීමට - එතුමා ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් 
දියත් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඉතාමත් ෙහොඳ අදහස්වලින් ෙපෝෂණය වූ අය 
වැයක් හැටියට මා ෙමම අය වැය දකිනවා. It is a Budget full of 
new ideas, which we have not seen from a Finance Minister 
for a long time. So, I commend him for that. ඒ වාෙග්ම, මම 
කලින් පකාශ කළ පරිදි අපෙග් රට ඉතා තරගකාරි ආර්ථිකයක් 
බවට පරිවර්තනය කිරීමට - to make our country a very 
competitive economy in South Asia - එතුමා උත්සාහ කරලා 
තිෙබනවා. යැෙපන්නන්ෙග් ආර්ථිකයකින් නිදහස් ෙකොට, 
නිෂ්පාදනෙයන් ශක්තිමත් වූ ඒ වාෙග්ම ඉතාමත් විනිවිද භාවෙයන් 
ෙපෝෂණය වූ අය වැයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට එතුමා උත්සාහ 
කරලා තිෙබනවා. ඵල දායිකත්වය වැඩි කිරීමට අවශ්යයි. 
විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ෙසේවෙය් ඵල දායිකත්වය වැඩි කිරීමට 
අවශ්යයි. අප සියලු ෙදනාම දන්නවා රාජ්ය ෙසේවකයන් ලක්ෂ 
දහතුනක් පමණ සිටිනවා කියලා. නමුත්, මම පශ්නයක් ෙලස මතු 
කරන්න කැමැතියි, ෙම් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙගන් උපරිම ශක්තිය හා 
ෙසේවය රජයට ලැෙබනවාද කියලා. එම නිසා එම රාජ්ය 
ෙසේවකයන් පුහුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක මුදලක් 
එතුමා ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම අය වැය ඓතිහාසික අය 
වැයක් හැටියට මම දකිනවා. Definitely, this is not one Budget, 
but several budgets that can hopefully build on the 
foundations that have been laid by the new vision the Hon. 
Prime Minister and the President have for this economy. 

එක පැත්තකින් අපෙග් දුප්පත් අහිංසක ජනතාවට ඒ ලැබිය 
යුතු සහන මුදල් ලැෙබන අතරම, අපෙග් ෙපෞද්ගලික අංශය 
ශක්තිමත් කිරීමට අපෙග් ආර්ථිකය නව පෙව්ශයකට ෙගන ඒමට 

උත්සාහ කරන අය වැයක් හැටියට මම ෙමම අය වැය දකිනවා. 
එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාට අපෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා. 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සියලුම ෙදනාට රෙට් ආර්ථිකය නැංවීමට 
අවශ්ය කරන සම්පත් ටික ලබා දීමට එතුමන්ලාෙග් සම්පූර්ණ 
කැපවීම හා දායකත්වය ෙම් අය වැෙයන් ඉල්ලා තිෙබනවා. We 
invite the private sector, as the Hon. Ravi Karunanayake 
said, to come forth, take some risks and make some 
initiatives for the sake of this economy, because it is time 
that the private sector comes in and contributes in a 
meaningful manner towards the development of this 
economy. 

අද අපෙග් මාතෘ භූමිය පවුල් වාදෙයන් ෙතොර අලුත් රටක් 
බවට පරිවර්තනය කිරීමට ෙම් අය වැෙයන් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳටම දන්නවා, පසු ගිය අය වැය 
ෙල්ඛන තුළින් එක පවුලකට පමණයි වැඩි සම්පත් පමාණයක් 
ලැබුෙණ් කියන කාරණය. ජාතික ධනෙයන් සියයට 70ක් පමණ  
එක පවුලකට පමණයි ගිෙය් කියන කාරණය ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා. ගරු රවි කරුණානායක මහතා ෙමවර අය වැෙයන් එය 
ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ෙමම අය වැය ෙම් රෙට් සිටින සියලුම 
පාර්ශවකරුවන්ට; සියලුම ජනතාවට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් අය 
වැයක් බවට පරිවර්තනය කිරීෙමන් එතුමා ෙමරෙට් ආර්ථිකය නව 
දැක්මකට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ෙමම විෙශේෂිත අය වැය 
සෑදීමට කළ අද්විතීය වැඩසටහනට අෙප් භාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු එහි සියලු ෙදනාටමත්, ගරු රවි කරුණානායක 
මහතා ඇතුළු මුදල් අමාත්යාංශෙය් සියලු ෙදනාටමත් මාෙග් 
ස්තුතිය පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙප් නවින් දිසානායක මැතිතුමා කියපු කාරණාවලට මා 

තවත් ෙදයක් එකතු කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, එම කරුණුවලට 
යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි. විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට 
ෙමම අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොටස් ෙදකකටයි. එකක් 
තමයි, සියයට 15ක බද්දක් අය කිරීමක් කලින් තිබුණා. පිට රටක 
එක්ෙකෙනක් ලංකාවට  ආෙවොත්, ඔහුට ලංකාෙව් තිෙබන 
ෙගොඩනැඟිල්ලකට ගිහිල්ලා තාවකාලිකව ජීවත් ෙවන්නට අවශ්ය 
නම්, ඒ agreement එක අත්සන් කරන්න සියයට 15ක බද්දක් අය 
කරන්න අවශ්යයි කියන කාරණය. ෙනොවැම්බර් මාෙසේ 20ෙවනි දා 
සිට එම සියයට 15ක බද්ද අපි අයින් කරලා තිෙබනවා, බදු 
කුලියට අමතරව. ඉතින් leasing  charge එක දැන් නැහැ. ෙදවැනි 
කාරණාව තමයි ෙමතැන ෙපන්වන්න හදනවා පිට රට අය - 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආයතනයකටද, ගරු ඇමතිතුමනි? 
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[ගරු නවින් දිසානායක මහතා] 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. නැහැ. ආයතන සහ පුද්ගලයන්ටයි. විෙද්ශිකෙයකු 

ෙමරටට තාවකාලිකව ජීවත් ෙවන්නට ආෙවොත් ෙගවීමට තිබුණු 
සියයට 15ක බද්ද සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පුද්ගලයාටත් පුළුවන්. ආයතනයකටත් පුළුවන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇත්ත වශෙයන්ම රටට ලැබුෙණ් ඒ වාෙග් ආයතනවලින් 

රුපියල් මිලියන 70යි.  

ඒක නිකම් අනවශ්ය ෙදයක්. ඒ වාෙග්ම තමයි විෙද්ශිකයන් 
ෙම් රටට ඇවිල්ලා ඉඩම් ගැනීෙම්දී කටයුතු කරන විධිය. අපි 
කිසිෙසේත්ම ඒ ෙකොන්ෙද්සි ලිහිල් කරලා නැහැ. එක විධියකින් 
විතරක් ලිහිල් කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙමෙහමයි. ආෙයෝජකයන් 
ඕනෑ තරම් පිරිසක් ෙම් රටට රුපියල් බිලියන ෙදකකට වැඩි -
රුපියල් මිලියන 2,000කට වැඩි- ආෙයෝජනයක් ෙගනාෙවොත් අපි 
ෙබොෙහොම සතුටින් ඒ අය ෙගවිය යුතු සියයට 100 බද්ද ඉවත් 
කරලා තිෙබනවා. ආෙයෝජකයකු ෙනොවන විෙද්ශිකෙයක් නිකම් 
ෙම් රටට ඇවිල්ලා ඉඩමක් බදු ගන්න හැදුෙවොත් ඒ සියයට 100 
බද්ද ඒ විධියටම තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] අපි පුළුවන් තරම් 
ෙද්ශීය ව්යවසායකයන්ට ඉඩ ෙදනවා. ඒ අයට  තාක්ෂණික දැනුම 
ෙගෙනන්න කියනවා. ඒකත් බැරි නම් අපි විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ට ඉඩ ෙදනවා. හැබැයි, එෙහම එනෙකොට ඒ 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයා ඒ threshold එක පහුකරන්න අවශ්යයි. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,000ක ආෙයෝජනයක් අවශ්ය නම්,- 
[බාධා කිරීමක්] ඔව්, Rs. 2 billion.  ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
2,000ක්. 

තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. පිට රට විශව්විද්යාලයක් 
ඇවිල්ලා කිව්ෙවොත්, "අපි අවුරුද්දකට ෙමන්න ෙමච්චර ළමයි  
පිරිසකට උදවු කරනවා" කියලා, අපි එයින් රටට එන වාසිය 
සාෙප්ක්ෂව බලලා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා කැබිනට් 
එෙකන් ඒකට අනුමැතිය ෙදනවා. ෙමහිදී තනි පුද්ගලෙයකුට 
තීන්දුවක් ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලය 
කිව්ෙවොත්, "ඔව්, අපි ඒ වාෙග් ෙද්කට අවස්ථාව ෙදනවා, එය රටට 
ඔබින ෙදයක්" කියලා, එතෙකොට තමයි Rs. 2 billion mark එක, 
threshold එක අඩු ෙවන්ෙන්. නමුත් ඒ වාෙග් ඒවා ෙවන්ෙන් 
ෙබොෙහොම කලාතුරකින්. ඉස්පිරිතාලයක් දැම්ෙමොත් ඒ වාෙග් 
ෙදයක් ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඉස්සර "Pioneering Status" කියලා එකක් 

තිබුණාෙන්. ඒවා ආෙයත් එනවා කියලා ෙන්ද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඒ වාෙග් ආෙයෝජන. මම ෙමතැනදී නිවැරදි කිරීමක් 

කරන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, යම් අය කියනවා අපි ෙම්වා සියලුම 
ෙදනාට විවෘත කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග් කිසිම ෙදයක් 
නැහැ. ගිය ආණ්ඩුව කළ ෙහොඳ ෙද්වල් තිෙබනවා, අපි ඒ ෙහොඳ 
ෙකොටස අරෙගන තිෙබනවා. සුද්දන්ට ඇවිල්ලා නිකම් ඉඩම් 

ගන්න අවස්ථාව ෙදනවා ෙවනුවට, ඔවුන් රුපියල් මිලියන 
2,000ක ආෙයෝජනයක් කෙළොත් ඒ බද්ද ඉවත් කරනවා කියලා 
අපි ඔවුන් දිරිමත් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ඔවුන් කිව්ෙවොත්, "අපි රක්ෂා 

10,000ක් ෙදනවා" කියලා, එතැනදීත් අපි අය කරන බදු 
පතිපත්තිය ලිහිල් කරනවා. රක්ෂා 10,000ක් ෙදනවා නම්  
රුපියල් මිලියන 1,500ක ආෙයෝජනයක් කරන්න  අවස්ථාව ලබා 
ෙදනවා. ෙමොකද, රක්ෂා 10,000ක් ඇති කරනවා කියන්ෙන් 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක්. රක්ෂා පමාණය අනුවත් අපි බදු 
පතිපත්තිය ලිහිල් කරනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් කරුණු 
වැරදියට වටහාගන්න එපා. මම මාධ්ය ආයතනවලිනුත් 
කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් පිළිබඳ නිවැරදි කිරීමක් 
අවශ්යයි, ජනතාව දැනුවත් කිරීමක් අවශ්යයි කියලා.  අපි අය 
වැයක් හදලා තිෙබන්ෙන්,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් විවාදෙය්දී දවස තුළ පැනනඟින කරුණුවල සංක්ෂිප්තයක් 

අරෙගන ඒ ගැන පකාශයක් කිරීෙම් හැකියාව මුදල් ඇමතිවරයා 
හැටියට ඔබතුමාට තිෙබනවා. ඒ නිසා හැම ෙදනාම ෙබොෙහොම 
ආදරෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ඔබතුමාෙග් උපරිම කාලය- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැනට මන්තීවරු 38ෙදෙනක් ෙම් විවාදෙය්දී කථා කර 

තිෙබනවා. ඒ හැම කථාවකම සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ කථා කරපු හැම මන්තීවරෙයකුෙග්ම වැදගත් අදහස් 
ගන්නවා. නිකරුෙණ් පශ්න කරන ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. ඒ බෙඩ් ගායට ෙමොකුත් කරන්න බැහැ. ෙමතැනට පක්ෂ 
ෙභ්දයක් අවශ්ය නැහැ. අපට අවශ්ය වන්ෙන් රටට රටට ඔබින 
ආර්ථිකයක් හදන එක. ඒක අපි සියලු ෙදනාෙග්ම වග කීමක්. අපි 
වැරදි කරලා ඇති. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ අලුත් අදහස් ඉදිරිපත් කළ අය සමඟ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 

භූමිය තුළදීම ෙනොෙයකුත් සාකච්ඡා පවත්වමින් තවත් අදහස් 
දක්වන්න ඒ අයට අවස්ථාව දීෙගන යනවා ෙන්ද, ෙපෙර්දා ඉඳන්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අනිවාර්යෙයන්ම. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අපි නම්යශීලි ෙවනවා. 

අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබන අදහස්වලට වඩා ෙහොඳ අදහසක් ෙම් ගරු 
මන්තීවරුන්ෙගන් ආෙවොත්, අපි නම්යශීලි විධියට ඒවාට අනුකූලව 
ෙවනස් ෙවනවා. අද දිගම්බරම් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහස්, 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහස් අපි 
සැලකිල්ලට ගන්නවා. මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා ධීවරයන්ෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් සම්බන්ධෙයන් අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව අපි ඉදිරිපත් 
කළ වැරදි ෙතොරතුර අපි නිවැරදි කළා. අපට අවශ්ය වන්ෙන්             
රෙට් ෙහොඳ ආර්ථිකයක් ඇති කිරීමයි. එෙහම නැතුව ෙම්ක 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙහෝ රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙග් ෙහෝ රවි කරුණානායකෙග් අය වැයක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක අපි රට ෙවනුෙවන් හදන අය වැයක්. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙහොඳ අදහස් හැම ෙද්ම ගන්නවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
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ගරු කාදර් කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

அல்ஹம் ல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். 

அஸ்ஸலா  வஸ்ஸலா  அலா அஷ்ரபில் ர்ஸலீன் 
அம்மா பஃத். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள! ெகளரவ 
அைமச்சர்கேள! ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள! 
கடந்த பாரா மன்றத் ேதர்த ல் ேபாட் யி வதற்கு 
வாய்ப்பளித்த ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கு த ல் என  மனமார்ந்த நன்றிகைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 2009இல் ன்  தசாப்த 
உள்நாட்  த்தம் நிைற ற் , சுமார் ஐந்தைர வ டங்கள் 
கடந்த நிைலயில், த்தத்தின் ெகா ரத்ைதத் தம  கண்களால் 
கண்ட, அதன் ேவதைனகைள உணர்ந்த ன்  தைல ைறகள் 
தம  ேசாகங்கைள வரலாறாக டக்கிைவத் விட் , 
ஒன்றிைணந்த இலங்ைகயில், எம  தாய்நாட் ன் ஒளிமயமான 
எதிர்காலம் ேவண் ம் வன்னிவாழ் தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள 
மக்க க்கு வி  ேவண் ம் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர 

ன்னணிக்கு வாக்குகைள வழங்கி என்ைனப் 
பாரா மன்றத் க்குத் ெதாி ெசய்  எனக்கு இன்  இங்கு 
ேபசுவதற்கான சந்தர்ப்பத்ைதப் ெபற் க்ெகா த்தி க் 
கின்றனர். உண்ைமக்கும் ேநர்ைமக்கும் நியாயத் க்கும் 
மதிப்பளிக்கும் அந்த அன்பார்ந்த வன்னி மக்க க்கு என  
மனமார்ந்த நன்றிகைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். கழ் 
அைனத் ம் அல்லாஹ் க்ேக! 

மக்கள் ேசைவ என்ப  எனக்கு ஒன் ம் திய விடயமல்ல. 
நான் என  தந்ைத வழியில் பயிற்றப்பட்டவன். அவர் 
பாரா மன்றம் வராமேலேய த்த ைனயில் இ ந்  
ெகாண்  ஒ  தனியாளாக ச க ேசைவயில் ஈ பட் ப் 
பிரேதசத்தின் தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள மக்களின் மனதில் நீங்கா 
இடம்பி த் ள்ளார். அவர் வழியில் மக்க டன் மக்களாக 
இ ந்  ேசைவயாற்றிய என்ைன இன்  வன்னி மக்கள் தம  
பிரதிநிதியாகத் ேதர்ந்ெத த் ள்ளனர். எனேவ, இப்ேபா  
என  பணி ச கக் கடைமயாக மாறி ள்ள .  

ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களின் 
தைலைமயிலான ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர ன்னணியின் 

தலாவ  பாரா மன்றத் ெபா த் ேதர்த ல் அக்கட்சியில் 
ேபாட் யிட்  ெவற்றிெபற்ற, நா  வ க்குமான 
ஒேரெயா  ஸ் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற 
வைகயி ம் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி சார்பாகப் 
ேபாட் யிட்  ெவற்றி ெபற்ற ஒேரெயா  சி பான்ைமப் 

பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயி ம் இன, மத, ெமாழி 
ேபதமின்றி அைனத்  மக்க க்கும் ேசைவயாற்ற நான் 
கடைமப்பட் ள்ேளன்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, 2016ஆம் 
நிதியாண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்ைத இந்த அைவயில் 
சமர்பிப்பித்த நிதி அைமச்சர் ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 
அவர்கள் தன  உைரயில் "நாம் ஒ  சில ேகாடீஸ்வரர்க க்கு 
மாத்திரம் தளத்திைன ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதைன ேநாக்கமாக 
ெகாள்ளவில்ைல. மில் யன் ேகாடீஸ்வரர்கைள 
உ வாக்குவதற்கான வழிைய ஏற்ப த் வேத எம  
ேநாக்கமாகும்" எனக் குறிப்பிட்டார். உண்ைமயில் பல் ன, 
பல் சமய, மிக நீண்டகால வரலாற் ப் பின்னணிைய ைடய 
எம  நாட்ைட அைனத்  மக்க ம் எவ்வித 
பாகுபா க மின்றி வானவில் ேபான்  பிரகாசிக்கக்கூ ய, 
ெபா ளாதாரச் ெசழிப் ள்ள, அபிவி த்தியைடந்த ஒ  நாடாக 
மாற்றியைமப்பேத எம  இலக்காக இ க்க ேவண் ம்.  

ேமதகு ஜனாதிபதி மற் ம் ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் 
குறிப்பிட்ட ேபான்  எம  எதிர்காலச் சந்ததியின க்குச் 
சிறந்த வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த் வைத இலக்காகக்ெகாண்ேட 
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் ன்ைவக்கப்பட் ள்ள . 
உண்ைமயில் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

ன்ெமாழியப்பட்ட ஒ  மில் யன் ேவைலவாய்ப் க்கைள 
உ வாக்குதல், வ மான மட்டங்கைள வி த்தி ெசய்தல், 
கிராமியப் ெபா ளாதாரங்கைள அபிவி த்தி ெசய்தல், 
கிராமிய மற் ம் ேதாட்டத் ைறயினர ம் ந த்தர வகுப்ைபச் 
சார்ந்தவர்களின ம் அரசாங்க ஊழியர்களின ம் ஆதன 
உாிைமைய உ திப்ப த்தல், பரந்த மற் ம் உ திவாய்ந்த 
ந த்தர வகுப்பினைர உ வாக்குதல் என்பன மிக ம் 
வரேவற்கத்தக்க விடயங்களாகும்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, வன்னிவாழ் தமிழ், 
ஸ் ம், சிங்கள மக்களின் பிரதிநிதி என்ற வைகயில் இந்த 

வர  ெசல த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட கிராமியப் 
ெபா ளாதார மீெள ச்சி நடவ க்ைக டன் ெதாடர்பான 
விவசாயம், பழங்கள் மற் ம் காய்கறிகள் உற்பத்தி, 
பாற்பண்ைணக் ைகத்ெதாழில், கடற்ெறாழில், ேகாழிப் 
பண்ைண மற் ம் இவற் டன் சார்ந்த பதனிடல் ேபான்ற 
ெதாழில் யற்சிகள் லம் எம  மக்கள் ெப ம்பா ம் 
பயனைடவார்கள் என நாம் நம் கின்ேறன்.  

குறிப்பாக இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் காணப்ப ம் 
ந ன ெதாழில் ட்பத் டனான ைமயான ெநல் 
களஞ்சியசாைல ஒன்ைற மன்னார் மாவட்டத்தில் நி தல், 
அ ராத ரம், வ னியா மற் ம் கிளிெநாச்சி மாவட்டங்கைள 
இைணத்  விவசாய, கால்நைட மற் ம் மீன் பதப்ப த் ம் 
ைகத்ெதாழில் ைமயங்கைள உ வாக்குதல், வ னியாவில் 

திய ெபா ளாதார வலயெமான்றிைன நி வதற்கு பாய் 
200 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்தல், எம  பிரேதசத்தின் 
கல்வி ேமம்பாட் க்காக வ னியாவில் விவசாய பீடத்ைத 
அைமத்தல், யாழ்ப்பாணம் ைகயிரதப் பாைதயில் மாேகா 
மற் ம் வ னியா பாைதகளின் ேவகத்திைன 
ேமம்ப த் வதற்காக பாய் 2,000 மில் யன் நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்தல், தம் ள்ள, ெபாலன்ன ைவ, ல்ைலத்தீ , 
யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற இடங்கைள இைணக்கும் வைகயிலான 
வடக்கு, கிழக்கு அதிேவகப் பாைதைய விாிவாக்குதல் ஆகிய 
பல சிறந்த திட்டங்கள் லம் எம  வன்னி மக்க ம் 
பயனைடவார்கள். இைவ அவர்கைள ம் நாட் ன் ேதசியப் 
ெபா ளாதாரத்தின் பங்குதாரர்களாக உள்வாங்கித் 
தைலநிமிர்ந்  வா ம் ஒ  ச கமாக மாற்றியைமக்கும் என 
நான் நம் கின்ேறன்.  

1403 1404 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ஒ  பாாிய 
அபிவி த்தி இலக்குடன் பயணிக்கும் எம  நாட் ன் 
அைனத்  யற்சிக க்கும் ரண ஆதரைவ வழங்குவ டன், 
அதில் க்கிய பங்குதாரராக ன்னின்  உைழப்பதற்கு 
அைனத்  வன்னி மக்க ம் ஆவலாய் உள்ளனர். இ ப்பி ம் 

த்த சூழ்நிைலயில் வன்னி மண்ணி ந்  காரணமின்றிேய 
அநியாயமாக ெவளிேயற்றப்பட்ட தமிழ், ஸ் ம் மற் ம் 
சிங்கள மக்கள் உள்நாட் ேலேய அகதிகளாக வாழ்ந்  
வ கின்றைம மிக ம் மன ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். இன 
நல் ணக்கத்ைத ைமயாக அைடவதி ள்ள தடங்கல் 
மற் ம் தாமதங்கள், குறிப்பாக அதன் பிரதான அம்சங்களான 

னர்நிர்மாணம் ெசய்தல், உாிய இழப்பீ கைள வழங்கல், நீதி 
வழங்கல், அரசியல் ைகதிக க்கான ெபா மன்னிப்  வழங்கல் 
மற் ம் உாிய வாழ்வாதார வசதிக டன் அைனத்  
மக்கைள ம் ெகளரவமான ைறயில் மீள்கு ேயற்றல் எ ம் 
விடயங்கள் காரணமின்றிேய தாமதப்ப த்தப்பட்  
வ கின்றைம பிரேதச அபிவி த்திைய ம் மக்கள  நாளாந்த 
வாழ்ைவ ம் ெபாி ம் பாதித் ள்ள .  

இன்  த்தம் வைடந்த நிைலயில், 
பல்லாயிரக்கணக்கான வன்னி மக்கள் தம  ெசாந்த 
இடங்களில் கு யமர யாமல் அல்ல  கு யமர்த்தப்படாமல் 
உள்ளனர். அேதேபால, த்த சூழ ல் ைக ெசய்யப்பட்ட 

ற் க்கும் அதிகமான இைளஞர்கள் இ வைர எவ்வித 
விசாரைணக மின்றித் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ளனர். ேம ம், 
இனந்ெதாியாத ைறயில் கடத்தப்பட்ட தம  உற கள் 
பற்றிய எவ்வித தகவல்க ம் இல்லாத ேசாகத் டன் வா ம் 

ற் க்கணக்கான கு ம்பங்க ம் வன்னியில் வாழ்கின்றனர். 
கு ம்பத் தைலவர்கைள இழந் , இன்  விதைவகளாக 
பல்ேவ  கஷ்டங்க க்கு மத்தியில் தம  பிள்ைளகளின் 
நல க்காக வா ம் கு ம்பத் தைலவிகளின் அர்ப்பணிப் 
ைப ம் நாம் மறந் விட யா . இந்தச் ேசாகங்கள் வன்னி 
மக்கைள மாத்திரமல்ல, மனிதாபிமானத் ட ம் 
உண்ைமயான ேதசிய உணர் ட ம் இந்தப் பிரச்சிைனைய 
ேநாக்கும் அைனவைர ம் ண்ப த் ம் விடயங்களாகும். 
எனேவ, எம  மக்களின் உண்ைமயான ேதைவகைள 
இனங்கண்  ன் ாிைமப்ப த்தி, அவற்ைறத் தீர்க்க உாிய 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்படேவண் ம்.  

ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, “உள்நாட் ல் 
இடம்ெபயர்ந்தவர்கைள மீள்கு ேயற் வதற்கான நடவ க்ைக 
கைள உடன யாக நாம் எ ப்ப டன் ஏற்கனேவ மீள் 
கு ேயறிய கு ம்பங்க க்கு வாழ்வாதார வாய்ப் கைள ம் 
அ ப்பைடத் ேதைவகைள ம் வழங்குவதற்கும் நடவ க்ைக 
எ த் ள்ேளாம்; இதற்காக ைறயான சுகாதார வசதிகள், 
சுத்தமான கு நீர் மற் ம் மின்சாரம் என்பவற் டன் மன்னார் 
மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் 20,000 கைள 
நிர்மாணிப்ேபாம்” என வர  ெசல த் திட்ட உைரயின்ேபா  
ெகௗரவ நிதியைமச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட் ந்தார். இ  
மிக ம் வரேவற்கத்தக்க விடயமாகும். உண்ைமயில் இன்  
அங்கு இைதவிட பல மடங்கு களின் ேதைவ உள்ள . 
எனேவ, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் உண்ைமயான 
இலக்குகைள அைடவதற்கு,  நா ம் ஒன்றிைணந்  
உள்நாட் ல் வா ம் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அைனத்  
மக்கைள ம் ரண வசதிக டன் கு யமர்த்த அ ம்பா பட 
ேவண் ம். அதன் காரணமாக எதிர்பார்த்த பரந்த மற் ம் 
உ திவாய்ந்த ந த்தர வகுப்பினைர நிச்சயமாக உ வாக்க 

ம். இ  தவிர, சிறந்த கு நீர் வசதியின்ைம, 
உட்கட்டைமப்  வசதிகளின்ைம, வாழ்வாதார உதவிகள் 
இன்ைம, ெதாழில் வாய்ப்பின்ைம, ெபா  வசதிகளின்ைம 
ேபான்றவற்ேறா  கல்விப் பிரச்சிைன ேபான்ற பல 

பிரச்சிைனக ம் வன்னிப் பிரேதசத்தின் மன்னார், வ னியா 
மற் ம் ல்ைலத்தீ  ஆகிய ன்  மாவட்டங்களி ம் 
காணப்ப கின்றன. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය 

අවසන්. 

 
ගරු කාදර් කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள! வ னியா 
மாவட்டத்தில் சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 2014 இல் 182 ஆக இ ந்த . அ  2015இல் 
286 ஆக சுமார் 57 சத தத்தால் அதிகாித் ள்ள . இ  மிக ம் 
அபாயகரமான ேபாக்காகும். நீாி ள்ள கல்சியத்தின் அள  
மக்களின் உடல் ஆேராக்கியத்ைதப் ெபாி ம் பாதித் ள்ள . 
இந்த வைகயில், ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்களின் யற்சியினால் பாாிய சி நீரக 
ைவத்தியசாைலெயான்  வன்னியின் எல்ைலப் பகுதியில் 
நி வப்ப கின்றைம காலத்தின் ேதைவயாகும். அேதேபால், 
அதற்குப் பாிகாரமாக வன்னியின் அைனத் க் 
கு யி ப் க்க க்கும் யநீைர வழங்க உாிய ஏற்பா கள் 
எ க்கப்படேவண் ம். குறிப்பாக, வன்னியில் த்தத் க்குப் 
பின்னர், அதாவ  2010களில் மக்கைள மீளக்கு ேயற்றிய 
பகுதிகளி ள்ள திகள் தி த்தப்பட் ள்ளன. ஆனால், 
வ னியா நகைர ைமயமாகக்ெகாண்ட மக்கள் ெசறிவாக 
வா ம் கு யி ப் ச் சார்ந்த திகள் மிகேமாசமான நிைலயில் 
உள்ளன. குறிப்பாக, B-52 எ ம் வ னியா பஜார் தி, 
சாளம்ைபக்குளம், வரசங்குளம், கு க்க ர் ேபான்ற 
கிராமங்கைள இைணக்கும் வ னியா பைறயனாலங்குளம் 
சந்தி வைர ள்ள A-30 தி, ெந க்குளம் சந்தியி ந்  
சூ ெவந்த ல , உ க்குளம், ர ரம் ஊடாக மதவாச்சி-
மன்னார் திைய இைணக்கும் B-325 தி மற் ம் 
வாாிக்குட் ர், தம்பன்குளம் கிராமங்கைள இைணக்கும் 

வரசங்குளம் - ெசட் க்குளம் தி, மாம வ, ேபாகஸ்ெவவ, 
பராக்கிரம ர ஆகிய கிராமங்கைள இைணக்கும் ெவளிக்குளம் 
- ெவ ஓயா வைர ள்ள  B-442 தி ேபான்ற பல பிரதான 

திகள் ெசப்பனிடப்பட் ச் சீர்ெசய்யப்படேவண் ய 
ேதைவ ம் உள்ள . 

ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, பல 
தசாப்தங்களாகத் தீர்க்கப்படா  ைதந்  கிடக்கும் வன்னி 
மக்களின் பிரச்சிைனகைள இவ்வா  அ க்கிக்ெகாண்ேட 
ேபாகலாம். 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු කාදර් කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මට තව විනාඩියක් 

ෙදන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා විනාඩි තුනක් වැඩිපුරත් අරෙගන තිෙබනවා. 
 
ගරු කාදර් කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.   

தீர்  காண்ப  என்ப  தனி ஒ வரால் ெசய்ய மான 
விடயமல்ல. மாறாக, ைமயான அரச இயந்திர ம் மக்கள் 
அைமப் க்க ம் அரசியல் தைலைமக ம் இைணந்  
பணியாற்றினால் மாத்திரேம உண்ைமயான தீர்ைவ 
அைடய ெமன நான் நம் கின்ேறன். இ தியாக, 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு வி  கிைடக்க, ேதசிய 
அரசாங்கத்தின் அபிவி த்திப் பயணத்தில் இைணந்  
ெசயற்பட தமிழ், ஸ் ம்,, சிங்கள அரசியல் தைலைமகள் 
மற் ம் பிரேதச அரசியல்வாதிகள் தம  கட்சி 
ேவ பா க க்கு அப்பால் ஒன்றிைணந்  ஒற் ைமயாகப் 
பணியாற்ற எல்லாம் வல்ல இைறவனிடத்தில் 
பிரார்த்தித்தவனாக என  கன்னி உைரைய நிைற  
ெசய் ெகாள்கிேறன். நன்றி! 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Hirunika 

Premachandra. Before she starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Mujibur Rahuman to the Chair? 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I propose that the Hon. Mujibur Rahuman do now 

take the Chair. 
 

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 නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය කථා කරන්න. ඔබතුමියට විනාඩි 20ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 2.56] 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාෙව් 69වැනි අය වැය  

පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම තරුණ ෙද්ශපාලනඥවරියක් විධියට අද 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව පළමුෙවන්ම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන්ම රෙට් අනාගතය බාර ගන්න 
ඉන්න තරුණ පරපුර නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලනඥවරියක් 
විධියට තරුණ තරුණියන්ට, ෙයොවුන් පරපුරට ෙම් අය වැය 
ෙකොෙහොමද දැෙනන්ෙන් කියන එක පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම  රෙට් 
සමස්ත ජනතාවට ෙම් අය වැය  දැෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක පිළිබඳවත්, ජනතාවත් එක්ක නිතරම ඉන්න 
ෙද්ශපාලනඥවරියක් විධියට  ඔවුන්ෙග් අදහස් වාෙග්ම 
ෙපරමුණක් විධියට අෙප් අදහසුත් මම අද ෙමම සභාෙව් පකාශ 
කරන්න කැමැතියි.  

පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, අපි පසු ගිය ජනවාරි 8වැනිදා 
ලබා ගත් ජයගහණය ඉතාමත් සුවිෙශේෂී එකක් බව.  පසු ගිය 
ජනවාරි 8වැනිදා පැවති ජනාධිපතිවරණයට කලින් හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් අය වැය පකාශයට 
පත්  කළා.  මට ෙහොඳට මතකයි, එවකට මම බස්නාහිර පළාත් 
සභාෙව් මන්තීවරියක් වශෙයනුයි සිටිෙය්.     එතුමා අය වැය 
පකාශයට පත් කරලා අවසානෙය් ඇහුවා,  "ෙකොෙහොමද, ගෙම් 
බයියාෙග් වැඩ?" කියලා. එතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව තමයි  
බයියන්ෙග්, ෙටොයියන්ෙග් කථාව එළියට ආෙව්. එතුමා ගෙම් 
බයියන්ෙග් වැඩ ෙකොෙහොමද කියලා අහද්දී,  එවකට විපක්ෂෙය් 
සිටි සියලුම යූඑන්පී මන්තීවරුන් පමුඛ සියලු ෙදනාට  කටඋත්තර 
නැති වුණා. ඒකට ෙහේතුව තමයි, අපි හැෙමෝටම හිතාගන්න බැරි, 
පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන් ද කියලා සැක හිෙතන, ඒෙහත් 
රෙට් ජනතාව කැමැති ෙවයි කියලා හිතන විධිෙය් අය වැයක් 
තමයි එතුමා එදා පකාශයට පත් කෙළේ. හැබැයි, එෙහම අය වැයක් 
පකාශයට පත් කළත්, පසු ගිය ජනවාරි 8වැනිදා එතුමා පරාජයට 
පත් වුණා. ෙමොකක්ද, එෙහනම් ඒෙක් ෙත්රුම? ඒෙක් ෙත්රුම 
තමයි තවදුරටත් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලස්සන රූපයක් ෙපන්නලා, 
පාෙයෝගිකව කරන්න බැ රි විධිෙය්, සහනාධාර ෙගොඩාක් ෙදන 
විධිෙය් අය වැයක් පකාශයට පත් කළාට, රෙට් ජනතාවෙග් සිතුම් 
පැතුම් එතැනින් ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක.  ඒක තමයි පසු 
ගියදා  පැවැති  ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව රෙට් ජනතාව අපට දීපු 
පණිවුඩය.  එදා මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පසුව 
මමත් මාධ්යයට පකාශයක් කළා.  අගමැතිතුමා වචනයක්වත් කථා 
කරන්ෙන් නැතිවයි එළියට බැස්ෙසේ. හිටපු විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
වචනයක්වත් කථා කරන්ෙන් නැතිවයි එළියට බැස්ෙසේ. ෙමොකද, 
හැෙමෝම භය වුණා, ෙම් අය වැය ෙයෝජනා ඇත්තටම කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්ද, ෙම්ක පාෙයෝගික ද කියලා. පා ෙයෝගික 
වුෙණොත් රෙට්ම ජනතාවට සහන රාශියක් සැලෙසනවා. හැබැයි, 
ඔවුන් හැම ෙකනාටම වැටහුණු ෙදයක් තමයි  ඒ අය වැය 
පාෙයෝගික නැහැ කියන එක.  

පසු ගිය ආණ්ඩුවට හැමදාම තිබුෙණ්  පැලැස්තර ෙද්ශපාලන 
විසඳුම්. පැලැසත්ර ෙද්ශපාලන විසඳුම් කියන්ෙන්, පසු ගිය 
කාලෙය්ම යම් කිසි මැතිවරණයක් ළඟ එන ෙකොට පකාශයට පත් 
කරපු අය වැය, මැතිවරණය ජයගහණය කිරීෙම් අය වැයක්  
විධියට තමයි ඔවුන් පකාශයට පත් කෙළේ. ෙම් පැලැස්තර 
කථාවටම මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්.  පසු ගිය කාලෙය් 
ෙබොරැල්ල, වනාතමුල්ෙල් ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් 
"සිරිසර උයන" කියලා නිවාස සංකීර්ණයක් විවෘත කළා මට 
මතකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් 
සිටින මන්තීවරයකු විධියට ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, ෙම් නිවාස 
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සංකීර්ණෙය් අද වන විට තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව. ෙම් ළඟදී 
දවසක අම්මා ෙකෙනක් ළමයකු වඩා ෙගන ඒ නිවාස සංකීර්ණෙය් 
උඩම තට්ටුව වන 11වැනි තට්ටුවට ගිය අවස්ථාවක, ළමයා 
වීදුරුවට අතින් ගහපු පාරට 11වැනි තට්ටුෙව් ඉඳලා ඒ වීදුරු 
ජෙන්ලය පහළට කඩා ෙගන වැටුණා. ඔන්න, ඒවාෙය් පමිතිය. 
හදිසියට හදාපු නිවාස සංකීර්ණවල තිෙබන පමිතිය ගැනයි මම ෙම් 
කථා කරන්ෙන්.  එම "සිරිසර උයන" නිවාස සංකීර්ණයට ගිහිල්ලා 
බැලුෙවොත් එහි ෙපොෙළොව සම්පූර්ණෙයන්ම යටට ගිලා බැස 
තිෙබනවා දැක ගන්නට පුළුවන්.   

අෙනක් කාරණය, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව එදිෙනදා යම්කිසි 
ෙවෙළඳාමක් කර ෙගන ජීවත් වුණු ජනතාවක්. අඩුම ගණෙන් 
තුන්ෙදනකුට, හතරෙදනකුට ඉඳෙගන එදා ෙව්ල කන්න බැරි 
ෙපොඩි සාලයක් ඒ නිවාසවල තිෙබන්ෙන්. ෙදෙද නකු සාලෙය් 
ඉඳෙගන කෑම කනවා නම් අනික් ෙදෙදනා කාමරයට ෙවලා බලා 
ෙගන ඉන්න ඕනෑ, ඒ ෙගොල්ලන්ට කෑම කන්න turn එක එන 
කල්. කුකුළන් පටවනවා වාෙග් ජනතාව ඒ පුංචි නිවාසවලට 
පැටවීම නිසා ඔවුන් එදිෙනදා කරපු ෙවෙළඳාමත් එෙහම පිටින්ම 
අෙහෝසි  වනවා. එදිෙනදා යම්කිසි ෙවෙළඳාමක් කළ සමහරුන්ට 
ෙවනමම කඩ කාමරයක් පහළින් දීලා තිෙබනවා, සමහරුන්ට දීලා 
නැහැ. ඔවුන් ෙමපමණ කාලයක් ලැබූ ආදායම ඒ කඩ කාමරවලින් 
ලබා ගන්න විධියක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් ආදායම එතැනින්ම නවත්වා 
දමා තිෙබනවා. "අපි ඔවුන්ට  ෙහොඳ නිවාස භාර දුන්නා. වතුවලින් 
අයින් කරලා ඔවුන්ට ෙම් නිවාස භාර දුන්නා"යි කියා කථා කළාට 
ඇත්තටම ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් ෙවලාද කියන එක 
ෙලොකු ගැටලුවක්. ඒ පැත්තට ගිහින් බැලුෙවොත් ඔවුන් කියන්ෙන්, 
"අෙන් ෙනෝනා! අපි වතුවල ඉන්න ෙකොට මීට වඩා ෙහොඳින් 
හිටියා"යි කියලායි. අන්න ඒ වාෙග් කටයුතු තමයි පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් රාජ්ය නායකයාෙග් සිට මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් 
සියලුෙදනාම කෙළේ.  

නිවාස සංකීර්ණවලට බඩු අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
ඉන්දියාෙවන්. ඒ නිවාසවල ෙමොකක් ෙහෝ කැඩුෙණොත්, එෙහම 
නැත්නම් bathroom එකක ෙහෝ යම්කිසි පතිසංස්කරණයක් 
කරන්න ඕනෑ නම් නැවත වරක් ඉන්දියාවට ගිහින් තමයි ඒ කෑලි 
ෙගෙනන්න ඕනෑ.  පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් ජනතාවට ඒ වාෙග් 
පැලැස්තර ෙද්ශපාලන විසඳුම් තමයි ලබා දුන්ෙන්. "ඒ පාලනය 
තවදුරටත් අපට එපා"යි කියන අදහස ජනවාරි 08වන දා වන විට 
ජනතාවෙග් ඔළුවට ෙහොඳටම වැදිලායි තිබුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එෙතක් කාලයක් ජනතාවට ෙමොන ෙද් දුන්නත් ඒවා 
පාෙයෝගික නැහැයි කියන එක ඔවුන්ට පැහැදිලිව ෙත්රුණු නිසා 
තමයි ජනවා රි 08වන දා අපි ජයගහණය කෙළේ.  

ෙකෙසේ ෙහෝ ෙව්වා ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් 
විෙශේෂ වුවමනාවක් තිෙබනවා, අෙප් ෙම් අලුත් අය වැෙයන් රැකියා 
දසලක්ෂයක් හඳුන්වා ෙදන්නට. රැකියා දසලක්ෂය තුළින් ආදායම  
ඉහළ නැංවීම, ගාමීය ආර්ථික සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීම, සියලුම 
ජනතාවෙග් ෙද්ෙපොළ අයිතිය ලබා දීම සහ ශක්තිමත්, පුළුල් 
මධ්යම පන්තියක් බිහි කරලීම තමයි අෙප් ෙම් අය වැෙය් මූලික 
වුවමනාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙතක් කාලයක් අෙප් 
වතුවල ජනතාව හැඳින්වූෙය් අසවල් වත්ෙත් ජනතාව, හැෙට් 
වත්ෙත් ජනතාව,  ටීවීසී වත්ෙත් ජනතාව කියලායි. ඒ වතු 
සංස්කෘතිය අයින් කරලා, "මා ෙමෙහේ ඉඳලා ආෙව්" කියා 
ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන් විධියට ජනතාවට ස්ථිර නිවසක් 
ලබා ෙදන්න ෙම් නව අය වැෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මා 
විශ්වාස කරනවා, ඒ ජනතාවට නිවාස ලබා ගැනීෙම් සිහිනය ඉෂ්ට 
කර ගන්න අනිවාර්යෙයන් පුළුවන් ෙවයි කියලා.  

අනික් කාරණය, අෙප් රෙට් තිබුෙණ් පුදුමාකාර පාලනයක්. 
අපට ෙපෙනනවා, අලුත් අය වැෙයන් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට 
ෙලොකු අවස්ථාවක් ලබා දීලා තිෙබනවාය කියලා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට රට ඇතුෙළේ යම්කිසි 
ෙදයකට ආෙයෝජනය කරනවා තබා, ටිප් එකක් ඇවිල්ලා, එෙහම 
නැත්නම් සංචාරයකට ඇවිල්ලා නිදහෙසේ ගත කරලා, ජීවිතය රැක 
ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට මතක 
ඇති, තංගෙල්ෙල් හිටපු ෙද්ශපාලනඥයකු බිතාන්ය ජාතිකයකු 
මරා දමා, ඔහුෙග් ෙපම්වතිය දූෂණය කළ බව. ඒ නිසා 
සංචාරකයන් එන්න භය වුණා. සංචාරකයන් සහ විෙද්ශීය රටවල 
උදවිය ෙම් රට පිළිබඳව පුදුමාකාර භයකින් වාෙග්ම පිළිකුලකින් 
බලන තත්ත්වයට ෙම් රට පත් කළා.  

ෙහට උපදින දරුවාත් පුදුමාකාර ණය බරකින් තමයි 
උපදින්ෙන්. විෙද්ශ රටවලින් ලබා ගන්නා ණය ෙගවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ෙම් රට තවදුරටත් විෙද්ශ රටවල ණය ගැතියකු බවට 
පත් කරන එක නවත්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙකොයි කාලෙය්ද ෙම් 
ණය ෙගවීම නවතින්ෙන් කියා හිතන්ෙන් නැතුව ෙනොෙයක් 
මට්ටමින්, ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් විෙද්ශ රටවලින් ණය ලබා 
ගත්තා. ඒකට ෙමොකද, විෙද්ශ රටවලින් ෙකොපමණ ණය ලබා 
ගත්තත්, අනික් පැත්ෙතන් විෙද්ශ රටවල් ගැන කථා කරන ෙකොට 
ජාත්යන්තර කුමන්තණය කියා පුප්පන්න තමයි අෙප් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට උගන්වා තිබුෙණ්. අඩුම ගණෙන් විෙද්ශ 
රටකින් ණය ලබා ෙදන්න හැකියාවක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
අෙප් හිටපු කැබිනට් ඇමති ෙකෙනක් UN එක ඉදිරිපිට 
උපවාසයක් කරනවා නම්?  

රෙට් රාජ්ය නායකයා ගිහින් එතුමාට වතුර ෙපොවනවා. ෙමයින් 
අපි මුළු ෙලෝකයටම ෙපන්වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඕනෑම ජඩ වැඩක්, 
ඕනෑම වැරැදි වැඩක්, ඕනෑම ෙදයක් රෙට් ඇමතිවරයකුට කරන්න 
පුළුවන්, මන්තීවරෙයකුට කරන්න පුළුවන්, ඒ කුමන ෙදයක් 
කළත් රෙට් රාජ්ය නායකයා එතුමා ෙබ්රා ගන්න ඉදිරියට යනවාය 
කියන පණිවුඩයයි ඒ තුළින් ජාත්යන්තරයට ලබා දුන්ෙන්. ඊට 
පසුව ජාත්යන්තරය අෙප් රට තුළ ආෙයෝජනයක් කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා ජාත්යන්තර ෙව්දිකාව තුළ අෙප් රට පිළිකුලට භාජන වීම 
ගැන පුදුම ෙවන්න ෙදයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, දැන් ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා 
ඒ රටවලට ගිහින් ඒ තිබුණු පශ්න ටික ටික විසඳා ෙගන යනවා. 
ජාත්යන්තර රටවල් අෙප් රට දිහා බැලුෙව් අෙප් රට ෙගෝතික 
රටක් විධියටයි. ෙගෝතික රටක් විධියට ජීවත් වන තත්ත්වය 
මිනිසුන්ෙග් ඔළුවලට දැම්ෙම් පසු ගිය රජය තුළිනුයි. පසු ගිය රජය 
කාලෙය් විෙද්ශ තානාපති ෙකනකු ෙහෝ විෙද්ශ නිෙයෝජිතයකු 
ලංකාවට ආවාම කවුරු ෙහෝ පිරිසක් ෙබෝඩ් උස්සා ෙගන කෑ 
ගහනවා, ''අන්න ජාත්යන්තර කුමන්තණයක් කරන්න රටට 
ආවා''යි කියලා. ඒ අදහස තමයි පසු ගිය අවුරුදු 9 තිස්ෙසේම ෙම් 
උදවිය, ෙම් ෙද්ශපාලඥයන් අෙප් රෙට් මිනිසුන්ෙග් ඔළුවලට 
කැව්ෙව්; ඔළුවලට දැම්ෙම්. පසු ගිය අවුරුදු 9 තුළම අප ෙකොටු 
කර, ෙගෝතිකයන් විධියට අප මුල්ලකට දමා, ''ජාත්යන්තරයත් 
එක්ක අපට කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ''යි කියා ජාත්යන්තරය සමඟ 
අමනාප කරවා, රෙට් ජනතාවට ෙවනමම අදහසක් තමයි ඔළුවට 
දමා තිබුෙණ්. අෙප් රට රුසියාව වාෙග් රටක් නම්, අපට තනිවම 
නැඟී සිටින්න හැකියාව තිෙබනවා. එෙහම නම් අපට 
ජාත්යන්තරෙය් උදව්වක්, ණය මුදලක් ෙහෝ ආධාරයක් අවශ්ය 
නැහැ. අෙප් රට තවමත් දියුණු ෙවමින් පවතින රටක් නිසා, එවැනි 
තත්ත්වයකට යන්න තබා එෙහම හිතන්නවත් බැහැ. ඒ නිසා අපට 
අනිවාර්යෙයන්ම පිට රටවල උදවු අවශ්යයි. ෙමෙහේ ඉඳ ෙගන පිට 
රටවල සිටින ෙලොකු ෙලොකු උදවියට ඇඟිල්ල දිගු කර ෙගන කෑ 
ගහන මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් ඉන්න ෙකොට පිට රටකට ගිහින් 
අපි ණයක් ෙහෝ ආධාරයක් ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?   
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නීතිෙය් ආධිපත්යය හා නීතිය පිළිබඳව 
ජනතාව තුළ තිෙබන විශ්වාසය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මම 
මෑතකදී ෙහොඳ video එකක් දැක්කා. ෙහොඳ DIG ෙකෙනක් සිටියා. 
මා එතුමා ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා. හිටපු ඇමතිවරෙයකුෙග් කීමකට 
හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා පිරිසක් එක්ක ගිහින් හිටපු DIGට 
බණිනවා. බැණලා, ඔහුට ගහලා ඔහුෙග් ෙතොප්පියත් විසි කරනවා. 
ඒක තමයි අෙප් රෙට් ෙපොලීසියට තිබුණු තැන. ෙම් රෙට් නීතිය 
කියාත්මක කරන ආයතන පැත්ෙතන් බැලුවත්, ආර්ථිකය 
පැත්ෙතන් බැලුවත්, ෙමොන පැත්ෙතන් බැලුවත් සෑම ෙදයක්ම 
ඉතාමත් අඩාල තත්ත්වයකට පත් කර, ෙම් රට ආපස්සට ෙගන 
යෑමක් තමයි පසු ගිය අවුරුදු 9ක කාලය තුළ සිදු වුෙණ්.  

මා විශ්වාස කරනවා, රෙට් ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම්, රෙට් 
ජනතාවෙග් හැසිරීම පාදක වන්ෙන් ඒ රෙට්  ආණ්ඩුෙව් හැසිරීම 
මතයි කියා. පසු ගිය අවුරුදු 9 ඇතුළත රාජ්ය ෙසේවකයන්ට පුරුදු 
කෙළේ ෙහොරකම් කරන්නයි. පසු ගිය අවුරුදු 9ක කාලය ඇතුළත 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට පුරුදු කෙළේ, ''උඩ ඉන්න ෙලොක්ෙකෝ 
ෙහොරකම් කරනවා, ඔය ෙගොල්ෙලෝත් ෙපොඩියට ෙපොඩ්ඩක් 
ෙහොරකම් කළාට කමක් නැහැ''යි කියා කියන්නයි. පසු ගිය අවුරුදු 
9 තුළම අෙප් රෙට් ජනතාවට පුරුදු කෙළේ, ෙබෝඩ් එකක් ඔසවා 
ෙගන එළියට ගිහින් කිසිම ෙත්රුමක් නැති ෙදයකට කෑ 
ගහන්නයි; කිසිම ෙදයක් හරියට ෙහොයන්ෙන් බලන්ෙන් නැතිව 
ඔෙහේ කෑ ගහන්නයි. පසු ගිය අවුරුදු 9 තුළම අෙප් රෙට් ජනතාවට 
පුරුදු කෙළේ, ආගම ගැන කියලා, ජාතිය ගැන කියලා පාරට 
බැහැලා ඔෙහේ කෑ ගහන්නයි. ඇත්තටම ආගම ගැන, ජාතිය ගැන 
කැක්කුමක් තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව යමක් කරන එක ෙනොෙවයි 
කෙළේ. ඒවා තමයි අෙප් රෙට් ජනතාවට පුරුදු කෙළේ. ආපස්සට ගිය 
ඒ පතිපත්ති, ආකල්ප ෙවනස් ෙවලා දැන් විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක 
ඉදිරියට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන රජයක් අපට තිෙබනවා. ඒ 
නිසා පසු ගිය කාලෙය් කළ අනුවණ කියා තවදුරටත් සිදු ෙනොකර, 
ෙම් රට සත්ය වශෙයන්ම ''ආසියාෙව් ආශ්චර්යය'' -නිකම් 
කියනවාට ආශ්චර්යය ෙනොෙවයි. අර පසු ගිය කාලෙය් කියූ 
ආශ්චර්යයකුත් ෙනොෙවයි.- බවට පත් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
වර්තමාන රජයත් සමඟයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් අය වැෙයන් වැඩි මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කෙළේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් සුඛ විහරණය 
සඳහායි. 2014 අය වැෙයන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් 
රුපියල් බිලියන 1,652ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් හැසිරීෙමන්ම පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා, 
ඇත්තටම එතුමා තමන්ෙග් සුඛ විහරණය ගැනද, රෙට් ජනතාවෙග් 
සුඛ විහරණය ගැනද හිතන්ෙන් කියන එක. වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාට ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් බිලියන 377යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් 
වැදගත් කාරණාවක් වශෙයන් ක්ෂුද, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්ත පිළිබඳව කියන්න ඕනෑ. ෙම් කර්මාන්ත කරන්ෙන් 
එදිෙනදා හම්බ කර ගන්නා අහිංසක ජනතාවයි.  

මම ෙහොඳටම දන්නා උදාහරණයක් ෙම් කියන්ෙන්. ලී 
කර්මාන්තය, කිරි කර්මාන්තය, මල් වගාව වැනි කුඩා ව්යාපාර 
තමයි සුළු කර්මාන්ත ගණයට අයත් වන්ෙන්. ෙමොරටුව කියන නම 
අහපු ගමන් අපට මතක් වන්ෙන් ලී බඩු කර්මාන්තයයි. පසු ගිය 
අවුරුදු නවය තුළ ෙමොරටුෙව් තිෙබන ලී බඩු කර්මාන්ත ෙමොන 
තරම් වැහුණාද කියනවා නම්, දැන් ෙමොරටුව කිව්වාම අර ලී බඩු 
කියන එක අමතක වුණු තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්. අප දන්නා 
තරමට ඒකට එක් ෙහේතුවක් තමයි, සවස පෙහන් පසුව ලී බඩු 

එහාට ෙමහාට පවාහනය කරන්න බැහැ කියා පසු ගිය රජෙයන් 
තීරණයක් ගැනීම. අපට ආරංචි වුණු හැටියට ෙම් සඳහා ෙහේතු වුණු 
අනික් කාරණය ෙම්කයි. යම්කිසි පුද්ගලෙයක් ඉතාම ලස්සන, 
රාජකීය පුටුවක් හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ලබාදී තිෙබනවා. ෙම්ෙක් 
සත්ය අසත්යතාව ෙකොෙහොම වුණත්, අපට ආරංචි වුණු විධියට 
තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු මන්තීතුමියනි, දන්න විධියට ෙනොෙවයි, වග කීමක් 

ඇතිවයි කියන්න ඕනෑ.  
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
වග කීමක් ඇතිව තමයි ගරු මන්තීතුමියනි මම කියන්ෙන්. මම 

ඒ පුද්ගලයාත් අඳුරනවා. එතුමාට ඔහු රාජකීය පුටුවක් ලබාදී 
තිෙබනවා. ඊට පසුව එතුමා ඒ පුද්ගලයාට කියා තිෙබනවා, "ඔබට 
අවශ්ය ෙදයක් කියන්න" කියා. අෙන්, ඉතින් ඒ පුද්ගලයා permit 
එකක් තමයි ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් විධියට එක 
පුද්ගලෙයකුෙග් සුඛ විහරණය උෙදසා ලී බඩු කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන  දුප්පත්, අහිංසක වඩුවන්ෙග් ජීවිත සම්පූර්ණෙයන්ම 
කඩා වැටුණා; ඔවුන්ෙග් ව්යාපාරය එතැනින්ම අ ඩාළ වුණා. ඔන්න 
ඕවා තමයි පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් තත්ත්වය දැන් ෙවනස් ෙව්ෙගන යනවා. එක 
පුද්ගලෙයකු ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රටම ගැන හිතන 
කාලය දැන් ඇවිත් තිෙබනවා. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසායකයාට රට ඇතුෙළේ තිබිය යුතු තැන ෙම් අය වැෙයන් 
ලබාදී තිෙබනවා.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. අෙප් මත්ස්ය නිෂ්පාදනය යුෙරෝපීය 
ෙවෙළඳ ෙපොළට අපනයනය කරකර ඉන්න ෙකොට, ෙම් තිබුණු 
ජාත්යන්තර පශ්නත් එක්ක යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ ෙපොළ අපට ඒකට 
වාරණයක් දැම්මා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් කළ තවත් දක්ෂකමක් 
ඒක. ෙම් වාරණය අයින් කරෙගන, අෙප් මත්ස්ය ෙවෙළඳුන්ට, 
ධීවරයන්ට නැවතත් තමන්ෙග් රාජකාරිය කරන්න,  ආදායම් 
මාර්ගය සකස් කර ගැනීෙම් හැකියාව ඇති කරන්න මුදල් 
අමාත්යතුමා ෙම් අය වැෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා. 

ෙත්, ෙපොල්, රබර් කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල 
දායකත්වයක් සපයන කර්මාන්තයි. නමුත්, අද ෙවන ෙකොට 
ජාත්යන්තර ෙවළඳ ෙපොෙළේ අෙප් ෙත්වලට ලබාදී තිෙබන මිල 
ඇත්තටම කනගාටුදායකයි. ශී ලංකාෙව් ෙත්වලට ෙහොඳ මිලක් 
ලබා ගැනීමට බාධා මතු වී තිෙබන නීතිමය රාමුව ෙවනස් කරන්න 
දැන් කටයුතු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙත් සහ රබර් 
කර්මාන්තය දියුණු කිරීෙම් අරමුණින් ෙත් සහ රබර් වගා කිරීෙමහි 
නියුතු සමාගම්වලට වසර ෙදකක බදු නිදහස් කිරීමක් ලබාදීමට 
ෙමම අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක් ෙලස මා දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොල් නිෂ්පාදන 
පුනරුත්ථාපන වැඩ පිළිෙවළ සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් අය 
වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒකත් ෙවන කිසිම ආණ්ඩුවකින් 
ලබා ෙනොදුන් අවස්ථාවක් බව මා කියන්න ඕනෑ.  

තරුණ ෙද්ශපාලනඥවරියක විධියට මම ෙම් ෙවලාෙව් 
අධ්යාපනය ගැනත් යමක් කියන්න ඕනෑ. කියුබාව වාෙග් දියුණු 
ෙවමින් පවතින තුන්වැනි ෙලෝකෙය් රටක් පවා තම අය වැෙයන් 
අධ්යාපනයට සියයට 4.6ක් ෙවන් කරද්දි, ෙමච්චර නිදහස් 
අධ්යාපනයක් තිෙබන අෙප් රෙට් අධ්යාපනයට සියයට 0.5ක් වැනි 
පමාණයක් තමයි ෙවන් කර තිබුෙණ්. හැබැයි, මම ඉතාම 
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ආඩම්බරෙයන් සහ ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, 
වර්තමාන ආණ්ඩුව සිය පළමු අය වැෙයන් අධ්යාපනයට සියයට 
5.5ක් ෙවන් කර තිෙබන බව. අධ්යාපනෙයන් ෙලෝකෙය්                    
හැම ෙද්ම ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. තස්තවාදය නැති කරන්න 
පුළුවන්, අධ්යාපනෙයන්. දුප්පත්කම නැති කරන්න පුළුවන්, 
අධ්යාපනෙයන්. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙද්ශපාලනය වුණත් 
අධ්යාපනෙයන් ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. අය වැෙයන් ෙම් ලබාදී 
තිෙබන මුදල් පමාණය අධ්යාපනය ලබන දරු දැරියන්, අනාගත 
පරපුර ලද විශිෂ්ට ජයගහණයක් ෙලස මා දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, Wi-Fi ගැන පසු ගිය කාලෙය් 
ෙගොඩක් කථා වුණා . තරුණ තරුණියන්ට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය 
ඒක තමයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි  ෙදකයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
Wi-Fi පිළිබඳව අප දීපු ෙපොෙරොන්දුව ඒ විධියටම ඉෂ්ට කරන 

බව මම ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න ඕනෑ. රාජ්ය අංශෙය් සියලුම 
විශ්වවිද්යාලවලටත්, රජෙය් සියලුම ෙගොඩනැඟිලිවලටත් ඉදිරිෙය්දී 
Wi-Fi  පහසුකම් ලබා ෙදනවා.   

ෙයොවුන් ෙසේනාංක නැවත සවිබල ගැන්වීම ගැනත් මම 
ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද වනෙකොට තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය තමයි රැකියා වියුක්තිය. ෙම් රැකියා වියුක්තිය 
නැති කිරීම සඳහා කරන්න තිෙබන ෙහොඳම උදව්ව තමයි අපි 
ෙමවර අය වැෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ තමයි, ෙයොවුන් 
ෙසේනාංක හරහා තරුණයින් සවිබල ගැන්වීම. සියලුම තරුණ 
තරුණියන්ට රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ෙග් 
ෙපෞරුෂත්වය  නිර්මාණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, නායකත්ව 
හැකියාව නිර්මාණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ෙම් හැම 
ෙදයක්ම ෙයොවුන් ෙසේනාංක මඟින්  කියා ෙදනවා. 

අවසාන වශෙයන් මම තව කාරණයක් කියන්නම්. මමත් පසු 
ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු ෙකෙනක්. ඒ ආණ්ඩුෙව් තිබුණු එකම පශ්නය 
තමයි, වැරැදි දැක දැක ඒ හැම එකකටම "එෙහයි, එෙහයි" කියමින් 
අපට ඉන්න සිදු වීම. අපි ඒ තත්ත්වයට පත් වුෙණ් අපට ෙකොන්දක් 
තිබුෙණ් නැති නිසායි. සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ෙග් ෙකොඳු 
නාරටිය - කෙශේරුකාව - පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
කඩලා, චප්ප කරලා තමයි තිබුෙණ්. හැබැයි, දැන් එෙහම 
තත්ත්වයක් නැහැ. දැන් අපට අගමැතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමා 
ඉස්සරහ බය නැතිව ඕනෑම ෙදයක් එතුමන්ලාෙග් මුහුණටම 
කියන්න පුළුවන්. අන්න! ඒකට තමයි 'පජාතන්තවාදය' කියලා 
කියන්ෙන්.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  අය වැය පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් අදහස් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අදහස් පිළිබඳව කිසි පශ්නයක් 
නැතිව ඉතාමත් සාවධානව සියලුම ෙදනා අහෙගන ඉන්නවාය 
කියලා දැන් ටිකකට කලින් රවි කරුණානායක මැතිතුමා කිව්වා. ඒ 
අදහස් තමුන්ෙග් ඔළුවට අරෙගන ෙවනස් විය යුතු ෙද්වල් ෙවනස් 
කරනවාය කියලාත් එතුමා කිව්වා. ඒ වාෙග් පාලනයක් ෙමෙතක් 
කාලයක් ෙම් රෙට් තිබුෙණ් නැහැ. ජනතාව තළලා ෙපළලා ඔවුන් 
බය කරලා, සුදු වෑන් ෙගන්වලා ජනතාව බීත කරලා, "අරවා 
ෙදන්නම්, ෙම්වා ෙදන්නම්" කියලා ෙද්ශපාලනඥයන්ව බය 

කරලා, ෙනොෙයකුත් විධිෙය් තනතුරු තානාන්තර මත තමුන්ෙග් 
තීරණ ෙවනස් කරන තත්ත්වයකට පසු ගිය ආණ්ඩුව -අවුරුදු 
නවෙය්ම- ෙම් රට පත් කරලා තිබුණා . නමුත්  දැන් එෙහම 
තත්ත්වයක් නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම පසු 
ගිය ආණ්ඩුව ඉතාමත් ෙහොඳට ෙද්ශපාලනය කරෙගන ගියපු 
මිනිසුන්ට තැනක්  දුන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ මිනිසුන්ව අයින් කරලා 
දැම්මා; එෙළව්වා. ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන හරියට කථා 
කරන්න පුළුවන් සමහර මිනිසුන්ව මරලා දැම්මා; සමහරුන්ට 
තිබුණු තත්ත්වය නැති කරලා දැම්මා. නමුත් දැන් එෙහම 
තත්ත්වයක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා පමුඛ වර්තමාන 
රජය ඉදිරිපත් කළ අය වැයට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාම 
එක්කහු ෙවලා උදවු කරනවාය කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරු කීප ෙදෙනක් අෙප් පැත්තට 
එන්නත් ඉන්නවාය කියලා ආරංචියක් තිෙබනවා. ඒ එන කීප 
ෙදනා වාෙග්ම අනික් කට්ටියත් එක්කහු ෙවලා ෙම් අය වැය 
සාර්ථක කර ගන්න උදවු කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ෙමවර ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් අද ගැන කියැෙවන 
ෙකටිකාලීන අය වැයක් ෙනොෙවයි. ෙමය  අනාගතය ගැන බලලා 
දීර්ඝ කාලීනව ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක්. ඒ නිසා තමයි දැන්  අෙප් 
ජනතාවට ෙම් ගැන එච්චර ෙත්රුමක් නැත්ෙත්. "අපට 
ලැෙබනවාය කියපු ෙද්වල් ෙකෝ?" කියලා සියලු ෙදනා කෑ 
ගහන්ෙන් ඒකයි. ලැෙබන ෙද්වල් පිළිබඳව අද ෙනොෙවයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් අනාගත දරුවන්ට, අනාගත 
පරම්පරාවට ඒ සම්පත් ලබා ෙදන විධිෙය් අය වැයක් තමයි ෙමවර 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැයට සියලු ෙදනාම 
සහෙයෝගය ලබා ෙද්වි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නාට මම මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට  ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා. කියන්න අවශ්ය හැම 
ෙද්ම කිව්වාය කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිදු කළ මෙග් මංගල කථාෙව්දීත් මම 
කියපු කාරණයක් පිළිබඳව කියලා මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්නම්. සිංගප්පූරුෙව් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රටට ඇවිල්ලා 
කිව්වා, "මට සිංගප්පූරුව ලංකාව වාෙග් කරන්න ඕනෑ"ය කියලා. 
සිංගප්පූරුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වන ෙකොට මන්තීවරයකුට 
තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම උපාධියයි. එෙහම නැත්නම් අඩුම 
ගණෙන් යම්කිසි අධ්යාපන සුදුසුකමක්වත් ෙහොයනවා. අය වැයට 
අදාළ ෙදයක් ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. නමුත් මම ෙම් කාරණයත් 
කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. අෙප් ලංකාෙව් 
ෙද්ශපාලනය ගත්තාම ඡන්දයක් ඉල්ලන්න පළමුවැනිම සුදුසුකම 
තමයි එක්ෙකෝ මිනී මරලා තිෙබන්න ඕනෑ; එෙහම නැත්නම් 
ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක රණ්ඩු ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ; මාධ්යවල 
ඉඳෙගන කාට ෙහෝ බැණලා තිෙබන්න ඕනෑ; ෙකොෙහේ ෙහෝ 
තැනක කාව ෙහෝ උස්සලා තිෙබන්න ඕනෑ; ෙමොනවා ෙහෝ 
ජාවාරමක් කරලා තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් කමය ෙවනස් විය යුතුයි. 
ෙම් රෙට් ජනතාවට සහ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න උගත්, 
බුද්ධිමත් අපි සියලු ෙදනාට ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. 
ෙම් වතාෙව් ෙනොෙවයි, තව ටිකක් කල් යනෙකොට ෙම් කමය 
ෙවනස් කරන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙහට 
අනිද්දා වන ෙකොට ආපසු වතාවක් ඡන්දයක් එනවා. තමුන්ෙග් 
ගෙම් ඉන්න චණ්ඩියාව ෙනොෙවයි, ගෙම් වැඩක් කරන, වැදගත් 
පුද්ගලයන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීලා පළමුෙවන් අපි පාෙද්ශීය 
සභාවලට ෙහොඳ පිරිසක් යවමු. එතැනින් පටන් අරෙගන ෙම් 
සම්පුර්ණ කියාවලිය අපි ෙවනස් කරමු කියන කාරණය ෙපොදු 
ජනතාවෙගන්, මෙග් කථාව බලාෙගන ඉන්න සියලු ෙදනාෙගන් 
සහ ෙමතැන ඉන්න සියලුම ෙදනාෙගන් මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මට විනාඩි කීයක් තිෙබනවාද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට විනාඩි දහයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මම හිතන්ෙන් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් මට ලබා ගන්න 

පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා.3.20] 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
ෙම් අය වැය ගැන කථා කරද්දි අපට මතක් වනවා, පසු ගිය 
ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදා යහ පාලන නාමෙයන් ආපු ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ ඡන්දය ලබා ගන්න දුන්නු ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු 
පිළිබඳව. 

හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය පකාශ කළා, අෙප් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඉදිරිපත් කළ අය 
වැෙයන් තමන් මවිතයට පත් වුණ හැටි. මවිතයට පත්වීම ඇත්ත 
වශෙයන්ම සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා තමයි අෙප් අය වැෙයන් 
ෙපොෙරොන්දු වුණ ගණන්වලට වැඩිෙයන් ෙදන්න ෙම් යහ පාලන 
රජෙයන් පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්ෙන්. 
එෙහම ෙන්ද හදලා තිබුෙණ්? වැටුප් වැඩිවීම රුපියල් 5,000 
ෙවනුවට රුපියල් 10,000 කළා. ඒ විධියට හැම කාරණයක්ම එකට 
එකක් වැඩි කර ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. අද ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉටු කර 
ගන්න බැරිව ඉන්නවා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2014 ඔක්ෙතෝබර් 
ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය්දී, "වී කිෙලෝව රුපියල් 40ට ගන්නවා." 
කියා සහතික මිලක් දුන්නා. යහ පාලන රජෙයන් ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? "වී කිෙලෝවක සහතික මිල රුපියල් 50යි" කිව්වා. ඒ මිල 
ඔෙරොත්තු ෙදනවාද? අද ඒක ඉෂ්ට කරගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ දුන්නු ෙපොෙරොන්දු සියල්ල ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්. අපි 
ඇත්තටම කනගාටු වනවා. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ විධියට ලජ්ජා 
ෙවනවා. ආණ්ඩු බලය තිෙබනකම් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාට "ෙහොඳයි, ෙහොඳයි" කියපු සමහර මන්තීවරු, 
සමහර ඇමතිවරු අද එක එක පැතිවලින් වාඩි ෙවලා ෙමෙහම 

කථා කරන ෙකොට, ෙම් මිනිස්සු ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්, ලජ්ජා 
නැද්ද කියන පශ්නය මා අහනවා. බලය තිබුණා නම් නැවත ෙම් 
පැත්තටත් ඇවිල්ලා ඒ ටිකම ඒ විධියට කියයි. ඒක තමයි 
කරන්ෙන්. 

ෙකොෙහොම වුණත්, අද අපි සතුටු වනවා. ෙමොකද, ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවල තිෙබන පශ්න රාශියක් ගැන,  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පවතින මහජන විෙරෝධය ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට අපි මතු 
කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් ආණ්ඩුව ඇතුළත සාකච්ඡා ෙවලා 
තිෙබන බව අපිට දැනගන්න ලැබී තිෙබනවා. ෙම් කරුණු ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න ඊෙය් විෙශේෂ රැස්වීමක් පවත්වා තිෙබන බවත් 
අපට දැනගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටුවනවා. 
ෙමොකද, ෙමය රටකට හදන අය වැයක්. ඒක රෙට් ජනතාවට 
හිතවාදි විය යුතුයි. නැත්නම් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට බැහැ.  

ෙම් ෙවලාෙව් අපි ඉදිරිපත් කරන කරුණු අහගන්න ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් එක ඇමතිවරෙයක්වත් සභා ගැෙබ් නැහැ. ඒ ගැන අපට 
කනගාටුයි. ෙම් අයෙග් අය වැෙයන් ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? 
ෙම් රට ෙගන යන්න හදන්ෙන් ෙමෙහමද කියන කාරණය අපි 
අහන්න කැමැතියි. ෙමවර අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙයෝජනා රාශියක් ජනතාවට හිතවාදිවන ෙලස සංෙශෝධනය 
කරන්නට අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 
අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන, ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇතුළු හිටපු 
ඇමතිවරු විෙශේෂ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත් විෙශේෂ ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි සියලු ෙදනා දුන්නු ෙයෝජනාවලට 
සවන් දීලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් යහපත් තීරණයන්ට 
එළෙඹන්න; ඒ වැරදි ෙයෝජනා ඉවත් කරගන්න කියා මා ෙම් 
ෙවලාෙව් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අපට දැනගන්න ලැබුණා,  බත්තරමුල්ල හන්දිෙය් සවි කර 
තිෙබන රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාත්, අගාමාත්යතුමාත් 
එකට ඉන්න ඒ මහා පුවරුව ඉවත් කරන්න ෙම් සාකච්ඡාව 
අවසානෙය්දී තීරණයක් ෙගන තිෙබන බව. ඒ ෙම් සාකච්ඡාවල 
පතිඵලයක් විධියටයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද අපට දැනගන්න 
ලැබී තිෙබනවා, එක්සත් ජාතික ෙපරමුෙණ් මන්තී කණ්ඩායම අද 
රෑට ෙබන්ෙතොට ෙහෝටලයකට වියහියදම් දීලා අරෙගන ගිහිල්ලා, 
කන්න ෙබොන්න දීලා එක්කාසු කරන්න සාකච්ඡා කරනවා කියා. 
ෙම්ක තමයි වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් තත්ත්වය. ඒ ගැන අපි කනගාටු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කිසි පශ්නයක් නැහැ.  අය වැය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පමණයි. 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
අය වැය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්ද- 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන ගන්නට තිෙබනවා.  නමුත් ඒ දැන ගන්නට තිෙබන 

හුඟක් ෙද්වල් වැරදියි.  
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
දැනගන්නට තිෙබන ෙද් ෙනොෙවයි. මම දැන් කියන්නම්. 

මටත් ලියමනක් ආවා. හැබැයි, ඒක වැරදිලා ආපු එකක්. මම ඒක 
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විසි කර දැම්මා. මම ඒ ලියමන කිෙයව්වා. ඒ ලිපිෙය් සියලු ෙද් 
ඇතුළත් ෙවලා තිබුණා. ම න්තී නිවාසෙය් ෙදොර යටින් සාලයට ඒ 
ලිපිය දාලා තිබුණා. මෙග් ඇස් ෙදෙකන් දැකලා, කියවලා බලලයි 
මා ෙම්ක දැන ගත්ෙත්.  ෙම්ක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් තත්ත්වය.  

ෙගොවි ජනතාවක් නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කයක 
මන්තීවරියක් විධියට කෘෂිකර්මය ආශිත වී ෙගොවිතැන ගැනත් මා 
කථා කරන්නට ඕනෑ. යහ පාලනෙයන් ෙගොවි ජනතාවට  
ෙපොෙරොන්දුවක්  දුන්නා වී  කිෙලෝවක් රුපියල් 50ට ගන්නවා 
කියා. අවසානෙය් කිව්වා, "නැහැ.  රුපියල් 50 ෙදන්ෙන් කීරි 
සම්බාවලටයි. රුපියල් 45ට ගන්නවා" කියා. පසු ගිය කන්න 
ෙදෙක්ම රුපියල් 45ට ෙදන්න ගිහිල්ලා ෙමොකක්ද වුෙණ්?  මෙග් 
ෙගදරත් අවුරුද්දක් පරණ වී තවම තිෙබනවා. අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් හැම ෙගොවියකුෙග්ම ෙගදර ෙම් වන ෙකොට 
අවුරුද්දක් පරණ වී  විකුණා ගන්න බැරිව පල් ෙවනවා. ඒක තමයි 
අද ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. වී ටික ෙව්ලාෙගන  
රුපියල් 45ට ෙදන්න ගියාම ෙබොල් වී තිෙබනවායි කියා පතික්ෙෂේප 
කරනවා. එතෙකොට ආෙයමත් ෙගනැල්ලා ෙබොල් වී හුළං කරනවා. 
අවසානෙය් වියදම් ටික ගියාම වී කිෙලෝවට රුපියල් 25කවත් 
මිලක් එන්ෙන් නැහැ. ෙගොවියාට ෙදයියන්ෙග් පිහිට තමයි. ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ලැෙබන පිළිසරණක් නැහැ. ඒක තමයි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි පසු ගිය අය වැෙයන් වී කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 
40ක සාධාරණ මිලක් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ෙගොවියකුට 
දුන්නු සහතික මිලක්  මීට ෙපර කවදාවත් අඩු කර ඇති කියා අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව්,  
ජාතික ආණ්ඩුෙව් අලුත් අය වැෙයන් නාඩු කිෙලෝවකට දුන්ෙන් 
රුපියල් 38යි. ෙගොවීන් වවන්ෙන් නාඩු. කීරි සම්බා වවන්ෙන් 
නැහැ. අක්කර දාහකට අක්කර ෙදකක් වාෙග් පමාණයක තමයි 
කීරි සම්බා වවන්ෙන්. ෙගොවි ජනතාව නිෙයෝජනය කරන 
පළාත්වල ඉන්න අය හැටියට අපි ඒ ගැන දන්නවා.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය වහලා ගහලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? හැම ෙගොවියකුටම ෙදන සහනාධාරයක් ෙනොෙවයි 
ෙම්ක.  අය වැය කථාෙව් සඳහන් වනවා, "දැනට ලබාෙදන 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය සුළු පරිමාණ වී ෙගොවීන් සඳහා පමණක් 
ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා" කියා. එතෙකොට අෙනක් 
ෙගොවීන්ට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  ෙහක්ෙටයාර එකකට -අක්කර 
ෙදකහමාරකට- වඩා  වී වගා කරන ෙගොවීන් විශාල පමාණයක් ෙම් 
රෙට් ඉන්නවා. වී අස්වැන්න ෙදන ෙම් ෙගොවීන් නිසා තමයි අද ෙම් 
රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ෙම් විධියට අක්කර 
ෙදකහමාෙර් සුළු පරිමාණ ෙගොවියාට විතරක් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙවනුෙවන්  රුපියල් 25,000ක් ෙදනවායි කියනවා. 
ෙපොෙහොර මිටිය කීයට ෙද්විද කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. රුපියල් 
25,000ක් ෙදන්න ෙයෝජනා කළාට, ෙම් විධියට ගිෙයොත් 
ෙගොවීන්ෙගන් සියයට 90කට ෙම් රුපියල් 25,000වත් ගන්න 
හිමිකම නැති ෙවනවා. ඒ නිසා  සහලින්  ස්වයංෙපෝෂිත වුණු ෙම් 
රට විනාශ කරනවාද, නැවත ෙගොවීන්ට සිය දිවි හානි කර ගන්න 
වාතාවරණය තමුන්නාන්ෙසේලා හදනවා ද කියන කාරණය අපි  ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් අහන්න කැමැතියි.   

අපි කාන්තාව ගැනත් කථා කරන්නට ඕනෑ.  හැම ෙවලාෙව්ම 
හැම ෙකනා ෙවනුෙවන්ම ෙහොඳ ෙදයක් කළ මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාව එළවා ගන්න  පුළුවන් තරම් ෙබොරු කිව්වා. බලය 
උදුරා ගන්න  පුළුවන් තරම් ෙබොරු කිව්වා. හැබැයි, අද ෙම් අය 
වැෙයන්  එක වචනයක්වත් කාන්තාව ෙවනුෙවන් කථා කර 
තිෙබනවාද? එක සහනයක්වත් කාන්තාව ෙවනුෙවන් දීලා 
තිෙබනවාද කියා මා අහන්න කැමැතියි. අර බටහිර ජාතීන් කියන 
"සියයට 25 නාම ෙයෝජනා දියල්ලා" කියන එක නම් ෙමතුමන්ලා 
පිළිගන්නවා. එපමණයි පිළිගන්ෙන්. හැබැයි, කාන්තාවෙග් 

ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, කාන්තා ව්යවසායකත්වය ඉහළ 
නංවන්න කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් ආණ්ඩුව තුළ නැහැ. රටක 
ආර්ථිකය ෙගන යන්න මුල් හයිය ෙදන්ෙන් කාන්තාව. කාන්තාව 
තමයි සල්ලි ටික අරපිරිමැස්ෙමන් පාවිච්චි කර ෙගදර ශක්තිය 
හදන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කාන්තාවට රැකවරණය, ආරක්ෂාව ෙදන්න 
ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව, අෙප් 
ආණ්ඩුව එදා කාන්තාවට ලක්ෂ ෙදකක ෙපොලී රහිත ණයක් දුන්නු 
බව විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

ව්යවසායකත්වයට හුරු ෙවලා සිටි අෙප් කාන්තාවන් ඒ තුළින් 
තමන්ෙග් තිබුණු ණය තුරුස ්ටික ෙගවා ෙගන ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියා ෙගන නැඟිට්ටා. ෙද්ශපාලනය කරන කාන්තාවක් විධියට 
කාන්තාවන් එක්ක අපි යනවා. හැබැයි පසු ගිය මාස 10ට 
කාන්තාවන්ට ජීවත් වන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. විවිධ   ෆිනෑන්ස් ආයතන, මූල්ය සමාගම් ඇවිල්ලා සති 
ණය කමයට, මාස් ණය කමයට ණය දීලා කාන්තාවන් සූරා කෑමට 
ලක් කරලා තිෙබනවා. අද ෙම් රජයට වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. පසු 
ගිය මාස 10 තුළ කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ලබන අවුරුද්දටත් වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ. ඒ නිසා අෙප් කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ඉටුෙවන්න ඕනෑ 
ෙහොඳ ෙයෝජනා අපි ඉදිරිපත් කරන්නම්. කරුණාකර ඒවා ඇතුළත් 
කර කාන්තාවන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්නට කටයුතු 
කරන්නය කියලා අපි ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් පුන පුනා කියන ෙදයක් තමයි 
ෙපෞද්ගලීකරණය. හැබැයි, මම දන්ෙන් නැහැ ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අ ෙප් ඒ ඇමතිතුමන්ලාට, ඇමතිතුමියන්ලාට ෙම් ධනවාදී 
අය වැය ෙල්ඛනයට පක්ෂව ඡන්දය  ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි 
ඒක බලා ෙගන ඉන්නවා. බණ්ඩාරනායක චින්තනය ෙහෝ - 
මහින්ද චින්තනය ෙකොෙහොමවත් ගන්ෙන් නැහැ. ඒක නරකයි 
කියලා ෙන් කියන්ෙන්- ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
චින්තනයවත් ෙම් අය වැෙය් නැහැ ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ආණ්ඩුව ධනවාදී ව්යාපාරික පජාවට සහන දීලා තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් විධියට ආදායම් බද්ද වැඩි කරන එෙකන් ෙගොවි 
ජනතාවට වුණු වාසියක් නැහැ ෙන්. ඒ වාසිය යන්ෙන් ව්යාපාර 
කරන අයට ෙන්. පඩි ගන්න මිනිස්සුන්ටත් ෙනොෙවයි. රජෙය් 
ෙසේවකයාෙග් වාහන බලපතය අෙහෝසි කර එතැනටත් පහර 
දුන්නා. ඒ විධියට ෙම් ආණ්ඩුව ඍජුවම සම්බන්ධකම් 
පවත්වන්ෙන් ඍජුවම උදවු කරන්ෙන් ව්යාපාරික, ධනපති 
පැළැන්තියටයි කියන එක අපට පැහැදිලියි.  

ඉඩම් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන දැන් 
ෙමොෙහොතකට කලින් රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා 
පැහැදිලි කිරීමක් කළා. අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලියි එතුමා ෙම් 
විසර්ජන පනතින් තමන්ට ඕනෑ විධියට,  ඕනෑ ෙහොර deal එකක් 
දමා ගන්න පුළුවන් විධියට වැඩ කර ගන්න පුළුවන් නීතිය හදා 
ෙගන තිෙබන බව. එතුමාට ඒ දක්ෂකම තිෙබනවා. ඉදිරියට බලා 
ගන්න පුළුවන් ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් ෙහොර deals ටික යන හැටි; 
ෙහොරකම් ටික ෙකෙරන හැටි. ගිය ආණ්ඩුව තිෙබද්දීත් එක 
අයකුට අභිමතයක් සැලෙසන පනතක් එනවා නම් හැමදාම ඒකට  
විරුද්ධ වුණු මනුස්සෙයක්; මන්තීවරියක් මම. අපි දන්නවා ෙම් අය 
වැෙයන් පස්ෙසේ ෙම් අය නටන්න යන්ෙන්, ෙම් අය කරන්න 
යන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක. ඒක අපට ෙත්ෙරනවා. 

ෙත් දළු කිෙලෝව රුපියල් 90ට ගන්නවා කියලා ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙත් වගා කරන අයට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. අද ලැෙබන්ෙන් 
ඒෙකන් භාගයයි. ෙත් දළු කිෙලෝව රුපියල් 45ටත් දීගන්න බැහැ.
[බාධා කිරීමක්] රුපියල් 80යි? නැහැ. රුපියල් 90ක් කියලාත් 
කිව්වා. රබර් කිෙලෝවකට විශාල මුදලක් ෙදන්නම් කිව්වා. අද 
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රබර් වගාවත් කඩා වැටිලා. ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් තුෙනන් 
එකක් ෙගොවි ජනතාව. ඒ ෙගොවි ජනතාව යම්කිසි මට්ටමක තියා 
ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් නැත්නම් රටකට ආණ්ඩුවක් ෙගන යන්න 
හැකියාවක් නැහැ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් ආණ්ඩුවට ෙම් රට භාර 
දුන්ෙන්, ෙම් රෙට් තිස ් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය හමාර 
කරලා, පාසල් ටික හදලා, අධ්යාපනය හදලා, විශ්වවිද්යාලවලට 
සියයට 18ක් වූ තරුණ තරුණියන් ගන්න පුළුවන් පරිසරයක් 
හදලා, ෙම් රට සංවර්ධනය කරලායි. ඒ විධියට භාර දුන් රටක් 
ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් වගකීම ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. අඩු පාඩු 
ගැනම කථා කරකර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අඩු පාඩුකම් දිහා බලා, ඒ 
අඩු පාඩු නැවත ෙනොවන්න කටයුතු කිරීමයි කරන්න ඕනෑ. දැන් 
ඒක ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. පළි ගහමින්,  අසත්ය කියමින් ඉන්ෙන් 
නැතිව, පුරසාරම් ෙදොඩවන්ෙන් නැතිව වැඩ කරන්න කියලා අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොකද, පසු ගිය කාල සීමාෙව් ෙවච්ච ෙදයක් 
නැහැ, ෙකරිච්ච වැඩක් නැහැ. කයිවාරුව විතරයි. ෙම් රෙට් 
ජනතාවට රට ඉදිරියට ෙගන ෙගොස් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොන 
කණ්ඩායම ආණ්ඩුව කළත් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන ෙගොස් දීෙම් 
වගකීමක් හැෙමෝටම තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න, එම වගකීම ඇතිව වැඩ කරන්න කියන ඉල්ලීම මම ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැෙයහි සඳහන් 
ධීවර කර්මාන්තයට අදාළ ෙයෝජනා ගත්තත් එහි ෙබොෙහෝ අඩු 
පාඩුකම් තිෙබනවා අපි දැක්කා. ටින් කළ මාළුවල මිල ෙබෙහවින් 
අඩු කිරීම ෙයෝග්ය නැහැ. ෙම් රෙට් තිෙබන ව්යාපාර කඩා 
වැෙටනවා. ඒ වාෙග්ම, අධ්යාපනයට ෙවන් කළ මුදල අමූලික 
ෙබොරුවක්. එය සියයට දශම 05ක් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් අධ්යාපනය ගැන කී 
කථාවලින් කියැවුණා. පසු ගිය කාලෙය් "දැයට කිරුළ" සංවර්ධන 
වැඩසටහනත් එක්ක අපි අම්පාෙර් හාඩි උසස් තාක්ෂණ 
ආයතනයත් දියුණුවට පත් කළා. අපි එය විශ්වවිද්යාල මණ්ඩපයක් 
බවට නීතිගත කර තිෙබනවා. අපි ඒ ආයතනය සම්බන්ධෙයන් 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. හැබැයි දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් අදාළ 
ඇමතිවරු කවුරුවත් නැහැ. මුදල් ඇමතිත් නැහැ. අධ්යාපන 
ඇමතිත් නැහැ. උසස් අධ්යාපන ඇමතිත් නැහැ. එකී ආයතනෙය් 
තාක්ෂණික විද්යා පීඨයක් පිහිටුවන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 
අෙප් ගරු ඇමතිතුෙමක් -ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමා- දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ෙහෝ ෙම් පණිවුඩය දීලා තමුන්නාන්ෙසේෙග් අල්ලපු 
දිස්තික්කෙය් එකී තාක්ෂණික විද්යා පීඨය හදන්න කියා මා මතක් 
කළා කියන එකත් කියන්න. කරුණු ෙගොඩක් කියන්න තිබුණත් 
ෙම් කරුණු ටික තමයි කියන්න ෙවන්ෙන්. ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.37] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් කළුතර 

ආසනෙය් ඡන්දදායකයන් ඇතුළුව කළුතර දිස්තික්කෙය් සියලු 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල ඡන්දදායකයන්ට මම අද විෙශේෂ 
ස්තුතියක් කරනවා, මා පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර එවීම පිළිබඳව. 
ඒ එක්කම, යහ පාලන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ඡන්දෙයන් පත්වූ 
නව ආණ්ඩුෙව් පථම අය වැය ෙවනුෙවන් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් 

ලබා දීම පිළිබඳවත් ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. රටක් දියුණු කරන්න නම් එකමුතුකම මූලිකම 
අංගයක් ෙවනවා කියා මා හිතනවා. මම කවදාවත් හිතුෙව් නැහැ, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාට එතුමාෙග් 
මැතිවරණයක් සඳහා මට වැඩ කරන්න අවස්ථාව උදා ෙව්වි 
කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු හැටියට මම ඒ මහ 
ෙල්කම්තුමා ෙවනුෙවන් ඡන්දයකට වැඩ කරන්න හීෙනකින්වත් 
හිතලා තිබුෙණ් නැහැ. එදා මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දීත් මා ඒ බව 
පැහැදිලිව එතුමා ඉදිරිපිටදීත් මතක් කළා.  

ඒ වාෙග්ම එදා අපට ෙලොකු අපැහැදිලි බවක් තිබුණා, එදා 
හිටපු ඇමතිවරු ගැන. මම  හුඟක් ෙවලාවට හිතුවා, අපට ෙම් 
ඇමතිවරුත්  එක්ක එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්නට  පුළුවන් 
ෙවයිද කියලා. අද මම සතුටු ෙවනවා,  ඒ තිබුණු වැරදි හැඟීම 
පහෙවලා ගිය නිසා. මම යම්කිසි ඇමතිවරෙයක් පිළිබඳව වැරදි  
මතයක්  දැරුවා නම්, අද ඒ ඇමතිවරුන් එක්ක කථා බහට 
යෑෙමන්, සාකච්ඡාවලට යෑෙමන් ෙපනී ගියා අපි ෙදෙගොල්ලන්ට 
එකට එතකුෙවලා වැඩ කිරීමට  කිසිම  බාධාවක් නැති බව. ෙම් 
සමඟිය  , එකමුතුව ෙම් රට දියුණුව කරා ෙගනයන්න පධාන 
කාරණයක් ෙවනවා. ෙම් තත්ත්වය ඇති කරන්නට විශාල 
පරිශමයක් ෙයොදපු ෙකෙනක් මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා.  
ඒ තමයි, අපවත් වී වදාළ පූජ්ය  මාදුළුවාෙව්  ෙසෝභිත නා 
හිමිපාණන් වහන්ෙසේ. අපවත් වී වදාළ ඒ පූජ්ය මාදුළුවාෙව් 
 ෙසෝභිත නා හිමිපාණන් වහන්ෙසේ  ආරම්භ කළ ඒ කටයුත්තට 
ෙගොනුෙවච්ච ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් අද ෙම් රට නව මඟකට ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව අප ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර එව්ෙව්, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
ඇන ෙකොටා ගන්නට ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි හැෙමෝම එකතු 
ෙවලා ෙම් රට සංවර්ධනයට ෙයොමු කිරීෙමන්, අප ෙමතැනට පත් 
කළ ජනතාවට සහන ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න 
ඕනෑ.  එෙහම නම් අපි ඒ  සඳහා ෙහොඳ ආරම්භයක් දීලා තිෙබනවා.  
ඒ අනුව පළමුව රටක් දියුණු කරන්නට අවශ්ය  මූලික ආරම්භය අද  
අපි ඇති කර තිෙබනවා.  

ෙදවනුව, ඒ සඳහා  සාමය හා සහජීවනය අත්යවශ්යයි.  මම 
ෙමහිදී මතක් කරන්නට  ඕනෑ,  රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා, 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා, හිටපු හමුදාපතිතුමා ඒ සාමය ඇති කරන්නට  
මුල පිරුවාය  කියන එක.  ඒ ෙගෞරවය තනියම එක පුද්ගලෙයකුට 
පමණක් භුක්ති විඳින්න පුළුවන් කියලා සමහර අය  කිව්වත් එය 
එෙසේ ෙනොෙවයි.  ෙම් තුන්ෙදනාම ඒ කටයුත්තට  මුල පිරුවා. 
සාමය ගැන කථා කරනෙකොට අමතක කරන්නට බැහැ, තිවිධ 
හමුදාෙව් ඒ මිය ගිය ෙසබළුන් ඇතුළු ෙපොලීසිෙය් ඒ සියලුම 
නිලධාරින්. ඒ සියලු ෙදනා  ෙම් රෙට් සාමය ඇති කරන්නට එකතු 
වුණා. ඒ  සියලු  ෙදනාටම මෙග් පණාමය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද 
කරනවා.  

මම  තුන්වන කාරණය හැටියට ගන්නවා, ආර්ථිකය. අද                 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හුඟක් මන්තීවරුන්ෙගන් -විෙශේෂෙයන් 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන්- ජනතාවට ෙදන සහන කපා 
හැරලාය, ජනාතවට ෙදන සහන මදිය කියලා. මම දකිනවා, රටක් 
දියුණු කිරීෙම්දී ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම පධාන කාරණයක් විය 
යුතු බව. ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම කියන කාරණෙයන් මම 
අදහස් කරන්ෙන්, රටක් ලාභ ලබන්න ඕනෑ බවයි. රටක් ලාභ 
ලැබුෙවොත් පමණයි ඒ රෙට් ෙවෙසන ජනතාවට අවශ්ය පහසුකම් 
සපයන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්.   

ආර්ථිකය  මම ෙකොටස් ෙදකකට දකිනවා. එකක් තමයි රෙට් 
පිහිටීම. රෙට් භූෙගෝලීය පිහිටීම ගැන ෙහොඳ අධ්යයනයක් කරලා, 
ඒ භූෙගෝලීය පිහිටීම අනුව අපට ෙලෝකයට, ජාත්යන්තරයට 
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ෙදන්න පුළුවන් ෙද් ෙමොනවාද කියන එක අපි ෙසොයා බලන්නට 
ඕනෑ. භූෙගෝලීය පිහිටීම අනුව ජාත්යන්තර නැව් මාර්ගයක් 
ලංකාෙව් මුහුදු මායිෙමන් යනවා. ෙසොයා බැලුවාම මට ආරංචි 
වුණා, දිනකට නැව් 200 ත් - 300ත් අතර පමාණයක් ඒ 
ජාත්යන්තර නැව් මාර්ගෙය් ගමන් කරනවා කියලා. එෙහම නම් අපි 
ෙම් නැව් සඳහා අවශ්ය සියලු භාණ්ඩ ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කරන්නට ඕනෑ. ඒවා අෙප් ආදායම් මාර්ග හැටියට එකතු 
ෙවනවා. මම විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. 
අය වැෙය් සඳහනක් කරලා තිෙබනවා, ගැඹුරු මුහුෙද් ෙතල් 
සපයන වැඩ පිළිෙවළක් - deep sea bunkering - ඇති කරන්නට  
යනවා කියලා. ඇත්ෙතන්ම  දැනට ඒ  නැව්වලට ඒ සියලුම ෙසේවා 
සැපයීම හුඟක්ම සිදු කරන්ෙන් සිංගප්පූරුවයි. නමුත් අපට 
ෙපෙනන දුර මායිෙම් ෙම් නැව් එහා ෙමහා ගමන් කරනවා. එෙහම 
නම්, අපි ඒ අවස්ථාව පෙයෝජනයට අරෙගන, ඒ නැව්වලට ෙතල් 
සපයන එක පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ නැව්වලට එදිෙනදා ගමන් 
බිමන් යන්නට අවශ්ය වන සියලු දෑ ඒ මුහුදු තීරෙය්දී ලබා දීම කළ 
යුතුයි කියලා මම හිතනවා. එයින් අෙප් ආදායම විශාල වශෙයන් 
වැඩි ෙවනවා. 

ඒ එක්කම,  ෙසෝමාලියාව හරහා යන විට ෙම් නැව්වලට පශ්න 
ඇති ෙවනවා. සමහර  අය හිතයි මම "ඇවන්ට් ගාර්ඩ්", "රක්නා 
ලංකා" ගැන කථා කරනවා කියලා. නැත. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
ඒ නැව්වලට ආරක්ෂාව සැපයීෙමන් අෙප් රටට මුදලක් ලබන්න 
පුළුවන් නම්, අපි ඒක වැඩි දියුණු කළ යුතුමයි. වරදක් තිෙබනවා 
නම් අපි ඒ වරද නිවැරදි කර ගනිමු. මම හිතන හැටියට අෙප් 
පවතින රජය ඒ මතය දරනවා; ඒ මතෙය් ඉන්නවා. ෙම් ව්යාපාරය 
අලුෙතන් ඇති වුණු ෙදයක්. 

ඉදිරිෙය්දී නැති  ෙවන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ වාසිය ගත්ෙතොත්, අද 
අෙප් සිටින තිවිධ හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය් විශාම ගිය විශාල  
නිලධාරින් පමාණයට රැකියාවක් සපයන ගමන්, අපටත් රට 
ෙවනුෙවන් ආදායමක් එකතු කර ගන්නට පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් හැම ෙදයක්ම බලන්න නරකයි 
වැරදි පැත්තකින්; වැරදි ෙකෝණයකින්. ෙම් කටයුත්ත  කෙළොත් 
අපට විශාල මුදලක් අය කර ගැනීමට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ එක්කම  
ෙදවැනි කාරණය විධියට  මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි, රෙට් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්නට නම් රට තුළ පවතින ඒ සම්පත් 
සියල්ල අපි දැන හඳුනාෙගන පෙයෝජනයට ගත යුතු බව. අද 
අෙපන් ඒක ගිලිහී ගිහින් තිෙබනවා. අපි හැම ෙදයක් ගැනම 
බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "පර සුද්දා" කියලා කියයි. එෙහම කිය 
කියා සුද්දාට බණිනවා; විෙද්ශිකයන්ට බණිනවා. නමුත් ෙම් සභා 
ගර්භෙය් පවා තිෙබන සියලු ෙද්වල් පිට රටවලින් නිෂ්පාදනය 
කරපු ෙද්වල්. හරියට කථා කෙළොත්  අපි කරත්ෙතන් උඩ ෙදයක් 
නිපදවලා නැහැ. කරත්තයට එහායින් ගිය අෙප් නිපදවීමක් නැහැ. 
අපි ෙමොනවා කථා කළත්, අපි ෙකොෙහේද ෙම් යන්ෙන්? ඒ නිසා මම 
ෙම් කාරණය පැහැදිලිවම කියනවා. ඒ සියලුම සම්පත් ඒකරාශී 
කරලා,   ඒ සියලුම ෙද්වල් අෙප් වාසියට හරවා ෙගන,  ඒවා 
පෙයෝජනයට  ගැනීමයි අප කරන්නට ඕනෑ.  

අපි ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය්,  එදාත්  ෙත්, ෙපොල්, රබර් ගැන 
කිව්වා. අදත් ෙත්, ෙපොල්, රබර් ගැන කියනවා. දැන් නම් ෙත්වල 
මිල ෙපොඩ්ඩක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ෙත් මිල වැඩි කර 
ගන්නට නම් අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙසවීම කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  ෙම් ෙවලාෙව් ජාත්යන්තරෙය් තිෙබන අර්බුදත් එක්ක 
අෙපන් ෙත් ගත්තු රටවල් ෙත් ගැනීම අඩු කරලා තිෙබනවා නම්,  
අපි ෙමොන විකල්පයක් හරි ෙයොදලා අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් 
ෙසවීම වහාම කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒකට අපි ෙත් මණ්ඩලයක් 
පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒ ෙත් මණ්ඩලෙයන් ෙම් කටයුත්ත භාර 
අරෙගන, ෙද්ශපාලන පත්වීම් ෙනොදී, දැනුම ඇති නිලධාරින්ව පත් 
කරලා,  නව ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙහොයන්නට ඒ අයව යවන්නට 

ඕනෑ. ඒකයි විය යුත්ෙත්. ෙත් මිල අඩුෙවන කල් ඉඳලා ෙනොෙවයි 
ඒක කරන්නට ඕනෑ. ෙත් ගැන කථා කරන ෙකොට අප ලජ්ජා 
වන්නට ඕනෑ. එදා ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට ආවා, ෙත් ගැන ඉෙගන 
ගන්න. නමුත් කනගාටුව කරුණක් නම්,  අද ලංකාෙව් අෙප් අය 
ඉන්දියාවට යනවා,  ෙත් ගැන ඉෙගන ගන්න. ෙම් තත්ත්වය 
සහමුලින්ම ෙවනස් කිරීම කළ යුතුව තිෙබනවා. 

මට ආරංචි වුණා, පිලිපීනෙය්,  මැෙල්සියාෙව් ෙපොල්වලට 
වැඩිය ලංකාෙව් ෙපොල්වල රසෙය් යම් කිසි වටිනාකමක් 
තිෙබනවාය කියලා. අෙප් රෙට් ෙපොල්වලට - desiccated coconut 
කියන එකට - ෙලෝකෙය් ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා, ෙචොක්ලට් 
වර්ග හදන්න.  එවැනි කර්මාන්තශාලාවල් අෙප් රටට ෙගන්වා ගත 
යුතුයි කියලා මා හිතනවා. ඒ පිට රට ආෙයෝජන ලංකාවට ෙගන්වා 
ගන්නට ඕනෑ. අපි එෙහම කෙළොත් අෙප් රබර් කර්මාන්තයත්, 
ෙපොල් කර්මාන්තයත් ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්. අද කිසිම සැලැස්මක් 
නැතිකම නිසා ෙපොල් තිෙකෝණය කියලා අපි එදා ඉඳන් කථා 
කරපු ෙපොල් තිෙකෝණය අද කමානුකූලව අතුරුදහන් වී ෙගන 
යනවා; නැති වී ෙගන යනවා. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය මඟ 
හරවන්නට අපි වහාම කියා කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම තව කාරණයක් තමයි විෙද්ශ ආෙයෝජන. රටක් 
දියුණු කරන්නට නම් විෙද්ශ ආෙයෝජන පුළුවන්තරම්  රට තුළට 
ෙගෙනන්න සිදු ෙවනවා. විෙද්ශ ආෙයෝජන සමඟ නව 
තාක්ෂණයත් එනවා අපි දකිනවා. ඒ නව තාක්ෂණයත් සමඟ අපට 
විෙද්ශ ආෙයෝජනවලින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර ගන්නට 
පුළුවන් ෙවනවා.  එදා ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ඇඟලුම් කම්හල් 
ආරම්භ කළාම විපක්ෂය කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? මට කනගාටුයි 
කියන්න, "සුද්දියන්ට ජංගි මහන්න හදනවා" කියලා කිව්වා. නමුත් 
මම කියන්න සතුටුයි අද මාස ් ෙහෝල්ඩින්ස් ආයතනය ගත්තාම 
ෙමොන තරම් නවීන තාක්ෂණයක් රට තුළට ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවාද? ෙම් වන ෙකොට දහස් ගණනක් තරුණ තරුණිෙයෝ 
එහි වැඩ කරනවා, ආදායම් ලබනවා. අද ෙම් අය වැෙයන් 
ආෙයෝජකයන්ට ලංකා වට එන්න ඕනෑ වාතාවරණය ෙගොඩනඟලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන මම සතුටු ෙවනවා. නමුත් ටික කාලයක් යයි. 
අය වැයක් සම්මත කරපු ගමන්ම එය සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ.  නමුත් 
ආෙයෝජකයන්ට එන්නට පවා ඒ මඟ සැලෙසන්නට ඕනෑ;  
වාතාවරණය ෙගොඩ නැෙගන්නට ඕනෑ.  එම වාතාවරණය ෙම් අය 
වැෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාට තව විනාඩියක්  තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
 රටක ඉදිරි ගමනට නීතිය අත්යවශ්යයි.  නීතිය වල්වැදුණු 

අවස්ථා අපි දැක්කා.   ඒ දවස්වල පත්තරයක් අරෙගන බැලුවාම 
මුල් පිටුෙව් පළ ෙවලා තිබුෙණ් ෙමොනවාද? අර පාෙද්ශීය සභා 
සභාපති ස්තී දූෂනයක් කරලා; තව කවුරු හරි පාෙද්ශීය සභා 
සභාපතිවරෙයක් ගංජා අරෙගන ගිහින් අහුෙවලා; තව පාෙද්ශීය 
සභා සභාපතිවරෙයක් මිනී මැරුමක් කරලා ෙම් ආදී  සිදුවීම් ගැන  
හැමදාමත් පත්තරවල පළවුණා.  ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණයට 
හසු ෙවලා තිබුණා.  ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් මාරු කිරීම්  ඉහවහා 
නැතුව සිදු වුණා. මට මතකයි, එක වැරැදි කරපු පුද්ගලෙයක් 
කළුතර උතුර ෙපොලීසිෙය් සිටිනෙකොට, ඒ පළාෙත් හිටපු එවකට 
පැවැති  ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරපු  ඇමතිවරයකු ෙපොලීසිය 
ඇතුළට ගිහිල්ලා, ඒ හිටපු ස්ථානභාර නිලධාරියාටත් ෙලොකු 
පශ්නයක් ඇති කරලා, අර වැරැදි කළ  පුද්ගලයාව එළියට අරෙගන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගියා. අද මම සතුටු ෙවනවා, එවැනි ෙද්වල් දැන් යම්කිසි 
මට්ටමකට  ෙගොනු ෙවලා තිබීම ගැන. නීතිය හරියට කියාත්මක 
කරන්න නම්, හරියාකාර ෙපොලීසියක් අවශ්යයි.  හරියාකාර 
ෙපොලීසියක් ඇති ෙවන්න නම්, හරියාකාර නිලධාරින් සිටිය යුතුයි.  
ෙහොඳ නිලධාරින් සිටිය යුතුයි. කාටවත් හිස නමන්ෙන් නැතිව, 
තමන්ෙග් රාජකාරිය කරන්න පුළුවන් ෙහොඳ නිලධාරිෙයක් 
සිටින්න නම්,  ඒ නිලධාරියා ෙහොඳ වැටුපක් ලැබිය යුතුයි.  ඒක  
ෙවන්ෙන් නැත්නම් නීතිය හරියාකාරව කියාත්මක කරන්න බැරි 
ෙවනවා.  ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් වැඩිපුර ඇසුරු කරන්ෙන් කාවද? 
අපරාධකරුවන් සහ වැරැදිකරුවන්. එෙහම නම් ඒ 
අපරාධකරුවන්ෙග්, වැරැදිකරුවන්ෙග් මුදලට ඔවුන් ගහණය 
ෙවනවා.   එක ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුෙග් වැටුප මම බැලුවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
මට තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ වැටුප බැලුවාම රුපියල් 32,000යි, රුපියල් 40,000යි. එතෙකොට 
ළමයි තුන් හතර ෙදෙනක් සිටින ඒ නිලධාරියා ජීවත් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් වන්නට ඕනෑ. ෙහොඳ 
ෙපොලීසියක් ෙම් රෙට් බිහි වන්නට ඕනෑ.  දූෂණය, වංචාව ගැන මම 
ෙමතැනදී පැහැදිලි කරන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකද, අපි අලුත් ගමනක් 
යන්න ආරම්භයක් දී තිෙබන ෙවලාවක පරණ කුණු ඇද ඇද කථා 
කිරීම ෙනොෙවයි අවශ්ය වන්ෙන්.  දූෂණය, වංචාව රටක් ඉදිරියට 
යන්න තිෙබන අවස්ථාව නැති කරනවා.  එෙහම නම් අපි හැෙමෝම 
එකතුෙවලා ඒ අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කරන්නට ඕනෑ. 

ඒ එක්කම අධ්යාපනය ගැන කථා කරනවා නම්, අෙප් රෙට් 
ෙදමවුපියන් තම දරුවා පාසලකට ඇතුළත් කර ගන්න පුදුම 
දැඟලිල්ලක් දඟලනවා  මම  දැක තිෙබනවා.  කියන්න  කනගාටුයි, 
දරුවාව පාසලට ඇතුළත් කරන්න රට වෙට් හිඟා කකා ඇවිදිනවා. 
අපි නිදහස ලබා ෙගන අවුරුදු 67ක් ෙවනවා. නමුත් අපට තවම 
බැරි වුණා, ෙම් සඳහා කමෙව්දයක් හදා ගන්න. ඒ නිසා අෙප් රටට 
ජාතික අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි කියා මා හිතනවා. ඒක 
අනිවාර්ය විය යුතුයි. ඇමතිතුමාෙගන් ඇමතිතුමාට එය ෙවනස් විය 
යුතු නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව හුඟාක් කරුණු ගැන 
කථා කරන්න තිෙබනවා. නමුත් මට ලබා දී තිෙබන කාල ෙව්ලාව 
අවසාන නිසා මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස සභාගත* කරනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
இந்த ேமலான சைபைய வழிநடத்திச் ெசல் ம் ெகளரவ 

உ ப்பினர் அவர்கேள, வரலாற்றில் தன் தலாக க்கிய 
ேதசியக் கட்சிகளான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி, ஸ்ரீலங்கா 

சுதந்திரக் கட்சி ஆகிய இரண் ம் இைணந்  உ வாக்கிய 
இந்தத் ேதசிய அரசின் தலாவ  வர  ெசல த் திட்டம் 
சம்பந்தமாக உைரயாற் வதில் ெப ைமயைடகின்ேறன்.  
இ ப்பி ம் எத்தைன வர  ெசல த் திட்டங்கள் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டா ம் நாட் ன் அபிவி த்தியான  பல 
ெதற்காசிய நா களி ம் பார்க்கப் பின்ேனாக்கிய 
நிைலயி ப்பைதத் தாங்கள் அைனவ ம் அறி ர்கள்.  எம  
நா  சுதந்திரமைடந்த காலம் ெதாடக்கம் இன ஒற் ைம 
சீர்குைலந்  ேபா ள்ளைத எவ ம் ம க்க யா . எம  
நா  நிரந்தர அபிவி த்திைய ேநாக்கிய பயணத்ைத 
ேமற்ெகாள்வதற்கு இனங்க க்கிைடயிலான ஐக்கியம், 

ாிந் ணர் , பரஸ்பர நம்பிக்ைக என்பன க்கியமானைவ. 
ஒட் ெமாத்தத்தில் சி பான்ைம இனம், ெப ம்பான்ைம 
இனம் என்ற பாகுபாடற்ற எண்ணக்க  ேவண் ம். இைவ 
எவற்ைற ம் இன் வைர எம்மால் கட் ெய ப்ப 

யவில்ைல என்ப தான் உண்ைம.  இதனால் இன்  
வாழ்விய ல் ேதால்வி கண்ட நாடாக எம  நா  
மாறிவி ேமா எனச் சர்வேதச அரங்கில் பார்க்கப்ப கின்ற .  
ஐ.நா. சைப வைர எம  இன கல் நிைல பற்றிய விடயம் 
எ த் க்ெகாள்ளப்பட்  ஐ.நா. சைபயில் அரசியல் விவகாரப் 
பிாிவில் விவாதப் ெபா ளாகி ள்ள . இ தி த்தத்தில் நடந்த 
மனித அவலங்க க்குப் ெபா ப் க் கூ தல், மனிதக் 
ெகா ரம் ாிந்தவர்க க்கு எதிராகப் பாகுபாடற்ற தண்டைன 
வழங்குதல், இனப்பிரச்சிைனக்கு அைனத்  மக்க ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய இன ேமலாண்ைமத் திணிப் களற்ற 
நீதி நியாய, சுதந்திரமான நிரந்தரத்  தீர்ைவக் கா தல் 
ேபான்ற விடயங்கைள அைடந் ெகாள்வதாக இந்த அரசு 
ஐ.நா. சைபயி ம் சர்வேதச அரங்கி ம் 
ஏற் க்ெகாண் ள்ள . இ ப்பி ம், ேநற் க்கூட தமிழ் 
மக்கள் தங்கள  இறந்த உற கைள நிைன கூர அ மதி 
ம ப் த் ெதாிவிக்கப்பட் ந்த .  நாட் ேல உங்கள  ேதசிய 
அரசின் ெசயற்பா கள் இ வைர எம  மக்க க்கு நம்பிக்ைக 
தரவில்ைல என்ப  கவைலக்குாிய விடயம்.   

எம  வாழ்விடங்களில் உள்ள எம  காணிகைள, ெபா  
அைமப் க்களின் காணிகைள ஏன் இன் வைர இரா வம் 
ஆக்கிரமிக்க இடமளித் ள்ளீர்கள்? எனக் ேகட்கின்ேறன்.  

க்கு யி ப்  நகாின் மத்தியில் 20 ஏக்கர் வைரயான 
காணிகைள இரா வம் இன் வைர ஆக்கிரமித் ள்ள . இ  
ெபா  மக்க க்குாிய ம் ெபா  நி வனங்க க்குாிய மான 
காணியாகும். ன்ைனய அரசு ைறயற்ற விதத்தில், 
நியாயமற்ற விதத்தில் வர்த்தமானிப் பத்திாிைக லம் அந்தக் 
காணிகைள உாிைமெகாள்ள யன்ற . ெபா  மக்களின் 
எதிர்ப் ப் ேபாராட்டம் லம் அ  அன்  ைகவிடப்பட்ட . 
எனேவ, குறிப்பிட்ட வர்த்தமானிப் பத்திாிைக அறிவித்தைல 
இரத் ச்ெசய் , ேமற்ப  காணிகைள வி விக்க இந்த அரசு 

ன்வரேவண் ெமன நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்  
க்கு யி ப் ப் பிரேதச சைபக்குச் ெசாந்தமான 

காணிகளில், கட் டங்களில் இரா வம் வியாபாரம் 
ெசய்கின்ற . ஏன் சினிமாத் திேயட்டர்கூட நடத் கின்ற .  
இ  அரச இரா வத்தின் கடைமயா? என நான் 
ேகட்கின்ேறன். ேகப்பாப்பில  என்ற கிராமத்ைத 
ஒட் ெமாத்தமாக இரா வம் ஆக்கிரமித்தி க்கின்ற . 
மக்க ைடய கிராமத்ைத மக்க க்கு வழங்கிவிட்  
இரா வம் ேவ  இடத்திற்குச் ெசல்வ  
அத்தியாவசியமாகும்.  

அேதேபால் ெகாக்கிளாய் ெதாடக்கம் நாயா  வைரயான 
கைரவைலப்பா கள், அதாவ  தமிழ் மக்க ைடய 
கைரவைலப்பா கள், அபகாிக்கப்பட் ள்ளன. அங்கு தமிழ் 
மக்க ம் சிங்கள மக்க ம் ேசர்ந்ேத ெதாழில் ெசய்தார்கள். 
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  Document not tendered. 

[ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර්  28  

பத்திற்கும் ேமற்பட்ட அப்பாவித் தமிழ் மீனவர்கள் பரம்பைர 
பரம்பைரயாகத் ெதாழில் ெசய்த பிரேதசம் அ . 1984ஆம் 
ஆண்  த்தம் காரணமாக இவர்கள் 
ெவளிேயற்றப்பட்டார்கள். மீண் ம் அவர்கள் அங்கு  2010ஆம் 
ஆண் ல் கு ேயறினார்கள்.  அங்கு இவர்களின் அைனத் க் 
கைரவைலப்பா க ம் சிங்கள மக்க க்கு வழங்கப் 
பட் ள்ளன. அ ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திற்குாிய 
பா கைளத் தி ேகாணமைலையச் ேசர்ந்த அதிகாாிகள் எப்ப  
வழங்க ம்? ஓர் அரசு எப்ப ம் ெசயற்படலாம் என்ற 
விதத்தில் இப்ப யாக அநீதியான ைறயில் கடந்தகால அரசு 
இதைனச் ெசயற்ப த்தியி ந்த . இ ப்பி ம், இன்ைறய 
நல்லாட்சி அரசின் கால ம் ஓ க்ெகாண் க்கிற . ஆனால், 
இன் வைர இைவ சீர்ெசய்யப்படவில்ைல. இ  சம்பந்தமாக 
ஓர் உதாரணத்ைதக் கூறலாம். ெசபமாைல வின்சன்ற் 
ஞானமணி என்பவாின் கைரவைலப்பா  க்மன் ாிேவரா 
என்ற ல்ைலப் பிரேதசத் டன் ெதாடர்பற்ற ஒ வ க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள .  

இப்ப யாக வ னியா மாவட்டத்தில் ெபா மக்க க்குச் 
ெசாந்தமான 913 ஏக்கர் காணிகைள இரா வம் 
ஆக்கிரமித் ள்ள . அேதேபால், 5,818 ஏக்கர் அரச 
காணிகளி ம் இரா வம் நிைலெகாண் ள்ள . இவற்றில் 
பல ற் க்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் பிரேதச சைப, நகர 
சைப மற் ம் அரச திைணக்களங்க க்கு உாியதாகும். 
இேதேபால்தான், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ம் 
ெபா மக்க ைடய 701 ஏக்கர் காணிகளில் இரா வம் 
ஊ வி ள்ள . 12,845 ஏக்கர் அரச காணிகளில் அவர்கள் 
தற்ெபா  நிைலெகாண் ள்ளனர். அவற்றி ம் பல 

ற் க்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் எம  ெபா  
அைமப் க்க க்குாிய . ேதர்த க்கு தல் ல்ைல மாவட்டக் 
கச்ேசாியில் கூறப்பட்ட ேபால், அங்கு வந்த ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் உடன யாக இைவ அைனத்ைத ம் 
வி விப்பதாகத் ெதாிவித்தி ந்தார். ஆனால், இன் வைர ம் 
எந்த நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படவில்ைல. எனேவ, 
ெபா மக்க க்குாிய, அரச நி வனங்க க்குாிய, ெபா  
அைமப் க்க க்குாிய காணிகளி ந்  இரா வத்ைத 
உடன யாக ெவளிேயற் வதற்கான நடவ க்ைககைள இந்த 
நல்லாட்சி அரசு எ க்கேவண் ெமன நான் இந்த ேமலான 
சைபயில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், நம  மக்கள் இந்த நல்லாட்சி அரைச நம்பி 
வாக்குகைளக் ெகாட் , உங்கைள அரசாட்சியில் இ க்க 
உதவி ெசய்தி க்கின்றார்கள். ெப ந்ெதாைகயில் 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமல் ெசய்யப்பட்ேடாாின் விடயம் 
ெதாடர்பில் இந்த அரசு என்ன ெசய்யப்ேபாகின்ற ? 
ெவள்ைள வான் கடத்தல்களின்பின் காணாமல் 
ெசய்யப்பட்டவர்கள், பைடயினரால் ைக ெசய்யப்பட்  பின் 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டவர்கள், அரச பைடயினாிடம் 
சரணைடந்தபின் காணாமல் ெசய்யப்பட்டவர்கள் என இந்த 
விடயம் விாிந்  ெசல்கின்ற . இ  அரச பயங்கரவாதம் 
இல்ைலயா? இைதச் ெசய்தவர்கள் அரச பயங்கரவாதிகள் 
இல்ைலயா? அரசு என்றால், அ  அரசியல் யாப் க்கு 
உட்பட்  ெசயற்படேவண் ய ஓர் அைமப்  என்பைத 
அைனவ ம் ஞாபகத்தில் ைவத் க்ெகாள்ளேவண் ம். ஒ  
பயங்கரவாத இயக்கம்ேபால் ஓர் அரசு ெசயற்பட யா  
என்பைத இந்த ேமலான சைபயில் பதி ெசய் ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

Sir, further to the political matters in the Budget, I 
want to express some real facts regarding the Malabe 
private medical college. Recently, around 500 students of 

that private medical college protested in silence in front 
of the Ministry of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine and sought justice from this Government. The 
South Asian Institute of Technology and Medicine                  
- SAITM - is the only private medical college in our 
country. Close to 1,000 students are studying there.   

Recently, we heard that the Sri Lanka Medical 
Council has announced by a letter that the medical degree 
offered by SAITM will not be recognized by them. But, 
the Sri Lanka Medical Council has not made any 
suggestion to this private medical college as to how it 
could get its medical degree recognized. The SLMC is of 
the view that the number of patients in the Teaching 
Hospital of SAITM is not enough.  It is okay.   

In 2014, a court case had been filed by SAITM. 
Ultimately, the court had ordered the Government to 
authorize some government hospitals for the clinical 
studies of the medical students of SAITM. But, up to 
now, it has not been implemented by the Government, 
not even by the present Government. My request is, 
implement the court Order, which is essential for SAITM 
students. Foreign countries like Russia, China, India, 
America and Canada allow Sri Lankan medical students 
to do the clinical practice in their State hospitals. So, why 
can we not allow Sri Lankan medical students to do their 
clinical practice in our State hospitals?     

The second matter is regarding forensic medicine. In 
Sri Lanka, private hospitals cannot do post-mortem 
examinations. That is the duty of the government 
hospitals. Then, SAITM students have to do their clinical 
studies in mortuaries of the government hospitals, which 
the court had already ordered. So, why is this 
Government reluctant to allow that? 

The third matter is regarding community medicine. 
Community health comes under the Medical Officers of 
Health in the country. Then, SAITM students have the 
right to do clinical training under the MOHs. Foreign 
countries allow Sri Lankan students in their community 
to do such clinical studies. Why is our country acting 
against our own students?   

Running a private medical college in our country is a 
way of  educational tourism. I am saying that because, a 
study done by the UNESCO shows that Rs. 145,000 
million goes out of the country every year for education. 
Sri Lankan students who pursue higher studies overseas 
reportedly spend Rs. 145,000 million annually. If private 
universities like SAITM can be established and 
developed in our country, we can save billions of rupees 
flowing out to foreign countries every year because 
around 4,000 Sri Lankan medical students study in 
foreign countries. Through educational tourism, we can 
attract foreign students from South-East Asian countries 
to come and study here. So, by developing that tourism 
sector, we can earn  more. That is a fact.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Sir, only 16 per cent of the Sri Lankan students who 
qualify for higher education are recruited to the national 
universities.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් 

මූලාසනය සඳහා ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මන්තීතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. GNANAMUTHU SRINESHAN took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please continue.  
 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
Sir, only 16 per cent of the eligible Sri Lankan 

students are recruited to the national universities 
according to the website of the University Grants 
Commission. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, if the Hon. Member wants a private medical 

college in the North, we are willing to support. Hon. 
Member, you must help us to establish it.  

ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
Thank you for the views expressed by the Hon. 

Leader of the House.  

So, 84 per cent of those students are left out of the 
universities every year. This has resulted in  8 per cent of 
the students going abroad for higher studies. For 
example, if  SAITM is given a chance, they can study 
here in this country within our culture. If female students 
go to foreign countries for studies, it is even bad for our 
culture.  

The Ministry of Higher Education, the Ministry of 
Health and the University Grants Commission have been 
maintaining a deadly silence over this matter up to now 
despite calls from students and professional bodies 
including the Government Medical Officers' Association 
to address it. Recently, I had a discussion with all the 
Consultants of the Government Medical Officers' 
Association, Vavuniya Branch. They are willing to give 
clinical training even in the Vavuniya General Hospital 
for the SAITM students.  

Sir, the University Grants Commission approved the 
medical degree offered by SAITM in 2011 through a 
Gazette Notification. Thereafter, the University Grants 
Commission started selecting students to study there, 
conferring it equal status with the other State universities. 
Also, they have agreed to give degree certificates. But, 
the problem lies with the Sri Lanka Medical Council. The 
Sri Lanka Medical Council has to make their suggestions 
as to how SAITM could be developed for its degree to be 
recognized. That should be done. But, they have not 
suggested anything regarding SAITM.  If they feel that 
the clinical practice given to the students of SAITM is not 
enough, they have to suggest to the Government to give 
clinical practice to those students in State hospitals. That 
is the way.  All private universities abroad, even in 
Russia, Canada and everywhere, make use of government 
hospitals for their clinical studies. So, I think the 
Government has to initiate action immediately in this 
regard, because in the near future, the first batch is due to 
get their degree certificates. Therefore, we have to give 
our support to them.  

At the same time, if the Sri Lanka Medical Council 
feels that the students of SAITM have a poor knowledge, 
they have to come to a conclusion whether to give the 
students of SAITM the same exam papers that are given 
to the students of the Colombo Medical Faculty. The 
students of SAITM agree to sit for the same examination. 
So, some sort of suggestions have to be made by the Sri 
Lanka Medical Council in this regard. If they fail to do 
so, we have to give SAITM a chance. 

I am also a doctor. When I was in university, I also 
fought against private universities. But, now I feel that 
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those are wrong ideas. We had those ideas as a result                    
of the ego of young doctors. That is the reason.                    
Other than that, I do not think there is any                         
reason     to    be    against         private            universities.  
“குண் ச் சட் க்குள் குதிைரேயாட் வ ேபால” என்  
ெசால்வார்கள். Now, the world is so wide. எனேவ, குதிைர 
ஓட் வ  என்றால், நாங்கள் அைதவிட்  ெவளிேயறி நிலத்தில் 
இறங்கி ஓ ப்பார்க்க ேவண் ய காலம்  இ .     

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I want to ask the Hon. Member whether he can 

find an investor to start a private medical college in the 
North. If he can find an investor, we will support him. 

 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
First, we have to give some solution to the problems at 

SAITM. Then, we have to develop willingness among 
students to study in private universities. Then only other 
private universities will also open their branches here. As 
I said,  Rs. 145,000 million goes out of the country every 
year for Sri Lankan students to study abroad. Therefore, 
we have to start private universities in Sri Lanka so that 
we can save our money. That is my view and that is why I 
raised this matter in this august Assembly.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Member, will not the medical students of the 

University of Jaffna oppose this?  
 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
In every university some students are of that view. 

Now, in the Sri Lanka Government Medical Officers' 
Association, around 30 per cent are foreign-educated 
doctors. That means, they had gone to foreign countries 
for their higher education. About 25 per cent of  the 
Consultants are also foreign-educated. Now, the situation 
is changing a little bit. Earlier, it was not like that. But, 
that is the reality.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You speak to the students and the lecturers, and if 

there is agreement, we can do something. 

 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
Definitely I will take this matter up with them. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Kindly follow it up. 
 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
Yes, I will follow that up. 

அேதேபால் இன்  எம  பிரேதசங்களில் ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்கள் ைகவிடப்பட் க்கிறார்கள். ஒ  பிள்ைள 
வளர்ந்  தலாவதாகக் கல்வி கற்கச் ெசல் ம் இடம் 

ன்பள்ளியாகும். That is a nursery - a preschool. Sir, in 
towns, these preschool teachers are getting enough 
money from the parents. But, in our poor areas, parents of 
these children are not in a position to pay even Rs. 100. 
எனேவ, இந்த ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள் சாியாகப் 
பராமாிக்கப்பட ேவண் ம்; அவர்கள் ைண ஆசிாியர்களாக 
உள்வாங்கப்பட்  கல்வித் திைணக்களத்தி டாக அவர்கள  
ெகா ப்பன கள் வழங்கப்பட ேவண் ெமன்ப  என் ைடய 
அ த்த ேகாாிக்ைகயாகும். இ  கட்டாயம் 
ெசய்யப்படேவண் ய ஒ  விடயமாகும். ஆனால், வடக்கில் 
இன்  இந்த நல்லாட்சி அரசி ம்   ன்பள்ளி ஆசிாியர்கைள 
இரா வத்தினாின் ைண உ ப்பினர்களாகச் ேசர்த்  
அவர்க க்குப் பணம் வழங்கப்ப கின்ற ெசயல் 
நைடெப கின்ற . இந்த இரா வத்தி டாக வழங்கப்ப ம் 
பணத்ைத கல்வித் திைணக்களத்தி டாக வழங்கி 
அவர்க க்கு ெகளரவமான ஒ  பதவிைய ஏன், 
வழங்கக்கூடா ? எனேவ, இந்த ன்பள்ளி ஆசிாியர்களின் 
விடயத்ைத ம் இந்த அரசு கவனத்திெல த்  அவர்க க்கு  
ெகளரவமான ைண ஆசிாியர்கள் என்ற விதத்திலாவ   
நியமனத்ைத வழங்கேவண் ம். அைதவி த் ,  
இரா வத்தின் ைணக்கு வாக அவர்கைள உள்வாங்குவ  
என்ப  ஓர் அழகான ெசயலாக அைமயா  என்ப  
என் ைடய க த்தாகும்.  

இ  மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசின் ஆட்சிக் காலத்தில்தான் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . ஆனால், இன் ம் அ  
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . எனேவ, இந்த நல்லாட்சி 
அரசு இந்த விடயத்தில் தைலயிட்  அதற்காக ஒ க்கப்ப ம் 
பணத்ைத கல்வியைமச்சி டாக அந்த ஆசிாியர்க க்கு 
வழங்கி அவர்கைளத்  ைணயாசிாியர்களாக உள்வாங்க 
ேவண் ெமன மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த 
விடயம் வடக்கு, கிழக்குக்கு மட் மல்ல, சிங்களப் 
பகுதிக க்கும் ெபா ந் ம். அப்பகுதிகளி ள்ள ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்க க்கு පන්සල් அதாவ , த்த 
விகாைரகளி ந் தான் பணம் வழங்கப்ப கின்ற . அந்தப் 

த்த விகாைரக க்காக ஒ க்கப்ப ம் பணத்தி ந்  
அவர்கள் அைதக் ெகா க்கிறார்கள். ஆனால்,  எம  வடக்கு, 
கிழக்கு பகுதிகளில் அவர்க க்குக் ெகா ப்பதற்கு எந்த 
அைமப் ம் இல்ைல; எவ ம் இல்ைல. எனேவ, இந்த 
விடயங்கள் கவனத்திெல க்கப்படல் ேவண் ம். 

அண்ைமயில் மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்கு பல 
பிரச்சிைனகளின் பின் ைண ஆசிாியர்கள்  நியமனம்   
வழங்கப்பட் க்கின்ற ; அ  நல்லவிடயம். அேதேபால், 
வடக்கு, கிழக்கி ம்  ெதன்பகுதிகளி ம் இ க்கும் சகல 

ன்பள்ளி ஆசிாியர்கைள ம் உள்வாங்கி, அவர்க க்கும் 
அந்தப் பதவிைய ம் ெகா ப்பனைவ ம் வழங்கி  இந்த அரசு 
ெகளரவிக்க ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண் , என் ைடய 
இந்த உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
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ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம் - மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ேதசிய 

அரசாங்கத்தின் " தியெதா  ச க சந்ைதப் ெபா ளாதாரத்ைத 
ேநாக்கி" எ ம் எண்ணக்க வில் நாடா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கும் வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  உைரயாற்ற வாய்ப் க் கிைடத்தைமையயிட்  
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

200 வ டங்களாக வாழ்க்ைகநிைல மாற்றமின்றித் 
ேதாட்டங்களில் 'லயன்' கு யி ப் களில் வாழ்ந்  வ ம் 
மைலயக மக்களின் அந்த வாழ்க்ைக ைறயிைன 
இல்லாெதாழித்  கிராமங்கள் அைமத்  தனியான ம் 
ெசாந்தமான மான கள் அைமத் , மைலயக மக்கைள 
ஏைனய ச கத்தினேரா  சமநிைலயில் வாழ வழி ெசய்வேத 
எம  ேநாக்கமாகும். எம  ெதாைலேநாக்கிற்கு ஏற்ற  
ேபாலேவ அதைன அைட ம் வைகயில் மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சு எ ம் ஓர் அைமச்ைச உ வாக்கி 
எனக்கு ெபா ப்பளித்தைமக்காக இந்த நாட் ன் ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கும் மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர்  ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் நன்றி 
கூறக் கடைமப்பட் ள்ேளன். 

கடந்த நவம்பர் மாதம் 5ஆம் திகதி மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கள் பாரா மன்றத்தில் ஆற்றிய ெகாள்ைகப் 
பிரகடன உைரயின்ேபா , ஒ  மில் யன் ேவைல 
வாய்ப் க்கைள உ வாக்குதல், வ மான மட்டங்கைள வி த்தி 
ெசய்தல், கிராமியப் ெபா ளாதாரங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்தல், கிராமிய மற் ம் ேதாட்டத் ைறகளில் ந த்தர 
வகுப்ைபச் சார்ந்தவர்களின ம் மற் ம் அரசாங்க 
ஊழியர்களின ம் ஆதன உாிைமைய உ திப்ப த்தல், பரந்த 
மற் ம் உ திவாய்ந்த ந த்தர வகுப்பினைர உ வாக்குதல் 
என்பன  நாட் ன் நிைலயான அபிவி த்திக்கு க்கிய 
அ த்தளங்கள் எனக் குறிப்பிட் ந்தார். இந்த உபாயங்களில் 
அைனத்  மக்க ம் ேவ பா ன்றி உள்வாங்கப்பட் ப்ப  
மகிழ்ச்சிக்குாியதாகும். இந்த ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தின்ேபா , 
ெபா ளாதார அ த்தளத்திற்கு இைணவாக ேதாட்டத் 

ைறயின க்கு நில உாிைம உ தி ெசய்யப்ப ம்; ேதாட்ட 
'லயன்'களில் 10 வ டங்க க்கு ேமலாக வசித்தவர்க கு ஒ  

ம் சிறியள  காணிப் பரப் ம் ெசாந்தமாக்கப்ப ம்; 
அதற்கான திட்ட வைர  உ வாக்கப்ப ெமன ம் பிரதமர் 
ெதாிவித்தி ந்தார். இந்த நாட் ன் ெபா ளாதார 
குறிகாட் யிைன உயர்த்தியதில் க்கிய பங்காளிகளான 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறயினர் ெதாடர்பாக பிரதமர் அவர்களின் 
காிசைனக்கு அம்மக்களின் பிரதிநிதி என்ற வைகயில் 
நன்றிகூறக் கடைமப்பட் ள்ேளன்.  

கடந்த அரசாங்கத்தின் ஒவ்ெவா  வர  ெசல த் 
திட்டத்தின்ேபா ம் 50,000 கள் நிர்மாணிப்பதற்கான 

ன்ெமாழி கள் ெசால்லப்பட்டன. ஆனால், ஒ  
ட் ைனக்கூட கட் வதற்கான நிதி ஒ க்கப்படவில்ைல. 

அத்ேதா , ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு ெசாந்தமாகக் காணி 
வழங்குவதற்ேகா, ஒ  ேதயிைல மரத்திைனக்கூட 

அகற் வதற்ேகா சம்மதிக்க யாெதன ம் அப்ேபா  
ெதாிவிக்கப்பட்ட . ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, இன்  நாம் இந்த அரசாங்கத்தி டாக 
ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு 7 ேபர்ச் ெசாந்தக் காணி 
உாிைமயிைன வழங்குவேதா , 12 இலட்ச பாயில் 
தனி ட் த் திட்டத்திைன ம் ஆரம்பித் , எம  100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தில் 300 இற்கும் அதிகமான கைள ம் 
நிர்மாணித் ப் பயனாளிக க்கு வழங்கியி க்கின்ேறாம். 
அதைனத் ெதாடர்ந் ம் ன்ென ப்பதில் பல்ேவ  சவால்கள் 
உள்ளனெவன்பைத ம் இந்த அைவயில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

மைலயக ெப ந்ேதாட்டங்களில் இயற்ைக அனர்த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட, பாதிக்கப்ப ம் நிைலயி க்கி்ன்ற ஏறத்தாழ 
6,000 கள் இனங்காணப்பட் ள்ளன. இவற்றிைன 

ன்னிைலப்ப த்தி டைமப் த் திட்டத்திைன 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் ரண ஒத் ைழப்  
வழங்குெமன நம் கின்ேறன். இவ்வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

டைமப் க் குறித்த ன்ெமாழிவின்ப , 10 வ டங்க க்கு 
ேமலாக ஓாிடத்தில் கு யி ந்தவர்க க்கு அவ்விடத்தின் 
உாித்திைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான சட்டத்தி த்தங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதாகச் ெசால்லப்பட் ள்ள . என்றா ம், 
ெப ந்ேதாட்டங்களில் வா ம் ேதாட்டத்ெதாழிலாளர் அல்லாத 
மக்கள், 1979ஆம் ஆண்  7ஆம் இலக்க, அரசாங்க காணி 
உாிைமைய மீளப்ெப ம் அதிகாரச் சட்டத்திற்கு அைமவாக 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சினால் 
ெவளிேயற்றப்ப ம் நிைல இன் ம் ெதாடர்கின்ற . இந்த 
அதிகாரச்சட்டம் சீரைமக்கப்பட ேவண் ம். காலங்காலமாக 
ெப ந்ேதாட்டங்களில் வா ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
அல்லாத ேதாட்ட ேசைவயாளர்கள், அரச ெதாழில் ாிேவார், 
சுயெதாழில்  ாிேவார் ேபான்றவர்க க்கும் காணி உாித்  
உ திெசய்யப்பட ேவண் ம். இவ்ேவைலத்திட்டத்ைதப் 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு  கவனத்திற் 
ெகாள் ெமன எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

ெப ந்ேதாட்டப் றங்களில் அபிவி த்திப் பணிகள் 
ன்ென க்கப்படவில்ைலெயனக் கூற யா . அைவ 

ேபாதாத காரணத்தினால் சமச்சீரற்ற நிைல 
காணப்ப கின்ற . இதைனச் சீர்ெசய்வதற்காக வ ைமக் 
ேகாட் க்குக் கீழாக வா ம் இம்மக்க க்கான சமநிைலயான 
அபிவி த்திைய ேமற்ெகாள்வதற்காக கடந்த காலங்களில் 
கிடப்பில் ேபாடப்பட்ட பத்தாண்  நிகழ்ச்சித்திட்டத்திைன 
மீள ம் ன்ென த் ள்ேளாம். இவ்ேவைலத்திட்டம் 
தற்ெபா  அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரத்திற்காகச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . அைமச்சரைவ இத்திட்டத்திைனச் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்க டன் இைணந்  ன்ென க்கும் 
வண்ணம் 13 அைமச்சுக்களின் அதிகாாிகைள உள்ளடக்கிய 
கு ெவான்றிைன நியமித்தி ப்ப  வரேவற்கத்தக்கதாகும். 
இக்கு விற்கு பிரதம அைமச்சாின் த்த ஆேலாசகர் தைலைம 
தாங்குகின்றாெரன்ப  குறிப்பிடத்தக்க . அதற்காக தற்கண் 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் பிரதமர் அவர்க க்கும் நன்றிகூறக் 
கடைமப்பட் ள்ேளன்.  

இலங்ைக நாட் ன் கல்வியறி  உயர் தத்தில் 
காணப்பட்டா ம், ெப ந்ேதாட்டப் றங்களில் கல்வியறி  

தம் உயர் நிைலயில் இல்ைல. இதற்கு பல்ேவ  காரணங்கள் 
உண் . இதில் க்கியமாக அவர்க க்கான ெபளதிக 
வளங்கள் குைறவானைவ என்பைதச் சுட் க்காட்ட 
ேவண் யி க்கிற . வசதி குைறந்த பாடசாைலகளின் 
அபிவி த்திகள் குறித் ம், க்கியமான பாடங்க க்கான 
அத் ைற சார்ந்த ஆசிாியர்கைள நியமிப்ப  குறித் ம் 
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இவ்வர  ெசல த் திட்ட உைரயில் ெசால்லப்பட் ள்ள . 
இதற்கைமவாகப் ெப ந்ேதாட்டங்களி ள்ள பின்தங்கிய 
பாடசாைலகளில் அத்தியாவசியப் பாடங்க க்கான ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைற நிவர்த்தி ெசய்யப்பட் க் குறித்த ைறயில் 
தகுதிவாய்ந்த லைமயான ஆசிாியர்கைள நியமிப்பதற்கான 
ஏற்பா கள் குறித் க் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பைத ம் நான் இந்த அைவயில் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

பாடசாைலகளின் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அதாவ  
தண்ணீர், சுத்திகாிப்  வசதிகள் என்பன குறித்  

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . இதைன வரேவற்கும் அேதேவைள 
இதன் அவசியம் உணர்ந்  100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தில் 
பாடசாைல உட்கட்டைமப்  அபிவி த்திக்ெகன என  
அைமச்சி டாக ஏறத்தாழ 20 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  
ெசய்  ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென த் ள்ேளன். 
ஆனா ம் அதன் ேதைவப்பா கள் அதிகமாகேவ உள்ளன. 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் 25 
பாடசாைலகைளச் சகல வசதிக ட ம்கூ ய இரண்டாம் 
நிைலப் பாடசாைலகளாகத் தர யர்த் வதற்காக 250 
மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ளைத நன்றி டன் 
வரேவற்கின்ேறன்.  

ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கான கூட்  ஒப்பந்தம் மார்ச் 
31ஆம் திகதி டன் வைடந் ள்ள  நிைலயில் இன்  
வைர ம் அவர்க க்கான நியாயமான சம்பள யர்  குறித்த 
ேபச்சுவார்த்ைதக ம் ஒப்பந்த க ம் இ பறிநிைலயில் 
உள்ளைமைய நாமறிேவாம்.  தனிப்பட்ட ெதாழிற்சங்கத்தின் 
அரசியல் சுயலாபத்திற்காக இன்  ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறசார்ந்த அைனத்  மக்க ம் ப க்கடாவாக்கப் 
பட் ள்ளனர். கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ைகச்சாத்திடாத தமிழ் 

ற்ேபாக்குக் கூட்டணியான நாம், ஜனாதிபதி, பிரதம 
அைமச்சர், கம்பனி உாிைமயாளர்கள் எனப் பலசுற் ப் 
ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்தியி ந்தா ம் இன் ம் 
உ தியான தீர்  வழங்கப்படாம ப்ப  கவைலக்குாிய 
தாகும். இவர்களின் சம்பள நிர்ணயிப் த் ெதாடர்பில் அதிக 
கவனம் ெச த்ததப்பட ேவண் ம் என இப்ேபரைவயில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

“இலங்ைகயில் ெபா ளாதாரத்திைன வ ப்ப த் வதற்கு 
இலங்ைகப் ெபண்கள் வழங்குகின்ற உயர்ந்த பங்களிப்  நாம் 
அைனவ ம் அறிந்த விடயமாகும். ஆகேவ, நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைத ன்ேனற் கமாக எம  தாய்மார் 
ேமற்ெகாள் ம் யற்சிகைளத் ெதாடர்ந் ம் ேப வதற்காக 
அவர்க க்கு அதிகபட்ச வசதிகைளச் ெசய்வதற்குாிய 
வழிவைககைளக் கண்டறிய ேவண் ள்ள ” என வர  
ெசல த் திட்ட உைரயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . இலங்ைகப் 
ெபண்கைள ேநாக்கினால், அதிகம் பின்தங்கிய நிைலயில் 
உள்ளவர்கள் ேதாட்டத் ைறையச் சார்ந்தவர்கேள. அவர்கள  
ெபா ளாதாரப் பங்களிப் க்ேகற்ப அவர்கள் ெபற் க் 
ெகாள் ம் பயன்கள் சமமாக அைமயவில்ைல. அவர்கள  
ச க மற் ம் அரசியல் ஈ பா ம் மிக ம் குைறந்த 
மட்டத்திேலேய காணப்ப கின்ற . இவற்ைற உயர்த்த 
ேவண் ய கடைமப்பா  இந்த அைமச்சுக்கு உண்  
என்பைத ம் நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் நில ம் மந்த ேபாஷாக்கு, 
சுகாதாரக் குைறபா  குறித்  அக்கைற ெச த்தி அதைனச் 
சாிெசய் ம் வைகயில் எம  அைமச்சு சுகாதார அைமச்சுடன்  
இைணந்  திரவப்பால் கர்  ெதாடர்பாகப் பாாிய 

ேமம்பாட்  நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற ன்ென க்க 
ேவண் ெமன ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . இந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைதச் சுகாதார அைமச்சுடன் இைணந்  
ெசயற்ப த்த நாம் தயாராக இ க்கின்ேறாம் என்பைதத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.  

2016ஆம் ஆண் க்கான இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
இைளஞர்களின் ேவைலயின்ைமப் பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்ப்பதற்கான ன்ெமாழி கள் ெசால்லப்பட் ள்ளன. 
ேதாட்டப் றங்களில் கல்வி வசதிகள் அதிகாித்  வ வதால், 
கல்வி கற்றவர்கள் குறிப்பாகக் கல்வி ெபா த் தராதர 
சாதாரண தரம் மற் ம் உயர்தரம் ப த்தவர்களின் ெதாைக 
அதிகாித்  வ கின்ற . ஆனால் இவர்க க்ேகற்ற 
ேவைலவாய்ப் க்கள் ேதாட்டத் க்கு அ காைமயில் 
கிைடப்பதில்ைல. எனேவ, ஆயிரக்கணக்கான மைலயக 
இைளஞர்கள் நகரங்கைள ேநாக்கி, குறிப்பாக ெகா ம் ப் 
பகுதிக க்கு நகர்கின்றனர். இ  பல்ேவ  ச கப் 
பிரச்சிைனகைளத் ேதாற் வித்  வ கின்ற . எனேவ, 

திதாக ஆரம்பிக்கப்ப ம் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் எல்லா 
மாவட்டங்களி ம் அைம ம் பட்சத்தில், அவற்றில் மைலயக 
இைளஞர்கள் உள்வாங்கப்ப தல் கட்டாயமாகும். மைலயக 
இைளஞர் வதிகள் ந னமயப்ப த்தப்பட்ட ெதாழில் 

ைறக்குள் உள்வாங்கப்ப வ  இன்ைறய ெதாழில் ட்ப 
உலகத்தில் அவசியமானதாகும்.  

கிராமியப் ெபா ளாதார மீெள ச்சி ேவைலத்திட்டத்தில் 
ஒ  கிராம ேசவகர் பிாி க்கு 1.5 மில் யன் பாய் 
அபிவி த்திப் பணிக க்கு ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
இந்த ேவைலத்திட்டத்திைன வரேவற்கும் அேதேவைள, 
இதைன நைட ைறப்ப த் வதில் ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறயி ள்ள ரண்பாடான நிைலைம குறித் த் ெதளி  
ெப வ  அவசியமாகும். குறிப்பாக வெர யா 
மாவட்டத்தில் ஹங்குராங்ெகத்ைத பிரேதச ெசயலகத்திற்கு 
உட்பட்ட 487 C கிராம ேசவகர் பிாிவில் 179 ேபர் 
வாழ்கின்றனர். அேத வெர யா மாவட்டத்தில் அம்பக வ 
பிரேதச ெசயலகத்திற்கு உட்பட்ட ெபாகவந்தலாைவ 319 G 
கிராம ேசவகர் பிாிவில் 9,597 ேபர் வாழ்கின்றனர். இ  
இலங்ைகயிேலேய மிகப் ெபாிய கிராம ேசவகர் பிாிவாகும். 
இதன் காரணமாக அம்மக்க க்கான வளப்பகிர்  
சமமானதாக அைமயவில்ைல. இவ்வாறான சவால்கைள ம் 
சிக்கல்கைள ம் க த்திற்ெகாண்  தற்ேபா  பரவலாகப் 
ேபசப்ப கின்ற உள் ராட்சி மன்ற எல்ைல மீள்நிர்ணயத்தின் 
ேபா  உள் ராட்சி மன்றங்கள் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்; 
கிராம ேசவகர் பிாி கள் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். 
எதிர்வ ம் உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்த க்கு ன்பதாக 
இவ்ேவைலத்திட்டம் ன்ென க்கப்ப வ  அவசியம். 
அைனத்  மக்க க்கும் சகல வளங்க ம் சம நிைலயில் 
ெசன்றைடய வழிெசய்வதாக இ  அைமய ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாண் , இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கிய 
உங்க க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம். 

 
[අ.භා. 4.35] 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 5වැනි වතාවටත් ෙම් 

උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා මාව ෙතෝරා 
පත්කර ගත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට පළමුෙවන්ම 
මෙග් ෙගෞරව පණාමය පුද කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන 
ෙකොට ජාත්යන්තර ආර්ථික පරිසරය හා එය ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය 
මත ඇති කරන බලපෑම් පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. එහි පසුබිම ගැන සඳහන් කරනවා නම් ෙගෝලීය 
මූල්ය අර්බුදය සහ එහි පතිඵලය වූ ආර්ථික අවපාතය 2007 
සැප්තැම්බර් වකවානුෙව්දී ආරම්භ වූ අතර, අවසන් වූෙය් 2013 
වසර අවසානෙය්දීයි. ශී ලංකා ආර්ථිකයට 2009 මැයි මාසය 
දක්වාම අඛණ්ඩ යුද්ධයකට වාෙග්ම ෙගෝලීය ආර්ථික 
අවපාතයකටද මුහුණ දීමට සිදු වුණු බවත් මතක් කරන්නට 
කැමැතියි. ෙකෙසේ ෙවතත් ආසියානු ආර්ථිකය සහ විෙශේෂෙයන්ම 
චීන ආර්ථිකය පිබිෙදමින් තිබුණු බැවින් ෙගෝලීය ආර්ථික 
අර්බුදෙය් බලපෑම් අවම මට්ටමින් තමයි අපට ඇති වුෙණ්. ෙමම 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ චීනය අපෙග් පධානම මූල්ය ආධාරකරුවා 
බවට පත් ෙවලා සිටියා. චීනය අපෙග් යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 10කට ආසන්න 
පතිපාදන අපට ලබා දී තිබුණා. ඒ විධියට තමයි 2005 සිට 2015 
දක්වා අපෙග් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 6ත් - සියයට 9ත් 
අතර පවත්වාෙගන ගිෙය්. ෙමය දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ ඉතා 
ඉහළ අගයක් හැටියටයි දකින්ෙන්. 

 ෙලෝක මූලධනවාදෙය් ෙක්න්දස්ථාන තුන වන ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය, යුෙරෝපා සංගමය හා ජපානය ෙමම ෙගෝලීය 
ආර්ථික අවපාතෙය් බලපෑමට හසු වුණා. ඔවුන්ෙග් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 1ට වඩා පහළ බැස්සා. යුෙරෝපෙය් හා 
ජපානෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඍණ අගයක් ගත්තා. එහි 
පතිඵලයක් හැටියට ෙවෙළඳාම හා ආෙයෝජනය යන ෙදකම 
මන්දගාමී තත්ත්වයකට පත් වුණා. ආර්ථික අවපාතය 2013 
ෙදසැම්බර් මස අවසන් වුවත්, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 2.4 මට්ටමක තමයි පැවතුෙණ්. 
යුෙරෝපා සංගමෙය් එය සියයට 0.8ක් වුණා. ජපානෙය් තවමත් 
පවතින්ෙන් ඍණ අගයක්. ඒ සමඟම චීනෙය් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 7.4ක් වූ අතර, ඉන්දියාෙව් පවා එය සියයට 7.3ක් 
ෙලස පැවතුණා. 2010  වර්ෂෙය්දී චීනය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
ටිලියන 10ක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයක් සහිතව ෙලෝකෙය් ෙදවැනි 
ආර්ථික බලවතා බවට පත් වුණා. චීනය සිටිෙය් ඇෙමරිකානු 
එක්සත් ජනපදෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය වූ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
ටිලියන 14ට මඳක් පසු පසින්. වසර 2017දී ෙලොව ආර්ථික 
බලවතා හැටියට පැමිණීමට චීනය අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

21වන සියවෙසේ පළමු දශකය තුළ "BRICS" නමින් හඳුන්වන 
රටවල් -චීනය, රුසියාව, බසීලය, ඉන්දියාව හා දකුණු අපිකාව- 
කරළියට එනවා. ෙලෝක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 30ක් 
තිබුෙණ් BRICS රටවල් අයිති කරෙගනයි. ලතින් ඇෙමරිකාව, 
යූෙරෝ ආසියාව ෙලස හැඳින්ෙවන රුසියාව, ෙපර පැවැති ෙසෝවියට් 
රාජ්යයන් හා මීෙකොන් කලාපය ෙලස හැඳින්ෙවන චීනය, 
වියට්නාමය, ලාඕසය, කා ම්ෙබෝජය සහ තායිලන්තය තුළ නව 
ආර්ථික බල ෙක්න්ද බිහි ෙවන්නට පටන් ගත්තා. දකුණු අපිකාවට 
අමතරව අපිකාෙව් නැඟී එන රටවල් 7ක්, එනම් නයිජීරියාව, 
ඇල්ජීරියාව, උගන්ඩාව, ඉතිෙයෝපියාව, ඇන්ෙගෝලාව, ඝානාව හා 
ෙමොසැම්බික් රාජ්ය ආදී රටවල් චීනෙය් ආධාර ඇතිව තමන්ෙග් 
සංවර්ධනය දියුණු කරගනිමින් පවතින රටවල් හැටියට නම් 
කරන්න පුළුවන්. ෙලෝක මූලධනවාදෙය් ෙක්න්දස්ථාන තුන වන 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, යුෙරෝපය හා ජපානය 2007 සිට 
2013 දක්වා එම ෙගෝලීය ආර්ථික අර්බුදෙයන් තදබල ෙලස 
පීඩාවට පත් ෙවලා සිටියා. 

ෙම් රටවල් මහ බැංකු යළි යථා තත්ත්වයට ෙගන ඒමට විශාල 
පමාණවලින් මුදල් නිර්මාණය කරලා එය සිය ආර්ථිකය තුළට 

ෙපොම්ප කළා. එම මුදල් පමාණය  ෙම් විධියට සඳහන් කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 4,000ක්, යුෙරෝපා සංගමය යූෙරෝ බිලියන 
1,140ක් සහ ජපානය ෙයන් බිලියන 1,400ක්. ෙම්වා ඉතිහාසෙය් 
විශාලම ආර්ථික උත්ෙත්ජන ෙනොෙහොත් දිරි ගැන්වීම් ෙලස 
හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. එෙහත් යථා තත්ත්වයට 
පත්වීම තවම සිදු වන්ෙන් ඉතාම මන්දගාමී ෙලසයි. ඒ නිසා 
ෙමොවුන් පසු වන්ෙන් ශී ලංකාවට උපකාර කළ හැකි තත්ත්වයක 
ෙනොෙවයි. අෙනක් අතට, බිතාන්ය රජයට චීනෙයන් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 6.5ක් ආධාර වශෙයන් ලැබී තිෙබනවා. පංශය හා 
ජර්මනිය චීනය සමඟ ෙවෙළඳාම හා ආෙයෝජනය ෙගොඩ නඟා 
ගනිමිනුයි දැන් සිටින්ෙන්.   

සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන - FDIs- ගැන කථා කරන  ෙකොට, ෙලොව 
සමස්ත FDIs පමාණය ෙඩොලර් බිලියන 1,260ක් බව සඳහන් 
කරන්න පුළුවන්. ෙමයින් බිලියන 427ක් ලබා ඇත්ෙත් ආසියානු 
කලාපයයි. දකුණු ආසියාවට ලැබී ඇත්ෙත් ෙඩොලර් බිලියන 43ක් 
පමණයි. ඉන්දියාව තමයි ඉන් විශාලතම ෙකොටස සතු කර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ශී ලංකාවට FDIs ලබා ගැනීමට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ශී ලංකාව 
සම්බන්ධෙයන් අපට පහත සඳහන් කාරණා තුන කියන්නට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ තමයි, ශී ලංකාවට FDIs ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ශී ලංකාෙව්  විෙද්ශ සංකාම පහළ බසිමින් තිෙබනවා.                    
ශී ලංකාෙව් අපනයනය පහත වැෙටමින් ති ෙබනවා. ඒ අනුව 
ණයට ගැනීම හැර ශී ලංකාවට ෙවනත් විකල්පයක් නැති බව 
මතක් කරන්න  කැමැතියි. 

අද ෙතල් මිල පහත බසිමින් තිෙබන්ෙන්. ෙබොර ෙතල් 
බැරලයක මිල ෙඩොලර් 105 සිට 50 දක්වා පහත බැස තිෙබනවා. 
ඒකට ෙහේතු ගණනාවක් තිෙබනවා. එකක්, ඇෙමරිකානු එක්සත් 
ජනපදය අවුරුදු 80ක් තමන්ෙග් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙදගුණ 
කිරීමට තීන්දු කර තිෙබනවා. ඔවුන් තමන් සතු ෙතල් සම්පත් 
සංචිත වශෙයන් රැක ගනිමින් මැද ෙපරදිග ෙතල් මත යැපුණා. 
මැද ෙපරදිග හා අරාබි ෙලෝකය තුළ විෙශේෂෙයන්ම 
ඇෆ්ගනිස්තානය, ඉරාකය, ෙය්මනය, ලිබියාව හා සිරියාව තුළ, 
2001 වර්ෂෙය් සිට වර්ෂ 15කට ආසන්න කාලයක් ෙතල් සම්පත් 
ගහණය කර ගැනීමට යුද බලවතුන් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඔවුන් උත්සාහ ගත්තා, OPEC සංවිධානෙය් පාලනය 
තමන්ෙග් අතට ගන්න. නමුත් ඔවුන්ට ඒකත් කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා සවුදි අරාබිය, ඇල්ජීරියාව 
හා නයිජීරියාව සිය විකුණුම් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙයන් 
බැහැරව චීනය ෙදසට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය ෙසෝවියට් සංගමය හා සටන් වදිනු පිණිස තෙලයිබාන්, 
අල්කයිඩා, ජිහාඩ්, ෙබොෙකො හරාම් යන තස්තවාදීන්ට මූල්ය 
සම්පත් සපයා තිෙබනවා. ඔවුන් ෙපෝෂණය කර තිෙබනවා; 
වර්ධනය කර තිෙබනවා; ආයුධ ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් ඒ 
සියල්ලම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට එෙරහිව නැඟී සිටිමින් 
පවතින ෙව්ලාවක්. ෙම් තස්තවාදී කණ්ඩායම් අතරින් සමහරක් 
සතුව ෙතල් නිධි තිෙබනවා. සවුදි අරාබිය, කටාර් හා එමීර් රාජ්ය 
මුල සිටම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය දැනුවත්වම ඔවුන්ට 
විරුද්ධව තස්තවාදීන්ට ආධාර කළා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාග 
ආණ්ඩුව ෙමම ජාත්යන්තර සාධක සැලකිල්ලට ගන්ෙන් නැතුව 
තමයි ෙම් අය වැය සම්පාදනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවනුවට 
ෙම් අය බටහිර හිතවාදී විෙද්ශ පතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් 
තමයි සිටින්ෙන්. ඒ නිසා ෙමම අය වැය කිසි ෙසේත්ම ශී ලංකා 
ආර්ථිකෙය් යහපතට ෙහෝ ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් උන්නතිය සඳහා 
දායක ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක මම මතක් කරන්න කැමැතියි. 
තවදුරටත් ෙම් රෙට් ඉඩම්, ශමය, පාග්ධනය, ඒ වාෙග්ම ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය බහු ජාතික සමාගම් යටතට පත් 
කරන්න ෙම් අය වැෙයන් මූලික උත්සාහයක් ෙගන තිෙබනවා.  
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ඇෙමරිකාව ඇතුළු ෙලෝකෙය් බටහිර රටවල තිරිඟු පිටි මත 
පදනවු වූ කෘෂිකර්මයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම චීනය 
ඇතුළු අෙනකුත් දකුණු ආසියානු රටවල් බත් කන රටවල් 
හැටියටයි සලකන්ෙන්. අද ෙම් අය වැය අපි දකින්ෙන්  බටහිරට 
ගැති, පාන් කන්න හදපු අය වැයක් හැටියටයි. ලංකාව වාෙග් බත් 
කන රටක ඉන්න මිනිසුන්ට ඕනෑ කරන අය වැයක් හැදිලා නැහැ.  
ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙම් අය වැය  සාර්ථක අය වැයක් හැටියට අපි 
දකින්ෙන් නැහැ කියන එක මම මතක් කරනවා, ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.45] 
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමනි, නවක මන්තීවරයකු 

වශෙයන් ෙම් උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කරමින් 2016 අය 
වැය විවාදයට සම්බන්ධ වීමට ලැබීම මා ෙගෞරවයක් ෙසේ 
සලකනවා.  

මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා, විෙශේෂ පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනක් ගැන කථා කිරීමට. 
පළමුෙවන්ම, අෙප්  රෙට් තිබුණු තස්තවාදය විනාශ කරලා අෙප් 
රට නැවතත් ෙගොඩ ගන්න ශක්තිය ලබා දීපු අෙප් හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව මම ෙගෞරවෙයන් සිහිපයත් කරන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් යුද්ධයට 
ෙගොස් තුවාල ලැබූ, අෙප් රට ෙවනුෙවන් දිවි පිදූ රණ විරුවන් සියලු 
ෙදනාම මම ෙගෞරවෙයන් යුතුව සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම දකුණු පළාතට ගං වතුර ආවත්, සුනාමි ආවත්, ෙමොන 
පශ්නයක් ආවත් හැම දාමත් ගමත් එක්ක හිටපු මාෙග්  ෙද්ශපාලන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශකයා වූ මාෙග් තාත්තා වන දකුණු පළාත් සභා 
අමාත්ය ඩී.වී. උපුල් මහතා  ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම මුළු ලංකාෙව්ම තාරුණ්යයට ශක්තියක් වූ 
මාෙග් නායකතුමා, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් සංවර්ධනෙය් 
නියමුවා, නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් මම ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් 
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙයන් විශිෂ්ඨ ජයගහණයක් ලබා දීමටත්,  
මාෙග් ජයගහණය ෙවනුෙවනුත් කැප වුණු ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් හා ''පැතුම'' සංවිධානෙය් සියලුම සාමාජිකයන් මම 
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රටට නිදහස 
ලැබිලා අවුරුදු 67ක් ෙවනවා. ඒ කාලය තුළ අෙප් ජනතාවට 
අභිෙයෝග රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. අෙප් භාෂාව ෙවනස් 
කළා; අෙප් ආගම ෙවනස් කළා; අෙප් සංස්කෘතිය විනාශ කරලා 
අෙප් රට අගාධයටම ඇදලා දැම්මා. එදා අෙප් ජනතාවට ජීවිත 
ෙබ්රා ගන්න තමන්ෙග් නම් ෙවනස් කරන්න, කන ෙබොන විධිය 
ෙවනස් කරන්න සිදු වුණා. විෙශේෂෙයන්ම මුහුදුකරෙය් ජනතාවට 
අභිෙයෝග රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. ඔවුන්ට තමන්ෙග් 
නම් පවා ෙවනස් කරන්න සිදු වුණා. සිංහල නම් ෙවනුවට ඉංගීසි 
නම්, පෘතුගීසි නම්, එෙහමත් නැත්නම් ලන්ෙද්සි නම් පාවිච්චි 
කරන්න සිදු වුණා. හැබැයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආරම්භයත් 
සමඟම, 1956 ජනතා ජයගහණයත් සමඟම අපට පුළුවන්කමක් 
ලැබුණා, අෙප් රට නැවතත් ස්වාධීන තත්ත්වයට පත් කරන්න. ඒ 
නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සාමාජිකයකු වශෙයන් අද මට 
නිහතමානීව සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමොන 
ෙවලාෙව් බලයට ආවත් ලංකාව තුළ තිබුණු ශී ලාංකිකත්වය, 
ෙද්ශීයත්වය නිරන්තරෙයන්ම විශාල වශෙයන් පරිහාණියට පත් 
වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 1983 වසර පමණ වන විට අෙප් රට පරාධීන 
ජාතියක් බවට පත් වීම ආරම්භ ෙවලායි තිබුෙණ්. 

කළු ජූලියත් එක්ක, ඒ වාෙග්ම විවෘත ආර්ථික පතිපත්තියත් 
සමඟ අෙප් රට දිෙනන් දින වළට යන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි, 
2009 වසර වන විට අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග්  සහ අෙප් 
රණවිරුවන්ෙග් යුද ජයගහණයත් එක්ක අෙප් රට නැවතත් 
ඉස්සරහට ෙගනැල්ලා මධ්ය ආදායමක් තිෙබන රටක් බවට 
ෙලෝකයම හඳුනා ගන්නා තැනට ෙගෙනන්න  අපට පුළුවන්කමක් 
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 2016 වසර සඳහා වන ෙමම අය වැය ෙදස 
බලද්දි මට ෙලොකු ෙවනසක් ෙපෙනනවා. වැඩිපුරම බටහිර ෙවළඳ 
ෙපොළ පිනවන අය වැයක් ෙලසයි මම ෙම් අය වැය දකින්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අය වැය අෙප් රෙට්  කළු පැල්ලමක් ෙලස  
ඉතිහාසයට එක් ෙව්වි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විද්වත් සභාෙවන් මා දැන 
ගන්න කැමැතියි, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන දාර්ශනික පදනම කුමක්ද 
කියලා. එෙහමත් නැත්නම් ෙම් අය වැෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ජයගහණ ෙමොනවාද, ෙම් රෙට් දැෙවන පශ්නවලට ලබා දී ඇති 
පිළිතුරු ෙමොනවාද, එෙහමත් නැත්නම් ෙම් අය වැය අපි 
සාධාරණීකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා, මා දැනගන්න 
කැමැතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 2016 වසර සඳහා වන  
අය වැය සම්පූර්ණෙයන්ම යම් යම්  පුද්ගලයන්ව පිනවීම සඳහා 
එක් එක් තැන්වලින් ෙසොයා ගත් ෙයෝජනා කිහිපයක් එකතු කරලා 
හදපු අය වැයක් බව පැහැදිලිවම ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. එදා 
අෙප් ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්න විවිධාකාරෙය් ෙචෝදනා එල්ල 
කළා. අපි highway එක හදනෙකොට ඒෙක් වැරැදි ෙපන්නුවා. 
වරාය හදනෙකොට ඒෙක් වැරැදි ෙපන්නුවා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
හදනෙකොට ඒෙක් වැරැදි ෙපන්නුවා. ෙමොන සංවර්ධන ව්යාපෘති 
කළත් ඒවාෙය් වැරැදි ෙපන්නුවා. ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙවන් මම දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් වන විට රුපියල් 
බිලියන 420ක ණය මුදලක් අරෙගන ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  ජාත්යන්තර වරායක් ෙනොෙවයි, අඩුම 
තරෙම් ධීවර වරායක්වත් ඔබතුමන්ලා හදලා තිෙබනවාද? 
එෙහමත් නැත්නම් පාරකට කාපට් දමලා තිෙබනවාද? පාරකට 
ෙකොන්කීට් දමලා තිෙබනවාද? පාලමක් හදලා තිෙබනවා? මාස 
10ක කාලයක් තුළ  ෙබෝක්කුවක්වත් හදලා නැති ආණ්ඩුවක් බවට 
තමයි ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව  පත් වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙද්ශපාලන අරමුණු පදනම් කර ෙගන, 
ඡන්දය පදනම් කරෙගන පංචවිධ වැඩ පිළිෙවළ කියලා වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙගනාවා. අපි අහන්න කැමැතියි, අද එම වැඩ පිළිෙවළ  
ෙකෝ කියලා. අද ෙම් අය වැය තුළ එම වැඩ පිළිෙවළ තිෙබනවාද? 
කිසිෙසේත්ම නැහැ. ඒක එක පතිකාවක් පමණයි. අද එය ඡන්දය 
ලබා ගන්න හදපු එක පතිකාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඕනෑම රටක අය වැයක් ඉදිරිපත් කරනෙකොට, ඒ අය වැෙයන් 
තමයි රෙට් අනාගතය ගැන තීරණය වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි 
වර්ෂෙය්දී කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා තීරණය කරන්ෙන්. 
හැබැයි, අෙප් රට විනාශ කරන අය වැයක් තමයි අද ෙමතුමන්ලා 
ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් කියන එක අද අපිට පැහැදිලිවම 
ෙපෙනන්නට  තිෙබනවා. 

ෙමම අය වැය තුළ තිෙබන පරස්පරතා කිහිපයක් මා ෙපන්වා 
ෙදන්න කැමැතියි. එක පැත්තකින් කියනවා, කෘෂි කර්මාන්තය 
දියුණු කරනවා,  අෙප් ෙගොවියා නඟාසිටුවනවා කියලා. නමුත් ඒ 
පිළිබඳව කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය තුළින් මම දකින්ෙන් 
නැහැ.  ආහාර අතින්  අද අෙප් රට අනාරක්ෂිත තත්ත්වයකට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2001 
අවුරුද්ෙද්දී ෙගනාපු අය වැයමද නැවත වාරයක්  ෙගනැවිත් ෙම් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා මට සැකයක්  තිෙබනවා. අද 
ෙම් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන් භය නැතිව රූපවාහිනියට 
ගිහිල්ලා කියනවා, "ඉන්දියාෙවන් හාල් ෙගන්වන එක ලාභයි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලංකාෙව් ෙගොවියාෙග් කුඹුරු ටික පුරන් ෙවන්න අරින්න" කියලා.  
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු යහපාලනය ෙම්කද? එදා 2001 
වසෙර්දීත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
ෙගොවියාව පාරට ඇදලා දමන්නයි. අද මම ෙම් විද්වත්  සභාෙවන් 
අහන්න කැමැතියි, අෙප් රෙට් සියයට 30ක් සිටින ෙගොවි ජනතාව 
පාරට ඇදලා දැමුවාම, ඒ ෙගොවි පවුල් ජීවත් වන්ෙන් ෙකොහාමද 
කියලා. අද ෙම් ආණ්ඩුවට ඒ පිළිබඳව කිසිම තැකීමක් නැහැ.  

තවත් පරස්පරතා කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව සුළු 
ව්යාපාරිකයා නංවන්න වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් තිෙබනවා 
කියලා කියනවා. එෙහම කියන ගමන්ම අෙනක් පැත්ෙතන් ෙලොකු 
බදු මුදලක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ව්යාපාරයක් ආරම්භ 
කරන්න වැය ෙවන මුදලට අමතරව අවුරුද්දකට රුපියල් 
60,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ව්යාපාරයක් අවුරුද්දකට රුපියල් 60,000ක් කියන්ෙන්, මාසයකට 
රුපියල් 5,000ක් ෙගවන්න ෙවනවා. අපි උදාහරණයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත්, ෙපොඩියට කඩල පැකැට් ව්යාපාරයක් කරන අෙප් 
සෙහෝදරෙයක්  තමන්ෙග් ආදායෙමන් මාසිකව රුපියල් 5,000ක් 
රජයට ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙගවන්න පුළුවන්ද? ඒ අයෙග් 
ව්යාපාරය එතැනින්ම විනාශ ෙවනවා. එෙහම විනාශ ෙවනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි තවත් බද්දක් එනවා, තමන්ෙග් ව්යාපාරය ඉවත් 
කර ගන්න ඕනෑ නම් රජයට රුපියල් 2,50,000ක් ෙගවන්න 
කියලා. එතෙකොට අර කඩල පැකට් කරන සෙහෝදරයාට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? අවුරුද්දකට රුපියල් 60,000ක බද්දක් රජයට ෙගවන 
ෙකොට එක පැත්තකින් ව්යාපාරය විනාශ ෙවනවා. එෙහම ෙගවලා 
අන්තිෙම් දී රුපියල් 2,50,000ක් රජයට ෙගවන්න සිදුවන්ෙන් 
තමන්ෙග් ඉඩ කඩම් විකුණලායි. එෙහමත් නැත්නම් තමන් ජීවත් 
වන නිවසත් විකුණලා තමයි  රුපියල් 2,50,000ක මුදල  ෙගවන්න 
සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග් අය වැයක් තමයි අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම්කද? යහ පාලනය කියලා 
අෙප් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම්කද? කිසිෙසේත්ම 
නැහැ.  

මා අවසාන වශෙයන් ගරු විද්වත් සභාෙවනුත්, ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වූ නවක මන්තීවරුන් හැට 
ෙදෙදනාෙගනුත් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් අය වැය 
ෙවනුෙවන් ඡන්දය පාවිච්චි කරද්දී පක්ෂ, පාට ගැන හිතන්න එපා; 
පාට කණ්ණාඩි දාලා ෙම් අය වැය දිහා බලන්න එපා කියලා. 
ෙමොකද, ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරුන්ෙගන් වැඩි පිරිසක්  ගාමීය 
ජනතාව ෙග් ඡන්දවලින්; ෙගොවි ජනතාවෙග් ඡන්දවලින්; ධීවර 
ජනතාවෙග් ඡන්දවලින්; කම්කරු ජනතාවෙග් ඡන්දවලින්; රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් ඡන්දවලින් පැමිණි අයයි. ඔවුන්ට යහපතක් 

ෙවන්ෙන් නැති අය වැයකට පක්ෂව කවදාවත් ඔබතුමන්ලාෙග් 
ඡන්දය ෙදන්න එපා. පක්ෂ ගැන හිතන්න එපා; පාට ගැන හිතන්න 
එපා. රටට ආදෙරයි නම් ෙම් අය වැයට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න 
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහෝම ස්තුතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  
"That the Debate be now adjourned. " 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .   
Question put, and agreed to. 

 
ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී. 
 එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙනොවැම්බර් මස 30 වන සඳුදා 

පවත්වනු ලැෙබ්. 
 அதன்ப  விவாதம்  ஒத்திைவக்கப்பட்ட .   
விவாதம் 2015 நவம்பர் 30, திங்கட்கிழைம  மீளத்ெதாடங்கும்.   
The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Monday, 30th November, 2015. 

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 

 

         "That Parliament do now adjourn".   
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.55ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

මස 06 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 30 වන 
සඳුදා පු. භා.  9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 4.55 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 06ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 நவம்பர் 30, 
திங்கட்கிழைம .ப.  9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 4.55 p.m. until 9.30 a.m. on Monday, 
30th November, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 06th 
November, 2015. 

1439 1440 

[ගරු ඩී. වී. චානක මහතා] 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 – [හත්වැනි ෙවන් කළ දිනය]: 

 ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදි. 
 

සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 නීති විෙරෝධී හා තහනම් සංවිධාන නිදහස් කිරීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  

 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Seventh Allotted Day]: 
  

 Second Reading – Debate Adjourned 

 
ADJOURNMENT MOTION:   

 De-proscription of Illegal and Proscribed Organizations   

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட ஏழாம் நாள்] : 
 இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
 சட்டவிேராத மற் ம் தைடெசய்யப்பட்ட அைமப் களின் வி தைல 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m.  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] 
in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් 
වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
Hon. Deputy Speaker, I present a petition received 

from Mr. K.S.R. Weerasinghe of No. 403/1, Jaya 
Mawatha, Polpithimukulana, Kandana. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු පී.හැරිසන් මහතා - පැමිණ නැත.  

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Duleep Wijesekera  - Deputy Minister of Post, 
Postal Services and  Muslim Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බණ්ඩාරෙවල, 

ඇත්තලපිටිය, පාසල් මාවත, අංක 67 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
ආර්.එම්.පද්මසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීගහතැන්න, 

ජම්බලගහවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ෙක්.ඩී. ගුණදාස 
විෙජ්ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 170/'15 -(1), ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
මාතර දිසත්ික්කෙය් "දැයට කිරුළ" සංවර්ධන 

ව්යාපෘති: යළි ඇරඹීම 
மாத்தைற மாவட்ட "ேதசத் க்கு மகுடம்" 

அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் : மீள ஆரம்பித்தல் 
" DEYATA KIRULA" DEVELOPMENT PROJECTS IN MATARA 

DISTRICT:  RECOMMENCEMENT 

175/’15 
2. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කය තුළ දැයට කිරුළ සංවර්ධන 
වැඩසටහන යටෙත් කියාත්මක කිරීම සඳහා 

1441 1442  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආරම්භ කරනු ලැබූ සංවර්ධන ව්යාපෘති රාශියක් 
2015 ජනවාරි මස සිට නතර කර දමා ඇති බවත්;  

 (ii) ෙමම වසර තුළ පැවැත්වූ එකම දිසත්ික් සංවර්ධන 
කමිටු රැසව්ීෙම්දී ඒවා නැවත ආරම්භ කරන බව 
රජෙය් ෙද්ශපාලනඥයින් හා නිලධාරින් 
අවධාරණය කරනු ලැබූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  
(ආ) (i) ෙවෙහරෙහේන රජමහා විහාරෙය්, ෙදවිනුවර 

රජමහා විහාරෙය් සහ වැවුරුකන්නල පූජා භූමිෙය් 
අතරමඟ නවතා දමා ඇති ඉදිකිරීම් නැවත ආරම්භ 
කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் "ேதசத் க்கு மகுடம்" 
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் நைட 

ைறப்ப த் வதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் பல 2015 சனவாி 
ெதாடக்கம் நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்த ஆண் ல் நடத்தப்பட்ட ஒேரெயா  
மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டத்தில் அைவ 
மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்ப ெமன அரசாங்கத்தின் 
அரசியல்வாதிக ம் உத்திேயாகத்தர்க ம் 
வ த்தினர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெவெஹரேஹன ரஜமஹ விகாைரயி ம் 
ெதவி வர ரஜமகா விகாைரயி ம் மற் ம் 
ெவ கன்னல னித ஸ்தலத்தி ம் 
இைடந ேவ ைகவிடப்பட் ள்ள நிர்மாணிப்  
கைள மீண் ம் ஆரம்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், எத்திகதியில் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Buddhasasana:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a number of development projects that were 
commenced under Deyata Kirula 
Development Project in  Matara District, 
have been stalled from January 2015; and  

 (ii) at the very single district development 
committee meeting held this year, the  
politicians of the Government and officials 
emphasized the fact that the aforesaid 
projects will be restarted? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the construction works of 
Veherahena Raja Maha Vihara, 

Devinuwara Raja Maha Vihara  and 
Vevurukannala Sacred Area that have been 
stalled midway, will be restarted;  

 (ii) if so, the aforesaid date?  

(c) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

 (අ) (i) ෙමම අමාත්යාංශය මඟින් දැයට කිරුළ සංවර්ධන 
වැඩසටහන යටෙත් කියාත්මක කිසිදු සංවර්ධන 
ව්යාපෘතියක් නතර කර නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ) (i) අදාළ ෙනොෙව්.  

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායක අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා සමඟ උෙද් 
පාන්දර ආරාවුලකට පැටෙලන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන් 
දැයට කිරුළ සියලු ව්යාපෘති ගැන ෙනොෙවයි. ෙවෙහරෙහේන 
රජමහා විහාරෙය්, ෙදවිනුවර රජමහා විහාරෙය්, වැවුරුකන්නල 
පූජා භූමිෙය් ඉදිකිරීම් අතරමඟ නවතා දමා තිෙබනවා. ඒ ඉදිකිරීම් 
කටයුතු නවතා දමනවාද, යළි පටන් ගන්නවාද, පටන් ගන්නවා 
නම් ඒ කවදාද කියන පශ්නයයි මා බුද්ධශාසන අමාත්යතුමාෙගන් 
අහන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා ෙවෙහරෙහේන රජමහා විහාරය ගැනත් අසා 

තිෙබනවා. මුලින්ම මා ෙදවිනුවර රජමහා විහාරය ගැන කියන්නම්. 
ෙදවිනුවර රජමහා විහාරය පූජා භූමියක් ෙලස පකාශයට පත් කි රීම 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා 2012 වර්ෂෙය් සමරු ඵලකයක් සවි 
කරන්න පතිපාදන ෙලස රුපියල් 69,635ක් වැය කර තිෙබනවා. 
මුල්ගල තිබ්බා විතරයි. ඒ ෙවනුෙවන් කිසිම ව්යාපෘතියක් ෙහෝ 
පතිපාදනයක්  ලබාදී තිබුෙණ් නැහැ.   

වැවුරුකන්නල රජමහා විහාරය සඳහා සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් 
ආරම්භ කර නැහැ. 2012 වර්ෂෙය් පූජා භූමි සංවර්ධනය සඳහා වූ 
පතිපාදනවලින් රුපියල් ලක්ෂ 50ක් දික්වැල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙවත බිල්පත් නිරවුල් කිරීම සඳහාත්, 2015 වර්ෂෙය් පූජා භූමි 
සංවර්ධනය සඳහා වූ පතිපාදනවලින් රුපියල් 2,856,166.99ක් 
මාතර දිස්තික් ෙල්කම් ෙවතත් ලබා දී ඒ ව්යාපෘතිවලට  ෙම් 
වනෙකොට  සම්පූර්ණෙයන් ෙගවීම් කර තිෙබනවාය කියා වාර්තා වී 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් අමාත්යාංශෙයන් ඒ කිසිම වැඩසටහනක් 
නතර කර නම් නැහැ. 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වැවුරුකන්නල පූජා භූමිය 

සඳහා අවශ්ය කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කෙළේ  එවකට ජනාධිපති 
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[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 
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වශෙයන් හිටපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. ඒ 
අනුව 2014 වනෙකොට කඩ කාමර 12ක ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් 
කර තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ නැවත "දැයට කිරුළ" සංව ර්ධන 
වැඩසටහන යටෙත් කඩ කාමර හයක ඉදිකිරීම් කටයුතු පටන් 
ගත්තා. පූජා භූමි සංවර්ධනය යටෙත් කැබිනට් පතිකාවක් හරහා  
පළමුවැනි වතාවට රුපියල් මිලියන 100ක ඇස්තෙම්න්තුවට අනුව 
රුපියල් ලක්ෂ 100ක් ෙවන් කළා. ඒ අනුව ෙමතුමා කළ පකාශයට 
අපට කිසිෙසේත්ම එකඟ ෙවන්න බැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සති අන්තයට, ෙපෝය දිනයට ලක්ෂයකට 
වැඩි පිරිසක් ෙම් ස්ථානවලට යනවා. ෙම් ෙවලාෙව් තත්ත්වයත් 
එෙහමයි. වැසිකිළි කැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්ය 
පතිපාදන මාතර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා ෙවන් කර 
තිබුණත්, "දැයට කිරුළ" සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් ඒවා අතර 
මඟ නතර ෙවලායි තිබුෙණ්. එදා බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශයට පූජා 
භූමි සංවර්ධනය අයිති ෙවලා තිබුණාද නැද්ද කියන කාරණය මත 
ෙම් උත්තරය දුන්නාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් මුළු 
උත්තරයම අපි ඉතාම කනගාටුෙවන් පතික්ෙෂේප කරනවා. ෙමොකද, 
ෙම් ස්ථාන තුනම ෙබෞද්ධයින්ෙග් විෙශේෂෙයන්ම කතරගම යන 
සංචාරකයින්ෙග්,  විවිධ ආගමික කණ්ඩායම් නවාතැන් ගන්න 
ස්ථාන. ඔබතුමා දුන්නු ආරම්භක පිළිතුර තමයි,  "ෙමම 
අමාත්යාංශය මඟින් දැයට කිරුළ සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් 
කියාත්මක කිසිදු සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් නතර කර නැහැ." කියන 
එක. එය ඉතාම කනගාටුදායක පිළිතුරක්. ෙවෙහරෙහේන රජමහා 
විහාරෙය් නායක හාමුරුවන් වන කෑගල්ෙල් රතනසාර 
හාමුදුරුෙවෝ ෙම් විවාදය බලාෙගන ඉන්නවා නම්, දික්වැල්ෙල් 
තිස්ස නායක හාමුදුරුෙවෝ ෙම් විවාදය බලාෙගන ඉන්නවා නම්, -  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හැබැයි, සංවර්ධන ව්යාපෘති නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා කියන්ෙන්, ජනවාරි මාසෙය් 16වැනි 

දායින් පස්ෙසේ සමහර තැන්වල තිෙබන්ෙන් අහස දිහා බලාගත් හිස ්
කණු. ෙම්ක මෙග් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙම්ක 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් ෙකෙරහි ඒ ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් හිෙත් විශාල 
අෙගෞරවයක් ඇති වීමට ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමා, කිසිම අෙගෞරවයක් ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ. 

"දැයට කිරුළ" වැඩසටහන යටෙත් පටන් ගත්ත හැම වැඩක්ම 
ෙකෙර නවා කියලා පිළිතුෙර් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. මා දන්ෙන් 
නැහැ, ඔබතුමා බුද්ධික පතිරණත් එක්ක තරගයට පශ්න අහනවාද 
කියලා. ඒ තරගයට උදව්වක් කරන්න බැරි වීම ගැන මා කනගාටු 
වනවා. නමුත්, -[බාධා කිරීමක්] නැහැ, පිළිතුෙර් තිෙබනවා. දැන් 
කියාත්මක වනවා. ඒ කාෙල් වාෙග් මුල්ගලට විතරක් සීමා ෙවලා 
නැහැ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා එක්ක තරගය තිෙබන්ෙන් 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අයට. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නැහැ, අපට පශ්නයක් නැහැ. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
තමුන්නාන්ෙසේලාටයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. මැතිවරණවලින් 

පිට පිට තුන්වතාවක් පළමුවැනියා වුණු මනුස්සයාට කිසිම 
තනතුරක් ෙදන්ෙන් නැති එෙකන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් කාටද 
කියලා පැහැදිලියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එෙහම පශ්නයක් නැහැ. එතුමාටත් පශ්නයක් නැහැ. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ  මන්තීතුමා එක්ක අපට කිසිම තරගයක් 

නැහැ. එතුමා සියලු බාධක තිෙබද්දි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පක්ෂෙයන් මාතර දිස්තික්කෙය් පළමුවැනි තැනට ආවා. අපට 
කිසිම තරගයක් නැහැ එතුමාත් එක්ක. කරුණාකර ඒ පකාශය 
අයින් කර ගන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, "දැයට කිරුළ" යටෙත් අනවශ්ය නාස්තියක් 
තිෙබනවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා නම්, ඒක නතර 
කරන්න. ඒක ෙවනම කාරණයක්. හැබැයි, ඒ වැඩසටහන යටෙත් 
මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් පටන් 
ගත්ත ව්යාපෘති නතර කරන්න එපා.  

එදා අගමැතිතුමා ඉතාම ෙගෞරවනීය ෙලස උත්තරයක් දුන්නා. 
ඔබතුමා අද දීපු උත්තරය ෙනොෙවයි එතුමා එදා දුන්ෙන්. එතුමා 
කිව්වා, සාගල රත්නායක මැතිතුමා- 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු අමාත්යතුමා ලබා දුන් උත්තරයයි මා කියන්ෙන්. ගරු 

මන්තීතුමා, සංවර්ධන ව්යාපෘති එකක්වත් නතර ෙවලා නැහැ. 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අෙප් වැලිගම ආසනෙය් කිසිම වැඩක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පන්සල් ගණනාවකටම ආධාර කළ ලැයිස්තුව පවා ෙමතැන 

තිෙබනවා.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්න තුන ඉදිරිපත් කළා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙහෝ 

විපක්ෂෙය් ෙහෝ කවුරු හරි පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවනවා නම්, 
ඔබතුමාෙග් වගකීම තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් නිෙයෝජිත 
කණ්ඩායමක් යවලා ෙසොයා බැලීම. කරුණාකර  වැලිගම, 
ෙකොටවිල තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා පරීක්ෂා කරන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ඔබතුමා උත්තරයක් 

දුන්නා ෙන්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උත්තරයක් දුන්නා. ඒ 

එකක්වත් නතර ෙවලා නැහැ. ෙමොන විධියට පශ්න කළත්,  නතර 
ෙවලා කියලා ෙකොපමණ කිව්වත්, නතර ෙවලා නැහැ කියන එක 
තමයි උත්තරය. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා, ඒ පිළිතුෙරන් 

සෑහීමකට පත් ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒෙකන් සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක අෙනක් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි. දැන් අපි පධාන කටයුතුවලට යමු. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න ඇසීමට අපට තිෙබන සීමිත කාලය 

ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට පෙයෝජනයට ගැනීමට තීරණය 
කරලා ඔබතුමාත් සහභාගි වුණු පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ඒ සඳහා 
ෙව්ලාව ෙවන් කළා. නමුත් අදත් ෙම් පසු ගිය දිනවල ෙමන් පශ්න 
ෙදකයි ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නා  විධියට අෙප් 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් රාශියක් පශ්න දීලා තිෙබනවා.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්වා ෙල්ඛන ගත කරලා අපට 
පශ්නය අහන්න අයිතිය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පුස්තකයට 

ෙයොමු කර  තිෙබන පශ්න තමයි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  මුල් 
කාලෙය් ඒවා එවාපු පිළිෙවළ අනුවයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් වන විට දිනපතා එවන පශ්න පමාණය වැඩි ෙවමින් පවතිනවා. 
මුල් කාලෙය්දි වුණු පමාද ෙදෝෂයක් නිසා තමයි වැඩි පශ්න 
ගණනක් ඉදිරිපත් ෙවලා නැත්ෙත් කියන එකයි මහ ෙල්කම්තුමා 
පකාශ කර සිටින්ෙන්.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මා කියන 

කාරණාව අවධානයට ෙයොමු කරන්න. ඕනෑ තරම් පශ්න, 
මන්තීවරු දීලා තිෙබනවා. ඒ පශ්න අමාත්යාංශවලට යවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පශ්න පරිවර්තනය කර ගැනීෙම් අමාරුවක් 
තිෙබනවාය කියා මහ ෙල්කම්තුමා යටෙත් ඉන්න යම්කිසි 
නිලධාරිෙයක් කියනවා. නමුත් අෙප් හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක පිළිගන්න පුළුවන් උත්තරයක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව සත්යය කියන්නම්. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිය තමයි ෙම් යටපත් වන්ෙන්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා කියන- 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යමක් පරිවර්තනය කර ගන්න බැහැයි කියන 

කථාව අපට පිළිගන්න බැහැ.  ඔබතුමා දන්නවා, ඔබතුමාම කථා 
කරලා check කරන සමහර ඒවා එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව  පැය 
24කදී පරිවර්තනය කරන බව. ඒ නිසා  ෙමොන පක්ෂෙය් ෙව්වා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට තිෙබන වරපසාද ෙම් විධියට 
යටපත් කිරීම පිළිබඳ කාරණය  ඔබතුමා විෙශේෂෙයන් මැදිහත් 
ෙවලා විසඳා ෙදන්නය කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, තව 
දවස් 19ක් ෙම් අය වැය විවාදය තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම ඉතාම 

සාධාරණයි. අද දිනය ඇතුළත ගරු කථානායකතුමා එක්ක ෙම් 
පිළිබඳව විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් කරලා පශ්නවලට අවස්ථා වැඩි 
කරන්න අපි කියාත්මක ෙවනවා.  
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Navin Dissanayake? 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Sir, this is certainly a procedural error. It has nothing 

to do with the Government trying to circumvent and 
suppress the rights of the Hon. Members of the 
Opposition.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
It is an administrative matter.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Sir, please go into this procedural error and rectify it. 

It is a procedural error.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Navin Dissanayake, I think it has nothing to do 

with the Government or the Opposition. It is an 
administrative matter.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 17(1) 

යටෙත් පකාශනයක් මා විසින් මහ  ෙල්කම්තුමාට භාර දුන්නා. ඒ 
අනුව ගරු කථානායකතුමා එකඟ වුණා ඒ පකාශනය කරන්න 
අවසර ෙදන්න. ස්ථාවර නිෙයෝග 17. (1) යටෙත් ඔබතුමාට දී 
තිෙබන පකාශය පමණක් ඉතාම ෙකටිෙයන් කියවන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමා-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථානායකතුමා දීපු අවසරයක් මත 

තමයි දැන් ෙම් පකාශය කරන්න යන්ෙන්.  එතුමා ෙමම සබා 
ගැෙබ් සිටිද්දී, ඒ අවසරය මත ෙම් පකාශය කිරීෙම් හැකියාව 
ඔබතුමාට තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා කථානායකතුමා 

වශෙයන්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම් කන් 

ෙදන්න. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු කරුණු පිළිබඳව ෙමම ගරු 

සභාෙව් ගරු කථානායකතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 17. (1) යටෙත් 
පකාශයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ කරුණු ෙවනුෙවන් මුදල් 
ඇමතිතුමා මීට කලින් පකාශයක් කළා. එම කරුණුම පාදක 
කරෙගන ඔබතුමා ෙමම කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමාට අද 
ඔය පකාශය කිරීමට අවශ්ය නම්, ඒකට අවසර දීම පිළිබඳ 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙග් පකාශය නැවත 
වරක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමාට. ඔබතුමාට 
අවශ්ය නම් ගරු කථානායකතුමාෙග් ඉදිරිෙය්දීම ඔය පකාශය 
කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැතිව, අද ඔබතුමාට ෙම් පකාශය 
කරන්නම ඕනෑ කියලා  ඉල්ලීමක් කරනවා නම්, ඒ ගැන කියා 
සිටින්න. ෙමය, අය වැය පිළිබඳව විවාද කරන ෙවලාවක්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු කථානායකතුමා 

ඉදිරිෙය් පකාශය කරන පශ්නය ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වන ව්යවස්ථාව අනුව, ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින අප සියලුෙදනා රෙට් මහ ජනයාෙග් මුදල් 
කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්නය තමයි ෙම් සාකච්ඡා කරන්ෙන්. 
ඒ හා සම්බන්ධෙයන් මතු ෙවලා තිෙබන ගැටලුවට මුදල් 
අමාත්යවරයා කළ පකාශය අපි සභාවක් වශෙයන් පිළිගන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පකාශයක් 

කිරීමට හැකියාව තිෙබන්ෙන්, විවාදයක් ෙනොකර, ස්ථාවර 
නිෙයෝග 17. (1) යටෙත්, ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප කළාට 
පසුවයි. ඔබතුමා මට කියනවා නම්, දැන් ඒ පකාශය කරන්න 
අවසර ෙදන්න කියලා, ඉස්සර ෙවලාම මට කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා, ඔබතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 17(1) යටෙත් ඉදිරිපත් කරපු 
කරුණ පතික්ෙෂේප කරන්න. ඊට පසුව තමයි ඔබතුමාට අවසර 
ෙදන්න මට හැකියාව  තිෙබන්ෙන්, ෙමම පකාශය කිරීමට.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
තාක්ෂණික වශෙයන් සුදුසු කියා මාර්ගය අරෙගන මට ෙම් 

පකාශය කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එෙහම නම්, ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම ස්ථාවර නිෙයෝග 17. (1) 

යටෙත් පතික්ෙෂේප කරනවා. ඔබතුමාෙග්  පකාශය කියැවීමට 
පමණක් අවසර ෙදනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 

148වන ව්යවස්ථාවට අනුව රජෙය් මුදල් කටයුතු පිළිබඳ පූර්ණ 
බලය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වන්ෙන්ය. රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණෙයහිලා පධානතම උපකරණය වන්ෙන් වාර්ෂික 
අය වැය ෙල්ඛනයයි. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත වශෙයන් ෙමම 
උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන අය වැය හා සම්බන්ධිත 
මූල්ය අගයන් ඉතා සවිස්තරාත්මකව, විනිවිද ෙපෙනන අයුරින්, 
උපරිම විශ්වාසය රැෙකන පරිදි සත්ය ෙලස ඉදිරිපත් කිරීම මුදල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අමාත්යවරයාෙග් පධානතම යුතුකම හා වගකීම වන්ෙන්ය. නමුත්, 
ගරු රවි කරුණානායක මුදල් අමාත්යවරයා පාර්ලිෙම්න්තුව හා මහ 
ජනතාව ෙනොමඟ යවන  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

දුර්නිරූපණ සහිත අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙමවර ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත. 

2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் 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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "වංචා සහගත" කියන එක 

වැරදියි ෙන්. [බාධා කිරීමක්] "වංචා සහගත" කියන එක වැරදියි. 
[බාධා කිරීම්] ෙකොෙහොමද වැරදි ෙනොෙවන්ෙන්? "වංචා සහගත" 
කියන වචන වැරදියි. [බාධා කිරීම්] ඒක වැරදියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා  ෙපන්වා ෙදන, "වංචා සහගත" කියන 

වචන ඉවත් කරන්න කියලා නිෙයෝග කරනවා.  [බාධා කිරීමක්] I 
order that the word, "වංචා සහගත" be  expunged. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, එතුමා  ඒ පකාශය 

කරන්ෙන් ෙමොන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්ද? [බාධා කිරීම්] I 
want to know, එතුමා  ඒ පකාශය කරන්ෙන් ෙමොන ස්ථාවර 
නිෙයෝගය යටෙත්ද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 17.(1) යටෙත් කරන ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප  

කළාම,  ඒ පකාශය කියැවීෙම්  හැකියාව තිෙබනවා.   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 17.(1) යටෙත්  කරන පකාශයක් නම් අපට 

එය දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] According to Standing 
Order 17(2), written notice of  such Motion has to be given 
to Mr. Speaker and the Member must obtain the leave of 
Parliament. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය ගන්න  ඕනෑ. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය නැහැ, ෙම්කට. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You are challenging the Chair also. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No. No.  [බාධා කිරීම්] අපට දන්වලා නැහැ. Chief Whip, 

Hon.  Karunatileka, have you got it? අපට දැනුම්දීමක් කරලා  
තිෙබනවාද ෙම් ගැන? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)  
නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපට දැනුම්දීමක් කරලා නැහැ.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  ගරු සභානායකතුමනි,  ස්ථාවර නිෙයෝග 17.

(1) යටෙත් කරන ඉල්ලීම කථානායකතුමා පතික්ෙෂේප කළාට 
පස්ෙසේ, ඒ පකාශය කිරීමට අවසර ෙදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගරු 
මන්තීතුමා පකාශය සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන්, ස්ථාවර නිෙයෝග 17(1) යටෙත් 

පතික්ෙෂේප වුණාම එතුමාට ඒක නැවතත් කියවන්න පුළුවන් 
කියලාද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. ඇයි බැරි? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමොකක්ද ෙම් තර්කය? We have not been informed. අපි 

ෙම්කට විරුද්ධයි. හැමදාම උෙද්ට ඇවිල්ලා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වටිනා කාලය නාස්ති කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා 

කිරීම්] එතුමාට ෙම් පකාශය කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් 

13වන වගන්තිය පකාරව මුදල් අමාත්යවරයා විසින් ෙමම ගරු 
සභාවට පිළිගන්වන ලද 2014 වාර්ෂික වාර්තාෙව් (2015 අෙපේල් 
20වැනි දින) 85වැනි පිටුෙවහි "සාමාන්ය අධ්යාපනය, උසස් 
අධ්යාපනය හා වෘත්තීය අධ්යාපනය යන ක්ෙෂේතයන් සඳහා සමස්ත 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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ආෙයෝජනය රුපියල් බිලියන 164ක් වන අතර, 2013 වර්ෂෙය්දී 
සිදු කළ රුපියල් බිලියන 154ට වඩා රුපියල් බිලියන 7ක 
වැඩිවීමකි." සාමාන්ය අධ්යාපනය සඳහා 2014 වර්ෂෙය් සිදු කළ 
රාජ්ය ආෙයෝජනය රුපියල් බිලියන 117ක් වන අතර, එය 2013 
වසෙර් සිදු කළ රුපියල් බිලියන 108ක ආෙයෝජනයට වඩා සියයට 
8ක වැඩිවීමකි. 

2016 අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවහි 2 ෙවළුම 218 සහ 219 පිටු 
අනුව, 2015 වසෙර්දී සාමාන්ය අධ්යාපනය සඳහා වූ පාග්ධන 
වියදම රුපියල් බිලියන 17.8 සිට 2016 දී රුපියල් බිලියන 18.3 
දක්වාත්, රුපියල් බිලියන 0.5කින් පමණ ඉතා සුළු පමාණයකින් 
වර්ධනය වී ඇත. නමුත් ශී ලංකාෙව් අය වැය ෙල්ඛන ඉතිහාසෙය් 
අසාමාන්ය හා විශ්මිත ෙවනසක් ඇති කරමින් 2016 වර්ෂෙය් 
සාමාන්ය අධ්යාපනය සඳහා පුනරාවර්තන වියදම සියයට 278කින් 
- 2015ට සාෙප්ක්ෂව රුපියල් බිලියන 44 සිට රුපියල් බිලියන 167 
දක්වා රුපියල් බිලියන 123කින් -  ෙරොකට් ෙව්ගෙයන් අසාමාන්ය 
ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇත. ෙමෙලස අසාමාන්ය හා විශ්මය ජනක 
ෙලස පුනරාවර්තන වියදම ඉහළ යෑමට බලපෑ පධානතම ෙහේතුව 
නිදහසින් පසු ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම අය වැය ෙල්ඛනයක 
සඳහන් ෙනොවූ රාජ්ය ආෙයෝජන පවත්වාෙගන යෑෙම් පිරිවැය ඉඩම් 
හා ෙගොඩනැගිලි වශෙයන් රුපියල් මිලියන 121,352 ෙහවත් 
රුපියල් බිලියන 121ක ගිණුම් සටහනක් පැවතීමය. ෙමය 
පුනරාවර්තන වියදමක් ෙලස දැක්වුවද 2016 වර්ෂෙය්දී සත්ය 
වශෙයන් වියදම් ෙකෙරන මුදලක් ෙනොෙව්. 2016 වර්ෂෙය්දී 
අධ්යාපනයට වියදම් ෙනොකරන රුපියල් ෙකෝටි 1,210කට අධික 
මුදලක් පුනරාවර්තන වියදම් ෙලස සටහන් කිරීෙමන් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ව්යාජ ෙලස "පුම්බා ෙපන්වා" ෙමම 
ගරු සභාවට සාවද්ය ෙතොරතුරු හා සංඛ්යා දත්ත ඉදිරිපත් කිරීෙමන් 
ෙමම සභාෙව් විශ්වාසය සම්පූර්ණෙයන් අහිමි කරෙගන ඇත. 

අධ්යාපනය සඳහා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් 
ෙවන් කරනු ලබන්ෙන් නම් එය වර්ෂයකට රුපියල් බිලියන 600 
ඉක්මවිය යුතුය. නමුත් 2016 අය වැය  ඇස්තෙම්න්තුව අනුව 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙවන් කළ මුළු මුදල රුපියල් බිලියන 
185ක් පමණ ෙව්. ඉන් සැබෑ වියදමක් ෙනොවන ඉහත පැහැදිලි කළ 
රුපියල් බිලියන 121 ඉවත් කළ විට සාමාන්ය අධ්යාපනයට 
ෙවන්වන මුළු මුදල රුපියල් බිලියන 64ක් පමණ ෙව්.  

ෙම් සම්බන්ධව 2015 ෙනොවැම්බර් මස 26වන දින ගරු මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින්, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
සම්බන්ධෙයන්  කළ අමාත්යාංශ පකාශය ෙම් ගරු සභාවට පිළිගත 
ෙනොහැකි වන බැවින්, ෙමම වැය ශීර්ෂය කාරක සභා අවස්ථාවට 
ෙපර නිවැරදි කර ඉදිරිපත් කරන ෙලසද, එය සාධාරණීකරණය 
සඳහා විපක්ෂෙය් කරුණු දැක්වීමට අවස්ථාව සලසා ෙදනු වස්, 
කල් තැබීෙම් විවාදයක් කඩිනමින් ලබාදීමට කියා කරන ෙලසද 
ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමු.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් එම ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප 

කරනවා.  ඒකට ෙහේතු කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් ෙම් 
අවස්ථාෙව්  එම කාරණය විවාද ෙවමින් පවතිනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සඳහා පැහැදිලි පකාශයක් මුදල් ඇමතිතුමා විසින් මීට ෙපර ෙම් 
සභාෙව් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිසා. [බාධා කිරීම්] 

පධාන කටයුතු.  අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1. විසර්ජන 
පනත් ෙකටුම්පත, 2016 -  ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය. හත්වැනි 
ෙවන් කළ දිනය.   

 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශන්ය [ෙනොවැම්බර් 20] 
"පනත් ෙ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 20 ] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு  ரவி க ணாநாயக்க] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 
November] 

"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Ravi 
Karunanayake] 

Question again proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා.  

 
[පූ.භා. 9.56] 
 
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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනතාවෙගන් පතික්ෙෂේප 

වුණු විපක්ෂය, අද ඔබතුමාෙගනුත් පතික්ෙෂේප වුණු ආකාරය අපට 
දැක ගන්නට ලැබුණු අවස්ථාවක මට  කථා කරන්නට ලැබීම ගැන 
මා සතුටු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ජනවාරි 08වැනි දා ෙම් රෙට් ඓතිහාසික විප්ලවයක් සිදුවූ බව 
ඔබතුමා දන්නවා.  [බාධා කිරීම්] මතක තබා ගන්න, දකුණු 
පළාෙත් වැඩිම ඡන්දෙයනුයි මම ආෙව්.  [බාධා කිරීම්] දකුෙණ් 
රාජපක්ෂලාටත් වඩා වැඩි ඡන්ද සංඛ්යාවක් මට ලැබුණා. 
එක්ලක්ෂ හතළිස්නවදහසක ජනතාවක් මට ඡන්දය ලබා දුන්නා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රෙට් 
ඓතිහාසික විප්ලවයක් සිදු වුණු බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ විප්ලවය 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වැනි දා පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙයන් ජනතාව තහවුරු කළා. පථම වතාවට පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් 
හදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඊට පසුව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා -ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලාෙග් 
පක්ෂෙය් නායකතුමා- ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා එතුමාෙග් 
රජෙය් පතිපත්ති පකාශනය පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම 
ඊට අදාළ ආර්ථික පතිපත්තිය හා ආණ්ඩුෙව් ගමන් මඟ පිළිබඳව 
ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් ෙනොවැම්බර් 5වැනි දා ෙම් ගරු සභාවට 
පැහැදිලි කර ෙදනු ලැබුවා. ඊට සමගාමීව අෙප් වර්තමාන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුෙව් මංගල අය වැය ෙල්ඛනය ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ අය වැය ගැනයි, අද 
අපි විවාද කරන්ෙන්. එවැනි අවස්ථාවක දකුණු පළාෙතන් තරග 
කළ හැම පක්ෂයකටම වඩා වැඩිම මනාප සංඛ්යාවක් අරෙගන ෙම් 
ගරු සභාවට පැමිණ කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙය් මා දකින 
පධානතම විෙශේෂත්වය තමයි, ෙමය නිල්, රතු, ෙකොළ ආණ්ඩුවලට 
ආෙව්ණික වූ සාම්පදායික අය වැයක් ෙනොවී අලුත් කමයකට ෙමය 
ඉදිරිපත් කිරීම. [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම නිදහසින් පස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන ධාරාවන් ෙදකම එක්ව බිහි කළ රජයකින් 
ඉදිරිපත් වන පළමුවන අය වැය ෙල්ඛනය හැටියටත් ෙමය 
සුවිෙශේෂී අය වැය ෙල්ඛනයක් කියා අපි දකිනවා.  

ඉස්සර අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විවාද ෙවන ෙකොට පධාන වශෙයන්ම විරුද්ධ පක්ෂෙය් මාතෘකාව 
වුෙණ් එක්ෙකෝ පරිප්පු, එක්ෙකෝ ලූනු, එක්ෙකෝ අල, සීනි, ගෑස,් 
භූමිෙතල් වාෙග් ෙද්වල් කියලා අපට මතකයි. ඒ කාලෙය් ඒ වාෙග් 
භාණ්ඩවලට පුළුවන් වුණා, ආණ්ඩුවක් ෙපරළන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙවනත් විධියකින් කියනවා නම් "දුප්පත් 
මිනිසුන්ට සහන ෙකෝ?" කියලායි එදා විරුද්ධ පක්ෂය අය වැය 
විවාදවලදී ඇහුෙව්. අද එෙහම අහනවාද?  

 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ලජ්ජා නැතුව කියනවා ෙන්. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අද එෙහම අහන්ෙන් නැහැ. ඊට ෙහේතුව තමයි දුප්පත් මිනිහාට 

බලපාන අත්යවශ්ය පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ 11ක් සඳහා බදු අඩු 
කරලා, නිශ්චිත වශෙයන්ම මිල අඩු කරලා තිබීම. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගැසට් කළාද?[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Navin Dissanayake, what is your point of Order?  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Hon. Deputy Speaker, I have seen repeatedly the 

Opposition Members of Parliament standing up from their 
seats and objecting the speaker. Please stop this.  This is 
unparliamentary conduct.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලා කරුණාකර තම තමන්ෙග් 

අසුන්වලට ෙගොස් අසුන් ගන්න. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගැසට් කළාද" කියලා 

අහනවා. පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් නිලධාරින් 
ගිහිල්ලා ෙවෙළඳ සැල් වටලන හැටිත් අපි ඊෙය් මාධ්යෙයන් 
දැක්කා.  දුප්පත් මිනිහාෙග් බඩට ගහපු කථා දැන් වලංගු නැහැ. 
දුප්පත් මිනිහාෙග් බඩට ගහපු ඒවා ගැන කථා කරලා අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලකුණු දමා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙය් අපි දකින 
තවත් සුවිෙශේෂ කාරණාවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, අධ්යාපනයටයි, 
ෙසෞඛ්යයටයි ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදල් කන්දරාවක් ෙවන් කර 
තිෙබන එක. මා එය භය නැතිව පකාශ කරනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙලෝකෙය් අදටත් ඉතිරිව තිෙබන සමාජවාදී රටවල 
පවා අධ්යාපනයට හා ෙසෞඛ්යයට ෙම් වාෙග් නිදහසක් ලබා දී 
තිෙබනවාද කියන එක අපි කල්පනා කර බැලිය යුතුයි. එවැනි 
අවස්ථාවකයි අපි අධ්යාපනයටයි, ෙසෞඛ්යයටයි ෙමපමණ මුදලක් 
වැය කෙළේ කියන කාරණය මා මතක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාවටම 
අපි  දැක්ෙක්, අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවන් තුළදී  
පගතිශීලි හා ෙද්ශ ෙපේමී ෙල්බල් ගහගත්තු උදවිය ෙගොළුවන් 
වාෙග් බලා ෙගන ඉන්න එකයි. ඒ අය කසාය බීපු ෙගොළුවන් වාෙග් 
බලාෙගන සිටියදී, ඒ ආණ්ඩුෙව් උදවිය අධ්යාපනයටත්, 
ෙසෞඛ්යයටත් ෙවන් කරන මුදල් ටික කප්පාදු කළා. මුදල් කප්පාදු 
කරන හැටි බලා ෙගන හිටපු අය තමයි අද ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. විවිධ 
තරාතිරම්වල ජීවත් වන ජනතාවට සහන රැසක් ෙම් අය වැෙයන් 
ලබා දීම ගැන මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා. ෙවන දා අය වැය විවාදවලදී කම්කරු පන්තිය ගැන, 
පීඩිත පන්තිය ගැන කථා කරපු උදවියට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා 
පිට රටින් ෙගන්වන කාර්වලට බදු වැඩි කිරීම ගැන කථා කරන්න. 
එතුමන්ලා දුම් පරීක්ෂාව ගැන කථා කරන මට්ටමට ඇද වැටුණු 
එක ගැන, පල්ලම් බැහැපු එක ගැන ඇත්ත වශෙයන්ම අපි 
කනගාටු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉස්සර අපට නිතර ඇහුණු 
සුලභ සටන් පාඨයක් තමයි "ෙකොළඹට කිරි - ගමට කැකිරි" කියන 
එක.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අෙපෝ! ගමට කිරි ඉතිරිලා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා ෙකොපමණ කෑ ගැහුවත් ගමට කිරි ලැබුණු අය වැය 

තමයි රවි කරුණානායකෙග් අය වැය කියන එක මම කියන්න 
කැමැතියි. ශී ලංකාෙව් ගම්මාන 14,000ක් සංවර්ධනය කරන්න 
ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 21,000ක් ෙවන් කෙළේ ඒ නිසායි 

1455 1456 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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කියන එක මම පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමොනවා කියලා කෑ 
ගැහුවත් 'ගාම රාජ්ය' ෙලසින් ගම නඟා සිටුවන්නයි රුපියල් 
මිලියන 21,000ක් ෙවන් කෙළේ කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා. ඒ නිසා අද ගමට ෙමොනවාද ලැබුෙණ් කියලා අහන්නත් 
බැහැ, දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා අහන්නත් 
බැහැ. දුම් පරීක්ෂාව ගැනයි, පිට රටින් ෙගන්වන කාර් එක ගැනයි 
විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලාට අහන්න තිෙබන්ෙන්. ඒකටත් උත්තරය 
අද හවස් ෙවන ෙකොට මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ලබාෙදයි කියා මම 
පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නැවත 
වතාවක් ගම් උදා සංකල්පය පණ ගහලා එන තත්ත්වයට අය 
වැෙයන් මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබන හැටි දැන් අපට ෙපෙනනවා. 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට එන ෙකොට ෙමොනවාද කිව්ෙව්? අද 
කිසිවක් ෙනොදන්න ළදරුෙවෝ වාෙග් කථා කළාට, 'මහින්ද 
චින්තන' ෙපොත ෙපරළලා බලන්න. ෙමොනවාද කිව්ෙව්? හැම 
ගමකටම අවුරුද්දකට ෙගවල් 25 ගණෙන් හදනවා කියලායි 
බලයට ආෙව්. අවුරුදු 2කට කලින් ෙගදර ගිහිල්ලා විපක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙවලාෙව් මම අද අහනවා, ඒ ෙගවල් හැදුවාද කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එක ෙගයක් හැදුෙව් නැහැ. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එක ෙගයක්වත් හදන්න බැරි වුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. ෙගවල් හදනවා ෙවනුවට රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
ෙමොනවාද කෙළේ? ෙපේමදාස මැතිතුමා හදපු ෙගවල්වල තීන්ත ගාන 
එක විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිවාස ඇමති කෙළේ කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ගාමීය සංවර්ධනය සිදු 
ෙවනවා කියලා පසු ගිය රජය පම්ෙපෝරි ගැහුවා. ගාමීය සංවර්ධනය 
කියලා සමහරු පාරවල් හදන විට සාක්කු පුරවා ගත්ත හැටි නම් 
අපි දැක්කා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගාමීය සංවර්ධනයයි, 
අෙප් රජෙය් ගාමීය සංවර්ධනයි අතර ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. 
ඒ ගාමීය සංවර්ධනයට ෙහොඳම නිදසුන තමයි, හම්බන්ෙතොට, 
තිස්සමහාරාමය පැත්ෙත් ''බඳගිරිය'' කියන ගම. බඳගිරිය අවට 
ගුවන් යානා එන්ෙන් නැති ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල්  හැදුවා;  නැව් 
නැති වරායවල් හැදුවා; කිකට් තියා එල්ෙල්වත් ගහන්ෙන් නැති 
ජාත්යන්තර කීඩාංගන හැදුවා; පජා මණ්ඩලයවත් රැස් ෙවන්ෙන් 
නැති ජාත්යන්තර සම්මන්තණ ශාලා හැදුවා. ෙම් සුදු අලි ව්යාපෘති, 
මහා පරිමාණ ෙකොමිස් ව්යාපෘති බල බලා, බඳගිරිෙය් මිනිසුන් 
අවුරුදු දහයක් මඩ වතුර බීපු එක තමයි එදා කෙළේ කියන එක මම 
මතක් කරන්නට ඕනැ. මහා කාපට් පාරවල් බල බලා, සුදු අලි 
ව්යාපෘති, ෙකොමිස් ව්යාපෘති දිහා බල බලා හිටිය ඒ අහිංසක 
බඳගිරිෙය් මිනිසුන්ට, පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා ෙදන්න මුදල් ෙවන් 
කෙළේත් අෙප් ආණ්ඩුෙවන් කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්නට කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා. 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බඳගිරියට වතුර ෙදන්න 

ආරම්භ කළ ''රුහුණුපුර ව්යාපෘතිෙය්'' වැඩ අවසන් කර තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන් ඒක විවෘත කරන්න විතරයි.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය  

කථානායකතුමනි. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දින ෙදක තුනකට ෙපර 

අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මහතා වතුර ෙබෝතල් ෙගනැල්ලා ෙපන්නුවා. 
[බාධා කිරීම්] කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අපියි ජලය ෙදන්න අනුමත 
කෙළේ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෑලි කෑලිවලට කැඩුණු, 
ෙභ්ද භින්න  වුණු, නන්නත්තාර වුණු සමහරු - [බාධා කිරීම්]ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෑලි කෑලිවලට කැඩුණු, ෙභ්ද 
භින්න වුණු, නන්නත්තාර වුණු විපක්ෂය අද ළදරුවන් වාෙග් කථා 
කරන එක ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] හැබැයි, ෙම් 
ෙකොයි විධියට කෑ ගැහුවත්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පව්වලට කර 
ගහන්න වුණු ආණ්ඩුවක් තමයි අපි භාර ෙගන තිෙබන්ෙන් කියන 
එක සැම ෙදනාෙග්ම හදවතට එකඟව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අද නිවැරැදි 
තීන්දුවක්  ෙගන තිෙබන ෙකෙනක්.  නැව් නැති වරායට, ගුවන් 
යානා නැති ගුවන් ෙතොටු ෙපො ළවල්වලට, තරග නැති 
කීඩාංගණවලට, සම්මන්තණ නැති සම්මන්තණ ශාලාවලට, ඒ 
වාෙග්ම බාල බලාගාරවලට, ෙමකී -ෙනොකී ෙද්ශපාලන පතිරූප 
පුම්බන්න කිසිම වග-විභාගයකින් ෙතොරව ඉදි කළ ෙද් සඳහා ගිනි 
ෙපොලියට ලබා ගත් ණය ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් අෙප් 
ආණ්ඩුවටයි කියන එක ෙම් අය ෙකොපමණ කෑ ගැහුවත් ඔබතුමා 
දන්නවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් කළ 
සමහර වැඩවලින් ෙකොමිස් කුට්ටි පිටින්  ෙබදා ගත්තත්, ඒ සියලු 
හිඟ මුදල් -රුපියල් මිලියන 44,000ක්- ෙගවන්න සිද්ධ වුෙණ් 
අෙප් ආණ්ඩුවටයි කියන එක මා ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. 
ෙම් සියල්ලම අස්ෙසේ තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට ෙම් සා විශාල මුදල් කන්දරාවක් අප 
ෙවන් කරන්ෙන්. "අප ආපු ගමන් රාජ්ය ෙසේවකයාට වැඩි මුදලක් 
ෙදනවා" කියා ඇවිත්, "අෙන් හාමුදුරුවෙන්, මට ෙදන්න පුළුවන් 
2,500යි" කිව්වා. එතුමන්ලා අවුරුදු ගණනක් ඉඳලා ෙගදර ගියා. 
අපි රාජ්ය ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක් දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමන්ලා ගිහින් බලන්න, රුපියල් 10,000ක් ෙනොෙවයි, රාජ්ය 
ෙසේවකයන් ෙදෙදෙනක් ෙගදරක ඉන්නවා නම් ඒ අයට රුපියල් 
20,000ක් දීලා තිෙබනවාය කියන කාරණය මම භය නැතිව පකාශ 
කරනවා.   

ඩීසල්, භූමිෙතල් ඇතුළුව ෙතල් මිල අඩු ක ෙළේ අෙප් ආණ්ඩුව 
බලයට පත් වුණාට  පසුවයි. සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි කළා. වැඩිහිටි 
දීමනාව වැඩි කළා. ගෑස් මිල බැස්සුවා. මහෙපොළ දීමනාව වැඩි 
කළා. ෙම්වා නැහැ කියා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න බැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙතල් මිල අඩුෙවන ෙකොට, ගෑස ්මිල 
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අඩුෙවන ෙකොට ජනතාවට සහන ලැබුණත්, ආණ්ඩුෙව් මුදල් අඩු 
ෙවනවා. ෙම් ෙසේරම කරන්න මුදල් ෙහොයන විධියත් අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා පැහැදිලිව පකාශ කළා. එතුමා කිව්වා, 
"ආෙයෝජකයන්ට හිතකර රටක් හදන්න ඕනෑ" කියා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි. 
අලුෙතන් ආවා නම් ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න පුරුදු ෙවන්න. 
ෙම්ක පාෙද්ශීය සභාව ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකොමියුනිස්ට් පාලනයක් 
තිෙබන වියට්නාමෙය් වසරක ආෙයෝජනය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
බිලියන 8ක් වුණත් යුද්ධය ඉවර වුණාට පසුව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
බිලියන ෙදකක ආෙයෝජනයක්වත් ෙගෙනන්න බැරි වුණු 
ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ්. අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් කවුද ආෙව්? 
ආෙයෝජකයන්ට ලංකාවට එන්න කියා තමුන්නාන්ෙසේලා  විශාල 
වශෙයන් මුදල් කාබාසිනියා කර සන්දර්ශන ෙපන්වූවා. නාමල්ලා, 
කබ්රාල්ලා ෙකෝච්චි ෙපට්ටි සන්දර්ශන ෙපන්වපු හැටි මට මතකයි. 
ෙමොනවාද  ෙගනාෙව්? කවුද ආෙව්? ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩල 
සන්දර්ශන තියන ෙකොට ආෙයෝජකයන්ෙග් සමුළුෙව් මූලාසනෙය් 
වාඩි කෙළේ කවුද? පැකර්ලා වාෙග් කැසිෙනෝ රජවරු තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා වාඩි කෙළේ. අද ෙම්වා ගැන මතක නැතිව වාෙග් 
කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] අද මුකුත් ෙනොදන්නවා වා  ෙග් කථා 
කරනවා. [බාධා කිරීම්] අද ෙම්වාට උත්තර ෙකෝ? යුද්ධය ඉවරයි. 
"එන්න, එන්න" කියා එදා ආෙයෝජකයින්ට වැඳ වැඳ කිව්වා. 
ආෙයෝජකයින් ආවාද? ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා වාෙග් කැසිෙනෝ 
කාරෙයෝයි, රුසියාෙව් ගණිකා ෙවෝ ටික ෙදෙනකු විතරයි ලංකාවට 
ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කැතයි, කැතයි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ කා ලෙය් ආපු ආෙයෝජකෙයෝ අද අපට කියනවා, "ආපු ගමන් 

ෙකොමිස් කුට්ටිය ගැන කථා කළ නිසා ආපු ෙව්ගයටත් වඩා 
ෙව්ගෙයන් ආපසු යන්න ගියා" කියා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොනවා කිව්වත් අපි  ආෙයෝජකයින් ෙගනැල්ලා, ආෙයෝජකයින්ට 
හිතකර රටක් බවට ෙම් රට පත්  කර  සංවර්ධනය කරනවා. 

ගීතා කුමාරසිංහ මැතිනියනි, ෙබන්තර - ඇල්පිටිය ආසනය 
පිළිබඳව අද ඔබතුමිය සන්ෙතෝෂ වනවා. අපි ෙදද්දුව සංචාරක 
ව්යාපෘතිය ළඟදීම පටන් ගන්නවා.  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඒ ව්යාපෘතිය පටන් ගත්ෙත් 1977 අවුරුද්ෙද්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
1977 ඔබතුමිය හිටිෙය් යූඑන්පී ෙව්දිකාෙව්. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අක්කර 4,000ක් ෙවන් 
කරනවා. ව්යාපෘති පටන් ගන්නවා. අලුත් සංචාරක ෙහෝටල් ඉදි 
ෙවනවා. රැකියා ඇති  ෙවනවා. ආදායම් මාර්ග ඇති ෙවනවා. අපි 
ෙම් කටයුතු කරන්න ආෙයෝජකයින් ලංකාවට ෙගෙනනවාය 
කියන කාරණය මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විෙව්චන කරන උදවියට 
අපි ෙම් කාරණය කියනවා. ඒ කාලෙය් ෙමතුමන්ලා ගිහිල්ලා 
ෙකෝච්චි සන්දර්ශන ෙපන්වමින් ආෙයෝජකයින් ෙගන්වා ගන්න 
උත්සාහ කළා. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුව 
ෙවලාෙව් ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා මූලාසනෙය් තියාෙගන ආෙයෝජකයින් 
ෙගන්වා ගන්න බැලුවා. දැන් ඒ ගැන විෙව්චනය කරනවා. වාහන 
ෙගන්වීම සහ දුම් පරීක්ෂාව කියන කාරණා පිළිබඳව විතරක් 
එල්ලිලා ඉන්ෙන් නැතිව, ආෙයෝජකයින් ෙගන්වන්ෙන් නැතිව ෙම් 
රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් කමයක් තිෙබනවා නම් 
කරුණාකර ෙම් ගරු සභාෙව් කියන්න කියලා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්  ඉල්ලනවා. සමහර වග කිව යුත්ෙතෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ආණ්ඩුවත් එක්ක මුහුණට මුහුණ 
සිටිමින් ෙම් විවාදෙය් කථාවක් පවත්වන්ෙන් නැතිව, පන්සල්වලට 
ගිහිල්ලා විවිධ තර්ක ඉදිරිපත් කරන ආකාරය අපි දකිනවා.  

අද  මාධ්ය නිදහස තිබීම පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. මාධ්ය 
නිදහස තිෙබන නිසා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙතොරතුරුත් ආණ්ඩුෙව් 
මාධ්යවල පවා පළ කරන තත්ත්වයක් අද තිෙබනවා. 
ආෙයෝජකයින් ෙගන්වන්ෙන් නැතිව ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න 
පුළුවන් කම තිෙබනවා නම් අපට කියන්න කියා මම 
තමුන්නාන්ෙසේ ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය් GSP සහනය 
කැපුණා. යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ ෙපොළට මත්ස්ය අපනයනය තහනම් 
වුණා. ජාත්යන්තරය අපව වට කරමින් ඉන්න ෙකොට තමයි 
වාසනාවට ෙනොවැම්බර් විප්ලවයක් ඇති ෙවලා, ෛමතීපාල 
මහත්තයා එළියට බැහැලා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙවලා, ජනවාරි 
08වැනිදා ෙම් රෙට් පධාන පුටුෙව් වාඩි වුෙණ් කියන එක මා මතක් 
කරනවා. අද ෛමතී - රනිල් පාලනය ඇති වුණ නිසා ෙම් රෙට් යහ 
පාලනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙපොඩි පශ්නයක්. [බාධා කිරීම්] කවුද? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙබොළඳ විධියට හැසිෙරන්න එපා. මා කනගාටු වනවා, ඔබතුමා

- [බාධා කිරීම්] මට කනගාටු හිෙතනවා. ඔබතුමා ෙකොළඹ රාජකීය 
විද්යාලෙය්යි ඉෙගන ගත්ෙත්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳමයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එෙහම නම්,- 

[බාධා කිරීම්] රාජකීය විද්යාලයට ගැළෙපන විධියට ඉන්න හිටපු 
ඇමතිතුමා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් කාලය මා මීට වඩා 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා 
රාජ්ය ෙසේවකයා පිළිබඳව අද කථා කරයි. කිසිම සහනයක් 
ජනතාවෙගන් උදුර ගන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් අප ෙපොෙරොන්දු වුණු වැඩ 
පිළිෙවළ  ඒ විධියටම කියාත්මක කරනවා. සියලු ෙදනාෙග්ම 
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පශ්නවලට විසඳුම් තිෙබන ආණ්ඩුව තමයි ෙම් සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුව 
කියන එක පකාශ කරමින්, මට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුති කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. K. Thurairetnasingam, you have thirty 

minutes.  
 
[ .ப. 10.16] 

 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, 2016ஆம் 

ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தில் உைரயாற்ற 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றிகூறி, என  க த் க்கைள 

ன்ைவக்கின்ேறன். நாம் ன்  தசாப்தங்க க்கு ேமலாக 
மிக ம் ெந க்க யான காலகட்டத்ைதத் தாண் , ஒ  திய 
பாைதயில் கால  ைவத் ள்ேளாம். நல் ணக்கம் மற் ம் 
கற் க்ெகாண்ட பாடங்கள் லம் ஒ  நல்லாட்சிக்கான ேதசிய 
அரசாங்கம் உ வாகி ள்ள . இதன் பங்காளிகளாகப் 
ெப ம்பான்ைமச் சிங்கள மக்கள் மட் மல்ல, தமிழ், ஸ் ம் 
மக்கள் உட்பட ஏைனய சி பான்ைம மக்க ம் ெப ம் 
பங்காற்றி ள்ளனர் என்பைத நாம் எச்சந்தர்ப்பத்தி ம் 
மறந் விட யா . இயற்ைக வளங்கள் உட்படச் சகல 
வளங்க ம் ேகந்திர க்கியத் வ ம் ெகாண்ட இச்சிறிய 
தீவில் வா ம் அைனத்  மக்க ம் இன, மத, பிரேதச 
ேவ பா கள் இன்றி வாழக்கூ ய வழி பிறக்கேவண் ம். இ  
எங்கள் தாய்நா  என்ற உணர்ேவா  சமத் வமாக 
வாழக்கூ ய நம்பிக்ைக ப ப்ப யாக உ வாகேவண் ம். 
நாட்ைட மீண் ம் சகல ைறகளி ம் 
கட் ெய ப்பக்கூ யதாக இவ்வர  ெசல த் திட்டம் அைமய 
ேவண் ம் என வி ம் கின்ேறாம்.  

வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழிவின்ேபா  ெகௗரவ நிதி 
அைமச்சர் அவர்கள் சகல இலங்ைகயர்க க்கும் திய 
ெபா ளாதாரம், ச க ஒ ங்குகள் உ வாக ேவண் ெமனக் 
குறிப்பிட் ள்ளார். இதில் எவ்வித க த்  ேவ பா க ம் 
இ க்க யா . மக்கள் காலாகாலமாக அ பவித்  வந்த 

ன்ப யரங்க க்குச் சிறிதளேவ ம் விேமாசனம் அளிக்க 
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் உதவேவண் ம். ெசல  
ெசய்யப்ப ம் தலீ கள் இந்நாட்  மக்களின் ெசாத் . 
இம் தலீ கள் இந்நாட்  மக்கள் அைனவ ம் 
பயன்படக்கூ ய ெவளியீ கைளத் தரேவண் ம். கடந்த 
காலங்களில் சமத் வமான ெசயற்பா கள் இல்ைல. த்தச் 
சூழைலக் காரணம் காட் , வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்படவில்ைல; அதில் கூ ய கவனம் 
ெச த்தப்படவில்ைல. ஏன், மைலயக ம்கூடப் றக்கணிக்கப் 
பட்ேட வந் ள்ள . இதனால், இனங்க க்கிைடேய 

ரண்பா க ம் சந்ேதகங்க ம் தைலெய த்தன. அரசாங்கம் 
ேபச்சுக்களி ம் அறிக்ைககளி ம் மட் மன்றி, ெசயற்பா  
களி ம் ேநர்ைம ட ம் இதயசுத்தி ட ம் ன்மாதிாியாகச் 
ெசயற்பட ேவண் ம் என நாங்கள் வி ம் கின்ேறாம்.  

நாட் ல் ஏற்பட்ட இன ரண்பாட் னால், எம  நாட் ன் 
வளங்களான ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர்கள் ' ப் 
ேபாராளிகள்' என்  அழிக்கப்பட்டார்கள். அவ்வாேற 
பா காப் ப் பைடயினர் என்றவைகயில் எம  வளங்களான 

ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர்கைள இழந்தி க்கின்ேறாம். 
பலர் ஊன ற்றவர்களாக எம்ேமா  
வாழ்ந் ெகாண் ப்பைத ம் அவர்கைளக் கண்  கு ம்ப 
உறவினர்கள் கண்ணீர் வி வைத ம் நாங்கள் 
காண்கின்ேறாம். த்தத்திற்குத் தீர்  எப்ேபா ம் த்தமாக 
இ க்க யா . இ  நாம் ெபற் க்ெகாண்ட அ பவமாகும். 

த்தத்தில் எல்லாள மன்னைன ெவற்றி ெகாண்ட மன்னன் 
ட்டைக , எல்லாள மன்ன க்காக சமாதி அைமத் , 

அச்சமாதிக்கு அைனவ ம் மாியாைத ெச த்தேவண் ம் 
என்  பணித்தி ந்தான். ஆனால், அவன  ஆட்சிையக் 
களங்கப்ப த் ம் விதத்தில், இன ரண்பாட்  த்தத்தில் ர 
மரணம் அைடந்த மா ரர்களின் நிைன ச் சமாதிகைளத் 
தகர்த்ெதறிந்த  மட் மல்லா , அவர்கள  உறவினர்கள் 
அவர்கைள நிைன கூ வதற்கும் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் 
தைட விதிக்கப்பட் ந்த . 

சிைறயில் வா ம் இைளஞர்க க்குப் ெபா  மன்னிப்  
அளித்  வி தைல ெசய் ம் விடயத்தில் இ பறிகள் 
ெதாடர்கின்றன. சிைறக் ைகதிகள் வி தைல விடயத்தில் 
விரக்தி ற்ற பாடசாைல மாணவன் ஒ வன் தற்ெகாைல 
ெசய் ெகாண் ள்ளான். இ  அைனவைர ம் ன்பத்தில் 
ஆழ்த் கின்ற ஒ  ெசயலாகும். ஆகேவ, 
ேவதைனப்பட் க்கும் மக்க க்கு நிவாரணம் 
ெகா க்கேவண் ய ஆட்சி, ெதாடர்ந் ம் ேவதைனகைளக் 
ெகா ப்ப  எவ்விதத்தில் நியாயமான ? என்  நான் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட் ன் எதிர்காலத்ைத நிர்ணயிப்பதில் கல்வி 
க்கியத் வம் ெப கின்ற . கல்விக்குப் திய வர  ெசல த் 

திட்டத்தில் கணிசமான நிதி ஒ க்கப்பட் ப்ப  
வரேவற்கத்தக்க . நீர், மின்சாரம், ஆய் கூடம், கட் டம், 
தளபாடம் ஆகிய ெபளதிக வளங்க க்கும் இவ்வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் கணிசமான நிதி ஒ க்கப்பட் க்கிற . கடந்த 
காலங்களில் பாடசாைலகளில் நிலவிய ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைறகள் நீக்கப்படாத  கல்வியில் கைறப ந்த 
வரலாறாகேவ இ க்கின்ற . கல்வியில் சமவாய்ப் , மற் ம் 
உாிைமகள் பல கிராமப் ற மாணவர்க க்கு ம க்கப்பட்  
வந்தி ப்ப  கல்வியி ள்ள மிகப் ெபாிய குைறபாடாகும். 
உதாரணமாக, கிழக்கு மாகாணத்தில் ேதைவப்ப ம் அத்தைன 
ஆசிாிய வளங்க ம் ரணமாகவி ந் ம் பல கிராமப் றப் 
பாடசாைலகள் விஞ்ஞான, கணித, ஆங்கில பாடங்க க்கு 
ஆசிாியர்கள் இல்லா  ெபயரளவில் இயங்கி வந் ள்ளன. இ  
ஆசிாிய வளப் பங்கீட் ள்ள குைறபா . இக்குைறபா கள் 
எதிர்காலத்தில் தவிர்க்கப்பட ேவண் யெதான்றாகும்.  

கல்வியில் சமவாய்ப்  இல்லா  ஏற்றத்தாழ் கள் 
நில கின்ற காரணத்தினால், ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் 
சிறந்த பாடசாைலகளில் தம  பிள்ைளகைளச் 
ேசர்க்கேவண் ம் என்  ெபற்ேறார்கள் அைலவ ம் அ மதி 
கிைடக்காவிட்டால் விரக்தி அைடவ ம் பிள்ைளக ம் 
உளாீதியாகப் பாதிக்கப்ப வ ம் சர்வசாதாரணமாகிவிட்ட . 
இந்நிைலைமக்கு இப் திய கத்தில் கல்வி அைமச்சு 
நல்லெதா  தீர்விைனக் காணேவண் ம் என்  நாங்கள் 
வி ம் கின்ேறாம். கிராமப் றம், நகர்ப் றம் என்ற 
பாகுபா ன்றி அைனத் ப் பாடசாைலக க்கும் ெபளதிக, 
ஆளணி வளங்கள் சமமாக வழங்கப்பட் ப் பாடசாைலகள் 
ெபா ப் பாீட்ைசகளில் சிறந்த ெப ேப கைளப் 
ெப மாகவி ந்தால் இந்நிைலைமயில் மாற்றம் காண ம். 
இதற்குக் கல்வி அதிகாாிகள், அதிபர்கள், ஆசிாியர்கள் கல்விச் 
ச கத்தினர் ஆகிய அைனவாின ம் ெபா ப் மிக்க 
ெசயற்பா ம் அவசியமான .  
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பாடசாைலகளில் மட் மல்ல பல்கைலக்கழகங்களி ம் 
இவ்வித ஏற்றத்தாழ் கள் உள்ளன. உதாரணமாக ெதன் 
கிழக்குப் பல்கைலக்கழகப் ெபாறியியற்பீட மாணவர்கள் 284 
ேபாின் உயர் கல்வி இன்  பாதிக்கப்பட் ப்பதாக 
அறிகின்ேறாம். அங்கு நியமிக்கப்ப ம் விாி ைரயாளர்கள் 
அங்கு ெசல்ல வி ம்பாைம, பகுதிேநர விாி ைரயாளர்கைளக் 
கூடப் ெபற் க்ெகாள்வதி ள்ள கஷ்டங்கள், ெபா த்தமான 
வளாக தல்வர்கள் இல்லாைம, ஆய் கூட வசதிகள் 
இல்லாைம என்பன இம்மாணவர்களின் கல்விக்குத் தைடயாக 
அைமகின்றன. இவ்விடயங்கைளக் குறிப்பிட்ட மாணவர்களின் 
பிரதிநிதிகள் உயர் கல்வி அைமச்சர் அவர்கைள ம் 
பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு  உயர் 
அதிகாாிகைள ம் சந்தித்  உ க்கமாகக் கூறி ள்ளனர். 
எப்ெபா ம் இந்நாட் ன் நிைலைமகைள யதார்த்தமாகச் 
சிந்தித்  ெசயலாற்றக்கூ ய உயர் கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் 
சில வாக்கு திகைள, உத்தரவாதங்கைள இந்த 
மாணவர்க க்கு வழங்கியி க்கின்றார். அதற்காக நாங்கள் 
அவ க்கு நன்றி கூ கின்ேறாம். அந்த மாணவர்கள் 
எங்க ைடய நாட் ன் எதிர்கால வளங்கள் என்பைதக் 
க த்திற்ெகாண் , அவ்வாக்கு திகைள மிக விைரவிேல 
ெசயற்ப த்தி அவர்க க்கு உதவ ேவண் ம் என்  இந்தச் 
சைபயிேல மிக ம் விநயமாக ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

1000 பாடசாைலகள் அபிவி த்தித் திட்டத்தின்கீழ் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்ப ம் பாடசாைலகளில் ஆரம்பப் பிாி  
ப ப்ப யாக டப்பட்  அ கி ள்ள ஊட்டப் பாடசாைல 
க க்கு அம்மாணவர்கள் அ மதிக்கப்ப கின்றார்கள். 
ஊட்டப் பாடசாைலகளில் ேபாதியள  இடவசதியின்ைம, 
கட் ட, தளபாட வசதியின்ைம, ஊட்டப் பாடசாைலகள் பல 
மாணவர்களின் இ ப்பிடத்தி ந்  ெவகு ரத்தில் 
அைமந்தி ப்ப , அப்பாடசாைலகள் அைமந்தி க்கும் சூழல் 
ேபான்றவற்றால் ெபற்ேறார் தம  பிள்ைளகைளக் குறிப்பிட்ட 
ஊட்டப் பாடசாைலகளில் ேசர்க்க வி ம்பாைம ேபான்ற 
காரணிகளால் குறிப்பிட்ட சில பிரேதச ஆரம்பப்பிாி  
மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்குத் ெதாடர்ந் ம் தைட 
ஏற்ப கின்ற . இவற்ைற நிவர்த்தி ெசய் கமாகப் ெபளதிக 
வளங்கள் உள்ள அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட 1000 
பாடசாைலகளில் மீண் ம் ஆரம்பப் பிாி கைள 
ஆரம்பிப்பதற்குாிய அ மதிைய வழங்குவ  பற்றிக் கல்வி 
அைமச்சு சிந்திக்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம், நீர்ப்பாசன அைமச்சர் அவர்கள் ன்ேனா யாக 
மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள அைழத்  
நீர்ப்பாசனம் சம்பந்தமான திட்டங்கைள விளக்கியேதா  
ஒவ்ெவா  மாவட்ட நீர்ப்பாசனம் சம்பந்தமான 
குைறபா கைள ம் ேகட்டறிந் ள்ளார். இதற்காக அைமச்சர் 
அவர்க க்கு மனப் ர்வமான நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் பின்வ ம் 
நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கைள அைமச்சாின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வ கின்ேறன்: ெவ கல் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
ெவ கல் கங்ைக பாய்கின்ற கல்லாிப்  என்ற இடத்தில் 
அைணக்கட்  ஒன்றிைன அைமத்  ணாகச் ெசல் ம் அந்தக் 
கங்ைகயின் நீைர அங்குள்ள வயல்க க்குப் பாய்ச்சுகின்ற ஒ  
திட்டத்ைத ஏற்ப த்தேவண் ம். இ  ஒ  பழைமயான திட்டம். 

த்த காலத்திேல இ  த்த சூழ்நிைலையக் காட் ப் 
பிற்ேபாடப்பட்ட . இ  ஓர் உகந்த காலம். இந்தக் காலத்திேல 
இந்தத் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தினால் ஏறக்குைறய 
25,000 ஏக்கர் மானாவாாி வயல் நிலங்கள் விைளநிலங்களாக 
மாற்றப்ப ம். இதனால் அப்பிரேதச மக்களின் வாழ்க்ைக 

ைறயிேல ஒ  மாற்றம் ஏற்பட்  அவர்கள் ெபா ளாதார 

வளர்ச்சிையக் காணக்கூ ய நிைலைம ஏற்ப ம். 
இேதேபான்  குச்செவளிப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
ேபரா  அைணக்கட் , ல்ேமாட்ைடயில் சவர் ஆ  
அைணக்கட்  ேபான்ற திட்டங்கள் ெசயற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். இைவ ம் பழைமயான திட்டங்கள். த்த 
காலத்திேல இைவ நி த்தப்பட் க்கின்றன. இைவகள் 

த் யிரளிக்கப்பட்  நைட ைறப்ப த்தப்பட்டால் அந்த 
மக்க க்கு மட் மல்ல, எங்க ைடய நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்தி ம் பாாிய மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ யதாக 
இ க்குெமன்  நம் கின்ேறன்.   

அத் டன், சி  குளங்கள் தி த்தப்ப வேதா , 
குளத்தி ள் அத் மீறிக் காணி பி ப்பைத ற்றாகத் தைட 
ெசய்யேவண் ம். சாதாரணமாகக் கிராமப் றங்களிேல உள்ள 
குளங்கள் தி த்தப்படாமல் இ ப்பதனால், அந்தக் கிராமத்தின் 
அய ேல அத் மீறிக் காணி பி க்கின்ற தன்ைம 
அதிகாித் வ கின்ற . இந்த நிைலைமைய ற்றாகக் 
கட் ப்ப த்திக் கிராமப் றக் குளங்கைளத் தி த்தி அந்தக் 
குளங்களினால் மக்கள் பயன்ெபறக்கூ ய வசதி 
வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்தேவண் ய  நீர்ப்பாசன 
அைமச்சி ைடய ஒ  க்கியமான கடைமெயன்  
க கின்ேறன்.   

ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் ஒட் , ப கா  
ேபான்ற இடங்களில் உள்ள வயல் நிலங்களில் காணி 
அ மதிப்பத்திரமற்றவர்கள் அத் மீறி வயல் ெசய்ய 

ைனவ  இப்பிரேதசத்தில் இன ரண்பாட்ைட ஏற்ப த்தி 
இப்பகுதி மக்களின் ஒற் ைமக்குக் குந்தகம் ஏற்ப த் ம் 
நிைலைமகைள உ வாக்குகின்ற . சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாாிகள் காலதாமதமின்றித் தைலயிட்  இதைனத் 
தீர்த் ைவக்க ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இேதேபான்ற நிைலைமகள் தி ேகாணமைலயின் வட றமாக 
இ க்கின்ற ெதன்ைனமரவா  மீள்கு ேயற்றக் கிராமத்தி ம் 
ெதாட கின்ற . இவ்விடயத்தி ம் உயரதிகாாிகள் 
தைலயிட்  இனங்க க்கிைடயில் மீண் ம் ரண்பா கள் 
ஏற்படாத வைகயில் சு கமாகத் தீர்த் ைவக்க ேவண் ம். 

அ த் , மக்கள் கு யி ப் கள் உள்ள இடங்களில் 
இரா வ காம்கள் அைமக்கப்பட் க்கின்றன. அந்த 
வைகயில் ேதாப் ர், பாலத்த ச்ேசைன இரா வ காம் 
அைமந்தி க்கின்ற இடத்திேல 25-30 கு ம்பங்கள்  
வாசல்கேளா  ெசல்வச்ெசழிப் டன் வாழ்ந்  வந்தார்கள்.  

த்தத்தின்ேபா  அவர்கள் இடம்ெபயர்ந்த பின்னர் அந்த 
இடத்தில்  இரா வம் கு ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், 
அந்த களி ந்த மக்கள் இன்  அகதி காம்களி ம் 
வாடைக களி ம் மிக ம் கஷ்டப்பட்  வாழ்ந்  
ெகாண் க்கிறார்கள். இவர்க க்ெகா  விேமாசனத்ைதக் 
ெகா க்கேவண் ய ெபா ப்  அரசுக்கு உண் .   

அேதேபான்  ெவ கல்-ஈச்சிலம்பற் ப் பகுதியி ம் 
இரா வ காம் காணப்ப கின்ற . ஈச்சிலம்பற்  ஒ  சிறிய 
கிராமமாகும். அந்தக் கிராமத்தின் மத்தியிேல பாடசாைல, 
ைவத்தியசாைல என்பவற்ைற அண் ய பகுதியிேல இரா வ 

காம் இ க்கின்ற . அங்கி ந்  ெவளிேயற்றப்பட்ட மக்கள் 
இன் ம் நலன் ாி காம்களிேல வாழ்ந் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். அவர்க க்கும் ஒ  விேமாசனத்திைனக் 
ெகா க்கேவண் ய ெபா ப்  இ க்கின்ற . எனேவ, 
இவ்வி  இரா வ காம்கைள ம் மக்கள் 
கு யி ப் க்களி ந்  அகற்றி ேவ  இடத்தில் அைமத்தால் 
அந்த மக்க க்கு ஒ  விேமாசனம் கிைடக்குெமன்  நாங்கள் 
க கின்ேறாம். 
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ேபாக்குவரத் ச் ேசைவயி ம் பல வசதிக்குைறபா கள் 
காணப்ப கின்றன. இவற்ைற நிவர்த்தி ெசய்வ  பற்றி ஆராய 
ெகௗரவ ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் அவர்கள் அண்ைமயில் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திற்கு விஜயம் ெசய்தி ந்தார். 
தி ேகாணமைல, சீனக்குடா ைகயிரத நிைலயங்கைள ம்  
தி ேகாணமைல, கிண்ணியா, ர் ஆகிய இ.ேபா.ச. 
சாைலகைள ம் பார்ைவயிட்டார். இந்நிகழ் க க்குத் 
தி ேகாணமைல மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் 
அைழக்கப்பட் ந்தார்கள். அங்குள்ள குைறபா கைள 
அைமச்சர் அவர்கள் எங்களின் ன்னிைலயில் விாிவாக 
அறிந் ெகாண்டார். கிண்ணியா பிரேதசத்தின் நீண்டநாள் 
ேதைவயாக இ ந் வந்த பஸ் நிைலயத்திற்கும் அ க்கல் 
நாட்டப்பட்ட . இ  அைமச்சர் அவர்களின்  ன்மாதிாியான 
ெசயற்பாெடன நான் க கின்ேறன். இவ்வா  அைமச்சர்கள் 
மக்கள் மத்தியிேல ெசன்  அவர்க ைடய ேதைவகைள 
அறிந்  ெசயலாற் ம்ெபா  அவர்களின் ேதைவகைளப் 

ரணமாக நிைறேவற்றக்கூ ய வாய்ப் க்கள் உ வாகும். 

ெகௗரவ டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர் 
அவர்கள் கிராமியப் பாலங்கைள அைமப்பதிேல அக்கைற 
காட் யி ப்பைத அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அதற்காக 
ஒ  க தத்ைத ம் எங்க க்கு அ ப்பி, கிராமிய மட்டத்திேல 
அைமக்கப்படேவண் ய சிறிய பாலங்களின் விபரங்கைளத் 
தனக்குத் தந் த மா  ேகட் ந்தார். எனேவ, அைமச்சர் 
அவர்க க்கு இச்சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி கூறக் கடைமப் 
பட் ள்ேளாம். அதன் லமாக கிராமப் றங்களிேல ப் 
பாலங்கைள ம் ஒேரய யாக அைமக்காவிட்டா ம் ப ப் 
ப யாக அவற்ைறயைமத்  மக்க ைடய ேபாக்குவரத் க்கு 
வசதி ெசய்  ெகா க்குமா  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறாம். 

அ த்ததாக,  Ôலங்கா பட் னம்Õ என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
இலங்ைகத் ைற கத் வாரத்தில் ஒ  பாலம் அைமக்கப் 
ப வதற்கான ேவைலகள் ெதாடங்கப்பட் ம் நீண்டகாலமாக 
அத ைடய ேவைலகள் றா  ஸ்தம்பித் ள்ளன. அ  
மிக ம் க்கியமான ஒ  பாலமாகும். ஏெனன்றால், 
இலங்ைகத் ைற கத் வாரத்திேல ஒ  ெபாிய பாடசாைல 
இ க்கின்ற . அந்த பாடசாைலக்குத்தான் அக்கம் 
பக்கத்தி ள்ள இடங்களி ந் ம் மாணவர்கள் 
வ கின்றார்கள். இந்தப் பால ேவைலகள் றாத 
காரணத்தினாேல ேபாக்குவரத்தின்ேபா  அவர்கள் பல 
கஷ்டங்கைள அ பவிக்கின்றார்கள். இப்பகுதியில் 
வா கின்ற ெபா மக்க ம் ெசால்ெலாணாத் யரங்கைள 
அ பவிக்கின்றார்கள். ஆகேவ, ன் ாிைம ெகா த்  
உடன யாக அந்தப் பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் 
நிைறேவற்றப்படேவண் ம். 

இேதேபான் , தி ேகாணமைலைய ம் ல்ைலத் 
தீைவ ம் பிாிக்கின்ற ஆற் க்கு ேமலாகப் ேபாடப்பட்ட 
ெகாக்கிளாய் பாலத்தின் ஆரம்ப ேவைலகள் நைடெபற் ம் 
அ ம் த்தப்படாமல் உள்ள . அதற்கான விைரவான 
நடவ க்ைககள் இல்லாம ப்பைத உணரக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . அப்பாலம் அைமக்கப்பட்டால் தி ேகாண 
மைலயி ந்  ஒன்  - ஒன்றைர மணித்தியாலத்தில் 

ல்ைலத்தீ க்குப் ேபாகக்கூ ய வசதிைய அங்குள்ள மக்கள் 
ெபற் க்ெகாள்வார்கள். ஆனப யால் இந்தப் பால 
அைமப்பி ம் கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இேதேபான் , ெவ கல் - ஈச்சிலம்பற்  
பிரேதசத்தில் கிராமிய மட்டத்திேல கல்ல , ன்ைனய த் 

ைறக க்கு பாலம் அைமத்தால் அந்தப் பகுதிகளில் 
வா கின்ற மக்க க்கு ெப ம் உதவியாக இ க்குெமனக் 
க கின்ேறன். ஆகேவ, அதி ம் அரசாங்கம் க்கிய கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம். 

ேம ம், ெதன்ைனமரவா  வண்ணாந் ைறப் பாலம் 
தி த்தப்படேவண் ம். இ  ெதன்ைனமரவா க்கூடாக 
பதவிசிறி ரைவ ஊட த்  ல்ைலத்தீ க்குச் ெசல் கின்ற 
பாைதயாகும். ஆனப யால் இ  க்கியமானெதா  பாலமாக 
இ க்கின்ற . அந்தப் பாலம் தற்ேபா  உைடந்த நிைலயில் 
இ ப்பதால், இப்பகுதியிேல வா கின்ற அைனத்  மக்க ம் 
பாதிக்கப்படக்கூ ய நிைலைமகள் ெதாட கின்றன. எனேவ, 
உடன யாக அந்தப்பாலம் தி த்தப்படேவண் ம். அேத 
ேபான் , கட்ைடபறிச்சான் பாலம், கட்ைடபறிச்சான் இறால் 
பாலம், கினாந்தி ைனப் பாலம் ேபான்றன ம்  தி த்தப்பட 
ேவண் ம். 

ெதன்னமரவா , ர் கிழக்கு சம் ர் பிரேதச மக்கள் 
மீள்கு ேய வதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம், 
மீள்கு ேயற்றப் பிரதியைமச்சர் அவர்க ம், எம  கட்சியின் 
தைலவ ம் எதிர்க்கட்சித் தைலவ மாகிய மதிப்பிற்குாிய 
சம்பந்தன் ஐயா அவர்க ம் எ த்த யற்சிக க்கு நாங்கள் 
நன்றி கூ கின்ேறாம். மக்கள் கு ேயற்றப்பட்ட ஒ  
பகுதியிேல இன்ன ம் கடற்பைட காம் இ க்கின்ற . 
அவர்கள் அந்த காைம அகற் வதற்காகச் ெசயற்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். இதில் எங்க ைடய மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்சர் அவர்க ம் மிக ம் அக்கைற டன் இ க்கின்றார். 
இ ந்தா ம், ெதாடர்ந்  ெபய்கின்ற மைழயினால் 
மீள்கு ேயற்றப்படாமல் அகதி காம்களிேல வாழ்கின்ற 
மக்கள் பலவிதமான ன்ப, யரங்கைள 
அ பவிக்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க ைடய மீள் 
கு ேயற்ற விடயத்திேல மிக ம் விைரவான நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ம்.  

அத்ேதா , மீள்கு ேயற்றப்பட்ட மக்கள் மத்தியிேல 
அரசாங்க ஊழியர்கள், அரச ஓய் தியர்க க்கு ட்  
வசதிகள் மற் ம் நிவாரணங்கள் ம க்கப்ப வதாக நாங்கள் 
அறிகின்ேறாம். இந்த நிைலைமைய ம் நீங்கள் கவனத்திற் 
ெகாள்ள ேவண் ம். ஏெனன்றால், த்தத்திேல மிக 
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட அவர்கள் இப்ெபா  ெப கின்ற 
ஓய் தியத்ைதேயா அல்ல  சிறிய சம்பளத்ைதேயா ெகாண்  
தங்க ைடய அழிந் ேபான ெசாத் க்கைள மீண் ம் 
ெபற யாத ஒ  சூழ்நிைல இ ப்பைத நாங்கள் 
உணர்ேவாம். ஆகேவ, அந்த அரச ஊழியர்கள், அரச 
ஓய் தியர்க ைடய நிைலைமகைளக் க த்திற்ெகாண்  
அவர்க க்குாிய டைமப் த் திட்டத்ைத ம் 
நிவாரணங்கைள ம் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம்.  

இேதேபான் , ெதன்ைனமரவா  கிராம மக்கள் 
மீள்கு ேயற்றப்பட்  5 வ டங்கள் ெசன்றா ம் அவர்கள் 
இன் ம் UNHCR வழங்கிய தற்கா க ெகாட்டைககளிேலேய 
வாழ்கின்றார்கள். தற்கா க ெகாட்டைககளிேல வாழ்கின்ற 
அந்த மக்க க்கு யாைனகளின் அச்சு த்தல் இ க்கின்ற . 
இர  ேவைளகளில் நிம்மதியாக உறங்க யாத ஒ  
சூழ்நிைலயில் அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். அந்த மக்க ைடய 
நிைலைமக ம் க த்திேல ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அங்கு 50 

கைள அைமப்பதற்கான ஒ க்கீ கள் ெசய்யப் 
பட் ப்பதாக ம் அவற்றின் ேவைலகள் இன்ன ம் 
ஆரம்பிக்கப்படாமல் இ ப்பதாக ம் நான் அறிகின்ேறன். 
ஆகேவ, சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கள் அதில் க்கிய 
கவனெம த்  அந்த ட் த் திட்டத்ைத ஏற்ப த்தி 
அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்கேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  
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ேம ம், மைலயக மக்களின் ட் ப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்ப்பதற்கான யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப வ  மகிழ்ச்சி 
த கின்ற . ெதாடர்ந் ம் அந்த மக்கள் மண்சாி கள் மற் ம் 
ஏைனய அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்படாமல் பா காப்பான 

களிேல வாழ்வதற்குாிய சூழ்நிைலைய விைரவிேல 
ஏற்ப த்திக்ெகா ப்ப  அைனவ ைடய ம் ெபா ப்பாகு 
ெமன்  க கின்ேறன்.  

ேம ம், ப த்த இைளஞர், வதிக க்கு ேவைல 
வாய்ப் க்கள் வழங்குவதில் ஒ ங்கான திட்டம் நைட ைறப் 
ப த்தப்படவில்ைல. பல்கைலக்கழகப் பட்டப்ப ப்ைப த்  
ெவளிேயறியி க்கும் பட்டதாாிகளில் ெப ம்பாலானவர்கள் 
விவாகம் ெசய்  கு ம்பமாக வாழ்கின்றார்கள். இவர்களில் 
பலர் 35 வயைதத் தாண் யவர்களாக இ க்கின்றார்கள்.  
அரசாங்க சுற் நி பப்ப  35 வய க்கு ேமற்பட்டவர்கைள 
ேவைலயில் ேசர்த் க்ெகாள்வதில் பல கஷ்டங்கள் 
இ க்கின்றன. ஆகேவ, இப்ப யாக வயெதல்ைலையத் 
தாண் யவர்க க்காக ஒ  திய திட்டத்தின் லம் ேவைல 
வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய ஒ ங்குகைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய  அரசாங்கத்தின் ெபா ப்பாகும். 
தனியார் ைறயினர் ெதாழிற்ேபட்ைடகைள வி த்திெசய்  
ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்க யற்சிகள் ேமற்ெகாண்டால், 
ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனையத் தீர்த் க்ெகாள்வதில் 
ஓரளேவ ம் ெவற்றிகாண ம். தனித்ேதா, கூட்டாகேவா 
ேசர்ந்  ெபா த்தமான ெதாழில்களில் ஈ பட இைளஞர், 

வதிக க்கு ஊக்குவிப் க் கடன் வசதிகள் ெசய்  
ெகா ப்ப ம் இப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  தீர்வாக அைமயலாம்.  

தி ேகாணமைலத் ைற கம் மிகப்ெபாிய இயற்ைகத் 
ைற கமாகும். அத் ைற கமான  ஏறக்குைறய 2000 

ஏக்கர் விஸ்தீரணம் ெகாண்டதாகும். இ ந்தா ம் ஒேரெயா  
இறங்கு ைற மாத்திரந்தான் - அஷ்ரஃப் இறங்கு ைற - 

ைற க அதிகாரசைபயினால் அைமக்கப்பட் ள்ள . 
இ தவிர பிறீமா இறங்கு ைற, ேடாக்கியா சீெமந் க் 
கம்பனிக்கான இறங்கு ைற என்பன அவர்க ைடய ெசாந்த 
உபேயாக இறங்கு ைறகளாக  இ க்கின்றன. பிரசித்தி ெபற்ற 
தி ேகாணமைலத் ைற கம் பல்ேவ  வசதிக் குைறபா  
கேளா   காணப்ப கின்ற . அதைன ந ன வசதிக டன் 
அபிவி த்தி ெசய்தால் அதிகமான ேதசிய  வ மானத்ைத 
ஈட்டக்கூ ய வாய்ப் க்கள் நிைறய இ க்கின்றன. 
அ மாத்திரமன்றி, பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர், 

வதிக க்கு ேவைலவாய்ப்பிைன வழங்கக்கூ ய 
நிைலைம ம் உ வாகும். இவ்வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
இத் ைற க அபிவி த்தி பற்றி எ ம் குறிப்பிடப்படாத  
கவைலக்குாியேத!  

 தி ேகாணமைல சீனன்குடா விமான நிைலயம் ஒ  
ெபா த்தமான இடத்தில் அைமந்தி க்கின்ற . இந்த விமான 
நிைலயத்ைத ம் சர்வேதச விமான நிைலயத்தின் தரத் க்கு 
அபிவி த்தி ெசய்தால், அதன் லம் ேதசிய வ மானத்ைத 
ஈட் க்ெகாள்வதற்கும் அப்பிரேதச மக்க க்கு வசதி 
வாய்ப் க்கைளச் ெசய்  ெகா ப்பதற்கும் உதவியாக 
இ க்குெமன்  க கின்ேறன்.  

கடந்த அரசாங்கக் காலத்தில் ெநல் ன் விைல திடீெரன 
குைறக்கப்பட்டதால் ெநல் குத் ம் அாிசி ஆைல 
உாிைமயாளர்கள் ெப ம் நஷ்டத் க்குள்ளாகினர். சமாளிக்க 

யாத கடன் ெதால்ைலகளினால் தம  அாிசி ஆைலகைள 
ள்ளனர். இதனால் இவ்வாிசி ஆைலகளில் ேவைல ெசய்த 

பல ஆயிரக்கணக்கான ெதாழிலாளர்கள் தம  ேவைலகைள 

இழந் ள்ளனர். இைவ மீண் ம் இயங்குவதற்கு நிவாரணங்கள் 
வழங்கப்பட ேவண் ம் என் ம் நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

கால்நைட வளாப்்  நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கு 
உ ைணயாக இ ந்  வ கின்ற . இ ந்தேபாதி ம் 
வடக்கு, கிழக்கில் ேமய்ச்சல் நிலங்கைள ஒ க்கிக் 
கால்நைடகைள வளர்ப்பதில் கால்நைட உாிைமயாளர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் பல கஷ்டங்கைள அ பவித்  வ கின்றனர். 
கால்நைடகள் இல்லா ேபாகும் நிைலைம ம் உ வாகி 
வ கின்ற . இப்பிரச்சிைனகைள மாவட்ட ாீதியில் ஆராய்ந்  
கால்நைட உற்பத்திக்கு உதவேவண் ய  அரசின் 
ெபா ப்பாகும்.   

ேம ம், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் கர்ேவார் 
பா காப்  அதிகாரசைபச் ெசயற்பாட்ைட மாவட்ட ாீதியில் 
விாி ப த்தல், இலஞ்ச ஊழல் ஒழிப் க் கு வின் 
திைணக்களத்தின் ேசைவயிைன விாி ப த்தல், 
கணக்காய் க்கான ஆைணக்கு ைவ ஸ்தாபித்தல், 
தகவலறி ம் உாிைமச் சட்டத்திைன உ வாக்கல், அரச 
ேசைவயில் காணப்ப ம் சம்பள ஏற்றத்தாழ் கைள நீக்குதல், 
உள் ராட்சி மன்றங்களின் ேசைவயிைனப் பலப்ப த் தல், 
சுகாதார அைமச்சுச் ெசயற்பா கைள ேமம்ப த்தல் ேபான்ற 
விடயங்க ம் க த்திற் ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணத்தில் கணவைன இழந்த ஏறக்குைறய 90 ஆயிரம் 
விதைவகள் இ க்கின்றார்கள். இப்ெபண்க க்கான 
வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள், ஊன ற்றவர்க க்கான 
வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள், டற்றவர்க க்கான ட் த் 
திட்டங்கள், தாய், தந்ைதயர்கைள இழந்த பிள்ைளக க்கான 
விேசட திட்டங்கள், கிராமப் ற தி மற் ம் மின்சார 
அபிவி த்திகள், கிராமப் றச் சுகாதார ைவத்திய ேசைவகள் 
என விேசட அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். 

இ தியாக, ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்க ம் ஏைனய 
ெகளரவ அைமச்சர்க ம் இராஜாங்க மற் ம் பிரதி 
அைமச்சர்க ம் நான் குறிப்பிட்ட க த் க்கைளக் 
கவனத்திற்ெகாண்  இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் 
ஒ  கம் பைடக்க ேவண் ம் என்  ேகட் , என  
உைரைய நிைற  ெசய்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Thalatha 

Atukorale.You have 20 minutes.  
 
 

[පූ.භා. 10.43] 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් 

ජනතාවෙග් ඉහළම විශ්වාසය දිනා ෙගන ෙම් උත්තරීතර සභාවට 
ඇවිල්ලා,   අෙප් ආණ්ඩුෙව් මංගල අය වැය පිළිබඳව විවාදෙය් දී 
කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා. 
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ෙම් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනිදා ෙම් රෙට් ඇති වුණු 
ඓතිහාසික ෙවනසත් එක්කම  දැනට මාස 10කට, 11කට 
ආසන්න කාලයක් තුළ රෙට් හැම ෙදයකම ෙවනසක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ආර්ථිකය ගත්තත් එෙහමයි.  රෙට් පජාතන්තවාදය 
නැති ෙවලා,  නීතිය වල් වැදිලා, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය නැති 
ෙවලා, ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා, රාජ්ය ෙසේවය 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා,  කිසිම ආදායමක් නැති රටක් බවට ෙම් 
රට පත් ෙවලා, අපි මුළු ෙලෝකෙයන්ම ෙකොන් වුණු ජාතියක් 
හැටියට ජීවත් වුණු යුගයක් තිබුණා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
රෙට් ජීවත් වුණු   සිංහල,  දවිඩ, මුස්ලිම් සහ බර්ගර්  යන සියලුම 
ජාතීන් වාෙග්ම ෙබෞද්ධ, හින්දු, කෙතෝලික සහ ඉස්ලාම් කියන 
ආගමිකයිනුත් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙබදීම් ඇති කරෙගන, 
ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් කඩා වැටුණු රටක් විධියටයි එදා තිබුෙණ්.   
අද  ඒ හැම ෙදයක්ම නිවැරදි කරෙගන,  රට  යථා තත්ත්වයට  පත් 
ෙවමින් තිෙබන අවස්ථාවක   2016 වර්ෂය සඳහා වන  අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීම ගැන අපි  සන්ෙතෝෂ වනවා.   

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් නායකතුමා හැටියටත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමා හැටියටත් 
ෙලෝක ෙද්ශපාලනෙය් ෙවනසක් ඇති කරමින්,  පක්ෂ ෙදකක 
නායකයන් රට ෙවනුෙවන් වැඩ කරන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් පසු ගිය  ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් විදුලි 
පුටු ගැන කථා කරපු උදවියව ඒ විදුලි පුටුෙවන් ෙබ්රා ගන්න 
විතරක් ෙනොෙවයි, යුද හමුදාව ඇතුළු හමුදා පධානීන්ට තිබුණායි 
කියන යුද අපරාධ ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයනුත් යම් ෙවනසක් ඇති 
කර ගන්න ෙම් නායකයින් ෙදෙදනාට  පුළුවන් වුණා. 

ෙම් හැම එකක්ම හදා ෙගන, අධිකරණය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ස්වාධීනව කටයුතු කරන ෙකොට; රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවන 
ෙකොට;   දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම පිහිටුවලා ඒ කටයුතු ෙකෙරන ෙකොට; 
හැම පැත්තකින්ම රෙට් ෙවනසක් ඇති ෙවන ෙකොට, ෙම් ඉදිරිපත් 
වී තිෙබන  මංගල අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් රෙට් ආර්ථිකෙය්ත් 
යම් ෙවනසක් ඇති ෙවනවාය කියන එක අපි මතක් කරන්නට 
ඕනෑ.    අෙප් ගරු අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙම් වාෙග් 
සාර්ථක අය වැයක් ඉදිරිපත් කළ ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට අපි 
පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමා ෙබොෙහොම දුර 
දිග බලා කටයුතු කර තිෙබනවා. සමහර අය සමහර  ෙද්වලට 
ක්ෂණික විසඳුම් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළම ක්ෂණික විසඳුම් ලබා දුන් හැටි අපි 
දැක්කා.  අරලියගහ මන්දිරයට  කකුල් ෙදෙක් සපත්තු ෙදකක් 
 නැතිව ආපු පාසල් දරුවකුෙගන්  "ඇයි සපත්තු නැත්ෙත්?" කියලා 
අහලා, ඊළඟ අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට හුදකලා 
පාසල්වල දරුවන්ට අපි සපත්තු ෙදනවා  කියලා කියපු,  එවැනි අය 
වැය ෙල්ඛන අපි දීර්ඝකාලීනව දැක්කා. ඒ ෙවලාෙව් දකින්ෙන් 
ෙමොකක්ද, ඊළඟ මැතිවරණය කවදාද කියලා කල්පනා කර බලලා 
ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛන අපි දැක්කා. නමුත් අපි ඉතාම 
කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ, අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්නට ෙපර  විෂය භාර 
ඇමතිවරුන් හැටියට අප හැම ෙකනකුෙගන්ම වාෙග් අදහස් 
විමසීමක් කළ බව.  

අද විපක්ෂෙය් සිටින, එදා වගකිව යුතු තනතුරු දරපු අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමන්ලාෙගන් මා අහන්න කැමැතියි, පසු ගිය කාලෙය් 
ඔබතුමන්ලාට එෙහම අවස්ථාවක් තිබුණාද කියලා. අඩුම ගණෙන් 
එක වරක්වත් ෙම් වාෙග් කථා කරලා, අදහස් විමසීමක් කරලා අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කළාද කියන එක ගැන අපට නම් පුංචි සැකයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් වැඩ සිද්ධ වුණ හැටි ගැන අපි 
දන්නවා. ඒ ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් මතක් 
කරන්න ඕනෑ, පසු ගිය කාලෙය් අපි පුදුමාකාර ෙලස ෙලෝකයට 
ණය ෙවන්න පටන් ගත් බව. එහි පතිඵලයක් හැටියට අද වන විට 
රෙට් ජීවත් වන හැම මනුෂ්යයකුෙග්ම ඒක පුද්ගල ණය පමාණය 
රුපියල් ලක්ෂ 4 ඉක්මවා තිෙබනවා. මීට අවුරුදු 10කට ෙපර 
2005 වර්ෂෙය්දී පසු ගිය රජෙය් පාලන කාලය පටන් ගන්න ෙකොට 
සම්පූර්ණ ණය පමාණෙය් එකතුව රුපියල් බිලිය 2222යි.   2005 
වර්ෂෙය් සිට අවුරුදු 09කට පසුව 2014 වර්ෂෙය්දී ඒ ණය පමාණය 
රුපියල් බිලියන 7390ක් දක්වා වැඩි වුණා.  

2004දී එක් පුද්ගලයකුට තිබුණු ණය පමාණය රුපියල් 
ලක්ෂයක් ෙවද්දී 2014 වන ෙකොට එය රුපියල් හාරලක්ෂයකට 
ආසන්න පමාණයකට පත් ෙවලා තිබුණා. ෙම් ඔක්ෙකෝම ණය 
ඇතුෙළේ අප බලන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ෙම් රට ආදායමක් නැති 
රටක් බවට පත් ෙවන ෙකොට, රට ණයවලින් දුවන ෙකොට 2005දී 
එදා හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙවනුෙවන් වූ වියදම් සඳහා විතරක් 
ෙවන් කර තිබුණු රුපියල් මිලියන 1,342ක් වූ මුදල 2014දී 
රුපියල් මිලියන 9,053ක් දක්වා -10 ගුණයකින් පමණ- වැඩි 
කරගත්තා. ෙමපමණ ණය වූ රටක එක පුද්ගලයකු සඳහා තමයි ඒ 
මුදල ෙවන් කරගත්ෙත් කියන එක අප මතක් කරගන්න ඕනෑ. 
හැබැයි අපි අද සන්ෙතෝෂෙයන් කියනවා, රෙට් ජනතාව ජනවාරි 
8වන දා කරපු විප්ලවය නිසා, අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමාෙග් වචනෙයන් කියනවා නම් ෙනොවැම්බර් විප්ලවය 
නිසා, වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් ලබන අවුරුද්ෙද් 
අෙප්ක්ෂිත වියදම, රුපියල් මිලියන 2,394 දක්වා අඩු කරගන්න 
පුළුවන් වී තිෙබන බව. ෙමම අය වැය ඉදිරිපත් කළාම විරුද්ධ 
පක්ෂෙයන් ෙකෙරන ෙහොඳ විෙව්චන හැම එකක් 
සම්බන්ධෙයන්ම ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අවශ්ය කරුණු එකතු 
කරෙගන අදාළ නිවැරැදි කිරීම් කරගන්න කටයුතු කරාවි කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? 1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
රටට විවෘත ආර්ථික කමය හඳුන්වා ෙදන ෙකොට එදා ෙලොකු කථා 
බහක් ඇති වුණා අපට මතකයි. ෙම් විවෘත ආර්ථිකය නැති 
කරනවා කියලා තමයි 1994දී ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂය පමුඛ 
සන්ධානය බලයට ආෙව්. හැබැයි ඒ අය අපට වඩා ෙහොඳින් විවෘත 
ආර්ථිකය එදා පවත්වාෙගන ගියා. ෙම් අවුරුදු 21 පුරාවටම, 
විෙශේෂෙයන් 2005න් පසුව -පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළම- විවෘත 
ආර්ථිකය ඊටත් වඩා ෙහොඳින්, එහි පතිලාභ ෙපෞද්ගලිකව ලබන 
ආකාරයකට පවත්වාෙගන ගියා. අප ෙමහිදී කාරණයක් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. මුළු ෙලෝකෙය්ම  උතුෙර් ඉඳලා දකුණටත්, 
බස්නාහිර ඉඳලා නැ ෙඟනහිරටත් ෙවනසක් ඇති වන විට, හැම 
ෙකෙනකුම අද ෙගෝලීයකරණය වූ ආර්ථිකය තුළ විවෘත 
පතිපත්තියක් කියාත්මක කරන ෙකොට අපි සූදානම් නැහැ තවත් 
වැහිලා ඉන්න. අපි බලන්ෙන්, ෙම් රටට ආදායමක් එන 
කමෙව්දයක් හදන්නයි.  

ඉන්දියාෙව් හැමදාම  තිබුෙණ්, ඉන්දියාෙව්  නිෂ්පාදනය කරන 
වාහන විතරයි. අද බලන්න,  යුෙරෝපෙය් හා ජපානෙය් හදන  
ඉතාම වටිනා වාහන ඔක්ෙකොම අද ඉන්දියාෙව් නිෂ්පාදනය 
කරනවා. අද ඒ කර්මාන්ත ඒ රටට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.   එයින් 
ඉන්දියාවට ලැෙබන ආදායම්  පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; 
රෙට් ෙවනසක්  ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කාලයත් එක්ක ඒ විධියට 
ෙවනස් ෙවන්නට  ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප්  මුදල් අමාත්යතුමා  
ක්ෂණික නූඩ්ල්ස් වාෙග් විසඳුම් ඉදිරිපත් කරමින් ලබන අවුරුද්ද 
විතරක් බලා  හදපු අය වැයක් ෙනොෙවයි ෙමය. ෙමහි ඇතුළත් 
වනවා, ඊළඟ අවුරුදු පහ තුළම   කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළ; 
එතුමාෙග් පතිපත්තිය;  අෙප් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය. අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමා  අය වැයට පථමෙයන් ෙනොවැම්බර්  5වනදා,  ෙම්  
ගරු සභාෙව්දී පකාශයක් කරනු ලැබුවා, සංවර්ධනය සඳහා වූ 
ආර්ථික සැලසුම් සම්බන්ධෙයන්. එහිදී එතුමා රැකියා  අවස්ථා 

1469 1470 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලක්ෂ 10ක් බිහි කරන බව පකාශ කළා. තමන් ඉන්න ඉඩෙම් 
අයිතිය නැති ලක්ෂ 32ක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඒ හැම  
මනුෂ්යෙයකුටම  ඉඩම් ඔප්පුව ලබා ෙදන බව පකාශ කළා.  
තමන්ෙග් දරුවා පාසලට ඇතුළත් කර ගැනීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන 
එක ගැන එදා එතුමා කථා කළා. රෙට් ආදායම ඉහළ නංවන්න  
ඕනෑය කියන එක එදා එතුමා කිව්වා. ගම ෙක්න්ද කරගත්ආර්ථික 
වර්ධනය ගැන  එතුමා කථා කළා. ශක්තිමත් හා පුළුල්  මධ්යම 
පන්තියක් බිහි  කරන බව  කිව්වා. එතෙකොට ෙමහිදී ෙත්රුම් 
ගන්නට  ඕනෑ ෙදය තමයි, ෙමම  අය වැය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන් කාෙග්ත් සිත් සන්ෙතෝෂ  කිරීමට පමණක් ෙනොවන 
බව.  අරලියගහ මන්දිරයට සපත්තු ෙදකක් නැතිව ආ ළමයාට  
සපත්තු  ෙදනවාය කියා අය වැෙය්දී කිෙයව්වා වාෙග්  ෙනොෙවයි, 
ෙමය අෙප් ගම ෙක්න්ද කර ගත්  සංවර්ධන අය වැයක්. නමට 
සිංහල ෙබෞද්ධ  ෙනො ෙවයි.   අද  පවුල් ලක්ෂ  54  ඉන්න රෙට්  
පවුල් ලක්ෂ 14ක්  ජීවත්ෙවන්ෙන් අඩු ආදායම් ලාභීන් හැටියට  
සමෘද්ධි සහනාධාරෙයන්. ඒ අහිංසක මනුෂ්යයන්ට  හැමදාම 
ෙමෙහම ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන්ද?    තමන්ෙග් අෙත් යමක්කමක් 
තියාෙගන, ෙම් රෙට් අෙනක් මිනිසුන්ට වාෙග් පුංචි 
බලාෙපොෙරොත්තුවක්  ඔළුෙව් තියා ෙගන,  දරුෙවෝ ෙවනුෙවන්  
ආශාවකින් ජීවත් ෙවන්නට අයිතියක් කවදාද ඒ මිනිසුන්ට 
ලැෙබන්ෙන්? එදා කරපු ෙදය ආණ්ඩුවවත්, අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමාවත් කරන්ෙන් නැහැ කියන  එක  අප වගකීමක් ඇතිව 
කියනවා.  ෙම් හැම මුදලක්ම ෙයොදවන්ෙන් ගම ෙක්න්ද  කර ගත් 
සංවර්ධනයකටයි. අඩි  ගණනක ෙකොන්කීට් කෑල්ලක ට ෙනොෙවයි, 
අෙනක් අයට  ෙකොමිස් ගහන්නට කාපට්  පාරක් හදන්න විතරක්  
ෙනොෙවයි. ගමට  මුදල්  එන   කමෙව්දයක් ඇති කරන්නයි ෙම් අය 
වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්,   ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ තවත් කාරණයක් 
තිෙබනවා. මම භාණ්ඩෙයන් භාණ්ඩෙය් මිල ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් අවුරුද්ෙද් මුලදී,  ගරු ජනාධිපතිතුමා ජයගහණය 
කළාට පසු එතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනය ෙවනුෙවන් ජනවාරි 
29ෙවනි දා ඉදිරිපත් කළ අය වැය මඟින් භාණ්ඩ 13ක මිල අඩු 
කිරීමක් කළා. [බාධා කිරීම්] ගරු සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා, 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? [බාධා කිරීමක්] ඒ ගාණට ගන්න එපා, අපව. 
[බාධා කිරීමක්] නෙම් ෙකොටසක් තිෙබනවා, ''අතුෙකෝරල'' කියලා.  

ගෑස් සිලින්ඩර්වල සහ ඉන්ධනවල මිල අඩු කළා. ඒවා ගැන 
කිසිම කථා බහක් නැහැ. අපිට ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාම අපට කිව්වා "පින් ඇමති"ලා කියලා. අපි පින් 
ඇමතිකෙම් ඉඳෙගන නාස්තිය, ෙහොරකම, දූෂණය අඩු කළ නිසා 
අෙප් මුදල් අමාත්යතුමාට පුළුවන් වුණා නැවතත් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 
ගණනාවක මිල වාෙග්ම ගෑස්වල මිලත් නැවතත් අඩු කරන්නට. 
[බාධා කිරීමක්]රෙට් ඒ පින ඇති වුෙණ් ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි 
දා. දැන් පින වැඩි ෙවලා. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා අපි සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා ෙම් වාෙග්- [බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්න ෙදන්න. 
මෙග් ෙව්ලාව අවසන් ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමා, කමක් නැහැ පින් 
ඇමතිකම ෙහෝ අරෙගන, පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් නැතිව ෙම් රෙට් 
 මිනිසුන්ට යහපතක් ෙවනවා නම් අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

 දැන් ෙලොකු කථාවක් තිෙබනවා, ෙසෞඛ්යයට සහ 
අධ්යාපනයට මුදල් ෙවන් කිරීම ගැන. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට සිටියදී එතුමාෙග් අත් ෙදක බැඳලා 
වැඩක් කරන්න දුන්ෙන් නැහැ.  එතුමා රෙට් නායකයා හැටියට පත් 
වුණාට පසු එතුමාෙග් ඉල්ලීම මත වැඩි මුදලක් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන්න ඇතියි කියලා මම 
හිතනවා. හැම දාම, හැම ෙද්ම හම්බන්ෙතොටට ලැබුණා වාෙග් 
ෙනොෙවයි.  ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ කාරණයක් 
තිෙබනවා.  වකුගඩු ෙරෝගය ෙබොෙහොම ශීඝෙයන් ව්යාප්ත වන  
නිසා එම ෙරෝගීන් සඳහා රුධිර කාන්දු ෙපරන මධ්යස්ථාන 

1,000ක් මුළු රෙට්ම ඉක්මනින්ම ඇති කරන්නට ෙමම අය 
වැෙයන් රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම එකඟ ෙවනවා ඇතැයි කියා අපි 
විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත විෙශේෂිත 
ෙරෝහලක් මින්ෙන්රිෙය් ඉදි කිරීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 
වකුගඩු ෙරෝගය ඉතා ශීඝෙයන් පැතිෙරන මින්ෙන්රිය වාෙග් 
පැත්තක එම ෙරෝහල හදන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා ඇයි?   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් හදන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
නැහැ, අපි මින්ෙන්රිෙය් හදනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මානසික ෙරෝහලක්-[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
කවුද ඒක අහන්ෙන්? මානසික ෙරෝහල අපි මහනුවරට 

ෙදන්නම්, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඒක ඕනෑ, 
මහනුවරට. ෙමොකද, ෙගොඩක් ෙමොෙළේ අමාරු කට්ටිය ඒ පැත්ෙත් 
ඉන්නවා කියලා අපිට ෙපෙනනවා. ෙමොෙළේ කචල්. ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මන්තීතුමා, ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. 
නැත්නම් ඔබතුමාට නියමිත ආසනයට යන්න. ඔබතුමා ඉල්ලා 
ෙගන කනවා. ඊළඟ අය වැය හරහා ඔබතුමාෙග් මහනුවර 
දිස්තික්කයට ඒ මානසික ෙරෝහල ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. 
ෙහොඳ ඉඩමක් ෙහොයලා තියාගන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

අද ලංකාෙව් තිෙබන එකම පිළිකා ෙරෝහල මහරගම පිළිකා 
ෙරෝහලයි. එම ෙරෝහෙල් විශාල තදබදයක් පවතිනවා. පිළිකා 
වාට්ටුවක් තිබුණාට ෙවන ෙකොෙහේවත් පිළිකා ෙරෝහලක් 
නැහැෙන්. හැම ෙරෝහලකම  පිළකා වාට්ටුවක්  තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, අපි ඔබතුමියට කරදර කරන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මට කරදර කළත් ඒ තරම් දැෙනන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 

[බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිකා ෙරෝහල් පසු ගිය 
අවුරුදු 10 තුළ හැදුවා නම්, එකක් හදයි, හම්බන්ෙතොට; අෙනක් 
ෙරෝහල හදයි, තිස්සමහාරාමෙය්; අෙනක් ෙරෝහල හදයි, 
ෙබලිඅත්ෙත්. දැන් බලන්න, ෙමම පිළිකා ෙරෝහල් රෙට් සෑම 
පෙද්ශයකටම ෙබදිලා යන විධියට ඇති කරන අන්දම. උතුෙර් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් නල්ලූර්වලත්, මානසික ෙරෝහලක් ඉල්ලන 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙග්  මානසික ෙරෝහල 
ෙවනුවට පිළිකා ෙරෝහලක් මහනුවරටත්, මාතරට පිළිකා 
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ෙරෝහලකුත් ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල වැඩි දියුණු 
කරන්නත් විශාල මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙරෝහල්වල 
ෙබෙහත්වලට සහ අෙනක් පහසුකම්වලට අමතරව ෙම් වැඩ 
කටයුතු ෙකෙරන ෙකොට සමහර ෙව්ලාවට අද විපක්ෂෙය් වාඩි 
ෙවලා ඉන්න ඔබතුමන්ලාට, "අෙන්! අපිට ෙම්ක කරන්න බැරි 
වුණාෙන්, චික්!" කියලා කියෙවනවා ඇති.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාෙග් ෙලෙඩ්ටත් ඔබතුමියන්ලා 

ෙරෝහලක් හදනවාද? 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අපි එෙහම ෙලඩක් තිෙබනවා කියලා දන්ෙන් නැහැෙන්.  
ෙම් වන විට රට පුරා ෙපොලිස් සථ්ාන 428ක් තිෙබනවා. එම 

ෙපොලිස් ස්ථාන සංඛ්යාව 600 දක්වා වැඩි කරන්න අපි කටයුතු 
කරෙගන යනවා. අපි දන්නවා, සමහර ෙව්ලාවට අෙප් පෙද්ශවල 
ෙපොලීසියකට යන්න කිෙලෝමීටර් 40ක් විතර යන්න ඕනෑ කියලා. 
එම නිසා ෙම් වාෙග් අත්යවශ්ය ෙද්වල්  ෙම් අය වැය තුළින් 
කිරීෙම්දී මම විශ්වාස කරනවා, ඔබතුමන්ලාට හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව ෙම් අය වැයට කැමැත්ත පකාශ කරන්න සිද්ධ ෙවනවාය 
කියලා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් ෙලස සලකන වයස් සීමාව 
60 සිට 55 දක්වා අඩු කරලා,  සියයට 15 දක්වා වූ ෙපොලියක් 
ෙගවන තැන්පත් මුදල් පමාණය රුපියල් ලක්ෂ 15ක් දක්වා වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය සුළු වාරි මාර්ගවලින් වී 
ෙගොවි තැන් කරන ෙගොවීන්ට පමණක් ලබා ෙදන අතර, එය 
රුපියල් 25,000කට යටත්ව පැවෙතනවා. ෙම් සඳහා ෙගවන 
වචුචර් නිසා පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් කිසි ෙකනකුට 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් පිටි පස්ෙසන් ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලන 
අතෙකොළු බවට පත්  ෙවන්න අවශ්ය නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
කුඩා ෙත් වතු හිමියා  ගැන කිසි කලබලයක් ෙවන්න එපා. ඒ 

නිසා තමයි අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනාෙවන් 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා එකතු කිරීමක් කරලා තිෙබනවා, අගය එකතු 
කිරීමක් ඇති කරන්න ඕනෑ නිසා. අවශ්ය පමාණයට සීමා සහිතව 
ෙම් රටට- 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
කසළ ෙත් ෙගෙනනවා. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
කසළ ෙත් ෙනොෙවයි. ඒ ෙත් ෙගෙනන ෙකොට, ෙහොඳ ෙත්ද 

කියලා බලලායි ෙගෙනන්ෙන්. ඒවා ෙගනැල්ලා ෙමෙහේ නැවත 

pack කරලා “Ceylon Tea” කියන නාමය ආරක්ෂා කරෙගන 
නැවත යවනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙත් ගැන අපට කියන්න 
එන්න එපා. අපි ඕනෑ විධියකට කථා කරන්න කැමැතියි. කවුද, ෙත් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ විනාශ කෙළේ? කවුද, පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ ෙත් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ විනාශ කෙළේ? අපි අනන්තවත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කිව්වා, ෙත් කර්මාන්තශාලා දාන්න බලපත ෙදන්න එපා කියලා. 
බාල ෙපොෙහොර දුන්නා. ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන ෙහොයනවා 
කියලා පිට රටවලට ගිහිල්ලා ෙවන ෙවන සවාරි ගහලා එනවා. 
'ෙසස්' බද්දට ෙමොකද වුෙණ්? ෙකෝ, 'ෙසස්' අරමුදල? ෙකෝ ඒෙක් 
තිබුණු සල්ලි ටික? 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලෙගන් අහන්න. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
එතුමා ෙකොෙහොමද දන්ෙන්? ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 

ඒ ඇමති ධුරෙය් හිටිෙය්  පසු ගිය ජනවාරි 8න් පස්ෙසේයි. අපි 
අහන්ෙන් 2005 ඉඳලා 2014 ෙවන කල් 'ෙසස්' අරමුදෙල් තිබුණු 
මුදල්වලට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලායි. ෙකෝ ඒවා?  පුළුවන් නම් 
ඒවාට උත්තර ෙදන්න. මතක තියා ගන්න, ගරු මන්තීතුමා. [බාධා 
කිරීම්] මහින්ද යාපා හිටපු  ඇමතිතුමනි, මට කථා කරන්න තිෙබන 
කාලය අවසන් ෙවනවා. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඔබතුමා උත්තර 
ෙදන්න.  

අපි අහන්ෙන් ඔබතුමන්ලා 'ෙසස්' අරමුදලට ෙමොකක්ද කෙළේ 
කියලායි. ෙකෝ, ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙහව්වාද? ඒවාට අපි වග 
කියන්න සූදානම් නැහැ.  

එන අවුරුද්ෙද් ෙම් කාලය ෙවන ෙකොට කුඩා ෙත් වතු 
හිමියාෙග් අතට ඔවුන්ෙග් හැම අමු දළු කිෙලෝවකට අඩුම ගණෙන් 
රුපියල් 70ක් යන කමයක් අපි හදනවා. අන්න, ඒක මතක තියා 
ගන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගන ගිය  වැඩ 
පිළි ෙවළ නිසා කර්මාන්තශාලා සියල්ලම වැෙහන්න යන ෙකොට 
අෙප් අගමැතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් එක කර්මාන්තශාලාවක් 
වැෙහන්න ෙදන්ෙන් නැතුව හැම කර්මාන්තශාලාවකටම අවශ්ය 
මූල්ය පහසුකම් ලබා දීලා ෙත් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්න 
කටයුතු කළා. කර්මාන්තශාලා එකක්වත් වැහිලා නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා එෙහම කියන්න එපා, ඔබතුමාෙග් ෙත් 
කර්මාන්තශාලාවත් ෙහොඳට දුවනවා ෙන්, මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
තවම දුවනවා. ඒක ෙවනම කථාවක්. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අන්න, ඒක ෙන් කියන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් කෙළේ ෙමොකක්ද? එළවලු අහක යනවාය 
කියලා ෙදනවා කිව්ව ෙද්වල් ෙකෝ? පලතුරු නරක් ෙවනවාය 
කියලා ඒකට ෙව නම ෙවෙළඳ ෙපොළක් හදනවා කියලා කිව්වා. 
ෙකෝ ඒවා? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් බලන්න, ඒවා ටින්  කිරීෙම් කර්මාන්ත හැටියට පටන් 
ගන්න අයට බැංකුවලින් ලබා ගන්නා ණය සඳහා සියයට 50ක 
ෙපොලී සහනයක් දීලා තිෙබනවා. එළවලු සහ පලතුරු ෙවළඳ 
ෙපොළ ෙහොඳට ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ටින් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක්  කියාත්මක කිරීම සඳහා අද ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  
ඔබතුමන්ලා ගෙම් ආර්ථිකය හදනවා කිව්වා. නමුත් ෙදහි ටික 
ඔක්ෙකොම ගස් යට කුණු ෙවලා යද්දි ඒ මිනිස්සු ගැන 
ෙපොඩ්ඩක්වත් කල්පනා කර බැලුවාද? අඹ ටික, ෙකෙසල් ෙගඩි 
ටික විකුණා ගන්න බැරුව හිටපු මිනිසුන්ට ෙවළඳ ෙපොළක් 
හැදුවාද?[බාධා කිරීම්]අපි ෙදහිවලටත් ෙහොඳ මිලක් ෙදනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අසත්ය කියන්න එපා. දැන් ෙදහි බෑය රුපියල් 25 යි. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වැඩිෙයන් තිබූ ෙවලාෙව් සංරක්ෂණය කරන්න එපා යැ. 

කල්තියා ගන්න කම හදන්න එපා යැ.  
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
  කමක් නැහැ. අපි ෙම් හැම එකකටම ෙගවන්ෙන්-[බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙගොවියාට ෙහොඳයි.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කෑ ගැසීම නිසා ඔබතුමා 

කියූ ෙද් ඇහුෙණ් නැහැ. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමියට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.   

මිරිස් කරලට රුපියල් 22 ෙගවන්ෙන්, ෙදහි ෙගඩියට ෙම් 
විධියට ෙගවන්ෙන්, හැම එකකටම ෙගවන්ෙන්, මතක තියා 
ගන්න, පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ නාස්ති කරපු, ෙහොරකම් කරපු 
නිසායි.  රුපියල් මිලියන 10,000ක පමාණයක් ණයට අරෙගන, 
ෙවන් කරගත් ජනාධිපතිවරෙයක් හිටපු යුගයක් තිබූ නිසා තමයි අද 
අපට එෙහම ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එකත් අපි  මතක් 
කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා.  ඔබතුමාට 

විනාඩි 35ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[පූ.භා. 11.05] 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පථමෙයන්ම ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,  විකෘති වුණ ෙද්ශපාලන වටපිටාවක් තුළ,  
ෙමවැනි කාලෙව්ලාවක් ෙවන් කර දීමට ඔබතුමාට හැකිවීම ගැන. 
ඒ ගැන මම සතුටු ෙවනවා.   

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  මීට දවස් කිහිපයකට ෙපර ෙගන එන 
ලද අය වැය ෙයෝජනා සම්බන්ධව විවාද කිරීෙම්දී එක පැත්තකින් 
අපට කනගාටුවක් දැෙනනවා ;  එක පැත්තකින් අපට සතුටක් 
දැෙනනවා. අහයි,  අපි කනගාටු ෙවන්ෙන් ඇයි  කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙලෝක ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය්, 
පජාතන්තවාදී රාමුව තුළ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 
අතිශයින්ම වැදගත් වන පනත් ෙකටුම්පත  තමයි ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය කියන  මුදල් පනත් ෙකටුම්පත. සමාජයීය, ආර්ථික, 
සංස්කෘතික හා ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් මුළු වර්ෂය තුළම 
ඉදිරිපත් කරන වැදගත්ම ලියකියවිල්ල ෙම්කයි. එදා, මුදල් ඇමති 
ෙවලා හිටපු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාත්, ඊට පසුව මුදල් 
ඇමතිකම් දරපු 19 ෙදෙනකුත් ෙබොෙහොම ගම්භීර ෙලස, ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් ෙම් ගරු සභාවට අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා. 
අගමැතිතුමා පමුඛ ඇමති මණ්ඩලය නැඟිටින එකම අවස්ථාව 
එයයි. කථානායකවරයා ෙම් මැජික් ෙපට්ටිය අරෙගන ෙම් ගරු 
සභාවට ඇවිල්ලා ෙම් පකාශය කරනෙකොට, ෙම් පකාශනය 
යථාර්ථයක් ෙවන්න ඕනෑ; ඇත්ත තිෙබන්න ඕනෑ; වංචාෙවන් 
ෙතොර ෙවන්න ඕනෑ; අසත්යෙයන් ෙතොර ෙවන්නට ඕනෑ. අපි 
එෙහම දැක්කාද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015 ජනවාරි 29 වැනි දා 
ෙම් මුදල් ඇමතිවරයාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සහ ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ ලියකියවිල්ල අකුරක් නෑර ඔබතුමා 
ඉදිරිෙය් දිග් ගස්සන්නට මා ෙබොෙහොම කැමැතියි. එදින එතුමා 
කථාව ආරම්භ කරමින් කියනවා.   එය 2015 ජනවාරි 29 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 87හි ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

 "ගරු කථානායකතුමනි, අදට හරියටම දින 21කට ෙපර 2015 ජනවාරි 
8ෙවනි දින ෙම් රෙට් මහජනතාව විශාල ෙවනසක් අෙප්ක්ෂාෙවන් අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ඡන්දය ලබා දුන්නා..."  

තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 19වන  මුදල් ඇමතිවරයා 
වශෙයන්, ෙමයට ෙපර ෙම් රෙට් සිටි ඉතා සුපසිද්ධ මුදල් ඇමතිවරුන්ෙග් 
අඩි පාෙර් යමින් ෙමම වාර්තාව අද ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමට ලැබීම මා ලද මහඟු වරපසාදයක් බව පකාශ කරන්ෙන් සතුටිනි."  

ෙමෙහම තමයි, ආරම්භ කරන්ෙන්. ආරම්භ කර පකාශය 
කියවා ෙගන යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ජීවිත තුළ සෑම 
ෙදයක්ම අපි තක්ෙසේ රු කරන්ෙන්, අතීතයත් එක්කයි. අපි 
කියනවා, “You cannot overtake experience” කියා. ඒ අත් 
දැකීම තමයි, අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. අය වැයක් ඉදිරිපත් 
කරනෙකොට, ඒෙක් නිවැරදිභාවය, ඒෙක්  ගාම්භීරත්වය අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් අපිට ලැබුෙණ් ෙමොකක්ද? ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක අමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. නමුත් 
එතුමාෙග් කථාව ආරම්භ කරන අවස්ථාෙව්දී එතුමා පැහැදිලිව 
කිව්වා, "ෙම් රෙට් ජනතාවට සහන රාශියක් ලබා දීපු, ෙම් රෙට් 
ජනතාවට විශාල වැටුප් වැඩිවීමක් කළ රජය, ෙම් රජයයි." කියා.  
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තවදුරටත් තීරු අංක 99හි ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"අද  ඉදිරිපත් ෙකෙරන ෙමම පකාශය "දින සියෙය් වැඩ සටහන" තුළ වූ 
ඉතා වැදගත් පියවරක් ෙලස සැලකිය හැකිය. එබැවින් එය දින 100 
විප්ලවය ෙලස හැඳින්ෙවනවා." 

තවදුරටත් එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"... මහජනතාව ෙවත පිරිනමනු ලබන සහන අප දින සියෙය් 
වැඩසටහනින් ෙපොෙරොන්දු වූ ඒවාටත් වඩා ඉදිරියට ගිය වැඩ පිළිෙවළක්."  

 ඒකම තමයි අද ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාත් කිව්ෙව්.  

තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"මා මුලින් සඳහන් කළ ආකාරයට, පසු ගිය කාලෙය් සිටි 71 ෙදෙනක් වූ 
අමාත්යවරුන් සංඛ්යාව 31 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. එම පියවෙරන් 
පමණක් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 2.5ක් නැතෙහොත් රුපියල් මිලියන 
2,500ක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වන අතර, එම මුදල් ඵලදායී 
කටයුතුවලට ෙයොදා ගැනීමට හැකි ෙවනවා. 

පසු ගිය රජය හුදු ෙද්ශපාලන අරමුණු සඳහා ෙකොතරම් මුදල් කන්දරාවක් 
නාස්ති කළාද යන්න ඉන් පැහැදිලි ෙවනවා. අපෙග් රජය ජනතාවෙග් යහ 
පැවැත්ම ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීමට අරමුණු කර ෙගන තිෙබනවා. අපෙග් 
රජය සහ පසු ගිය රජය අතර ෙවනස එයයි."  

 "ෙවනස මාරයි, රට හමාරයි" කියන්නයි දැන් ෙවන්ෙන්, 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව. නමුත් ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා 
කියපු කථාව ෙමොකක්ද? ඒ නිසා මම අහනවා, දැන් ෙම් ෙවනස 
ෙකොෙහොමද කියා.  

ෙම් ෙවනස ආරම්භ කරන්ෙන් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙගන්. 
පළමුෙවන්ම තිෙබනවා, රාජ්ය අංශෙය් වැටුප් සංෙශෝධනය ගැන. 
ෙදවනුව තිෙබනවා, රාජ්ය අංශෙය් වැටුප් වැඩි කිරීම ගැන. 
තුන්වනුව තිෙබනවා, මාසික වැටුප රුපියල් 10,000ක් කරන බව. 
හතරවනුව කියනවා, ෙමය තමයි විශාලතම වැටුප් වැඩි වීම කියා. 
වැටුප් වැඩි වීම ගැන එක පාරක්, ෙද පාරක්, තුන් පාරක් ෙනොෙවයි, 
හතර පාරක් කියා තිෙබනවා, හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා. දීමනා ලබා 
ෙදන එක ෙනොෙවයි, කෑලි එල්ලන එක ෙනොෙවයි වැටුප් වැඩි 
කරනවා කියන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. පසු ගිය 
කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී වෘත්තීය සමිති සියල්ල එක්කාසු ෙවලා 
සාකච්ඡා කළාම ඔවුන් කිව්ෙව්, "අපට පඩි වැඩි වීමක් නැතත් 
කමක් නැහැ. එල්ලා තිෙබන කෑලි ටික මූලික පඩියට එකතු 
කරන්න" කියා. ඒකයි කරපු ඉල්ලීම. ඒක මුළු පත්තර පිටුවකම 
දමලා පකාශ කර රෙට් ජනතාව මුළා කළා. 

තවදුරටත්, තීරු අංක 104හි ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:  

"ෙපොෙහොර සහනාධාරය දිගටම පවත්වා ෙගන යන බව සතුටින් දැනුම් 
දීමට කැමැතියි."  

ෙමෙහම කියා තිෙබන්ෙන් හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා.  

තවදුරටත්  ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:  

 "අපෙග් ජනාධිපතිතුමා ෙගොවිජන පසු බිමකින් පැමිණ ඇති අතර ෙමකී 
අලුත් පියවර  සම්බන්ධෙයන් අතිශයින් සතුටට පත් වනු ඇත. ශී ලංකාෙව් 
ෙගොවි ජනතාවට ෙම් අනුව සැනසුම් සුසුමක් ෙහළිය හැකි අතර ජාතික 
ආර්ථිකය නංවාලීම පිණිස පුළුල් දායකත්වයක් ලබා දීමට අවශ්ය පසුබිම 
ඉන් තහවුරු වනු ඇත."  

ෙම් මාස කිහිපයකට ඉස්සර ෙවලා කියපු ඒවා. මාස කිහිපයක් 
ගත වන විට ෙමෙහම නම්, අවුරුද්දක් ගත වන විට ෙකොෙහොම 
තිෙබ්විද, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි?  

ඊළඟට,  විමධ්යගත අරමුදල් ගැන සඳහන් ෙවනවා. 
ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා, එය අපි ෙබොෙහොම කැමති කාරණයක් 
බව.  

තවදුරටත්, තීරු අංක 105හි ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:  

"පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා සපයන විමධ්යගත අය වැය තුළින් 
ජනතාවට -විෙශේෂෙයන් දුෂ්කර පෙද්ශවල ෙවෙසන ජනතාවට- විශාල 
සහනයක් සැලසී ඇත." 

ෙම් වසෙර් සිට එක් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ලැෙබන 
විමධ්යගත අය වැය මුදල රුපියල් ලක්ෂ පනෙහේ සිට 100ට වැඩි 
කරමි.  [බාධා කිරීමක්] ලක්ෂ 150ක් කිව්ෙවොත් අවුරුද්දට ලක්ෂ 
200ක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒකත් වැරැදියි ෙන්. ෙමොකද, මම ෙම් 
කියන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමනි, ඔබතුමාත් එක්ක මම පැටෙලන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් 
කථා කරන්ෙන් මුදල් ඇමතිතුමා  කියපු කථාව ගැනයි. කවුරුත් 
කියපු කථාවක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]  

මුදල් ඇමතිතුමා  ෙම් රටට කරපු පකාශ. ඒකයි මම කිව්ෙව්, 
"කනගාටුයි. මුළු රටම ෙනොමඟ යැව්වා" කියා.  

ෙමන්න ෙම්ක තමයි වැදගත්ම කථාව. තවදුරටත්, හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් තීරු අංක 106හි ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:  

"ෙසෞඛ්ය  ක්ෙෂේතෙය් වියදම දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 3ක් දක්වා 
වැඩි කිරීම"   

ඔබතුමාත් ඒක කිව්වා.  තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:  

"අධ්යාපන වියදම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6 දක්වා ඉහළ 
නැංවීම." 

ෙමොකක්ද අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට 
එකතු කරන ෙගොඩනැඟිලි ටික ඒකට ක්ෂයවීමක් ෙලස දමනවා. 
ෙම් ගරු සභාෙව් ගණකාධිකාරී විභාගය කරපු අය ඉන්නවා. ඒ අය 
ඒ  depreciation ගැන දන්නවා. හැබැයි, ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා හැෙරන්න හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා හිටියා නම් එතුමා 
දන්නවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතුමාට විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙන් දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඒ නිසා දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් ෙගොඩනැඟිලිවල 

වටිනාකම එක්කාසු කරනවා. ෙගොඩනැඟිලිවල වටිනාකම 
එක්කාසු කර accounting system  එෙක් තිෙබන ක්ෂයවීම -
depreciation-  ගන්නවා. ක්ෂයවීම වියදමක් හැටියට දමනවා. 
ෙකොපමණ පමාණයක්ද? රුපියල් බිලියන 17.8යි.  එතෙකොට 
රුපියල් බිලියන 148කට සැබවින්ම යන වියදම අඩු ෙවනවා. 
එෙහම නම්, අ පි 2014 වසෙර් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙසෞඛ්යය  
සඳහා සියයට 1.2ක් ෙවන් කළා. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
ෙසෞඛ්ය සඳහා ෙවන් ෙවන්ෙනත් සියයට 1.2ක මුදලක් පමණයි, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. කාටද ෙම් ෙබොරුව කරන්ෙන්? 
හැබැයි මතක තියා ගන්න, ෙම් වතාෙව් සියයට 1.2ක් ෙවනෙකොට 
රුපියල් 131කට තිබුණු ෙඩොලර් එක 145 ෙවනෙකොට 
ෙබෙහත්වලට යන වියදම සියයට 30කින් 40කින් වැඩි 

1477 1478 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනෙකොට, ෙම් සියයට 1.2ත් 0.9ට පමණ අඩු ෙවනවා. ෙම්කද, 
ෙසෞඛ්යයට ෙදන සහනය? ෙම්කයි ෙසෞඛ්යට ෙදන තැන. ෙම්වා 
කියන්ෙන් මම ෙනොෙවයි, ෙම්වා කිව්ෙව් මීට මාස 6කට විතර 
ඉස්ෙසල්ලා. ජනවාරි විප්ලවය කරපු 08 ෙවනිදා ඉඳන් දවස් 21කට 
පස්ෙසේ  ෙම් රෙට් ෙබොෙහොම ගාම්භීරත්වෙයන් කරපු රට ෙනොමඟ 
යවපු, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවපු මුළු ජාතියක්ම ෙනොමඟ යවපු 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන ෙකොටස් ෙම්. ෙමයට  කවුරු ෙහෝ 
අභිෙයෝග කරනවා නම්, මම එයටත් සූදානම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට අධ්යාපනය ගැනත් 
කියනවා. ෙම් ගැන  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා, උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා විගහ කළා. 
එම නිසා ෙම් ගැන මම වැඩිය කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
මුළු රටම දන්නවා. හැබැයි, මතක තියා ගන්න. ෙම් ෙබොරුව 
කරන්ෙන් කාටද? මුදල් ඇමතිවරයා, අධ්යාපන ඇමතිවරයා, 
අධ්යාපන නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා, අධ්යාපන ෙල්කම්තුමා, පළාත් 
සභාෙව් ෙල්කම්වරු, කලාප අධ්යක්ෂවරු, විදුහල්පතිවරු, ගුරුවරු, 
ශිෂ්ය පරම්පරාව හතළිස්තුන් ලක්ෂයක් ඉන්න මුළු සමාජයටම 
කරපු වංචාව ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගන්න ඕනෑ. මා ඉල්ලා 
සිටිනවා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය්, කවුද අෙප් මහාචාර්ය,- 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
නම දන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අධ්යාපනයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් ෙවන් 

කරන්න කියා ෙපළපාළි ගිය මහාචාර්යවරු? රාජිතෙග් 
පධානත්වෙයන් ෙපළපාළි ගිය උදවියට,- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නිර්මාල් ෙද්වසිරි. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නිර්මාල් ෙද්වසිරි වාෙග් නුවර ඉඳලා ෙකොළඹට ෙපළපාළි ආපු 

අයට ෙම්ක ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඒ අය මහාචාර්යවරු, 
ආචාර්යවරු නිසා ගණන් හදාගන්න ගැටලුවක් නැති ෙවයි කියා 
මම හිතනවා. පස්වතාවක් පෙහේ පන්තිෙය් අංක ගණිතය අසමත් 
වුණු ෙකෙනකු ට වුවත් ෙම් ගැටලු ෙත්රුම් ගන්න බැරිද? ෙමොහු 
වරලත් ගණකාධිකාරිවරෙයක් නම්, හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී කියයි ඇත්තම තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා. ඒ 
තත්ත්වය තුළ ෙම් වාෙග් ෙබොරු කරන්න එපාය කියා මම සඳහන් 
කරනවා. මිතවරුනි, සැබැවින්ම අධ්යාපනයට ෙවන් කරන මුදල 
රුපියල් බිලියන 121.35කින් අඩු ෙවන්නට ඕනෑ. රුපියල් බිලියන 
121.35ක් තමයි ක්ෂය වීම හරහා අඩු වන මුදල. එතෙකොට ඉතිරි 
ෙවන්ෙන් රුපියල් බිලියන 64.6යි. එතෙකොට එන පතිශතය 
ෙවන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 0.5යි. ෙපළපාළි ගිය 
අෙප් කණ්ඩායම්, ෙම් රෙට් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න සියලුම 
ෙදනා, ෙම් රෙට් දූ දරුවන් දැනගන්න, ෙම් ආණ්ඩුව -ෙම් මුදල් 
ඇමතිවරයා- ෙකොෙළේ වහලා ගහපු නින්දිත ගැහිල්ල, තක්කඩි 
ගැහිල්ලා ෙමොකක්ද කියන එක. ඒක ෙත්රුම් ගන්න කියා මා ඒ 
අයෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

මා හිතවත් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විශාල වශෙයන් 
අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල අඩු කිරීමක් ගැන කථා කරනවා. 
ෙමන්න තිෙබනවා, ෙහොඳම ෙදයක්. අත්යවශ්ය භාණ්ඩ වන සීනි, 
කිරි පිටි, සස්ටජන් -ඒවා නම් දැන් ෙසොයා ගන්නත් නැහැ.- [බාධා 
කිරීම්] තිරුඟු පිටි, පාන්, මුං ඇට, හාල්මැස්සන්, ටින් මාළු, ෙම් 
වෙග් භාණ්ඩ 11ක් ඉල්ලන ෙකොට භාණ්ඩ වර්ග 13ක් ගැන 
කිව්වා. ඒ භාණ්ඩ 13 තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා මම ෙත්රුම් 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. කෙඩ්ට ගිහිල්ලා බඩු ගන්න ෙම් රෙට් 
ජනතාව පැහැදිලිවම දන්නවා, අද ඒ උදවිය ඉන්ෙන් ෙකොතැනද 
කියා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ගැන කථා කරනවා. විමධ්යගත අරමුදල්වලින් පස්ෙසේ  
ලැයිස්තුවක් දීලා තිෙබනවා. "සහතික මිල ලබා දීම" පිළිබඳව ඒ 
ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රෙට් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට එකතු වන සියලුම භාණ්ඩවලට සහතික මිලක් 
ලබාදීම සම්බන්ධව කථා කරනවා.  

ෙත් දළු කිෙලෝවට අපි ෙදනවාය කිව්ව රුපියල් 70 ෙවනුවට 
රුපියල් 80ක් ෙදනවා කියනවා. ඒ වාෙග්ම රබර්වලට රුපියල් 
350ක් ෙදනවා කියනවා. කිරි ලීටරයකට රුපියල් 70ක් ෙදනවා 
කියනවා. ෙගොවියාෙග් වී ටික පෙභ්දයකින් ෙතොරව රුපියල් 50ට 
ගන්නවා කියලා තමයි මීට මාස හයකට කලින් ෙමතැනදී මහා 
ගාම්භීර ෙලස කථා කෙළේ. ෙම් ෙබොරුව තවමත් සමාජගත 
කරන්නට හැකියාවක් තිෙබනවාද කියන එක මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. [බාධා කිරීම්] 

ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කථාෙව් 
සතුටුදායක වන ෙකොටස ෙමොකක්ද? සතුටුදායක වන ෙකොටස 
තමයි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අෙප් ෙකොන්ද ෙකළින් තියා 
ෙගන  ෙම්වා ෙපන්නුම් කර දී ෙම් මුළු ජන සමාජයක්ම -ෙම් රෙට් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න දූ දරුවාෙග් ඉඳලා ඇමතිවරයාට යන 
කල්- අමුඩ ගසව්පු එක ගැළවුණා; නිරුවත් බව ෙපන්වන්නට 
අපට හැකියාවක් ලැබුණා; රෙට් ජනතාව ඉදිරිෙය් ඒ තිබුණු 
නිරුවත්කම ෙපන්වන්න අපට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ නිසා ඒ 
ගැන අපි අවංකවම සතුටු වනවා.  

මම දැක්කා ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ළඟදී රූපවාහිනී 
වැඩසටහනකට ගිහින් කිව්වා, ''ෙම් රෙට් දවස් 9ක් අය වැය 
සාකච්ඡාව තිෙබනවා. ෙම් දවස් 9 තුළ ෙයෝජනා ෙවනස් කර 
ගන්න අපට පුළුවන්'' කියා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, එක ෙදයක් තිෙබනවා. එෙහම 
ෙවනස් කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් පතිපත්තිමය වශෙයන් 
ෙවනසක්ම් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් පමණයි. උදාහරණයකට 
ගත්ෙතොත්, three-wheeler එකට දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තු ඉවත් කිරීම 
ඒක පතිපත්තිමය කථාවක්. ගණන්- හිලවු වංචා කිරීම එෙහම 
හදාගන්න බැහැ. ගණන්- හිලවු වැරැදි නම් ''මම වැරැද්දක් කළා, 
මම ෙබොරු කළා'' කියා පිළිගන්න ඕනෑ. ''ආචාර්ය ෙද්වසිරිලා, 
ෙපළපාළි ගිය කණ්ඩායම් සතුටු කරන්න මම ෙම්ක කළා'' කියා 
පිළිගන්න ෙවනවා, හිතවත් ඇමතිතුමනි. ඒකයි ඇත්ත. ඔබතුමා 
ඒක දන්නවා. පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙවනස්කම් කරන්න 
පුළුවන්. අපි එෙහම ෙවනස්කම් ඉතිහාසෙය් කර තිෙබනවා. අපි ඒ 
ගැන  දන්ෙන් පළමු වතාවට ෙනොෙවයි.  

මට මතකයි ෙචොක්සි ඇමතිතුමා මුදල් ඇමති ෙවලා ඉන්න 
කාලෙය්, ''සමුපකාරයට පනවලා තිබුණු බදු ඉවත් කර ගන්න'' 
කියා මම ෙයෝජනාවක් ෙගන ආවා. එතුමා ඒක ෙබොෙහොම 
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පැහැදිලිව පිළිෙගන ඒක කළා. ඒ, පතිපත්තිමය ෙවනස්කම්. ෙම්ක 
එෙහම ෙනොෙවයි. අර අධ්යාපනයට ෙවන් කළ සියයට 6යි, 
ෙසෞඛ්යයට ෙවන් කළ සියයට 3යි, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම 
පරිදි කියා සඳහන් කර තිෙබනවා. ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා 
කිව්වා වාෙග්, ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙග් සිට, දරු 
පරම්පරාෙව් සිට රෙට් ජනාධිපතිවරයා දක්වාම ෙම් අය වැෙයන් 
ඇන්ඳුවා. ඊට පසුවදා ජනාධිපතිතුමා පසිද්ධ ස්ථානයකදී -
කඩුෙවලදී- දරුවන් ඉදිරිපිට කියනවා, ''ෙම් රජය සියයට 6ක් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට ෙවන් කළා'' කියලා. ෙකොෙහොමද රෙට් 
නායකයාට අන්ඳපු ඇන්ඳිල්ල?  ඒ නිසායි අප අහන්ෙන්, ෙමෙහම 
වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියා. ෙම් ආකාරයට තවදුරටත් 
ෙම් ෙබොරුව ෙගන යන්න පුළුවන්ද කියන එක මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා.  

ඊළඟට, වර්තමානෙය් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය කුමක්ද කියා මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න සූදානම්.  ''2016 
රජෙය් බදු රැස ් කිරීම 2015ට සාෙප්ක්ෂිතව රුපියල් බිලියන 
301කින් වැඩිවීමට නියමිතය. ෙමය සියයට 24කින් වැඩිවීමක්ය. 
2014 රුපියල් බිලියන 1,050ක් වූ සමස්ත බදු පමාණය 2016 වන 
විට රුපියල් බිලියන 534කින් ෙහවත් සියයට 50කින් වැඩි කර 
ඇත. පසු ගිය රජය අය කළ බදු පමාණය දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10ක් පමණ වූ නමුත්, වත්මන් රජය එය 
සියයට 13කට වඩා වැඩි කර ඇති බව සභාවට දන්වන්ෙනමු.'' 
කියා සඳහන් වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමා කිව්වා ''ෙම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරනවා, සහන ෙදනවා'' කියලා. මතක තියා ගන්න, 
හාල්මැස්සාෙග් ඉඳලා, ඩිස්පින් ෙපත්ෙත් ඉඳලා ෙම් සෑම 
ෙදයකටම බදු එකතු කරනවා. කථාවක් තිෙබනවා, "There is no 
free meal" කියලා. කිසිම ෙකෙනක් නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ. 
කර්මාන්තකරුවන් නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ. නිෂ්පාදකයන් නිකම් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. කෘෂිකර්මය කරන අය නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් අයට එක්කාසු කරන්න ෙවනවා. ෙම් එක්කාසු කර තිෙබන, 
සියයට 50ට වැඩි කරලා තිෙබන බදු, ඩිස්පින් ෙපත්ෙත් සිට 
හාල්මැස්සා දක්වා මහා මන්දිරයට යන කල්  සෑම ෙදයකටම 
එක්කාසු කරන්න තිෙබනවා. මහා මාර්ගෙය් සිටින යාචකයාෙග් 
ඉඳලා, මහා පරිමාණෙය් සිටින ව්යාපාරිකයා දක්වා ෙමය 
ෙගවන්නට සිදු ෙවනවා. ඒක සාධාරණද? ෙම්කද ෙම් කියන සුපිරි 
අය වැය? ෙම්කද ෙම් ජනතාව ජීවත් කරවන්න ෙගෙනන අය වැය? 

ෙම්වා කියන ෙකොට අහෙගන ඉන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් මුදල් 
ඇමතිවරයා කියපු ෙද්වල් ෙන්. මම කියපු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම් 
ගරු සභාෙව් දැන් මුදල් ඇමතිත් නැහැ; මුදල් රාජ්ය ඇමතිත් නැහැ. 
එතුමන්ලාට එන්න බැහැ. එතුමන්ලාට ෙම්වා අහන්න බැහැ. අහලා 
ජනතාව ඉදිරියට යන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙනොමඟ යවා 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් හිතාෙගන හිටිෙය් ෙම්ක ඇත්තයි 
කියායි. දැන් ෙගදර ගිහින් බලන්න, ෙම්ක ඇත්තද කියා. ෙමන්න, 
මෙග් අෙත් තිෙබනවා ඒ කථාව. ඕනෑ නම් ෙම් කථාෙව් පිටපත් 
ගහලා විපක්ෂෙය් ඉන්න 107ෙදනාටම ෙදන්නම්. ඔබතුමන්ලා 
කියවලා බලන්න.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සැබෑ මුදල් ඇමතිතුමා ඉන්නවා.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඒ ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය් ආර්ථිකෙය් 
තත්ත්වය ෙමන්න ෙම්කයි.  

ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවා,"2016 වසෙර් ආදායමින් රුපියල් 
බිලියන 378ක්ම බදු ෙනොවන ආදායම් වන අතර, එය 2015 වසෙර් 
ආදායමට වඩා බිලියන 252ක් වැඩිය" කියා. රාජ්ය ආයතන 2016දී 
තම ලාභාංශ සියයට ෙදසීයකින් වැඩි කරනවා. ඊළඟට බදු හා බදු 
ෙනොවන ආදායම. බදු ෙනොවන ආදායම ෙලස රුපියල් බිලියන 
360ක් එනවා. ෙම් බිලියන 360 ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ගන්න විධිය 
මම කියන්නම්. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා සහ 
ෙපෞද්ගලීකරණය විශ්වාස කරන සියලුෙදනාම ෙම්ක අහෙගන 
ඉඳලා ලියලා තියාගන්න. ෙම් ෙවන ෙකොටත් රජය සතු Lanka 
Hospitals විකුණන්න දමා තිෙබනවා. හිල්ටන් ෙහෝටලය, ගෑන්ඩ් 
ඔරියන්ටල් ෙහෝටලය, Waters Edge, Ceylinco Hospitals 
Limited, ෙමොබිෙටල් වැනි සාර්ථකව ලාභ ලබන ආයතන 
විකුණන්න දමා තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් තමයි ෙම් අය වැය හංගලා 
ගහලා තිෙබන බිලියන 360 හලා ගන්ෙන්, හිතවත් ගරු 
මන්තීවරුනි. ඒ නිසා මුළු රටම මහා අගාධයක් කරා ෙගන යන, 
මුළු රටම ෙබොරැල්ෙල් කනත්තට ෙගන යන අය වැයක් හැටියටයි 
මම ෙම් අය වැය හඳුන්වන්ෙන් මිතවරුනි. ඒ නිසා ෙම් අපරාධය 
කරන්න එපා කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊෙය් මුදල් ඇමතිවරයා කථා කර කිව්වා, “විෙද්ශිකයන් ඉඩම් 
ගන්න එකට අප නීති දමා තිෙබනවාය” කියා. මා අත තිෙබන 
ෙමන්න ෙම් විස්තරය බලන්න. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"Land Lease Tax - Restrictions on ownership of land 
in Sri Lanka by foreigners - Sale of Land - Current 
treatment: 

* The Land (Restrictions on Alienation) Act, No. 38 
of 2014 imposed a prohibition on the following categories 
of persons on the transfer of title of land in Sri Lanka: 

 

(a)   A foreign individual; 

(b)   A foreign company; or 

(c)   A company incorporated in Sri Lanka where any 
foreign shareholding in such company, either 
directly or indirectly is 50 % or above."  

ෙම් අය අප තහනම් කරලා තිබුෙණ්. ෙම්ක නැහැයි කියා 
කියනවාද? ෙම් ලියවිල්ල මම ෙගනාෙව් KPMG Ford Rhodes 
Thornton & Co. එෙකන්. ඊළඟ ට ෙම් ලියවිල්ල මා ෙගනාෙව් 
Ernst and Young එෙකන්. ඊළඟ ට ෙම් විස්තරය 
PricewaterhouseCoopersවලින් ගත්ෙත්. හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දන්නවා. මා අත තිෙබන ෙමම ලියවිල්ෙල් 
"New treatment" යටෙත් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා. "The prohibition of transfer of title will be 
removed for certain identified investments" ෙම්ෙක් "certain 
identified investments" යනු ෙමොනවාදැයි සඳහන් කර නැහැ, 
හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. ෙමහි වචනයක් තිෙබනවා, 
"identified"  කියා. ෙම්ක identify කරන්ෙන් කවුද? ගනුෙදනුව 
කරන අයද? ෙකෝට්ෙට් නිවාස ඉස්සරහා ෙපෝලිෙම් ඉඳලා ගනුෙදනු 
කථා කරන අයටද ෙම්වා ෙදන්ෙන්? කාටද ෙම්වා ෙදන්ෙන්? ෙම් 
තක්කඩි වැ ෙඩ් කරන්න කාටද අවසර දීලා තිෙබන්ෙන්?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟට, "Lease of land". ඒ පි ළිබඳ දැන් තිෙබන තත්ත්වය. 
 "Current treatment: 

A land lease tax is to be paid by any foreign 
individual, foreign company; or a company incorporated 
in Sri Lanka where any foreign shareholding in such 
company, either directly or indirectly is 50 % or above.  

The standard rate of tax is 15% on the total rental 
payable for the entire duration of the lease. This tax was 
to be paid upfront at the point of entering into the lease 
agreement by the lessee. A concessionary rate of 7.5% is 
also afforded in certain circumstances.”   

එහි "New treatment" යටෙත් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? 
අලුතින් ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? එහි සඳහන් වන්ෙන්,  “The 
Land Lease Transaction is proposed to be removed with 
effect from 1st January 2016” කියායි.  

 එෙහම නම්, "සුද්දන්ට ඉඩම් ෙදන්ෙන් නැහැ, අප එෙහම 
කරන්ෙන් නැහැ" කියා ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කළ ඉදිරිපත් 
කිරීම අතිශයින් සාවද්යයි. ෙම්ක ෙකොෙළේ වහලා ගහන්න යන 
එකක්. කවුද කියන්ෙන්  "special treatment" කියලා? ඔව්, ඇත්ත, 
special treatments දීලා තිෙබනවා. ෙවලාව තිෙබනවා නම් මම 
කියන්නම් special treatments ගැන. "Special treatment" 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙකොෙහේ ෙහෝ අමාත්යාංශයක, ෙගදරක් 
ඉස්සරහ ෙපෝලි ෙම් ඉන්න ඕනෑ, "ෙම්ක අපට  දීපන්, ෙඩොලර් 
මිලියන 50ක් ෙදන්නම්,  ෙඩොලර් මිලියන 60ක් ෙදන්නම්, ෙඩොලර් 
මිලියන 70ක් ෙදන්නම්" කියලා. කරුංකා ෙගඩිෙය්, පුවක් 
ෙගඩිෙය් ඉඳලා ෙත් දල්ලට යන තුරු වින කරපු වැඩ පිළිෙවළක් 
තමයි ෙම් කියාත්මක කරන්න හදන්ෙන්. ඒක නැහැයි  කියන්න 
පුළුවන්ද? ෙම් රෙට් රත්රන් ෙගන්වන්න, - 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඉන්න, ඉන්න.  රත්රන් ෙගන්වන්නට පුළුවන් duty free  - 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක ඉතා වැදගත් 

පශ්නයක්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Standing Ordersවලට අනුව ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක  ෙමොකක්ද? 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙමතුමා ඒ දවස්වල ෙටලි නාට්යවලින් රුපියල් 50,000ක් 

ගත්ත එක ෙබොෙහොම පසිද්ධයි. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා, ඔබතුමා කථාව කරෙගන 

යන්න.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Megapolis ඇවිල්ලා; Megapolis ඇවිල්ලා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Nomination දුන්ෙන් නැති නිසා තමයි ඔය කෑ ගහන්ෙන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
දැන් ඒක ඉවරයිෙන්. [බාධා කිරීමක්] දැන් ඒක ඉවරයිෙන්. 

වාඩි ෙවන්න.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා කථාව කරෙගන යන්න.  

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලාට ෙම්වා 

අහෙගන ඉන්න අමාරුයි. ඇත්ත කියනෙකොට අහෙගන ඉන්න 
අමාරුයි. Sir Winston Churchill once said, “You will never 
reach your destination if you stop and throw stones at every 
dog that barks.”  

එෙහම කිව්ෙව් ෙපොඩි මනුස්සෙයක් ෙනොෙවයි, වින්ස්ටන් 
චර්චිල් මැතිතුමා. "බල්ලන්ට ගල් ගහන්න අපි නතර කෙළොත් 
අෙප් ගමන යන්න බැහැ" කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ නිසා බල්ලන්ට 
ගල් ගහන්න මම කැමති නැහැ. බල්ෙලෝ කවුද කියලා 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා දන්නවා. මම ඒ ගැන 
අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ.  ෙහොර cheques 14ක් දීලා  අද 
උසාවිෙය් නඩු තිෙබන මන්තීවරුත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
[බාධා කිරීම්] කුරුණෑගල. ෙතොප්පිය හරි නම් දා ගන්න. [බාධා 
කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැය කෘෂි 
කර්මාන්තය විනාශ කරන අය වැයක්. රාජපක්ෂ රජෙය් මූලික 
පතිපත්තියක් වූෙය් රට ආහාරවලින් ස්වයංෙපෝෂිත විය යුතු බවයි. 
යුද්ධය පැවැති කාලෙය් පවා ෙනොකඩවා ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙගොවීන්ට ලබා දුන්ෙන් එම නිසායි. යහපාලන පතිපත්ති 
පකාශවල ෙපොෙහොර සහනාධාරය දිගටම පවත්වාෙගන යනවා 
යැයි දුන්නු ෙපොෙරොන්දු අමු අමුෙව් කඩා දැම්මා.  

මම ඉස්ෙසල්ලාත් ෙම් කාරණය  කිව්වා.  
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ෙම්, රෙට් මුදල් ඇමතිතුමා මාස හයකට ඉස්ෙසල්ලා කරපු 
කථාව. ඒ කථාෙව්දී කියනවා, "ෙපොෙහොර සහනාධාරය  
ෙනොකඩවා දිගම පවත්වාෙගන යනවා"ය කියලා. අපි ඇසිය 
යුත්ෙත් පශ්න ෙදකයි. පළමුවැනි පශ්නය ෙමයයි. ෙපොෙහොර 
සහානාධාරය ෙහක්ෙටයාරයකට පමණක් සීමා කළ විට කලින් 
සහනාධාරය ලැබූ කී  ෙදෙනකුට එය ෙනොලැබී යනවාද කියලා 
කරුණාකර ෙම් ගරු  සභාවට කියන්න. ෙදවැනි පශ්නය ෙමයයි. 
රුපියෙල් අගය දිගින් දිගටම අඩු ෙවනවා. ෙඩොලරෙය් අගය 
රුපිය ල් 131 ඉඳලා රුපියල් 145ට  වැඩි වුණා. බන්දුල ගුණවර්ධන 
ශූරින් දන්නවා, ෙහට අනිද්දා වනෙකොට ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 
150ට යනවා කියලා. එතෙකොට ෙම් රටට ෙපොෙහොර ෙගන්වන්න 
ෙවන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්. ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් 
ෙපොෙහොර ෙගන්වන ෙකොට ඒ වැඩි වන ෙඩොලරෙය්  අගය 
ෙවනුෙවන් බදු ෙගවන්න ෙවනවා. ෙම් මන්තීතුමා ඊෙය් ෙපොෙහොර 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් 12,000ට. ඔන්න, කාලා  වෙරන්. 
ෙම්ක තමයි කෘෂිකර්මයට කරන සැලකිල්ල. ඒ මදිවට ලජ්ජා 
නැතිව කියනවා,   ''ෙගොවි පරම්පරාවකින් එන රාජ්ය නායකෙයක් 
අපට ඉන්න නිසා ෙම් ගැන ඔහු සතුටු වනවා පමණක් ෙනොෙවයි,  
කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතයම  සතුටු වනවා''  කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපනයන ෙබෝග 
සම්පුර්ණෙයන්ම ෙම් අය අමතක කර දමලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
සැප්තැම්බර් මාසය වන විට 2014ට සාෙප්ක්ෂව ෙපොල් අපනයන 
ආදායම සියයට 34.6කින්ද, ෙත් අපනයන ආදායම සියයට 
44.6කින්ද, රබර් අපනයන ආදායම සියයට 42කින්ද පහත වැටී 
තිෙබනවා. එම කර්මාන්ත දියුණු කිරීමට රජෙයන් කිසිදු 
ෙයෝජනාවක් නැහැ. දියුණු කිරීෙම් ෙයෝජනා ෙවනුවට දීපු  
සහනාධාරත් ඉවත් කරලා තිෙබනවා.  ෙම්කද කෘෂි කර්මාන්තය 
ෙවනුෙවන් ෙදන සහනය? ෙම් රෙට් හරය, ෙම් රෙට් පැවැත්ම, ෙම් 
රෙට් අත්තිවාරම ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් අත්තිවාරම, ෙම් රෙට් 
පැවැත්ම, ෙම් රෙට් යථාර්ථය කෘෂිකර්මයත් එක්ක හැප්ෙපන, මහ 
ෙපොෙළොවත් එක්ක හැප්ෙපන, මහ  ෙපොෙළොවයි, ජලයයි එක්ක 
හැප්පිලා ෙපොර බදන ෙගොවි ජනතාවයි. ඔවුන් තමයි  ෙමෙතක් 
කල් ෙම් ආර්ථිකය ෙගන ගිෙය්. මීට අවුරුදු දහයකට ඉස්ෙසල්ලා 
පෙහේ පන්තිෙය් ළමෙයකුෙගන් ඇහුෙවොත්, ෙම් රටට ආදායම් 
ලැෙබන පධාන මාර්ග ෙමොනවාද කියලා,  ෙත්, ෙපොල් හා රබර් 
කියයි. එම නිසා-  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අහෙගන ඉන්න බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
2000 වසෙර් සියයට 30ක් තිබුණු අපනයන ආදායම 2015දී 

සියයට 15යි. අවුරුදු 15ක් ඇතුළත අපනයන ආදායම භාගයකින් 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව වග කියන්න ඕනෑ මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙනොෙවයිද? [බාධා කිරීම්] 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථා 

කරන්න. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අයට අහෙගන ඉන්න 

අපහසුයි. [බාධා කිරීම්] අහ ෙගන ඉන්න අපහසුයි.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒකට වග කියන්න ඕනෑ අපිද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථාව 

කරෙගන යන්න. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙමය නව ව්යවසායකයන් අෛධර්යවත් කරන අය වැයක්. 

කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන් නඟා සිටුවන බවට 
පතිපත්ති පකාශනවල නැවත නැවත ලියපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
බලයට ආ පසු සෑම අවස්ථාවකම සුළු පරිමාණ ව්යවසායකයා 
නැති කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය බලන්න.  

 Private company එකක් ලියා පදිංචි කරන ෙකොට ඉස්සර අපි 
ෙගව්ෙව් රුපියල් 5,000යි. ලියා පදිංචි කරන අවස්ථාෙව් විතරයි ඒ 
මුදල ෙගව්ෙව්.  KPMG Ford Rhodes Thorton & Co. එෙක් 
වාර්තාෙවන් මා ෙම් ෙතොරතුරු ගත්ෙත්.  දැන් private company 
එකක් වාර්ෂිකව රුපියල් 60,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඊළඟට public
-quoted company එකක් නම්, රුපියල් ලක්ෂ පහක් ෙගවන්න 
ඕනෑ. අෙනක් ඒවා රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් ෙගවන්න ඕනෑ.  
Then, voluntary liquidation of  companies.  හුඟ ෙදෙනක් 
partnerships දමලා තිෙබනවා. Voluntary ඉවත් කර ගන්න ඕනෑ 
වුෙණොත් තවත් රුපියල් ලක්ෂ පහක් ෙගවන්න ඕනෑ. ෙමෙහමද 
SME sector එකට සහනය ලබා ෙදන්ෙන්? ෙම් විධියටද සහනය 
ලබා ෙදන්ෙන්? ෙම්කටද සහනය කියන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් මුළු අය වැයම ෙම් රෙට් ජනතාව, අනාගත 
පරම්පරාව  ණයකාරයන් කරන අය වැයක්. [බාධා කිරීම්] 

ෙමන්න රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් අතුරු අය වැෙය් 
ඇතුළත් කාරණා. එතුමාෙග් "දින 100 විප්ලවය" පකාශෙය්, 
4.10හි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"රජෙය් සමස්ත ණය 2014 අවසානය වන විට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 74.4 ක් පමණ වනවා...." 

මම ෙනොෙවයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. මාස එෙකොළහකට 
ඉස්ෙසල්ලා රවි කරුණානායකයි එෙහම කිව්ෙව්.  අද ණයබරක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැන කථා කරනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 102ක් 
හැටියට තිබුණු ණයබර සියයට 74.4ට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා 
කියලා කියන්ෙන්  මම ෙනොෙවයි, රවි කරුණායක ඇමතිවරයා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් ණය ලබා ගත්ෙත් රෙට් සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා. දැන් රෙට් ණයබර ආර්ථිකයට සාෙප්ක්ෂව 
කමකමෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2015 බලයට ආ වත්මන් 
රජය දිගින් දිගටම ෙද්ශිය හා විෙද්ශීය ණය අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙම් අවුරුද්දට බිලියන 453ක් අරෙගන තිෙබනවා. මා අහන්ෙන් 
එක පශ්නයයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙතල් මිල 
තිබුෙණ් බැරලයකට ෙඩොලර් 106-118 දක්වා. ඒක අඩු වුණා 38- 
42 දක්වා. අපි වාර්ෂිකව ෙඩොලර් බිලියන 5.5ක් පමණ ෙතල්වලට 
වියදම් කරනවා. ෙතල්වලට වියදම් කරන මුදලින් ෙම් වර්ෂය තුළ 
අඩුම ගණෙන් බිලියන 2.65ක්වත් ඉතුරු වන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
සියයට 6.65 ෙපොලියට බිලියන 453ක් ණයට අරෙගන තිෙබනවා. 
එෙහම නම්, ඒ මුදල්වලට ෙම් අවුරුද්ද තුළ ෙමොකද කෙළේ? 
විමධ්යගත අරමුදල ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 1.2ක් ෙදනවා 
කිව්වා. යන්ෙන් රුපියල් බිලියන 1.2යි. ඒක දීගන්න බැරි වුණා. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාටත් ලැබුෙණ් නැහැ. අපි කාටවත් 
ලැබුෙණ් නැහැ. රුපියල් බිලියන 1.2ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවාය 
කියනවා. 2015- අතුරු අය වැෙය් තමයි ඒක තිෙබන්ෙන්. රවි 
කරුණානායක උන්නැෙහේ  පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් ඉදිරිපත් කළ 
අතුරු අය වැෙයන් එෙහම කිව්ෙව්. එෙහම නම් ෙතල්වලින් ඉතුරු 
වුණු මුදලින්, ෙම් විධියට ගත්ත ණය මුදලින්, ෙම් ඉතුරු කරගත්ත 
මුදලින් ෙබෝක්කුවක්වත් හදලා තිෙබනවාද කියලා අවංකව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හෘදය සාක්ෂිෙයන් අහන්න කියලා  මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව මිනිත්තු දහයක් 
විතර තිෙබනවා. ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් මම  තවත්  අංශයක් 
ගැන කියනවා. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදල ගැන. දැන් ෙම් රෙට් ෙසේවකයන් ගැන කථා 
කරනවා; කම්කරුවන් ගැන කථා කරනවා. ගරු ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු පහක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
තව මිනිත්තු දහයක් තිෙබනවා ෙන්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න 
ෙකොට අපට පුංචි ආඩම්බරයක් දැෙනනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට 
ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ෙම් වන 
ෙකොට තිෙබනවා රුපියල් ටිලියන 1.7ක්. ෙමෙතක් කාලයක් මහ 
බැංකුෙව් මහ ෙමොළ  ටික ඉතාම සාර්ථකව කළමනාකරණය 
කරෙගන ආපු ඒ අරමුදල කළමනාකරණය කරන්න දැන් 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට ෙදන්න හදනවා. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දන්නවා, සාමාන්යෙයන් financial fund 
එකක් manage කරන්න සියයට 1 සිට 3ක් දක්වා management 
fee එකක් ගන්නවා. ටිලියන 1.7ට සියයට 1 ගණෙන් ගත්තත්  ඒ 
management fee එක හැටියට බිලියන 17ක් ඒ ෙකොම්පැනියට 
යනවා. ඒ ෙකොම්පැනියට යන්ෙන් කාෙග් සල්ලිද? මූල්ය අරමුදල් 
පරිපාලනය ඉතා ලාභදායී ව්යාපාරයක්. සාමාන්යෙයන්  ඒ සඳහා 
සියයට 2.5ක් වාර්ෂිකව ගාස්තු අය කරනවා. ටිලියන 1.7ට සියයට 

1 බැගින් ගත්ෙතොත්, බිලියන 17ක්. ෙමවැනි විශාල මුදලක් ඒ 
ආකාරෙයන් ලැබුණාම, ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තුගත 
සමාගම්වලට කළ හැකි බලපෑම ගැනත් ඔබතුමා දන්නවා.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ, මහ දවල් මහ බැංකුෙව් සිදු 
වුණු ආන්ෙදෝලනාත්මක මහා  ෙකොල්ලය ගැනත්. ඒ  ෙකොල්ලය 
කරපු සියලුෙදනා අද නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. අගමැතිවරයා 
ෙබොෙහොම ගාම්භීර ෙලස කිව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වුණ 
ගමන්ම අපි  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි ෙකොමිටිය  දාන්ෙන් ෙම් 
ගැන ෙහොයන්න"යි කියලා. අද වනතුරු නැහැ.  මාමලා, බෑනලා 
තවම ඉන්නවා. මාමලා, බෑනලාට එක්කාසු වන  මුදල් ඇමතිලාත් 
ෙමහි ෙකොටස්කරුවන් ෙවලා ඉඳීවි.  ගරු  හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති,  අය වැෙයන් ෙවන් කරන ෙම්  ටිලියන 
1.7ක් ෙපෞද්ගලික fund management  එකකට දීලා ඒෙකන් එන 
මුදල්වලින් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ  ඉතාමත් දැඩි ෙලස පාලනය 
කරන්න  ටිකිරි ෙමොළෙයන් හිතන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් 
කියාත්මක කරන්ෙන්  කියලා.  

මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තව මිනිත්තු පහක් මට ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකහමාරක, තුනක වාෙග් කාලයක්  

තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විකෘති 

වුණු පාර්ලිෙම්න්තුවක්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විකෘති ෙවන්ෙන් 
ඇයි?  ෙමතුමන්ලා පසු ගිය කාලෙය්  "රටට පණ ෙදමු - අලුතින් 
පටන් ගනිමු", "අනාගතයට සහතිකයක්" යන ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළවල් ඉදිරිපත් කළා. ඊළඟට TNA එෙක්- "The mandate 
given to the Tamil National Alliance (TNA)" ඊළඟට 
තිෙබනවා මාස අටකින් අලුත් රටක් හදන පංචවිධි කියාවලිය.  
ඊළඟට තිෙබනවා, "ෛමතී පාලනයක්, ස්ථාවර රටක්"  කියලා.  
ඊළඟට,  "හෘද සාක්ෂිෙය් සම්මුතිය" ජාතික වැඩ පිළිෙවළ. ෙම්වා  
ඉදිරිපත් කරපු අය අද ෙකොෙහද  ඉන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට පිං සිද්ධ ෙවන්න ෙම් විකෘති වුණු 
ෙද්ශපාලන රටාව තුළ අද මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. 
ෙමොකද, විපක්ෂයට කියලා පැයක් ෙදනවා. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් එක සෙහෝදර මන්තීවරයකුට පැයක කාලයක් 
ගන්නවා කථා කරන්න. අෙප් ඒකට විරුද්ධත්වයක් නැහැ.  ඒක ඒ 
අයෙග් අයිතිය. එතැන මන්තීවරු 06 ෙදනාට පැය හයක් ෙවන් 
කරනවා. ඊළඟට තිෙබනවා, TNA එෙක් මන්තීවරු හය ෙදනාටත් 
එක් ෙකනකුට පැයක කාලයක් බැගින් පැය 06ක් ෙවන් කරනවා. 
එෙහම කරලා 50ක් ඉන්න විපක්ෂයට සවස 2න් පස්ෙසේ, 3න් 
පස්ෙසේ අවස්ථාව ෙදනවා. ඇයි, ෙම් භය? අවංකව කථා කරන්න. 
ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. මුඛ වාඩම් 
බැඳලා, තක්කඩි වැඩ කරන්න එපායි කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
සඳහන් කරනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් 

කළ  කාලය අවසන්. 

1487 1488 

[ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා] 
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ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මට තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. මා අවසාන කරනවා. එංගලන්තෙය් හිටපු 
අගමැතිවරයා වන ෙටෝනි බ්ෙලයාර් මැතිතුමා  ෙම් ළඟකදි කරපු 
පකාශයක  ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

I would like to quote what the website 
“www.ibtimes.co.uk” states under the caption, “Tony 
Blair finally apologises for war in Iraq”: 

“Tony Blair has finally apologised for the Iraq War. The former 
Prime Minister said he accepts that the conflict has been a factor in 
the rise of Islamic State. Blair made the startling confession during a 
TV interview in which he acknowledged the ‘hell’ that had resulted 
from his and George Bush's decision in 2003, to oust Saddam 
Hussein from power. 

In an interview by US political broadcaster Fareed Zakaria, Blair is 
asked point-blank: ‘Was the Iraq War a mistake?’ He replies matter 
of factly: ‘I apologise for the fact that the intelligence we received 
was wrong. I also apologise for some of the mistakes in planning 
and, certainly, our mistake in our understanding of what would 
happen once you removed the regime.’ " 

ෙමය අදටත් apply ෙවනවා: what would happen once the 
regime is changed? This is what happens. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව මිනිත්තුවක් 
ෙදන්න. තව එක ලියවිල්ලක් සභාගත කරන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට එය සභාගත කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ජාතිවාදියකු ෙනොෙවයි. 

නමුත් පසු ගිය කාලය තුළ  TNA එෙක්  මා ෙබොෙහොම ගරු කරන 
ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා පමුඛ සාමාජිකයන් සියලු ෙදනා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් සභාෙවන් ඉල්ලීමක් කළා. ෙමොකක්ද ඒ 
ඉල්ලීම? රාජ්ය අනුගහය ඇතිව මහවිරු දිනය සමරන්නයි එම 
ඉල්ලීම කෙළේ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පස් ෙදනායි ආෙව්. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
පස් ෙදනායි?  මා ෙපන්වන්නම් පින්තූර. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, ෙම්  ටික කියන්න මට අවසර ෙදන්න. 
රුසියාෙව්  ෙචච්නියා තස්තවාදින්ට සමරන්න අවසර දුන්නා ද? 
කාෂ්මීරෙය් සහ කලින්ථාන් තස්තයන්ට ඉන්දියාෙවන් ඒක 
සමරන්න ඉඩ දුන්නා ද? ඇෙමරිකාව, ජර්මනිය, ස්විට්සර්ලන්තය 
අල්කයිඩා, ෙජහාඩ්ලාට සමරන්න ඉඩ ෙදනවා ද?   පාකිස්තානෙය් 
තෙලයිබාන් තස්තයන්ට අවසර ෙදනවා ද? එංගලන්තෙය් 
මවුන්ට්බැටන් සාමිවරයාව ඝාතනය කරපු IRA  එකට ෙම් 

අවසරය ෙදනවා ද? එෙහම නම් ෙම් විධියට කට වහෙගන 
බැරැක්කවලට සීමා කරලා, අෙප් හමුදාෙව් ෙකොඳු නාරටිය කඩලා 
ජාතික ආරක්ෂාව බාල්දු කරන තැනට ෙම් රට පත් කරන්න එපාය 
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.    

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අවසාන වශෙයන් ෙම් පද කිහිපය කියන්න ඔබතුමාෙග් 

අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා.  

“ලාංකික ෙකොඩිය ෙලළ දුන්ෙන් ෙපර  ෙන්ද  
පරයන් ෙගනාෙව් ෙකොටියන් ෙලස   ෙන්ද 
යහපාලෙන් කන්ෙන් අද ෙම් රට   ෙන්ද 
සිංහයන් නපුංසකයන් වීලා  ෙන්ද          අද” 

කියන පශ්න  අසමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is, the Hon. (Dr.) Harsha De Silva. You 
have 25 minutes.  

 
[පූ.භා. 11.46] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කිසි දවසක සිංහලයින් නම්  

නපුංසකයින් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මෙග් මිත ගරු ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාට මා කියනවා. අද එතුමා විනාඩි 45ක් 
තිස්ෙසේ දීර්ඝ විෙව්චනයක් ඉදිරිපත් කළා. එතුමාෙග් ඒ 
විෙව්චනයට ෙපරළා පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න මට හැකියාව තිබුණත්  
මම අද එතැනට යන්ෙන් නැතිව ඊට වඩා ෙපොඩ්ඩක් ගැඹුරු 
තැනකට ෙම් සාකච්ඡාව; ෙම් විවාදය ෙගන යන්න  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, අපි දැන ගන්න ඕනෑ; රට දැන 
ගන්න ඕනෑ අපි ෙම් කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද, අෙප් දර්ශනය 
ෙමොකක්ද, අඩිතාලම ෙමොකක්ද, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ඒ පිළිබඳව හරාත්මක 
විෙව්චනයකුත් ෙම් අය වැය විවාදය තුළ විය යුතුය කියන මතය මා 
දරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2016 අය වැය ෙල්ඛනය 
ගත්ෙතොත් එහි කියන්ෙන් "නෙවෝත්පාදක සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකයක් කරා" කියලායි. ඒක තමයි අපි ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී ෙබොෙහෝ ෙදනා  ෙනොෙයකුත් 
ෙයෝජනා පිළිබඳව වාද විවාද කළා. සමහරු කිව්වා, ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙහොඳයි කියලා. සමහරු කිව්වා, ෙම්ක ෙහොඳ නැහැයි කියලා. තවත් 
සමහරු කිව්වා, ෙම් ඉලක්කම හරි, ෙම් ඉලක්කම වැරදියි කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නමුත් මම දැක්ෙක් නැහැ, විපක්ෂෙය් කිසිම ෙකෙනක් - ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා තවම කථා කළාද නැද්ද කියලා 
මම දන්ෙන් නැහැ. - තාර්කික විෙව්චනයක් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. 
Nobody produced his own vision. They did not criticize our 
policies.   කිසිම ෙකෙනක් තවම ෙම් විවාදයට ඉදිරිපත් ෙවලා 
''ඇයි ෙම්ක ෙහොඳ, ඇයි ෙම්ක ෙහොඳ නැත්ෙත්'' කියලා කථා කෙළේ 
නැහැ. නමුත් ෙම් අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක වන්ෙන් 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 05වැනිදා ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 
"සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික සැලසුම්" කියන කථාවත් සමඟයි. 
එතුමා එහිදී ෙමන්න ෙම් විධියට වර්තමාන පසු බිම සඳහන් 
කරනවා. මම ෙමය කියවන්ෙන් 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
05වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන්. එහි තීරු අංක 309හි ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා:  

"ජනවාරි 08 ෙවනි දා අප බලයට පත්ෙවද්දී, ඉතා දරුණු ජාත්යන්තර 
උගුලකට හසු වී තිබුණා. පසු ගිය පාලනෙය් අදූරදර්ශී කියා පිළිෙවත නිසා 
ඔවුන් විසින්ම කපා ගත් වළක මුළු රටම වැටී තිබුණා. " 

"නමුත් පසු ගිය කාලය තුළ අප ගත් ෙවෙහසකාරී  සහ අවංක ව්යායාමෙය් 
පතිඵලයක් ෙලස අද ඒ වෙළන් ෙගොඩ එන්නට අපිට හැකි වී තිෙබනවා; 
උගුෙලන් ගැලෙවන්නට අපට හැකි වී තිෙබනවා. මුළු ෙලෝකෙය්ම 
ෙවෙළඳ ෙපොළ දැන් අපට යළිත් විවෘත වී තිෙබනවා." 

" ජාත්යන්තරෙය් අෙප් පදනම දැන් ශක්තිමත්; තිරසාරයි. ඒ පදනම මත 
බලවත් ශී ලාංෙක්ය ආර්ථිකයක් ෙගොඩනැංවීම අෙප් ඉලක්කයයි."  

ඒ විධියට එතුමා කියනවා. දැන් බලන්න, එතුමා පටන් 
ගන්ෙන්ම අෙප් ඉලක්කය ෙමොකක්ද, අපට එතැනට යන්න අවශ්ය 
වන ආර්ථික පතිපත්ති මාලාව කුමක්ද කියන එෙකන්. නමුත් ඊට 
කලින් ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් වැදගත්කම පිළිබඳව එතුමා ෙමන්න 
ෙම් ආකාරයට පවසනවා.  

ෙනොවැම්බර් 05වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 
309හිම ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

" ජතික ආණ්ඩුව පිහිටුවීෙම් පරමාර්ථය රෙට් මූලික පශ්න විසඳීමට සමත් 
වන දීර්ඝ කාලීන සමාජ ආර්ථික පතිපත්ති රාමුවක් පිළිබඳව 
එකඟත්වයකට පැමිණීමයි. " 

දැන් සමහරු කියනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආණ්ඩුවක් 
හදා ගන්න බැරි වුණු නිසා ජාතික ආණ්ඩුවක් හැදුවා කියලා. 
එෙහම ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඕනෑ නම් ඒ ෙවලාෙව් 
ආණ්ඩුවක් හදා ගන්න අවස්ථාව තිබුණා. අපි ගිහිල්ලා 
අගමැතිතුමාට කථා කළා. නමුත් එතුමා කිව්ෙව් ඒක  ෙනොෙවයි , 
අපි මහ මැතිවරණෙය්දී කිව්ෙව්ත්, අප ජනවාරි මාසෙය් තිබුණු 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී කිව්ෙව්ත් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕනෑ 
කියන එකයි. ඇයි ෙම් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්ෙන්? ඒක 
ෙද්ශපාලනයට වඩා එහා ගිය ෙදයක්. එතුමා ෙම් විගහ කළා වාෙග් 
"දීර්ඝ කාලීන සමාජ ආර්ථික පතිපත්ති රාමුවක්" හදා ගන්නයි ඒක 
කෙළේ. අධ්යාපනය සඳහා ෙසෞඛ්යය සඳහා, ආර්ථිකය සඳහා අෙප් 
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද, අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය  ෙමොකක්ද කියලා 
අපට ෙම් රාමුව හදා ගන්න පුළුවන් නම්, අපට  ඒ සඳහා එකඟ 
ෙවන්න පුළුවන් නම්  ඒ රාමුව හරහා අවුරුදු විස්සක් ඉස්සරහට 
යන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රට සංවර්ධිත රටක් බවට 
පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. එතුමා ඒ පතිපත්ති රාමුව හරහා 
අෙප් ඉලක්කය ෙමන්න ෙම් ආකාරයට සඳහන් කරනවා:  

"අෙප් රෙට් ඉතිහාසය ෙමෙනහි කරද්දී ස්වර්ණමය යුගය ෙලස කැපී 
ෙපෙනන්ෙන් විවෘත ෙවෙළඳ ආර්ථිකයක් පැවැති රජරට මානවම්ම යුගෙය් 
සිට මහා පරාකමබාහු දක්වා යුගයයි...." 

ඊට පසුව එතුමා දිගින් දිගට කථා කරමින් ෙමෙසේ කියනවා: 

"පධාන ආනයන අපනයන මධ්යස්ථානයක් ෙලස ද අෙප් රට සැලකුණා. 
අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නව ආර්ථික පතිසංස්කරණ ඔස්ෙසේ යළිත් ඒ 
ස්වර්ණමය තත්ත්වය අෙප් රටට උදා කර ගැනීමටයි." 

එතුමාෙග් දර්ශනය ඉතාම පැහැදිලියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair?  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do 

now take the Chair.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් දර්ශනය ඉතාම පැහැදිලියි. 'ඒ සඳහා 
අපි කුමක් කළ යුතුද?' කියන පශ්නය ඉදිරිපත් කරලා එතුමා 
ෙමෙසේ පිළිතුරු ෙදනවා:  

"එෙසේ කිරීමට අපෙග් ආර්ථික පදනම නිවැරැදි කර ගත යුතුයි.... සමාජ 
සාධාරණත්වය පදනම් කරගත්, දැනුම මුල් කරගත් තරගකාරී සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක්  - competitive social market economy 
එකක් - අප ෙගොඩනැඟිය යුතුයි...."  

එතැනට එතුමා ෙම් තර්කය ෙගෙනනවා. එෙහම නම් 
එතුමාෙග් දර්ශනය ඉතාම නිවැරැදියි. එය සාක්ෂි මත පදනම් වූ 
පතිපත්ති මාලාවක් ඔස්ෙසේ කියාත්මක කළ යුතු බව මා දකින්ෙන් 
එතුමා ඉදිරිපත් කරපු ඒ තුන්වන පරම්පරාෙව් පතිසංවිධාන 
හරහායි. අපට ෙමතැනට ඇවිත් යම්කිසි ෙකොටසක් අල්ලාෙගන 
කෑ ගහන්න පුළුවන්. හරිම ෙල්සියි ඒ වැෙඩ්. TV එෙක් 
විනාඩියකට, එෙහම නැත්නම් ෙදකකට සීමා වූ  news cut එකක 
කෑ ගහලා කියන්න පුළුවන්, "ෙමන්න ෙම්ක වැරැදියි" කියලා. 
නමුත් ඊට වඩා එහාට ගිහින් ෙමහි ගැබ් ෙවලා තිෙබන, අප 
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ගැඹුරින් බලාෙපොෙරොත්තු වන පතිපත්තිමය විෙව්චනයක් 
කවුරුවත් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. “Third Generation Reforms” 
කියා ඉදිරිපත් කරපු ඒවා  ට “Evidence-based Policy” කියලා අපි 
කියනවා. සමහර ෙකෙනකුට පුළුවන් උෙද්ට නැඟිටලා කියන්න, 
"අපි ෙමන්න ෙම් විධියට පතිපත්තියක් හදමු. එෙහම නැත්නම් 
තවත් විධියකට පතිපත්තියක් හදමු" කියලා. එෙහම ෙනොෙවයි 
කරන්න ඕනෑ. දත්ත විශ්ෙල්ෂණය කරලා, ඒවාෙය් සාක්ෂි සමඟ 
තමයි අපි පතිපත්ති හදන්න ඕනෑ. එයට “Evidence-based 
Policymaking” කියා අපි කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් 
කරපු, සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික පතිපත්ති මාලාව මා දිගින් 
දිගට -තවදුරටත්- ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්ය නැහැ. ෙමය නැවත 
කියවන්න ෙනොෙවයි මා ෙම් ගරු සභාවට ආෙව්. නමුත් ෙම් 
පෙව්ශය අපට ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. එතුමා දීර්ඝ වශෙයන් 
විස්තර කළ ආර්ථික නිදහස - economic freedom -, ජනතා 
අයිතිය, තිරසාර සංවර්ධනය, සමාජ සාධාරණත්වය හරහා ඉහළ 
තරගකාරිත්වයකින් යුතු, දැනුම මත පදනම් වූ නෙවෝත්පාදන 
සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැඟීම සඳහා අවශ්ය 
තාර්කික අත්තිවාරම ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්න තමයි මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දර්ශනය වන්ෙන්, සමාජ 
සාධාරණත්වය, ෙවළඳ ෙපොළ තරගකාරිත්වය සමඟ සුසංෙයෝගී 
කර ශී ලංකාව තිරසාර සංවර්ධන මාර්ගයක් ඔස්ෙසේ ඉදිරියට ෙගන 
යෑමයි. අපි එය පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? 
එක පැත්තකින්, සමාජ සාධාරණත්වය. අෙනක් පැත්ෙතන්, ෙවළඳ 
ෙපොළ තරගකාරිත්වය. බැලු බැල්මට ෙම් ෙදක එකකට එකක් 
ගැෙටනවා. ෙමෙහම ගැෙටන අදහස් ෙදකක් අරෙගන අප 
ෙකොෙහොමද ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කර ගන්ෙන්? එමඟින් 
ෙකොෙහොමද අපි පතිපත්තියක් නිර්මාණය කර ගන්ෙන්? ඒක තමයි 
ෙමතැන තිෙබන අමාරු කාරණාව. ඒකට තමයි අපි සමාජ ෙවළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකය කියලා කියන්ෙන්. ෙමය අප හදපු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙදනා ලියා තිෙබනවා. ඇත්ත 
වශෙයන් සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් තිෙබන පධානම 
රටවල් ෙදෙකන් එකක් තමයි  ජර්මනිය. අෙනක් රට තමයි, 
ජපානය.  ෙම් කියාදාමය හරහා ඒ රටවල් ෙදකට වැරදිලා නැහැ.  
ජර්මනිය  අද වනෙකොට යුෙරෝපෙය්  තිෙබන ශක්තිමත්ම ආර්ථිකය 
බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  ජපානය ෙකොයි ආකාරෙයන් 
දියුණු වුණාද කියා මම නැවතත් ෙමතැන  සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ 
නැහැ. ෙම් සඳහා  එක පැත්තකින්  පුද්ගලික ස්වාධීනත්වයත්, 
එෙහම නැත්නම් ආර්ථික නිදහසත්, අෙනක් පැත්ෙතන් සමාජ 
සාධාරණත්වයත් සමතුලිත කර ගන්නට  ඕනෑ. One needs to 
balance the values of personal freedom or economic freedom 
on the one hand and social justice on the other hand. They 
seem to be conflicting; but the victory lies in our ability to 
balance these two competing forces.  

ෙමහිදී ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා වැඩ කිරීම තුළින් අත් කර 
ගන්නා සාර්ථකත්වය අපි අගය කරන්නට  ඕනෑ. ජනතා අවශ්යතා 
හා අවදානම් සහගත අවස්ථාවලදී පිළියම් ෙයදීමටත් අපි බැඳී 
ඉන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද අපි කියන්ෙන්? අපි කියන්ෙන්, මහන්සි වී 
වැඩ කර තමන්ෙග් ස්ෙවෝත්සාහෙයන් නැඟිට ඉදිරියට යන්න 
රටවැසියාට අවස්ථාව ලබා ෙදමු කියන එකයි. ඒක කළ හැක්ෙක් 
ෙද්ශපාලනය මත ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් හැකියාව මතයි. ඒ 
හැකියාව තවදුරටත් ඔප් නංවා ගැනීමට රජය විසින් ලබා ෙදන 
අවස්ථාව මත ඔහුට පුළුවන් ෙවන්නට ඕනෑ, තනිවම නැඟිට 
ඉස්සරහට යන්න. ඒක තමයි ෙම් කමය. "ෙමයාට ෙදන්නට ඕනෑ, 
අරයාට ෙදන්නට ඕනෑ" කියා අපි ෙකොපමණ ෙමතැන කෑ ගැහුවත් 
අපි දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් ස්ෙවෝත්සාහෙයන්. දියුණු වුණ 

ඕනෑ ෙකනකුෙගන් අහන්න. ඔව්, සමහර ෙහොරු ඉන්නවා, 
ෙද්ශපාලන නැත්නම් ෙනොෙයක් ජාවාරම් කරලා දියුණු වුණ 
කට්ටිය. එෙහම අය ගැන ෙනොෙවයි මා ෙම් කථා කරන්ෙන්. මම 
කථා කරන්ෙන් තිරසාර ෙලස දියුණ වුණ මිනිස්සු ගැන. 
ඔවුන්ෙගන් ෙබොෙහෝ ෙදනා  දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවුරුත් දීපු 
ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි; තනිෙයන් නැඟිටලා. ඔවුන්ට වැරදුණු 
අවස්ථාවක සමහර ෙවලාවට ඔවුන්ට කර ගන්නට ෙදයක් නැහැ. 
ෙගොවිෙයක් මහන්සිෙවලා වැඩ කරන අවස්ථාවකදී සමහර 
ෙවලාවට එක පාරට වහිනවා. මුළු අස්වැන්නම විනාශ ෙවලා 
යනවා. එතැනදී අපිට කියන්නට බැහැ, ෙගොවියාෙග් වැරැද්දක් 
නිසා ඔහු අසාර්ථක වුණා කියලා. එවන් අවස්ථාවලදී තමයි සමාජ 
රැකවණය අවශ්ය ෙවන්ෙන්. එවන් අවස්ථාවලදී තමයි  සමාජ 
රක්ෂණය අවශ්ය ෙවන්ෙන්.  

ෙමම ආර්ථික කමය කියාත්මක කිරීම සඳහා පධාන  
පාෙයෝගික කැප කිරීම් තුනක් මම හඳුනා ගන්නවා. We call them 
"Practical Commitments". පළමු කරුණ තමයි, ෙවෙළඳ ෙපොළ 
මූල ධර්මය - Market Principle.  අෙප් ආර්ථිකෙය් අඩි තාලම 
"Market Principle" නැත්නම් ෙවෙළඳ ෙපොළ මූල ධර්මයයි.   
එතැනින් එහාට අපි යන්ෙන් නැහැ. අපිට ෙකළින් නැඟිටලා ඒ 
ගැන කියන්න ශක්තියක් තිෙබනවා. ෙදවන කරුණ තමයි ආර්ථික 
තරගකාරිත්වය. We call it "Economic Competitiveness". අපි 
තරග කරන්නට ඕනෑ. තරග කෙළොත් විතරයි අපට ෙම් ෙගෝලීය 
ආර්ථිකය හරහා ඉදිරියට එන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අෙප් රෙට් 
තරගකාරීත්වය අතිශයින් පහළට වැටී තිෙබනවා. ඒක අමුතුෙවන් 
කියන්න ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි ෙකොෙහොමද ෙම් 
තරගකාරිත්වය නැවතත් ලබා ගන්ෙන්? තුන්වන කමය තමයි 
සමාජ පතිලාභ -"Social Benefits" - මම කලින් කිව්වා වාෙග්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තනි පිටක විශ්ෙල්ෂණයක් මා 
සතුව තිෙබනවා. කාටත් දැන ගැනීම සඳහා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා 
එය සභාගත* කරන්නට කැමැතියි. 

ෙවළඳ ෙපොළ මූලධර්මවල මූලික උපකරණ වන වඩා හිතකර 
කියාකාරිත්වය පිණිස ඒ කියන්ෙන්, තරගකාරී බව සහ වග වීම, 
රාජ්ය ආයතන සහ සමාජෙසේවා සැපයුම් කම ද ඇතුළත් සියලු 
ව හයන් සාර්ථක කියවලියක අඛණ්ඩ සහ එවැනි තත්ත්වයන් 
ආෙව්ණික පැවතුම් මඟින් ස්වාභාවිකව පැන ෙනොනඟින මුත් 
ෙව්ගවත් ෛනතික නියාමනය කිරීම් සහ ආයතනික මඟ 
ෙපන්වීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. මම ෙමය ඊට වඩා විගහ 
කරන්නම්. ෙම් වැඩ කටයුත්ත කර ෙගන යන්නට නම් රජෙය් සහ 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමතුලිතතාවක් අපට අවශ්යයි කියා මම 
කිව්වා.  ෙම් සමතුලිතතාව ලබා ගන්නා විට එක පැත්තකින් රජයට 
වගකීම් තිෙබනවා; අෙනක් පැත්ෙතන් ෙපෞද්ගලික අංශයට 
වගකීම් තිෙබනවා. අපි ෙම් වගකීම් ෙහොඳට හඳුනා ගන්න ඕනෑ. 
ඊට පසුව අපි බලන්නට ඕනෑ, ෙම්වා එකතු කරලා සහෙයෝගෙයන් 
අපි ඉස්සරහාට වැඩ කරෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 
ෙමොනවාද,  ෙම් රජෙය් වගකීම්, ෙමොනවාද ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
වගකීම් සහ ෙමොනවාද සාමූහික වගකීම්? ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
ආර්ථික පතිපත්තිෙය් රජෙය් වගකීම් සම්බන්ධෙයන් පුළුල්ව 
අදහස් දක්වනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය පතිපාදන ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාෙග් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

පථමෙයන්ම, යහපත් ආයතන සහ පතිපත්ති සඳහා 
දිරිගැන්වීම සහ යහපත් ආයතන සහ පතිපත්ති  තිරසාර ෙලස 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පවත්වාෙගන යාම. ෙම්ෙක් කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා.  එකක් 
තමයි, යහපත් පතිපත්ති. ෙමොකක්ද ෙම් යහපත් පතිපත්ති 
කියන්ෙන්? ඒ තමයි ආර්ථික පතිපත්ති, සාර්ව ආර්ථික පාලනය 
සහ සථ්ායීතාව. ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා කරනවා, මිල වැඩිවීම, 
උද්ධමනය සහ බඩු මිල  ගැන. ෙදෙවනි කාරණය තමයි විනිමය 
අනුපාතය. තුන්ෙවනි කාරණය තමයි ෙපොලී අනුපාතය සහ 
වර්ධනය. ෙම්වා තමයි අපට අවශ්ය මූලික සාර්ව ආර්ථික 
ස්ථායීතාව ලබා ගන්නට ඕනෑ කාරණා. 

අපි උද්ධමනය ගැන කථා කරමු. අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන් අඩු 
උද්ධමන පරිසරයක්. අපි ඒකට  "Low Inflation"  කියලා 
කියනවා. උද්ධමනය කියන්ෙන් බඩු මිල වැඩිවීෙම් ෙව්ගය. බඩු 
මිල වැඩිවීෙම් ෙව්ගය අඩු කරලා තියාගන්න පුළුවන් නම්, 
සමාජෙය් ජීවත් වන සියලු පුරවැසියන්ට එයින් වාසියක් 
ලැෙබනවා. අපිට කාලයක් තිස්ෙසේ, - අවුරුදු 5ක් 6ක් තිස්ෙසේ- 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, මූල්ය පාලනය හරහා යම්කිසි විධියකට 
උද්ධමනය අඩු කර ගන්නට. ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි කියන්නට අපි 
මැළි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ තනි ඉලක්කෙම් තිෙබන උද්ධමනය අපි 
දිගටම ඉස්සරහාට අරෙගන යන්නට ඕනෑ. නමුත්, ෙම් ළඟදී 
උද්ධමනය මනින කමෙව්දය ෙවනස් කළා. එයට ෙහේතුව තමයි, -
අපි ෙම් ගැන දිගින් දිගටම විෙව්චනය කළා. -  'මතට තිත' කියන 
ෙද්ශපාලන සංකල්පය මත ඒ භාණ්ඩ පැසිෙය් සමහර භාණ්ඩ 
මිනිසුන් පාවිච්චි කළාට, -වැඩිපුරම බදු ගන්ෙන් අරක්කු, බියර් සහ 
සිගරට්වලින්.- නමුත් ඒවා විකිෙණන්ෙන් නැහැයි කියන 
උපකල්පනය මත තමයි ෙම් උද්ධමනය ගණනය කෙළේ. නැවතත් 
ඒවා එකතු කරලා, 'ෙකොළඹ පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් මිල දර්ශකය 
අනුව මනින උද්ධමනය' ෙවනුවට, අලුත් 'ශී ලංකා උද්ධමනයක්' 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන බව මට ආරංචි වුණා.  

අෙනක් කාරණය ෙමයයි. සමහරුන් රැවෙටනවා. සැපයුම් 
උද්ධමනයක් ගැන,  supply side එක  ගැන කථා කරනවා. එෙහම 
නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම මූල්ය කළමනාකරණය තුළ තමයි අපට 
උද්ධමනය පාලනය කර ගන්නට පුළුවන් විය යුත්ෙත්. Milton 
Friedman said: “Inflation is always and everywhere a 
monetary phenomenon.”   

අෙනක් පධාන කථාව තමයි විනිමය අනුපාතය. දැන් අපි 
විනිමය අනුපාතය ගැන කථා කරනවා. ෙඩොලර ෙය් අගය ඉහළ 
ගිහින්, රුපියෙල් අගය පහත වැටිලා. එතෙකොට අෙප් ආර්ථිකය 
පවත්වාෙගන යන්න නම් ර ජෙය් පධාන වගකිමක් ෙවන්ෙන් 
ස්ථාවරව, ස්ථායීව ෙම් විනිමය අනුපාතය පවත්වාෙගන යාමයි. ඒ 
සඳහා සංචිත ණයට අරෙගන ෙවෙළඳ ෙපොළට මුදා හැරලා, 
බෙලන් උද්ධමනය ස්ථාවරව තියා ගන්නට බැහැ. ඒෙක් පාඩම් අපි 
ඉෙගන ගත්තා. 2012 ෙපබරවාරි මාසෙය් ෙඩොලරෙය් අගය 
රුපියල් 109 සිට රුපියල් 134 දක්වා යමින් රුපියල බාල්දු වුණාය 
කියන එක ෙම් ගරු සභාවට අමතක ෙවලා නැතිව ඇති. 

අෙනක් කාරණය තමයි, නව වහල් කමය හරහා අපි ෙම් 
ෙඩොලර් ෙකොෙහොමද ලබා ගන්ෙන්? එදා විෙද්ශ අමාත්යාංශෙය්දී 
ජීවිත අහිමි වූවන් ෙවනුෙවන් ෙචක්පත් පදානය කරනව විට, මෙග් 
ඇස් ෙදකටත් කඳුළු ආවා. ෙමොකද, එතැනදී හැෙමෝම ඇඬුවා. 
තාත්තා මැරිලා, පුතා මැරිලා, දුව මැරිලා. එක් ෙකෙනක් හිටියා, 
ඇය තිකුණාමලෙයන් ආපු අම්මා ෙකෙනක්. ඇයෙගන් කඳුළු 
ෙබ්ෙරනවා. ඇයෙග් වයස 26ක් වන එකම දරුවා රට වැඩ 
කරන්නට ගිහින් නැෙවන් පහළට වැටිලා නැති ෙවලා. මට මතක 
විධියට අපි එදා රුපියල් මිලියන ගණනක වන්දියක් ලබා දුන්නා. 
ෙම් දිනවල ෙසෞදි අරාබියාෙව්, අෙප් කාන්තාවක් ෙලොකු 
පශ්නයකට මැදි ෙවලා ඉන්නවා.  

අපි උත්සාහ කරන්නට ඕනෑ, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් හැටියට අපට තිෙබන අපනයනය වැඩි කරෙගන, ඒ 
හරහා තිරසාරව අෙප් විෙද්ශ විනිමය ෙසොයාෙගන, අෙප්  විනිමය 
අනුපාතෙය් එෙහම නැත්නම් exchange rate එෙක්, ස්ථායීතාව 
තියාගන්නට. 

අපි ෙපොලී අනුපාතය ගනිමු. ෙපොලී අනුපාතය ගැන අපි 
හැමදාම කථා කරනවා. වයස්ගත පුද්ගලයන් කියනවා, "ෙපොලී 
අනුපාතය පහළට යන ෙකොට ඒ අයෙග් fixed depositsවලින් 
ලැෙබන පමාණය අඩු ෙවනවා" කියා. ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ යන 
ෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් කැමැති ෙවනවා. නමුත් ආෙයෝජකයන් එයට 
අකමැති ෙවනවා. අපි ෙකොෙහොමද, මූර්ත ෙපොලී අනුපාතය ධන 
අගයක තියාෙගන උද්ධමනය අඩු කර,  පුළුවන් නම් නාමික 
ෙපොලී අනුපාතයත් තනි අගයක තියාෙගන ෙම් වැඩ කටයුත්ත 
ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන්. ෙම්ක ෙලෙහසි ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
නමුත් ෙම්ක රජෙය් වගකීම. එෙහම නම්, ඒක තමයි සාර්ව 
ආර්ථික පාලනය සහ ස්ථායී තත්ත්වය. අෙනක් ෙකොටස 
ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් ෙකොටස තමයි 
ශක්තිමත් ෙවළඳ ෙපොළ ව හයක් දිරිගැන්වීම සහ පවත්වා ෙගන 
යාම. ෙමොකක්ද අපි ෙමතැනදී ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? අපිට 
තරගකාරී පතිපත්ති තිෙබන්නට ඕනෑ. තරගකාරී පරිසරයක් අපි 
හදන්න නම්, ඒ තරගකාරී පරිසරය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා, 
පවර්ධනය කිරීම සඳහා අසාධාරණ ෙවෙළඳ පිළිෙවත් අපි 
වළක්වන්න ඕනෑ. ඒක රජෙය් වගකීමක්. අපි ආර්ථික 
සුරක්ෂිතතාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ, නිපැයුම්කරුවන්ට තම 
ආෙයෝජනය ලබා ගැනීම නෙවෝත්පාදනය කරන්න, ෙවළඳාම් 
කටයුතුවල නිරතෙවන්න, ෙගොවියන්ට සිය වගාව පිළිබඳව 
සුරක්ෂිතතාවක් ලබා ගන්න.  

උදාහරණයක් හැටියට අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
පතිපත්ති පකාශනෙයන් කිව්වා, "ෙමච්චර කාලයක් ස්වර්ණ භූමි 
සහ ෙනොෙයකුත් කම හරහා වගා කරපු ඉඩම් සඳහා ඔවුන්ට  
සින්නක්කර ඔප්පු ලබා ෙදනවා" කියා. ඒ අතරම කාලයක් තිස්ෙසේ 
රජෙය් නිවාසවල,  flatsවල -නා රාෙහේන්පිට ෙවන්න පුළුවන්. 
බම්බලපිටිෙය් ෙවන්න පුළුවන්. මරදාෙන් ෙවන්න පුළුවන්.- 
අවුරුදු 10කට වඩා වැඩිෙයන් ඒ නිවාසවල ජීවත් වුණ සියලුම 
ජනතාවට සින්නක්කර ඔප්පු ලබා ෙදනවා කියා ගරු අගමැතිතුමා 
සඳහන් කළා. ඒක තමයි ආර්ථික සුරක්ෂිතතාව කියා අපි 
කියන්ෙන්. ඉස්සර අපි කිව්වා, "ෙගොවියන්ට ෙදන්න එපා" කියා. 
ෙමොකද, විකුණා ෙගන මත් පැන් පානය කරයි කියා. එෙහමත් 
නැත්නම් ෙම්ක නාස්ති කරයි කියා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන්  තවත් 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට වැඩිපුර කාලය ෙදනවා කියා කිව්වා. තවත් විනාඩි 10ක් 

ගන්න කිව්වා.  

ඇයි, ඒ ෙගොවි මහත්මයාට බැරිද ඒ තීරණය ගන්න. We 
should not be patronizing. They are equally good as us. 
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 
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ෙගොවි මහත්මයාට ඒ ආර්ථික සුරක්ෂිතතාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
අෙප් පතිපත්තිවල ස්ථායිතාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. නියාමන බදු 
කම ආර්ථිකයට ෙහෝ ෙපෞද්ගලික අංශයට අනිසි ෙලස හා 
බලාෙපොෙරොත්තු රහිත පතිපත්ති පිළිබඳව අවධානමක් නැති 
තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඊළඟට ෙතොරතුරු හුමවාරු කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. ෙවෙළඳ ෙපොළට සහාය ෙවන්න 
ෙතොරතුරු අවශ්ය ෙවනවා. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී ෙම් 
ෙතොරතුරුවල පවතින අසමමිතිකතාව නිසා ෙබොෙහෝ ෙදනා 
අමාරුෙව් වැෙටනවා. 

උදාහරණයකට ෙගොවීන්  ගන්න. සමහර දවස්වලට ඒ ෙගොවි 
මහත්වරුන්ෙග්  තක්කාලි කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 20යි. 
අෙනක් දවස්වලට තක්කාලි කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 250යි. 
ෙම්ෙක් වරද කාෙග්ද? ෙගොවියාෙග්ද? දඹුල්ෙල් මාර්කට් එකට 
ගිහින් ෙගොවිෙයකුෙගන් අහන්න, ඔහු කියයි, "මිරිස් ෙගෝනිය 
ඇෙල් දාලා මට ෙගදර යන්න ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, මට ෙම්ෙකන් 
ඇති පෙයෝජනයක් නැහැ" කියා. ඒ මිල ආරක්ෂා කිරීම රජෙය් 
වගකීමක්. රජය ස්ථායී පතිපත්ති තියා ගන්න ඕනෑ. ෙතොරතුරු 
හුවමාරු කර ගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ, ශක්තිමත් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ව හයක් හදා ගන්න. ඒක තමයි අපි සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකය කියා හඳුන්වන්ෙන්.  

ඊළඟට, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙමොකක්ද අපිට තිෙබන්ෙන්? 
යහපත් සමාජයක් ෙවනුෙවන් දිරිගැන්වීම සඳහා සහාය 
පවත්වාෙගන යාම. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඉස්ෙසල්ලා අපි කථා 
කෙළේ ෙවෙළඳ ෙපොළ යහපත් පතිපත්ති ව හයක් සඳහායි. දැන් 
කථා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? සමාජ ව හයක් සඳහා වඩාත් යහපත් 
පතිපත්ති ෙමොනවාද යන්නයි. ෙම්ක වැදගත් ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාරිෙභෝගිකයන් ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඕනෑ. සමහර ෙව්ලාවට පාරිෙභෝගිකයන්ව ෙනොමඟ 
අරිනවා. ෙවළඳ දැන්වීම් දමනවා. ෙබොරු කියනවා. අසාධාරණ 
මිලට භාණ්ඩ විකුණනවා. භාණ්ඩ නැහැ, කියනවා. Hoarding 
කරනවා. ගුණාත්මකභාවය ෙහොරට කියනවා. පාරිෙභෝගිකයා ෙම් 
විධියට අසරණ ෙවනෙකොට කවුද පාරිෙභෝගිකයාව රැක ගන්ෙන්? 
අපිට මතකයි, සමහර ෙව්ලාවට ෙපටල් වතුර කලවම් කර 
විකුණනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී රජය වගකියන්න ඕනෑ. 
උදාහරණයක් හැටියට ෙම් දවස්වල ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට 
ගියාම detailed බිලක් ෙදන්න ඕනෑ. කීයක් ගියාද ෙදොස්තරට, 
කීයක් ගියාද ෙබෙහත්වලට, කීයක් ගියාද X-ray එකට කියා බිලක් 
ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට අපි දන්නවා, "වංචා කරන්න බැහැ. 
පාරිෙභෝගිකයාව ෙනොමඟ යවන්න බැහැ" කියා. තවත් එකක් 
තමයි, ෙබොෙහෝ මහජන ෙසේවා රජය විසින් ඉදිරිපත් කරනවා. 
උදාහරණයක් හැටියට අපි ෙම් කාරණය ගනිමු. බස් එෙක් යන 
ෙකොට කාන්තාවන්ට සිදුවන  ඒ ඇබැද්දි සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද 
රජයක් හැටියට කර තිෙබන්ෙන්? හැම දාම ෙම් පිළිබඳව 
ෙනොෙයක් ෙදනා කථා කරනවා. නමුත් රජයක් හැටියට අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවාද, ෙම් ආරක්ෂාකාරී ෙසේවාවක් ලබා 
ෙදන්න? ෙසෞඛ්ය පතිකාර, සමාජ රැකවරණය, සංවර්ධනය නිසා 
අවතැන් ෙවන පුද්ගලයන්ට සිදුෙවන ඇබැද්දිය ගැන රජය කටයුතු 
කර තිෙබනවාද? සංවර්ධනය නිසා සමහර අවස්ථාවලදී 
පුද්ගලයන්ව ඔවුන් ඉන්න ස්ථානෙයන් අයින් කරන්න සිදු 
ෙවනවා. ෙම්කට පතිපත්තියක් තිෙබනවා, "ස්වකැමැත්ෙතන් 
ෙතොර නැවත පදිංචි කිරීෙම් පතිපත්තිය" කියා. ෙම්ක චන්දිකා 
කුමාරතුංග ජනාධිපති කාලෙය් ඉදිරිපත් කරපු ෙදයක්. නමුත් අද 
ෙවන ෙකොට තවම අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් පතිපත්තිය 
නීතියක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න. නීතියක් බවට පරිවර්තනය 
කර ගත්ෙතොත් ඔවුන්ට වන්දි ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා, 
ඔවුන්ෙග් ඉදිරි ජීවිතය තව දුරටත් සාර්ථක කර ගන්න. 

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වගකීම ෙමොකක්ද? අපි 
ඉස්ෙසල්ලා කථා කළා, රජය විසින් කළ යුතු ෙද් ගැන. 

ෙපෞද්ගලික අංශය හා ෙසේවකෙයෝ ගැන අපි කථා කරමු. ෙම් සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් වර්ධනෙය් මූලික යාන්තණය 
ෙවන්ෙන් වැඩ කරන සමාජය, රජය ෙනොෙවයි.  Sir, the engine 
of growth in our new model is the private sector. ෙම් සඳහා 
අවශ්ය රජෙය් වග කීම මම සඳහන් කළා.  

දැන් අපි බලමු, ෙපෞද්ගලික අංශය හා ෙසේවකයන්ෙග් වග කීම 
ෙමොකක්ද කියා. අපි වඩාත්ම කාර්යක්ෂමව සහ මහන්සි ෙවලා 
වැඩ කරන්න ඕනෑ. මම ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ ගැන කථා කරන 
ෙකොට සමහරු කල්පනා කරන්න පුළුවන්, හර්ෂ ද සිල්වා 
ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන් කියා. අපි සමහර ෙවලාවට විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ, මහන්සි ෙවලා වැඩ කරන්න ඕනෑය කියා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, "මට රැකියාවක් දියවු. මට ෙම් වාෙග් 
පඩියක් දියවු. මෙග් පඩිය 2,500කින් වැඩි කරවු. මෙග් පඩිය 
10,000කින් වැඩි කරවු" කියා. නමුත්, මම සමාජයට දායක 
ෙවනවාද, මෙග් ශමෙයන් ෙමොකක්ද ලැෙබන පතිලාභය කියා 
බලනවාද? ඒ  නිසා ෙමය වැඩ කරන ජනතාවෙග් වග කීමක්. 
නමුත් හැකියාව අපි වැඩි දියුණු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැකියාව සහජෙයන්ම 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. කාලයත් සමඟ ඒක වර්ධනය ෙවනවා. ඒ නිසා 
ෙසේවකයන්ටත්, ෙසේවා ෙයෝජකයන්ටත්  පුහුණු වීෙම් අවස්ථා ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අෙප් අය වැෙයන් ෙබොෙහෝ මුදල් 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් training සහ ඔවුන්ෙග් හැකියාව වැඩි 
දියුණු කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ කාරණය තමයි 
ඵලදායීතාව. වඩාත් කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතුව වැඩ කිරීම තුළින් 
ඵලදායීතාව ඇති ෙවනවා. ෙම් සඳහා රජය අය වැය හරහා විශාල 
අවස්ථා ලබා දීලා තිෙබනවා. ජීවත් වීමට හැකි ආකාරෙයන් 
ෙසේවක පඩි ඉහළ යා යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. නමුත් පඩි 
වැඩිවීෙම් තිරසාරත්වය තිෙබන්ෙන් -එය රඳා පවතින්ෙන්- 
ඵලදායිත්වය සමඟ ඍජුවම සම්බන්ධ කෙළොත් පමණයි.  

අපට සමහර අවස්ථාවලදී තිත්ත ෙබෙහත් ගන්න සිදු ෙවනවා. 
ෙමොකද තිත්ත ෙබෙහත් ගත්ෙතොත් තමයි අෙප් ෙලෙඩ් ෙහොඳ කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අපට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ, 
ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන කථා කර කියන්න, ෙමන්න ෙම් 
ඵලදායීතාව සහ යෙමකුට ලැෙබන පඩිය ඍජු සම්බන්ධතාවක් 
ඇතුව කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, වැදගත් ෙදයක් තමයි, කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැති 
ෙදයක් තමයි, ෙමච්චර කල් කථා ෙනොකරපු ෙදයක් තමයි, මහින්ද 
රාජපක්ෂ Minister of Labour කාලෙය් කම්කරු පඥප්තියක් 
ෙගනාවට ඒ සම්බන්ධෙයන් කෙළේ නැති ෙදයක් තමයි, ෙම් 
ෙසේවකයන්ෙග් ගරුත්වය -dignity of the worker- කියන එක. 
ෙම්ක තමයි සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයකට අපි ගමන් කරන 
ෙකොට අලුෙතන් පධාන ධාරාවට එකතු කර ගන්නා අංශ. කාර්ය 
ඉටු කිරීෙම් හැකියාව හා ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම තුළින් 
ෙසේවකයාෙග් ගරුත්වය ඉහළ යනවා. අෙප් රෙට් සමහර 
ආයතනවල කළමනාකාරිත්වය කිසිවිෙටකත් ෙසේවකයන්ෙග් 
මතවලට සවන් ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත් සමහර ආයතන එෙහම 
ෙනොෙවයි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළට ෙසේවකයන් එකතු කර ගන්නවා. ඒ 
ආයතන ලබන ලාභවලින්ම එය ෙප්නවා. ෙසේවකයා හා ෙසේව්යයා 
අතර වඩාත් ශක්තිමත් සම්බන්ධයක් ඇති වුෙණොත් තමයි ඒ අෙප් 
ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට ෙවන්ෙන්.   

දැන් බලන්න, ෙම් දවස්වල කථා ෙවන ෙදයක් තමයි විශාම 
වැටුප. ඒ වාෙග්ම අර්ථ සාධක අරමුදල, ETF එක ගැන කථා 
කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන පුද්ගලයාට විශාම 
වැටුපක් නැහැ. එෙහම ෙවන්ෙන් ඇයි? ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රැකියා ෙසොයනවා ෙවනුවට ෙබොෙහෝ ෙදනා ඇවිත් රජෙය් රැකියා 
ඉල්ලන්ෙන් ඇයි? වයස විසි ගණනක් වන කාන්තාවකෙගන් මම 
ඒ ගැන ඊෙය්  ෙපෙර්දා ඇහුවා. ඇය කිව්ෙව්, "ඇයි මන්තීතුමා මට 
pension එකක් හම්බෙවනවා ෙන්" කියලායි. එතෙකොට රජෙය් 
රැකියා කරන පුද්ගලයා විතරද රෙට් සංවර්ධනයට දායක ෙවලා 
වැඩ කරන්ෙන්?  පුද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයාට ඇයි විශාම 
වැටුපක් නැත්ෙත්? ෙම් ගරු සභාෙව් සමහරු මඩ ගහන්න හදනවා.  
ඒ අයට ෙත්රුම් ගැනීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කරනවා. අෙප් සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය 
හරහා අපි කරන්න යන පධානම ෙද් තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රජෙය් වැඩ කළාද, පුද්ගලික අංශෙය් වැඩ කළාද 
කියන එක බලන්ෙන් නැතුව අවුරුදු 60න් ෙහෝ 65න් විශාම ගියාට 
පසු සියලු ෙදනාට විශාම වැටුපක් ලබා ෙදන එක. ෙම් කාරණය 
තමයි අෙප් සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ පතිපත්තිෙය් තිෙබන වැදගත්ම 
එක කාරණයක් හැටියට අපි දකින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුෙවනි කාරණා 
කිහිපය කිව්ෙව් වඩාත්ම කාර්යක්ෂම සහ මහන්සිෙයන් වැඩ කිරීම 
අවශ්යයි කියන කාරණය පැහැදිලි කිරීම සඳහායි. ෙදවැනි 
කාරණාව තමයි නෙවෝත්පාදන හා ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම. 
නෙවෝත්පාදන ගැන ෙබොෙහෝ ෙදනා සඳහන් කරනවා.  නමුත් ෙම් 
පිළිබඳව කරලා තිෙබන ෙද්වල් ෙබොෙහොමයකුත් තිෙබනවා. මම 
දීර්ඝව ඒ සම්බන්ධව කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
නෙවෝත්පාදන හා තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම ෙව්ගවත් කර ගන්න 
දැනුම හා ෙතොරතුරු හුවමාරු කිරීම අවශ්ය ෙවනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම තව විනාඩි 5කින් ඉවර කරනවා. අෙප් ගරු අගමැතිතුමා 

ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා ආර්ථිකෙය් ඩිජිටල්කරණය කියන 
කාරණය ඒ දර්ශනයට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.   
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ඇති කිරීම සඳහා අපි අලුෙතන් 
අමාත්යාංශයක් ස්ථාපනය කර තිෙබනවා - Ministry of 
Telecommunication and Digital Infrastructure. ඒ හරහා 
ෙකොෙහොමද නෙවෝත්පාදන හා ඵලදායීතාව ඉහළ නංවන්ෙන්? තව 
ෙනොෙබෝ දිනකින් ඔබතුමන්ලාට බලාගන්න පුළුවන් ෙවයි, 
ලංකාෙව් සියලුම ජනතාවට, ගෙම් නගරෙය් ෙකොෙහේ හිටියත් 
Google Loon Broadband හරහා ලබා ෙදන ඒ කමෙව්දය. 
එතෙකොට ඕනෑම තැනක සිට අඩු මිලට 3G broadband පාවිච්චි 
කරන පෘථිවිෙය් තිෙබන, ෙලෝකෙය් තිෙබන පළමුෙවනි රට 
ලංකාව ෙවනවා.  It is called "3G broadband". That, you get 
from the Google Loon Project. ඒ සියලු ෙද් කරන්ෙන් 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය ඩිජිටල් යටිතල 
පහසුකම් ඇති කරන්නයි.   

කාලෙව්ලාව මදි නිසා මම කථාව අවසාන කරන්නම්. අවසාන 
වශෙයන් අපට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්  රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් සාමූහික වගකීම පිළිබඳවයි. දැන් මම කථා කෙළේ 
ෙමොකක්ද? රජයට තිෙබන වගකීම පිළිබඳව මම කථා කළා.  

ඊළඟට මම කථා කළා ෙපෞද්ගලික අංශයට තිෙබන වගකීම් 
ෙමොනවාද කියලා. දැන් ෙකටිෙයන් ෙහෝ අපි බලන්න ඕනෑ  
සහෙයෝගෙයන්  වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද; සාමූහික වගකීම් 
ෙමොනවාද කියලා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය 

අවසානයි. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලික වශෙයන් තිෙබන්ෙන් ෙසේවා වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස 

සහෙයෝගෙයන් කියා කිරීමයි. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් ෙපොදු ව්යාපාර කඩා වැටී තිෙබනවා. ෙම් 
ෙපොදු ව්යාපාර කඩා වැටීම ට තිෙබන පිළිතුර ෙමොකක්ද? දැන් 
ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා, "සියලුම ෙද්වල් විකුණා 
දමන්න යනවා" කියා ෙබොරුවට ෙචෝදනා කළා. මට ඇහුණා, ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා,"ෙම් ඔක්ෙකෝම 
විකුණන්න යනවා" කියා පන්සලකදී කියලා තිෙබනවා. එෙහම 
ෙනොෙවයි. මම ඉතාමත්ම වගකීෙමන් කියනවා සමාජ ෙව ෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ඒක මූලික උපායක් ෙනොෙවයි කියා. 
අෙප් මූලික උපාය වන්ෙන් රජයත්, ෙපෞද්ගලික අංශයත් කියන 
ෙම් කළමනාකාරිත්ව අතර තුලනයක් හරහා ඒ අෙප්ක්ෂිත පතිඵල 
ලබා ගැනීමයි.   

ෙම් කථාව ගරු අගමැතිතුමා ෙනොවැම්බර් 05වැනි දින සිදු කළ 
එතුමාෙග් පකාශය තුළිනුත් කියා තිෙබනවා. "ඕනෑම ෙපොදු 
ව්යාපාරයක් මූල්ය විනයක් සහිතව පවත්වා ෙගන යා යුතුයි. 
එෙසේම එම ව්යවසායකයන් වාණිජ ව්යාපාරයන් ෙලස සාර්ථක 
තලයකට ඔසවා තැබිය යුතුයි. ෙම් අරමුණ මුදුන්පත් කර ගැනීම 
සඳහා අප සිංගප්පූරුෙව් "ටැමෙසක්" ආයතනයට සමාන රාජ්ය 
ව්යවසාය අයිතිය හිමි සීමාසහිත සමාගමක් - State Holding 
Corporation Limited - ස්ථාපිත කරනවා. රාජ්ය ව්යවසාය 
ෙකොටස් ඒ සමාගමට පවරනවා. ෙපෞද්ගලික ආයතනයන්හි ෙමන් 
මූල්ය විනයක් සහිතව ෙවෙළඳ ෙපොළට අනුරූපව තීරණ ගැනීෙම් 
බලය එම සමාගමට ලබා ෙදනවා" යනුෙවන් එතුමා කියා 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ඒෙක් තිෙබන වැරැද්ද? ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරනවා කියා ඒ කථාෙව් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ඒ strategic 
ෙනොෙවන ෙද්වල් සමහර අවස්ථාවලදී විකුණා දමන්න පුළුවන්. 
ෙමොකද, ඒෙකන් ඇති වැඩක් නැති නිසා. But, with regard to all 
institutions that are of strategic importance, ෙම් ආකාරයට 
ෙපෞද්ගලික අංශයත්, රජයත් එකතු වීම හරහා ෙම් කටයුතු 
ඉදිරියට ෙගන යෑමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉක්මනින් මෙග් කථාව 
අවසාන කරනවා. ෙදවැනි කරුණ තමයි, කෘෂිකර්ම ව්යාපෘති 
පිළිබඳව ෙසේවා. අපි දන්නවා, ඵලදායිතාව වැඩි කරන්න මම 
කලින් කිව්වා වාෙග් ෙගොවීන්ට රක්ෂණ කම හඳුන්වා ෙදන්න 
ඕනෑ බව. මම එක ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. They have 
introduced what are called "Warehouse Receipts".   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසාන 

කරන්න. අනිත් කථිකයන්ෙග් කාලය තමයි, ඔබතුමා ගන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ගබඩා සංකීර්ණවල ෙගොවීන් වී ගබඩා කර, ඒවාෙය් රිසිට් 
අරෙගන බැංකුවට ගිහින් discount කර මුදල් ගන්න හැකියාවක් 

1499 1500 

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 
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ලැෙබනවා.  ඒ නිසා ඉතාම ඉක්මනින් හැකියාවන් සහ අවස්ථාවන් 
වැඩිදියුණු කිරීම පිණිසත් අපි ෙපෞද්ගලික අංශයත්, රජයත් 
සම්බන්ධීකරණය කරන්න ඕනෑ. කාලය පිළිබඳව තිෙබන්නා වූ 
ගැටලුව නිසා මට මෙග් කථාව අවසන් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිශය තරගකාරි ආර්ථිකයන් 
නිර්මාණය කරන්න නම් අපි අපනයන තරගකාරිත්වය වැඩි කර 
ගන්න ඕනෑ. ව්යාපාර හා ව්යවසාය පද්ධතිය පතිසංස්කරණය කර 
ගන්න ඕනෑ. පධාන වශෙයන් තිෙබන තව ෙදයක් තමයි, අප 
ෙවෙළඳ ගිවිසුම් පිළිබඳව ෙම් තිෙබන තත්ත්වය ෙවනස් කර 
ගැනීම. ෙබොෙහෝ ෙදනා අපිට විෙව්චන එල්ල කරනවා. නමුත් අපි 
GSP Plus ලබා ගන්න ඕනෑ. ඇෙමරිකාව සමඟ විවෘත ෙවෙළඳ 
ෙපොළ හරහා ගිවිසුමකට එකඟ ෙවන්න ඕනෑ. පාර-ශාන්තිකර 
සහෙයෝගීතා ගිවිසුම - Trans-Pacific Partnership - සමඟ එකතු 
ෙවන්න  අපිට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අහෙගනයි, අගමැතිතුමා 
ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක් කියනවා. එතුමා කිව්වා,"දැන් කාලෙය් 
අපි ශාන්තිකර සාගරය - Pacific Ocean - ඉන්දියානු සාගරය - 
Indian Ocean - කියලා කථා කරලා වැඩක් නැහැ. අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ, about an Asian Ocean කියායි" කියා. This is the 
Asian Century.  If we are to leverage the Asian Century, we 
must not look at the Pacific Ocean and the Indian Ocean 
separately, but at an Asian Ocean.  

මූලාසනාරූඪ ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න ලැබී 
තිබුණු විනාඩි විසිපහක පමණ ෙකටි කාලය තුළ මම උත්සාහ 
කෙළේ, ෙම් තාර්කික පදනම ෙමොකක්ද කියා සඳහන් කරන්නයි. 
සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කියා අපි සඳහන් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියා පැහැදිලි කරන්නයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  සමාජ සාධාරණත්වයත්, ෙවෙළඳ ෙපොළ 
තරගකාරිත්වයත් සමඟ සුසංෙයෝගී කර ශී ලංකාව තිරසාර 
සංවර්ධන මාර්ගය ඔස්ෙසේ ඉදිරියට ෙගන යා හැකි වැඩ පිළිෙවළක් 
තමයි, අපි ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් මූලික පියවර 
හැටියට තමයි, ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඔහුෙග් ඉතාම 
සාර්ථක අය වැය ෙයෝජනාවලිය ඉදිරිපත් ක රලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කිරීමට විනාඩි 40ක් 

ලබා ගත්තා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 12.26] 

 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தில் பங்குபற்ற ேநரம் 
தந்தைமக்கு நன்றி. இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதப் 
ெபா த்தமட் ல், இ  மிக ம் ெபா ளாதார ெந க்க  - நிதி 
ெந க்க க்கு மத்தியில் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற ஒ  வர  
ெசல த்திட்டம். இ  அைனத்  மக்கைள ம் தி ப்திப்ப த்த 
வில்ைல. க்கியமாக மத்திய வர்க்கம் என்  
கூறப்ப கின்றவர்கள் அல்ல  அரச உத்திேயாகத்தர்கள் பலர் 
தங்க க்கு இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் மிகப் ெபாிய 
சம்பள உயர்  கிைடக்கும் என்  எதிர்பார்த்தி ந்தேபாதி ம் 
இன்  அவர்கள் ஏமாந்தி க்கின்றார்கள். ஏெனன்றால் பல 

தடைவகள் கூறப்பட் க்கின்ற , அவர்க க்குப் பத்தாயிரம் 
பாய் வைரயிேல சம்பள உயர்  கிைடக்கும் என் . இன்  

அ  கிைடக்கவில்ைல. அ  மாத்திரமல்ல, மத்திய தரத் க்குக் 
கீழ்த்தட் ல் இ க்கின்ற அந்த மக்க க்கு எ ேம 
கிைடக்கவில்ைல. பல ெபா ட்க க்கு அதாவ  ஏறக்குைறய 
பத் ப் ெபா ட்களின் விைலகள் குைறக்கப்பட் ந்தா ம் 
கூட இன்  எந்தக் கைடயி ம் அவற்றின் விைலகள் 
குைறக்கப்பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. ஏறக்குைறய பைழய 
விைலயிேலேய அந்தப் ெபா ட்கள் விற்கப்ப வைதப் 
பார்க்கின்ேறாம். இதற்கு இந்த விைல நிர்ணயம் சாியான 

ைறயில் நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல என்பைதவிட, 
வியாபாாிக ைடய தந்திரங்கள், சந்ைதயிேல விைலகளின் 
ஏற்ற இறக்கம் மற் ம் ெப ம்பாலான ெபா ட்க க்கு நாம் 
இறக்குமதியிேலேய தங்கியி க்கின்றப யால் அெமாிக்க 
ெடால ைடய ெப மதியின் ஏற்ற இறக்கம் அந்தப் 
ெபா ட்களின் விைலகைள நிர்ணயிக்கின்ற ஒ  தன்ைமையக் 
ெகாண் ப்ப  ேபான்ற ேவ  பல காரணங்க ம் 
இ க்கின்றன. ஆகேவ, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
கூறப்பட்ட விைல குைறப் க்களின் நன்ைமகள் இ தியாக 

கர்ேவாாிடம் ெசன்றைடவதில்ைல என்பைத நாங்கள் 
ேநர யாகப் பார்க்கின்ேறாம்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ல், இ  
உடன யாக மக்க க்கு இலாபம் கிைடப்பைதவிட 
நீண்டகால அ ப்பைடயில் இலாபம் கிைடக்கின்ற வைகயில் 
தயாாிக்கப்பட் ப்பைத நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . நீண்டகால அபிவி த்திக்கான ஊக்குவிப் க்கள் 
இதிேல ன்ெமாழியப்பட் ள்ளன. இ ந்தேபாதி ம் ெபாிய 
அளவில் நீண்டகால அபிவி த்திகள் கிைடப்பதில்கூட பல 
காரணிகள் தைடயாக இ க்கக்கூ ம். க்கியமாக நிதிையக் 
குறிப்பிடலாம். இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
திரட்டப்ப கின்ற  நிதியின் அள   tax collection - வாிகைளச் 
ேசகாிக்கின்ற திறைமயில்தான் தங்கியி க்கின்ற . இதில் 
இ க்கின்ற அசமந்தப் ேபாக்குகள் அல்ல  அைவ உாிய  
இடத் க்குச் சாியான ைறயிேல ெசன்றைடயாைம 
என்பன ம் நீண்டகால அபிவி த்திையப் ெப வதில் 
தைடயாக இ க்கும். இ  வாி ெச த் ேவாாி ம் வாிையச் 
ேசகாிப்ேபாாி ம்தான் தங்கியி க்கின்ற .  

ெவளிநாட்  தலீ கைளப் ெபா த்தமட் ல் பல 
அைமச்சர்கள் மட் மல்ல, ஜனாதிபதி அவர்க ம்கூட 

லம்ெபயர்ந்தி க்கின்ற மக்கைள இங்கு தலீ  ெசய்ய 
வ மா  அைழத்தி க்கின்றார். They invite these expatriate  
community professionals and prospective investors - 
people who can invest in this country. They ask these 
people to come back to Sri Lanka. They say, “Everything 
is fine. You can come back now.” I have one or two 
examples, which, in my opinion, are very bad for the 
country.  I know a doctor; she is a doctor from Jaffna.  
She was practising in the Jaffna Teaching Hospital when 
she left the country. She left the country in 2001 to join 
her husband who was doing his PhD in Molecular 
Biology in Canada. She got proper leave from the 
Ministry of Health to join her husband. There is a Public 
Administration Circular, No. 9 of 2014,  which clearly 
says that if a husband or a wife wants to join his/her 
partner who is on study leave, they can get leave for a 
maximum period of five years.  She got that leave and 
joined her husband. What happened is, when she came 
back- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Hon. Member, it is 12.30 p.m. now.  

We have to adjourn for lunch. You can continue after 
lunch.  

පාර්ලිෙම්න්තුව පස්වරු 1.00 දක්වා අත් හිටුවනවා. 
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා.1.00 

ට 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, MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dharmalingam Sithadthan, you may continue, 

please. 
 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, before the 

lunch break, I was speaking about Dr. (Mrs.) Swarna 
Kabilan, who was working at the Jaffna Teaching 
Hospital and later left for Canada. After she returned to 
Sri Lanka, she has applied to the Director, Ministry of 
Health for her appointment.  But some time later, she got 
a letter from the  Public Service Commission - PSC- 
saying that they cannot reappoint her.  But the problem 
here is that there is no reappointment as such because 
there was no vacation of post.  Now this case has gone to 
the Administrative Appeals Tribunal.  I do not know what 
is going to happen.  Even though both husband and wife 
have permanent resident status in Canada they have come 
back to Sri Lanka with the intention of serving the people 
of this country. If anybody knows their plight, I do not 
think anybody who is working abroad would dare to come 
back to Sri Lanka to serve this country.   

The other matter that I would like to refer to is 
investments. I know a person by the name of Rajasekaran 
Sathyaseelan who is from Mullaitivu. He has invested a 
lot of money in a bottled water venture at Kumarapuram 
in a village called Thanneruttu in Mullaitivu, where the 
water is suitable for a bottled water venture.  Preliminary 
work for  starting up the venture  has been done and he 
has bought the required machinery as well. He has spent a 
lot of money on it.  But for the last two years he had been 
sent from pillar to post and the licence to start his 
business has not yet been given. So, if anybody who 
wishes to invest in Sri Lanka or to join a professional 
field happens to see the plight of such people, I do not 
think he or she would speak highly of this country.  Sri 
Lankans abroad will not be willing to come back.    

The previous Government was issuing bar licences 
and there were a lot of bars opened in the North and the 
East.  The previous Government might have thought that 
it should be the only way to make the people forget their 
plights. They would have thought that when the people 
were drunk, they could just live in a dream world 
forgetting everything.    

So, this is the situation today.  I believe the 
Government must look into these issues.  While in Malta 
also His Excellency the President invited the expatriate 
community to come back to Sri Lanka.  So, the 
Government must ensure that the policy of the 
Government is implemented on a bottom-up approach.  
Otherwise, any overtures will not help develop this 
country.  

அ மாத்திரமல்ல, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
விவசாயம் குறித்  மிகப் ெபாியளவிேல எ ம் கூறப்படா 
விட்டா ம், வட பகுதிையப் ெபா த்தமட் ல், அங்கு சி  
பயிர்கள் ெசய்ைக பண்ணப்ப கின்ற ெப ம்பகுதி நிலங்கள் - 
fertile lands - இப்ேபா ம் இரா வக் கட் ப்பாட் ேல 
அல்ல  ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிைலயில் இ ந் ெகாண் க் 
கின்றன. இன்  உ ைளக்கிழங்குப் பயிர்ச் ெசய்ைக என்ப , 
வட பகுதியிேல ஓரள க்கு ெபாியளவில் ெசய்யப்ப கின்ற . 
இப்ேபா  இப்பயிரான  வ காமம் பகுதியில் க்கியமாக 
உ வில், ெதல் ப்பைள, ேகாப்பாய் ேபான்ற பிரேதச 
ெசயலகங்களின் எல்ைலக்குள்ேள உள்ள கிராமங்களில் 
ெசய்ைகபண்ணப்பட்  வ கின்ற . இைதச் சாியான 

ைறயில் ெசய்வதற்கு cost of production மிக உயர்வாக 
இ க்கின்ற . இங்ேக, ஓர் அந்தர் விைத கிழங்கு 13,300 

பாய். ஓர் அந்தர் என்ப  ஒ  பரப்பில் பயிராகக்கூ ய  
என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம்! அ  ஆயிரம் கன் க க்குத் 
தான் ேபா மான . ஏறக்குைறய அத ைடய உற்பத்திச் 
ெசல  ஒ  கிேலாகிரா க்கு 64 பாய். ஆகேவ, இந்த 
உற்பத்திச் ெசல க்கு - ஆகக்குைறந்த  இந்த விைத 
கிழங்குக்காவ  அரசாங்கம் மானியத்ைதக் ெகா க்க 
ேவண் ம். இப்ெபா தான் இந்தப் 13,300 பாய் 
பங்கிட் க் ெகா க்கப்ப கின்ற . காசு ெகா த்  

ந்தா ம் பரவாயில்ைல. அதற்கான மானியத்ைத 
விவசாயிக க்கு வழங்குவதன் லம் நாங்கள் உற்பத்திச் 
ெசலைவக் குைறக்க ம். உற்பத்திச் ெசலைவக் 
குைறப்பதன் லம்தான் அங்குள்ள விவசாயிகைள ஊக்குவிக்க 

ம். 

இப்ேபா  மற்ைறய பிரேதச பிாி களி ம் - சிற்சில 
இடங்களிேல பரந் பட்ட அளவிேல இப்பயிர்ச்ெசய்ைக 
யான , பாீட்சார்த்தமாகச் ெசய்யப்பட்  வ கின்ற . 
இவ்வா  பரவலாக மிகப்ெபாிய அளவிேல உற்பத்தி 
ெசய்யேவண் ெமன்றால், அதற்கு அரசாங்கம் உற்பத்திச் 
ெசல க்கான மானியத்ைதக் ெகா க்கேவண் ம். அ  
மாத்திரமல்ல,  கடந்த காலங்களிேல உ ைளக்கிழங்கு 
அ வைட ெசய்யப்பட்ட ைத மாதம் ெதாடக்கம் பங்குனி 
மாதம் வைரயான காலப்பகுதியில் இறக்குமதி ெசய்யப் 
ப கின்ற உ ைளக்கிழங்குக்கு வாி அதிகாிக்கப்பட்ட . 
இவ்வா  வாிைய அதிகாிப்பதன் லம் இறக்குமதி ெசய்யப் 
ப கின்ற உ ைளக்கிழங்கு வைகக டன் ேபாட்  
ேபா கின்ற வைகயிேல, அதன் விைல நிர்ணயிக்கப்ப கின்ற 
ேபா  எங்க ைடய உள்நாட்  உற்பத்திையப் ெப க்க 

ம். ஏெனன்றால், உள் ாில் உற்பத்திச் ெசல ம் அதிகம்; 
உற்பத்தி வள ம் குைற . ஆகேவ, உற்பத்திையப் 
ெப க்குவதன் லம்தான் எங்க ைடய வளங்கெளல்லாம் 
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நன்றாகப் பயன்ப த்தப்பட் , எங்க ைடய பகுதிகள் - அ  
வடக்கு, கிழக்காக இ க்கலாம், மைலநாடாக இ க்கலாம் - 
சாியான வளர்ச்சிையக் காண ம்; ெபா ளாதார 
வளர்ச்சிெயான்ைற அைடய ம். 

நான் இப்ேபா  கூறிய ேபால, அபிவி த்தி 
ெசய்யக்கூ ய நல்ல வளமான நிலங்கள் எல்லாம் இரா வக் 
கட் ப்பாட் ேல இ க்கின்றன. ஏறக்குைறய 24 கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி கள் இன்ன ம் இரா வக் கட் ப் 
பாட் ேல இ க்கின்றன. இவற்றில் ஏறக்குைறய 23,000 ேபர் 
வாழ்ந் வந்தார்கள்; 6,450 கு ம்பங்கள்  இ ந்தன. இவர்கள் 
எல்லாம் மிக நீண்டகாலமாக காம்களிேல தங்கியி க் 
கின்றார்கள். இந்த நிைலைமயில் இப்ேபா , மயி ட் ப் 
பகுதியிேல ஒ  விடயம் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . 
அண்ைமயில் பா காப் ச் ெசயலாளர் அவர்கள் GAக்கு ஒ  
க தம் எ தியி க்கின்றார், மயி ட் யிேல இ க்கின்ற 
மீன்பி த் ைற கத்ைத வளலாய்ப் பகுதிக்கு மாற்றேவண் ம் 
என் . அதைன அங்குள்ள மக்கள் எவ ேம வி ம்பவில்ைல. 
ஏெனன்றால், மயி ட்  என்ப  மிகப்ெபாிய மீன்பி த் 

ைறயாக இ ந்த , இன்  அங்கு மக்கள் இல்ைல, 
மயி ட் க் கிராமத்தி ந்த மக்கள் ஏறக்குைறய 5,000 ேபர் 
இடம்ெபயர்ந்  காம்களிேல வாழ்கின்றார்கள். அவர்கள் 
எல்ேலா ம் மிக விைரவிேல மீள்கு ேயற்றப்பட ேவண் ம். 
இப்ெபா , இந்த மீன்பி த் ைற கத்ைத மாற் வதன் 

லம் அங்குள்ள மக்கள் மீள்கு ேயற்றப்படமாட்டார்கேளா 
என்றெதா  எண்ணப்பாட்ைட அவர்கள் மத்தியில் அரசாங்கம் 
உ வாக்கியி க்கின்ற . இைவகெளல்லாம் ஒ  
நல்லாட்சிக்குப் ெபா த்தமானதல்ல. நாங்கள் எதிர்பார்த்  
வாக்களித்  உ வாக்கிய ஓர் ஆட்சிக்கு இைவ நல்ல 
விடயங்களல்ல. நிச்சயமாக, அந்த மக்கள் மீண் ம் மிக 
விைரவிேல கு ேயற்றப்படேவண் ம். நாட்கள் ெசல்லச்ெசல்ல 
அவர்க க்குக் கிைடக்கும் பயன்கள் மாத்திரமல்ல, 
அவர்க ைடய வாழ்க்ைக ம் மிக ம் சீரழிந்த நிைலயிேல 
ேபாய்க்ெகாண் க்கின்ற . 

அத் டன், தமிழ் அரசியல் ைகதிக ைடய வி தைல 
சம்பந்தமாக ம் நான் கூறேவண் ம். இப்ேபா , அவர்களில் 
39 ேபர் வி தைல ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். இன் ம் சில 
ேபர் னர்வாழ் க்கு அ ப்பப்பட இ ப்பதாக நாங்கள் 
அறிகின்ேறாம். அச்ெசய்தி உத்திேயாக ர்வமானதாக 
இல்லாவிட்டா ம் எங்க க்கு அறியக்கிைடத்த ெசய்தி. 
அவர்களில் சிலர், தங்க க்குப் னர்வாழ்  வழங்குமா  
அைமச்சைரக் ேகட் க்கின்றார்கள். இன் ம் சிலர் 
தங்க க்கு ைமயான வி தைல ேவண் ம் என்  
கூ கின்றார்கள். எங்கைளப் ெபா த்தமட் ல், 11,000 
வி தைலப்  உ ப்பினர்கள் இன்  வி தைல 
ெசய்யப்பட்  மக்க டன் கலந்  வாழ்கின்றேபா , அவர்கள் 
ஏற்ப த்தாத பிரச்சிைனைய, அவர்களால் மீள்கட் யைமக்கப் 
படாத ஓர் ஆ தப் ேபாராட்ட இயக்கத்ைத இந்த இ ற் ச் 
ெசாச்சம் ேபர் ேபாய்ச் ெசய் விட யா ; ெசய்யப் 
ேபாவ மில்ைல என்ப தான் எங்க ைடய நிைலப்பா .  
ஜனாதிபதி அவர்களாக இ க்கட் ம் அல்ல  பிரதமர் 
அவர்களாக இ க்கட் ம், இ வ ேம ெகாள்ைக ாீதியாக அரசு 
இைத ஏற் க்ெகாள்வதாக எங்களிடம் பல தடைவகள் 
கூறியி க்கிறார்கள். இைதச் ெசய்வதிேல கீழ்மட்டத்திேல 
தைடகளி க்கின்றன.  அேதேநரம் சில எதிர்க்கட்சியின ம் 
இைத ஏேதா ஒ  ெபாிய விடயமாக விமர்சித்  வ கிறார்கள். 
அவர்கேள கடந்த காலங்களில் 11,000 ேபைர வி தைல 
ெசய்தி க்கிறார்கள் என்பைத அவர்கள் நன்றாக 
உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். ஆகேவ, இந்த 200 ேபைர 
வி தைல ெசய்வதால் நாட் ல் எந்த அசம்பாவித ம் 
நடந் விடா .   

எனக்குத் ெதாிந்த ஸ்பகுமார என்ற ஒ வர் இன்  15 
வ டங்களாக remandஇல் இ ந் வ கின்றார். 
அவாிடமி ந்  self-confession extracted from him by an ASP. 
ஒ  ASP - Assistant Superintendent of Police ஆல் 
எ க்கப்பட்ட ெசாந்த வாக்கு லம் ஒன் தான் 
அவ க்ெகதிரான சாட்சி. இன்ைறய நிைலைம என்ன 
ெவன்றால் அந்த ASP இறந்  ஐந்தா  வ டங்களாகி 
விட்டன. Now, he has died. ஆகேவ, சாட்சியில்லாமல் 
அவாின் வழக்கு ேபாய்க்ெகாண் க்கின்ற .  அ ம் ெசாந்த 
வாக்கு லம் ASP ஆல் எ க்கப்பட்ட . ேவ  எந்தவித 
சாட்சிக மில்லாமல் இவர் 15 வ டங்களாக jail இல் 
இ க்கின்றார். இப்ப யான பல வழக்குகள் அங்கி க்கின்றன. 
நீங்கள் ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித உாிைமகள் 
சைபயிேல கூறியி க்கின்றீர்கள் இந்த Prevention of Terrorism 
Act - PTA - நிச்சயமாக repeal பண்ணப்ப ெமன் . 
சிைறயிேல இ க்கின்ற ெப ம்பான்ைமயாேனா க்கு 
அதன ப்பைடயில்தான் வழக்குகள் தாக்கல்ெசய்யப் 
பட் க்கின்றன. ஆகேவ, நீங்கள் அைனவைர ம் வி தைல 
ெசய்வ தான் தர்ம ம்கூட. ஏெனன்றால், த்தம் 

வைடந்  ஆ  வ டங்களாகிவிட்டன. நாங்கள் 
எல்ேலா ம் கூ கிேறாம், ஓர் அைமதிையக் ெகாண் வர 
ேவண் ெமன் . மக்கள் எல்ேலா ம் இனங்க க்கிைடேய ஓர் 
ஒற் ைம வரேவண் ம்;  நல் ணக்கம் உ வாகேவண் ம் 
என்  வி ம் கின்றார்கள். இன்  அைனவ ம் 
நல் ணக்கத்ைதப் பற்றிக் கைதக்கின்ேறாம். ஆகேவ, இவர்கள் 
எல்ேலா ம் வி தைல ெசய்யப்படேவண் ம். இந்த 
அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகள் எல்லாம் தீர்க்கப்படாமல் 
நிச்சயமாக ஒ  நல் ணக்கம் ஏற்படமாட்டா .  

அ மாத்திரமல்ல இந்தச் சிறிய பிரச்சிைனகைளெயல்லாம் 
தீர்க்க யாம க்கின்றேபா  எப்ப  எங்க ைடய 

ைமயான பிரச்சிைனக்கு ஒ  நியாயமான தீர்ைவ 
அரசினால் உ வாக்க ம்? எதிர்க்கட்சிகள் அல்ல  
அதிதீவிரவாதிகள் எனக் கூறிக்ெகாள் ம் 
ெதன்னிலங்ைகயிேல இ ப்பவர்கள் எதிர்ப்பார்கள் என்ற 
பயத்திேல இந்தச் சிறிய பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்ேக 
தயங்கினால், இனப்பிரச்சிைன ெதாடர்பில் எப்ப ெயா  
நியாயமான தீர்ைவ இந்த அரசு ன்ைவக்க ம் என்  
எங்க ைடய மக்கள் பலர் மிக மிக அ த்தமாக எங்கைளக் 
ேகட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஏெனன்றால், மக்க க்குத் 
ெதாி ம், எங்க ைடய கட்சிையப் ெபா த்தமட் ல் அ  
அரசுக்குப் பாாிய அ த்தங்கைளக் ெகா க்கேவா 
எதிர்ப் க்கைள ெவளிப்ப த்தேவா இல்ைல என்ப . சில 
விடயங்களிேல அ த்தங்கள் ெகா த்தா ம் அரைசப் 
ெபா த்தமட் ல் அதற்கு ஒ  கால அவகாசம் ெகா க்க 
ேவண் ம் என்ற ஒ  அபிப்பிராயத்திேலேய எங்க ைடய 
கட்சி இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற .  எங்க ைடய தைலவர் 
அவர்க ம் அந்த அ ப்பைடயிேலேய ேவைல ெசய்  
ெகாண் க்கின்றார். ஆகேவ, ஒ  நியாயமான தீர்ைவ 
நாங்கள் எதிர்பார்ப்பெதன்றால் இந்த சாதாரண விடயங்கைள 
அரசு த ல் நிைறேவற்றேவண் ம்.  இந்த விடயத்ைதப் 
பாரா மன் க்குக் ெகாண் வரத் ேதைவயில்ைல; ன்றில் 
இரண்  ெப ம்பான்ைம ேதைவயில்ைல. எ ேமயில்லாமல் 
அரசால் ெசய்யக்கூ ய விடயங்கைளேய ெசய்யாம ப்ப  
எங்கள் மக்கள் மத்தியிேல மிகப்ெபாிய ேகள்வியாக 
இ க்கின்ற . ஏெனன்றால் அவர்கள் மிகப் ெப வாாியாக 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கு வாக்களித்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
அவர்களிடம் ஒ  நிச்சயமான எதிர்பார்ப்பி க்கின்ற  
ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம மந்திாி அவர்க ம் ேசர்ந்  
இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற பிரச்சிைனக்கு ஒ  நியாயமான 
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தீர்ைவ வழங்குவார்கள் என் . அதன் ஆரம்பமாக மக்கள் 
மீள்கு ேயற்றப்பட ேவண் ம். சிைறயிேல வா கின்ற 
இைளஞர்கள் வி விக்கப்பட ேவண் ம்.  

வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளில் ெபா ளாதார ைமயங்கள் 
ெபாியளவிேல உ வாக்கப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
இன்ைறக்கு ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் என்ப  மிகப் 
பாாியளவிேல அங்கி க்கின்ற . உங்க க்குத் ெதாி ம், 
கடந்த 30 வ டங்களாக எந்த ஒ  அபிவி த்திைய ம் காணாத 
பிரேதசங்கள் எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்கள் 
என்ப . ஆகேவ, அங்கு ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் 
என்ப  அதிகளவில் இ க்கின்ற . அேதேவைள, ஏைனய 
பகுதிகளி ம் ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் இ ப்பைத  
நாங்கள்  ம க்கவில்ைல. ஆனால், ஏைனய பிரேதசங்கைள 
விட வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளில் அந்தப் பிரச்சிைன மிகக் 
கூ தலான அளவிேல இ க்கின்ற . ஆகேவ, பாாிய 
அளவிேல அங்கு தலீ கைளச் ெசய்வதன் லம் 
ெபா ளாதாரத்தில் வளர்ச்சிையக் காண ம். ெவ மேன, 
அரச ேசைவயில் ஏற்ப கின்ற ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதால் 
மாத்திரம் ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டத்ைதத் தீர்க்க யா . 
ஆகேவ, சாியானெதா  ெபா ளாதார வளர்ச்சிையக் 
காண்பெதன்றால் மிகப் பாாிய தலீ கள் ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். அதன் லமாக அங்கி க்கின்ற மக்க க்கு 
நியாயமான ஒ  வாழ்ைவப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். 
கடந்த காலங்களிேல இ ந்த கசப்பான உணர் கைள 

ைமயாக மறக்க யா விட்டா ம் கால ஓட்டத்திேல 
அைவ மன்னிக்கப்பட்  அல்ல  மறக்கப்பட் விடலாம். அந்த 
ேநரத்திலாவ  இனப்பிரச்சிைனக்குச் சாியான ஒ  தீர்ைவப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதன் லம், “நாங்கள் ெகா த்த விைலக்கு 
ஏற்றதாக ஒ  தீ்ர்  கிைடக்கின்றேத!” என்ற 
மனத்தி ப்தி டனாவ  மக்கள் வாழக்கூ ய ஒ  
நிைலைமைய உ வாக்க ேவண் ெமன்  ேகட் , என  
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  

 
 [අ.භා. 1.16] 

 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් 

අය වැය පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට මම ඉතිහාසයත් එක්කම 
කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මම 1994 අෙගෝස්තු 16වැනිදා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වූ මන්තීවරෙයක් වශෙයන් අවුරුදු 
20කට වැඩි කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන මන්තීවරෙයක් 
වශෙයන් කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම එදා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඊළඟට එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයට සම්බන්ධ  වුණා. 2002-2004 එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් අවුරුදු 2ක කාල සීමාව 
තුළ කුඩා පරිමාණ වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කරමින්, ඊළඟට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම්, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන, 
ආර්ථික සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන වැනි අමාත්යාංශ 
ගණනාවක ඇමතිකම් හා නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම් දරලා, ඒ 
රජයයන්වල අය වැය කතා විශාල පමාණයකට සවන් දීලා, කථා 
කරලා ෙම් අය වැය ගැන කථා කරන ෙකොට කථා කරන්න ඕනෑ 

ඉතාමත්ම කමානුකූලව හා පරිස්සමින් කියලා මට හිතුණා. ඒ 
ෙමොකද, අපි රටක අය වැයක් හදන්ෙන් ඒ රෙට් ජනතාවෙග් 
දුප්පත්කම නැති කරලා අවසාන වශෙයන් ඒ රෙට් මිනිස්සුන්ට 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්නයි. පසු ගිය 
රජය කාල සීමාව තුළ අය වැය හදන්න ඉස්ෙසල්ලා අපිව 
කැ ෙඳව්වා, රෙට් සිටින විද්වතුන් කැ ෙඳව්වා, ෙනොෙයකුත් 
පත්තරවල දැන්වීම් දාලා අදහස ් හා ෙයෝජනා ගත්තා. එෙහම 
කරලා තමයි එදා අය වැය හදලා ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත් ෙමවර අය 
වැය ඉදිරිපත් කරන්නට ෙපර මට නම් එවැනි අත් දැකීමක් 
ලබන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙවන්න ඇති උෙද් 
ඉඳලා කථා කළ ගරු මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමන්ලා ෙනොෙයක් විධියට තම තමන්ෙග් අදහස් පකාශ 
කෙළේ. 

ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
පතිපත්ති පකාශන 5කින් යුක්තවයි. ඒවාට ගැලෙපන විධියට 
තමයි අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි නැවත වතාවක් 
2021 දී ෙහෝ කවදා ෙහෝ මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ වශෙයන් 
මැතිවරණවලට ඉදිරිපත් ෙවලා නැවත ෙමවැනි තනතුරුවලට පත් 
ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින පිරිසක්. 

මා නිෙයෝජනය කරන තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ෙගොවි, 
ධීවර, කම්කරු වැනි ජනතාව තමයි බහුලව ඉන්ෙන්. පසු ගිය දවස් 
කිහිපය තුළ මා එම පෙද්ශයට ගිහිල්ලා ෙගොවි ජනතාව ඇතුළු 
ෙනොෙයකුත් රැකියා කරන ජනතාවෙග් අදහස් විමසා බැලුවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න යන කමය පිළිබඳව ෙගොවි 
ජනතාව සන්ෙතෝෂ නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි පාසල් නිල ඇඳුම් 
ලබාදීෙම් කමය ගැන ෙදමව්පියන්ෙගන් ඇහුවාම, ඒ 
ෙගොල්ලන්ටත් සන්ෙතෝෂයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් 
ෙසේවකයින්ෙගන් ඇහුවාමත් ඒ එක්ෙකෙනක්වත් තෘප්තිමත් 
නැහැ. එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන් රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමා කියවපු අය වැය පිළිබඳව හරි වැටහීමක් ලබා ගන්නට 
හැකි ෙවලා නැති නිසාද, එෙහම නැත්නමන් එහි වටහාගන්න බැරි 
ෙදයක් තිෙබන නිසාද කියා මටවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි මහජන ඡන්දෙයන් ආපු නිෙයෝජිතෙයෝ 
වශෙයන් අපි නිතරම බලන්න ඕනෑ, මහ ජනතාවට ෙත්ෙරන 
විධිෙය්, මහ ජනතාවට දැෙනන විධිෙය් කටයුතුවලට සම්බන්ධ 
ෙවලා ඒවාෙය් පතිලාභ ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට ලබා ෙදන්න. ඒ 
නිසා මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය වැය පිළිබඳව මහජන 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් සලකා බලා විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය, ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ෙසේවකයින් විශාම යන ෙකොට 
ලබාෙදන වාහන බලපතය, ඒ වාෙග් අෙනකුත් ෙද්වල් 
සංෙශෝධනය කරලා මහ ජනතාවෙග් වැඩි ෙදෙනකුෙග් කැමැත්ත 
අනුව, මහ ජනතාවට වැඩි යහපතක් වන විධියට කියා කරන්න 
පුළුවන් නම් එය රජෙය් පැවැත්මට ඉතාමත්ම ෙයෝග්යයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. 

අපි අය වැයකින් විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු වන 
අෙනකුත් කාරණාවලින් හැම කරුණක් පිළිබඳවම ෙම් අය වැෙය්දී 
පකාශ වුණා. අද වන විට රෙට් මිරිස් කිෙලෝවක් රුපියල් 1,200යි. 
පසු ගිය කාලෙය් ෙදහි කිෙලෝ එකක් රුපියල් 1,000කට තිබුණා. 
ඉතින් ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් මිල මීට ෙපර වැඩි වුණාට, ෙම් වාෙග් 
මිල වැඩිවීමක් සිදු වුෙණ් නැහැ. දැනට අවුරුද්දකට ආසන්න 
කාලයකට ඉස්ෙසල්ලා තමයි ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ 
ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණ්. අද වන විට ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා 
අවුරුද්දකටත් ළං ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රජය කාලෙය් පැළ 
වර්ග, මාසයක් වයසැති කුකුළු පැටව් වැනි ෙද්වල් ගෘහස්ථව 
හදන්න අපි ලබා දුන්නා. ඒ තුළින් යම්කිසි ආර්ථික වර්ධනයක්  
ඔවුන් ලැබුවා. ඒ නිසා තමයි ඒ කාලෙය් මිරිස්, එෙහම නැත්නම් 
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2015 ෙනොවැම්බර් 30 

ෙදහි හා අෙනකුත් ෙද්වල් ෙමවැනි ගණන්වලට ඉහළ ෙනොගිෙය්. 
ෙකොයි රජය කළා වුණත් හරි ෙදයක් කරලා තිෙබනවා නම්, ඒක 
ඉදිරියට ෙගන ගිෙයොත් ඒෙකන් ඕනෑම රජයකට යහපතක් ෙවයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

සමස්ත අය වැය ගත්තාට පසුව අපට ෙපනී යනවා, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනාවක් කරලා තිෙබනවා කියලා,"අෙප් කැළෑ 
විනාශ ෙවලා තිෙබන නිසා, ඒ කැළෑ පමාණය සියයට 30ක් දක්වා 
වැඩි කරන්න ඕනෑ" කියා. එය රටට ඉතාමත්ම වැදගත්, ෙලෝකයට 
වැදගත් ෙයෝජනාවක්. නමුත්, අද ෙවන විට මම ජීවත් ෙවන 
තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් සිදු ෙවලා තිෙබන වන විනාශය ෙදස 
බලන විට ඒ ෙයෝජනාව ෙකොෙතක් දුරට සාක්ෂාත් ෙවයිද කියලා 
කියන්න අමාරුයි. ඉතාමත්ම ශීඝෙයන් වන විනාශය පැතිෙරනවා. 
ඒක මම හිතන්ෙන් තිකුණාමලෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, මට ආරංචි 
වුණු විධියට මඩකලපුව, අම්පාර, මුලතිව් වැනි ෙම් රෙට් වනාන්තර 
පිහිටා තිෙබන ඒ ඒ දිස්තික්කවල කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා 
කියලායි. ඒ බව මුලසුන ෙහොබවන ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමාත් දන්නවා ඇති කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, එතුමාත් 
වන්නිෙය් නිසා. එදා වන්නිෙය් තිබුණු වන පමාණයට වඩා විශාල 
වන පමාණයක් එළි ෙපෙහළි ෙවමින් පවතින බව එතුමාත් 
දන්නවා. මහජනතාවට ෙගොවිතැන් කරන්න, ජීවත් ෙවන්න ඉඩම් 
අවශ්යයි. නමුත්, කමානුකූලව, නිර්මාණකූලව ඒ කටයුතු කරන්න,   
ඒ අංශ භාර රජෙය් නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් මැදිහත් ෙවලා ඒ 
අවශ්ය උපෙදස් ලබා දුන්ෙනොත් ෙම් වන විනාශය වළක්වා ගැනීෙම් 
හැකියාව තිෙයයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් වීම වඩාත් 
කාෙලෝචිතයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

මා නිෙයෝජනය කරන තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් ජන ෙකොටස් 
එක හා සමාන වශෙයන් ෙවෙසන නිසාත්, පසු ගිය අවුරුදු 30ක 
කාල සීමාව තුළ තිබුණු ඒ යුදමය වාතාරවණය නිසා ඒ ජනතාවට 
අධ්යාපන පහසුකම්, සමාජෙය් අෙනකුත් කාරණා පිළිබඳව 
දැනුවත් වීම් අඩු නිසා ඒ අයට ඒ ගැන හැඟීමක් නැහැ. එම නිසා 
ඒෙගොල්ෙලෝ ඒ වන විනාශයන් එක එක විධියට බහුලව කරෙගන 
යන නිසා, තවදුරටත් රජෙය් අවධානය ඒ ෙකෙරහි ෙයොමු වුෙණොත් 
වඩාත් ෙහොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

සමස්තයක් හැටියට ගත්ෙතොත් ෙම් ජනගනය වැඩිවීම, කැළෑ 
එළි ෙපෙහළි කිරීම වැනි කටයුතු නිසා වන අලි සහ මිනිස් ගැටුම් 
විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙමවර අය 
වැෙයනුත් විශාල මුදලක් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ඒ පෙද්ශවලට තුලනය ෙවලා වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ෙගොවි සංවිධානත් දැනුවත් ෙවලා 
ෙම් අලි වැට ඉදි කරන කටයුත්ත කෙළොත් ෙගොවි ජනතාවට 
ඒෙකන් විශාල යහපතක් ලැෙබයි. ඒ වාෙග්ම අලි-මිනිස් ගැටුම 
අවම කර ගැනීමටත් අවස්ථාව ලැෙබනවා කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. 

අෙප් පෙද්ශවල තිබුණ අවුරුදු 30ක යුදමය වාතාවරණය මත 
විශාල වැව් සංඛ්යාවක් වල් බිහිෙවලා, කැඩිලා බිඳිලා ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාල සීමාව තුළ අපි විශාල වශෙයන් ඒවා 
පතිසංස්කරණය කළත්, තවත් විශාල පමාණයක් පතිසංස්කරණය 
කිරීමට තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට අෙප් වාරිමාර්ග ඇමතිතුමා 
පසු ගිය දවසක අපිව කැඳවලා කරන්න තිෙබන වැඩ කටයුතු 
පිළිබඳව අෙපන් ඉල්ලීම් ලබා ගත්තා. එවැනි කටයුත්තක් කළ 
පළමුවන ඇමතිවරයා හැටියට, එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියත්, 
ෙනොහිටියත් මාෙග් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට පුද කරන්න 
කැමැතියි. ඒ ෙමොකද, ඒ තුළින් මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට අපි 
දන්නවා, අෙප් පෙද්ශවල වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මහ 
ජනතාවට ෙකෙරන යහපත් ෙද්වල් ෙමොනවාද  කියන එක ගැන. ඒ 

තුළින් අපට ගමට ගිහින් ඒ මිනිසුන්ට කථා කිරීෙම් හැකියාව, 
මිනිසුන් අතරට යාෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට ස්තුති කරනවා. 

තුෙරයිෙරත්නසිංහම් අෙප් තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් 
මන්තීතුමා උෙද් කථා කළා. එතුමාෙග් කථාව මම ටිකක් අහෙගන 
හිටියා. එතුමා සමස්ත තිකුණාමලෙය්ම තිෙබන පශ්න රාශියක් 
පිළිබඳව කථා කළා. පසු ගිය වසර පහක කාල සීමාව තුළ මම 
තිකුණාමල පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් 
සිටියා. විපක්ෂ නායක සම්පන්දන් මැතිතුමාට ලැබී තිබුණු 
විමධ්යගත මුදල් සියල්ලම පාෙහේ වැය කිරීමට අපි අවසර ලබා 
දුන්ෙන් ආගමික කටයුතු සඳහායි. ආගමික කටයුතු සඳහා ඒ මුදල් 
ලබා ෙදන එෙක් කිසි වරදක් නැහැ. නමුත් ඒ මුදල් මහ 
ජනතාවෙග් වැවක් හදන්න, එෙහම නැතිනම් ෙගොවි බිමකට යන 
ඇළ පාරක් හදන්න, එෙහම නැතිනම් ෙගොවි ජනතාවට අවශ්ය 
කරන වගා ළිඳක් හදන්න, ඒ වාෙග්ම පස් දමා ගමට යන පාර 
හදන්න වැනි ෙද්වලට ෙයොමු කළා නම් මහ ජනතාවට මීටත් වඩා 
ෙහොඳ පෙයෝජනයක් ගන්නට හැකියාව තිබුණා. විපක්ෂ 
නායකතුමා ෙමවරවත් ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට ඒ කටයුත්ත ඉටු 
කර ෙදයි කියා මා හිතනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙතන්නමරන්වාඩි ගැන එතුමා කථා කළා. 
තිකුණාමල දිස්තික්කෙය්, මා නිෙයෝජනය කරන ආසනෙය්යි 
ෙතන්නමරන්වාඩි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙතන්නමරන්වාඩිවලට යන්න 
පුළුවන් ෙහොඳ carpet පාරක් අපි ලබා දී තිෙබනවා; විදුලිය ලබා දී 
තිෙබනවා; ෙපර පාසල් ෙගොඩනැඟිලි හදා දී තිෙබනවා. දැනට ඒ 
පෙද්ශෙය් අලි වැට ඉදිෙවමින් පවතිනවා. නමුත් ඒ පෙද්ශෙය්  
ඇති පශ්නය තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එහි සිටි 
ජනතාව පසු ගිය කලබල සමයත් සමඟම වවුනියාෙව් පදිංචියට 
ගියා. ඒ අයෙග් දරුවන්ට දැන් ෙහොඳ පාසල් අධ්යාපනයක්  
වවුනියාෙව්දී ලැෙබනවා. ඒ පරම්පරාෙව් අය හුඟ ෙදෙනක් නැවත 
ඒ ගමට ඇවිල්ලා පදිංචි ෙවලා ඉන්න කැමැති නැහැ. ඒ මිනිසුත් 
එක්ක මම ෙබොෙහොම සුහදව කටයුතු කරනවා. දැන් ඒ පෙද්ශයටත් 
Indian Housing Project එකක් ලබා දීමට නියමිතයි. ඒ කාලෙය් 
අපි ඒ ගැන දැනුවත් කර තිෙබනවා. අඩු ගණෙන් ෙදවැනි 
පරම්පරාව ෙහෝ කවුරු ෙහෝ ඒ ගම්වල පදිංචි කරවන්න පුළුවන් 
නම්, ඒ මිනිසුන් ඇවිල්ලා එෙහේ පදිංචිෙවලා ඉඳීවි. නමුත් පදිංචිව 
සිට පිටව ගිය අය නැවත එන්න කැමැත්තක් දක්වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, එම පෙද්ශෙය් පාසල්වල  තිෙබන ගුරු හිඟය නිසා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාසල්වල තිෙබන ගුරු හිඟය 
ඔබතුමන්ලාෙග් පාසල්වලට විතරක් ෙනොෙවයි, නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත්, තිකුණාමල දිස්තික්කෙය්, සිංහල, මුස්ලිම් සියලු 
පාසල්වල පවතිනවා. ඉංගීසි ගුරුවරු නැහැ, විද්යා ගුරුවරු නැහැ, 
ගණිත ගුරුවරු නැහැ. එෙහම නැත්නම් පාසලක ගුරුවරු නමට 
ඉන්නවා. ගණන් කරලා බැලුෙවොත් පාසලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ ගුරුවරු ෙවනත් ස්ථානයකයි ෙසේවය කරන්ෙන්. ෙමන්න 
ෙමවැනි විෂමාචාර විශාල පමාණයක්, නැ ෙඟනහිර පළාෙත්, 
තිකුණාමල දිස්තික්කය තුළ තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙමන්න ෙම්වා ෙවනස් කරන්න ඔබතුමන්ලා, අපි 
සියලු ෙදනාම එක්කාසු ෙවලා හරි කමයක් කියාත්මක කෙළොත් 
ෙහොඳයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ තුළින් අවුරුදු තිහක් 
ආපස්සට ගිය අෙප් රෙට් අධ්යාපනය නැවත ෙගොඩනඟා ෙගන, 
යහපත් දරු පරපුරක් අෙප් පළාත්වලින් ෙම් රටට දායාද කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පළාෙත් උග  පානීය ජල හිඟයක් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය වකවානුවල අපි මුළු පළාතටම 
-තිකුණාමල දිස්තික්කයටම- පානීය ජලය ලබා දීෙම් වැඩ 
සටහනක් කියාත්මක කර ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසකට අලුතින් ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පහසුකම් ලබා දුන්නා. තවත් 50,000ක් වැනි පිරිසකට පානීය 
ජලය ලබා දීෙම් ෙයෝජනා කම පටන් ගත්තාට එය අතරමඟ 
ඇනහිට තිෙබනවා. නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්ය රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කරුණු ඇති ඒ අදාළ ෙල්ඛන මා සභාගත* 
කරනවා. 

ඒවා පරීක්ෂා කර බලා, නතර වී තිෙබන ඒ ජල ෙයෝජනා 
කමවලට අවශ්ය පතිපාදන ලබා දීලා, අෙප් මිනිසුන්ට ෙබොන්න 
අවශ්ය කරන පානීය ජලය ලබා ෙදන්න කියා මා කාරුණික 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

තිකුණාමල දිස්තික්කය ඇතුළු නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ම අෙප් 
මිනිසුන්ට තවත්  පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට ඉඩම්වලට අවශ්ය 
කරන ඉඩම් බලපත ඔප්පු නැහැ. ගරු අගමැතිතුමාෙග් පධාන 
මැතිවරණ පකාශයක් තමයි ඒ සෑම ෙකෙනකුටම අවශ්ය කරන 
ඉඩම් බලපතයක් ලබා ෙදනවා යයි කීම. ඉඩම් බලපතයක් ලබා 
ෙදනවා කිව්වත්, අවුරුදු ගණනාවක සිට තිබුණු සෑම රජයක්ම එය 
කීමට පමණක් සීමා කිරීම නිසා ඒ මිනිසුන්ට දැන් ඒ කථාව තිත්ත 
වී තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු තිහක් දුක් විඳපු සිංහල, ෙදමළ හා 
මුස්ලිම් බහුතරයක් ඉන්න පෙද්ශයක් වන නැ ෙඟනහිර පළාතත්, 
සිංහල ජනතාව නැති වුණත් බහුතරයක් ෙදමළ සහ මුස්ලිම් 
ජනතාව ඉන්න උතුරු පළාතත් කියන පළාත්වලට විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කර ඉඩම් බලපත -ඔප්පු- ලබා ෙදන්න කියා මා 
අෙප් රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

පශ්නවලට ඇහුම්කන් ෙදමින් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අෙප් 
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙගනුත්, අෙප් ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි 
ෙසොයිසා ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා; අෙප් ජනතාවට 
ඉක්මනටම පානීය ජලයත්, වාරිමාර්ග කමත් ලබාදීලා, ෙහොඳට 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් යුගයක් ඉදිරිෙය්දී බිහි කර ෙදන්න කියා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 1.32] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් 

සිටින අවස්ථාෙව් මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
ඉතාම සතුටු ෙවනවා. මුළු රටත්, ජනතාවත්, ආර්ථිකයත් රාජපක්ෂ 
පාලනෙය් ආනිසංසෙයන්, ආනුභාවෙයන් ෙලඩ ෙවලා, ඔත්පල 
ෙවලා තිබුණා කියා පසු ගිය වකවානුව පුරාම -අය වැය කථාෙවන් 
පසුව- කැබිනට් අමාත්යවරු කිහිපෙදෙනක්ම පකාශ කළා. 
එතුමන්ලා කිව්වා, "ෙම් රෙට් ජනතාවට, ආර්ථිකයට ෙපෂර් එක, 
දියවැඩියාව, ඇදුම, වකුග ඩු ෙරෝග ආසාදනය, පක්ෂාඝාතය හැදිලා 
තිබුණා" කියා. "ෙම් රෙට් ආර්ථිකයත්, ජනතාවත් පණ අදිමින් 
තමයි හිටිෙය්. ඒ සියල්ලන්ටම ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් 
ඉතාම විශිෂ්ට වූ පතිකාරයක් ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබුණා" කියා 
එතුමන්ලා පැහැදිලි කළා. ඒක ඇත්ත. ඊට පසු දින -

2015.11.21දින-  "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පැහැදිලිව පළ කර 
තිබුණා, "බඩු මිල බස්සයි" කියා. කළ යුතු, ෙනොකළ යුතු, විය යුතු, 
ෙනොවිය යුතු, සහන, අසහන සියල්ලම එම පුවත් පෙත් පිටු 
ෙදකක් පුරා මහා පතරංග ජාතකය වාෙග් පළ කර තිබුණා. 
ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් දැක්කාට පසුව  ජනතාවට අද ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව කථා කළ යුතුයි කියා මා 
හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය කථාව 
කියවන ෙකොට, දහසකුත් එකක් පශ්න මැද ජීවත් වන අෙප් රෙට් 
ජනතාව ෙලඩ ඇ ෙඳේ, පැදුෙර් ඉඳෙගන දෑස් දල්වාෙගන බලා 
සිටියා, "බලය නැති ෙවලා හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
වසර 20කින් පසුව පරණ අයත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් පිහිටවපු 
සභාග ආණ්ඩුෙව් අය වැෙයන් අෙන්, අෙප් ජීවිතවලට, අෙප් රටට, 
අෙප් දරුවන්ට, අෙප් පෙද්ශවලට ඉතාම යහපත් තත්ත්වයක් ඇති 
කරයි" කියා. අන්තිෙම්දී ෙමොකක්ද වුෙණ්? අය වැය කථාව අවසන් 
වන ෙකොට අපට ආරංචිය ආවා, ජනතාව මිය පරෙලොව ගිහින් 
කියා. ඊට පසුව ෙම් මිය පරෙලොව ගිය ජනතාවෙග් පශ්චාත් මරණ 
පරීක්ෂණය ෛවද්යවරු සිද්ධ කර තිබුණා. බැලුවාම 
ඔක්ෙකෝෙග්ම බඩත් සුද්ද ෙවලා තමයි මිය ගිහින් තිෙබන්ෙන්. 
ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව.  

අප කියන්න ඕනෑ ඉතිහාසය පුරාම ජනතාව මුළා කළ, 
රවට්ටපු, මහ මඟට ඇදලා දමපු ඔවුන්ෙග් අයිතීන් අමු අමුෙව් 
බෙලන් උදුරා ගත්ත කිසිම පාලකෙයකුට ෙහෝ පාලිකාවකට වැඩි 
කාලයක් රාජ්ය බලෙය් -ආණ්ඩු බලෙය්- ඉන්න ලැබුෙණ් නැති 
බව. තමන් බලයට පත් කළ ඒ ජනතාවම ඉතිහාසෙය් කුණු 
බක්කියට ඒ අය ඇදලා දමපු තත්ත්වයක් තමයි අප දකින්ෙන්. ඒ 
ගැන අපට තිෙබන්ෙන් කාලකණ්ණි සතුටක් ෙනොව කනගාටුවක් 
සහ සංෙව්ගයක්.  

2015 ෙනොවැම්බර් 05වැනි දා රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති පකාශනය තුළින් 2016 වසර සඳහා වන 
අය වැයට අඩිතාලම දමා තිෙබනවා කියා අය වැය කථාෙව් 3වැනි 
පිටුෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එමඟින් එතුමා පහත සඳහන් 
මධ්ය කාලීන උපාය මාර්ග ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. රැකියා 
අවස්ථා දස ලක්ෂයක් බිහි කරන්ෙන්, ආදායම් ඉහළ නංවන්ෙන් 
කාෙගද? ජනතාවෙග්ද එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුෙව් මැති 
ඇමතිවරුන්ෙග්ද කියා මම අහනවා. ගාමීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය 
කිරීම; ගාමීය හා වතුකරෙය් ජනතාවටත්, මධ්යම 
පාන්තිකයින්ටත්, රජෙය් ෙසේවකයින්ටත් ෙද්පළ අයිතිය ලබා දීම; 
ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ්යම පන්තියක් බිහි කිරීම තමයි එතුමාෙග් 
මධ්ය කාලීන සැලසුම් වන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්වා සම්පූර්ණෙයන්ම 
කියාත්මක වන්ෙන් සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් තුළ කියන 
එක එතුමා පැහැදිලි කර තිෙබනවා. ඇමතිවරුන් කිහිප ෙදෙනක්ම 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ කාලීනව කථා බහ කළා. අපි කියන්න 
ඕනෑ, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක පධාන ලක්ෂණ හයක් 
පවතින බව. ජනතා මිතශීලී ආර්ථිකයක් විය යුතුයි, ආර්ථිකෙය් 
පජාතන්තවාදය තිබිය යුතුයි, සමාජ ආරක්ෂණ දැලක් තිබිය යුතුයි, 
ආර්ථිකය පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කළ යුතුයි, පරිසරය ආරක්ෂා 
වීම තිබිය යුතුයි, ආදායම් ෙබදී යාෙම් විෂමතාව යනාදිය සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක මූලික ලක්ෂණ ෙවනවා. රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා කියපු ෙද්වල්ද දැන් ෙම් කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
කියා අපට ගැටලුවක් තිෙබනවා. එෙහම තත්ත්වයක් ෙම්  රෙට් 
තිෙබද්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉදිරිපත් කරපු අය 
වැය ෙයෝජනාව පිළිබඳව මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා.  

අපි කල්පනා කර බැලුෙවොත් 2015 වසෙර් අය වැය හිඟය 
රුපියල් බිලියන 675යි, රුපියල් ෙකෝටි 67,500යි. 2016 වසෙර් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2015 ෙනොවැම්බර් 30 

අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 740යි, රුපියල් ෙකෝටි 74,000යි. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2015 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 
ෙම් හිඟය රුපියල් බිලියන 65යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 
6,500ක්. ෙමන්න ෙම් අය වැය හිඟය පියවන්න අෙප්ක්ෂිත 
ආදායම් ලබා ගන්න කමෙව්දයක් තිෙබනවාද කියා අපි අහනවා. 
බඹරා මල ෙනොතලා ෙරොන් ගන්නා ආකාරෙය්  හැකියාවක් ෙම් 
පාලකයන්ට තිෙබනවාද කියා අපි පශ්න කරනවා. ඉතිහාසය පුරාම 
ෙම් රෙට් බලයට පත් වුණු කිසිම පාලකෙයක්, ෙම් රට පාලනය 
කරපු කිසිම පාලකෙයක් ඒ විධිෙය් වැඩ කටයුත්තක් අද වන 
තුරුත් කර නැහැ. අතීතෙය්දී වසර 31ක් පුරා ෙම් රට පාලනය 
කරපු ආණ්ඩුවක් තමයි අද ෙම් තිෙබන්ෙන්. කැෙල් මාරු වුණාට 
ෙකොටියාෙග් පුල්ලි මාරු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කථාව අපි 
විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්න 
ෙමතුමන්ලාටත් බැහැ කියන එක පැහැදිලියි. අපි විශ්වාස කරනවා, 
අෙප්ක්ෂිත ආදායම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියා. එය ලබා ගන්න 
වර්තමාන ආණ්ඩුවට ඵලදායක වැඩ පිළිෙවළකුත් නැහැ. ෙම් 
තුළින් තව තවත් වියදම් වැඩි ෙවනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය වශෙයන් ණය ගන්න සිදු 
ෙවනවා. එම ණය ෙගවන්න නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් සහ 
ඉලක්කයක් ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබනවාද කියා අපි අහනවා. ෙම් 
ෙදපිරිසටම ඉතිහාසය පුරාම උපකමික වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් 
නැහැ කියන එකයි අපි විශ්වාස කරන්ෙන්. වර්තමානෙය්ත් නැහැ, 
අනාගතෙය්ත් නැහැ. එයින් සිදු වන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් 
ෙනොෙවයි. මුළු රටත්, ජනතාවත් බරපතළ ණය උගුලක හිර 
ෙවනවා. ඉන්  මිෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවලට කරන්න තිෙබන එකම 
ෙදය රාජ්ය ෙද්පළ සහ රාජ්ය ආයතන ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා නම් 
අන්න ඒවා  විකිණීම, ෙවන්ෙද්සි කිරීම පමණයි. පුහුණ ශමය, 
ස්වාභාවික සම්පත්, නව ෙසොයා ගැනීම්වල අයිතිය -ෙප්ටන්ට් 
බලපතය- විෙද්ශිකයන්ට විකුණලා ඒෙකන් මුදලක් ෙසොයා ෙගන 
තමන්ෙග් බඩ වියත රැක ගන්න තමයි ෙම් පාලකයන් හැමදාමත් 
පුරුදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 1978 වසෙර් ඉඳලා  2015 වසර 
දක්වා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදපිරිසම කෙළේ ෙවන ෙමොකුත් ෙනොව 
විකිණිල්ල, බදු දීම වාෙග්ම ආයතන විනාශ කිරීම. ආයතන හා 
ෙසේවා සහ මිනිස ්ශමය මහා පරිමාණ ෙලස විකිණීම තුළින් තමයි 
තමුන්නා න්ෙසේලාෙග් විළි වහ ගත්ෙත් කියා මම කියනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් සම්පත් පිළිබඳව, මිනිසුන්ෙග් 
අයිතීන් පිළිබඳව  මිල නියම කිරීමක් කළා මිස කවදාවත් ඒවාෙය් 
වටිනාකම් පිළිබඳව තක්ෙසේරු කෙළේ නැහැ. ඔස්කා වයිල්ඩ් කියන 
පාඥයා කියලා තිෙබනවා, "නරුමයා යනු සෑම ෙද්කම මිල දන්නා 
එෙහත් වටිනාකම ෙනොදන්නා අෙයකි" කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙදෙගොල්ලන්ම පසු ගිය අවුරුදු 67 පුරාම කෙළේ විකිණිල්ල සහ 
මිලදී ගැනිල්ල මිස  මිනිසුන්ෙග් වටිනාකම් සහ රෙට් 
වටිනාකම්වලට සහෙයෝගයක් ලබාදීම ෙනොෙවයි කියන කාරණය 
මා විෙශේෂෙයන්ම පකාශ කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් රෙට් සංවර්ධනෙය් 
තරම ෙමොකක්ද කියලා අපට ෙත්ෙරනවා. වසර 67ක් පුරාම  අෙප් 
රට දැවැන්ත ණය උගුලක හිරෙවලා ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ගත්ත 
ණයට වාරික හා ෙපොලිය ෙගවීම අද අර්බුදයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙවෙළද ෙශේෂය බරපතළ විධියට කඩා වැටිලා තිෙබනවා. විෙද්ශ 
සංචිත අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙද්ශීය මුදල - රුපියල - අවපමාණය 
ෙවලා තිෙබනවා. 2014 අවුරුද්ෙද් රුපියල් 133ක් වුණු ෙඩොලර් 
එක 2015 අවුරුද්ද වනෙකොට රුපියල් 144ක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙඩොලර් එෙක් අගය රුපියල් 150 දක්වා නගින්න 
පුළුවන්. රුපියල ඔෙහේ පාෙවන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා. ඒකයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික උපකමය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ලජ්ජයි, ලජ්ජයි.     

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒකපුද්ගල 
ණය පමාණය ෙම් වන විට බරපතළ විධියට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 

අද අෙප් රෙට් ජීවත් වන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් 
කියන ෙබ්දයකින් ෙතොරව කුඩා දරුෙවකු පවා රුපියල් 
3,70,000ක ණයකාරෙයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොයි 
තරම් ආඩම්බරද අපට? ෙමන්න ෙම් වාෙග් බරපතළ විධිෙය් ණය 
උගුලක අපි සිර ෙවලායි ඉන්ෙන්. අෙප් රෙට් පාලකයන් ජනතාව 
ණය උගුලක හිර කර තිෙබනවා. 1950 ඉඳලා 2005 දක්වා වසර 
55 තුළ ගත්ත ණය වාෙග් තුන් ගුණයක් ණය ගත්තා, ෙම් රට 
සංවර්ධනය කරන්නයි කියලා රාජපක්ෂ පාලනය. 2005 ඉඳලා 
2014 දක්වා - වසර නවය තුළ - ඊනියා යහ පාලන ආණ්ඩුව 
යන්ෙන්ත් ඒ පාෙර්මයි - ඒ පීල්ෙල්මයි -. ඒ ගමෙන් කිසිදු 
ආකාරයක ෙවනසක් කරන්ෙන් නැහැ.  

2014 ෙදසැම්බර් වන විට රුපියල් බිලියන 7,390ක් වුණු ණය 
පමාණය 2015 ජූලි වන විට - මාස හතක් තුළ - රුපියල් බිලියන 
7990.8ක් බවට පත් කළා. රුපියල් බිලියන 600ක - රුපියල් 
ෙකෝටි 60,000ක - තවත් ණය ගත්තා. ෙමන්න ෙම් අනුව අපට 
ෙපෙනනවා, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විෙද්ශ රටවලින් ණය ගත්ෙත් 
ඉහළ ෙපොලී අනුපාතයකට බව. තවමත් ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ ණය 
ෙගවනවා; ඒ ණය පැටවු ගහනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපහාස 
මුඛෙයන් කථා කරපු තමුන්නාන්ෙසේලා වර්තමානෙය් කරන්ෙන්ත් 
ඒ ෙද්මයි. එහි කිසිම ආකාරයක ෙවනසක් නැහැ. 2015 මැයි 
මාසෙය් ආණ්ඩුව ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් දක්වා සියයට 6.85ක 
ෙපොලියට ණය ගත්තා. ෙවනසක් නැහැ, තකට තක; එකට එක. 
කිසි ෙවනසක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා අද කසාය බීපු ෙගොළුෙවෝ 
වාෙග් ඔෙහේ ඉන්නවා, නෑසු කන් ඇතිව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වනෙකොට ෙබොර 
ෙතල් බැරලයක් ෙඩොලර් 48ක්  බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එය 
ඉතාමත්ම අවම මිලක්. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු 
වීෙමන් ලැබුණු වාසිය වූ ෙඩොලර් බිලියන 830 ඉතුරුව තිබියදී පවා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අධික ෙපොලියට ණය ගත්තා. ෙම් ගත්ත ණය හා 
ෙපොලී ෙවනුෙවන් මාස හතකට රුපියල් බිලියන 784.3ක් ගණෙන් 
ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා.  ෙමන්න ෙම්කයි ඇත්ත කථාව.  

අද අෙප් රෙට් අපනයන ෙවෙළඳාම දැඩි විධියට කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. 2005 අවුරුද්ෙද් අපනයන ෙවෙළඳාෙම් කඩා වැටීම 
GDP එෙක් පතිශතයක් වශෙයන් සියයට 26යි. 2014 අවුරුද්ෙද් 
එය සියයට 14.9ක් වුණා. 2005 ෙඩොලර් මිලියන 2517.2ක්වූ 
 ෙවෙළඳ ෙශේෂය 2014 වන ෙකොට ෙඩොලර් මිලියන  8,287ක් බවට 
පත් වුණා. ෙවෙළඳ  ෙශේෂෙය් පරතරය සියයට 400කින් වැඩි වුණා. 
අෙප් රෙට් ෙවෙළඳ ෙශේෂය ඉතාමත්ම නරක තත්ත්වයකට වැටිලා 
තිෙබනවා. ෙම් නිසා ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? රෙට් ආර්ථිකය බිඳ 
වැෙටනවා. මිනිසුන්ෙග් කය ශක්තිය හීන ෙවනවා. මිනිසුන්ෙග් 
ආදායම් සැපයීෙම් මාර්ග අෙහෝසි වනවා. කිසිදු ආකාරයක 
නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නැහැ. රෙට් ආර්ථිකෙය් ජාතික ස්වභාවය 
තමුන්නාන්ෙසේලා මුළුමනින්ම විනාශ කරලා. ඒකට පස්ස 
හරවලායි තිෙබන්ෙන්.  

2015 වසෙර් පසු ගිය මාස 8 තුළ අපනයන අදායම ගත්තාම,  
ෙඩොලර් බිලියන 7,147යි. ආනයන වියදම ෙඩොලර් බිලියන 
12,559යි. ෙවෙළඳ ෙශේෂය ෙඩොලර් බිලියන ඍණ 5,412යි. 
ෙවෙළඳ ෙශේෂය සියයට 5කින් පහතට වැටී තිෙබනවා. එය 
බරපතළ පශ්නයක්. ෙමන්න ෙම් සාධකත් එක්ක අපි අහනවා, 
"අඩුම ගාෙන් ඉස්සරහාට අඟලක්වත් අඩිය තබන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් ෙවයිද?" කියලා. ෙම් තත්ත්වය 
පියවාගන්න, ෙම් තත්ත්වය අෙහෝසි කරන්න, නැත්නම් 
අතිකමණය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඉදිරිපත් කරපු අය 
වැය ෙල්ඛනය තුළ සාධනීය ලක්ෂණ, වැඩ පිළිෙවළක්, 
පතිපත්තියක් ෙහෝ කියා මාර්ගයක් තිෙබනවාද කියලා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙද්ශීය ණය පමාණය ගත්තාම, 1950දී රුපියල් මිලියන 529ක් 
වුණා. විෙද්ශීය ණය රුපියල් මිලියන 125ක් වුණා. මුළු ණය 
පමාණය රුපියල් මිලියන 654ක් වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, 1950දී ඒක පුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 86.73යි. 
අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 2014වන විට ෙද්ශීය ණය 
පමාණය රුපියල් මිලියන 4,277,783යි. විෙද්ශීය ණය පමාණය 
රුපියල් මිලියන 3,113,116යි. මුළු ණය පමාණය 7,390,899යි. 
ඒක පුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 358,433.51යි. ෙමන්න 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ සහ ශීලනිප වසර 67ක පාලනෙය් අපූර්වතම 
පතිඵල. මිනිසුෙන්,  ෙම්වා අසනු මැනවි! කියලා මා සැමට 
කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක පුද්ගල බදු බර 
ගත්තාම, 1950 රුපියල් 72.14ක් වුණා. නමුත්, 2014 වන ෙකොට 
ෙම් පමාණය රුපියල් 50,815ක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න අපි 
ලබාපු සංවර්ධනය; අපි ආපු ගමන. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආපසු 
හැරිලා බැලීමක් කළාද, නැද්ද කියලා අපි ෙම් රෙට් 
පාලකයන්ෙගන් අහනවා. රුපියල අවපමාණය වීම ඉතාමත්ම 
බරපතළ විධියටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 2001 US Dollar එකක් 
රුපියල් 93.16ක් වන ෙකොට, 2015දී US Dollar එකකට රුපියල් 
144.1ක් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙඩොලරය 2010 ෙදසැම්බර් 
31වන දා රුපියල් 112.02ක් වුණා. 2014 ෙදසැම්බර් 31වන දා 
රුපියල් 133.37ක් වුණා. වසරක් ඇතුළත සියයට 19කින් 
රුපියෙල් අගය ක්ෂය වුණා; රුපියෙල් අගය අඩු වුණා; රුපියල 
අවපමාණය වුණා. ෙම්ෙක් පතිඵල ලැෙබන්ෙන් කාටද? අෙප් 
ආර්ථිකයට ෙම්ෙකන් පතිඵල ලැෙබනවා. රෙට් ජනතාවෙග් 
ජීවිතයට ෙම්ෙකන් පතිඵල ලැෙබනවා. විෙද්ශීය සංචිත අඩු වීමට 
ෙම්ක ෙහේතුවක් වනවා. ඊළඟට ජනතාවෙග් කය ශක්තිය පහළ 
යෑමට ෙම්ක ෙහේතුවක් වනවා. ඒ වාෙග්ම ඉතිරි කිරීම් අඩු වීමට 
ෙම්ක ෙහේතුවක් වනවා. රුපියල අවපමාණය වීම තවත් ෙබොෙහෝ 
කරුණු කාරණාවලට බලපාන අතර, ෙම් තුළින් රෙට් ආර්ථිකය 
අවපක්ෂයට යෑමත්, රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිතය අවපක්ෂයට යෑමත් 
සිද්ධ වනවාය කියන එකත් මා කියන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය 
සඳහා සාමාන්ය පවුලකට යන වියදම තක්ෙසේරු කර තිෙබනවා. 
අපි ගත්ෙතොත් 1980 වර්ෂෙය්දී සාමාන්ය පවුලකට යන වියදම 
රුපියල් 801යි. 2010දී රුපියල් 13,267යි. 2013දී රුපියල් 
15,651යි. බලන්න ෙකොයි තරම් ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාද 
කියලා. සංවර්ධනෙය් පතිඵලද අපි ෙම් භුක්ති විඳින්ෙන් කියලා, අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. ෙම් වන ෙකොට ෙපොල් ෙගඩියක් 
රුපියල් 70යි. ෙලොකු ලූනු කිෙලෝ ගෑම් එකක් රුපියල් 160යි. 
පරිප්පු කිෙලෝ ගෑම් එකක් 215යි. පසු ගිය සතිෙය් මා ආර්පිෙකෝ 
එෙකන් ගත්තා, රුපියල් 215යි. නමුත් කියනවා, සෙතොෙස 
රුපියල් 130ට පරිප්පු තිෙබනවායි කියලා. මා නම් දැක්ෙක් නැහැ, 
ඒ පරිප්පු ෙමොනවාද කියලා.  [බාධා කිරීම්] රුපියල් 215යි, 
ආර්පිෙකෝ එෙක් මයිසූර් පරිප්පු කිෙලෝ එකක මිල. [බාධා කිරීම්]  
ෙමන්න තිෙබනවා, ඒ ඇසුරුම. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සෙතොසට යන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
සෙතොෙස තිෙබන්ෙන් ෙමොන පරිප්පුද කියලා මා දන්ෙන් 

නැහැ. මා ගත්ත ඒවා ගැනයි මා කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] ඒක 

ෙන්න්නම්. ඒ සුපිරි ෙවෙළඳ සැල් දමලා තිෙබන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙන්.  

2013 මහ බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා ඇත්ත කථාවක්. 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා 2014 පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියලා 
තිෙබනවා, හතර ෙදනකුෙගන් යුක්ත රජෙය් ෙසේවකයකුෙග් 
පවුලකට මාසයකට ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 51,524ක් අවශ්ය 
වනවාය කියලා. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා තමයි එෙහම කියලා 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක කරට අත 
දාෙගන ඉතා යහතින් ජීවත් ෙවනවා. අද ෙම් ෙමොෙහොත වන විට 
සමාජෙය් බිඳ වැටීම ඉතා බරපතළ විධියට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, 
පසු ගිය වසර 67 පාලන කාලෙය් පතිඵලයක් විධියට.  

ශී ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 0.5ක් -ලක්ෂ 1ක්- අද මත් 
කුඩු පරිහරණය කරනවා. රෙට් ජනගහනෙයන් ලක්ෂයක් -සියයට 
0.5ක්- අද මත් කුඩුවලට ඇබ්බැහි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
අපරාධයක්. ෙම් අය අතර තරුණ තරුණියන්, වැඩිහිටියන් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම සෑම නිෙවස් 50කින්ම එක නිවසක මත් කුඩු 
ඇබ්බැහි වීමට ලක් වූ ෙකෙනක් ඉන්නවා. ලංකාෙව් තිෙබන සෑම 
නිෙවස් 50කින් එක නිවසක  මත් කුඩුවලට ඇබ්බැහි වුණු 
ෙකෙනක් අද ජීවත් ෙවනවා.  

ෙලෝකෙය් ආයු අෙප්ක්ෂා ගණනයට අනුව අපි ඉන්ෙන්  
84වැනි ස්ථානෙය්. මිනිසුන් ශීඝෙයන් මිය යන රටවල් අතරට 
අෙප් ලංකාවත් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණය අපි 
සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ. ලක්ෂ 220ක් ඉන්න ෙම් රෙට් වසරකට 
බාහිර ෙරෝගී අංශෙය් - OPD - පතිකාර ලබනවා, ලක්ෂ 500ක්.  ඒ 
වාෙග්ම සෑම වසරකම ලක්ෂ 60ක් ෙරෝහල්වලට ඇතුළු ෙවලා 
ෙන්වාසික පතිකාර ගන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  අෙප් රෙට් 
නිවාස එක්ලක්ෂ විසිදහසක අවශ්යතාවක් වසරින් වසර මතු 
ෙවනවා.  

ස්තී දූෂණ පිළිබඳවත් අපි කථා කරන්න ඕනෑ. අද බලන්න, 
සමාජය ෙමොන තරම් බිඳ වැටීමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවාද 
කියලා. අෙප් සංස්කෘතිය මුළුමනින්ම අද ගරා වැටීමට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. 2004 වසර තුළ ස්තී දූෂණ 95ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
එක වසරක් තුළ ස්තී දූෂණ 95ක් වාර්තා වනවා.  2013 ෙම් 
පමාණය 243යි. 2015 වසෙර් වයස අවුරුදු 4 සිට 70 දක්වා වූ 
අයෙගන් -පසු ගිය දවස්වල ෙසේයා දැරියෙග් සිදුවීම ඔබතුමන්ලාට 
මතකයිෙන්?- දිනකට අට ෙදනකු දූෂණයට ලක් වී තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, පැය තුනකට එක් ෙකනකු ගණෙන් ස්තී රත්න 
ෙකෙළසනවා; දූෂණය කරනවා.  

සිය දිවි හානි කරගැනීම් අතින් ගත්ෙතොත් ෙලෝකෙය්  රටවල් 
172න් අපි හතරවැනි තැන හිමි කරෙගන තිෙබනවා. වයස අවුරුදු 
12 සිට 70 දක්වා ස්තී  පුරුෂ  ෙභ්දයකින් ෙතොරව දිනකට 14 
ෙදෙනක් සිය දිවි හානි කර ගන්නවා. ඒ කියන්ෙන්, පැය ෙදකකට 
එක්ෙකනා ගණෙන්. ෙම්වා ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට්. ෙවන 
ෙකොෙහේවත් ෙනොෙවයි.  වසරකට 5,200ක් ෙම් විධියට සිය දිවි 
හානි කර ගන්නවා. ග ෙඟ්, මුහුෙද්, ඇෙළේ ෙදොෙළේ, ෙකෝච්චියට, 
බස් එකට පැනලා, වහ බීලා, එෙහම නැත්නම් ෙදමට කාලා ෙම් 
විධියට  විවිධාකාර කමවලින් තමන්ෙග් ජීවිතය විනාශ කර 
ගන්නවා. අපි ෙහොයන්න ඕනෑ ෙම්කට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. 
කිසිම ෙකනකු කැමැත්ෙතන් තමන්ෙග් ජීවිතය විනාශ කර 
ගන්ෙන් නැහැ. ෙම්වාට බරපතළ විධිෙය් සමාජ, ආර්ථික ගැටලු 
පාදක ෙවලා තිෙබනවායි කියන එක අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

දිනකට නීත්යනුකූල විවාහ  500ක් අෙප් රෙට් සිද්ධ ෙවනවා, 
මානව වර්ගයාෙග් පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගන්න. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් 500න් එක දිනකට 200 
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ෙදෙනක් විවාහය කටු ගාලා divorce ෙවනවා. ඒ ඇෙඟ් අමාරුවට 
ෙනොෙවයි, බරපතළ සමාජ ආර්ථික පශ්න නිසා. ඒ නිසා තමයි ඒ 
අයට ජීවිතය එපා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින්, ෙම් කරුණු 
සැලකිල්ලට ගත යුතුය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, විවාහය බිඳී යෑම නිසා පීඩාවට සහ මානසික 
ගැටලුවලට ලක් වුණු පවුල් 70,000ක් අෙප් රෙට් ජීවත් ෙවනවා. 
විවාහය බිඳී යෑම නිසා අනාථභාවයට පත් වුණු පවුල් 70,000ක් 
ජීවත් ෙවනවා.  ඔබතුමා නීතිඥෙයක් නිසා දිස්තික් උසාවිවලට 
ගිහිල්ලා බලන්න. ලංකාෙව්  සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව පුදුමාකාර විධියට විවාහය කඩා වැටීම නිසා තරුණ 
තරුණිෙයෝ විශාල වශෙයන් දික්කසාද ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝකෙය් අසතුටින්- 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
වැඩිපුර විවාහ බිඳ වැෙටන්ෙන් ධනපති පන්තිෙය්. දුප්පතුන් 

දික්කසාද ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක ආර්ථික පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අෙන් ෙම්, ඔබතුමා වලිෙග් උස්සන්ෙන් නැතිව ඉන්නෙකෝ. 

ඔබතුමාට ෙමොකක්වත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොනවා දුන්නත්, 
ෙමොෙළේ ෙදන්න බැහැ ෙන්. වාඩිෙවලා ඉන්න ෙකෝ. ෙමොෙළේ උඩ 
වාඩිෙවන්ෙන් නැතිව ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙමොෙළේ අර්ශස් ඇති. 
ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

ෙලෝකෙය් අසතුටින්, අසහනෙයන්, ආතතිෙයන්, 
කලකිරීෙමන් ජීවත් වන මිනිස්සු ඉන්න රටවල් අතරින් අපි 
ඉන්ෙන් අංක එෙක්. අපි ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

 මහා විනාශයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන වකුගඩු ෙරෝගය 
නිසා වසරකට අෙප් රෙට් පුරවැසියන් 2,500 ෙදෙනක් මිය යනවා. 
අපි ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට්, ෙවන 
ෙකොෙහේවත් ෙනොෙවයි. 

  අද ෙම් රෙට් වන ගහනය තිෙබන්ෙන් සමස්ත භූමි 
පමාණෙයන් සියයට 28.5යි. ගරු ඇමතිතුමනි, වැඩි වන 
ජනගහනයට සාෙප්ක්ෂව, ඒ අවශ්යතා සැපයීමට අපි අෙප් 
පැත්ෙතන් නිසි පරිදි බිම් කළමනාකරණය ෙනොකිරීම නිසා සෑම 
වසරකම සියයට 0.5ක වනෙපත් විනාශ ෙවනවා.  
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අනුදැනුම ඇතිව සිදු වන ෙම් මහා වන 
විනාශය නිසා ෙම් අයුරින් වන ෙපත් ඉවර වුෙණොත් වසර 57කදී 
අෙප් දිවයින, අෙප් ෙකොෙදව්ව, අෙප් මාතෘ භූමිය නියඟෙයන් 
විනාශ වුණු කාන්තාරයක් බවට පත් ෙවනවා.  

තව කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. එක දිනකට සතුන් හපා 
කෑම්වලින්, සර්ප දෂ්ඨ කිරීම්වලට ලක් වීෙමන් 1,000ක් 
ෙරෝහල්ගත ෙවනවා. එක් වසරකදී 3,65,000ක් ෙම් විධිෙය් 
ආපදාවට ලක් ෙවනවා. මා ෙම් කිව්ෙව් අපි ජීවත් වන පුංචි 
ෙකොෙදව්ෙව් වසර 67ක පාලනය තුළ ජනතාව විඳපු අත් දැකීම් සහ 
සමාජෙය් පිරිහීම්. ෙම්වා කිව්ෙව් කාටවත් මඩ ගහන්නවත්, එෙහම 
නැත්නම් ෙවන ෙමොනවා හරි මදි පුංචිකමක් කරන්නවත් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය.  

මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, මා ෙම් ඉදිරිපත් කළ 
සංඛ්යා දත්තවලට සාෙප්ක්ෂව රෙට් සංස්කෘතික, සමාජ  පිරිහීම 
නැති කරන්න පුළුවන් විධිෙය් මාහැඟි, පශස්ත ෙයෝජනා සහ කියා 
මාර්ග ෙම් ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනය තුළ තිෙබනවාද 
කියලා. ෙම් තුළ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක්  
තිෙබනවාද කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් පශ්න කරනවා.  

වර්තමානෙය් බඩු මිල පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කළා. 
බඩු මිල අඩු කළාය කිව්වා.  මම කියන්ෙන් ඒක පට්ටපල් 
ෙබොරුවක්. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න ෙකෝ. ෙම් වන විට 
සෙතොෙසේ හාල්මැස්සන් කිෙලෝවක් රුපියල් 380ට ලබා ෙදනවා. 
නව මිල කීයද? තමුන්නාන්ෙසේලා මිල අඩු කළාට පස්ෙසේ නව මිල 
යටෙත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
කිෙලෝවක් රුපියල් 416කට. ඉතින් අඩු ෙවලා නැහැ ෙන්. දැනටත් 
සෙතොෙසේ හාල්මැස්සන් කිෙලෝවක් රුපියල් 380යි. නමුත් නව අය 
වැෙයන් ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන අඩු මිල රුපියල් 
416යි! ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පාරිෙභෝගිකයාට රුපියල් 36ක ශුද්ධ 
ලාභයක් තිෙයන්න ඕනෑ, ෙන්. නැහැ ෙන්, අලාභයක් ෙන් 
තිෙයන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සෙතොෙසේ පරිප්පු කිෙලෝවක් රුපියල් 
130ට තිෙබනවා. නමුත් ඉදිරිෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා පරිප්පු 
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන සහන මිල රුපියල් 169යි. රුපියල් 
130ට වඩා රුපියල් 169 ෙපොඩියි, ෙන්ද? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වර්තමාන බඩු මිල ගැන 
මා කියන්නට ඕනෑ. මා මුලදීත් ෙම් ගැන කිව්වා. ෙපොල් ෙගඩියක් 
රුපියල් 70යි. ෙලොකු ලූනු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 160යි. මා අර 
කියපු කෙඩ් මයිසූර් පරිප්පු කිෙලෝ එක රුපියල් 215යි. ෙබෝංචි 
කිෙලෝ එක රුපියල් 400යි. කැරට් කිෙලෝ එක රුපියල් 350යි. 
වම්බටු කිෙලෝ එක රුපියල් 200යි. අමුමිරිස් කිෙලෝ එක රුපියල් 
1,000යි. කාලා වෙරල්ලා! ඔබතුමන්ලා කරපු ෙසොච්චම්  මිල අඩු 
කිරීම මිනිසුන් සතුටු කරන්න දුන්නු ෙටොෆියක් මිසක්, ෙවනත් 
ෙමොකවත් ෙනොෙවයි කියන එක මා ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. ඒ බඩු මිල අඩු කිරීෙම් පාඩුව ෙවනුෙවන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවන් කෙළේ, රුපියල් මිලියන 3,000යි. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 30යි. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඊට වඩා 
බදුවලින් අය කරන හැටි මා පැහැදිලි කර ෙදන්නම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා කරපු බදු පතිපත්තිය හරියට කිරි කළයට ෙගොම තැම්බක් 
දැම්මා වාෙග්  කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාවලින් සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආර්ථිකෙය් විෂමතා සමතුලිත කිරීම ෙනොෙවයි. 
අප විශ්වාස කරනවා, ෙමයින් අසමතුලිතතාව තවතවත් වර්ධනය 
වනවා කියලා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අය වැෙයන් විවාහ ලියා පදිංචි 
කිරීෙම් ගාස්තුව රුපියල් 5,000ක් දක්වා වැඩි කළා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති. ඊට සමානවම තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් වාහනවලට  දුම්  සහතිකය නිකුත් 
කිරීම සඳහා අය කරන ගාස්තුව රුපියල් 5,000ක් දක්වා වැඩි 
කරමින්, රාජපක්ෂ මහත්මයා විවාහ ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තුව 
ඉහළ දමමින් කරපු ෙද්ම කරලා තිෙබනවා.  එකට එක, තකට තක 
ෙසේ ගැළෙපන හැටි බලන්න.     

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
පසුව එම ගාස්තුව ෙවනස් කළා; අඩු කළා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අඩු කළා!  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
කුමන ඒවාෙය්ද අඩු කෙළේ? [බාධා කිරීම්] ෙරෝද හතෙර් 

ඒවාෙය් අඩු කළාද?  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
නැහැ, නැහැ.  ඒ ගැන ෙනොෙවයි අපි කිව්ෙව්.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
පිස්සු කථා කරන්න එපා. ඇයි ඔච්චර කෙඩ් යන්ෙන්?  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
අපි කෙඩ් යන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඔෙහොම කෙඩ් යන්න එපා. වාහන මිල ඉහළ ගියා. යතුරු පැදි, 

three-wheelers, hybrid කාර්, වෑන් ආදිෙයහි මිල ඉහළ ගියා. 
සාමාන්ය ජනතාවට අමාරුෙවන් ෙහෝ වාහනයක් ගන්න තිබුණු 
අවස්ථාව තමුන්නාන්ෙසේලා සම්පූර්ණෙයන් නැති කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් බදු ආදායෙම් වැඩි 
ෙකොටසක් තිෙබන්ෙන් වක බදු.  ඍජු බදු ඉතාම අඩුයි.  
ව්යාපාරිකයන්ට පුළුවන්කම තිෙබනවා, ෙම්  ඍජු බදු ෙනොෙගවා 
පැහැර හරින්න. නමුත් වක බදු ෙමොනම ආකාරයකටවත් 
ෙනොෙගවා පැහැර හරින්න බැහැ. ඒෙකන් වැෙටන්ෙන් සාමාන්ය 
ජනතාවයි; ඒෙකන් වදින්ෙන් සාමාන්ය ජනතාවටයි; ඒෙකන් 
ෙබොක්ක රත් වන්ෙන් සාමාන්ය ජනතාවෙග්යි කියන එක අපි 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ෙම් ආකාරයට  ඉතාම දරුණු විධියට, 
අසාධාරණ විධියට, අයුක්තිසහගත විධියට බහුතරයක් ජනතාව 
මත වක බදු පැටවීම අසාධාරණයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 
එෙහම නම් බදු අය කරගත යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද? රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා නිරන්තරෙයන් කියනවා ෙන්, "ලිච්ඡවි රජදරුෙවෝ 
7,707ක් විශාලාෙව් සිටියා. ඒ ලිච්ඡවි රජවරු ජනතාවෙගන් බදු අය 
කෙළේ, බඹෙරක් මල ෙනොතළා ෙරොන් ගන්නා ෙසේ" කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් අන්න ඒ විධියටම ෙම් වැෙඩ් කර තිෙබනවා. 
ෙකොෙහොමද  කර තිෙබන්ෙන්? මල විනාශ කරලා. එෙහම ෙන්ද? 
ආණ්ඩුෙව් සිටින මැති ඇමති බඹරු පිස්සු ෙකළිනවා. මිනිසුන්ට 
දීලා තිෙබනවා කර්පට් ෙවන්න. එෙහම ෙන්ද? ඒ නිසා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ෙමන්න ෙම් විධියට ෙල් මාපිල්ලු 
වාෙග් ජනතාවෙග් සාරය මාරයා විධියට උරාෙගන බීලා ජීවත් 
ෙවන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඔය 
දුර්දාන්ත කියා කලාපෙය්, නායකත්වෙය් තිබුණු අමෙනෝඥකම් 
නිසා තමයි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයා වසර 20ක් -ෙපොඩි කාලයක් 
ෙනොෙවයි- තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් නැතිව ඇඬු කඳුළින් සිටිෙය්. 
[බාධා කිරීම්] බලය ලබා ගත්තාට පසුව දැන් අඩුම ගණෙන්  අන්න 
ඒ මිනිසුන්ට ෙහෝ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න මැදිහත් වන්න 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් බදු 
පතිපත්තිය, රාමුවට අනුව පින්තූරය සකස් ෙනොවුණු බදු 
පතිපත්තියක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය, 
අසාර්ථකභාවෙයන් ෙකළවර ෙවලා තිෙබනවා.  

බදු අය කිරීම ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ. 2015දී ඍජු බදු 
සියයට 19යි; වක බදු සියයට 81යි. 2016දී ඍජු බදු  සියයට 15යි. 

වක බදු සියයට 85යි. ඒ වාෙග්ම ෙර්ගු බදු සියයට 15කින්, VAT 
එක සියයට 11 සිට සියයට 12.5ක් දක්වා,  PAL  එක සියයට  5-
10  දක්වා,  NBT  එක  සියයට 2 -4 දක්වා  වැඩි කර තිෙබනවා. 
ෙමයින්  අසහනයට පත් වන්ෙන්  ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, 
රෙට් ජනතාවය කියන එක මා තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලි 
කරන්නට  ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බදු ආදායම  සලකා 
බැලුෙවොත්, 2012දී මුළු ආදායම රුපියල් ෙකෝටි එක් ලක්ෂ 
එෙකොෙලොස් දහස් අටසීයයි කියලා ෙපෙනනවා. එයින් බදු ආදායම 
රුපියල් ෙකෝටි අනූ දහස් නවසියයි.  ඒ කියන්ෙන්, සියයට 80ක්.  
බදු ෙනොවන ආදායම රුපියල් ෙකෝටි එක් ලක්ෂ හාර දහස් 
තුන්සියයි. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 20ක්.  2013 වර්ෂෙය්  මුළු 
ආදායම රුපියල් ෙකෝටි එක්ලක්ෂ  විසි දහස් හාරසියයි. බදු  
ආදායම රුපියල්  ෙකෝටි එක්ලක්ෂ හයසියයි. බදු ෙනොවන ආදායම 
එක්ලක්ෂ තුන්දහස් ෙදසීයයි. 2014දී සමස්ත ආදායම රුපියල් 
ෙකෝටි එක් ලකෂ හතළිස් හත්දහස් අටසියයි. බදු ආදායම රුපියල් 
ෙකෝටි  එක්ලක්ෂ විසිඅට දහස් හාරසියයි. බදු ෙනොවන ආදායම 
රුපියල් ෙකෝටි එක් ලක්ෂ  විසිහය දාහයි. 2015 සමස්ත ආදායම 
රුපියල් ෙකෝටි  ෙදලක්ෂ හාරදහස් හත්සියයි.  බදු ආදායම 
රුපියල් ෙකෝටි එක්දහස් පන්සිය අසූහතරයි. බදු ෙනොවන ආදායම 
රුපියල්  ෙකෝටි  තුන්සිය හැත්තෑ අටයි. 2016 අෙප්ක්ෂිත බදු 
ආදායම ඉතාමත්ම බරපතළයි. මා තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ පිළිබඳව 
පැහැදිලි කළා. ෙම් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා  බදු  අය කර 
ගන්නට උත්සාහ කරනවා වාෙග්ම,  2016 ෙම් ආණ්ඩුව විදුලිබල 
මණ්ඩලෙයන් රුපියල් ෙකෝටි එක්දහස් අටසියයක බදු ආදායමක් 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙම් අනුව දුරකථන ගාස්තුවත් ඉහළ යන බව 
මතක තබා ගන්න. ඒක වළක්වන්නට බැහැ.  

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ෙදන් රුපියල් ෙකෝටි නවදාහක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ බද්ද සියයට 2 සිට සියයට 4 දක්වා 
වැඩි කළා. වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ෙදන් රුපියල්  ෙකෝටි 
තුන්දාහක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ බද්ද  සියයට 5 සිට 
සියයට 10 දක්වා වැඩි කළා. දුරකථන  ගාස්තු වැඩි කිරීෙමන් 
රුපියල් ෙකෝටි හාරසියයක් අෙප්ෙක්ෂා කරනවා. VAT එක 
සියයට 11 සිට සියයට 12.5 දක්වා වැඩි කළා.  ෙවනත් ගාස්තු හා 
අයකිරීම්  රුපියල් ෙකෝටි හත් දහස් පන්සියයි. ෙම්ක නිසා සිදු 
වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් ගන්න. 
විෙද්ශීය රටවල සිටින  අයට  ෙද්ශීය වශෙයන් ගන්නා දුරකථන 
ඇමතුම් සඳහා ගාස්තු  වැඩි කරනවා. ෙම් තුළින් ලක්ෂ 20කට 
වැඩිෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ආදායම ෙසොයනවා. ෙඩොලර් 25 සිට 
30 දක්වා ගාසත්ු වැඩි කර තිෙබනවා. මැද ෙපරදිග  පමණක් 
ෙසේවය කරනවා සියයට 7.5ක්. ෙම් අයෙගන් සියයට 2.5 සිට 
සියයට 15ක්  දක්වා බද්ද වැඩි කර තිෙබනවා.  

උප්පැන්න, මරණ, විවාහ, වාහන ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු, 
තක්ෙසේරු ගාස්තු, විශාල වශෙයන්  වැඩි කර තිෙබනවා. එදා 
මහින්ද  රාපපක්ෂ ආණ්ඩුව  ෙර්ස් කාර් මිල අඩු  කළා වාෙග්  
තමුන්නාන්ෙසේලා අද අධි සුෙඛෝපෙභෝගි වාහන, ෙර්ස් ෙබෝට්ටුවල 
මිල අඩු කර තිෙබනවා. නමුත් සාමාන්ය වාහනවල මිල බරපතළ 
විධියටම වැඩි කර තිෙබනවා. සිදු වී තිෙබන්ෙන් බහුතරයක් වූ  හුදී 
ජනතාවෙග් පහන් සංෙව්ගය තමුන්නාන්ෙසේලා  මුළුමනින්ම 
අමතක කර දමා තිබීමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා හැමදාමත් සැලකුෙව් 
ධනපතියන්ට, ෙකෝටිපතියන්ට  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හාම්පතුන්ට 
විතරයි කියන එක අපි විෙශේෂෙයන් මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ලක්ෂ 10ට වැඩි සෑම තැන්පත්කරුෙවකුෙගන්ම  සියයට 
2ක  ගාස්තුවක් අය  කරනවා. භාණ්ඩ හා ෙසේවාවලින්  2015 
වර්ෂයට වඩා 2016 වර්ෂෙය්  රුපියල් ෙකෝටි තුන්දාහක බදු 
ආදායමක් ෙසොයා ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව, උපෙත් සිට මරණය 
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දක්වාත් ඊට උපෙයෝගි කර ගන්නා භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල බදු වැඩි 
කළා. 1848දී ෙටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරයාෙග් කාලෙය් සුනඛ බද්ද, 
ඉස්ෙතෝප්පු බද්ද අය කළා වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒ ෙද් 
කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළ දැන් ඒ කටයුත්ත ඒ වාෙග්ම කරෙගන යනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමයින් සෑහීමකට පත් ෙනොවී අන්තිෙම්දී මල 
බද්දත් ගහාවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මල බද්දත් ගහාවි. 
මිනිසුන්ව ෙම් විධියට තළන්න ෙපළන්න එපා. ෙම් විධියට අවශ්ය 
නැහැ, මුදල් ෙසොයා ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා මහන්සි ෙවන්න. මම 
කියන්නම් ඉදිරියට මුදල් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ ආකාරය  ෙකොෙහොමද 
කියලා. 

2016 වන විට බදු ෙනොවන ආදායම් රුපියල් ෙකෝටි 2,500ක් 
වැඩි කර ගැනීමට රනිල් විකමසිංහ -  ෛමතී සන්ධාන ආණ්ඩුව 
රාජ්ය ආයතන ගණනාවක් විකිණීමට පිඹුරුපත් හදනවා කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට 
ෙපොෙරොන්දු වුණු විශාම වැටුප ලබා ෙදනවා ෙවනුවට EPF, ETF 
අරමුදල් ඒකාබද්ධ කරලා, ඒ අරමුදල් තුළ ඇති රුපියල් ෙකෝටි 
170,000ක මුදල හිතවත් ව්යාපාරිකයන්ට ණයට දීමට පිඹුරුපත් 
හදනවා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ඒක සම්පූර්ණ අසත්යක්. ඒක සම්පූර්ණ අසත්යක්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අපි විශ්වාස කරනවා  එෙහම වුෙණොත් ඒක ෙම් ආණ්ඩුෙව් 

අවසානයයි කියලා. එෙහම කරන්න ඇවිත් තමයි ෙරොෙෂේන් 
චානකලාට ගිනි බින්ෙද් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව. අන්තිමට ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙගදර යන්න වුෙණ්, කුණු බක්කියට වැටුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන එක අපි දන්නවා. අන්න ඒ ෙදයින් පාඩම් 
ඉෙගනෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරන්න.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙදය කරන්න  හිතනවා නම් ඒක හකුළා 
ගන්නය කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ෙපෙනන විධියට නම් ෙම් 
යන්ෙන් "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" ෙනොෙවයි, "යළි විකුණමු ශී ලංකා" 
කියන වැෙඩ්ට. "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" ෙවනුවට "යළි විකුණමු, යළි 
බදු ෙදමු ශී ලංකා" පතිපත්තිය තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් වහ පාලනයක් ෙවලා ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 ඒ නිසා ආණ්ඩුෙව් බදු ආදායම සපුරා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා ෙවනුෙවන් 2015ට වඩා 2016දී සෑම පුරවැසිෙයකුටම 
දවසකට රුපියල් 100ක අමතර බද්දක් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ෙම්ක ලක්ෂ 12ක් වූ රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව බලාෙපොෙරොත්තු ෙබොඳ කළ 
ආණ්ඩුවක් කියලා. ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්යස්ථානෙය්දී 
ජනපතිවරයා හමු වී  සියලුම රජෙය් ෙසේවකයින්ට රුපියල් 
10,000ක් මූලික වැටුපට එකතු කරනවා කියලා කිව්වා. දැන් ඒ 
කථා නැහැ. දැන් කියනවා විශාම වැටුපට එකතු කරනවා කියලා. 
ඒ නිකම් ෙබොරු කථා. වැඩක් නැහැ. කියාපු ෙද් කරන්න. කියාපු 
ෙද් කරන්න, ඒකයි ෙවන්න ඕනෑ.  

 ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැටුප් වැඩි කරනවා කිව්වා රුපියල් 
2,500කින්. ඒ වැෙඩත් කෙළේ නැහැ. ඒකත් කෙළේ නැහැ. ඒකත් 

නිකම් පුස්සක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මතක තියා ගන්න,  
ඔය ලක්ෂ 12න් බහුතරයක් රජෙය් ෙසේවකෙයෝ, ඔය ලක්ෂ 70න් 
බහුතරයක් ෙපෞද්ලික අංශෙය් ෙසේවකෙයෝ තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමතැනට ෙග්න්න පුදුමාකාර කැප කිරීමක්, පරිත්යාගයක් කළා. 
ෙම්, ඒ මිනිසුන්ට උපහාර පුද කිරීමක්ද කියලා මම අහනවා. ෙම් 
විධියට ඒ මිනිසුන්ට අපහාස, උපහාස, මදි පුංචිකම් කරන්න එපා. 
ඒ මිනිසුන් ඉන්න තැනින් පහළට වට්ටන්නට එපා. ඒක 
අපරාධයක්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ශාප ෙව්වි ඒවාට.  

2016 වසෙර් ඉඳලාම රාජ්ය ෙසේවය බැ ෙඳන රාජ්ය ෙසේවකයාට 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා  විශාම වැටුප අහිමි කරලා දායක විශාම 
වැටුපක් සකස් කරලා ෙදන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියා 
මම අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා බලය 
ගන්න විට කිව්ෙව් ෙකොෙහොමද? බලය ගන්න විට නම් ඔය කථා 
කිව්ෙව් නැහැ ෙන්ද? ෙදන්නම් කර්පට් ෙවන්න කියලා ෙන්ද 
කිව්ෙව්. දැන් ඒ මිනිසුන් වළ පල්ලට යවන වැඩ කටයුතු ඉතාමත්ම 
ඉක්මනින් ෙම් ආණ්ඩුව සකස් කරමින් යනවා. 

මතක තියා ගන්න, පැය 8ක ෙසේවා මුරය තමුන්නාන්ෙසේලා 
පැය 09ක ෙසේවා මුරයක් බවට පත් කරමින් වැඩ කරන 
ජනතාවෙග් අයිතින් උදුරා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම 
කියන්නට ඕනෑ, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින් 6,500,000කෙග් 
ඉල්ලීම් තමුන්නාන්ෙසේලා තුට්ටුවකට ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම, 2015දී 1,500ක් සහ 2016දී 1,000ක් කෑලි කමයට වැටුප් 
වැඩි කරන්න  සූදානම් ෙවනවා. කෑලි කමයට වැඩි කරන්න ලජ්ජා 
නැද්ද තමුන්නාන්ෙසේලාට? බලය ගන්න විට කිව්ෙව් එෙහම 
ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මඩි පුරවා ගන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අනුගාමිකෙයෝ මඩි පුරවා ගන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගජ මිතුරන්ෙග් මඩි පුරවා ගන්නවා. එෙහම 
පුරවා ෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් කරපු මිනිස්සුන්ට ෙම් 
වාෙග් අපරාධ කරන්න එපා. ඒවා සහ ගහනවා. ඒ වාෙග්ම වතු 
කම්කරුවන්ෙග් ෛදනික වැටුප රුපියල් 1,000කින් වැඩි කරන 
බව කිව්වා. අදටත් ඒක වැඩි කරලා නැහැ. ඒවා නිකම් හමස් 
ෙපට්ටියට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා, කලබල ෙවන්න එපා කියලා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
සල්ලි ෙහොයන හැටි කියලා ෙදන්නම්. හැබැයි, හරියට අවංකව 
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ.  තමුන්නාන්ෙසේලා අහෙගන ඉන්න.  

2011 සිට 2014 දක්වා මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විතරක් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 
9,944යි. ඒ වාෙග්ම පුද්ගලික බැංකුවලට ණය, පුද්ගලික බැංකු 
ණය, රාජ්ය බැංකු ණය, මහා භාණ්ඩාගාර ණය, සැපයුම්කරුවන්ට 
සහ ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට ෙගව්ව ණය ෙම් සියල්ෙල් එකතුව 
රුපියල් ෙකෝටි 12,887යි.  ෙම් සියල්ල එකතු කළාම ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විතරක් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 22,831යි. ඒ 
වාෙග්ම 2011 සිට 2013 දක්වා ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් 
පාඩුව විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 26,766යි. රාජ්ය බැංකුවලට ණයයි 
රුපියල් ෙකෝටි 4,900ක්. ෙම් සියල්ල එකතු කළාම ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාෙව් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 31,666යි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඉදි 
කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි 3,500යි. හම්බන්ෙතොට මහින්ද රාජපක්ෂ 
වරාය ඉදි කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි 4,500යි. කටුනායක - ෙකොළඹ 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි 5,200යි. ෙකොට්ටාව - 
ගාල්ල අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි 7,500යි. 
ෙමන්න ෙම් ව්යාපෘතිවලට ගිහිල්ලා තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 
20,700ක්. ෙම් ව්යාපෘතිවලට ෙමපමණ මුදලක් ගිෙය් නැහැ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, 2011 සිට 2014 අෙපේල් දක්වා එයාර් ලංකා 
ආයතනෙය් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 7,866යි. ඒ වාෙග්ම ෙනොපියවූ 
රාජ්ය ණය සහ රජෙයන් දුන් පතිපාදනවල එකතුව රුපියල් ෙකෝටි 
2,844යි. ෙම් සියල්ල එකතු කළාට පසුව එයාර් ලංකා ආයතනෙය් 
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පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 10,710යි. ෙම් ෙහජින් ගිවිසුෙම් පාඩුව 
ගත්ෙත් නැතිවයි. ගරු ඇමතිවරුනි, ෙම් සඳහන් කළ සියලුම 
ආයතනවල පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 65,207යි.  

ඒ අනුව බලන විට ෙම් රටට රුපියල් ෙකෝටි 65,207ක 
අයවීමක් තිෙබනවා. ෙම් මුදල් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් දහඩිය, 
මහන්සිය, ෙල්, කඳුළුයි. ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් ටික 
තමුන්නාන්ෙසේලා සද්භාවෙයන්, අවංකව අය කර ගන්න මැදිහත් 
ෙවලා කටයුතු කරනවා නම්, වැෙඩ් හරි. එෙහම බැහැෙන්. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහජන ෙද්පළ විනාශ කරපු, ෙකොල්ල කාපු ඒ 
මැතිඇමතිවරු තමුන්නාන්ෙසේලා ඔෙඩොක්කුෙව් තියා ෙගන ඒ 
ෙගොල්ලත් එක්ක ඔන්චිලි පදිනවා. එෙහම වුණාට පස්ෙසේ ෙම්වා 
අය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ 2014 මැයි මස ආදායම කීයද දන්නවාද? රුපියල් 
16,275යි. එම නිසා අපි කියනවා, ෙමෙතක් කාලයක් ෙම් රට 
පාලනය කරපු මහත්වරු, ෙනෝනාවරු සියලු ෙදනාම ෙමන්න ෙම් 
අපරාධවලට ඍජුවම වගකියන්න ඕනෑ බව. එම නිසා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමනි, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමනි, සජිත් 
ෙපේමදාස ඇමතිතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ඇමතිතුමනි, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
ඇමතිතුමනි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන ඇමතිතුමනි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, සිදු වුණ ෙමන්න 
ෙම් මූල්ය විනාශය අය කර ෙගන, ෙම් ආයතනවලින් ලාභ ලබලා, 
ෙම් ආයතන ලාංකීය ජාතිෙය් ජාතික වස්තු බවට පත් කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඇෙලන්ෙන්, 
වැෙනන්ෙන් නැති පැහැදිලි, නිශ්චිත උත්තරයක් ෙදනවා ද කියලා 
මම අහන්න කැමතියි.  

ෙම් මුදල් ටික අය කර ගත්ෙතෝතින්, ෙසොයා ගත්ෙතෝතින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බදු ගහලා, 'වැට්' වැඩි කරලා, 'පැල්' වැඩි 
කරලා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගාස්තු වැඩි කරලා මහජනතාවෙග් 
ෙබොක්ක සුද්ද කරලා බදු ගන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. බදු යම් 
පමාණයක් ගන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් නැහැ. ෙම් 
මුදල් ටික ෙසොයා ගත්ෙතෝතින් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොඩයි කියන 
එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් 
කාරණය කියනවා. එතෙනෝල්, කැසිෙනෝ, මත්කුඩු, ගණිකා මඩම්, 
 ෙර්ස් බුකි, අලි ෙහොරකම්, ඇත්දළ ෙහොරකම්, නිදන් හෑරීම්, 
වෘක්ෂලතා විනාශයන්, ෙහොර අවි ජාවාරම්, රාජ්ය ආයතන 
විකිණීම්, නැව්ෙතල් ෙහොර ජාවාරම්, පුරා වස්තු විකිණීම්, ඉඩම් 
විකිණීම්, අත්තෙනෝමතික ඉඩම් බදු දීම්, දැවැන්ත පාරිසරික 
විනාශයන්, ෙපොදු ෙද්ෙපොළ ෙහොරාකෑම්, සිල් ෙරදි විකිණීම්, බිත්ති 
ඔරෙලෝසු විකිණීම්, 'සීඑස්එන්' වැනි නාලිකා ෙහොෙරන් 
පවත්වාෙගන යාම්, සිරිලිය ගිණුම් පවත්වාෙගන යාම්, මඟ නැගුම, 
ගම නැගුම, දිවි නැගුම මූල්ය වංචා, බාල ෙතල් ෙගනැල්ලා කරපු 
වංචා, සුදු වෑන්, මාධ්යෙව්දීන් ඝාතනය කිරීම්, මාධ්යෙව්දීන් 
අතුරුදහන් කිරීම්, මාධ්ය ආයතන ගිනි තැබීම්, විනාශ කිරීම් 
නවත්වලා ෙහොරුන්ට දඬුවම් දීලා අයථා ෙලස උපයා ගත් මහජන 
මුදල් ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] වදිනවා. 
ෙබොක්කට වදින ෙකොට ඉන්න බැහැ. ඒවාට හවුල් මිනිස්සු තමයි 
ඔය කෑ ගහන්ෙන්. නැත්නම් පාඩුෙව් ඉන්න බැරි යැ. තමන්ට අදාළ 
නැත්නම් පාඩුෙව් ඉන්න ඕනෑ. ඒෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ඒවාෙය් 
ෙමොනවා හරි ෙකොනක ඔය කථා කරන අය -තාත්තලා හරි, පුතාලා 
හරි- ෙසට් ෙවලා ඉඳලා තිෙබනවා. ඒක ෙන් ඔය කෑ ගහන්ෙන්.  

ෙමන්න ෙම් එයාර් ලංකා, හම්බන්ෙතොට වරාය, සූරිය වැව 
ජාත්යන්තර කීඩාංගනය, හම්බන්ෙතොට ජාත්යන්තර සම්මන්තණ 
ශාලාව, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ, කඩුෙවල- ෙකොට්ටාව, ගාල්ල 
- මාතර දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ග ව්යාපෘතිය, කටුනායක - ෙකොළඹ 

අධිෙව්ගී මාර්ග ව්යාපෘතිය කියන ෙම්වාට අනිසි විධියට වියදම් 
කරපු ෙද්වල් යථාවත් කරන ෙතක් ෙම්  සමාජය පිරිහීෙමන්, බිඳ 
වැටීෙමන් ෙගොඩ ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට හැකියාවක් නැහැ 
කියන අභිෙයෝගය මම කරනවා. ඒ වාෙග්ම කියන්න ඕනෑ, 
ෙකොට්ටාව -ගාල්ල අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා 
කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් ෙකෝටි 81යි. ෙකොට්ටාව- කඩුෙවල 
කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් ෙකෝටි 201යි. කියන්න පුදුමයි, ෙම්කත් 
අහගන්න, ගරු ඇමතිතුමා. මත්තල - අන්දරවැව - ෙගොන්ෙනොරුව 
- හම්බන්ෙතොට මාර්ගය අධිෙව්ගී මාර්ගයක් ෙනොෙවයි; මදෙව්ගී 
මාර්ගයක්. ෙමන්න ෙම් පාර කාපට් කරන්න කි ෙලෝමීටරයකට 
රුපියල් ෙකෝටි 214යි. කාපු කෑම ෙපෙනනවා ෙන්ද? ඒක නිසා 
මහජන ෙද්ෙපොළ ෙම් විධියට පිල්ලි ගහපු මහත්වරුත් එක්ක 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අද කෙර් අත දාෙගන ෙජොලිෙය් ඉන්ෙන්.  

ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2014 සමාජ ආර්ථික දත්ත පිළිබඳ 
වාර්තාවට අනුව අපි ඔබතුමන්ලාට කියන්න ඕනෑ, ආහාර 
පානවලට විතරක් වර්ෂයක් පාසා ඉතාම අධික විධියට මුදල් වැය 
ෙවනවා කියලා. 2012 වර්ෂෙය්දී අපි රුපියල් මිලියන 3,80,960 
ආහාර පාන ෙගන්වලා තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය්දී රුපියල් 
මිලියන 4,10,996ක ආහාරපාන ෙගන්වලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
ෙබොෙහොමයක්ම අෙප් රෙට් වගා කරන්න පුළුවන් ෙද්වල්; 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ෙද්වල්.  

අෙප් ෙගොවියාට, අෙප් කම්කරුවාට දිරි දීලා ෙම් වැෙඩ් 
කරනවා නම් අපි විශ්වාස කරනවා, ඉතාමත් යහපත්ය කියලා. 
අපට අවශ්ය ෙරදිපිළිවලින් සියයට 25ක් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය 
කරනවා; සියයට 75ක් පිට රටින් ෙගන්වනවා. ෙලොකු ලූනු ෙමටික් 
ෙටොන් 64,000ක් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරනවා; ෙමටික් ෙටොන් 
170,000ක් පිට රටින් ෙගෙනනවා. රතු ලූනු ෙමටික් ෙටොන් 
90,000ක් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරනවා; ෙමටික් ෙටොන් 
15,000ක් පිට රටින් ෙගෙනනවා. මිරිස ්ෙමටික් ෙටොන් 18,000ක් 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරනවා; ෙමටික් ෙටොන් 44,000ක් පිට 
රටින් ෙගෙනනවා. කුරක්කන් ෙමටික් ෙටොන් 2,000ක් 
ෙගෙනනවා, මුං ඇට ෙමටික් ෙටොන් 7,000ක් ෙගෙනනවා, උඳු 
ෙමටික් ෙටොන් 4,000ක් ෙගෙනනවා, ෙසෝයා ෙබෝංචි ෙමටික් 
ෙටොන් 93,000ක් ෙගෙනනවා, අර්තාපල්  ෙමටික් ෙටොන් 
1,23,000ක් ෙගෙනනවා.  

2014 වසෙර් ශී ලංකාව බතින් බුලතින් ස්වයංෙපෝෂිත කරනවා 
කියා බලය ගත්ත මිනිස්සු ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. රට ස්වයංෙපෝෂිතයි කියලා කෑ ගහපු මිනිස්සු 2014දී 
සහල් ෙමටික් ෙටොන් 2,000ක් පිට රටින් ෙගනාවා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි කියනවා, තමුන්නාන ්ෙසේලා යන්ෙනත් ඒ 
පාෙර්මයි, ඒ පීල්ෙල්මයි කියලා. ඒ නිසා අෙන් මහත්වරුනි, 
ෙනෝනාවරුනි, අර පරණ කට්ටියෙග් කෙර් අත දා ගන්ෙන් නැතුව, 
-දැන් අත දාෙගනයි ඉන්ෙන්,  අත අහකට ගන්න එකක් නැහැ.- 
ෙම් වසර හතරහමාර අමාරුෙවන් හරි ගත කරෙගන යන්න. 
ෙගොවියාෙග්, කම්කරුවාෙග්, ධීවරයාෙග් ෙබොක්කට වද ෙදන්ෙන් 
නැතුව, ඒ මිනිසුන්ෙග් හිතට වද ෙදන්ෙන් නැතුව 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මිනිසුන්ට යහපතක් කරන්න කටයුතු 
කරන්න කියන ඉල්ලිම අපි කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක  සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි 70ක් ෙන්ද 
ලබා දී තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
නැහැ, sixty minutes.  
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ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඒ නිසා ෙම් අය වැය ගත්තාම එය හරියට "පය බරවායට 

පිටකර ෙබෙහත් බැන්දා වාෙග්" අය වැයක් කියා මා කියනවා.  

මම තව කරුණු ෙදක, තුනක් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  අය වැය නිසා ෙම් ෙමොෙහොත වන 
විට අද පරණ යකඩ එකතු කරන්නන් මහ පාරට බැහැලා 
තිෙබනවා. පිලට් නමැති යකඩ බාර් ෙගන්වන්ෙන් වාෙන් සංස්ථාව 
විතරයි. දැන් පිලට් නමැති යකඩ ෙපොලු සඳහා ආනයන බදු ඉවත් 
කර තිෙබන නිසා, ඒ පරණ යකඩ එකතු කරන්නන් අද බරපතළ 
ගැටලුවකට මුහුණ දී තිෙබනවා. ඒ අය කථා කරලා කිව්වා, ෙම් 
යකඩ ආනයනය කරන්ෙන් ඉන්දියාව, චීනය වැනි රටවලින් 
කියලා. ඒ සඳහා තිබුණු ආනයන බද්ධ ඉවත් කරපු නිසා  විවිධ 
ව්යාපාරිකයන් දැන් ෙම්වා ආනයනය කරන්න පටන් ගන්නවා. 
මාදම්ෙප්, දිවුලපිටිය, ෙහොරණ, මතුගම, වත්තල, ඒකල කියන 
පෙද්ශවල අය පරණ යකඩ එකතු කර භාර දුන්නාම ෙමල්වා 
කියන සමාගම ඒ පිලට්  හදනවා. ෙම් බදු ඉවත් කිරීම නිසා දැන් 
ෙම් පිලට් පිට රටින් ආනයනය කරනවා. ඒ නිසා කලින් සඳහන් 
කළ මිනිසුන්ට බරපතළ විධිෙය් ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙම් වන ෙකොට දකුණු පළාෙත් විතරක් පරණ යකඩ 
එකතු කරන ජනතාව 12,000ක් ඉන්නවා; ලංකාෙව්ම ලක්ෂ 10ක 
පමාණයක් ඉන්නවා. ෙම් බද්ද අඩු කිරීම නිසා ඒ මිනිසුන්ෙග් පවුල් 
ජීවිතය මුළුමනින්ම විනාශ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමය වහාම 
නවත්වන්න කියා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙම්වා ෙම් විධියට 
ෙනොකෙළොත් පරණ යකඩ ෙගොඩගැසීම නිසා පරිසර දූෂණය සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ ෙහේතුෙවන් බරපතළ ගැටලුවලට 
තමුන්නාන්ෙසේලාටත්, ජනතාවටත් මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
පරණ යකඩ මිල  කිෙලෝ එකක් රුපියල් 65, 70 තිබුණ එක දැන් 
ෙම් වන ෙකොට රුපියල් 10ට 15ට බැහැලා තිෙබනවා. ෙමන්න 
ෙම්ෙකන් ඒ ජනතාව ෙබ්රාගන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් 2015දී  රුපියල් ෙකෝටි 
449ක් මූලධන වියදම් වශෙයන් ෙවන් කර තිබුණා; 2016දී එය 
රුපියල් ෙකෝටි 336යි.  ධීවර ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත් වූ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමන්න අද ධීවර ජනතාවට සලකන හැටි! ඒ 
වාෙග්ම වරායවල් සංවර්ධනය කරන්න රුපියල් ෙකෝටි 75ක් ඒ 
මුදලින් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙකොහාටද? ඒ, හලාවත, මිරිස්ස, 
පුරාණවැල්ල, වැල්වැටිතුෙරයි, කංකසන්තුෙර් ධීවර වරායන් 
සඳහා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රුපියල් 
ෙකෝටි 75න්  මීටර් 100ක ගල් බැම්මක්වත් දමන්න බැහැ.  ඒ නිසා 
නිකම් ෙසප්පඩවිජ්ජා කරන්න එපා; ජනතාව රවට්ටන්න එපා.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙර්ගු බදු, වැට් බදු, වරාය හා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
සංවර්ධන බදු, ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු  ආදී වශෙයන් බදු වැඩි 
කරපු නිසා ධීවරයාෙග් ධීවර ආම්පන්න මිල ඉතාම ශීඝෙයන් ඉහළ 
ෙගොස් තිෙබනවා. අද ධීවරයාට මුහුදු යන්ෙන් නැතුව, ෙබෝට්ටු, ඔරු 
තියාෙගන සුසුම් ෙහළෙහළා, පාලකයන්ට ෙදස් ෙදෙවොල් තබමින් 
බලා ඉන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා අහිංසක, දුගී දුප්පත් 
ධීවර ජනතාවට ෙදන්න තිෙබන හැම සහනයක්ම ලබා ෙදන්න 
කියන බලකිරීම අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ෙමොෙහොෙත් කරනවා.   

මම කියන්න ඕනෑ, ෙපර පාසල් අධ්යාපනය ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් මුළුමනින්ම  ෙනොසලකා හැර තිෙබනවා කියන 
කාරණයත්.  ඒ ගැන කිසිදු ආකාරයක සැලකිල්ලක් දක්වා නැහැ.  
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් මසකට රුපියල් 1,500ක් ෙපර 
පාසල් පාලිකාවන්ට ලබා ෙදනවා කිව්වා. නමුත් ශතපහක් ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 250ක මාසික දීමනාවක් 
ලබා ෙදනවාය කිව්වා. ඒක ඉතාම ෙසොච්චම් මුදලක්. ඇත්තම 

කියනවා නම්, ඒක ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආත්ම ගරුත්වය සහ 
අභිමානය ෙක ෙලසන කටයුත්තක්. ඒ නිසා මීට වඩා යහපත් 
විධියට ඒ අයෙග් කටයුතු කර ෙගන යෑමට අවශ්ය  ෙභෞතික හා 
මානව සම්පත් ඒ අයට ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙපර පාසල් 
පාලිකාවන් පුහුණු කරන අධ්යාපන විද්යා පීඨයක් බිහි කරන්නය 
කියා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ සම්බන්ධවත් ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 
ෙදන්න. 2004 වසෙර් සිදු වුණු සුනාමි ව්යසනෙයන් නිවාස අහිමි වී 
අවතැන් වූ අයට තවම ඔප්පු ලබා දීලා නැහැ, ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි. ෙමන්න ෙම් නිසා ඒ මිනිසුන් බරපතළ 
විධිෙය් ගැටලුවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් නිවාසවලට 
ඔප්පු නැති නිසා ඒ අයෙග් දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කර 
ගන්න ඒ අයට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම බැංකුවකින් ණයක් 
ගන්න ගියාම, බැංකුෙවන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් ඔප්පුව ඉල්ලනවා. 
නමුත් ඔප්පු නැහැ. තවත් විවිධාකාර රාජ්ය තාන්තික කටයුතුවලදී 
ඒ ෙගොල්ලන්ට ඔප්පු අවශ්ය ෙවනවා. සුනාමි ව්යසනය සිදු ෙවලා 
දැන් වසර කීයක් ෙවනවාද? සුනාමි ආෙව්, 2004 වසෙර්. ෙම්, 
2015 වසෙර් අවසාන කාලය. කල්පනා කර බලන්න. සුනාමි 
ව්යසනය සිදු ෙවලා දැන් වසර ෙදොළහකට කිට්ටු ෙවන්න එනවා. 
එම ජනතාවට ඉතාම ඉක්මනින් ඒ අයෙග් අවශ්යතාව ඉෂ්ට කර 
ෙදන්නය කියන ඒ කාරුණික ඉල්ලීම සහ බල කිරීම මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කරනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ෙමවර 
අය වැය ඉතාම පැහැදිලිව "පය බරවායට පිටි කර ෙබෙහත් බැඳපු 
අය වැයක්." එෙහම නැත්නම් ෙලඩාත් මළා; බඩත් සුද්ද ෙවලා 
වාෙග් අය වැයක්ය කියා. ස්තුතියි.  

[අ.භා. 2.32] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය්දී මට 

පථමෙයන් කථා කළ ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාෙග් 
කථාෙවන් "අප පාසල් ගිය අවධිය"  එතුමා මට මතක් කර දුන්නා. 
අපි පාසල් ගිය අවධිෙය්දී, පාසල් අතෙර් වාද විවාද පවත්වන 
පාසල් කණ්ඩායම් තිබුණා. එම පාසල් කණ්ඩායම් කරුණු එක්රැස් 
කර, වාද විවාද කරෙගන ගියා. නමුත් අෙප් කාලෙය්දී, අප ඒක 
ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් කළා. ෙවනස් කර අපි එදා වාද විවාද කරන 
සමිතියක්ම හැදුවා. ඒ කියන්ෙන් එක්ෙකෙනකු කථා කරනෙකොට, 
අනිත් ෙකනාටත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාෙග්  පශ්න අහන්න, කරුණු 
නැවත කියන්න නිදහස ෙදන්න පුළුවන් විධියට සමිතියක් හැදුවා. 
ඒ පාසල් යන වයෙසේදී වාද විවාද කරනෙකොට, කිසිම වගකීමක් 
ෙනොමැතිව කරුණු කියා ෙගන, කියා ෙගන යන්න පුළුවන්. නමුත් 
දැන් එෙහම කරන්න බැහැ. උදාහරණයක් හැටියට අපිට කිව්වා, 
"දිගින් දිගටම ෙම් බදු ගන්නා හැටි ෙපන්වා ෙදන්නම්." කියා. 
එතුමා දූෂණය ගැන කථා කළා. නමුත් ඇත්තටම එම කථාෙව් 
පාෙයෝගිකබවක් නැතිබව තමයි, ෙපෙනන්ෙන්. අය වැයක් 
හදනෙකොට, පාෙයෝගික විය යුතුයි.  

අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම පාෙයෝගික අය වැයක් තමයි, 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. අපි ෙමතැනදී මතක් කරන්න ඕනෑ, 
අෙප් අලුත් රජය යහ පාලනයට මුල් තැන දීලා තමයි, ෙම් රෙට් 
ජනවාරි මාසෙය් විප්ලවයක් ඇති කෙළේ කියා. නීතිමය 
ආධිපත්යයක් ඇති කරපු රජයක්, අෙප් රජය. අෙප් විරුද්ධ පක්ෂය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හුඟාක් ෙව්ලාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ රජය ධනපතිවාදීන් 
ඇති කරන, ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවය ෙහළා දකින රජයක් හැටියට 
තමයි, ෙපන්නුම් කරන්න හදන්ෙන්. රාජ්ය ෙසේවය දිය කරන 
රජයක් හැටියටයි ෙපන්නුම් කරන්න හදන්ෙන්. නමුත් මම මතක් 
කරන්න ඕනෑ, රාජ්ය ෙසේවකයින්ට රුපියල් 10,000 ෙදන්න අප 
ෙපොෙරොන්දු වුණු බව. අපි රුපියල් 10,000 දුන්නා. ඒක මූලික 
වැටුපට එකතු කෙළේ නැති එක ඇත්ත. ඒක අපි සැඟවිය යුතු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. නමුත් අපි දන්නවා, අවුරුදු දහයකට ගැට 
ගැසුණු පශ්න සියල්ලක්ම එක අය වැයක් තුළ විසඳන්නට බැහැ 
කියන කාරණය. ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ රුපියල් 10,000 විශාම 
වැටුපට එකතු කරන්න යනවාද, නැද්ද කියා ඔබතුමා අනුමාන 
කළා. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය කථාෙව්ම සඳහන් කර 
තිෙබනවා, එය විශාම වැටුපට ගණනය කරනවාය කියා. අපි 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට ගරු කරනවා. රජෙය් ෙසේවයට ගරු කරනවා. 
කරන්න පුළුවන් ෙද් කර තිෙබනවා. ඊටත් වැඩිය අනාගතෙය්දී 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද ඇවිල්ලා, ඊෙය් ෙපෙර්දා 
වාෙග් ෙනොෙවයි. රාජ්ය ෙසේවකයන් ගසකට ගැට ගහපු පාලනයක් 
තමයි, අපි නැති කෙළේ. අද රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් ෙගෞරවය අපි 
ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙගෞරවය, රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට ෙසේවය කරන්න තිෙබන නිදහස, ඒ ෙගෞරවය අපි 
ඇති කර තිෙබනවා.  

ඒකීය රාජ්යයක් තුළ නිදහස් ආර්ථිකයක්, නිදහස් ෙවළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකයක් ඇති කිරීෙම් දර්ශනය තමයි, ෙනොවැම්බර් 05 
වැනි දා අෙප් නායකතුමා  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ 
න්යාය පතය තමයි, අපි ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ න්යාය පතෙය්දීත් අපි 
ආරක්ෂාවට වැඩි වැඩිෙයන් ආෙයෝජනය කර තිෙබනවා. 
ආරක්ෂාව වැදගත් කියා අපි දන්නවා. එක එක කතන්දර හදලා ෙම් 
ආරක්ෂාව අඩු කරන්න වෑයමක් තිෙබනවාය කියන කතන්දර 
සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කළ යුතුයි. ශම බලකාෙය් 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න ඕනෑ. නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් 
ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි මුදල් ඇමතිතුමා අධ්යාපනයටයි, 
ෙසෞඛ්යයටයි ෙදගුණයකට වඩා මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.  

පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධනය -R and D- සඳහා මුදල් ෙවන් කර  
තිෙබනවා. පසු කාලීන අය වැය ෙයෝජනා එක්ක බැලුවාම ෙමවර 
අය වැය ෙයෝජනාෙවන් සමාජ පාග්ධනය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා 
විශාල ෙවනසක් කර තිෙබනවා. නව නිර්මාණ, ව්යවසාය 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟන්න තමයි අපි ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් 
ෙගොඩ නඟන්න, අධ්යාපනයට මුල් තැන ෙදන්න, අඩු ආදායම් 
ලාභින් ආරක්ෂා කරන්න, මධ්යම පන්තියට අවස්ථාවක් ෙදන්න, ඒ 
වාෙග්ම පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න, ෙගෝලීය පරිසරයට වග කීමක් 
ඇතිව කියා කරන්න තමයි අෙප් රජය ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා තමයි මම ෙම් කථා කරන අතෙර්දී අෙප් ජනාධිපතිතුමා 
පැරීසියට ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙද්ශගුණික විපර්යාස 
සමුළුවට සහභාගි වී සිටින්ෙන්. ඒ අපි ඒකට බැඳී සිටින නිසයි. ඒ 
නිසා මුදල් ඇමතිතුමාට මම පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ෙමෙහම ගැට ගැහිච්ච පශ්න එක්ක ණය බරින් මිරිෙකන ෙම් 
ෙරෝගියාට පතිකර්ම දක්වන්න දරන වෑයම ගැන. ෙම් ෙරෝගියාට 
ෙරෝග ෙදකක් තිබුණා. එකක්, අපනයන හා ආනයන පරතරය. 
අෙනක, අය වැය පරතරය. ෙම් ෙරෝගියාට පතිකාර ෙදන්න පටන් 
අර ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් අලුත් දිවි ෙපෙවත අවුරුදු 20ක් 
පවතිනවා. ෙම්ක මූලාරම්භය පමණයි කියා මම ෙම් ගරු සභාවට 
කියන්න අවශ්යයි.  

පසු ගිය රජය කලින් කලට අපට  කිව්වා, "කෘෂිකර්මෙය් 
වැදගත්කම" ගැන. පසු ගිය රජය කෘෂිකර්මයට මුල් තැන ෙදනවා 

කියා ඇත්තටම ෙමොනවාද කෙළේ? මම අහන්න කැමැතියි, 
ෙගොවියාෙග් ජීවන තත්ත්වය ඇත්තටම ඉහළ ගියාද කියා, ගාමීය 
සංවර්ධනය ඇත්තටම සිදු වුණාද කියා. පාරවල් හදපු එක ඇත්ත. 
මම ඒෙක් ගරුත්වය එතුමන්ලාට ෙදනවා. නමුත් අදත් ෙම් රෙට් 
ශම බලකාෙයන් සියයට 29ක්ම ඉන්ෙන් ෙගොවි ෙපොෙළේ. දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සියයට 10ක් පමණයි ඔවුන් එකතු 
කරන්ෙන්. 2010 වර්ෂෙය්දී පතිපාදන ෙවන් කළා. 2013 වර්ෂෙය් 
පතිපාදන එක්ක සසඳන විට ඒක සියයට 60කින් වැඩි කර තිබුණා. 
මම ෙම් එක උදාහරණයක් පමණයි ෙදන්ෙන්. නමුත් ඇත්තටම 
2013 වර්ෂෙය් වියදම් කරපු පමාණය, 2010 වර්ෂයටත් වඩා 
සියයට 3කින් අඩුයි. පතිපාදන සියයට 60කින් වැඩියි. නමුත් 
ඇත්ත වියදම සියයට 3කින් අඩුයි 2013 වර්ෂෙය්දී, 2010 වර්ෂය 
එක්ක සසඳන විට; කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයයි, වාරි මාර්ග ක්ෙෂේතයයි 
එක්ක සසඳන විට. ඉතින්, ෙම් වාෙග් ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
කෘෂිකර්මෙය් කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ ගිහිල්ලා නැත්ෙත්. 2010 
වර්ෂෙය්දී කෘෂි අපනයනය  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
26.7යි. නමුත් 2013 වර්ෂය වන විට කෘෂි අපනයනය  දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 24.8යි. ඇත්තටම අඩු ෙවලයි තිෙබන්ෙන්. 

ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කළා. 2010 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් බිලියන 26යි. 2014 වර්ෂය වන විට රුපියල් 31.5යි. 2015 
වර්ෂෙය්දී අපි ඒක රුපියල් බිලියන 35ට වැඩි කළා. 2016 
වර්ෂෙය්දීත් අපි කැප ෙවලා ඉන්නවා, එය රුපියල් බිලියන 37.5ට 
වැඩි කරන්න. අපි ෙමොනවාද, ෙමතැන කර තිෙබන්ෙන්? 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන ආකාරය පමණයි අපි ෙවනස් 
කර තිෙබන්ෙන්. අපි ෙගොවියාට අවස්ථාව ෙදනවා, ඒක 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියා ෙතෝරා ගන්න. අපි වැඩ කරන 
කියාවලිෙය් ෙවනසක් තිෙබනවා. ධීවර භාෂාෙවන් කථා කෙළොත් 
බිලි පිත්ත ෙදනවාද, මාළුවා ෙදනවාද කියන පශ්නය තමයි 
තිෙබන්ෙන්. අපි කියා කරන්ෙන් බිලි පිත්ත ෙදන්නයි. ඒ නිසා 
තමයි අපි ෙගොවියාට ෙතෝරා ගන්න අවස්ථාව ෙදන්ෙන්. අපි 
දන්නවා, - 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. මට 

පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න අවශ්යයි. විවෘත ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ෙපොෙහොර මිල වැඩි ෙවන්න පුළුවන්. අපට ඒ ගැන 
කියන්න බැහැ ෙන්. ඔබතුමාටවත්, මටවත් ඒ ගැන කියන්න බැහැ. 
එෙහම වුෙණොත් ෙගොවින්ට ලබා ෙදන රුපියල් 25,000 වැඩි 
කරනවාද, නැද්ද කියා මට දැන ගන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මන්තීතුමනි, පශ්නයට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මන්තීතුමාෙග් 

පශ්නයට වැඩිය ඉදිරිෙයනුයි මම යන්ෙන්. ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ගැන ෙනොෙවයි මම කථා කරන්ෙන්. මෙග් තර්කය ෙමොකක්ද 
කියා ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. අවුරුදු ගණන් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය දීලා තිෙබනවා.  ඔය වාෙග් මතවාද හරහා, ඔය 
වාෙග් මතවාද රට තුළ ඇති කර ෙගොවි ෙපොෙළේ ෙගොවියාව 
හිරකරෙගනයි ඉන්ෙන්. අපි ඒෙකන් බැහැරව යන්න ඕනෑ. ෙම් 
කමෙව්දවලින් පරිසරයට හානි ෙවලා තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගය 
ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. අපි එතැනින් ඉස්සරහට එන්න 
බලාෙගනයි ඉන්ෙන්. ෙමපමණ කල් ෙගොවියාට කෙළේ ෙමොනවාද? 
ෙරෝගිෙයකුට ෙව්දනාවක් තිෙබන ෙකොට ෙව්දනා නාශකයක් 
ෙදනවා. ෙව්දනා නාශකය දුන්නාම ෙරෝගියා ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂයි. ඔහු එතෙකොට ඒ ගැන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ඉන්නවා. ඒ ඇයි? ෙව්දනාව ක්ෂණයකින් නැති ෙවනවා. නමුත්, 

1527 1528 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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කෘෂිකර්මෙය් තිෙබන පශ්නය ෙව්දනා නාශකයකින් නැති 
කරන්නට බැහැ. ක්ෂණික පතිඵල ලබන්නට බැහැ. කෘෂිකර්මෙය් 
පශ්න විසඳන්නට නම්, හරි වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට ඕනෑ; 
අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් තිෙබන්න ඕනෑ;. ඵලදායී තත්ත්වය ඉහළ 
යන්නට ඕනෑ. හැකියාවට, අධ්යාපනයට, තාක්ෂණයට 
ආෙයෝජනය අවශ්යයි. කලට ෙවලාවට හරි මිලට ඒ කෘෂි දව්ය 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගන එන්න අවශ්යයි. අපි කලකට එක එක 
ෙද්වල් කියමින් ඉන්නවා. ෙගොවි ෙපොෙළේ තිෙබන ඵලදායී 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? අපි වියට්නාමෙය් වීවල ඵලදායී තත්ත්වය 
ගැන කියනවා නම්, වියට්නාමෙය් වී ෙහක්ටයාර් එකකට 
අස්වැන්න ෙටොන් 5.3යි. ලංකාෙව් 4යි. අපි මලයාසියාෙව් රබර් 
පිළිබඳව ගත්ෙතොත් ෙහක්ටයාර් එකකට අවුරුද්දකට  කිෙලෝ ගෑම් 
3000යි. ලංකාෙව් 1247යි. ඒ වාෙග්ම ෙත් ගැන කියනවා නම්, 
ෙකන්යාෙව් ෙහක්ටයාර් එකකින් අවුරුද්දකට කිෙලෝ  ගෑම් 
3300යි. ලංකාෙව් කිෙලෝ  ගෑම් 2000කට වැඩිය ටිකක් වැඩියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට මතකයි මීට අවුරුදු 
30කට උඩදී මම මෙග් පශච්ාත් උපාධියට ලියන ෙකොට, 
ෙකන්යාෙව් ෙත් ගහ පැළ කරන්න පටන් ගත්තා පමණයි. නමුත්, 
අද ඔවුන් ෙත් කර්මාන්තෙයන් ලංකාවට වැඩිය ඉදිරිෙයන් 
සිටිනවා. අපි ෙබොරු කථාවල් හදා ෙගන, "ෙගොවියාව රජ 
කරවනවා" කියන කථාව හදාෙගන අපි වැරැදි පතිපත්ති 
අනුගමනය කරලා තිෙබනවා. ෙගොවි ෙපොළ දියුණු කරන්නට, 
ෙගොවි ෙපොෙළේ කාර්යක්ෂමතාව දියුණු කරන්නට ඕනෑ. අද අපට 
ෙගොවි ෙපොෙළන් පැමිණි ජනාධිපති ෙකෙනක් ඉන්නවා. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ෙගොවියා ගැන යම් කිසි සිහිනයක් 
තිෙබනවා. ඒ සිහිනය සැබෑ කරන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
හවුල් ෙවලා එතුමා එක්ක වැඩ කරනවා කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී ඔබට මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙගොවි ෙපොෙළේ 
කාර්යක්ෂමතාව අපි වැඩි කරන්න අවශ්යයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට  අඩු ආදායම් ලාභීන් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ 
කියලා කථා කරනවා. අපි ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද් ජනවාරි 08ෙවනි 
දායින් පස්ෙසේ කළා. අපි බඩු මිල පහළට ෙගනාවා. ඉන්ධන මිල 
පහළට ෙගනාවා. ඩීසල්වල, ෙපටල්වල මිල පහළට ෙගනාවා. 
ගෑස්වල මිල පහළට ෙගනාවා. අත්යවශ්ය බඩු භාණ්ඩවල මිල 
පහළට ෙගනාවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, මුදල් ඇමතිතුමා ඔහුෙග් 
අය වැය කථාවන් තුළදී තවත් භාණ්ඩවල මිල පහළට ෙගනාවා. 
ගෑස්වල මිලයි, සමහර ඉන්ධනවල මිලයි යනාදී වශෙයන් 
අත්යවශ්ය ෙද්වල්වල මිල පහළට ෙගනාවා. මුදල් ඇමතිතුමා ඒ 
ෙද්වල්වල මිල පහළට ෙගනාෙව් අපි අඩු ආදායම් ලාභීන් ෙකෙරහි 
තිබුණු විෙශේෂ ෙයොමුව නිසායි. නමුත්, අපි දන්නවා ෙම් රෙට් 
මධ්යම පන්තියක් සිටිනවා කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමපමණ ෙවලාවක් ෙම් 
ගරු සභාෙව් වැඩි ෙදෙනක් කථා කරලා තිෙබන්ෙන් ස්වල්ප 
ෙදෙනකුට  ලැෙබන වාහන  බලපතය ගැන පමණයි. ඔව්. බලපත 
අපි නැති කරලා තිෙබනවා. ඒවා නැති කරලා තිෙබන්ෙන් රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට විතරක් ෙනොෙවයි. එම බලපතය අපි පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ටත් නැති කරලා තිෙබනවා. නමුත්,  අපි රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට ඒ තිබුණ වාසිය නැති ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ඔවුන්ට වාහනයක් ලබා ගන්න අපි ඒ මුදල ලබා ෙදනවා. අපි 
permit එකයි නැති කරන්ෙන්. ෙමොකද, permit එෙක් විනිවිද 
භාවයක් නැහැ. Permit එෙක් අගය මිනිසුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා සාමාන්ය පුද්ගලයාට යමක් දුන්නාම, මුදලක් දුන්නාම 
කීයක් දුන්නාද කියන එක ෙත්ෙරන්න අවශ්යයි.  මුදල් ඇමතිතුමා 
ඒ නිසා තමයි එෙහම කියා කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මධ්යම පන්තියට කිසිම 
රජයක් විසින් ෙනොකළ ෙදයක් අෙප් රජය විසින් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන තුරු බදු රහිත සීමාව තිබුෙණ් ලක්ෂ 

පහයි. ඒ කියන්ෙන්, මාසයකට රුපියල් 40,000ක පඩි පතක් 
ලැබුණාට පසුව තමයි මීට පථමෙයන් බදු ගැහුෙව්. නමුත්, අපි ෙම් 
අය වැය හරහා  ලක්ෂ පෙහන් ලක්ෂ විසිහතරකට ඒ සීමාව 
ෙගනියලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් කිසිම රජයක් කවදාවත් ෙනොකරපු 
තවත් ෙදයක් අපි මධ්යම පන්තියට  කරලා තිෙබනවා. සෑම 
වෘත්තිය ෙව්දිෙයක්ම, සෑම රජෙය් ෙසේවකෙයක්ම පුද්ගලික 
ආදායමක් ලබනවා නම් ඒ පුද්ගලික ආදායම අද බදු රහිත 
පුද්ගලික ආදායමක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඕනෑම 
රටක් එක්ක සසඳන්න පුළුවන්. කිසිම රටක ෙම් වාෙග් 
විප්ලවකාරී ෙදයක් කරලා නැහැ. මධ්යම පන්තියට ෙම් වාෙග් 
ෙදයක් කරලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන් මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ  2ක් 
ඉක්මවා යනකල් ලංකාෙව් රජෙයන් කිසිම බද්දක් අය කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉතිරියක් තිෙබනවා නම්, විශාම 
වයසට ගියාම ඒ ඉතිරිය බැංකුවකට දාලා -එම මුදල ආෙයෝජනය 
කරලා- ඒෙකන් ආදායමක් ලැබුෙවොත්, මාසයකට එයින් ලබන  
රුපියල් ලක්ෂ 2ක් දක්වා වන ආදායමට කිසිම බද්දක් අය 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. තව 
විධියකට කිව්ෙවොත්, සියයට 8 ගණෙන් රුපියල් ලක්ෂ 300ක් 
බැංකුවක ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන්. සියයට 8 ගණෙන් 
රුපියල් ලක්ෂ 300ක් ආෙයෝජනය කළත් කිසිම බද්දක් අය 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි අපි ෙම් රෙට් මධ්යම පන්තියට දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඇයි, එවැනි වරපසාද දීලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් 
අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ දර්ශනෙයන් අපි ෙම් සමාජය සම 
කරන්න හදන්ෙන් ඔක්ෙකෝම දුප්පත් මිනිස්සු කිරීෙමන් ෙනොෙවයි. 
අෙප් දර්ශනය ෙවනස්. ස්වල්ප ෙදෙනක් බුක්ති විඳින ෙම් ජීවන 
රටාව පුළුල් කරන එක තමයි අෙප් දර්ශනය. ෙම් රෙට් මධ්යම 
පන්තිය පුළුල් කරන එක තමයි අෙප් නායකතුමාෙග් දර්ශනය. 
මධ්යම පන්තිෙය් පවුලකට විශාල ඉතිරියක් ඇති ෙවනවා. එයින් 
දරුවන්ට අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කරන්න 
පුළුවන්, ව්යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක තමයි හරි 
මඟ. ෙම්ක තමයි කරන්න ඕනෑ. එක අය වැයකින් අපට ඒක 
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි තරුණ පරපුර ගැනත් කල්පනා 
කළා. ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට නම් අපි තරණ පරපුරට අත 
ෙදන්නට ඕනෑ, ඒ අයෙග් ආදායම වැඩි කරන්නට ඕනෑ. පියා 
කම්කරුෙවක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අෙප් දර්ශනය තුළ අපි 
පිළිගන්ෙන් නැහැ දරුවාත් කම්කරුෙවක් ෙවන්න ඕනෑ කියලා. 
අපි පිළිගන්ෙන් දරුවාට අධ්යාපනයක් දීලා, හැකියා පුහුණුවක් 
දීලා, අගය එකතු කරන්න පුළුවන් රැකියාවකට දරුවාව සම්බන්ධ 
කරන එකයි. ඒකයි අෙප් දර්ශනය. ඒ නිසා තමයි අපි 
අධ්යාපනයටයි, ෙසෞඛ්යයටයි කළ ආෙයෝජනය ෙදගුණයක් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. අපට තරුණ පරපුර ගැන යම් කිසි දර්ශනයක් තිෙබන 
නිසා පාසල්වලට මුදල් ෙවන් කළා. උසස් අධ්යාපනය සඳහා වන 
පතිපාදන අපි සියයට 30කින් වැඩි කළා. ඒක කෙළේ තරුණ 
තරුණියන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්නයි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද අඩු ආදායම්ලාභී තරුණෙයකුට යම් 
අදහසක් තිබුණත්, ඒ අදහස කියාත්මක කරන්න ඔහුට 
පාග්ධනයක් නැහැ. ඔහු බැංකුවකට ගිෙයොත් බැංකුෙවන් ඇපයක් 
ඉල්ලනවා. නමුත් ඔහුට පාග්ධනයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
ව්යවසායික පරිසරයක් ෙගොඩනඟන්න කියා කරනවා. ඒ නිසා 
ව්යවසායික අරමුදලක් - Venture Capital Fund එකක් - ආරම්භ 
කරන බව මුදල් ඇමතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ඇපයක් ෙනොමැතිව ණය ලබා 
ගන්න කමෙව්දයක් අපි බැංකුවලට ෙයෝජනා කරනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කෘෂි කර්මයට මුල් තැනක් 
ෙදන නිසා බැංකුවලින් ලබා ෙදන මුළු ණය පමාණෙයන් සියයට 
10ක් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතයට ලබාෙදන ෙලස අපි සෑම 

1529 1530 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැංකුවකටම දැනුම් දී තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නිවෙසේ 
ව්යාපාර කරන සුළු පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයා ගැන, කඩමණ්ඩිෙය් 
සුළු ව්යාපාර කරන පුද්ගලයා ගැන කල්පනා කරලා බැංකුවලින් 
ලබාෙදන මුළු ණය පමාණෙයන් ඒ අය සඳහා සියයට 5ක් ෙවන් 
කරන්න ඕනෑ කියලා අපි බැංකුවලට නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම, කාන්තාවන් ගැන හිතලා, කාන්තාවකට ව්යාපාරයක් 
කරන්න අදහසක් තිෙබනවා නම්, ඔවුන්ට ඒ ව්යාපාරික  අදහස 
ෙගනැල්ලා මූල්ය ආයතනයකට ෙදන්න පුළුවන්. බැංකුවලින් අපි 
ඉල්ලනවා, ඔවුන් නිකුත් කරන මුළු ණය පමාණෙයන් සියයට 5ක් 
එම කාන්තාවන් ෙයෝජනා කරන ව්යාපාර ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න 
කියලා. ෙමොකක්ද ෙමතනින් කරන්ෙන්? ව්යවසායික පරිසරයක් 
ෙගොඩ නැඟීමයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙගදර ඉන්න අම්මා 
ගැන හිතුවා; අක්කා ගැන, නංගී ගැන හිතුවා. දැන් ෙම් රෙට් සිදු 
ෙවන්ෙන් ඒ අයව මැද ෙපරදිග රටවල අනාරක්ෂිත ස්ථානවල වැඩ 
කරන්න යවන එකයි. අපි ඒක ෙවනස් කරන්නයි පටන් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. අපි කරන ෙද්වල්වලින් පළමුෙවනි ෙද් තමයි, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙගදර සිටින අම්මා ගැන හිතලා, නායකතුමා 
ඉදිරිපත් කළ වැඩ පිළිෙවළ අනුව ඒ අම්මා රැජින බවට පත් කිරීම.  

සින්කක්කර ඔප්පු මිලියන 3ක් ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. රජෙය් නිවාස කමයක ඔබ දැන් ජීවත් 
ෙවනවා නම්, ඒකට සින්නක්කර ඔප්පුවක අයිතිය නැත්නම්, එය 
ලබා ෙදන කමෙව්දය දැන් පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. ඒ තීරණය 
නිසා ෙමොරටුව නගරෙය් නිවාස සඳහා සින්කක්කර ඔප්පු 300ක් 
ළඟදීම ෙදන්න මට වාසනාව ලැබී තිෙබනවා. ෙමය අපි රට වෙට්ම 
කර ෙගන යන කියාවලියක්. එතෙකොට ඒ පුංචි ෙගවල්වල හිටපු 
අෙප් අම්මලා, අක්කලා ආරක්ෂා ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඔවුන්ට අවස්ථාව තිෙබනවා ව්යවසායක් කරන්න. ඒ සඳහා 
බැංකුවකට යන්න ඔවුන්ට ඇපයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන කල්පනා 
කරලා තමයි අපි ඒ ෙද්වල් කෙළේ. දරුවාට අධ්යාපනය, මවට 
නිවස, තරුණ තරුණියන්ට අධ්යාපනය හා ව්යවසාය යන ඒ 
සියල්ලක්ම අපි කරන්ෙන් යහපාලන රාමුවක් තුළයි.  

අපි එදා පරාජය කෙළේ ෙබොෙහොම භයානක ගමනක් ගිය 
රජයක් බව අපි අමතක ෙනොකළ යුතුයි. අපි යහපාලනයක් ඇති 
කළා; අපි නීතිෙය් ආධිපත්යය ඇති කළා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙවනුත්, 
විධායකෙයනුත් බලපෑමක් නැතිව අද අධිකරණයට ස්වාධීනව 
කියා කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා, අපට අද දවසට වැඩිය ෙහොඳ 
ෙහට දවසක් තිෙබනවා.   

අෙප් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා තවම මාස තුනක් පමණයි.  අවුරුදු 
විස්සක ගමන අපි දැන් පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. ඉදිරි මාස හැට 
සඳහා අපි ෙම් දමන්ෙන් අත්තිවාරම  පමණයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන නැවතත් ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ස්තුතියි. 

[අ.භා. 2.55] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම පළමුෙකොට 

කියන්න ඕනෑ අද  ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාව 
ෙකෙරන්ෙන් නැති නිසා එතුමාට අදාළ විනාඩි දහයක කාල 
සීමාවත් මට ලබා ගන්න කියලා දැනුම් දීලා තිෙබන බව.  

''ජාතික ආණ්ඩුව'' කියන එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ ෙම් 
හවුල් ආණ්ඩුෙව් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළ මුදල් ඇමතිතුමා 

දැන් ෙම් සභාෙව් නැති වුණත්, එතුමා දැඩි උත්සාහයක ෙයදී 
තිෙබනවා, දැඩි පරිශමයක් ෙයොදා තිෙබනවා ජනතාවෙග් 
ආකර්ශණය දිනා ගන්න. එතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය හදන විට 
අඩුම තරමින්  කාලයක්  එතුමන්ලාත් එක්ක හිටපු අෙප් බන්දුල 
ගුණවර්ධන ශූරීන් එක්ක ෙපොඩි කථාවක් කළා නම් ෙහොඳයි 
කියලායි මා හිතන්ෙන්. බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරීන් ෙම් රෙට් දහස් 
ගණනක් ෙගෝලයන් හදලා තිෙබනවා. පත්තෙර් යන රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් තීරු ලිපි කියවන ෙකෙනක්, මම. 
ඒවා එකක් නෑර  කියවනවා. මා හිතුෙව් එතුමා ෙහොඳ දක්ෂ 
ආර්ථික විද්යාඥෙයක් කියලායි. අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමා නම් දහස් ගණනක් ෙගෝලයින් හදලා තිෙබනවා. මා 
හිතන විධියට, රවි කරුණානායක මැතිතුමාට නම් එක 
ෙගෝලෙයක්වත් හදා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොෙහොම 
නමුත් අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරීන් ශක ෙද්ෙව්න්දයාත් 
හඳුනනවා, එතුමාෙග් පුතා වයිමාත් හඳුනනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇතිෙන්, කාලයක් ෙම් සභාෙව් ''වයිමා'' 
ගැනත් කථා කළා කියලා.  

ෙම්  අය  වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන කාරණා 
අනුව- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 
 
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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர  
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි 

ජනතාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු විධියට මම ෙබොෙහොම 
කනගාටුෙවන් ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබන විධියට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ඉවත් ෙවනවා. අද අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවිෙයක් 
ෙපොෙහොර ෙහොන්ඩරයක් ගන්න රුපියල් 3,000ක් ෙගව්වාය කියා 
මට දැන් කථා කරලා කිව්වා. අද විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙපොෙහොර ෙහොන්ඩරයක් රුපියල් 3,000යි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ගත්ත ෙගොවියා රුපියල් 3,000ක් වියදම් 
කරන තැනට පත් කරලා තිෙබනවා. ''අලියා ෙගොවියාට ෙකළියා!'' 
එච්චරයි ෙම් අය වැෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්.  
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතිහාසගත ෙවන 
ෙදයක් කරලා තිෙබනවා; විප්ලවීය ෙවනසක් කරලා තිෙබනවා. 
ඉරාන් විකමරන්ත නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා විප්ලවයක් ගැන කථා 
කළා.  ෙද්දුනු විප්ලවයක් ගැන කථා කරනවා. ෙම් විප්ලවෙය් 
පතිඵලයක් විධියට ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ආණ්ඩුවක් වී 
මිල අඩු කර තිෙබනවා. ගිය කන්ෙන් වීත් විකුණා ගන්න බැරිව 
ඉන්න ෙගොවියාෙග් වී ටිෙක් මිල අඩු කළාම  ෙකොෙහොමද ෙම් 
ෙගොවියා ජීවත් වන්ෙන්? භාණ්ඩ මිල දිගටම ඉහළ යනවා. අද 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කැරට් ගෑම් 250ක් රුපියල් 90යි. අමු මිරිස් 
කිෙලෝ එක රුපියල් 1,000යි. ඒ මදිවාට වී මිලත් අඩු කළා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැති කළා. ඒත් ෙගොවියා රජ කරන්න 
කථා කරනවා. තරුණෙයෝ ෙගොවිතැනට ඇදලා ගන්න කථා 
කරනවා. හැබැයි, අවසානෙය්දී ෙම් ආණ්ඩුව කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙගොවියා විනාශය ට දැක්කීමයි. දැන් ඒ අය උදලු මදිනවා; දෑකැති 
මුවහත් තියනවා. ෙම් විප්ලවෙය් පතිඵලයක් විධියට ෙගොවිෙයෝ 
අමුඩ ගහෙගන ෙකොළඹට එයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක මතක 
තියාෙගන ඉන්න; බලාෙගන ඉන්න.  

තමුන්නාන්ෙසේලා පරිසරය ගැන කථා කළා. ඉරාන් 
විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, වනජීවීන් ඉන්න ඓතිහාසික 
බුද්ධංගල අභය භූමිෙය් අක්කර ගණනක් එළි කරලා, ෙගවල් 
42කට අත්තිවාරම් දමන්න අද උෙද් පටන් ගත්තා. මම ෙම් 
කාරණය ෙම් රෙට් ඉහළම නායකයන් ඔක්ෙකොටම කිව්වා. 
හැබැයි, කිසි ෙකෙනක් ඒක නතර කෙළේ නැහැ. බුද්ධංගල අභය 
භූමිෙය් ෙගවල් හදන ආණ්ඩුවක් පරිසරය ගැන කථා කරනවා; 
පරිසර හානිය ගැන කථා කරනවා; පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න 
කථා කරනවා. හැබැයි, ෙම් පශන්යට අද ෙවන තුරු විසඳුමක් 
නැහැ. අද උෙද් ඒ ෙගවල් ටික හදන්න පටන් ගත්තා.  

අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. 
එතුමා,  තමන් යටෙත් බැංකු නැති මුදල් ඇමති ෙකෙනක්. මහ 
බැංකුවත් එතුමා යටෙත් නැහැ; ලංකා බැංකුවත් නැහැ; මහජන 
බැංකුවත් නැහැ.  එක බැංකුවක්වත් තමන් යටෙත් නැති මුදල් 
ඇමති ෙකෙනක් 1948න් පස්ෙසේ බිහිෙවලා ඉන්නවා. අෙප් 
ආචාර්යතුමාට, හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට මුදල් 
ඇමතිකම නැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා යටෙත් බැංකු නැහැ. බැංකු 
පාලනයක් නැති මුදල් ඇමති ෙකෙනක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
බිහි කර තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය අනුව රුපියල් මිලියන 90,000ක් ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ෙදන් අය කරනවා. කාෙගන්ද ෙම් මුදල අය 
කරන්ෙන්? කවුද ෙම් බද්ද ෙගවන්ෙන්? ෙම් රෙට් අහිංසක 
ජනතාව තමයි ෙගවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ 
ෙසේවා ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 30,000යි. විෙශේෂ ගාස්තු අය 
කිරීෙම් පැනවීම රුපියල් මිලියන 75,000යි. කවුද ෙම්වා 
ෙගවන්ෙන්? ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පිටට තමයි ෙම් බද්ද දමලා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, කියන්ෙන් "විප්ලවීය අය වැයක්" කියලායි. 
ඔව්, ෙම්ක විප්ලවීය අය වැයක් තමයි. ජනතාවට ෙම් තරම් බදු 
පනවපු අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් තිබුෙණ් නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා සුෙඛෝපෙභෝගී වාහනවල බද්ද ඉවත් කළා. 
හැබැයි, ඉෙලක්ටික් වාහනවල බද්ද වැඩි කළා. පසු ගිය කාලය 
තිස්ෙසේම ඉෙලක්ටික් වාහන ෙගන්වන්න දිරි දීලා, තමන්ෙග් 
හිතවතුන් ලවා ඒවා ෙගන්වාෙගන ඒ ගණන වැඩි කළා. ගණන 
වැඩි කෙළේ තමන්ෙග් හිතවතුන්ෙග් ඕනෑකමටයි. වෑන් එකක් 
අරෙගන ඉස්ෙකෝෙලට ළමයි ටික ඇදලා, hire එකක් ගිහින් ජීවත් 
වුණු මිනිහාට අද වෑන් එකක් ගන්න බැහැ. "හයිඒස්" වෑන් එකක 
මිල රුපියල් තිස ්ලක්ෂයකින් වැඩියි. දැන් කියනවා, ක්ෂුද , සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයාට ණය දීලා ඒ ක්ෂුද හා සුළු කර්මාන්ත 
වැඩිදියුණු කරනවා කියලා. පරිසර හිතකාමී ආණ්ඩුවක් පරිසරයට 
වඩාත්ම හිතකර ඉෙලක් ටික් වාහනවල ආනයන මිල වැඩි  කළා. 

අනික් පැත්ෙතන් වාහනයකින් ළමයි ටික ඇදලා, hire එකක් 
ගිහින් ජීවත් වුණු මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න තිෙබන ඉඩකඩ අහුරා 
දැම්මා.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ වාරිමාර්ග කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙමවර අය 
වැෙයන් ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද?  කුඩා 
පරිමාණෙය් වැව් හා අමුණු පතිසංස්කරණය හා වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යාන්ඔය වාරිමාර්ග ව්යාපෘතිය සඳහා 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. අම්පාර දිස්තික්කෙය් කළුගල්ඔය ව්යාපාරය, 
රඹුක්කන්ඔය ව්යාපාරය කියන ව්යාපාර ෙදක සඳහා තව 
ෙකොපමණ මුදලක් ඕනෑද? ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන්  
වාරිමාර්ග ව්යාපෘති කිසිවක් අලුතින් ආරම්භ කරන්න ෙයෝජනා 
කර නැහැ. වාරිමාර්ග ව්යාපෘති කිසිවක් අලුතින් ෙයෝජනා කරලා 
නැති අය වැය ෙල්ඛනයක් තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය. ෙගොවි 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙදන කිසිම සහනයක් පිළිබඳව ෙම් අය වැය  
ෙල්ඛනෙය් ෙකොෙහේවත් සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙපොෙහොර 
සහානාධාරය නැති කළා; වී මිල අඩු කළා. ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල් පමාණයත් ෙමවර අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත ෙගොවි ජනතාවෙග් අනාගත 
ආෙයෝජනයන් ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් අනාගත පැවැත්ම 
ෙවනුෙවන් පධාන වාරිමාර්ග ව්යාපෘති කිසිවක් අලුතින් ආරම්භ 
කරන්න ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කරලා නැහැ.  

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රීති පශ්නයක් ති ෙබනවා. ගරු විමලවීර දිසානායක 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති ෙව්ලාවත් අවසානයි. 
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු මන්තීතුමා කියන ෙද්වල් අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
உங்க க்குத் தமிழில் ெசால்ல ேவ மா? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට තව විනාඩි දහයක් තිෙබනවා ෙන්.  

1533 1534 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කවුරුවත් මට ඒ බව දැනුම් දීලා නැහැ. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
உங்க க்குத் தமிழில் ெசால்ல ேவ மா? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාෙග් විනාඩි දහය ඔබතුමාට 

ලබා ෙදන්න කියලා අපට කිසිම දැනුම් දීමක් කරලා නැහැ. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හැබැයි, එතුමා මට එෙහම දැනුම් දීමක් කළා. ඔබතුමාට දැනුම් 

දීමක් කෙළේ නැති එකට මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාෙග් ෙවලාව ෙමතුමාට ලබා 

ෙදන්න. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය්  

යුග ගැන කියලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රාජපක්ෂ යුගය 
පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. පරාකමබාහු යුගය, විජයබා 
යුගය වාෙග් රාජපක්ෂ යුගය ගැනත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. රාජපක්ෂ යුගය ගැන එෙහම සටහන්  
කළාට කමක් නැහැ. අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න, ෙම් ආණ්ඩුවට කත් 
අදින ෙබො ෙහෝ ෙදෙනක් රාජපක්ෂ යුගය පිළිබඳව විෙව්චනය 
කරනවා. හැබැයි, බිම්තැන්නපත්තුෙව්, අම්පාර දිස්තික්කෙය් 
වැව්ගම්පත්තුෙව්, පානම්පත්තුෙව් අහිංසක ෙගොවි ජනතාවෙග් 
ජීවිතය ෙගොඩ නැඟුෙව් රාජපක්ෂ යුගයයි. එදා කිෙලෝමීටර් 10ක්, 
15ක් හුළු අත්ත පත්තු කරෙගන පාන්දර 5.00ට පයින් ආපු ෙගොවි 
ජනතාවෙග් දරුවන් අද ෙග් ඉස්සරහින් බස් එකට නැඟලා 
නගරෙය් ඉස්ෙකෝලයට ඇවිල්ලා ඉෙගන ගන්ෙන් ෙම් රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව නිසයි.  

ඉරක්කණ්ඩි මහ පාලම, කින්නියා මහ පාලම, ෙවරුගල් මහ 
පාලම හදලා නැ ෙඟනහිර පළාෙත් හැම පධාන පාරක්ම කාපට් 
කරලා හැදුෙව් රාපක්ෂ ආණ්ඩුවයි.  යුද්ධෙයන් විනාශ වුණු, මළ 
මිනී කඳු ෙගොඩ ගැහුණු, ෙල් වැගිරුණු ඒ මහා භූමිය ෙගොඩනැඟුෙව් 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවයි. රාජපක්ෂ යුගෙය්දී තමයි ෙම් රෙට් ෙගොවියා 
ඉදිරියට ආෙව්.  ෙල් හැලුණු එම දුක්ඛිත ඉරණෙමන් ෙම් ජාතිය 
නිදහස් කර ගත්ෙත් රාජපක්ෂ යුගෙය් දීයි.  හැබැයි,  ෙමවර අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් රාජපක්ෂ යුගය ගැන ෙවනම සටහන් කරලා 
තිෙබනවා,  දූෂණය, වංචාව ගැන කථා කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා 
බලන්න,- 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු මන්තීතුමා, - [බාධා කිරීමක්]   පරාදයි. 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පැරදුනා ෙන්.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හැබැයි, අම්පාර දිනුම්. මම දිනපු ආසනයක මිනිෙහක්. මම 

අම්පාෙර් මිනිෙහක්. මම දිනපු ආසනයක මිනිෙහක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා "ෙචෞර රාජ්ය" කියන ෙපොත කියවන්න. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙහොරකම් කෙළේ ෙකොච්චරද කියලා 
බලන්න. ෙම් රෙට් ඉඩම් අක්කර කී ලක්ෂයක්, - 
ෙමොරගහෙහේෙනන් අක්කරය ගත්ෙත් රුපියල් 14,000ට. දූෂණය, 
වංචාව ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්.  එදා අධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට ගල් ගැහුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවයි. ඒක ෙමෙහය වූෙව් "කළු ලකී" ෙහවත් ලක්ෂ්මන් 
පනාන්දු.  1983 ජුනි මාසෙය් 24වැනිදා "කළු ලකී" කසාද බැන්දා. 
සාක්ෂියට අත්සන් කෙළේ කවුද? සාක්ෂියට අත්සන් කරපු එක් 
ෙකෙනක් තමයි එවකට අධ්යාපන ඇමති වශෙයන් හිටපු රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා. එදා අධිකරණ ඇමති වශෙයන් හිටපු 
නිශ්ශංක විෙජ්රත්න තමයි "කළු ලකී"ෙග් කසාදෙය් සාක්ෂියට 
අත්සන් කරපු අෙනක් පුද්ගලයා.  අද දූෂණය, වංචාව, නීතිෙය් 
ආධිපත්ය ගැන කථා කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙම් 
ඉතිහාසය පිළිබඳව  අමතක ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසය අමතක 
නම්, "ෙචෞර රාජ්ය" කියන ෙපොත අරෙගන බලන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දූෂණයට, වංචාවට එෙරහිවයි කථා කරන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙන්ද, 1993 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් එවකට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙකොමසාරිස් ෙලස හිටපු,- [බාධා කිරීමක්] 
ෙනළුම් ගමෙග් මහත්මියව එම ධුරෙයන් ඉවත් කෙළේ? ඇයි ඒ? 
අල්ලසට, දූෂණයට එෙරහිව කියා කරපු නිසා. ෙනළුම් ගමෙග් 
මහත්මියව අල්ලස් ෙකොමසාරිස් ධුරෙයන් ඉවත් කෙළේ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව. තමුන්නාන්ෙසේලා අද කථා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අෙප් ආණ්ඩුෙවන් පත් කරලා හිටපු 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  අගවිනිශ්චයකාරවරයා ෙත් ෙබොන්න ගිහින් 
එන ෙකොට පුටුෙව් ෙවන ෙකෙනක් වාඩි කරවලා. මරදාෙන් 
ෙචොප්ෙප න්යාය කියාත්මක කෙළේ. හැබැයි, නීතිෙය් ආධිපත්ය 
ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ශිරානි බණ්ඩාරනායක අගවිනිශ්චයකාර 
ධුරෙයන් ඉවත් කෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ව්යවස්ථානුකූල 
කියාවලිෙයන්. හැබැයි, අධිකරණෙය් අගවිනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් 
කෙළේ, ෙචොප්ෙප න්යායෙයන්.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! රීති පශ්නයක්. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ගැනද කථා 

කරන්ෙන්. ෙචොප්ෙප ගැනයි. ෙගෝනවල සුනිල් ගැනයි කථා 
කරන්ෙන්. ෙමතුමාට කියන්න, අය වැය ගැන කථා කරන්න 
කියලා. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමා ෙචොප්ෙපෙග් මල්ලිද? වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
තමුන්නාන්ෙසේ digital ෙන්. Digital තාක්ෂණය ගැන කථා 

කරන්ෙන්. දැන් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් මහා සංවර්ධනයක් ගැන 
කථා කරනවා. දකුණු ආසියාෙව් විශාලතම වී ෙමෝල තිබුෙණ් 
අම්පාෙර් චවලකෙඩ්. ඒක වැහුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව. 
හිඟුරාන සීනි කර්මාන්තශාලාව වැහුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව. අම්පාෙර් දැව සංස්ථාව වැහුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව. මින්ෙන්රිය ෙත් කර්මාන්තශාලාව වැහුෙව් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව. ෙව්යන්ෙගොඩ ෙපෙහ කම්හල වැහුෙව් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ  ආණ්ඩුව. ෙම් සියලු කර්මාන්ත විනාශ කෙළේ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා දැන් 
ගරු සභාෙව් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබෝම්බ ගැහුෙව් 
එතුමන්ලා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මාව විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයක් 
හැටියට සිටියදී එතුමන්ලා ෙදපාරක් මරන්න උත්සාහ කළා. 
ෙමොනවා නිසාද? ෙමොනවා කළ නිසාද? ඔක්කම්පිටිෙය්දී ඡන්ද 
ෙපෝලිෙම් ඉස්සරහයින් ගිය පස්ෙදනාටම ෙවඩි තබා මැරුෙව් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ. ෙත් කර්මාන්තශාලව ගිනි තැබුෙව් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ. එතුමන්ලා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි. සියඹලාණ්ඩුෙව් පුස්තකාලෙය් ඉඳලා 
පුස්තකාල සිය ගණනක් ගිනි තැබුෙව් කවුද?  පසු ගිය ජනවාරි 
8වැනිදා හංසයා රජ කරවන්න මල්ල හංඟාෙගන කෙඩ් ගියා.  
විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙහොඳට කියලා දුන්නා. දැන් 
විෙව්චනය කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ෙගෙනන්න, 
රනිල් විකමසිංහව අගමැති කරන්න මල්ල හංඟාෙගන කෙඩ් ගිය 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ දැන් ඒ අයව විෙව්චනය කරනවා. හංස 
පූට්ටුෙව් කණ්ඩායම අපිට වැඩිෙයන් ගහලා, අඩුෙවන් ඒ පැත්තට  
ගහනවා. දැන් - 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
හංස පූට්ටුව?  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
පූට්ටුව, පූට්ටුව.  පූට්ටුෙව් තමුන්නාන්ෙසේත් ඉන්නවා ෙන්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
දූෂණය, වංචාව ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, ඉතිහාසය මතක 

නැහැ. 1988-1989 කාලෙය් මම විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයක්. ෙමතැන 

දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාත් සිටියා නම් ෙහොඳයි.  එදා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙහේවිසි, ෙහොරණෑ, පාවඩ, පාංශුකූල, මතක 
වස්ත කිසිත් නැතිව, ටයර් එෙකන්, ෙතල් ගැලුෙමන් ෙම් රෙට් 
අම්මාවරුන්ෙග් දරුෙවෝ 60,000ක් මහ මඟ දවා අළු කළා. ඒ 
යුගෙය් ශී ලංකාෙව් මහවැලි, කැලණි, කළු, වලෙව් යන සිව් මහ 
ගංගාවල ගලා ගිෙය් ජලය ෙනොෙවයි, ජාතිෙය් දරුවන්ෙග් රක්ත 
වර්ණ රුධිරයයි. අම්පාෙර්, ෙමොරගහපල්ලෙම් අතපත්තුෙග් අම්මා 
අවුරුදු 28ක් බලාෙගන හිටියා පුතා එනතුරු. රෑට ඇවිල්ලා ෙදොරට 
තට්ටු කරලා, "අම්ෙම් මම ආවා" කියයි කියලා. උෙද් පාන්දර 
කඩුල්ල දිහා බලාෙගන ඉන්නවා පුතා කඩුල්ල පැනලා ෙගදරට 
එයි කියලා. කවදාවත් ආෙව් නැහැ. අතපත්තුෙග් අම්මා පසු ගිය 
සතිෙය් මැරුණා. අවුරුදු 28ක් මඟ බලාෙගන ඉඳලා ඒ අම්මා 
මැරුණා. ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරනවා, 
ෙගදර ඉන්න අම්මලා ගැන. අම්මලා දහසකෙග් කඳුළුවලින්, 
පියවරුන්ෙග් හදවෙත් නැ ෙඟන ගින්ෙනන්, ෙම් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය දැවී යා යුතුයි; දැවී යා යුතුයි. ඒක මතක නැති වුණා ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරයින්ට. අහිංසක දරුවන් හැටදහසක් 
අමුඅමුෙව් ඝාතනය කළා.  නිර්ණාමික ෙසොෙහොන් ෙකොත්වල 
ඔවුන් සදා නිදනවා. 1977 එක ධජයක්, එක ෙකොඩියක් යටෙත් 
භාර දුන්නු රට 1994දී අපි ආපසු භාර ගන්න ෙකොට හැම තැනම 
මළ මිනී, ෙල් විල්, කඳුළු ගංගා. මරණෙය් ෙද්ශයක් අපට භාර 
දුන්ෙන්. අපි ආපසු 2015 භාර දීලා තිෙබනවා එක ධජයක් තිෙබන 
රටක්. ආපසු අවුරුදු 05කට පස්ෙසේ මළ මිනී කඳු එක්ක ෙම් රට 
අපට භාර ෙදන්න එපා කියලා අපි  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
ඉල්ලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙම් රෙට් අම්මාවරුන්ෙග් 
කඳුළුවලින්, හැටදහසක් දරුවන්ෙග් අම්මාවරුන්ෙග් කඳුළුවලින් 
ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැවී යන දවස වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි 
කියන එක මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද රීති 

පශ්නය? 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදය එතුමා 

මැතිවරණ ෙව්දිකාවක- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

මීළඟට ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.13] 

 
ගරු 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) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මිත ගරු විමලවීර 
දිසානායක මන්තීතුමා හති දාෙගන, ආෙව්ගශීලිව කරපු කථාෙවන් 
විනාඩි 20ක් තුළ විනාඩි ෙදකක් වත් අය වැය ගැන කථා කෙළේ 
නැහැ. අතීතය ගැන කථා කළා. ගිය රජෙය් ෙකරුවාවල් ගැන 
කථා කළා. නමුත් එතුමන් මෙග් අවවාදය අහලා නැ ෙඟනහිර 
පළාත් සභාෙව් ඇමති ෙකනකු හැටියට හිටියා නම් හුඟාක් 
වටිනවා. ෙමොකද, එතුමා හරි දක්ෂ හිටපු ඇමතිවරෙයක්. මිනිස්සු 
එතුමාට හුඟක් ආදරය කරනවා. අම්පාර දිස්තික්කයට ෙහොඳ 
ෙසේවාවක් කරලා තිෙබනවා.  ඔබතුමා අම්පාර ෙකොට්ඨාසය දිනුවා 
තමයි. නමුත් අම්පාර දිස්තික්කය පැරදුණා, ගරු මන්තීතුමා. ඒ 
පැරදීමට ෙහේතුවත් ඔබතුමා දන්නවා. එෙහම තිබියදී, ෙම් ඇති වී 
තිෙබන තත්ත්වය ගැන මට කනගාටුයි. දැන් ඉතින් උගුෙර් 
ෙව්දනාව ඇති. ඒ නිසා  ගිහිල්ලා වතුර ටිකක් බීලා, හාන්සි ෙවලා 
ඉන්න. තව ඉතින් අවුරුදු 5ක් ඉන්න ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] නැහැ, 
එතුමා අෙප් මිතයා.[බාධා කිරීම්] ගරු ශියානි විෙජ්විකම  
මන්තීතුමියත් එෙහමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා අපි ඇති කර ගත්ත ෙම් විප්ලවීය 
ෙවනස ගැන මා මුලින්ම කිව යුතුයි. ෙමොකද,  දැන් විධායකෙය් 
ඒකාධිපතිත්වෙයන් ෙපොඩ්ඩක් ඉවත් ෙවලා යම් දුරකට ෙම් අය 
වැය දිහා බැලුවා නම් අපට ෙහොඳටම ෙත්ෙරන ෙදයක් තමයි මීට 
කලින් අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ අපි දැක්ක ඒ කමෙව්දය, කියාදාමය 
දැන් හාත්පසින් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවායි කියන කාරණය.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස 
ඉංගීසි බසින් කරන්න අවසරයි. ඒත් එක්කම මා ෙම් ගැන පැහැදිලි 
කරන්නම්.  

Hon. Presiding Member, I must at the very outset 
according to tradition congratulate my Cabinet Colleague, 
the Hon. Minister of Finance, the Hon. Ravi 
Karunanayake, for having presented his maiden Budget. 
His maiden Budget has been presented in a situation 
where the world economy is shrinking. The "OECD 
Economic Outlook, November 2015" has been published 
in today’s newspapers and it very clearly states that the 
world economy is growing at a rate less than 3 per cent. 
This is perhaps, according to them, the slowest in the last 
six years and added to that is the recessions in Brazil and 
in Russia and the slowing down of the Chinese economy.  
Therefore, in this situation, we have got to be very 
realistic, far-thinking and somewhat revolutionary in our 
approach and that is what the Hon. Minister of Finance 
has done in formulating this Budget.  

At the outset, I must also thank the Hon. Prime 
Minister, because ever since 08th January, when we 
changed the regime and took over a new administration, 
he has given leadership through the Cabinet 

Subcommittee on Economic Affairs, which he chairs, to 
formulate economic policies that will synchronize with 
our Budget Proposals. In that regard, we must also look at 
His Excellency the President's very own Budget 
allocation. Sir, if you look back at the time of former 
President Mahinda Rajapaksa, almost 60 per cent of the 
total Budget Estimates was virtually being controlled by 
him. But, our current President, His Excellency 
Maithripala Sirisena, has now reduced it to almost 12 per 
cent and this is a paradigm shift from the total control of 
the Budget by the Presidency in the past. The Presidential 
Secretariat too has maintained cost efficiencies that were 
introduced in the Interim Budget with a total expenditure 
allocation of Rs. 2.3 billion as against the Rs. 9.5 billion 
spent by President Rajapaksa in the year 2014. So, you 
can see the drastic difference in the way in which 
budgeted funds have been allocated to subjects that come 
under the Presidential purview. 

Now, coming to the agriculture sector, Sir, the 
introduction of a buffer stock scheme to minimize post-
harvest losses amounting to 30 to 40 per cent annually is 
something that we have to appreciate. Warehouses will 
store and pay 50 per cent to farmers and once stored, 
maybe sold at a more favourable price.  This is another 
revolutionary scheme that has been introduced by our 
Finance Minister.   

  අෙප් කෘෂි ආර්ථිකෙය් විශාලතම පශ්නයක් තමයි අස්වැන්න 
අෙළවි කිරීමට තිෙබන බාධකය.  මීට ෙපරත් ෙම් වාෙග් ගබඩා 
පහසුකම් සඳහා  මුදල් ෙවන් කර තිබුණත් කිසි විෙටක සාර්ථකව 
අපි ඒක ඉටු  කෙළේ නැහැ; අනුගමනය කෙළේ නැහැ.  
ෙපොෙළොන්නරුව, කිලිෙනොච්චිය සහ ඇඹිලිපිටිය යන පෙද්ශවල 
විශාල ගබඩා සංකීර්ණ තුනක් ඉදි කිරීම සඳහා  ෙමවරත් රුපියල් 
බිලියනයක් - රුපියල් මිලියන 1,000ක්- ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් 
පිළිබඳව තව ෙදයක් කිව යුතුයි. හැම කන්නයකම  විශාලතම කෘෂි 
අස්වැන්නක් ලැෙබන අම්පාර වැනි දිස්තික්කයක ෙමවැනි 
ගබඩාවක් ඉදිරි කිරීම ගැන ෙමතැන සඳහන් ෙනොවීම පිළිබඳව 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

Then, there is help provided to the farmer when it 
comes to fertilizer subsidy for small-scale farms up to 
one hectare, covering a cash grant of Rs. 25,000. This 
came in for heavy criticism by the previous speaker. 
ෙමතැනදීත් මම එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ඊෙය් අපි 
ෙබන්ෙතොටදී වැඩ මුළුවක් පැවත්වූවා. ඒ වැඩ මුළුෙව්දී අෙප් ගරු 
මුදල් අමාත්යතුමා ඉතාම නම්යශීලීව අෙප් ඉල්ලීමක් පිළිබඳව 
සලකා බලනවාය කියලා කියා සිටියා. අපි එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කළා. මෙග් පක්ෂෙයනුත් ෙගොවි පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරු හතර පස් ෙදෙනක් සිටියා. අෙප් ඉල්ලීමක් තමයි 
ෙහක්ෙටයාර් එකක් ෙවනුවට, එනම් අක්කර ෙදකහමාර ෙවනුවට 
එක ෙගොවියකුට අක්කර පහක පමාණයකට ෙම් සහනාධාර මුදල 
ලබා ෙදන්නය කියන එක. ඒ ගැන සලකා බලනවාය කියා එතුමා 
කිව්වා. ඒ පිළිබඳවත් මම මතක් කර සිටිනවා. ෙමොකද, මීට කලින් 
ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීෙම්දී ඒ සහනය ඒ ෙගොවි මහතුන්ට 
ලැබී තිබුණ බවත් අපි සඳහන් කළා.  

නිවාස ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් නිවාස ලක්ෂයක් ඉදි කිරීෙම් 
කියාදාමය පිළිබඳවත් කියන්න ඕනෑ. The Hon. Minister has 
proposed 100,000 housing units through Public-Private 
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Partnerships within a period of five years to low-income 
urban dwellers ensuring that relocation will not affect 
their livelihoods and social networks. This is an important 
aspect. The former Government, too, engaged in an Urban 
Regeneration Project by providing housing for the 
underprivileged urban poor who were living in 
underserved settlements which are commonly known as 
"slums". The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, in his speech, 
this morning, referred to this important aspect of adhering 
to the National Involuntary Resettlement Policy when you 
resettle people from urban slums.  

The former Defence Secretary, when he was in charge 
of the Urban Development Authority, approached this 
issue without any humanitarian concern for these poor 
people. They were very forcibly evicted from their 
housing units and forced to go and live in vertical 
housing. Even today, if you go and see all those flats that 
have been built up, their maintenance, the way in which 
people have been denied social space, being pushed away 
from their localities into far away places with their 
children having to attend schools in areas they were 
originally living - they face umpteen number of 
difficulties and basic facilities are being denied to them.  
Though they are living in vertical housing - new houses, 
flats - they are not used to vertical living conditions.  
Lack of proper conditioning before embarking on such 
projects had resulted in serious social problems in most of 
these areas.  Our Government is not going to continue in 
the same way. We have decided to follow the National 
Involuntary Resettlement Policy when we resettle people 
in new housing units that will be provided to the people.  

The other day, five of us, Ministers representing 
Kandy, met together and decided to set up an Urban 
Regeneration Programme for people living in underserved 
settlements within the Kandy Municipal limits - 
Mahaiyawa, Deiyannewala, Katukele. The people in these 
areas depend on the places around them for their 
livelihood, particularly, the Kandy Hospital, the Market 
and the Municipality. Some of them are working in these 
places and some are engaging in pavement-hawking. 
These people's living conditions have to be improved. 
Those lands in which they are living are commercially 
valuable.  When you release those lands for Public-
Private Partnerships, you need to engage with them, talk 
to them and provide them acceptable alternatives, so that 
they will not be thrown far away from their living 
environment and be subjected to the misery that the 
Colombo slum-dwellers were subjected  to by the 
previous regime. This is something that we propose to do. 
In fact, my Ministry will also be undertaking to 
implement a new Urban Regeneration Project in other 
cities like Kandy. We will start  the next programme in 
Kandy with these motives in mind.  

Similarly, Hon. Presiding Member, we also propose to 
do some extensive urban development programmes 
through the Strategic Cities Development Project funded 

by the World Bank and the ADB.  This Project which 
will initially be looking at Kandy, Galle and Trincomalee, 
will subsequently be expanded to Anuradhapura, Jaffna 
and various other important cities. We will be looking 
simply not at housing alone, but the traffic congestion 
and improving the environment within the city, so that we 
will provide very pleasant living conditions for the people 
living within the city as well as those who come into 
those cities.  

We have also undertaken to implement a "Smart 
Cities" project similar to what has been implemented by 
Prime Minister Modi in India. He had announced that 
hundred  "Smart Cities" will be set up.  Initially, our 
Government proposes to look at about ten important 
cities and for the first phase, we will begin this process in 
Kandy. 

There is another important development. The Hon. 
Member representing the Ampara District, who is here, 
from the Tamil National Alliance, had some reservations 
about our Kalmunai Development Programme. 

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ச் சார்பிேல ேபசிய ெகளரவ 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் கல் ைன நகர அபிவி த்தி 
சம்பந்தமாகச் சில க த் க்கைள ம் சில விமர்சனங்கைள ம் 
சமர்ப்பித்தி ந்தார். கல் ைன நகர அபிவி த்தி சம்பந்தமாக 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் கடந்த ேதர்த ன்ேபா  
ெகா த்த வாக்கு திைய நிைறேவற் வதற்ெகன் ம் இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்தில் ஒ க்கீ கள் ெசய்யப்பட் ப் 
பைதயிட்  நான் ெகளரவ நிதியைமச்ச க்கு நன்றி கூற 
ேவண் ம். ஆனால், கல் ைன நகர அபிவி த்தி என்கின்ற 
ெசயற்றிட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் வதற்கு ன் , 
கல் ைனையச் ேசர்ந்த தமிழ், ஸ் ம் மக்க க்கு 
இைடயிேல நீண்டகாலமாக நிலவிவ கின்ற சில 

கல்களின் காரணமாக இ க்கின்ற சில பிரச்சிைன 
கைள ம் அவர்க க்கி க்கின்ற சந்ேதகங்கைள ம் தீர்த்  
ைவத் , அதன் அ ப்பைடயிேல அந்த மக்கேளா  சாியான 
கலந் ைரயாடல்கைள நடத்தி, அந்தச் ெசயற்றிட்டத்ைத 
அறி கப்ப த் வதற்கான யற்சிகைள நாங்கள் ெசய்ய 
வி க்கின்ேறாம் என்பைத ம் நான் இங்கு இந்தச் சைபயிேல 
குறிப்பிட்டாக ேவண் ம்.  

இவ்வா  நாங்கள் பல இடங்களிேல திய 
ெசயற்றிட்டங்கைள அறி கப்ப த்திக் ெகாண்  வ கின்ற 
அேதேநரம், சுகாதாரத் ைற சம்பந்தமாக ம் திய நல்ல சில 
திட்டங்கைள அறி கப்ப த் வதற்கு ெகளரவ நிதியைமச்சர் 
அவர்கள் நிதிெயா க்கீ  ெசய்தி க்கின்றார்.    

There is one other important expenditure item that has 
been proposed by the Hon. Finance Minister: to build and 
equip ten district-based Stroke Centres attached to 
tertiary care hospitals.  No locations have been identified.  
As you know, Hon. Presiding Member, stroke is one of 
the main causes of death which is commonly prevalent in 
this country and the facilities in our peripheral hospitals,  
particularly in the provinces,  are not adequate. 
Therefore, the Hon. Finance Minister has provided 
provisions for ten district-based Stroke Centres and I 
presume one of these Centres will be set up in the Eastern 
Province as well as  in the Central Province. 
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With those requests, I would also venture out to 
mention the thousand Kidney Dialysis Centres in CKD 
prevalent areas. These Dialysis Centres  will also be 
strategically located in areas where you get a high 
prevalence of the chronic kidney disease that we see in 
agricultural areas. As a matter of fact, my Ministry, the  
Ministry of Water Supply, is also a partner in the Task 
Force that is being headed by His Excellency the 
President who has undertaken to see that this so-called 
chronic kidney disease will be eradicated as far as 
possible from these areas. Towards that, many initiatives 
are being implemented. I am sure, the allocations made in 
this Budget  are going to strengthen that process. I must 
welcome that, including the construction of a hospital 
specializing in kidney disease and management in 
Minneriya.  

Then, there is also provision to set up three Cancer 
Hospitals in Nallur, Kandy and Matara. All of us know, 
the present facility in Maharagama is terribly over-
crowded. This serious disease - cancer - that affects a 
large number of people in this country has to be tackled in 
the provinces as well. Therefore, one in the North in 
Nallur, one in the Central Province in Kandy, and the 
other in the South in Matara is a welcome proposal that 
we must appreciate.  

Sir, a variety of such things, together with the State-
owned enterprises and their future, is something that has 
been approached with certain novel proposals being put in 
place. As a matter of fact, as opposed to what the 
Opposition Members are trying to allude, I must say that 
they will never be privatized, but there is an attempt to set 
up a Government-owned holding company similar to that 
of Temasek Holdings of Singapore. This is a very good 
initiative and therefore, the shares of these enterprises will 
be passed on to a Public Wealth Trust where the Secretary 
to the Treasury and the Governor of the Central Bank will 
be the custodians and it will be managed by a board 
comprising of members from the civil society, trade 
chambers and trade unions who will be nominated by the 
Constitutional Council. Therefore, this initiative also must 
be complimented. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up now. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
How many minutes did I have, Sir? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You had 20 minutes. Now, your time is over.  

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Okay. Let me wind up, Hon. Presiding Member.  

The appointment of professionals to boards of these 
State-owned enterprises is a very important thing. By 
now, some of the State-owned enterprises are in such a 
state that they have to be restructured and reconstituted. 
Therefore, in regard to all the State-owned enterprises 
that are lying dormant in many areas -for instance, 
Valaichenai Paper Factory- I was having a discussion 
with the Hon. Finance Minister. Sir, this is something that 
we can convert to some other important business activity 
in the area so that it will be a boost for that area.                       
-[Interruption.] Yes, these are all underperforming 
Government institutions. Therefore, foreign investments 
have to be brought in to complement these industries and 
towards that several other proposals have been made in 
the Budget. While welcoming all these proposals and 
congratulating the Hon. Minister of Finance for having 
given thought to a wide array of new reforms and having 
included them in this Budget, I once again wish him all 
the very best in having presented his maiden Budget to 
this Parliament. 

Thank you. 

 
[අ.භා. 3.37] 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා විසින් 

ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය පිළිබඳව අදහස් 
දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අදහස් දැක්වීමට 
ෙපරාතුව නැවත වතාවක් මා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර 
එවන්නට සහාය ලබා දුන් රත්ගම ආසනය පමුඛ ගාල්ල 
දිසත්ික්කෙය් පගතිශීලි ජනතාවට ස්තුතිය පළ කරන්න ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමා තමන්ෙග් අය වැය කථාව ඉදිරිපත් 
කරමින් කිව්වා, එතුමා ජාතික සහෙයෝගිතා ආණ්ඩුෙව් මුදල් 
අමාත්යවරයා හැටියට ෙමවර අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කරනවා 
කියා. අය වැය ෙල්ඛනය කියවා ෙගන යන ෙකොට ඉතාමත්ම 
ෙහොඳ ෙයෝජනා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. නමුත් එතුමා ජාතික 
සහෙයෝගිතා ආණ්ඩුවක අමාත්යවරයා බව  කම කමෙයන් අමතක 
කර තිෙබනවා. 

එතුමා ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ, කරුණු දැක්වූෙය් 'අද 
ෙම් පවතින්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක්' කියන 
කාරණය හිෙත් තියාෙගනයි. අද අප කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව "ආණ්ඩුවක් හදන්න" 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වරමක් දුන්නා. ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය් අෙප් සමහර අයත් කියන හැටියට ෙම් රෙට් ජනතාව 
වරම දීලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් පක්ෂ ෙදක එකතු කර ආණ්ඩුව 
හදන්නයි. හැබැයි, මුදල් ඇමතිතුමා ඉතාම සාහසික විධියට         
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ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පතිපත්ති විෙව්චනය කර, එතුමාට මුදල් 
ඇමතිකෙම් ඉන්න උදවු කරපු අයෙග් පතිපත්ති සාහසික විධියට 
විෙව්චනය කර තමයි තමන්ෙග් අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා ජනසතු ව්යාපාරය ෙබෙහවින් අවඥාවට ලක් 
කර තිෙබනවා. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමියෙග් ආර්ථික වැඩ 
පිළිෙවළ ෙබෙහවින් අවඥාවට ලක් කර තිෙබනවා. ඉතාම 
කනගාටුෙවන් කියන්න ඕනෑ කරුණක් තිෙබනවා. එතුමා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගැන ද්ෙව්ෂෙයන් කථා කරන එක හරි. නමුත් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළත් 
ෙබොෙහොම අඩුෙවනුයි ෙමහි  තිෙබන්ෙන්. ඒක පුදුම සහගත 
කාරණයක්. අද ෙම් ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරමින් කථා කරපු මැති 
ඇමතිවරු කියනවා අපට ඇහුණා, අද යහ පාලනයක් තිෙබනවා 
කියලා.  

ඇත්තටම යහ පාලනයක් තිෙබනවාද? අපට  පුදුමයි. සමහර 
ෙවලාවට ගරු අගමැතිතුමාට සිද්ධ ෙවනවා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අය ෙගන්වලා, "රණ්ඩු වන්ෙන් නැතිව ඉන්න" කියන්න. ඒක 
හරියට බාලාංශ පන්තියක් වාෙගයි. සමහර ඇමතිවරු කියනවා, 
"දැන් යහ පාලනෙය් කෑලිත් නැහැ" කියා. එෙහම කියන ෙකොට 
ෙම් ආණ්ඩුෙව්ම ඇමති ෙකෙනක් අහනවා, "ෙරදි ඇඳෙගනද ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන්?" කියා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජ්ය ඇමති 
ෙකෙනක් ගිහිල්ලා "අල්ලස් අරෙගන තිෙබනවා" කියා ෙම් 
ආණ්ඩුෙව්ම ඇමතිවරයකු සම්බන්ධෙයන් අල්ලස් ෙකොමසාරිස්ට 
පැමිණිලි කරනවා.   අපි අහනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
"එෙහම නම්, ෙමහි යහ පාලනයක් තිෙබනවාද? ෙකොෙහේද ඒ යහ 
පාලනය තිෙබන්ෙන්?" කියා. 'ෙමය සම්පූර්ණෙයන් මහා 
ෙපෝඩාවක්' කියා අපි කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කිව්වා, "ෙමවර අය වැෙය් 
බැලු බැල්මට ෙහොඳ ෙයෝජනා තිෙබනවා" කියා. ෙමහි තිෙබනවා, 
"අධ්යාපනයට විශාල මුදලක් ෙවන් කළා" කියා. නමුත් කාරණා 
ෙසොයාෙගන යන විට තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්, ෙකොළය වහලා 
තමයි ගහලා තිෙබන්ෙන් කියා. ෙම් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් දිගින් 
දිගට කථා කළා. අපි ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට කියනවා, 'කරුණාකර 
එය නිවැරැදි කරන්න' කියා. අද ෙම් ආණ්ඩුව කියනවා, 
"ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොතිබුණු ආකාරයට ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනයට විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා" කියාලා. ඒක 
ෙහොඳයි. සත්ය වශෙයන්ම එෙහම ෙවන් කර තිෙබනවා නම් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි කවුරුත් ෙබෙහවින්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් අප කියන්න ඕනෑ, 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය ෙම් වන ෙකොටත් 5/2015 අංකය යටෙත් 
රජෙය් සියලු පාසල්වලට චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබන බව. 
එහි ෙමොකක්ද සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්? පාසෙල් එදිෙනදා වියදම් 
පාසෙල් දරුවන්ෙගන් -පාසෙල් දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ෙගන්- අය 
කර ගන්න කියා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ෙමය මහා බරපතළ 
කාරණයක්. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් කියන තරම් විශාල මුදල් පමාණයක් 
අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබනවා නම්, ඇයි ඒ වාෙග් චකෙල්ඛ 
නිකුත් කරන්ෙන්? අපි ඒ කාරණය පිළිබඳව ගරු අධ්යාපන 
ඇමතුමාෙගන් පැහැදිලි කිරීමක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි 
ෙවනුවට අද වවුචරයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. අපි 
දන්නවා පාසල් නිල ඇඳුම් ලබා දීම ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය් ආරම්භ කළ බව. ඒක ෙහොඳයි. කාලයක් තිස්ෙසේ එය 
කරෙගන ආවා. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 2002 අවුරුද්ෙද්ත් වවුචර් ෙදන්න ගිහින් ෙම් 
වැෙඩ් සම්පූර්ණෙයන් විනාශයට පත් කළ බව. එදා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය හා ගාම නිලධාරින් හරහා වවුචර් කමයක් 
ආරම්භ කර ෙම් කටයුත්ත නැත්තටම නැති කළා. නමුත් පසුව ආ 
සියලුම ආණ්ඩු නිසියාකාරව ෙම් කටයුත්ත පවත්වා ෙගන ගියා. 

නැවත වතාවක් ෙම් රෙට් අධ්යාපන ඇමතිතුමා නිල ඇඳුම් සඳහා 
වවුචර් ලබා ෙදන කමයක්  ආරම්භ කර  තිෙබනවා. ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් මුල් සතිෙය් ෙද්ශීය ෙරදි නිෂ්පාදකයින් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කැඳවා, ගරු අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් සාකච්ඡාවක් 
පවත්වා ඒ අයෙගන් ෙම් සඳහා ෙරදි මිලදී ගන්නට ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. ඒ වන විටත් ෙම් රෙට් අධ්යාපන ඇමතිතුමා  චීනෙයන් ෙම් 
ෙරදි  ෙගන්වන්නට සියලු කටයුතු සුදානම් කර තිබුෙණ්. ඒ අය ඒ 
ෙවනුෙවන් මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. 
එතැනදී ෙම් අය අගමැතිතුමා ෙග් ඉල්ලීමට කන් දී ඒ නඩුවත් 
ඉවත් කරෙගන, තමන්ෙග් නිෂ්පාදන පාසල්වලට ෙදන්න එකඟ 
වුණා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන ෙකොටයි නැවත වතාවක් 
ෙම් රෙට් අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් වවුචර් කමය ආරම්භ 
කරන්නට යන්ෙන්. ෙම්ක මහා  බරපතළ කාරණයක් කියන එක 
අපි කියන්නට   ඕනෑ. මා ෙම් කාරණය ගැන දිගින් දිගටම කථා 
කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ගම්වල ඉන්න  අහිංසක 
ෙදමවුපියන්ට ෙමයින් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ෙම් රෙට් 
අධ්යාපන ඇමතිතුමාට අපි කියනවා, "කරුණාකර ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නට එපා; නිසි ආකා රෙයන් 
පාසල්වලට ෙරදි ලබා ෙදන්න" කියා.  

ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමා කියනවා අපට ඇහුණා, පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් ෙරදි මිලදී ගැනීෙම්දී අයථා සිද්ධීන් සිදු 
වුණා කියා. එෙහම නම් කවුද ඒවාට වග කියන්නට ඕනෑ? ඒ 
කාලෙය් සිටි අධ්යාපන ෙසේවා ඇමතිතුමා අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් ඉන්නවා. එතුමා අද අෙප් පක්ෂෙය් 
මහෙල්කම්වරයා. එෙහම නම් අද ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් 
ඇමතිවරෙයක් ෙවලා ඉන්න අෙප් පක්ෂෙය් මහෙල්කම්වරයාට 
විරුද්ධව FCID එකට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. අෙප් පක්ෂෙය් 
මහෙල්කම්වරයා එෙහම ෙදයක් කර ඇතැයි කියා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි එෙහම වංචා දූෂණ කර  තිෙබනවා නම් 
එය රටට ෙහළි කරන්නය කියන අභිෙයෝගය අප කරනවා. එෙහම 
කරන්ෙන් නැතිව ෙම් වවුචර් දීෙමන් ෙම් පශ්නය විසඳන්නට බැහැ 
කියන එක අපි කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා කියනවා, 
එතුමා ෙම්  අය වැයට පාදක කර ගත්ෙත්, ගරු අගමැතිතුමා 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 5වැනි දා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ 
ආර්ථිකමය පතිපත්ති පකාශෙය් තිබුණු කාරණාය කියා. රැකියා 
අවස්ථා බිහි කරනවා, ආදායම් ඉහළ නංවනවා, ගාමීය ආර්ථිකය 
සංවර්ධනය කරනවා, මධ්යම පන්තිකයන්ට, රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
ෙද්ෙපොළ අයිතිය ලබා ෙදනවා, ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ්යම 
පන්තියක් බිහි කරනවා යනාදී කාරණා කිහිපයක් ෙමහි තිෙබනවා. 
අෙප් සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කරනෙකොට කිව්වා, 
ශක්තිමත් මධ්යම පන්තියක් බිහි කරන බව ෙමහි ඇතුළත්ව 
තිෙබනවා කියා. එෙහම එකක්  ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?  

දැන් රජෙය් ෙසේවකයන් සම්පූර්ණෙයන්ම කප්පාදුවකට ලක් 
කරලායි  තිෙබන්ෙන්. 2016 ජනවාරි 1වන දායින් පස්ෙසේ රජෙය් 
ෙසේවයට එක්වන අයට දැනට පවතින විශාම වැටුප් කමයට විශාම 
වැටුප ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් රෙට් ඉෙගන ගත් උදවිය රාජ්ය  
ෙසේවයට බැඳීම මධ්යස්ථායි කර තිෙබනවා. අද ඒ අයට ලැෙබන 
වරපසාද එකින් එක කප්පාදු කර ෙගන යනවා. 

රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබාදුන් තීරුබදු රහිත වාහන බලපතය 
අවලංගු කිරීම ෙහොඳයි කියා අපි  පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් පශ්න තිබුණා. අවභාවිතාවන් වීම 
වළක්වා එය ලබා දුන්නා නම් ෙහොඳයි. ෛවද්යවරු, 
ඉංජිෙන්රුවරු, ඉෙගනගත් උදවිය ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඔය 
බලපතය අතට එනතුරු බලාෙගන ඉන්නවා ෙහොඳ වාහනයක් 
ගන්න. සමහර අය ඒක විකුණනවා. ඒ විකුණලාත්  ඒ අය 
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නාස්තියක් කරන්ෙන් නැහැ. සමහර අය තමන්ෙග් දරුවන්ට උසස් 
අධ්යාපනය ලබාෙදන්ෙන් ඒ බලපතය විකුණා ලැෙබන මුදලින්. 
සමහර අය තමන්ෙග් බාෙගට හදාගත් ෙග්ෙදොර හදා ගන්ෙන් ඒ 
මුදලින්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට ඒ 
තීරුබදු රහිත වාහන බලපතෙය් වටිනාකමක් නැති වුණාට අපට 
නම් ඒෙක් ෙලොකු වැදගත්කමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, එක 
පැත්තකින් අපි වාෙග් මන්තීවරුන්ට එය අෙහෝසි කළ එකත් 
ෙබොෙහොම  අසාධාරණයි. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට 
ඒක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පළාත් පාලන ආයතනවල 
නිෙයෝජිතයින්ට ඒක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා  නැවත ඒ ගැන  
සලකා බලා   තීරුබදු රහිත වාහන  බලපතය ලබා ෙදන්නටය කියා 
අප ඉල්ලා සිටිනවා. රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කරනවාය කියමින්, 
යතුරු  පැදි ලබා දීම සම්බන්ධව ඒ කාලෙය් මහෙලොකුවට 
පම්ෙපෝරි ගැහුවා. 

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආ ණ්ඩුව කාලෙය් 
යතුරුපැදි ලබා  දුන්නා අපි දැක්කා. එතෙකොට හමුදාවට යතුරුපැදි 
දුන්ෙන් නැහැ, ෙපොලීසිෙය් හැෙමෝටම දුන්ෙන් නැහැ කියලා 
සමහර උදවිය විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳෙගන කිව්වා අපට මතකයි. 
අෙප් රජය කාලෙය්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් යතුරුපැදි ලබා ගන්නට ෙගවූ රුපියල් 50,000 නැවත 
ෙදනවා කියලා කිව්වා. අද එෙහම දුන්නාද? මුදල් ෙගවූ අයට 
පමණක් යතුරුපැදි ලබා ෙදනවා කියලා ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවක 
තිෙබනවා අද මම දැක්කා. ෙපොලීසිෙය් සමහර නිලධාරින් 
ආණ්ඩුෙවන් යතුරුපැදි ෙදනවා කිව්වාම තමන්ෙග් තිබුණු 
යතුරුපැදියත් විකුණුවා. අද ඒ අය ඉතාමත් අසරණ ෙවලා 
සිටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය ජනතාව ෙවනුෙවන්, ෙම් වාෙග් ෙපෝඩාකාරී අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කරෙන් නැතිව ජනතාවට සැබෑවටම සහන ලබා දිය හැකි 
අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. තවත් 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කිරීමට කාරණා කිහිපයක්ම අපට 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට  තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරනවා කියලා කිව්වාට, අද පිට 

රටින් ෙගන්වන ෙබොෙහෝ භාණ්ඩවල බදු සහන ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අයෙගන් බදු අය කරන්ෙන් නැතිව භාණ්ඩ අෙප් 
රටට ෙගෙනන්නට අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. 

අද ගාල්ල දිසත්ික්කෙය් මුස්ලිම් සහ ෙදමළ ජාතිකයින්ට 
විෙශේෂෙයන් බලපාන කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි පරණ යකඩ 
එකතු කිරීම. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. 
ෙම් වන විට පිට රටින් යකඩ ආනයනය කරන විට පනවා තිබුණු 
බද්ද සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් විශාල 
වශෙයන් පැතිරුණු කර්මාන්තයක් තමයි ෙම් පරණ යකඩ එකතු 
කිරීම. ගම්වල මිනිසුන් පරණ යකඩ ටික එකතු කරලා නගරෙය් 
ඉන්න මුදලාලිට දුන්නාම, ඒ මුදලාලි ෙකොළඹට, වත්තල පැත්තට 
ෙගනැල්ලා ඒ යකඩ ටික දීලා මුදලක් ගත්තා. පසු ගිය කාලෙය් 
රුපියල් 65ට විකිණූ පරණ යකඩ කිෙලෝව අද රුපියල් 29ට 30ටත් 
විකුණා ගන්න බැරි මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද දකුණු 

පළාෙත් පවුල් 12,000කට වැඩි පමාණයක් සම්පූර්ණෙයන් 
අසරණ ෙවලා සිටිනවා. එම නිසා අපි ෙබොෙහෝම ඕනෑකමින් ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ගාමීය ආර්ථිකය දියුණු 
කරන්නට ඕනෑ නම්, රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට යන්න කියලා. එෙහම ෙනොකර, ඒක 
ෙපොෙත් තිබුණාට විතරක් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙපොෙත් 
තිෙබන ෙද්වල් පැහැදිලිවම කියාත්මක කළ යුතු මට්ටමකට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ කියන විශ්වාසය අෙප් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙකොපමණ ෙවලාව තිෙබනවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙවලාව නම් අවසන්. ඔබතුමාට තිබුෙණ් විනාඩි 15යි. දැන් එය 

අවසන්. 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව එක විනාඩියක් 

ෙදන්න.  

අද ෙම් ආණ්ඩුව විෙද්ශිකයින්ට ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් බදු 
සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කරලා තිෙබනවා.  මම නිෙයෝජනය කරන 
රත්ගම ආසනෙය් තමයි හික්කඩුව සංචාරක පෙද්ශය තිෙබන්ෙන්. 
පසු ගිය කාලෙය් ඉඩම් බද්ද ඉවත් කළ නිසා, අද අෙප් 
මනුෂ්යෙයකුට ෙවරළට බහින්නට තැනක් නැහැ. විෙද්ශිකයන් 
සියලුම ඉඩම් ලබාෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමා ගාල්ල ෙකොටුවට 
ගිහින් බැලුෙවොත් ෙපෙනයි, අද ගාල්ල ෙකොටුෙව් ඉඩමක්            
ශී ලාංකිකයකුට මිලදී ගන්න බැරි මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙමම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන විට, -මුදල් ඇමතිතුමා 
කියනවා ෙම්වා විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් අද්දවා ගැනීමට කළ 
ෙයෝජනා කියලා-  ෙම් රෙට් අනාගතය පිළිබඳව යහපත් 
ආකාරයට හිතන්නට ඕනෑ.  

තායිලන්තය, මැෙල්සියාව වාෙග් රටවල ෙම් වාෙග් ඉඩම් 
බැහැර කිරීෙම් පතිපත්තියක් නැහැ. ඒ නිසා මුදල් හම්බ කිරීම 
විතරක් ෙනොෙවයි, අපි අෙප් අනාගත පරපුරට ෙදයක් ඉතිරි 
කරන්නට ඕනෑ. ඒක ෙනොවුෙණොත් අපි ෙම් කරන කිසි ෙදයකින් 
ඵලක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් පතිපත්තිය පිළිබඳව නැවත 
සලකා බැලීමක් කරන්න කියන ඉල්ලීම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
කරමින්, ෙම් අය වැය අෙප් රෙට් ජනතාවට කිසිදු සහනයක් ලබා 
ෙනොෙදන අය වැයක් කියන කාරණය නැවත නැවතත් මතක් 
කරමින්, මට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට මාෙග් 
ෙගෞරවය සහ සත්ුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.52] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 08ෙවනි දා ෙම් රෙට් 

අපි සියලු ෙදනාම බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙලොකුම ෙවනසක් ඇති 
වුණා. ඒ ෙවනස අෙගෝස්තුවල පැවැත්වුණු මහා මැතිවරණෙයන් 
තවත් තහවුරු වුණා. දැන් අපි ඉන්ෙන් ෙවනස් යුගයක; 
පරිවර්තනය වන අවස්ථාවක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මානවම්ම සිට මහා 
පරාකමබාහු දක්වා වූ අෙප් රෙට් ඒ ස්වර්ණමය ආර්ථික යුගය යළි  
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[ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා] 
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උදා කරන්නට මුල පුරන අවස්ථාවකයි අපි ෙම් සිටින්ෙන්. ෙම් 
අෙප් තුන්වැනි පරම්පරාෙය් අය වැයයි. විෙශේෂෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් ෙම් අය වැය  විවාදයට 
සහභාගිවීමට ලැබීම මෙග් ජීවිතෙය් ලද මහත් භාග්යයක් ෙසේ 
සලකනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප් ගම් පෙද්ශෙය්ම මන්තීවරෙයකු වන 
ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින ෙව්ලාෙව්දී මට කථා කරන්න ලැබීමත් 
ෙබොෙහොම සතුටක්.  

අප ෙගොඩ නඟන්ෙන් "බහුජන හිතාය, බහුජන සුඛාය" 
ආර්ථිකයක්. තිරසාර සංවර්ධනයට මං ෙහළි කරන ආර්ථිකයක්. 
මෙග් අය වැය කථාෙව් කරුණුවලට යන්න කලින් ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් විෙශේෂ ෙහළිදරව්වක් කරන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දැක්කා, 
පසු ගිය දවස්වල මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
අභයාරාමෙය් ඉඳෙගන, ඒ වාෙග්ම තවත් පන්සල්වලට ගිහිල්ලා 
පුවත් පත් නිෙව්දන නිකුත් කරනවා. එතුමා කියනවා, "අෙප් 
හාමුදුරුවෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව දරුණු ගණෙය් එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් 
නිදහස් කරනවා. නැවතත් භීෂණයකට අර අඳිනවා" කියලා. 
ෙමන්න ෙමවැනි බරපතළ ෙබොරු, වංචා සහගත කියමන් කියමින් 
ඉන්නවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් පුරවැසියන් ෙනොදන්නා 
කාරණයක් ෙහළිදරව් කරන්න කැමැතියි.  

ෙම්ක 2010 ජනාධිපතිවරණ සමෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව හැෙමෝටම ෙහොෙරන් කරපු වැඩක්. 
2010.01.22 සහ 2010.01.25 වන දින ගරු නීතිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් මත මුදා හරින ලද සැකකරුවන්ෙගන් පබල තස්තවාදී 
කියාවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් ගණන 140ක් ෙවනවා. ෙමම 
සැකකරුවන් නිදහස් කරන්ෙන් එවකට සිටි ෙමොහාන් පීරිස් 
නීතිපතිවරයාෙග් අත්සනින් යුතුවයි. මම ඒ  කිහිප ෙදෙනකුෙග් 
නම් කියවන්නම්. ෙම් අය පබල එල්ටීටීඊ සැකකරුවන්. ෙම් අය 
නිදහස් කරන්ෙන් 2010 ජනාධිපතිවරණයට කලින්. එක 
සැකකරුෙවක් තමයි, මුරලිසිවඥානි මුටරීස. ඔහු කළ වරද තමයි, 
එල්ටීටීඊ බුද්ධි අංශෙය් පධානියා වශෙයන් කටයුතු කළ 
ෙපොට්ටුඅම්මාන්ෙග් උපෙදස් මත විෙද්ශ රටවල සිට එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට එවන ලද මුදල් ෙසලාන් බැංකුෙව් ෙදහිවල ශාඛාව 
හරහා ලබා ෙගන එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙවත ලබා දීම. තවත් 
සැකකරුෙවක් ඉන්නවා, නඩරාජා සිවරාසා නමින්. ඔහු කළ වරද 
තමයි, එල්ටීටීඊ බුද්ධි අංශයට සම්බන්ධව කටයුතු කරමින් 
එල්ටීටීඊ බුද්ධි අංශෙය් නායකයකු ෙලස කටයුතු කළ කපිල් 
අම්මාන්ෙග් උපෙදස් අනුව ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් තස්තවාදී 
කියාකාරකම්වල නිරත වීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔහුට 
අවුරුදු 7ක බරපතළ වැඩ ඇතිව සිර දඬුවම් නියම වී සිටියදී තමයි 
නිදහස් කෙළේ. තවත් සැකකරුෙවක් ඉන්නවා, ශම්මුගම් බාස්කරන් 
නමින්. ඔහු 1992 වර්ෂෙය්දී එල්ටීටීඊ සංවිධානයට බැඳී අවි 
පුහුණුව ලබා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් ෙපොලිස් අංශෙය් 
සාමාජිකෙයකු ෙලස වන්නි මානුෂීය ෙමෙහයුෙම්දී තිවිධ හමුදාව 
ෙවත පහාර එල්ල කර තිෙබනවා. තවත් සැකකරුෙවක් ඉන්නවා, 
අන්ෙතෝනිමුත්තු අරුල්ෙජොන්සන් නමින්. ඔහු 2000 වර්ෂෙය්දී 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් මුහුදු ෙකොටි අංශයට බැදී අවි පුහුණුව ලබා 
2001 ජුනි මාසෙය්දී මරාෙගන මැෙරන මුහුදු ෙකොටි සාමාජිකයන් 
පිරිසක් ෙයොදවා තිකුණාමලය පෙද්ශෙය්දී නාවික හමුදාව ෙවත 
පහාරයක් එල්ල කර තිෙබනවා. ෙසල්වරාසා නගුෙල්ෂ්වරන්, 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් බුද්ධි අංශය ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් පධානියා 
වශෙයන් කටයුතු කළ චාල්ස් යන අයෙග් පුද්ගලික ආරක්ෂකයා 
වශෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙමවැනි සැකකරුවන් 140 
ෙදෙනක් 2010 ජනාධිපතිවරණයට කලින් නිදහස් කළා. ෙම් ගැන 
කිසිම ෙකෙනක් දන්ෙන් නැහැ. කිසිම මාධ්යයකින් ෙහළිදරව් 
වුෙණ්ත් නැහැ. ෙමන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කරපු ෙබොරු, වංචා සහගත රැවටීම.  

අපි ෙහළිදරව් කරන කාරණා තවම අවසන් නැහැ. ෙම් තව 
සිදුවීමක්. ෙම්ක Custom case No. INDS/BIU/30/2015. අෙශෝක් 
ෙල්ලන්ඩ්  සමාගෙමන් ශී ලාංකික ඕනෑම ෙකෙනකු බස් එකක් 
මිලදී ගන්න ෙකොට, ඒ ෙගොල්ලන් ෙදන showroom price එකක් 
තිෙබනවා. ඒක ෙඩොලර් 40,000යි. ෙම් ෙගොල්ලන් බස් 2,200ක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. Showroom price එක ෙඩොලර් 40,000ට 
තිෙබන බස් එකක් ෙගෙනන ෙකොට CIF value එක ෙඩොලර් 
30,000යි. නමුත් ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට - SLTB - 
ෙගනැල්ලා තිෙබන බස් එෙක් CIF value එකත් ෙඩොලර් 
40,000යි. ඒ අනුව එක බස ්එකකට ෙඩොලර් 10,000ක් වැඩිපුර ශී 
ලංකා රජය  ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වැඩිපුර 
ෙගවපු ඒ ෙඩොලර් 10,000ටත් සියයට 3.9ක ෙපොලියක් අදටත් 
අෙප් මහජනතාව ෙගවනවා.  

අපි අහන්න කැමැතියි, රුපියල් මිලියන 3,080ක් පමණ වන 
ෙම්  මුදල ෙකොෙහේටද ගිෙය් කියලා. කාෙග් හරි ''කුමාරියන්ෙග්'' 
accountsවල තිෙබනවා නම් ඒක ෙහළිදරව් කරන්න. ඒ සඳහාත් 
අපි කියා කරනවා. මම ෙම් documents ෙදකම හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා 

දැන් මම කථා කරන්න යන්නම්, අෙප් අය වැය සහ අෙප් 
අනාගත වැඩ පිළිෙවළ ගැන. ඊට කලින් අපි ෙපොඩ්ඩක් අතීතය 
ෙදස හැරිලා බලන එක ෙහොඳයි. 1977දී විවෘත ආර්ථික ෙවෙළඳ 
පතිපත්තිය ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ලංකාවට හඳුන්වා 
දුන්නා.  අෙප් අසල්වැසි රටවලට කලින් අපි ආර්ථිකය විවෘත 
කළා. ඒ කාලෙය් අෙප් අය ඉන්දියාවට වන්දනාෙව් යන ෙකොට 
සබන් කෑල්ලක්, toothpaste එකක්, torch එකක් වාෙග් ෙද්වල් 
අරෙගන ගියා. ඒ ෙගොල්ලන්ට හැකියාව ලැබුණා, හතර ගුණයක්, 
පස් ගුණයක් වාෙග් වැඩි මුදලකට ඉන්දියාෙව්දී ඒවා අෙළවි කරලා 
වන්දනාෙව් යෑමට  වියදම්වන මුදලත් ෙහොයා ගන්න.  

අපට පස්ෙසේ තමයි අෙනකුත් රටවල් ආර්ථිකය විවෘත කෙළේ. 
අෙප් අසල්වැසි ඉන්දියාවත් එෙහමයි. ඊට ෙගොඩක් කාලයකට 
පස්ෙසේ තමයි චීනය ආර්ථිකය විවෘත කරලා අපටත් කලින් 
ෙලෝකයම ජය ගත්ෙත්.  රුසියාෙව් ෙගොර්බෙචොව් මහත්තයා 
ෙපරස්ෙතොයිකාව ෙගෙනන කාලෙය් එතුමා ගියා, සපත්තු 
කර්මාන්තශාලාවකට. එතෙකොට දැක්කා, සපත්තුවල අඩිය ගහලා 
තිෙබන්ෙන් අෙනක් පැත්තට කියලා. එතුමාටත් ෙත්රුණා, ෙම් 
යන සමාජවාදී කමය හරි යන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ අනුව රුසියාව 
ෙපරස්ෙතොයිකාව ෙගනාවා.  

ෙම් නිදහස් ෙවෙළඳ පතිපත්තිය ෙකොෙහොමද අෙප් ආර්ථිකයට 
බලපෑෙව් කියන එකට එක උදාහරණයක් තමයි අෙප් රූපවාහිනී 
මාධ්යය. ගැලරිෙය් අෙප් මාධ්යෙව්දී සෙහෝදරවරුන් ඉන්නවා. අපි 
දැක්කා, විවිධ රූපවාහිනී channels ෙම් රෙට් ඇති ෙවන හැටි. ඒ 
හරහා විවිධ රැකියා අවස්ථා හැදුණා, රූපවාහිනී මාධ්යෙව්දීන්, 
තාක්ෂණ ශිල්පීන්, ඡායාරූප ශිල්පීන් ෙම් ආදී වශෙයන්. ඒ නිදහස් 
ෙවෙළඳ ආර්ථික පතිපත්තිය තුළ ෙම් රට විප්ලවයකට ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැන් ඉන්ෙන් තුන්වැනි 
 පරම්පරාෙව් ආර්ථික විප්ලවයකට ලෑස්ති ෙවමින්. ඒ 
නෙවෝත්පාදන සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් සඳහා. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙම් රෙට් මධ්යම පන්තියක් හැදුෙව් නැහැ. විෙශේෂෙයන් 
ඉහළ මධ්යම පන්තියක් හැදුෙව් නැහැ. එක පවුලක් වටා ඉන්න 
පිරිසක් වටා තමයි ෙම් සියලු මුදල් කැරකුෙණ්. අපි ෙම් යන්ෙන් 
මධ්යම පන්තිය ශක්තිමත් කරන්නයි. විෙශේෂෙයන් අපට බිහි 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න ඕනෑ, දස ලක්ෂපතියන් දස ලක්ෂයක්. මධ්යම පන්තිෙය් 
දස ලක්ෂයක්, දස ලක්ෂපතියන් බවට පත් කරන අය වැයක් තමයි 
අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ තුළින් තමයි අපට 
නෙවෝත්පාදන සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කරා යා හැකි 
වන්ෙන්.  

අපි ෙම් යන සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් පධාන පදනම 
තමයි අධ්යාපනය හා ෙසෞඛ්ය. අෙප් පංචවිධ කියාවලිෙය් -මාස 
අටකින් අලුත් රටක් හදන වැඩ පිළිෙවෙළේ- පැහැදිලිව අධ්යාපනය 
සඳහා කරන වියදම් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් දක්වා 
අවුරුදු පහක් තුළ වැඩි කරනවා කියලා තිෙබනවා. අපි ඒක 
කමානුකූලව කරනවා. නමුත් අෙප් සමහර මන්තීවරු අධ්යාපනයට 
අපි වියදම් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන, ෙවන් කරලා තිෙබන 
මුදල් පමාණය හරියට අර්ථ දක්වන්න දන්ෙන්ත් නැහැ. සමහර අය 
අධ්යාපනයට කියලා ගන්ෙන් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙවන් කරපු 
මුදල විතරයි. නමුත් උසස් අධ්යාපනයට, ඊළඟට පළාත්සභාවල 
අධ්යාපනයට, වෘත්තීය අධ්යාපනයට, විද්යා හා තාක්ෂණ 
අධ්යාපනයට වශෙයන් ෙම් සියලු ෙද් එකතු කළාම  දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 3.7ක් දක්වා 2016 අය වැය ඇස්තෙම්න්තු 
අනුව ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
පිළිබඳ විෙශේෂෙයන්ම වාද විවාද ඇති ෙවනවා.  ෙම් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය පිළිබඳ අතීතය මතක් කරනවා නම්, ෙමය ඇති 
කරන්ෙන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්යි.  
ජපානය  විසින් තමයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්ෙන්. ජපානෙය් 
පරිහරණය කරන, පසට හිතකර, කෘෂිකර්මයට හිතකර ෙපොෙහොර 
අපට සහනාධාරයක් විධියට ලැෙබනවා. ඒක තමයි ෙපොෙහොර 
සහනාධාරෙය් ආරම්භය. නමුත් දැන් විපක්ෂෙය් අෙප් සමහර 
මන්තීවරුන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් දුන්න එකක්, එය දැන් නැති කරන්න 
හදනවා කියලා අර්ථ දක්වන්න හදනවා. නමුත්  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් ෙපොෙහොර කියා ආෙව් ෙලෝකෙය් අනික් 
රටවලින් භාවිතෙයන් ඉවත් කළ ෙපොෙහොර බව අපි දැක්කා. 
ඒවාෙය් තිබුෙණ් වස.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වසත් එක්ක ඒ 
ෙපොෙහොර ෙගනාපු අයෙග් සාක්කුවලට ෙකොමිස් එකකුත් ගියා. 
එතෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ ෙවලා තිබුෙණ් ෙපොෙහොර 
මුවාෙවන්, වස කවමින් ෙකොමිස්වලින් ඒ අයෙග් සාක්කු පුරවා 
ගන්න විතරයි. අද අපි  ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරයට නැවතත් නියම 
අර්ථය දීලා තිෙබනවා.  අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුවට මුදල් 
සහනාධාරයක් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
කාලෙය් සාක්කුවලට ගිය ෙකොමිස් ටිකත් අපි ෙගොවියාටම ලබා 
ෙදනවා.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙම් අය 
වැෙයන් සහනාධාර වශෙයන් රුපියල් මිලියන 48,095ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා.  උදාහරණ වශෙයන් ගත්ෙතොත්,  ජූලි වර්ජකයන් 
සඳහා, ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදකයන් සඳහා, ඉංජිෙන්රු 
සහායකයින්ෙග් පුහුණුවීම් සඳහා, සංචාරක කර්මාන්තෙය් පුහුණු 
කිරීම් සඳහා, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් තැන්පතු සඳහා, විශ්වවිද්යාල 
සිසුන්ට laptop  පරිගණක ලබා දීම සඳහා, වෘත්තීය පුහුණුව, 
නිවාස සංවර්ධන වැඩ සටහන්, ඒ වාෙග්ම විදුලි බලෙයන් තීවීලර්  
කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය පර්ෙය්ෂණ සඳහා, වතු නිවාස සඳහා, 
කලා කරුවන්ෙග් විශාම වැටුප් සඳහා යනාදී වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 48,095ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.   

දැන් අපි යන්ෙන් නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් සඳහායි. අද 
දිනෙය් ෙම් පර්ෙය්ෂණ සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම උපකරණ 

අවශ්යමයි. උදාහරණයක් හැටියට  කාර්මික රටවල නිෂ්පාදන 
අපනයනය සියයට 50ක් ෙවනවා.  නමුත් අෙප් තිෙබන්ෙන් 
සියයට 0.9යි.  විද්යා හා තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශය සඳහා 
ජාතික නෙවෝත්පාදන මධ්යස්ථානය පිහිටුවීමට අපි රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  ෙම් නෙවෝත්පාදනෙය්දී  
විවිධ අංශවලින් විවිධ පර්ෙය්ෂණ කරන්න අපි මැදිහත් ෙවනවා.  
මා විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් මතක කරන්න කැමැතියි, දැනට 
ලංකාෙව් අමතක කර දමා තිෙබන ක්ෙෂේතයක් වන විද්යුත් 
නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය හා පවර්ධනය කියන අංශය ගැන.  
අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලට යන උපාධිධාරින් අතරින් වැඩිම 
ලකුණු ගන්නා අය යන එක්තරා area එකක් තමයි ෙම් 
"Electronic Design" කියන පැත්ත. එතෙකොට අෙප් රෙට් 
අධිතාක්ෂණික විදයුත් නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය හා පවර්ධනය 
සඳහා පාරිසරික පද්ධතියක් තවම නැහැ.  ඒ නිසා අෙප් දක්ෂතම 
උපාධිධාරින් විෙද්ශවලට ඇදී යනවා.  ඒ නිසා ෙම් අය වැෙයන් 
ෙවන් කර තිෙබන මුදල් වලින් ෙමවැනි නිෂ්පාදන ව්යාපෘතීන් 
හදන්න අපට පුළුවන්.   උදාහරණයක් විධියට දැනුම ෙක්න්දීය 
විද්යුත් තාක්ෂණය - Electronics. ඒ වාෙග්ම ඒ ආශිත පාගුණ්ය 
ෙයොදා ෙගන නිෂ්පාදන අපනයනය, විෙද්ශ අපනයන සඳහා 
ෙද්ශීය තාක්ෂණික ආෙද්ශන නිෂ්පාදනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. 
ඒවා නම්, ෛවද්ය විද්යාව සඳහා වූ උපකරණ, ඒ වාෙග්ම 
ෙතෝරාගත් කාර්මික උපකරණ ආදියයි.  ෙම් වාෙග් අලුත් 
තාක්ෂණ, ඒ වාෙග්ම නෙවෝත්පාදන සඳහා අෙප් අය වැෙයන් 
මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.  ෙමවැනි පර්ෙය්ෂණ තුළින් අපට 
රුපියල් බිලියන ගණනක් ලැෙබනවා.  පස් වසරකට රුපියල් 
බිලියනයක ආෙයෝජනයක් කිරීම තුළින් ඒ වාෙග් සිය ගුණයක 
මුදලක් නැවත ලබා ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි මම  "ශී  ලංකාව තුළ අධි 
තාක්ෂණික විද ත් නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය සහ පවර්ධනය 
සඳහා පාරිසරික පද්ධතියක් සැකසීම" යන ෙම් document එක 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. ෙම් 
පර්ෙය්ෂණ සහ design පැත්ත ගැන හිතනෙකොට, ෙමවැනි අලුත් 
ෙයෝජනා අපට අවශ්ය ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  නෙවෝත්පාදන 
ආර්ථිකයකට යන්න නම් ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය කළ යුතුමයි. 
ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය කිරීම තුළින් අපට සියලුම හිදැස ්වැසිය 
හැකි ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අපි ඉදිරිෙය්දී ලබා දීමට කල්පනා 
කරන Digital Identity Card එක හරහා සියලුම ෙතොරතුරු 
පද්ධති යටෙත් සියලු දත්ත පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීම තුළින් 
සංවර්ධනෙය් සියලුම පතිලාභ සියලු ෙදනාටම ලබා ගත හැකි 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විශ්වවිද්යාල සහ පසිද්ධ ස්ථාන සඳහා අවශ්ය 
Wi-Fi පහසුකම් ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
අපි පසු ගිය කාලෙය් දුටුවා, ෙලෝක පකට ගූගල් සමාගම Google 
Loon Project එක හරහා ලංකාවමට අවශ්ය අධිෙව්ගී අන්තර් ජාල 
පහසුකම් ලබා දුන් ආකාරය. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී 5G තාක්ෂණය 
අෙප් ෙලෝකයට එනවා.  

2020දී පැවැත්ෙවන ෙටෝකිෙයෝ ඔලිම්පික් උෙළල ෙකොළඹ 
සුගතදාස කීඩාංගනෙය් ඉඳෙගන hologram තාක්ෂණය පාවිච්චි 
කරමින් සජීවීව රස වින්දනය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව අපට 
ලැෙබනවා. ෙමවැනි වැඩසටහන් සඳහා ෙම් ආර්ථිකය 
ඩිජිටල්කරණය කරන එක, නැත්නම් තාක්ෂණයත් එක්ක යන 
එක ඉතාම අවශ්යයි. ෙම් සඳහාත් අෙප් ෙම් අය වැෙයන් ඉතාම 
වැදගත් ෙයෝජනා රාශියක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් තාක්ෂණ සහ 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල් අපිත් එක්ක එකතු 
ෙවනවා. අපි ෙලෝකය විවෘත කර තිෙබනවා. පසු ගිය රජය 
කාලෙය් ෙලෝකය අප දිහා බැලූ විධියට ෙනොෙවයි, අද ෙලෝකය 
අප දිහා බලන්ෙන්. ෙම් නෙවෝත්පාදන පතිසංස්කරණත් එක්ක 
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අලුත් ෙලෝකයකට යන්න අපි උත්සාහ දරන ෙමොෙහොතක ෙලෝකය 
අපත් එක්ක එකතු ෙවන්න ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන් ඉන්නවා. 
උදාහරණයක් විධියට ෙම් තාක්ෂණ සහ පර්ෙය්ෂණ ගැන කථා 
කරනෙකොට, යාපනය විශ්වවිද්යාලය සඳහා නගර නිර්මාණ 
සැලැස්මක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජපානෙය් විශ්වවිද්යාල සමඟ 
ඒකාබද්ධව කරන තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල සඳහා ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් විවිධ තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
සම්බන්ධ ෙයෝජනා රාශියක් ෙම් අය වැය හා සම්බන්ධ ෙවනවා.  

 අද ෙලෝකයට ගැළෙපන තිරසර සංවර්ධනය සඳහා අවශ්යම 
වන වනජීවී සංරක්ෂණය සඳහා ෙම් අය වැෙයන් වැඩිම මුදලක් 
ෙයෝජනා කර තිෙබන බව අප දැක්කා. ෙම් වනජීවී සංරක්ෂණය 
රටකට අත්යවශ්යයි. පරිසරයත් එක්ක, තාක්ෂණයත් එක්ක යන 
රටක් තමයි, ඉදිරියටම යන්ෙන්.  නෙවෝත්පාදන දියුණුවත් එක්ක 
ඉදිරියටම යන්ෙන්, එවැනි රටක් විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් විපක්ෂෙය් සමහර 
මන්තීවරුන් කථා කළ ආකාරය අසා ෙගන සිටින විට අපිට මතක් 
වුණා, "තල් අත්තට ෙබොරලු දැම්ම වාෙග්" කියන පස්තාව පිරුළ. 
ෙමොකද, එතුමන්ලා කථා කෙළේත් ඒ වාෙග්යි. ෙම් කිසිම සාධනීය 
කාරණයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතුව, ඒ ෙගොල්ලන්ට කථා 
කරන්න ෙද්වල් නැති නිසා ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් කථා කළා. 
නමුත් හරවත් බවක් නැහැ. අද මා විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් රෙට් ෙම් තුන්වැනි 
පරම්පරාෙව් අය වැය ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ඒ 
සම්බන්ධව මම එතුමාට සුබ පතනවා. ෙම්, එතුමාෙග් පළමු අය 
වැය. ඒ වාෙග්ම තුන්වැනි පරම්පරාෙව් තුන්වැනි විප්ලවය කරන 
අය වැය.   

ඒ නිසා යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් සියලුම මන්තීවරුන් -එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් විතරක් ෙනොෙවයි - තුෙනන් ෙදකක 
වැඩි ඡන්දයකින් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව සම්මත 
කර ගන්නා බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු විදුර විකමනායක මන්තීතුමා. 

එතුමා ෙනොමැති බැවින් ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මන්තීතුමාට 
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. 

 
[பி.ப. 4.12] 

 

ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெகளரவ நிதியைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர  ெசல த் திட்டம் ெதாடர்பாக என  
க த் க்கைளத் ெதாிவிப்பதற்கு வாய்ப்பிைனத் தந்த 
உங்க க்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இச்சைபயில் பிரசன்னமாகி என  க த் க்கைள 

ன்ைவப்பதற்கு என்ைனத் ெதாி ெசய்  அ ப்பிய 
அ ராத ர மாவட்ட மக்க க்கு மீண் ம் நன்றிையத் 
ெதாிவிப்பதற்கு இச்சந்தர்ப்பத்திைனப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

இந்த வர  ெசல த் திட்டம் வரலாற்  ாீதியாக ஒ  
க்கியமான காலகட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . சுதந்திர 

இலங்ைகயில் நாட் ன் இ  பிரதான கட்சிக ம் ேதசிய 
அரசாங்கம் ஒன்ைற அைமத் ப் பயணிக்கும் ேவைளயிேல 
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . இ  
பிரதான கட்சி ஆதரவாளர்கள ம் எதிர்பார்ப் க்கைள 
நிைறேவற்றக்கூ ய வைகயில் ெகளரவ நிதியைமச்சர் இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்ைதத் தயாாித் த் தந் ள்ளார். 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் 11 அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள  
விைலகைளக் குைறப்பதற்கு எ த்த நடவ க்ைகைய நாட் ன் 
பின்தங்கிய மாவட்டெமான்றிைனப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
உ ப்பினர் என்ற வைகயில் நான் பாராட் கிேறன்; 

நாட்  மக்க ம் பாராட் கின்றார்கள். என  
மாவட்டத்தில் வ ைமக் ேகாட் க்குக் கீழ் வா ம் மக்கள் 
இதைனப் ெப ம் வரப்பிரசாதமாகக் க கிறார்கள்.   

கடந்த பத்  வ ட காலமாக ந்திய அரசு கைடப்பி த்த 
ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக காரணமாக இந்த நா  நிதி 
ெந க்க ைய எதிர்ேநாக்கியி ந்த . ரேநாக்குடன் 
நாட் க்கு எ  ேதைவேயா அதைனச் ெசய்யா  ேமற்ெகாண்ட 
அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் காரணமாக நா  ெப ம் கடன் 
சுைமக்குத் தள்ளப்பட் ள்ள . இந்தப் பின்னணியில் 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் எப்ப யான ஒ  வர  ெசல த் 
திட்டத்ைதச் சமர்ப்பிப்பாேரா என்  நா ம் எதிர்பார்த் க் 
காத்தி ந்த . நிதியைமச்சர் தன  அ பவம் மற் ம் 
திறைமையப் பயன்ப த்தி மக்க க்குப் பல வைகயி ம் 
நிவாரணம் வழங்கும் ஒ  வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் 
சமர்ப்பித் ள்ளார்.  இதற்காக அைமச்சர் சாதாரண மக்கள்மீ  
வாிகைளச் சுமத்தா , வ மானத்ைதப் ெப வதற்குப் பல 

திய வழிகைளக் கண் ள்ளார். 

சுகாதாரத் ைறயின் ேமம்பாட் க்கு நிதியைமச்சர் 
ெப மளவிலான நிதிைய இம் ைற ஒ க்கி ள்ளார். 
குறிப்பாக, சி நீரக ேநாயினால் கூ தலாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்கள் வா ம் ஒ  மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
பிரதிநிதிெயன்ற வைகயில் நிதியைமச்ச க்கு என  விேசட 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். விேசடமாகச் 
சி நீரக ேநாய் காணப்ப ம் பிரேதசங்களில் 1000 சி நீரக 
சிகிச்ைச நிைலயங்கைள உடன யாக அைமப்பதற்கு 6,500 
மில் யன் பாய் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள .  நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
வடமத்திய மாகாணத்தில் 26 சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி 
பிாி கள் காணப்ப கின்றன. அதில் 19 பிாி கள் அ ராத ர 
மாவட்டத்தி ம் 7 பிாி கள் ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தி ம் 
காணப்ப கின்றன.  அ ராத ர மாவட்டத்தில் உள்ள 19 
சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பிாி களி ம் கணிசமானள  
மக்கள் சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். இந்த 
நாட் க்கு உர ட் ம் விவசாயிகேள இதனால் கூ தலாகப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். இந்தக் ெகா ர ேநாயி ந்  
மக்கைளப் பா காப்பதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் பல்ேவ  
ெசயற்றிட்டங்கைளச் ெசயற்ப த்தி வ கின்றார்கள். 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் இதற்கு விேசடமாக நிதி 
ஒ க்கியி ப்ப  குறித்  என  மாவட்ட மக்கள் சார்பில் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ ராத ர மாவட்டத்தில் 7,72,000 மக்களில் 12,436 ேபர் 
சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். இ  அ ராத ர 
மாவட்ட சனத்ெதாைகயில் 1.6% ஆகும். மதவாச்சி சுகாதார 
ைவத்திய அதிகாாி பிாிவி ள்ள 48,906 ேபாில் 2,831 ேப ம், 
பதவிய சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பிாிவி ள்ள 22,998 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேபாில் 1,375 ேப ம், ெகபிதிெகால்லாவ சுகாதார ைவத்திய 
அதிகாாி பிாிவி ள்ள 36,782 ேபாில் 1,107 ேப ம், ரம்பாவ 
சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பிாிவி ள்ள 22,325 ேபாில் 1,103 
ேப ம் இவ்வா  பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். மற்ைறய 15 சுகாதார 
ைவத்திய அதிகாாி பிாி களி ம் கணிசமான மக்கள் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, எம  பிரேதசங்களில் இந்ேநாயினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு உடன் தீர்  ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ய  அவசியமாகும். அதைனப் ெபற் க்ெகா ப்ப  
மக்கள் பிரதிநிதிகளான எமக்குள்ள ெபா ப்பாகும். எனேவ, 
கட்சி ேபதங்கைள மறந்  எமக்கு உத மா  
எதிர்க்கட்சியி ள்ள அ ராத ர மாவட்ட பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இதற்காக நான் 
பல்ேவ  ன்ென ப் க்கைள ேமற்ெகாண் ள்ேளன். 
அத் டன், இத்தைகய உன்னதமான ேவைலத்திட்டத்திற்கு 
என  மாதாந்தக் ெகா ப்பனைவ வழங்குவதற்கும் 

ன்வந் ள்ேளன். அத்ேதா , நீர் சுத்திகாிக்கும் filter கைள ம் 
எதிர்காலத்தில் வழங்க உத்ேதசித் ள்ேளன். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
"ேநாயற்ற வாழ்ேவ குைறவற்ற ெசல்வம்" என்ப  பழெமாழி. 
இவ்வாறான நிைலைமயில் அ ராத ர மாவட்டத்தில் பிற 
மாவட்டங்களி ந்  வந்  தி மணம் ப்பதற்குக்கூட 
மக்கள் அஞ்சுகின்றனர். சி நீரக ேநாயாளர்க க்கு ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர்  
அவர்களின ம் ெசயற்றிட்டத்தின் அ ப்பைடயில் மாதாந்தக் 
ெகா ப்பன ம் வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், அந்தக் 
ெகா ப்பன  இன்ன ம் கிைடக்காமல் பலர் அல்ல ம் 
நிைலயி ள்ளனர்.  

இ  இவ்வாறி க்க, ெபாலன்ன ைவ மாவட்ட மக்களின் 
நிைலைம ம் அைதப்ேபாலேவதான் காணப்ப கின்ற . 
இங்கு  07 சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பிாி களி ள்ள 
4,06,086 ேபாில் 5,563 ேபர் ேநா ற் ள்ளனர். இ  
அம்மாவட்டத்தில் 1.36% ஆகும். ெமதிாிகிாிய சுகாதார 
ைவத்திய அதிகாாி பிாிவி ள்ள 65,575 ேபாில் 1,687 ேப ம், 
திம் லாகைல சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பிாிவி ள்ள 79,661 
ேபாில் 1,207 ேப ம் ேநா ற் ள்ளனர். மற்ைறய சுகாதார 
ைவத்திய அதிகாாி பிாி களி ம் இேத நிைலைமேய 
ெதாடர்கின்ற . இவற்ைற எல்லாம் பாிேசாதைன ெசய்த அரச 
நி வனங்க ம் அரச சார்பற்ற நி வனங்க ம் 
இவற் க்ெகல்லாம் காரணம் 'கிைளேகாெசப்' எ ம் 
இரசாயனப் பதார்த்தெமனக் கண் பி த் ள்ளனர். இதனால் 
தற்ேபா  அரசு இதைனக் கட் ப்ப த்தி ள்ள . ஆகேவ, 
இதற்கான நிரந்தர தீர்  காணப்பட ேவண் ம். என  
மாகாணத்தில் மின்ேனாியாவில் சி நீரக ேநாய்க்கான விேசட 
ைவத்தியசாைலெயான்றிைன நி வதற்கு 2,000 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . 

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் ெகௗரவ நிதியைமச்சர் 
அவர்கள் கிராமப் றங்கள் சம்பந்தமாக  விேசட கவனஞ் 
ெச த்தி ள்ளார். ஒவ்ெவா  கிராம ேசவகர் பிாி க க்கும் 
1.5 மில் யன் பாய் தம் ஒ க்குவதற்கு எ த் ள்ள 

வான  ஒ  சிறப்பான தீர்மானமாகும். ஒ  கிராமத்தில் 
வ டத் க்கு 1.5 மில் யன் பாய் பணம் சுழல்வதான  அந்த 
மக்களின் வ மானத்தில் நிச்சயம் மாற்றத்ைத ஏற்ப த் ம். 
காலஞ்ெசன்ற ேமதகு ஜனாதிபதி ஆர். பிேரமதாஸ அவர்களின் 
ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த நாட் ேல 200 ஆைடத் 
ெதாழிற்சாைலகள் கிராமப் பகுதிகளில் அைமக்கப்பட்டேபா  

அங்கு இவ்வா  பணம் ழங்கியதைன நாம் கண்ேடாம். 
இப்ேபா  ஒ  கிராமத் க்கு 1.5 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ப்ப  இந்த அரசு கிராமப் ற மக்களின் 
நலனில் அக்கைற காட் வதற்குச் சிறந்த உதாரணமாகும். 
இந்தச் ெசயற்றிட்டத்ைத ன்ென க்கும் ெபா ப்  என  
மாவட்டத்தின் ெகௗரவ அைமச்சர் பீ. ஹாிசன் அவர்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள . இதற்காக 21 பில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள  என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன். 

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் கல்விக்காக கூ தலான 
நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ள . கல்விதான் எம  பிரதான 

தலீடாக ள்ள . இதைன உணர்ந்  ெகளரவ நிதி 
அைமச்சர் அவர்கள் கல்வி ேமம்பாட் க்கு கூ தலான நிதிைய 
ஒ க்கி ள்ளார். அதற்கு ேமலதிகமாக பாடசாைலகளின் 
கட்டைமப்  வசதிகைள ேமம்ப த்த ம் கூ தலான நிதி 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . இதில் விேசடமாக ஆரம்ப மற் ம் 
இரண்டாம்நிைலப் பாடசாைலகளில் நில ம் மலசலகூட 
வசதிகள் இல்லாைமையக் க த்திற்ெகாண்  2016ஆம் 
வ டத்தில் அைனத் ப் பாடசாைலக க்கும் குழாய் நீர் 
வசதி டன் ைறயான மலசலகூட வசதிகைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 4,000 மில் யன் பாைய நிதி 
அைமச்சர் ஒ க்கி ள்ளார். இ தவிர, மின்சார வசதியில்லாத 
பாடசாைலக க்கு மின்சார வசதிைய வழங்க 2,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . இைவ எம  
பகுதிகளி ள்ள பாடசாைலகளின் நீண்டகாலக் 
குைறப்பாட்ைட நிைற  ெசய்வதாக அைம ம். கல்விக்கு 
ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் கடந்த காலங்களில் அரச உதவி எ ம் 
கிைடக்காத 1,360 பாடசாைலக க்காக ப்பதாயிரம் 
மில் யன் பாைய நிதி அைமச்சர் ஒ க்கீ  ெசய் ள்ளார். 
பல்ேவ  காரணங்களினால் விேசடமாக, அரசியல் 
காரணமாக கடந்த அரசு காலத்தில் 1,360 பாடசாைலகள் 

றக்கணிக்கப்பட்டன. அங்கு ப க்கும் பிள்ைளக க்குச் 
ெசய்த அநீதி இப்ேபா  கைளயப்பட ள்ள . 
இப்பாடசாைலகள் பற்றிச் சிந்தித்த ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க க்கும் நிதி 
அைமச்ச க்கும் விேசடமாக நான்  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்த அரசாங்க காலத்தில் ற்றாகப் றக்கணிக்கப்பட்ட 
ெமளலவி ஆசிாியர் நியமனம் குறித் , இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
அரசின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 

ஸ் ம் பாடசாைலகளில் இஸ்லாம் மற் ம் அர  ஆகிய 
பாடங்கைளப் ேபாதிக்க ஆசிாியர்கள் இல்லாதி ந்தனர். 
இ குறித்  ெகளரவ நிதி அைமச்ச ம் ெகளரவ கல்வி 
அைமச்ச ம் விேசட கவனஞ்ெச த்தி 2016ஆம் ஆண்டளவில் 
ெமளலவி ஆசிாியர்கைள நியமிக்க நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் சிறப் ப் 
பற்றி ெதாடர்ந்  ேபசலாம். எனக்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள ேநரம் 

வதனால் என  உைரைய க்க வி ம் கின்ேறன்.  

இ தியாக, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைத விமர்சிக்கும் 
எம  எதிர்க்கட்சி நண்பர்க க்கு ஒ  பணிவான 
ேவண் ேகாைள வி க்க வி ம் கின்ேறன். கடந்த ஆகஸ்ட் 
17ஆம் திகதி மக்கள் ஆைண வழங்கி அைமக்கப்பட்ட அரசு 
அதன் தலாவ  ஆண் ேல இ க்கின்ற . எந்தேவார் 
அரசுக்கும் அதன் தற்காலகட்டத்ைதத் தைடகளின்றி 

ன்ென த் ச் ெசல்வதற்கு இடமளிப்பேத சம்பிரதாயமாகும். 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி எதிர்க்கட்சியில் இ க்கும்ேபா  
அதைனத் தைலவர் மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் 
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வழிகாட்ட ல் ெசய்  காட் ய . ஆகேவ, எமக்கு இந்தப் 
பயணத்ைதத் ெதாடர வாய்ப்பளி ங்கள்! ெகளரவ நிதி 
அைமச்சர் ெநகிழ் த்தன்ைம டன் ெசயற்ப வதற்குத் 
தயாெரன அறிவித் ள்ளார். எனேவ, இந்த தலாண்  வர  
ெசல த் திட்டத் க்கு ஆதர  வழங்குவதற்கு ன்வ மா  
எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்க க்கு அைழப்  வி ப்ப டன், 
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களின ம் 
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின ம் 
வழிகாட்ட ல் இந்த நா  ஆரம்பித் ள்ள திய பயணம் 
ெவற்றிகரமாக அைமயப் பிரார்த்தித் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය 

අමාත්යතුමා. 
 
[අ.භා. 4.27] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 8වැනි පාර්ලිෙම්න්තුවට මා 

නැවත වතාවක් ෙතෝරා පත්කරගත් වැලිමඩ පධාන බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට පළමුෙවන්ම මෙග් පණාමය පුද කරන්නට 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම 2016 වර්ෂය සඳහා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව කරුණු 
කිහිපයක් එකතු කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා අපි ෙම් රෙට් අලුත් යුගයක් 
ආරම්භ කරලා ඒ ගමන්ම ආරම්භ කළ වැඩ පිළිෙවළ පසු ගිය 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වැනිදා ෙම් රෙට් මහ ජනතාව විසින් ස්ථිර 
කරනු ලැබූ බව අපි කවුරුත් දන්නවා. ජනවාරි 8වැනිදා අපි 
ලබාගත් ඒ ෙඵතිහාසික ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ ෙම් අවුරුද්ද තුළම 
අපට අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබුෙණ් ෙම් 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. එෙතක් අපි 
දින 100 ආණ්ඩුව මඟින් අතුරු සම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කර එදා 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි විශාල සහන රාශියක් ලබා දීලා, 
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු රජෙය් පළමු අය වැය ෙම් ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් 20වැනිදා ෙම් රෙට්  ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. මට මතකයි, මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්නට කලින් අෙප් අගමැතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශය ඉදරිපත් කරලා 
අෙප් රජෙය් ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව එදා පැහැදිලි පකාශයක් කළ 
බව. ඊට අනුකූලව තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

අපි දකිනවා, ෙම් අය වැය තුළ පධාන වශෙයන්, රැකියා 
දසලක්ෂයක් බිහි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ, ගාමීය ආර්ථිකය 
සංවර්ධනය කිරීම, වතුකරෙය් ජනතාවට, ඒ වාෙග්ම මධ්යම 
පාන්තිකයන්ට, රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබාෙදන අයිතීන් ශක්තිමත් 
කිරීම, ශක්තිමත් මධ්යම පන්තියක් බිහි කිරීම වෙග් කාරණා 
රාශියක් අඩංගු ෙවන බව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගාමීය ආර්ථිකය" ෙවනුෙවන් 
දින 100 ආණ්ඩුව තුළින් එක ගාම නිලධාරි වසමක් සඳහා රුපියල් 

ලක්ෂ 10ක මුදලක් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එක් 
ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ලබාෙදන අතරතුර, 
එවකට හිටපු  ගරු මහාමාර්ග අමාත්ය අෙප් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් 
කබීර් හාෂීම් මැතිතුමා විසින් ගාමීය මාර්ග සඳහා හැම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකටම රුපියල් ලක්ෂ 300ක මුදලක් ලබා දුන්නා. එම 
මුදල සාෙප්ක්ෂව ෙබදිලා ගියාම එදාත් අපට රුපියල් ලක්ෂ 15ක 
වෙග් මුදලක් ලැබුණා. ෙම් අය වැෙයනුත් අපට ඒ රුපියල් ලක්ෂ 
15ක මුදල සෑම ගාම නිලධාරි වසමක් සඳහාම ලබාදී තිෙබනවා. 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් අලුත් සංකල්පයක් වන "ගාම රාජ්ය" කමය 
තුළින් ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500ක් ඇති කරලා ඒ තුළින් ගම දියුණු 
කිරීමට, ගම නඟා සිටුවීමට ෙම් වැඩසටහන ඉවහල් ෙවනවා 
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. 

ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව නඟා සිටුවීම ෙවනුෙවන් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 7ක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ගාමීය ෙරෝහල් වැඩිදියුණු කිරීමත් ඒ තුළ තිෙබනවා. 
ෙම් රෙට් ඖෂධවල ෙලොකු හිඟයක් පසු ගිය කාලෙය් තිබුණා. එම 
හිඟය මඟහරවලා ආෙරෝග්යශාලාවලට අවශ්ය ඖෂධ, ඒ වාෙග්ම 
රසායනාගාර පහසුකම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. ගරු 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඊෙය් අපට කිව්වා, ෙබොෙහෝ ෙරෝහල්වල 
රසායනාගාර පහසුකම් - lab facilities - නැහැ කියලා. හැම 
ආෙරෝග්යශාලාවක්ම ව ටපිටාෙව් තිෙබන ෙපෞද්ගලික 
රසායනාගාරවලින් තමයි ඒ කටයුතු කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒ 
සඳහාත් රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  
ආෙරෝග්යශාලාවලට එන ෙලඩුන්ට ඒ පහසුකම ලබා ගැනීෙම් 
අවස්ථාව ෙමවර අය වැෙයන් ලැබිලා තිෙබනවා.  

අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල සහ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල ඒකාබද්ධ කර 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ටත් විශාම වැටුප් කමයක් ඇති 
කිරීෙම් අදහස අෙප් අගමැතිතුමා එතුමාෙග් පකාශෙය් සඳහන් 
කළා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දීත් එතුමන්ලා  ෙමය ආරම්භ 
කරන්න හැදුවා. නමුත් ඒ පිළිබඳව ඇති වුණු විෙරෝධතා නිසා 
තමයි එදා එය කර ගන්න බැරි වුෙණ්. අපි අගමැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් දැනට දින ගණනකට කලින් අරලියගහ 
මන්දිරෙය්දී ෙම් ගැන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. සියලුම වෘත්තිය 
සමිති නායකයන් කැඳවලා එතුමා ඒ සාකච්ඡාෙව්දී ඒ අයෙග් 
අදහස් විමසුවා. එතැනදී ෙබොෙහෝ වෘත්තිය සමිති නායකයන් අෙප් 
අගමැතිතුමාට කිව්වා, "අෙප් අදහස් විමසීම පිළිබඳව අපි ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා." කියා. ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් සිදු කරන විට කවදාවත් වෘත්තිය සමිතිවල අදහස් ලබා 
ෙගන තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගැන අපි කවුරුවත් අනිසි බියක් 
ඇති කර ගන්න ඕනෑ නැහැ. ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙම් ගැන එක එක 
ෙද්වල් කියනවා. ෙම් මුදල් නැති ෙවන තත්ත්වයක් ගැන 
කියනවා. නමුත් එෙහම ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා කරන අයටත් විශාම වැටුප් කමයක් 
ඇති කෙළොත්, මම හිතන විධියට රජෙය් රැකියා ෙකෙරහි තිෙබන 
තදබදය ටිකක් ලිහිල් කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි. අපි දන්නවා, අද 
අෙප් පෙද්ශවල රජෙය් රැකියා සඳහාම තරුණෙයෝ ඉදිරිපත් 
වන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම විශාම වැටුප නිසා බව. ෙපෞද්ගලික 
අංශයටත් විශාම වැටුපක් ආරම්භ කෙළොත්,  එය ඉතිහාසගත වන 
වැඩක්. ඒ පිළිබඳව යම් යම් පශ්න තිෙබනවා නම් අපට ඒවා කථා 
කර ගන්න පුළුවන්. කථා කර ඒවා නිරාකරණය කර ගන්න 
පුළුවන් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

සතියට දින පහක් වැඩ කිරීම හඳුන්වා දීමත් මම හිතන විධියට 
හුඟාක් කාෙලෝචිත ෙදයක්. අපි දන්නවා, සමහර ෙවලාවට 
ෙසනසුරාදා දිනවල වරුවක් වැඩ කිරීම රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙනොව, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙබොෙහෝ තැන්වල හරියට කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැති බව. ඒ නිසා 
සතියට දින පහක් වැඩ කිරීම හඳුන්වා දීෙමන් රජෙය් ආයතනවලට 
එක අතකින් පරිපාලන වියදම් අඩු කර ගන්නත් පුළුවන් ෙවනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙසේවකයන්ටත් තෘප්තිමත් වැඩ පිළිෙවළකට 
යන්න  පුළුවන් ෙවනවා. එතෙකොට ඒ අය දන්නවා, සති අන්තෙය් 
දවස් ෙදකක නිවාඩුවක් ඒ අයට ලැෙබන බව.  

අෙප් දින සියෙය් ආණ්ඩුෙවන් රාජ්ය ෙසේවෙය් වැටුප් වැඩි 
වීමක් සිදු වුණා. නමුත් එය ෙපෞද්ගලික අංශයට ලැබුෙණ් නැහැ. 
අපි අෙප් අමාත්යාංශය මඟින් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. 
රුපියල් 2,500ක වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දීම සඳහා හාම්පුතුන්ෙග් 
සංගමය දැනටමත් එකඟතාව ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් එය 
අවසාන ෙකොටෙසේ තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය නීති සම්පාදනය 
කිරීෙම් පියවරට දැන් අපි ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැය සම්මත 
ෙවන්න කලින් එය ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියන එකයි අෙප් 
විශ්වාසය වන්ෙන්.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව ෙමතැනදී මන්තීවරුන් 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කළා. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන්නාට ඒ ලබා දීපු ෙපොෙහොර 
පිළිබඳව ෙම් රෙට් ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණු බව. අද තිෙබන 
වකුගඩු ෙරෝග, අරවා ෙම්වා දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ෙතොර ෙපොෙහොර ලබා දීලා තිෙබන බව. ෙම් 
සභාව තුළ ෙපොෙහොර පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙද් කියැවුණා. අපි 
ෙමතැනදී කර තිෙබන්ෙන්, ඒ ලබා දීපු සහනාධාරය මුදලින් ලබා 
දීමයි. ඒ මඟින් සහනාධාරය කප්පාදු වීමක් සිදු ෙවලා නැහැ. 
ෙමෙතක් ලබා දීපු ෙපොෙහොර සහනාධාරය මුදලින් ලබා දීම විතරයි 
ෙමවර අය වැෙයන් ක ර තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුණාම ෙගොවි 
මහත්මයාට නිදහසක් තිෙබනවා, ඔහුට අවශ්ය ෙද් ඒ ලබා ෙදන 
මුදලින්  ගන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන් කතිකාවතක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සහනාධාරය ලබා දීමට ෙතෝරා ගත් ඉඩම් පිළිබඳව 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඉතින්, ෙම් අය වැය විවාද කාල සීමාව තුළදී 
ඒ ගැන සාකච්ඡා කර ඒ පිළිබඳව යම් කිසි එකඟතාවකට එන්න 
අපට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම මමත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. මම ගරු 
අගමැතිතුමාටත් ෙම් ගැන සඳහන් කළා. අපි උඩ රට පෙද්ශ තමයි 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන්.  

අෙප් පෙද්ශවල විශාල  ෙගොවි ජනතාවක් ජීවත් ෙවනවා. ඒ අය 
කෘෂි කර්මාන්තෙයනුයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. අෙප් පෙද්ශවල විශාල 
වශෙයන් එළවලු වගාව, අල වගාව තමයි ෙකෙරන්ෙන්. වී 
ෙගොවීන්ට අනිවාර්යෙයන්ම ෙපොෙහොර සඳහා ලබා ෙදන ෙමම 
මුදල් සහනාධාරය එළවලු වගා කරන  ෙගොවි ජනතාවටත් ලබා දිය 
යුතුයි කියන ෙයෝජනාව ෙමම අවස්ථාෙව්දී මම ෙම් ගරු සභාවට 
පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම අල සඳහා සහතික මිලක් ලබා දීමට 
ෙමවර අය වැය ෙයෝජනාවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් 
අෙප් ස්තුතිය  පකාශ කර සිටිනවා. අපි දන්නවා නුවරඑළිය, 
දඹුල්ල, ඇඹිලිපිටිය, කැප්ෙපටිෙපොළ සහ තඹුත්ෙත්ගම යන ෙමම 
පෙද්ශවල දැනට ආර්ථික මධ්යස්ථාන 5ක් කියාත්මක වන බව.  

ආර්ථික මධ්යස්ථාන සඳහා ශීතාගාර පිහිටුවීම ගැන බලමු. 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමඟ එකතු ෙවලා ඒ අයෙග් අධීක්ෂණය 
යටෙත්, කළමනාකරණය යටෙත් පාලනය වන ශීතාගාර 
පිහිටුවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන 
හැටියට ඒකත් ඉතාමත්ම කාෙලෝචිතයි. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් 
සමහර කන්නවලදී  එළවලු විශාල අතිරික්තයක් පවතින බව. 
අතිරික්තය ශීතාගාරවල ගබඩා කර අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා 

හිඟ කාලවලදී ඒවා ෙවෙළඳ ෙපොළට මුදා හරින්න. එය ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක්. විෙශේෂෙයන්ම එය ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා 
ෙදන ෙලොකු සහනයක්.  

ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම සඳහා 
පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ස්ථීර තැන්පතු සඳහා ෙපොලී 
අනුපාතය වැඩි කරන්න, ඒ වයස් සීමාව අවුරුදු 60 ඉඳලා 55 
දක්වා අඩු කරන්න පහසුකම ලබා දීම පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ගත්තාම, අතහැර දමා තිබුණු  පාසල් 
1,360ක් ෙතෝරා ෙගන නැවත ආරම්භ කරන්න, විද්යාගාර 
පහසුකම් ෙනොමැති පාසල්වලට විද්යාගාර පහසුකම් ලබා ෙදන්න, 
සනීපාරක්ෂක සහ ජල පහසුකම් ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමය ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක්. ෙමොකද, අපි 
දන්නවා ෙබොෙහෝ දුෂ්කර පෙද්ශවල තිෙබන පාසල්වල පහසුකම් 
නැති බව. එම නිසා ඒ ෙයෝජනාව පිළිබඳවත් අෙප් ස්තුතිය අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, වතු කම්කරුවන්ෙග් පවුල් දහස් ගණනක් පරණ 
ලයින් කාමරවල ජීවත් ෙවන බව. ඒ අයෙග් ජීවෙනෝපාය කර 
ෙගන යාම සඳහා අෙප් රජය  දින 100 ආණ්ඩුෙව්දී ඓතිහාසික 
තීන්දුවක් අර ගත්තා. ඒ තමයි,  ෙම්  රෙට් වතුකරෙය් ජනතාවට 
පර්චස් 7ක ඉඩම් අයිතිය ලබා ෙදන්න පළමුෙවනි වතාවට පියවර 
ගත්තා. අපි ඒ වැඩසටහන ආරම්භ කළා. ඒ අයට ඉඩම් අයිතිය 
ලබා ෙදනවා වාෙග්ම ලබා ෙදන ඉඩම්වල නිවාස සාදා ගැනීෙම් 
අවස්ථාවත් ඒ අයට ලැෙබනවා. අපි දන්නවා පසු ගිය කාලෙය් 
අයහපත් ෙද්ශගුණයක් තිබුණා. ඒ කාලෙය් උඩ රට පෙද්ශවල -
අෙප් පෙද්ශවල- නාය යෑම් සිදු වුණා. එම නිසා ඒ අය ජීවත් වුණු 
නිවාස වලින් ඉවත් ෙවන්න සිදු වුණා. ඒ අයට ලබා ෙදන අලුත් 
ඉඩම්වල නිවාස පහසුකම් ලබා ගන්න ෙමය අවස්ථාවක් ෙවයි 
කියන එකයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ෙමවර අය වැෙයන් 
වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
1,000ක් සහ වතු පාසල් 25ක් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 50ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ගැනත් අෙප් ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කර සිටිනවා. පානීය ජලය සඳහා විශාල මුදලක් 
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට පිරිසිදු ජලය ලබා ගැනීෙම් 
වැඩසටහනක් ආරම්භ ෙවයි කියා බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. වියළි 
කලාපෙය් අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව වාෙග් පෙද්ශවල වකුගඩු 
පශ්නයට විස ෙඳන්නට  ෙම් ෙයෝජනාව ඉවහල් ෙවයි කියා 
හිතනවා.  

මම කලින් කිව්වා, "ෙපොකුරු ගම්මාන 2500 වැඩ පිළිෙවළ" 
ගැන.  ඒ තුළින් අපට එක වසමකට ලබා ෙදන ඒ ලක්ෂ 150 
මුදලින් මිලියන 1.5න් ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
කියන එකයි අපෙග් විශ්වාසය වන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
නිලධාරින් සඳහා නිවාස ඒකක එක්ලක්ෂ පනස්දාහක් සහ රාජ්ය 
අංශෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් සඳහා නිවාස 5000ක් ඉදි කර  
සාධාරණ මිලකට ලබා දීමට ෙමවර අය වැෙය් දී ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ෙකොළඹ, යාපනය, මහනුවර, මාතර, මඩකලපුව, 
පුත්තලම සහ කුරුණෑගල යන දිස්තික්කවල ඉඩම් ලබා ෙගන ෙම් 
නිවාස ඉදි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, නිවාස 
මිලදී ගැනීම සඳහා රජෙය් ෙසේවකයන්ට ණය පහසුකම් ලබා 
දීමටත්, ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයින්ට අර්ධ බදු විරාම ලබා දීමටත් 
ෙමයින් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  

නිවාස තුන්ලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ගාමීය පජාව 
ෙවනුෙවන් සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක් සඳහාම අවම 
වශෙයන් නිවාස ඒකක 1,000ක වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීමට 
ෙම් අය වැය තුළින් නිවාස අමාත්යාංශයට අවස්ථාව ලබා දී 

1559 1560 

[ගරු රවීන්ද සමරවීර  මහතා] 
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තිෙබනවා. ෙමය ෙහොඳ ආරම්භයක් ෙවයි. ෙමොකද, දින සියෙය් 
ආණ්ඩුෙව්දී, අෙප් නිවාස ඇමතිතුමා ෙම් සඳහා කඩිනම් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා යම් කිසි නිවාස වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ 
කළා අපි දැක්කා. ඊෙය්- ෙපෙර්දාත් මැටි, වරිච්චි නිවාසවල තිෙබන 
අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා එතුමා යම් කිසි ආධාර 
මුදලක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම, 2016 වර්ෂය සඳහා සෑම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක් සඳහාම ලබා දීමට නියමිත නිවාස 
දහෙසේ වැඩ පිළිෙවළ, අෙප් ගාමීය ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන 
ෙලොකු වැඩසටහනක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. 

ස්වර්ණභූමි, ජයභූමි ඉඩම්වල වර්ෂ දහයක් පදිංචිය සනාථ වුණු 
නිවාසලාභීන් සඳහා, ඒ වාෙග්ම රජෙය් නිවාසවල වසර 10කට 
අධික කාලයක් ජීවත් වුණු අයට ඒවාෙය් අයිතිය ලබා දීෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමම 
කාරණය එදා ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාෙව්දීත්  සඳහන් කළා. 
ෙමයත් ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත ෙදයක් කියා මා හිතනවා. ෙම් අයට 
ෙමම නිවාසවල පූර්ණ අයිතිය ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. සමහර අය 
අවුරුදු දහය ෙනොෙවයි, අවුරුදු විසිපහක, තිහක කාලයක් පදිංචි 
ෙවලා ඉන්නවා. නමුත්, ඒ අයට ෙම් ඉඩම්වල කිසිම අයිතියක් 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයට ඒ ඉඩම්වල අයිතිය ලබා දීමට කටයුතු 
කිරීම ඒ අයට ලැෙබන ඉතාමත්ම ෙලොකු සහනයක්. අද ෙම් 
සභාෙව්ත් මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක් ෙම් ගැන කථා කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවන්ට ෙයොමු වීමට ෙම් අය 
වැෙයන් තරුණ පිරිස්වලට හැකියාව ලැෙබනවා. ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය්, ඒ වාෙග්ම ෙමෝටර් කර්මාන්ත, කර්මාන්තශාලා, මාර්ග 
සංවර්ධනය ආදී ව්යාපෘති හරහා කාර්මික විද්යාල තුළින් බිහිවන 
ශිෂ්යයන්ට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා අවස්ථාවන් ලබා ගැනීමට 
ෙම් වෘත්තීය පුහුණුව ෙලොකු පිටිවහලක් ෙවනවා. ඒ සඳහා අපි ෙම් 
අය වැෙයන් අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, පුහුණු ශම 
බල කායක් විෙශේෂෙයන් ෙගොඩනැඟිලි ක්ෙෂේතයට, ෙහෝටල් 
ක්ෙෂේතයට සහ සංචාරක ව්යාපාරය ෙවනුෙවන් ඇති කිරීමට ෙම් 
මාර්ගෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ගැනත්  අෙප් පණාමය 
හිමි ෙවන්නට ඕනෑ.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුහුණු ශමිකයින් සඳහා අද 
විශාල ඉල්ලුමක් පවතිනවා. මාස ෙදකක පුහුණු කාලය සඳහා 
රජය මඟින් රුපියල් දස දහසක දීමනාවක් ලබා දීමටත්, ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් විවිධ කාර්යයන් සඳහා මාස තුනකට 7,500ක පිරිසක් 
පුහුණු කිරීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම් රුපියල් දස දහෙසේ 
දීමනාව ලබා දී ෙම් ක්ෙෂේත සඳහා ෙම් ශම බල කාය පුහුණු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එය ෙලොකු දිරි ගැන්වීමක් ෙවයි කියා මා 
හිතනවා. ෙමොකද, අපට රාජ්ය අංශය හැරුණාම ෙපෞද්ගලික 
අංශයට පුහුණු ශමිකයන් සිටිනවා නම් ඒ අයට ෙහොඳ වැටුපක් ලබා 
ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා වාෙග්ම, ඒ අයට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
රැකියා අවස්ථා අද ඕනෑ තරම් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් 
සාමාජිකයන්ෙග් වයස අවුරුදු 18 දක්වා වන දරුවන් හට හදිසි 
අනතුරු, දරුණු ෙරෝගාබාධ, ශල්යකර්ම ආවරණය වැනි ෙද්වලට, 
මසකට රුපියල් 100ක් වැනි නාමික දායකත්වයන් 
සාමාජිකයන්ෙගන් අය කර ගැනීමට යටත්ව රුපියල් 150,000ක් 
දක්වා වන ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ ආවරණයක්ද  ලබා දීමට ෙමම අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාමත්ම 
කාෙලෝචිතයි කියා මා හිතනවා. ඒ තුළින් ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදෙල් සාමාජිකයන් හට ෙලොකු සහනයක් ලැෙබයි කියන 
එකයි අෙප් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි සහන රාශියක් ලබා 
ෙදන්නට පුළුවන් වුෙණ් ඉතාමත්ම අමාරු කාල පරි ච්ෙඡ්දයක් පසු 

කර බව මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙමය අපි ෙද්ශපාලන වාසි 
ලබා ගන්න කියන ෙදයක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
වැඩසටහන් කමානුකූලව සිදු ෙනොවුණු නිසා පශ්න රාශියකට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණු බව අප කවුරුත් දන්නවා. අප ජනවාරි 
මාසෙය් 8වැනි දා ලබා ගත්ත ජයගහණයත් එක්ක, දින සියෙය් 
ආණ්ඩුව තුළදී ෙම් ෙද්වල් හරි මාර්ගයට ගන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. කලින් මතක් කළා වාෙග්, ෙම් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී 
තමයි අපට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් 
වුෙණ්. ෙබොෙහෝ  ෙදනා අෙපන් පශ්න කරනවා, "දැන් ආණ්ඩුව 
ආවා, තවම කිසි ෙදයක් ෙකරුෙණ් නැහැ ෙන්ද?" කියා. ඔය 
වාෙග් විවිධ ෙචෝදනා අපට එනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ඇවිත් තවම මාස 
තුනක කාලයකුයි ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැය සම්මත 
වුණාට පසුව 2016 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් සිට ඒ වැඩෙකොටස 
ආරම්භ කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි.  

ඉතාම අමාරුකම් මැද්ෙද් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් අය වැ ය 
ෙල්ඛනෙය් අඩු පාඩු තිෙයන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වාෙග්, 
අපටත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
ගැන සාකච්ඡා කරලා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සම්මත ෙවන්න 
කලින් ඒ අවශ්යතා ඉෂ්ට වන පරිදි ඒ කටයුතු කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියන කාරණයත් මතක් කරමින්, බාධක මැද ෙමවන්  අය 
වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම ෙවනුෙවන් අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, මුදල් ඇමතිතුමාටත් 
පශංසා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.48] 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවන වතාවටත් මා ෙමම 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත්කර එවීම ගැන ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය්, මැදිරිගිරිය ආසනෙය් ජනතාවට පළමුෙවන්ම මෙග් 
ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.  

අෙප් ර ෙට් ජනතාවට සහන ෙදන්න ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි 
දායින් පසුව අය වැය ෙල්ඛන ෙදකක් ඉදිරිපත් කළා. ඉන් එකක් 
ඉදිරිපත් කෙළේ ජනවාරි මාසෙය් 29වැනි දායි. එය අතුරු අය 
වැයක්. අනික් එක   ෙම් ෙනොවැම්බර් 20වැනි දා ඉදිරිපත් කළ අය 
වැය ෙල්ඛනයයි. ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් විරුද්ධ පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරමින් එක මන්තීතුමායි ඉන්ෙන්. ඇත්තටම මීට 
වඩා මන්තීතුමන්ලා සංඛ්යාවක් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම් මා 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

වර්තමාන ජනාධිපති අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉවත් 
ෙවලා, ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා හැටියට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් 
ෙවලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමා ඇතුළු අපි සමඟ 
එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් ෙලොකු ෙවනසක් කළා. ඒ ෙවනස 
ෙමොකක්ද? පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, නිදහස 
නැති ෙවලා තිබුණු ආකාරය අප දැක්කා. ෙම් රෙට් සිටි 
මාධ්යෙව්දීන් ෙම් රට හැර දමා ගියා. ෙම් රෙට් මාධ්ය ආයතනවලට 
නිදහෙසේ අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව තිබුෙණ් නැහැ. අප 
දැක්කා සමහර මාධ්ය ආයතන හිටපු ගමන් ගිනි ගත්ත ආකාරය. 
සුදු වෑන් සංස්කෘතිය ඇවිත්, සමහර අවස්ථාවලදී හිටපු ගමන් 
පුද්ගලයන් රබර් වතුවල, කානුවල මැෙරනවා අප දැක්කා. ඒ 
වාෙග් පුදුමාකාර ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ෙම් රෙට් තිෙයද්දී 
තමයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඇවිත් ෙම් ෙවනස 
කෙළේ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? විමල් වීරවංශ මැතිතුමා එෙහම මැරිලා ඉපදුණා 
වාෙග් තමයි කථා කෙළේ. එතුමාෙග් කථාෙවන් ෙම් රෙට් ෙලොකු 
භීෂණයක් මවාපාන්න එතුමා උත්සාහ කළා. දැනට රෙට් 
භීෂණයක්, තස්තවාදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියා තමයි එතුමා 
කථා කෙළේ. මීට කලින් අෙප් ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා කථා කළා. 
භයානක ගණෙය් තසත්වාදීන් රාශියකට 2010 අවුරුද්ෙද් නිදහස 
ලබා දීපු හැටි එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා.   

පසු ගිය කාලෙය් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කළා, යහ 
පාලන රජෙයන් අහිංසක සිරකරුවන් ගණනාවක් ඇප මත නිදහස් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන්. හැබැයි, ෙම් යහ පාලන රජෙයන් ඇප මත 
නිදහස් කෙළේ, අවුරුදු 5ක්, 10ක්, 15ක් නඩුවක් අහන්ෙන් නැතිව 
රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරවල තියාෙගන හිටපු අය. ඇත්තටම ඔවුන්ට 
තස්තවාදී සැකකරුවන් කියලා ෙචෝදනා තිබුණා නම්,  නීතිය 
හමුවට ඉදිරිපත් කරලා දඬුවම් කරන්න තිබුණා. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් පසු ගිය 
දවස්වල ඇප මත නිදහස් කෙළේ ෙචෝදනා එල්ල කරන්ෙන් නැතිව 
නිරපරාෙද් තියාෙගන හිටපු අය. හැබැයි, ෙම් රෙට් ෙචෝදනාවලට 
ලක් වුණු අයට සලකපු විධිය අපි දැක්කා. ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් මෙග් මැදිරිගිරිය ආසනෙය් තිෙබන 
පල්ලියෙගොඩැල්ල කියන මුස්ලිම් ගමට කරුණා අම්මාන් 
නායකත්වය දීලා එල්ල කළ තසත්වාදී පහාරෙය්දී  270 ෙදෙනක් 
මැරුණා. හැබැයි, ඒ අයට කිසිම ෙචෝදනාවක් නැහැ. හිටපු 
ඒකාධිපති පාලකෙයකුෙග් දෑත් ශක්තිමත් කරන්න කියලා ආපු  ඒ 
කරුණා අම්මාන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අරෙගන, එහි 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයකු හැටියට පත් කරලා ෙබොෙහොම නිදහෙසේ 
ෙම් රෙට් හිටියා.   ඒ වාෙග්ම තමයි පිල්ෙලයාන්. ඔහු නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් මහ ඇමතිවරයා හැටියට පත් කළා. අපි ඒ  මැතිවරණ 
කටයුතුවලට ගියා. මැතිවරණ කටයුතුවලට ගිහිල්ලා මඩකළපුෙව් 
ඉන්න ෙකොට අපි ෙබොෙහොම බෙයන් හිටිෙය්. ඒ තරම් භීෂණයක් 
රෙට් තිෙයද්දී ඔහු මහ ඇමති බවට පත් කළා.  

ඊළඟ ෙකනා තමයි, ෙක්පී. ඌෙව් පළාත් සභා මැතිවරණයට 
දවස් තුනකට ඉස්ෙසල්ලා තමයි ෙක්පී අරෙගන ආෙව්. ෙක්පී 
ෙගනැල්ලා ෙලොකු පචාරයක් දීලා කිව්වා, "ෙමන්න, අපි ඊළඟ 
තස්තවාදී නායකයාත් අල්ලා ගත්තා" කියලා. අද ෙක්පීෙග් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? අද ෙක්පී සියලුම ෙචෝදනාවලින් නිදහස්. 
පභාකරන් මැරුණු ෙවලාෙව් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කරුණා අම්මාන් 
සහ පිල්ෙලයාන් පභාකරන් මැරුණු තැනට අරෙගන ගිය හැටි මට 
මතකයි. ඔවුන් "ෙම් පභාකරන්" කියලා හඳුනා ගත්තා. කරුණා 
අම්මාන් සහ පිල්ෙලයාන් ගිහිල්ලා පභාකරන්ෙග් ෙද්හය බලලා, 
"ෙම් ඉන්ෙන් 'ඔරිජිනල්' පභාකරන්" කියලා හඳුනා ගත්තා. ඒ 
ෙදෙදනා තරම් පභාකරන් හඳුනන තවත් තස්තවාදී නායකයන් ෙම් 
රෙට් නැහැ. ඒ ෙදෙදනා පභාකරන් හඳුනා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? 
එෙහම නැත්නම් තව ෙකෙනක්  අරෙගන යන්න තිබුණාෙන් 
පභාකරන් හඳුනා ගන්න. අපට ඒ සිද්ධි  ෙහොඳට මතකයි. හැබැයි, 
ඒවා ඔක්ෙකොම විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට වාෙග්ම හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කෙඩ් ගිය අයට අමතකයි. 
එෙහම පාලන කාලයක් අපි අවසන් කළා. අද අපි බය නැතිව,  
ෙබොෙහොම නිදහෙසේ උසාවියකට යනවා.  

අගවිනිශ්චයකාරතුමිය එළියට දාපු හැටි අපට මතකයි. අද බය 
නැතිව උසාවියකට යන්න පුළුවන්. අද  රජෙය් ෙසේවකෙයකුට 
අසාධාරණයක් වුණාම උසාවියකට ගිහිල්ලා සාධාරණය ඉෂ්ට කර 
ගන්න පුළුවන්. කලින් එෙහම සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර ගන්න 
පුළුවන්කමක් තිබු ෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය් අධිකරණෙයන් 
සාධාරණයක් ලැබුෙණ් නැහැ. අද ඒ සාධාරණය ලැබිලා 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාලනය ආවාට පස්ෙසේ 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටික ඇති කළා. රජෙය් ෙසේවකය න් 
පාරට බහිනවාය කිව්වාට තවම රජෙය් ෙසේවකයන් පාරට බැස්ෙසේ 
නැහැ. අද ෙම් අය ෙබොරුවට කුලප්පු ෙවලා. අද තරම් රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට කවදාවත් නිදහසක් ලැබුෙණ් නැහැ. අද රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කිසිම 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් අණසකට යටත් ෙනොවී, ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියාෙගන අද රජෙය් ෙසේවකෙයකුට වැඩ කරන්න පුළුවන්. 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරයාට ගල්කිස්ස 
මුහුදු ෙවරෙළේදී පහර දුන්නු බව අපි දන්නවා. එතුමාට පහර දීලා, 
එතුමා එතැනින් අයින් කරලා ෙවන උසාවියකට දැම්මා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පැවැත්වූෙව් නැහැ. ඒ වාෙග් කාලයක් 
ෙම් රෙට් තිබුණා. ඒ කාලය තමයි අපි අවසන් කෙළේ. අද ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට 
ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න පුළුවන්.  

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව දිහා බලන්න. ඒ කාලෙය් 
මැතිවරණයක් එනෙකොට විපක්ෂෙය් අය ෙකොපමණ බයද? අපි 
ෙකොපමණ බයද? ඇයි, ඒ? අපි ෙකොපමණ ඡන්ද ගත්තත් වැඩක් 
නැහැ, පතිඵල එනෙකොට අපි පරාදයි. අද මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් සව්ාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා ටික තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් කාරණා පිළිබඳව 
හිතන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් මන්තීතුමන්ලා හැටියට එතුමන්ලාත් ෙම් 
කාරණා ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ. අපි අද ආණ්ඩු පක්ෂයට 
ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා එකතු 
ෙවලා ෙම් රට පාලනය කරන ෙකොට විපක්ෂය ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අද මැතිවරණයක් පැවැත්වුෙවොත් 
ෙදපැත්තටම සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් 
ෙසේවකයන්ටත් සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවනවා. ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
සාධාරණය ඉෂ්ට වනවා. එෙහම කාලයකයි අපි ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය ෙගනාෙව්. අද ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන මුදල් ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන අද අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. 
මීට ඉස්සර ඒ ටික කරන්න බැරි වුණා. රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් 
අය වැය ෙල්ඛනය කිෙයව්වාට පස්ෙසේ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න 
මුදල් ඇමතිතුෙමක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැහැ. දැන් එෙහම 
ෙනොෙවයි. දැන් අපට මුදල් ඇමතිතුෙමක් ඉන්නවා. ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් යම් අඩු පාඩුවක්, ගැටලුවක් තිබුෙණොත් අපි පස්ෙසන් 
ගිහිල්ලා එතුමාත් එක්ක කථා කරනවා. ඉස්සර මුදල් ඇමතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් අය වැය කියවන දවසට විතරයි. එතුමා 
හම්බ ෙවන්නත් බැහැ. ඊෙය් ගරු අගමැතිතුමා සහ මුදල් 
ඇමතිතුමා සමඟ අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන වස්ෙදොස් 
ගැන කථා කළා. ඒ ගැන යම් යම් තීන්දු තීරණ ගත්තා. අපි ඒ තීන්දු 
තීරණ කියාත්මක කරනවා. අපට එෙහම  අවස්ථාවක් ලැබුණා. 
හැබැයි, ඉස්සර නම් මුදල් ඇමතිතුමා පර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් 
නැහැ. අය වැය ෙල්ඛනය කියවා ගියාට පස්ෙසේ එතුමා අතුරුදහන්; 
කිට්ටු කරන්න බැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාවට ඇයි ඒක පිළිගන්න 
බැරි?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. දිවයිෙන් පාථමික පාසල් 3,577ක් දියුණු කරන්න 
රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඊළඟට 
පාසල්වල විද්යාගාර පහසුකම් දියුණු කිරීමට, පාසල් අධ්යාපනයට 
අවශ්ය ෙපොත්පත් මුදණයට හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු 
කිරීමට අවශ්ය මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රජෙයන් ෙනොමිෙල් ෙදන ෙපළ ෙපොත්පත්වලට 
අමතරව ළමයින් ලබාගත යුතු මුදිත ෙපොත්පත්, සඟරා තිෙබනවා. 
ඒ සියල්ලම අද ආනයන බද්ෙදන් නිදහස් කර තිෙබනවා.  
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ඊළඟට සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ගුරුවරු පුහුණු කිරීම සඳහාත් 
ෙම් අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබන බව. ගුරුවරුන්ෙග් 
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා ගුරු පුහුණු වැඩසටහනට 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඊළඟට පාෙද්ශීය 
හා ගාමීය පාසල් සඳහා විද්යාව, ගණිතය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
සහ ඉංගීසි ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරු විධිමත්ව අනුයුක්ත කිරීමට 
සැලැස්මක් සම්පාදනය කර, ගාමීය පාසල්වල ගුරු නිවාස සහ ගුරු 
විෙව්කාගාර ආදිය ලබා දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා.  

පාථමික හා ද්විතීයික පාසල්වල සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. මා 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, දිවයිෙන් අතහැර දැමූ පාසල් 
ෙකොටසක් තිබුණා බව. කිසි ෙකෙනකුෙග් අවධානයක් ෙයොමු 
ෙනොවුණු පාසල්. ඒ පාසල් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
30,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පළාත්වල විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනය ලබන දරුවන් ඉන්නවා. ඒ දුප්පත් ෙදමව්පිෙයෝ 
විශ්වවිද්යාලයට දරුවා ෙත්රුණාම අපට ඇවිල්ලා කියනවා, 
"දරුවාෙග් ෙම් කටයුතු කර ගන්න බැහැ. ෙම්කට කාෙගන් ෙහෝ 
ශිෂ්යත්වයක් අරන් ෙදන්න" කියලා. නවීන තාක්ෂණය දියුණු 
ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙලෝකය ඉදිරියට ගමන් කරන ෙකොට 
විශ්වවිද්යාලයට යන දරුෙවකුට පරිගණකය අත්යවශ්ය ෙදයක්. ඒ  
නිසා ඒ දරුවන්ට ෙගවීෙම් පහසුකම මත ලැප්ෙටොප් පරිගණකයක් 
ගන්න පුළුවන් ආකාරෙය් පහසුකම් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
සලස්වා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම   විශ්වවිද්යාල දියුණු කිරීමට, අලුත් 
විශ්වවිද්යාල කිහිපයක් ඇති කරන්න මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්ය ෙපළ, උසස් ෙපළ 
නැතුව විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරිව අතර මං වන ෙකොටසක් 
ගම්වල ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම් අය  වෘත්තීය  පුහුණුවක් ලබනවා 
නම්, අද රැකියා අවස්ථා තිෙබනවා. නමුත් ඔවුන්ට වෘත්තීය 
පුහුණුව නැති එක පශ්නයක්.  ඒකට විසඳුමක් ෙලස වෘත්තීය 
පුහුණුව ලබා දීම සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් කර   ඒ සඳහා ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  ස්වයං 
රැකියා සඳහා ණය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.  බිම් මල් වගාව, ආහාර කර්මාන්තය, විසිතුරු මත්ස්ය 
වගාව වැනි විවිධාකාර ස්වයං රැකියාවල නිරත වන අයට ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා  ණය ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  රුපියල්  බිලියන 59ක 
ආදායමක් තිෙබන දිවි නැගුම  බැංකුව ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුවත් එක්ක එකතු කරන්න ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්.  දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදල් පසු ගිය රජෙය් හිටපු යම් යම් බලවතුන් 
වියදම් කෙළේ  තමන්ෙග් සල්ලි වාෙගයි.  දිවි නැගුම පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කරපු හැටි අපට මතකයි. පළාත් සභාෙව්දි 
සම්මත කරලා, පනත ෙගනැල්ලා ඒ තිබුණු මුදල් ටික තමන්ට 
ඕනෑ  විධියට පරිහරණය කළා. මා එතෙකොට පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයක්. පළාත් සභාවල ඉන්න මන්තීවරුන්ට බලපෑම් 
කරලා දවසින් ෙදෙකන් පළාත් සභාෙව් ෙම් දිවි නැගුම පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කරෙගන, ඒ මුදල් ටික වියදම් කරපු හැටි පසු 
ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් වියදම් කළා.  
හැබැයි, දැන් ෙම්  මුදල් එෙහම වියදම් කරන්න බැහැ. ඒ මුදල්වලට 
අෙප් රෙට් මහ බැංකුව වග කියන විධියට මූල්ය ආයතනයකට ඒ 
මුදල් එකතු කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙහොඳ ෙද්වල් හැටියට 
ෙම්වා අප දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙපොෙලොන්නරුව 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට  ෙම් ගරු 
සභාවට මතක් කරන්න ඕනෑ, අද වකුගඩු ෙරෝගීන් විශාල 
පමාණයක් ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් සිටින බව. මෙග් 
ආසනෙය් එක්තරා  ගමක කිෙලෝ මීටර් ෙදකක පාරක් තිෙබනවා.  
ඒ පාෙර් ඉන්නවා වකුගඩු ෙරෝගීන් 16ෙදනකු. ඒ පාෙර් තිබුණු මළ 
ෙගදරකට මා ෙම් ළඟදි දිනකයදි සහභාගි වුණා. මිය ෙගොස ්
තිබුෙණ් වකුගඩු ෙරෝගිෙයක්.  කිෙලෝමීටර් ෙදකක පාෙර් වකුගඩු 
ෙරෝගීන් 16ෙදනකු ඉන්නවා. අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමාත්  එක්ක කථා කරලා, මුදල් ඇමතිතුමාත්  එක්ක 
කථා කරලා මින්ෙන්රිය පෙද්ශෙය් වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා 
ෙරෝහලක් ඉදි කරන්න  කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. දැනට ෙරෝහල්වල වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් ෙල් පිරිසිදු 
කරන යන්ත  තිෙබන්ෙන් 200යි. ඒ ෙදසීෙයනුත් කියාත්මක 
තත්ත්වෙය් තිෙබන්ෙන් යන්ත 150ක් විතර. දැනට ඒ යන්ත 
2,000ක විතර අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් ෙල් පිරිසිදු කරන යන්ත  සඳහා 
රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  මීට ෙපර හිටපු 
කිසිම රාජ්ය නායකයකු, කිසිම අගමැතිවරයකු, කිසිම මුදල් 
ඇමතිවරයකු ෙම් ගැන බැලුෙව් නැහැ.  වකුගඩු ෙරෝගීන් කියන 
අයව අයින් කරලායි තිබුෙණ්.  ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අතුරු අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් අපි වකුගඩු ෙරෝගීන්ට මාසයකට රුපියල් 3,000ක 
දීමනාවක් ෙදන්න කටයුතු කළා.  ඒ නිසා වකුගඩු ෙරෝගීන් ගැන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාත් ෙම් ආකාරයට අවධානය ෙයොමු කර තිබීම ගැන මා 
විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ වනවා.  

අත්යවශ්ය භාණ්ඩ රාශියක මිල අඩු කර තිෙබනවා. පසු ගිය 
අතුරු අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙරෝගීන් සඳහා අවශ්ය වන සස්ටජන් 
වාෙග් කිරි පිටිවල මිල අඩු කළා. ෙමවර අය වැෙයන් ළදරු කිරි 
පිටිවල මිල අඩු කර තිෙබනවා. හාල් මැස්සන්, ටින් මාළු, ඩීසල්, 
ෙපට්රල්වල මිල අඩු කර තිෙබනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් 
ෙම්වාෙය් මිල අඩු කරන්න පුළුවන්කම තිබියදි, ඒවා ගැන 
ෙනොසලකා හිටියා. හැබැයි, අද ෙම් සියල්ෙල් මිල අඩු කර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙය් යම් යම් පශ්න 
තිෙබන්න පුළුවන්.  අපි දන්නවා, පාසල් දරුවන්ෙග් නිල ඇඳුම් 
පිළිබඳ කාරණෙය්දි ඒ සම්බන්ධෙයන් විවිධ මත ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබන බව. හැබැයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් දැන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
කමෙව්දය ගැන එක අතකින් මා සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද,  මීට 
ෙපර ඒ නිල ඇඳුම් ෙබදා ෙදන ෙකොට හිටපු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාෙග් නැත්නම් තව ෙකනකුෙග් හිතවතකු ළඟට තමයි ඒ 
ඔක්ෙකෝම සල්ලි ටික  ගිෙය්.  ඒ නිල ඇඳුම් ෙගන්වපු එක 
පුද්ගලයකු ෙදෙදනකු අතට තමයි මුදල් ටික ගිෙය්. හැබැයි,  දැන් 
අඩු  වශෙයන් ගෙම්  කෙඩ් මුදලාලිටවත් ඒ මුදල ලැෙබනවා. 
නමුත් මීට ෙපර ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒකාධිකාරයක් තිබුණා. ඒ 
නිසා නිල ඇඳුම් ෙබදා දීම ෙවනුවට, ඒ සඳහා   වවුචරයක් ලබා දීම 
ගැන මා විෙශේෂෙයන් සතුටු ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන්. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වී මිල ගැන කථා ෙකරුණා. අම්පාර දිස්තික්කෙය් ගරු 
මන්තීතුෙමකුත් කිව්වා, දැන් වී මිල අඩු කරලායි කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි තමයි රුපියල් 45 දක්වා වී 
මිල වැඩි කෙළේ කියන එක තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා ඇති. 
හැබැයි, වී අෙළවි මණ්ඩලයට ෙගොවීන් නිෂ්පාදනය කරන සියලුම 
වී මිලදී ගන්න බැහැ. යම් පතිශතයකුයි ගන්ෙන්.  කන්නවල 
අස්වනු කපන ෙකොටයි වී ටික ගන්ෙන්. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් 
කන්නවල අස්වනු කැෙපන ෙකොට ගන්න වී ටික අරෙගන ඉවර 
වුණාම වී මිල වැඩි වීම නිසා ෙපෞද්ගලික ෙමෝල් හිමියන් වී 
ගන්ෙන් නැතිව අත්  හැරියා. ඒකට ෙහේතුව වුෙණ් පසු ගිය  
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් පිට රටින් සහල් ෙගනැල්ලා පිරවීමයි. 
තවම ඒවා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් සෙතොස සභාපතිවරයා 
කිව්වා, අවුරුදු ගණනකට ඇති ෙවන්න සහල් ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවායි කියලා. ඒ සහල් රුපියල් 50ට, 60ට දුන්නා. එතෙකොට 
රුපියල් 45ට ගත්ත වී කිෙලෝ එකක් සහල් හැටියට නිෂ්පාදනය 
කරන්න බැහැ. වී ෙමෝල් හිමියන්ට පාඩුයි. ඒ නිසා පසු ගිය 
දවස්වල අෙප් ෙගොවි මහත්වරුන්ම කිව්වා, "අපට තව රුපියලක්,  
ෙදකක් අඩු වුණත් කමක් නැහැ, ෙම් වී ටික සාමාන්ය ගෙම් කෙඩ්ට 
ෙදන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හදලා ෙදන්න ගරු මන්තීතුමනි" 
කියලා. ඒ නිසා  අස්වැන්න ෙනළන කාලයට වී අෙළවි මණ්ඩලය 
වී අරෙගන නවත්වන ෙකොට ෙම් මිල යටෙත් ගෙම් ඉන්න 
කඩකාරයාට, ෙමෝල් හිමියාට ෙම් වී ටික ෙදන්න අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවායි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. විනාශ කර තිබුණු රටක් 
යළිත් සමබර විධියට පරිපාලනය කරන්න පුළුවන්  අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන  විෙශේෂෙයන්ම  
ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  
 
මීළඟට, ගරු තාරානාත් බස්නායක මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 5.08] 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2016 අය වැය විවාදෙය්දී 

මටත් අදහස් දක්වන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. 2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී කුරුණෑගල 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් ෙදවන වරටත් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු හැටියට ෙත්රී පත් වන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
මා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ස්තුතිය පළ 
කරන්නට ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

2016  වර්ෂය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම අය වැය 
ෙල්ඛනයට අනුව ලබන වර්ෂෙය්දී ෙම් ර ෙට් සංවර්ධන ව්යාපෘති 
ඇති කරමින්  රට ඉදිරියට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව  
සාකච්ඡා කරන අතරවාරෙය්දී  ෙම් කාරණා පිළිබඳවත් මා 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  2005 - 2014 දක්වා 
ෙගවී ගිය වසර කිහිපය  තුළ,  එවකට ජනාධිපතිවරයා හැටියට 
කටයුතු කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලය තුළ 
කුරිරු තස්තවාදය නිසා  අෙප් රට පහළට ඇද වැටිලා තිබුණා.  එම 
තස්තවාදය නිමා කරලා පසු ගිය යුගෙය්  රෙට් සංවර්ධන කටයුතු  

දිගින් දිගටම කියාත්මක කර ආවා. නමුත් ඒ ආපු ගමන තුළ විවිධ  
අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා අපි දැක්කා. නමුත් ජනතා මතය 
අනුව ෙම් රෙට් ජනතාව තීන්දුවක් ගත්තා  ෙම් පාලනය ෙනොෙවයි, 
ෙවනත් පාලනයක්; ෙවනත් රජයක් අවශ්යයි කියලා.  2015  
වර්ෂය වන විට වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා හැටියට ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අද නව රජයක් පිහිටුවා 
තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතිහා සෙය් අපි කවදාවත් දැක නැති ආකාරෙය්  
රජයක්. අද තිෙබන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක්. රෙට් පධාන පක්ෂ 
ෙදක වන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
ඒකාබද්ධ ෙවලා  රට ෙගොඩනඟන තැනට එකතු ෙවලා තිෙබනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්,   රනිල් 
විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාෙග්ත්   නායකත්වය  යටෙත් අද නව 
ආණ්ඩුවක් කියාත්මක වන අවස්ථාවක්. නව ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි, 
පධාන අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් ලබන වර්ෂෙය්දී ෙම් 
රට ෙගන යන්ෙන් ෙකොයි දිශාවටද කියන කාරණය පිළිබඳව  කථා 
කරන්න හැම ෙකනකුටම අවස්ථාව හිමි ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සමාජ පරිසරය තුළ ෙහට 
දවෙසේ අෙප් රට ශීඝෙයන් දියුණු කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙලෝකය 
ආර්ථික වශෙයන් තරගකාරී ෙලස ශීඝෙයන් දුවෙගන යන 
අවස්ථාවක. පබල වූ රටවල් එක්ක තරග කළ යුතු අවස්ථාවකයි 
අපි ඉන්ෙන්.  ඒ නිසා අෙප් රටටත් ෙම් තරගකාරී ෙලෝකය එක්ක 
කටයුතු කරන්නට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන, විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සිටින අපි හැම ෙදනාටම ෙලොකු වගකීමක් සහ කාර්ය 
භාරයක් පැවරිලා තිෙබනවා. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා හැටියට 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළ 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් ගමන එනෙකොට ෙද්ශපාලනික, 
සමාජයීය ආර්ථික වශෙයන් ඇති වූ බාධක සහ කම් කටුලුවලට 
මුහුණ ෙදමින්  එතුමා ලබා තිෙබන අත් දැකීම් තුළ නව රජයට 
නායකත්වය ෙදමින් කටයුතු කරන අවස්ථාවක්.  

විෙශේෂෙයන්ම ගම නිෙයෝජනය කරන, ගම පිළිබඳ ෙහොඳට 
දන්නා නායකයකු හැටියට එතුමා ෙහට දවෙසේ ෙම් රට 
ෙගොඩනඟන්න, අ ෙප් රෙට් අනාගත පරම්පරාව ෙගොඩනඟන්නට 
අවශ්ය කටයුතු සකස් කරමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් දායකත්වය සහ ශක්තියත්  අද ලැෙබමින් 
පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම රෙට් නායකයා හැටියට  එතුමා 
සුවිෙශේෂ කාර්ය භාරයක් කෘෂිකර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ඉටු 
කරනවා. ෙම් රෙට් සියයට 80ක් පමණ ජීවත් වන්ෙන් 
කෘෂිකර්මාන්තෙයන්.    

 ෙත්, ෙපොල්, රබර් වගාකරුවන්, කිරි ෙගොවීන් ෙද්ශීය 
වශෙයන් ශක්තිමත් කරන, ඒ අය ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන 
වැඩ පිළිෙවළවල් සඳහා අවශ්ය කටයුතු ෙම් වන විට කියාත්මක 
කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය්, ගල්ගමුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් බහුතරයක් 
සිටින්ෙන් ෙගොවි ජනතාවයි.  පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් 
රෙට් ෙගොවි ජනතාවට අවශ්ය කරන  ජල සැපයුම සඳහා ස්ථිර වාරි 
ෙයෝජනා කියාත්මක  වුණා. අද විෙශේෂෙයන් කථා බහට ලක් 
ෙවනවා, ෙමොරගහකන්ද ව්යාපෘතිය ගැන. ෙමොරගහකන්ද 
ව්යාපෘතිය රජ රටට ලැෙබන මහා සම්පතක්. ෙමොරගහකන්ද 
ව්යාපෘතිය හරහා වයඹ පළාෙත්, මා නිෙයෝජනය කරන මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය වන ගල්ගමුව සහ යාපහුව කියන මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාස ෙදෙක් ෙගොවි ජනතාවටත් ෙසතක් සැලෙසනවා. ෙම් 
පිළිබඳව විෙශේෂ වූ අවධානයක් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ෙයොමු කළා. මා නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශයට ෙම් 
කාල වකවානුව තුළ දැඩිව අත්යවශ්ය වී තිෙබන්ෙන් වාරි ෙයෝජනා 
කමයි. ඒ පිළිබඳව එතුමා සමඟ කථා කළාට පසුව එතුමා විෙශේෂ  
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අවධානයක් ෙයොමු කරලා වාරි ෙයෝජනා කම කියාත්මක කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කළා. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කිව යුතුයි, එතුමා ෙගොවි 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ ආකාරයට කටයුතු කළ බව. ඒ වාෙග්මයි 
අෙනකුත් සංවර්ධන ව්යාපෘති. ෙම් රටට පධාන වශෙයන් 
අත්යවශ්ය ෙද්වල් තිෙබනවා. ගමක් ගත්තාම ෙපෙනනවා, අද 
එදාට වඩා ගම දියුණුයි කියා. ශීඝෙයන් දියුණු ෙවමින් පවතින 
යුගයකයි අද අප ඉන්ෙන්.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුවත් 
සාකච්ඡා කරලා ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව යටෙත්, ෙම් අය වැය මඟින් 
ගම දියුණු කරන්න, ගාම රාජ්යය ශක්තිමත් කරන්න  මුදල් 
පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා. ගෙම් අවශ්යතා ගෙම් ජනතාව 
විසින්ම ෙත්රුම් ෙගන, ගම තුළින්ම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා ගම 
දියුණු කරන්න අවශ්ය කටයුතු කියාත්මක කර තිෙබනවා. ගම 
දියුණු කරන්න, ඊට පසුව නගරය දියුණු කරලා ගමත් නගරයත් 
ඒකාබද්ධ කරලා ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න අවශ්ය කටයුතු ෙම් වන ෙකොට කියාත්මක 
ෙවමින් පවතිනවා. ගම්වල ජීවත් වන අපට ගම්වල සිටින අහිංසක, 
දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් අවශ්යතාවන් -ෙපොදු අවශ්යතාවන් වාෙග්ම 
ෙපෞද්ගලික අවශ්යතාවන්- සපුරාලන්න, ඒ අයෙග් ආර්ථිකය 
දියුණු කරන්න අවශ්ය ෙතෝතැන්න නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් 
අවස්ථාවක් අද එළඹ තිෙබනවා.  

ජාතික ආණ්ඩුව යටෙත් වයඹ සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා 
වයඹ සංවර්ධනය කරන්න අය වැය තුළ රුපියල් මිලියන 2,500ක් 
ෙම් වන ෙකොට ෙවන් කර තිෙබනවා. වයඹ සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් ලබා දී තිෙබන එම මුදල සුවිශාල වූ මුදලක්. අෙප් ගරු 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අප නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශවලට 
සුවිෙශේෂ වූත්, විශාල වූත් ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් වකුගඩු 
ෙරෝගී තත්ත්වයයි. රජරට වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය කරන 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ත් බහුලව පවතින ෙරෝගී තත්ත්වය 
තමයි, වකුගඩු ෙරෝගය පිළිබඳ පශ්නය. ඒ නිසා ඒ සඳහා සුවිෙශේෂි 
වූ අවධානයක් අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. එතුමා ඒ පිළිබඳ කටයුතු කරෙගන යනවා. පානීය 
ජලය අත්යවශ්යයි. පානීය ජලය සම්පාදනය අෙප් පෙද්ශවලට 
අත්යවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට ඒ සඳහා වූ හඳුනාගැනීම් 
කර තිෙබනවා. පානීය ජලය ලබා දීමට, කෘෂි කර්මාන්තය නඟා 
සිටුවීම පිණිස වාරි ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීමට කටයුතු කරෙගන 
යනවා. මා නිෙයෝජනය කරන මෙග් පෙද්ශෙය්ත් අද ස්ථිර වාරි 
ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙනකුත් යටිතල පහසුකම් ආදි සියලු ෙද් ගත්තාම ෙපෙනනවා, 
එදාට වඩා අද දියුණු ෙවමින් පවතිනවා කියා. ෙහට දවෙසේ වයඹ 
සංවර්ධනය සඳහා 2016 අය වැෙයන් පතිපාදන ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, පළාත් සභාවලට, පළාත් පාලන ආයතනවලට සුවිෙශේෂි 
මුදලක් 2016 අය වැෙය්දී ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ මුදල් ඒ ඒ 
ආයතනවලට, ඒ ඒ ගම්වලට, ඒ ඒ පෙද්ශවලට ලැබුණාම අවශ්ය 
වැඩ කටයුතු කරන්න, ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ 
කරන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ගමන් මඟකයි අප 
යන්ෙන්. අලුත් කමෙව්දයකට අනුවයි අප ගමන් කරන්ෙන්. ෙම් 
ආරම්භ කළ ගමෙන්ත් අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී 
ඒ අඩු පාඩුකම් හදාෙගන ජනතාවට සහනදායි ෙසේවයක් වන 
විධියට අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙමොකද, අප මීට ෙපර ජාතික 
ආණ්ඩුවක ඉඳලා නැහැ. 1977 අලුත් මැතිවරණ කමයකට මුහුණ 
ෙදන ෙකොට කාටවත් අද්දැකීම් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ටිෙකන් ටික 
අද්දැකීම් ලබා, ෙවච්ච වැරැදි, අඩු පාඩු හදාෙගන අවුරුදු 
ගණනාවක් පුරා ඇවිත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා වූවාට පසුව, එතුමා විෙශේෂ වූ 

අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා, මනාප ඡන්ද කමය අවසන් 
කරලා ආසන මට්ටමට මැතිවරණ කමය ෙගන එන්න. එය 
සුවිෙශේෂි වූ වැදගත් කාරණයක් ෙලසයි මා දකින්ෙන්. ෙමොකද, ගම 
නිෙයෝජනය කරන්න, ගෙම් සංවර්ධනය පිළිබඳව ගෙම් ජනතාවට 
වග කියන්න පුළුවන් නායකත්වයක් ඕනෑ. එවිට ගෙම් ජීවත් වන 
ජනතාව  සහ ගෙම් සිටින නායකත්වය අතර සුවිෙශේෂි වූ 
විශ්වාසයක් ෙගොඩ නැ ෙඟනවා. ඒ විශ්වාසය මත ඉදිරියට ගමන් 
කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සංවර්ධන කටයුතු සිදු ෙකෙරනවා 
වාෙග්ම, ඒ ඒ ආසනයට -ඒ ඒ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට-, ඒ ඒ 
පෙද්ශයට, ඒ ඒ පළාතට වග කියන නායකත්වයකුත් ලැෙබනවා. 
ඒ නායකත්වය හරහා ඉතා ෙහොඳින් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ 
නව වැඩ පිළිෙවළ මඟින් ෙම් මනාප කමය අවසන් කරලා ආසන 
කමය කියාත්මක කරන්න එතුමා උත්සාහ කරනවා. විෙශේෂෙයන් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ඒමට  කරන කටයුතු පිළිබඳව. ෙම් 
ගමන් මඟ තුළ අපි යා යුතු ගමන ෙබොෙහෝ දුරයි. එම නිසා 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන්න, ජනතා අවශ්යතාවන් 
ෙසොයා බලා ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන වැඩ 
පිළිෙවළට ෙම් අය වැය තුළින් අප යා යුතු ෙවනවා. ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් පළමුවන අය වැය ෙල්ඛනය හැටියට 2016 අය වැය 
සාර්ථකව,  ශක්තිමත්ව   කියාත්මක කරන්න අදිටන් කළ යුතුයි.  
ඒ සඳහා ෙවෙහෙසන  විෙශේෂෙයන් ගරු ජනාධිපතිතුමා, 
අගමැතිතුමා ඇතුළු ජාතික ආණ්ඩුෙව් කටයුතු කරන ඒ සියලු 
ෙදනාටත්,  ඔබ සියලු ෙදනාටත් මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරමින් මම  නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   

ඊළඟට,  ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර  
මන්තීතුමා. එතුමා  පැමිණ නැත.  

එෙහම නම් ඊළඟට ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ්  
මන්තීතුමා.  

 
[5.19 p.m.] 

 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, as I preamble into my maiden 
address to the Eighth Parliament of the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka, I wish to express my 
sincere and heartfelt personal gratitude to my fellow 
citizens of the Batticaloa District for electing and thereby 
entrusting me with the honourable vocation of 
participating, determining and upholding the legislative 
fabric of our country on their behalf in this hallowed 
House, its highest Assembly. 

Sir, the presentation of this Appropriation Bill, 2016 
is such a portrayal of the exhibition of that legislative 
fabric, taking precedence over most, if not all, governing 
policies of our nation and testament to the vibrant 
democratic principles instilled in us all by the 
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Constitution that binds us together and exemplifies the 
freedom provided as citizens of Sri Lanka. I wish to 
remind this House that these freedoms were under attack 
in various forms in the past. Our country’s history has 
shown the world that we are a band of  people who are 
strong, resilient and steadfast in our commitment to 
democracy, good governance and to the freedoms that 
couple such. Hence, we have thereby given the nations of 
the world, a role model, a model however flawed with its 
own trials and tribulations, but that which has overcome 
challenges and obstacles as one people of a untied nation. 

The people of the Eastern Province of Sri Lanka, those 
in the Districts of Batticaloa, Trincomalee and Ampara, 
are a populace of simple, yet dedicated and hard-working 
people. These farmers, fishermen and small-business 
owners who are domiciled in this Province truly represent 
an accurate cross-section of this country’s ethnic diversity 
and it is that prerequisite of living alongside fellow 
brothers and sisters of a diverse array of backgrounds and 
beliefs that strengthened the ideologies of unyielding 
resilience to the freedoms of democracy even in our 
nation’s darkest days. They wholeheartedly supported the 
First United Government formed by our founding father, 
Rt. Hon. D.S. Senanayake, to thrust forward our young 
country’s emergence in a post-independence era, they 
overcame the harsh repercussions of a closed economy in 
a pre-1977 era, they remained unflinching in the clash of 
identities and self-determination and the turbulence that 
followed in a harsh internal conflict that took place on 
their own fields, fishing grounds and neighbourhoods.  
Nevertheless, they displayed unwavering allegiance to 
their commitment to a free nation, aptly displayed in the 
sacrifice of their livelihoods and tragically to most, their 
own lives or that of their loved ones in the dire struggle 
for a free, safe and untied nation spearheaded by our 
gallant security forces who fought to preserve the 
sovereignty of our country and the safety of its people. 

Sir, the contribution of the people of the Eastern 
Province towards our country’s march forward should 
never be forgotten. These people however deprived and 
sidelined they may have been, have always stood on the 
frontline in every challenge that this nation has 
encountered, fighting valiantly on its behalf, as was most 
recently evident in the annals of the revolution that 
occurred on January 08th, the Hundred Days that followed 
and then yet again in the democratic exercise of August 
17th that led to the formation of this House. 

To provide a specific and more direct example of the 
people of the Eastern soil, being in the bloody, dusty and 
life-threatening trenches of ideological and physical 
warfare, is myself. This being the fourth Parliament that I 
now represent the people of Batticaloa, I may be today 
speaking from the fifth row, but when called upon, I have 
always been on the frontline with no expectations or 

questions asked, and none can dispute that. My 
contributions towards the upliftment and assurance of the 
integrity and security of Mother Lanka, were displayed 
by thrusting myself in the midst of gunfire and jungle 
camps of militant terrorists, and I am proud to be among 
a small band of individuals who incessantly strived for 
the safety and development of our citizens while being 
quite literally placed in between the jaws of death. I am 
also humbled to be credited as one of the few individuals 
who single-handedly strategized and devised one of the 
turning points that brought about a lasting peace in our 
country. 

Sir, at this juncture, I wish to point out that there are 
those who will always criticize, those who take pleasure 
in pointing out the flaws of the opposed, but they will 
never know until they actually do, and we have done, and 
will continue to do. The exceptional leadership provided 
by His Excellency President, Maithripala Sirisena and by 
the unparalleled administration of Hon. Prime Minister 
Ranil Wickremesinghe, spearheading the resounding 
consensus of the people towards a unitary, transparent 
and effective development strategy for Sri Lanka’s 
growth is aptly reflected in the Policy Statement made by 
the Hon. Prime Minister and followed by the presentation 
made by the Hon. Minister of Finance Ravi 
Karunanayake of the Appropriation Bill, 2016. 

What is also noteworthy at this juncture is that within 
ten months of the formation of the Government, they 
have successfully commenced laudable mechanisms 
towards reversing pertinent standing issues in the 
domestic and foreign stage, that had set Sri Lanka on a 
frightening backward trend which, if had not been so 
courageously and tactfully interceded, would have led to 
far-reaching consequences for future generations.  

Sir, in the instance of developing Sri Lanka’s 
economic outlook on a macro-level, inheriting a near 
crisis-ridden economy plagued with abnormally high-
borrowing rates and corrupt procurement methodologies, 
it has led to a Herculean task by the Government to 
normalize and in addition, accessorize its financial 
strategies to accommodate the pledges conferred to the 
mandate on which it was formed. The components of this 
Bill clearly reflect the commitment of the Government’s 
will to adhere to the mandate chosen by the citizens of Sri 
Lanka and displays realistic implementation modules 
through which I strongly believe shall leave a lasting 
economic legacy towards a brighter Sri Lanka.  

Mr. Presiding Member, I wish to highlight on as to 
how the implications of this Bill which when approved, 
will directly affect the people of the Eastern Province and 
those in my Electorate of Batticaloa. As the Hon. 
Members of this House are aware and as stated 
previously, the people of the Eastern Province are quiet, 
yet distinctive contributors towards the Sri Lankan 
economy. The binding characteristic trait of these people 
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is that they resonate a very committed entrepreneurial 
spirit. This spirit, although marred and hampered with the 
ethnic conflict and detached economic policies that 
followed, prevailed through all the obstacles and 
continues to be an upward trend in the area.  

I wish to note at this juncture that the former regime is 
creditworthy of ending the harsh ethnic conflict along 
with the courageous undertaking of our brave armed 
forces and embarked on an agenda that was focused on 
the rapid development of some infrastructural facilities. 
However, even though our country as a whole reaped the 
dividends of peace, economic dividends of such were yet 
to be realized with a veil being present marring 
accountability and the benefits of a post-war developing 
economy were not trickling down to the true 
beneficiaries, therein being the communities dispersed in 
rural and urban areas around the nation. The notion, “the 
rich keep getting richer and the poor keep getting poorer” 
was prevalent during the periods of 2009 to January, 
2015, leading to question the legitimacy of a Government 
which claimed to represent the common man.  

Now, at present, as reflected in this Appropriation 
Bill, 2016, I am happy to note that focus is being placed 
towards increasing Government revenue through taxation 
reform, thereby reducing public debt, restructuring of 
State-owned enterprises, intensive promotion of FDIs and 
private investment and most importantly an economic 
stimulus through offering carefully-structured incentives 
in developing the private sector, specifically small-to-
medium enterprises or SMEs, creating employment 
opportunities and productivity improvement mechanisms 
and also by focusing on the growth and development of 
the agricultural sector, being the prime enterprise of the 
nation. The highlighting factor herein lies is the 
enhancement of socio-economic conditions, thereby 
utilizing a new economic order to upgrade the living 
conditions of the people of Sri Lanka, and eradicating 
inequality amongst society, creating a strong middle-class 
as reflected in other strong economies around the world, 
and in keeping with the Sustainable Development Goals 
as prescribed in accordance with the Charter of the United 
Nations.  

Hon. Presiding Member, I shall be failing in my duty 
if I do not highlight the important components of the Bill 
that directly affect those domiciled in the Eastern 
Province and of that in my Electorate. The Eastern 
Province is teeming with natural resources, which makes 
it a dense environment for opportunities for growth, and I 
am happy to note that this Bill has allocated several 
components that will directly improve and enhance the 
development of the Eastern Province.  

As a cross section of the populace is engaged 
primarily in agricultural activities, I applaud and firmly 
stand behind the line items pertaining towards the 
development of the industry. Specifically, the industry is 

in dire need of productivity improvements, and with the 
availability of new technologies and mechanisms to 
enhance yields, I commend the proposal of the allocation 
of Rs. 1,000 million towards productivity improvement, 
and the removal of import duties on agricultural 
machinery and equipment. In addition, I commend the 
proposal for enhanced collaboration between the 
Government and the private sector for agricultural 
activities, and with the Eastern Province being coined as 
the "Rice Bowl" of the country, I am  happy to note that 
the Hon. Minister of Finance has proposed a guaranteed 
price for rice produce, which has a direct positive impact 
on the producer and the consumer. Also, the 
encouragement towards developing an export market for 
Sri Lankan rice is highly commendable and directly 
correlating with productivity improvement.  

I would like to note that the Bill includes provisions 
to incentivize the plantation of other crops such as 
sugarcane, arecanut and spices, in which the Eastern 
Province, predominantly Batticaloa, has consistently 
displayed a rich yield in agricultural and crop production 
and thereby I encourage and invite for initiatives to be 
directed towards the promotion of such incentives in the 
Eastern Province. Sir, the farming community in 
Batticaloa is directly affected by natural disasters owing 
to the annual monsoon seasons. Neglect of the Rugam 
and Kithul tanks over the years has resulted in flooding 
and the subsequent eradication of crops which farmers 
ironically depend on the tanks for irrigation purposes. 
Hence, I commend the proposal for allocation of Rs. 
2,000 million for the urgent requirement of the 
rehabilitation and repair of tanks and canals to support 
rural agriculture.  

I highly endorse the proposal for the Rural 
Reawakening Programme, in which it empowers the 
Grama Niladari Divisions into 2,500 cluster villages, 
through which economic units will be developed to 
finance and develop rural economies, especially in the 
agricultural sector.  

I also laud the proposals towards improving the dairy 
farming sector by incentivizing local milk production 
through subsidies and price reduction on domestic milk 
products, and by encouraging commercial-scale dairy 
farming through the promotion of Public-Private 
Partnerships on unutilized or under-utilized government 
land, outgrower production and reduction of import taxes 
on machinery and equipment.  

Sir, with Batticaloa being renowned for its fishing 
commodities, I am very familiar with the debacles faced 
by my constituents in the fishing communities. The 
fishing community in the past has had minimal upward 
mobility, primarily due to price fluctuations, trading 
sanctions, heavy dependence of imported products, 
constant regulatory changes, lack of adequate 
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infrastructure and the scarcity or lack thereof of financial 
instruments that provide the opportunity of expansion. 
Hence, I commend the levies imposed on the importation 
of fish products and the reduction of duties placed on 
fishing nets. Also, I endorse the buyback mechanisms 
proposed through Lak Sathosa Limited for canned fish 
and the creation of common fish processing facilities in 
strategic geographic locations to further develop and 
enhance the supply chain.  

I highly endorse and commend the proposal by the 
Hon. Ravi Karunanayake and take this opportunity to 
thank him for proposing to set up an Aquaculture Park in 
the Batticaloa District on PPP basis, which would create a 
platform for investment for commercial aquaculture 
operations with environmental-friendly mechanisms.  

I also would commend the initiatives expressed 
towards expanding credit line opportunities for shrimp 
farmers, and also the regulatory decisions taken with the 
intention of lifting the suspension of fish export to the 
European Union markets, which has had a drastic effect 
on our local fishermen.  

I highly commend the Government’s proposal towards 
improving and reforming the investment climate in Sri 
Lanka and thereby driving the much-needed foreign direct 
investments into the country, commencing through a 
restructure of key line agencies that facilitate such 
investments.  

Sir, with the cessation of hostilities, the Eastern 
Province is a new heaven for tourism, providing a new 
untapped arena in the area for economic growth. The 
recent past has seen the development of tourist zones in 
Pasikudah, Kuchchaveli and Arugam Bay, and has 
brought in an influx of tourist-based investments. 
However, to drive further investment and growth in this 
sector, specifically in the Eastern Province, I highly 
endorse the proposal towards incentivizing skills 
development of youth who are keen to join the hospitality 
industry, catering to the void in skilled personnel 
currently prevalent therein increasing employment 
opportunities and further infrastructural development in 
the region.  

I am pleased to note that the Bill states that the 
Government will implement steps to transform and 
upgrade the developments in the Eastern Province for the 
tourism industry as presently there is a requirement for 
recreational and accessibility options to be provided for 
tourists who are keen on travelling to the region. 

I commend the proposals made on the commercial 
banking component of the Bill, especially those therein 
that provide further opportunities towards the 
development of the SME sector. As a fair multitude of 

individuals in the Eastern Province are entrepreneurs, I 
am happy to note that the Bill proposes reforms on 
providing lending opportunities on a broader basis as 
opposed to the previously restrictive collateral-based 
lending procedures placing obstacles and impediments to 
the entrepreneurial spirit driving innovation and creative 
thinking, and in addition, the requirement of all banks to 
expand their branch networks by 15 per cent, thereby 
combating imbalance of access to financial instruments 
between urban and rural areas.  

I commend the proposals towards developing a part-
time job culture, thereby enabling private and public 
sectors to absorb labour to improve productivity and 
competitiveness. I am also pleased to note that the 
Government is looking to reform the labour laws towards 
increasing the prevalence of BPOs and KPOs into Sri 
Lanka, thereby further enhancing employment 
opportunities.  

I would like to commend the salary increment 
proposals meted in the Bill, and also the formation of an 
Employment Council of which purpose is to ensure a 
minimum wage for the working population.  

The schools in the Eastern Province have produced a 
number of notable students who have exceeded 
expectations in comparison with the other provinces and 
even on an international level. Hence, it is imperative that 
public investment and oversight into uniformity in reform 
of the education sector is conducted to ensure that basic 
facilities and quality of education is improved to harness 
the intellectual capabilities of students all over Sri Lanka, 
and not in a particular region. I commend the proposal to 
ensure that adequate facilities are provided, that the 
National Institute of Education formulates a programme 
to have a continuous teacher training porgramme and the 
proper deployment of teachers in various streams to 
regional and rural schools. Also, I commend the proposal 
that schools without electricity be provided electricity 
either through the national grid or by solar power, and the 
allocation thereof, and the identification of schools that 
had been neglected in the past by the Government and to 
ensure that these schools are equipped to the uniform 
standards of all schools.  

I encourage the proposals for streamlining industry 
sectors to liaise with relevant line Ministries to develop 
vocational training and skills development programmes, 
and the establishment of techno-based campuses and 
vocational training institutions in lagging regions to 
ensure a steady flow of educational mechanisms to all 
sectors of the populace. 

With the Eastern Province sending so many of our 
mothers, sisters and brothers overseas for employment, I 
commend the Bill’s proposals to impose further 
regulations to ensure their safety and security while 
overseas, but moreover including provisions to improve 
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the employment outlook locally, thereby creating 
employment pathways to encourage them to get local 
employment. 

The Sri Lankan population as a whole has remained 
somewhat patient and cooperative with the gradual 
improvement of our collective livelihood, and therein, 
developed a healthy, stable and independent economy. It 
is our duty as legislators in this House to take into account 
and never forget the courage of the people of Sri Lanka, 
moreover, their emboldened and immortalized strife in 
building a better nation for generations to come.  

Having said that, Sir, let me take the liberty of 
speaking in Tamil for the benefit of my Electorate.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மட்டக்களப்  மாவட்ட மக்கள் ஒ  
தசாப்த காலத் க்குப் பின்னர் மீண் ம் அவர்கள  
பிரதிநிதியாக என்ைன இந்த மன்றத் க்குத் ெதாி  
ெசய் ள்ளனர். அதைனயிட்  என  அன் க்குாிய 
மக்க க்கும் மற் ம் என  கட்சியின் தைலவர் ெகளரவ ற ப் 
ஹக்கீம் அவர்க க்கும் எம  பிரதம அைமச்சர் மாண் மிகு 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் அரசிய ல் ஒ  
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தித் தந்தி க்கின்ற எம  நாட் ன் 
தைலவர் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கும் இந்த மன்றத்திேல நன்றி கூ வதில் நான் 
மட்டற்ற மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
வாழ்கின்ற விவசாயிகள், மாணவர்கள், மீனவர்கள் ஆகிய 
அைனவ ம் பயன்ெபறக்கூ ய அள க்கு சாித்திரம் காணாத 
நல்லெதா  'பட்ஜட்'ைட 2016ஆம் ஆண் க்காக எம  
நிதியைமச்சர் அவர்கள் இந்த அைவயிேல சமர்ப்பித்தி ப்பைத 
யிட்  நான் அவைர மனதாரப் பாராட் கின்ேறன்.  

இந்த 'பட்ஜட்' ேல குறிப்பாக சுகாதாரத் ைறக்கும் 
கல்வித் ைறக்கும் அதிகபட்ச அள  நிதி ஒ க்கீ கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. எம  மாணவ ச தாயம் - எம  
எதிர்காலத் தைலவர்கள் இந்த நாட் க்கு நல்ல ைறயில் 
அவர்கள  பங்களிப்ைபக் ெகா க்க ேவண் ம் என்பதற்காக  
இந்த 'பட்ஜட்' லம் அதிகபட்ச ஒ க்கீ  - 6 சத தத் க்கு 
அதிகமான நிதி - கல்விக்கு ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ளைத 
யிட்  மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் ெகளரவ 
நிதியைமச்சர் அவர்க க்கும் எங்கள் மக்கள் சார்பாக நான் 
நன்றி ெசால்லக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமன்றி, 30 வ ட காலமாக ஏற்பட்ட 
பிரச்சிைனகளால் இன்னல்பட்ட, அவதிப்பட்ட அந்த 
மக்க க்கு நல்லெதா  எதிர்காலத்ைத வழங்கும் வண்ணம்  
அதிகபட்சமான ஒ க்கீ கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன. ேம ம், 
எம  விவசாய மற் ம் மீனவ மக்கள  அன்றாட வாழ்வாதார 
விடயங்க க்கும் அதிகபட்சமான ைறயில் ஒ க்கீ கள் 
ெசய்யப்பட் ள்ளன. அவர்கள் நல்ல ைறயில் இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்திற்கு உத கின்றார்கள். எம  நாட் க்கு 
கிழக்கு மாகாண மக்கள் தங்கள  க ன உைழப்ைப 
எந்தள க்குத் தந்தார்கேளா, அந்தள க்கு அவர்கைள 
ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் அதிகபட்ச அளவிேல  
ஒ க்கீ கைளக் ெகா த்தைதயிட்  ெகளரவ நிதி அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவிப்பேதா , இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத 
ஏற்ப த்தித் தந்த உங்க க்கும் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "විවාදය දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී. 
එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙදසැම්බර් 01 වන අඟහරුවාදා 

පවත්වනු ලැෙබ්. 
அதன்ப  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  
விவாதம் 2015  சம்பர்  01, ெசவ்வாய்க்கிழைம மீளத்ெதாடங்கும்.  
The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Tuesday, 01st of December, 2015. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 
    "That Parliament do now adjourn."   
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා. 

 
නීති විෙරෝධී හා තහනම් සංවිධාන නිදහස ්කිරීම 

சட்டவிேராத மற் ம் தைடெசய்யப்பட்ட 
அைமப் களின் வி தைல 

DE-PROSCRIPTION OF ILLEGAL AND PROSCRIBED 
ORGANIZATIONS   

 
[අ.භා. 5.46] 

 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආරක්ෂක රාජ්ය 

අමාත්යතුමාෙගන් පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකාෙව් රජ්ය ආරක්ෂාවට හා පැවැත්මට ෙමන්ම ජාත්යන්තර 
ජනතාවට තර්ජනයක් වූ තස්තවාදී, ඊලාම් සංවිධානයක් ෙලස ෙතොරතුරු 
ෙසොයා හඳුනා ෙගන වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ නීති විෙරෝධී හා තහනම් 
සංවිධානයක් බවට ශී ලංකා ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් රජය 
ෙවනුෙවන් පකාශයට පත් කළ සංවිධාන රාශියකි. 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් පකාශනය අනුවද එම සංවිධාන නීති 
විෙරෝධී බවට පත් කරන ෙලසට සම්මත පඥප්තියක් පකාශයට 
පත් කරන ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එනමුත්, වර්තමාන රජය 2014.03.21 දින දා පකාශයට පත් කළ එම 
සංවිධාන රාශියක් දැන් නිදහස් කර තිෙබනවා. ඒ සංවිධාන රාශිය අතුරින්  
සංවිධානයන් ණනාවක් නිදහස් කර, තවද එම සංවිධානයන් පමණක් 
තහනම් නිෙයෝගය 2015.11.20වන දා කිසිදු සාධාරණ ෙහේතුවක් 
ෙනොමැතිව 2015.11.21 දින ගැසට් මඟින් ෙකොටසක් නිදහස් කර හා තවත් 
ෙකොටසක් යළි පකාශයට පත් කර ඇත. 

ගරු ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිතුමනි, තිස් අවුරුද්දක් ෙම් රට 
යුද්ධයකට ඇද දැමූ අෙප් රාජ්යයට තර්ජනයක් වූ, අෙප් ජන 
සමාජයට තර්ජනයක් වූ, මිනිස් ජීවිත දහස් ගණන් විනාශයට පත් 
කළ, මරුමුවට පත් කළ බිහිසුණු තස්තවාදී සංවිධානයක් වූ ෙම් 
දරුණු ෙකොටි තස්තවාදී සංවිධානෙය් තහනම ඉවත් කිරීමට තරම්  
-ෙලොවම තැති ගන්වමින් පංශෙය් අගනුවරට තස්තවාදීන් පහාර 
එල්ල කරන ෙව්ලාවකදී- ෙද්ශෙදෝහී කියාවක ඔබෙග් රජය නිරත 
වුෙණ් ඇයිද කියන පශ්නයයි මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්.  

මම ඉංගීසි භාෂාෙවනුත් කියවන්නම්. 

“An Extraordinary Gazette notification [No. 1941/44], issued on the 
night of Friday(20) by the Ministry of Defence, lifted the ban on eight 
leading Tamil Diaspora organizations. The Tamil Diaspora 
organizations which have been removed from the list of banned 
organizations include the Global Tamil Forum (GTF), British Tamil 
Forum (BTF), Canadian Tamil Congress (CTC), World Tamil 
Movement (WTM), Australian Tamil Congress (ATC), National 
Council of Canadian Tamils (NCCT), World Tamil Coordination 
Committee (WTCC), Tamil National Council (TNC) and the Tamil 
Youth Organization (TYO.)” 

Sir, I would like to ask, how many more organizations 
remain proscribed and whether the Hon. Minister would 
table the entire list of organizations which had been 
proscribed earlier and have been de-proscribed recently? 
Will the Hon. Minister also explain the reasons for not de-
proscribing the rest of the organizations and individuals 
who have been involved with the de-proscribed 
organizations in terrorist activities in Sri Lanka and in the 
international arena?  Will the Hon. Minister table details 
pertaining to such entities? 

මාෙග් ෙමම කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙවන් මා පහත සඳහන් 
පශ්නවලට පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
 

(1)  - ෙමම භයානක සංවිධාන ජාතික  ආරක්ෂාවට 
තර්ජනයක් ෙනොවන්ෙන්ද? 

 - එම සංවිධානවලින් නිදහස ් කර ඇති සංවිධාන 
කුමක්ද? 

 - එම සංවිධාන (නිදහස ් කරන ලද) ජාතික 
ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ෙනොවන බවට නිගමනය 
කරන ලද්ෙද් ෙද්ශපාලන ෙහෝ ආරක්ෂක ෙහේතූන් 
මතද? පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා ෙදන්ෙනහිද? 

 - ඉතිරි තහනමට ලක් වූ සංවිධාන නිදහස ්කිරීෙම් 
සාකච්ඡාවන් ආරම්භ කර තිෙබන බවට ඇති 
පවෘත්තිය සත්ය ද? 

 - ජාත්යන්තරව තසත්වාදී පහාරයන්ට පංශය හා 
යුෙරෝපය පුරා  ද තර්ජනයක් පවතින අවසථ්ාවක දී 
ෙමම තීරණෙය් වලංගුභාවයක්  තිෙබ්ද? 

(2) නාවික හමුදා කඳවුර, තිකුණාමලයට විෙද්ශික 
පුද්ගලයන්ට හා පරීක්ෂණ කණ්ඩායමකට ඇතුල්ව 
පරීක්ෂා කිරීමට හා අත්භූත ෙචෝදනා මත නාවික හමුදා, 
පධාන ආරක්ෂක හමුදා පධානීන්ට හා භටයන්ට විරුද්ධව 

කටයුතු කිරීමට හමුදා පනත හා අපරාධ නීතියට 
පටහැනිව රජය ෙම් සංවිධානවලට අවසර, ඉඩ පසථ්ා හා 
ඒ සඳහා එකගතාවලට පැමිණ ඇත්ද?  

ගරු ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා රජයට එෙරහිව 
ෙවනම රජයක් පිහිටුවීම සඳහා කටයුතු කරන, ඒ සඳහා පැමිණිලි 
සහ කියාමාර්ග ජාත්යන්තරව ෙගනයන සංවිධාන පවා ඔෙබ් 
ආණ්ඩුව විසින් තහනෙමන් නිදහස් කිරීෙමන්, ෙවනම රජයක් 
හැටියට කටයුතු කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව කටයුතු කරන ඒ 
සංවිධානවලට යම් කිසි බලයක්, පිළිගැනීමක් ලබා දීම සහ අෙප් 
රාජ්යයට බරපතළ තර්ජනයක් වීමට අවසරයක් ලබාදීම ෙම් රෙට් 
ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ෙනොවන්ෙන්ය කියලා කියන්නට 
පුළුවන් ෙහේතු තිෙබනවාද කියලා විස්තර කරන්න. 

ඉතිරි සංවිධාන හා පුද්ගලයන්ද තහනමින් නිදහස්  කිරීෙම් 
සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිෙබන බව ඔෙබ් අමාත්යාංශවලින් 
පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා; ජාත්යන්තර පවෘත්තිවලින් 
පකාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සාකච්ඡා  සිදු වන්ෙන්,   ඒ 
අයෙග් තහනම ඉවත් කිරීෙම් කටයුතු කරන්ෙන් කුමන පදනමක් 
මතද? ඒ අය තස්තවාදයට එෙරහිද, ශී ලංකා රාජ්යය විනාශ 
කිරීමට  කටයුතු ෙනොකරනවාද, ශී ලංකා  රජය විනාශ කිරීෙම් 
ෙචෝදනාවට  ෙකොටස්කරුවන් ෙනොවුණු බවට ඒ අයට නිදහසක් දී 
තිෙබනවාද ආදී කරුණු  රාශියක් පිළිබඳව ෙද්ශීයව හා 
ජාත්යන්තරව ෙසොයා බලා ගන්නා ලද තීරණයක් තමයි දැන්  ඔබ 
රජෙය්  ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙයන් ආපසු හරවා තිෙබන්ෙන්.  

ජාත්යන්තර  තස්තවාදෙය් පහාරවලට  පංශය හා  යුෙරෝපය 
ඉලක්ක ෙවලා තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ෙමොෙහොත වන විට  යුෙරෝපා හවුෙල්  ෙක්න්දස්ථානය වන 
බසල්ස් නුවර ෙගයින් ෙගට ෙගොස්  තස්තවාදීන් ලුහුබැඳ දඩයම් 
කිරීමක්  සිදු ෙව්ෙගන යන්ෙන්  තස්තවාදය  පතික්ෙෂේප කරන 
නිසා ෙනොෙව්ද? තස්තවාදය දරුණු නිසා ෙනොෙව්ද? තස්තවාදය 
භයානක නිසා ෙනොෙව්ද?  තස්තවාදය අනතුරුදායක නිසා 
ෙනොෙව්ද?  එෙහම නම් ඇයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය  ඒ 
සියල්ල  සිදු ෙනොවන ෙලස සලකා ෙම් තහනම  ඉවත්  කරන්නට 
තීරණය ගත්ෙත් කියන එක අහන්න කැමැතියි.  

ඒ සමඟම  ගරු ඇමතිතුමා මට ෙම් පිළිබඳවත් පිළිතුරු ෙදයි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. පසු ගිය දා නාවික හමුදා කඳවුරට 
ජාත්යන්තර සංවිධානවල  පරීක්ෂණ කණ්ඩායම්වලට  -විෙද්ශික 
පුද්ගලයන්ට- ඇතුළු වන්නට ඉඩ  දී,  ඒ කඳවුර පරීක්ෂා කිරීමට  
හා අභූත  ෙචෝදනා මත නාවික  හමුදාෙව් හා  පධාන ආරක්ෂක 
හමුදා පධානීන්ට, භටයන්ට  විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට, ඒ ගැන 
පචාරය කිරීමට, ජන මාධ්යයට පකාශ නිකුත් කිරීමට,  හමුදා 
පනත උල්ලංඝනය  කරමින්  කටයුතු කරන්න  අවසරයක් ෙකෙසේ 
ලබා ගත්තාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්නීතුමනි,  නාවික හමුදා පනත  
තිෙබනවා, යුද හමුදා පනත තිෙබනවා, ගුවන් හමුදා පනත 
තිෙබනවා.  The Navy Act, the Army Act and the Air Force 
Act  guide the entire defence forces of our country.  There 
lies the rules which protect our defence forces. Under these 
Acts, no such permission could be granted by any official 
without your approval.   

එවැනි අවස්ථා  ඇති කර දීලා, අවසානෙය් හමුදාවට විරුද්ධව  
නඩු මගට බහින්න ෙබොරු පචාර ෙගනියන්නට කටයුතු කිරීෙමන් 
අෙප් රට අද  දරුණු අන්තරාවකට පත් වී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණය  කියන්න ඕනෑ,  
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Sir, once again, I would like, in short, to ask the Hon. 
Minister, have the “Delisted” fallen back from their 
original demands?  Have they given up terrorism?  Have 
they given up the demand for a separate state?  If so, can 
you table such agreement which has been entered into 
with the Government of Sri Lanka?  These organizations 
and individuals had clear links with terror groups not only 
in Sri Lanka, but right across the world  and continue to 
maintain such links with other “Listed” individuals and 
groups.   

Sir, at present, released terrorists are not monitored at 
all and are a possible threat to everyone.  Previously, the 
State Intelligence Service under the former Head of 
Intelligence was at a superior level.  Unfortunately, today, 
the Government has voluntarily given up State security. 
Remember that these terrorists are only five years older 
from terrors which they were willingly carrying out not 
only in the North and the East, but around the country.   

Our own Head of State,  President Premadasa was 
murdered by terrorists; our former Minister of State for 
Defence, Hon.Ranjan Wijeratne was murdered by 
terrorists; our former Minister of National Security who 
happened to be the DUNF leader was murdered by the 
terrorists; the Hon. Gamini Dissanayake and so many 
Ministers of the UNP were murdered by the terrorists.  
And today, the UNP is giving them pardon. Have you all 
given them pardon? Let us know.  Have you all entered 
into an agreement? Let us know. If so, table the document 
of agreement or, is it a secret deal with the terrorists that 
the Government is engaged in, totally devaluing our State 
security? 

Finally, national security today has virtually gone 
headless.  As a sovereign nation, we have never before 
allowed foreign investigators into our high security 
compounds.   

I would like to refer to the Official Secrets Act, No. 32 
of 1955 - an Act to restrict access to official secrets and 
secret documents and to prevent unauthorized disclosure.   
This is  a violation of the Official Secrets Act.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Now, Hon. Minister, we would like you to answer 

these questions because  they deal with the entire national 
security of our country.  ඒ නිසා මම කනගාටු ෙවනවා, ෙම් 
රෙට් රාජ්ය ආරක්ෂාව අනතුරුදායක තත්ත්වයකට පත් කිරීම 
ගැන. ඒ නිසා අෙප් හමුදා ෙසේනාංක ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු 
කිරීම සඳහායි ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. තවදුරටත් ෙම් 
කියාවලිෙය්   නිරත ෙනොවී කටයුතු කරන්න කියලා අපි රජයට 
කියනවා. අෙප් තිලක් මාරපන හිටපු ඇමතිතුමා 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, ''එදා මිෙල්නියම් සිටි එකට ගිය එක 
ෙබොරුවට කරපු වැඩක්; ෙමෝඩ වැඩක්'' කියලා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු දහයකට පසේසේ ඒ ඇමතිතුමාටම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියන්න සිද්ධ වුණා, ඒක ෙමෝඩ 
වැඩක් කියලා. ඒ නිසා ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිතුමා බුද්ධිමත් 
පකාශයක් කරයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කල්පනා 
කරනවා.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් 
ඉතාම ඕනෑකමින් මතක් කර සිටිනවා, ෙම් වන විට රජය දිගින් 
දිගටම ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව විනාශ කරමින්, බිළිෙදමින් 
පවතින බව. ඒ වාෙග්ම රෙට් නිදහස ෙවනුෙවනුත්, ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවනුත් කැප වුණු රණවිරුවන් පාවා ෙදමින්, ෙම් රටට 
අහිතකර , හානිකර වූ තහනම් කළ විවිධ සංවිධාන රාශියක 
තහනම ෙම් වන විට ඉවත් කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රටින් 
බැහැර වූ ඊළාම් රාජ්යයක් සඳහා වූ සන්ධානය අෙප් රටට 
විරුද්ධව බරපතළ පකාශ රාශියක් කළා. සිංහල, ෙදමළ සහ 
මුස්ලිම් සියලු ෙදනාම ෙම් රෙට් නිදහෙසේ සමගිෙයන් ජීවත් වුණු 
බව අපි දන්නවා. නමුත් 1948 සිට ෙම් රෙට් ෙදමළ ජනතාව සමූල 
ඝාතනය කළාය කියන බරපතළ මිත්යාව සමාජ ගත කිරීම සඳහා, 
ඒ මිත්යාව ජාත්යන්තරයට ෙගන යෑම සඳහා තමයි ෙම් සංවිධාන 
කටයුතු කරමින් සිටිෙය්. ෙමවැනි මිත්යා මත පළ කරපු 
සංවිධානවලට තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා නිදහස ලබාදීමට 
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. රටට විරුද්ධව ඊළාම් රාජ්යයක් 
ස්ථාපිත කිරීමට අවි ආයුධ රැස් කරපු, මුදල් සපයපු ආයතන ෙම් 
රෙට් තහනම් කළා. ඒ තහනම තමයි ෙම් ඉවත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  අෙප් රටට එෙරහිව උද්ෙඝෝෂණය කළ, ෙපළපාළි 
ගිය, ජාත්යන්තර වශෙයන් අෙප් රටට සම්බාධක පැනවිය යුතුයි 
කියලා ඉල්ලීම් කරපු අයට පැනවූ තහනම තමයි අද ෙම් වන විට 
ඉවත් කරමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද ඉතා කනගාටුදායක 
ඉරණමකට ෙම් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට ජාතික 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව සිදු කරන සෑම පකාශනයකදීම, එය හුදු 
ජාතිවාදී පවාදයක් කියලා බැහැර කිරීමට තරම් නිවට තත්ත්වයට 
අෙප් රෙට් සමහරු පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් 
වීෙරෝදාර හමුදාව අතිවිශාල පරිත්යාග රාශියක් කළා; කැප කිරීම් 
රාශියක් කළා. ඒ සඳහා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙනොවිඳිනා දුක් වින්දා. 
ඒ නිසා එවැනි පකාශවලින් පාවා ෙදන්ෙන් ඒ ජාතික ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් කැප ෙවච්ච රණවිරුවන් ඇතුළු සියලුම ෙදනායි. අපි 
දන්නවා, ඇතැම් පිරිස් ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් කිරීම සඳහා 
සහෙයෝගය ලබා දුන් බව. ෙම් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නය 
ජාතිවාදයක් ෙලස සලකා අර්ථ නිරූපණය කරන්න යනවා නම්, 
ෙම් ආණ්ඩුව ඒ ඡන්දය දුන්  පිරිසකට කරන අවමානයක් ෙලස 
තමයි අපි සලකන්ෙන්. අපි ෙම් රෙට් ජන ෙකොටසක් සමූල ඝාතන 
කළ ජාතියක්ය කියලා ජාත්යන්තරය පුරා පචාර ෙගන යන 
සංවිධානවල තහනම ඉවත් කිරීම තුළින් ෙම් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාවට යළි යළිත් ඉතිහාසෙය් අත්ෙවච්ච කටුකදායක අත් 
දැකීම් විඳීමටයි සිදු ෙවන්ෙන්.  

නීතිවිෙරෝධී කියා සිදු කරන තැනැත්තන් සම්බන්ධෙයන් 
මූලික අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටින්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා 
අපි දන්නවා. නමුත්, අද වන විට අෙනකුත් සිරකරුවන් පවා ෙම් 
මූලික අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් 
නීතිෙය් ආධිපත්යය සහ යුතුකම් ෙකොටස තමයි ෙම් විනාශ ෙවමින් 
පවතින්ෙන්. එම නිසා ඉතා ඕනෑකමින් ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර 
කරමින් ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නවතිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. "ඊලාම් සංවිධානයක් 

ෙලස ෙතොරතුරු ෙසොයා හඳුනාෙගන වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ නීති 
විෙරෝධී හා තහනම් සංවිධානයක් බවට ශී ලංකා ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය විසින් හඳුනාෙගන තිබුණා වූ සංවිධාන කිහිපයක් සහ 
අත් අඩංගුෙව් සිටි පිරිස් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධෙයන්" කියලා 
තමයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ෙවන්ෙන්. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා විසින් ෙගනාපු ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් පළ 
කිරීමට හැකිවීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙමම සංවිධාන නීති විෙරෝධී සංවිධාන වශෙයන් ති බුණා 
ෙවන්න පුළුවන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාම තමයි කිව්ෙව් ෙම් රෙට් එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය තව දුරටත් නැහැ කියලා. එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙම් 
රෙට් නැත්නම්, එහි කියාකාරකම් සිදු වන්ෙන් නැත්නම්, ජාතික 
ආරක්ෂාව තහවුරු කරලා තිෙබනවා නම්, ෙම් රෙට් හමුදාව 
ශක්තිමත්ව කටයුතු කරනවා නම්, දිගින් දිගටම ෙම් සංවිධාන 
තහනම් කරලා තියාෙගන ඉන්න කියලා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා  ෙමොන ෙහේතුවක් නිසා ෙමම ෙයෝජනාව ෙගනාවාද 
කියන එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් "නිදහස් කළා" කියන 
පිරිස ඇත්තටම නිදහස් කරලා ෙනොෙවයි, ඇප මත යවන්න අවසර 
දීලා තිෙබනවා.  

මීට කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා විධියට කටයුතු කළ කාලෙය් තමිලිනී, 
කරුණාඅම්මාන්, ෙක්.පී., පිල්ෙලයාන් වාෙග් ශී ලංකා ජන රජයට 
විරුද්ධව කියාත්මක ෙවච්ච තස්තවාදය ෙමහයවපු උදවිය, 
විනාශකාරී පහාර එල්ල කරපු උදවිය, අරන්තලාෙව් භික්ෂු 
ඝාතනය කරපු උදවිය, පිස්ෙතෝල කල්ලි ෙමෙහයවපු උදවිය 
නිදහස් කරලා තිෙබනවා. එෙහම පසු බිමක් තිෙබද්දී ඇයි ෙම් 
සංවිධානයක නමක් විතරක් තහනම් කරලා තිෙයන්ෙන්? එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය ෙම් රටින් බැහැර ෙවලා තිෙබන නිසා ඒ සංවිධානයට  
නැවත කියාත්මක ෙවන්නට අවකාශයක් නැහැ.  

ෙම් ගැන කථා කරන ෙකොට අපට අතීතය මතක් ෙවනවා.  
2005  පැවැති ජනාධිපතිවරණය ෙවලාෙව් ෙකෝටි ගණන්වලින් 
එල්ටීටීඊ එකට සල්ලි දුන්නා කියලා ෙචෝදනාවක් තිබුණා.  ඒ 
වාෙග්ම අපට මතක් ෙවනවා, එතුමාෙග් කාලෙය් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් උපසභාපති තනතුර ලබා දීපු සිද්ධිය. එෙහම තනතුරු 
ෙදන්න ෙහොඳ නම්,  ෙම්ක පශ්නයක් කරෙගන ෙමච්චර දුර ෙගන 
යන්ෙන් ඇයි කියලා අපට  පශ්නයක්  තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට විශාල අපකීර්තියක් ෙගනැවිත් දීපු 
සිද්ධීන් තිබුණු බව අපි දන්නවා.  ෙම් සංවිධානවලට සහ ෙම් 
පුද්ගලයන්ට එවැනි බරපතළ ෙචෝදනා තිබුණා නම් යුද්ධය අවසන් 
වූ වහාම පරීක්ෂණ කරලා ඒ අදාළ කටයුතු කරන්න තිබුණා. 
එවැනි ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැහැ. ෙමොවුන් කෙළේ, ෙචෝදනා ඔප්පු කර 
ගන්න බැරි පිරිසක් දිගින් දිගටම රඳවා ගැනීෙම් නිෙයෝග මත තබා 
ගැනීමයි.  ඔය කියන තරම් පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, ඔය කියන 
තරම් ආරක්ෂාව සම්බන්ධව ගැටලු තිෙබනවා නම් මීට කලිනුයි ඒ 
අය සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවන්න තිබුෙණ්. අපි යහ පාලන 
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා - අලුත් ආණ්ඩුව ස්ථාපනය කරලා- මාස තුනක් 
ගත වී තිෙබන ෙවලාවක  විවිධ ෙචෝදනා සහ විවිධ මාතෘකා 
ෙහොයා ෙගන ෙම් සභාවට ෙගෙනනවා. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න පුළුවන්ද කියලා ෙපොඩි උත්සාහයක් දරලා බලනවා. 
ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා,  2020 ෙවන කල් ඒ  
ගැන හිතන්නවත් එපා කියලා. එෙහම කියලා තිෙබද්දීත්  විවිධ 
ෙචෝදනා ෙගන එමින් ෙම් ෙද්වල්  කරන්ෙන් රටට තිෙබන ආදරය 
නිසා ෙනොෙවයි,  ඇතැම් මන්තීවරුන් තමන්ෙග්  ෙද්ශපාලන 
අදහස් මුදුන් පත් කර ගන්න,  ෙද්ශපාලන වශෙයන් වාසි  ලබා 
ගන්න ෙමවැනි ෙද්වල් කරන බව  කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ස්තුතියි. 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ෙගන එන ලද  ෙයෝජනාව  විවාද ෙකෙරන 
අවස්ථාෙව්දී  මටත් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් ෙගනාපු ෙයෝජනාෙව් අඩංගු 
හුඟක් ෙද්වල් මීට කලිනුත් සිදුවුණු බව අපට මතකයි. 
විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම් රෙට් බලෙය් 
සිටින කාලෙය්ත් එවැනි ෙද්වල් සිදු වුණා. ඒ කියන්ෙන් 2009  
යුද්ධය අවසාන වුණාට පසුව, ෙම් කථා කරන සමහර සංවිධාන  
2010දී ලංකාවට ආවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා බලෙය් සිටි 
කාලෙය් එම ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කිරීමට 
විෙශේෂෙයන් දවිඩ ඩයස්ෙපෝරාවට සම්බන්ධ ආයතන ෙමහි ආවා.  
නමුත් එදා තිබුණු ආණ්ඩුවත් එක්ක යම් යම් ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් එකඟත්වයකට එන්න බැරි වුණා.  ඒ නිසා ඒ 
සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන් පිටෙවලා ගියා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
එදා පැවැති ආණ්ඩුව පිට රටවල ඉන්න දවිඩ ඩයස්ෙපෝරාවට 
සම්බන්ධ උදවියත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්න ෙබොෙහෝ 
උත්සාහයක් දැරුවා. එෙහම සම්බන්ධෙවලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට 
ඔවුන්ෙග් ආෙයෝජන කැඳවාගන්න උත්සාහයක් දැරුවා.  නමුත් ඒ 
සියලු ෙද්වල් අසාර්ථක වුණා.  අපි අලුත් රජයක් හැටියට ජනවාරි 
08 ෙවනිදා ලබා ගත් ජයගහණයත් සමඟ නැවත ෙම් රෙට් ජාතීන් 
අතර සංහිඳියාව ඇති කරන්න, ජාතීන් අතර එක්සත්කම ඇති 
කරන්න, ජාතීන් අතර සුහදතාව වර්ධනය කරන්න, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
රෙට් ජීවත් වන ජාතීන් අතර තිෙබන පටු අදහස් ෙවනස් කරන්න 
උත්සාහ ගන්නවා. ෙම් රට එක්සත් ශී ලංකාවක් හැටියට යන 
ගමනකට අවතීර්ණය ෙවන්න තමයි අපි  යහ පාලන රජය හැටියට 
කියා කරන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් ඉවත් කරලා තිබූණු 
සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන් නැවත ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න 
උත්සාහ කරනවා. ඔවුන් සියලු ෙදනාම ෙම් රෙට් ඉපදුණු 
පුරවැසියන් බව අපි දන්නවා. ඔවුන් සියලු ෙදනාම ලාංකිකයන්. 
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ඇති වුණු යුද්ධයත් එක්ක ඔවුන් ෙම් 
රට දාලා ගිහින් පිට රටවල ජීවත් වුණා. ඔවුන් ඒ රටවල අවුරුදු 
ගණන් ජීවත්ෙවලා දැන් ඔවුන්ට ඉතාමත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් 
තිෙබනවා. නමුත් රජයක් හැටියට අපි කල්පනා කරන්ෙන්, 
ඔවුන්ව ෙම් රෙට් සංහිඳියාවට, ෙම් රෙට් ජාතික සමගියට, ජාතීන් 
අතර සුහදතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා දායක කර ගැනීමටයි. 
ඒ වාෙග්ම රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්න අපි යන මාවතට 
ඔවුන්ව දායක කර ගැනීම තමයි එහි මූලික අරමුණ වන්ෙන්.  ඒ 
ගැන අපට අලුතින් හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා.  

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා  
ඉදිරිපත් කළ කාරණාවලදී  එල්ටීටීඊ නිෙයෝජිතයන් අපි නිදහස් 
කර තිෙබනවා කියලා අපට බරපතළ ෙචෝදනාවක් නැගුවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2010 ජනවාරි මාසෙය් 22වැනිදා  
සිට 25වැනිදා  දක්වා ඉතාම දරුණු ගණෙය් එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ  මහත්මයාෙග් පාලනය යටෙත් ඇප මත නිදහස් 
කර තිෙබනවා. එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් 140 ෙදෙනකු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පාලනය යටෙත් නිදහස් කර තිෙබනවා. 
සමහර සැකකරුවන්ට තිබුණු ෙචෝදනාවන්  ෙමොනවාද කියලා මට 
කියන්න පුළුවන්. ඔහුෙග් නම මුරලිසිවඥානි මුටරීස. ඔහු එල්ටීටීඊ 
බුද්ධි අංශෙය් පධානියා වශෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා.  
ෙපොට්ටුඅම්මාන්ෙග් උපෙදස් මත විෙද්ශ රටවල සිට එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට එවන ලද මුදල් ෙසලාන් බැංකුෙව් ෙදහිවල ශාඛාව 
හරහා ලබා ෙගන එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙවත ලබා දීම තමයි එම 
සැකකරුෙවකුට තිබූ එක් බරපතළ ෙචෝදනාවක් වන්ෙන්.  
ෙම්න්න ෙම් වාෙග් අය නිදහස් කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් 
මන්තීතුමා කිව්වා, ඒ ගිවිසුම් ෙහොයන්න ඕනෑ කියලා. අපිත් 
කියන්ෙන් ගිවිසුම් ෙහොයමු කියලායි.  2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා පභාකරන් සමඟ ගිවිසුම් ගහලා,  මුදල් දීලා,  උතුෙර් 
ෙදමළ ජනතාවෙග් ඡන්ද ටික වර්ජනය කරවලා, රෙට් ජනාධිපති 
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පුටුවට ගියා. අන්න ඒ ගිවිසුම්වල සිට අද ෙවනකම් ගහපු ගිවිසුම් 
අපි ෙහොයමු කියලා ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමින් මෙග් 
කථාව අවසාන කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා විසින් අද ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. අෙප් රජයට විශාල 
අභිෙයෝගයක් කරමින්, එක් අතකින් ෙම් ගරු සභාවට වැරැදි 
පූර්වාදර්ශයක් ෙදන්නට එතුමා සූදානම් ෙවනවා කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. ෙම්  රෙට් ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම,  එල්ටීටීඊ තස්තවාදය 
ෙම් රෙට් ආරම්භ කරපු කාලෙය් සිට වසර 30ක පමණ කාලයක් 
අපි දුක් විඳපු බව සැබෑවක්.  හැබැයි, තස්තවාදී පහාරයන් තුළින් 
ෙම් රට විනාශ කරන්න කටයුතු කරපු,  ශී මහා ෙබෝධියට ගහපු, ඒ 
වාෙග්ම  සිංහල ගම්මානවල දහස් ගණන් මිනිසුන් කපා ෙකොටා 
දමපු,   දන්ත ධාතූන් වහන්ෙසේට පහර දීපු  පිල්ෙලයාන්ලා,  
කරුණා අම්මාන්ලා වාෙග් අයට ලැජ්ජා නැතිව පසු ගිය එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව තුළ ඇමතිකම් ලබා ෙදමින් 
කටයුතු කළා.  අපි අහනවා, ෙම්වා පිළිබඳව එදා කසාය බීපු 
ෙගොළුෙවෝ වාෙග්  කටයුතු කෙළේ ඇයි කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් තස්තවාදයට 
විරුද්ධයි. අපි කාටවත් තස්තවාදයට සුදු හුණු ගාන්නට අවශ්ය 
නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාතික නායකයින් තමයි, විශාල 
වශෙයන් ඝාතනයට ලක් වුෙණ්. ෙම් රෙට් හිටපු ශීමත් රණසිංහ 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා, ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, ගරු 
ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමා වාෙග්ම ෙම් රෙට් ආරක්ෂාවට හිටපු 
ගරු රන්ජන් විෙජ්රත්න මැතිතුමා වාෙග් නායකයන් තමයි, 
ඝාතනයට ලක් වු ෙණ්. ඒ අනුව එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය්, ෙපොදු ෙපරමුෙණ් නායකයින්ට වඩා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ෙවනුෙවන් ජීවිතය කැප කරපු, ෙල්, කඳුළු, දහදිය 
ෙහළමින් ෙම් රට ෙවනස් කරන්න කටයුතු කරපු ආදරණීය 
නායකයින් අපට අහිමි වුණා. එෙහම නායකයින් අහිමි කළ 
එල්ටීටීඊ එක සහ ෙවනත් තස්තවාදි සංවිධානවලට නැවත ෙම් 
රෙට් නිදහසක් ඇති කර දීලා ඒ අයෙග් ඒ සංවිධාන තහනම්වලින් 
ඉවත් කරන්න කටයුතු කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලැහැස්ති 
නැහැ කියා මා හිතනවා. නමුත් අපි එකක් කියනවා.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, සමහරුන් ෙම් ජාතිවාදය වපුරන්නට, සිංහලකම, 
ෙබෞද්ධකම කැකෑෙරන විධියට උද්ෙව්ගකාරීව කථා කරලා ෙම් 
රෙට් සිංහල මිනිසුන් නැවත වරක් ඉතාම අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වයකට පත් කරන්නට කටයුතු කරනවා. බලය අහිමි වුණු, 
බලය ගන්න බැරි, නැවත ආණ්ඩුවක් පත් කිරීම පිළිබඳව තව 
අවුරුදු දහයකට, පහෙළොවකට හිතන්න බැරි අයට අද ඕනෑ තරම් 
ෙම් වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. නමුත් අපි එකක් කියනවා. ඒ තමයි, 
අපි කවුරුවත් -දකුෙණන් පැමිණි මිනිසුන් හැටියට, දකුෙණන් 
පැමිණි මන්තීවරුන් හැටියට- කිසි ෙලසකින්වත් ෙම් රට තුළ 
යළිත් තස්තවාදයට හිස ඔසවන්නට ඉඩ දීමට අත ඔසවන්න 
ලැහැස්ති නැහැය කියන කාරණය. එෙහම ආණ්ඩුවක් තමයි, ෙමම 
ජාතික ආණ්ඩුව. යම් යම් ෙහේතූන් තිෙබනවා, ජාත්යන්තරය 
පිළිබඳව.  

පසු ගිය දවස්වල විදුලි පුටුව ගැන කිව්වා; ජාත්යන්තර 
කුමන්තණ ගැන  කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙචෝදනා 

පිළිබඳව අපිට අහන්න ලැබුණා. නමුත් ෙම් හැම ෙදයකින්ම 
කිව්ෙව් ෙමොකක් ද? තමන්ෙග් ඡන්ද මල්ල පුරවා ගැනීම සඳහා 
අහිංසක සිංහල මිනිසුන්ෙග්, ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් ෙල්, කඳුළු, 
දහදිය උඩින්, මළමිනී උඩින් ඉස්සරහට එන්න ලැහැස්ති ෙවන අය 
තමයි, අද ෙම් සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 

කියන ෙම් පක්ෂ ෙදක එකට එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හැටියට කටයුතු කරනවා. නයි, මුගටි හැටියට හිටපු ඒ කණ්ඩායම් 
ෙදක අද එකට එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් සංහිඳියාවක් ඇති කර ෙම් 
රට විසංවාදෙයන් ෙතොර ෙලෝකයක් කරා ෙගන යන ගමනට අපි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට ශක්තිය ලබා ෙදනවා. ඒ අනුව 
කිසි ෙලසකින්වත් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා හිතන 
ෙද්වල් ෙම් රෙට් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන පකාශය කරමින් 
මෙග් කථාව අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම 

හිතන්ෙන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කම්මැලිකමටත් 
එක්ක ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නම් කියා හිතා, ෙම් දවස්වල ඒ 
තරම් වැඩකුත් නැති නිසා, ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් නැති 
නිසා ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න ඇති. මම දන්නවා, 
ජාතිවාදය කියන මාතෘකාව තුළ තවම රෙට් ඡන්ද කිහිපයක් 
හැංගිලා තිෙබනවා කියන එක ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ෙහොඳටම දන්නවා, ඒ වාෙග්ම එතුමා අනිවාර්යෙයන්ම එෙසේ 
හිතනවා කියන එක. මම හිතන්ෙන් ඒක හිෙත් තබා ෙගන තමයි, 
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න ඇත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ආරක්ෂාව, ඒ වාෙග්ම රෙට් ඉදිරි අනාගතය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ 
උනන්දුවක් තිෙබන ජනාධිපතිවරෙයක් තමයි, ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, එතුමා 
ඔබතුමන්ලා සමඟ අවුරුදු ගණනක් ෙම් කාර්යභාරය සිදු කළා. 
ෙම් ෙවනෙකොට එතුමා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එක්ක එකතු 
ෙවලා කටයුතු කරනවා. ඔබතුමාට තිෙබන සිංහල අභිමානය, ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රට පිළිබඳව තිෙබන අභිමානය ෙම් නායකවරුන් 
ෙදෙදනාටත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ජාතිකත්වය ගැන, ෙම් රට 
ගැන කථා කරන්න ඔබතුමන්ලාට විෙශේෂ අයිතියක් තිෙබනවා 
කියා ඔබතුමන්ලා හිතනවා නම්, අපි ඔබතුමාට මතක් කරන්න 
කැමැතියි, ෙම් රෙට් පතිපත්තිගරුකව ෙද්ශපාලනය කළ 
මන්තීවරුන් වශෙයන් ඔබතුමාට වඩා ඒ අයිතිය ෙහොඳින්ම අපට 
තිෙබනවාය කියන කාරණය. ඒ නිසා ෙම් රෙට් අනාගතය 
පරිත්යාග කරන කිසිම ෙදයක් ෙහෝ ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව පරිත්යාග 
කරන කිසිම ෙදයක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වශෙයන් ෙහෝ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිතුමා වශෙයන් 
කරන්ෙන් නැති බවත් අප දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි dealවලට 
සමාව ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. අපි dealවලට කවුරුවත් නිදහස් 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
තස්තවාදි කණ්ඩායමට ඔක්සිජන්, ෙල් ආදී සියලුම ෙද් දුන්න 
ෙක්.පී. ඔබතුමන්ලා තබා ෙගන, නැව් 20ක් අරෙගන, රත්තරන් 
ටික අරෙගන, නිදහස් කරලා, කිරි ෙපොවා ඒ තස්තවාදී කණ්ඩායම 
ශක්තිමත් කළා. හැබැයි, ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා සහ අප 
කිසිම  deal  එකකට, මුදල්වලට, රත්තරන්වලට, ඒ වාෙග්ම 
ෙබෝට්ටුවලට, නැව්වලට ෙම් රට පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් අනාගතය සඳහා, ෙම් දුප්පත් රෙට් 
ජනතාවෙග් අනාගතය සඳහා අපි කරන්න පුළුවන් හැම ෙදයක්ම 
කරනවා. ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් අපනයනය වැඩි කරලා, 
ෙවෙළඳාම වැඩි කරලා අපි ෙම් ර ට සංවර්ධනය කරනවා. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා, අපි ජීවත් ෙවයි. 
හැබැයි ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ කරන 
කාර්ය භාරය අපි ආණ්ඩුවක් වශෙයන් කරනවා. ඔබතුමන්ලා 
ජාතිවාදය අවුස්සලා ඡන්ද කිහිපයක් ලබා ගනීවි. හැබැයි ෙම් රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි හැමදාම කටයුතු කරනවා. විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් සිටියදීත් අපි කථා කළා; ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කිව්වා. 
යුද්ධය ජයගහණය කළාම, ඒක ෙහොඳයි කිව්වා. නරක ෙදයට 
නරකයි කිව්වා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොටත් එෙහමයි. අපි 
අෙප් පතිපත්ති ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ. අපි අෙප් පාට මාරු 
කරන්ෙන් නැහැ.  අපි යන දිශාව අපි මාරු කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් රෙට් අනාගතය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා ඔය 
මවන්න යන විධිෙය් යෙකක්, ඔය මවන්න යන විධිෙය් බිල්ෙලක් 
ෙම් රෙට් නැහැ කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා 
මන්තීතුමනි, අපි එකතු ෙවලා ෙම්  රෙට් අනාගතය හදමු. අද 
ඔබතුමාෙග් පියා ජීවතුන් අතර සිටියා නම්, ඔබතුමා ගැන ලජ්ජා 
ෙවයි. ෙමොකද, ජාතික සමඟිය සම්බන්ධෙයන් එතුමන්ලා දැක්වූ 
ඇල්ම, ජාතිවාදය සම්බන්ධෙයන් එතුමන්ලා දැක්වූ පිළිකුල්භාවය 
අද ඔබතුමන්ලා ඔබතුමන්ලාෙග් ඡන්ද ව්යාපාරය බවට පත් කර 
ෙගන තිෙබන නිසා. ඔබතුමන්ලා -ඒකාධිපතිෙයෝ- හැම 
ෙවලාෙව්ම කථා කරන්ෙන්, රට විකුණනවා කියලා; රට පාවා 
ෙදනවා කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඊජිප්තුව, ලිබියා ව, බර්මා වැනි රටවල 
ඒකාධිපති වියරුෙවන්, ෙහොරකෙමන් කියා කරන නායකෙයෝ 
තමන්ෙග් පාලනය රැක ගන්නත්, තමන්ෙග් ඒකාධිපති හස්තය 
රැක ගන්නත් පාවිච්චි කරන ආයුධය තමයි රට පාවා ෙදනවා, 
ජාතික ආරක්ෂාව අෙපන් ගිලිහී යනවා කියන සංකල්පය. හැබැයි 
ඉදිරි අනාගතය ගැන ෙපෙනන, වග කීමක් ඇති නායකවරු 
ෙදෙදෙනක් වශෙයන් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා ඉතාම 
ෙහොඳින් සිතා බලා රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා. 
ජාතික සංහිඳියාව ඇති කරලා, තව අවුරුදු පහකින් ෙම් රට 
සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව වැනි දියුණු රටක් බවට පත් කිරීමට 
අවශ්ය වාතාවරණය අපි ඇති කරනවා. ඒ සඳහා ඕනෑ කරන සියලු 
ෙද්වල් අපි කරනවා. ෙපෞද්ගලිකව අෙප් ඉදිරි අනාගතය ගැන 
හිතලා ෙනොෙවයි, රෙට් අනාගතය ගැන හිතලා, දුප්පත් ජනතාවෙග් 
අනාගතය ගැන හිතලා ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ කාර්ය භාරය ඉටු 
කරනවා. ඒ නිසා කිසිම ආකාරයකින් ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව, ෙම් 
රෙට් ඉදිරි අනාගතය පාවා ෙනොෙදන පිරිසක් වශෙයන් අපි කටයුතු 
කරනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා විරුද්ධ පක්ෂෙයන් 
නඟන කාරණාවලට අපි ඉතා සාවධානව ඇහුම්කන් ෙදමින් අෙප් 
මතය, අෙප් ඉදිරි ගමන නවත්වන්ෙන් නැතුව ඉදිරියට  ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙගොඩක් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අෙප් කම්මැලිකම නැති කරන්න ෙම් වාෙග් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ස්තුතියි. 

ගරු රුවන් විෙජ්වර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුෙවන්ම අෙප් දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් හිටපු 
ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාත්, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි 
මැතිතුමාත්, ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමාත් සිහිපත් කිරීම ගැන. 
ගරු මන්තීතුමනි, එල්ටීටීඊ තස්තවාදය නිසා වැඩිෙයන්ම බැට 
කෑෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒ සඳහන් කරපු නායකයන් 
විතරක් ෙනොවයි, එල්ටීටීඊ තසත්වාදය නිසා අෙප් නායකවරු 
ගණනාවක් ඝාතනයට ලක් වුණා. ෙම්ජර් ජනරාල් ජානක 
ෙපෙර්රා, වීරසිංහ මල්ලිමාරච්චි, රන්ජන් විෙජ්රත්න ආදී සියලු 
ෙදනාම ඝාතනයට ලක් වුෙණ් එල්ටීටීඊ තස්තවාදය නිසායි. අෙප් 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා ෙචෝදනාවක් 
එල්ල කළා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි ෙම් තස්තවාදී 
සංවිධානෙය් ඔක්ෙකෝම නිදහස් කරලා ජාතික ආරක්ෂාවට විශාල 
බලපෑමක් කරන්ෙන් කියලා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා, අද ෙම් රෙට් අතිගරු 
ජනාධිපති, ඒවාෙග්ම ආරක්ෂක ඇමති  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායක ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා බව. අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා. නමුත් 
ෙම් රජය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ශී ලංකා මුස්ලිම් 
ෙකොංගසය, උඩරට පගතිශීලී ෙපරමුණ ආදී පක්ෂ ගණනාවක් 
එකතු ෙවලා හදපු රජයක් ෙමය. ෙම් රජය විසින් තමයි ෙම් තීන්දුව 
ගත්ෙත්, ගරු මන්තීතුමනි. එක දවසක් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා, 
එක රැයකින් ෙම් තීන්දුව ගත්තා ෙනොෙවයි.  

පසු ගිය ෙනොවැම්බර් 20 වැනිදා ගැසට් පතිකාවක් මඟින් 
නිදහස් කර ඇති සංවිධාන සම්බන්ධව ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් ඒ ගැන 
ෙහොඳට ෙසොයා බලා පරීක්ෂා කර බැලීෙමන් පසුවයි. අපි කමිටුවක් 
පත් කළා, ගරු මන්තීතුමනි. තස්ත විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය, අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, හමුදා බුද්ධි අංශය, රාජ්ය බුද්ධි 
ෙසේවාව, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, 
මූල්ය විමර්ශන අංශය සහ ශී ලංකා මහ බැංකු නිෙයෝජිතයන් යන 
සියල්ලක්ම එකතු කර තමයි ඒ කමිටුව පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
කමිටුව හරහා තමයි ෙමම සංවිධාන 8 සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය 
කරලා, පරීක්ෂණ කරලා නිදහස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ  කාරණා 
ෙම්වියි. සංවිධානය ෙහොඳට බලලා තිෙබන්ෙන් කාරණාවන් 3ක් 
ගැනයි. ඒ  පසු ගිය වසර තුනක කාලයක් ඇතුළතදී ෙම් සංවිධාන 
තස්ත සංවිධාන ෙවත මුදල් ආධාර ලබා දීලා තිෙබනවාද කියලා 
බැලුවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අවුරුදු 3ක කාලයක් ඇතුළත දී 
පුද්ගලයින් සහ තස්ත සංවිධානයන් පිළිබඳව බුද්ධි ෙතොරතුරු ලබා 
දීලා තිෙබනවාද කියලා බැලුවා. පසු ගිය වසර තුනක කාලයක් 
ඇතුළත දී ෙමම සාමාජිකයන් හා තස්ත සංවිධානයන් මූල්යමය 
ආධාර ලබා දීලා තිෙබනවා ද කියලා අපි බැලුවා. ඒ ආකාරයට 
අවුරුදු 3ක් තිස්ෙසේ ෙම්ෙගොල්ලන් කිසිම  තසත් සංවිධානයකට 
සම්බන්ධ වී නැති නිසා තමයි ෙම් කමිටුව විසින් ඔවුන්ව නිදහස් 
කරන්න කියලා ෙම් නම් ටික ෙයෝජනා කරලා තිබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා, 
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, මහ මැතිවරණෙය්දීත් අපි රෙට් 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ෙම් රට තුළ තිෙබන ෙමම 
පශ්නයට අපි නිවැරැදි උත්තරයක් ලබා දීලා තිරසාර විසඳුමක් ලබා 
ෙදනවා කියලා අපි එදා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ වුණු ෙපොෙරොන්දුව 
තමයි අපි ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්.  ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට 
කිසිම බලපෑමක් කරන්න අපි කවදාවත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ 
කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ඔබතුමන්ලාට විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
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ඕනෑ. අපි කවදත් වැඩ කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව 
පමුඛත්වෙය් තියලා. ෙම් රෙට් ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ෙම්  රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව පමුඛත්වයට 
තියලා තමයි වැඩ කරන්ෙන් කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඉතාමත් 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. 

සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් දී කිව්වා, අෙප් 
රජෙයන් තස්තවාදීන් ආපහු සමාජගත කරනවා කියලා. 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්ම, 2010 වසෙර් පැවැති 
ෙමතුමන්ලාෙග් රජය යටෙත්දීත් ජනාධිපතිවරණයට දින 6ක් 
තිෙයද්දි තස්තවාදීන් 140ක් කිසිම විභාගයකින් ෙතොරව ෙකළින්ම 
මුදා හැරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2012 ෙපබරවාරි මාෙසේ 
තස්තවාදීන් 360ක් කිසිම පරීක්ෂණයක් නැතිව ෙකළින්ම 
පුනරුත්ථාපනයට ෙගන යන්න කියලා නිෙයෝගයක් දීලා, ඒ 
මාර්ගෙයන් ආපහු රට තුළ සමාජගත කරන්න යවලා තිෙබනවා. 
ඉතින් අද සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා 
අපට ෙචෝදනා කරන්න හදනවා. නමුත්, එතුමාට පැහැදිලිව 
කියන්නට ඕනෑ ෙම්ෙගොල්ලන්ව නිදහස් කරලා ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම්ෙගොල්ලන්ව ඇප මත තමයි මුදා හැරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සැකකරුවන් මාසයකට 4 සැරයක් විතර තස්තවාදී 
විමර්ශන ඒකකයට ඇවිල්ලා වාර්තා කරන්න අවශ්යයි. ඒ නිසා 
ජාතික ආරක්ෂාවට කිසිම බලපෑමක් කරන්න අපි කිසිම ඉඩක් 
තියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අද ෙම් රෙට් බුද්ධි අංශය ඉතාම ඉහළ 
තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්. අෙප් තිවිධ හමුදාවත් ඉතාමත් ඉහළ 
තත්ත්වයකයි ඉන්ෙන්. අපි කවදාවත් ෙම් රෙට් රණවිරුවන්ට 
කිසිම පශ්නයක් ඇති ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ රණවිරුවන්ව 
ආරක්ෂා කරන්න තමයි අපි රජයක් හැටියට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්.  

අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා තිකුණාමලෙය් වුණු 
සිද්ධිය ගැන අහලා තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට කියන්නට 
ඕනෑ, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් බලහත්කාරෙයන් ෙහෝ 
අකමැත්ෙතන් ෙහෝ අතුරුදහන් කිරීම ඒ එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
කියාකාරී කණ්ඩායම විසින් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා 
නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය 
ෙවත, නාවික හමුදාවටත් පිටපත් සහිතව, තිකුණාමලෙය් නාවික 
තටාකාංගණෙය් සැකයට තුඩු දී ඇති පරිශයක් විමර්ශනය කිරීමට 
ඉල්ලුම් කර ඇත. එම ඉල්ලීමට නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්යාංශය 
එකඟත්වය ලබා දී ඇත. ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට 
අධිකරණෙය් නඩුවක් විභාග වන බැවින් ෙමම පරිශය මෙහස්තාත් 
අධිකරණය මඟින් පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා මුදා තබා ඇත.  

එම නිසා අධිකරණ නිෙයෝගවලට අනුව ඉහත කී විමර්ශන 
කටයුතු අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් 
සිදුකර ඇත. එබැවින්, අභූත ෙචෝදනා මත නාවික හමුදා පධානීන්ට 
හා භටයන්ට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමක් ෙහෝ හමුදා පනතට ෙහෝ 
අපරාධ නීතියට පටහැනිව කියා කිරීමක් ෙමතැනදී සිදු ෙවලා 
නැහැ. ශී ලංකාව එළැඹී ඇති හා බැඳී ඇති ජාත්යන්තර ගිවිසුම් හා 
එකඟතා මත එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සමඟ සහෙයෝගෙයන් 
කටයුතු කිරීමට දැන් අපි රජයක් හැටියට තීන්දුවක් අරෙගන 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார்.  
rose. 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ෙමොකක්ද, ගරු මන්තීතුමා? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Official Secrets Act එක යටෙත් ඇයි අෙප් හමුදා ෙසබළු 

ෙහෝ හමුදා ආයතන ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කෙළේ නැත්ෙත්? 
ෙමොකද, බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහෝ UN එකට ෙහෝ 
අෙනක් අයට ඕනෑ විධියට කටයුතු කරන්න බැහැ, Official 
Secrets Act එකක් තිෙබනවා. ඒ Official Secrets Act එක 
යටෙත් කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එකයි මම 
අවසානෙය් ඇහුෙව්. ෙමොකද, Navy Act, Army Act, Air Force 
Act යටෙත්වත් දැන් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපිත් ඒවා ගැන සලකා බැලුවා. ඒ 

අවස්ථාෙව් නාවික හමුදාපතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කළා. එතුමා 
කිව්ෙව්ත්, එතුමන්ලාට හංගන්න ෙදයක් නැහැ කියන එකයි. එෙසේ 
හංගන්න ෙදයක් නැති නිසා UN එෙක් අයට ඇතුළට යන්න කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ කියලා එතුමා අපව දැනුවත් කළා. එම නිසා ඒ 
අය තනිවම යැව්ෙවත් නැහැ ගරු මන්තීතුමනි. CID එෙකන් 
එතැන පරීක්ෂණයක් පවත්වාෙගන යනවා. CID එකත් සමඟම 
තමයි ඒ කණ්ඩයම එතැනට යවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ඕනෑ විධියට ගිහිල්ලා ඇඟිලි ගහන්න අපි ඉඩ දීලා තිබුෙණත් 
නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත් CID එකත් ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක ඉඳලා 
තිෙබනවා. නාවික හමුදාවට කිසිම පශ්නයක් ඇති ෙනොවන විධියට 
තමයි ඒ කටයුතු සිදු වුෙණ්. අපි ඒ ගැන නාවික හමුදාපතිතුමා 
සමඟත් දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කරලා තමයි ඒ තීන්දුවට ආෙව්. 

මෙගන් අහපු පශ්නවලට ෙම් අවස්ථාෙව් හරි උත්තර දීලා 
තිෙබනවාය කියා මම හිතනවා. අද තමයි ෙම් පශ්නය අෙප් 
අමාත්යාංශයට ලැබුෙණ්. ගරු මන්තීතුමනි, යම් කිසි අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරන්න. එෙහම 
වුෙණොත් ඉදිරිෙය්දී තව දුරටත් පිළිතුරු සපයන්න අප ඉදිරිපත් වන 
බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පවසමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

06 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 01 වන 
අඟහරුවාදා පු. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 06ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர் 01, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம . ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until  9.30 a.m. on Tuesday, 
01st December, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 06th 
November, 2015. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 තිවිධ හමුදා නිලධාරින්ට විශාම වැටුප් ෙගවීම් 
 

කුඩා වී ෙමෝල් හිමියන් මුහුණ ෙදන ගැටලු: 
 ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 

වරපසාද: 
2015 ෙනොවැම්බර් 29 වන දින “ඉරිදා ලංකාදීප” පුවත්පෙත් 

පළ වූ වාර්තාව 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
තිකුණාමලය, පන්කුලම, ෙමොරවැව දකුණු සිරිගජබා 

ගල්ෙලන් රජමහා විහාරසථ් සංවර්ධන සභාව 
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද 
විෙජ්මාන්න මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදී 

සුසන්ත පුංචිනිලෙම පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු 
ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා]- පළමුවන වර 
කියවන ලදී 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 
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Gal Len Rajamaha Vihaarastha Sanwardhana 
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Ananda Wijemanne] - Read the First time 
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சிறப் ாிைம : 

2015 நவம்பர் 29ஆம் திகதிய “இாிதா லங்காதீப” 
பத்திாிைக அறிக்ைக 

 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 

தி ேகாணமைல, பன்குளம், ெமாரெவவ ெதற்கு 
சிறிகஜபா கல்ெலன ரஜமஹா விஹாைர அபிவி த்தி 
மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ல மன் 
ஆனந்த விேஜமான்ன] - தன் ைற   மதிப்பிடப் 
பட்ட  

එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 
- [ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා]- පළමුවන වර 
කියවන ලදී 

ශී ලංකා ෆාතිහ ්ආයතනය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු 
ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදී 

ෙදල්ෙතොට මහෆ්ලුල් උලමා අරාබි විදුහල (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) - [ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා] - 
පළමුවන වර කියවන ලදී 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 - [අටවැනි ෙවන් කළ 

දිනය]:  
  ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදී 
 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
වතු පෙද්ශවල සංවර්ධනයට පාෙද්ශීය සභා මට්ටමින් 

තිෙබන බාධා 

சுசந்த ஞ்சிநிலேம மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன] - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ]  - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

இலங்ைக பாதிஹ் நி வனம் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹுமான்] - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

ெதல்ெதாட்ட மஹ்ப ல் உலமா அர க்கல் ாி 
(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்]   
- தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட எட்டாம் நாள்] : 
 இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
ேதாட்டப் பகுதிகளின் அபிவி த்திக்குப் பிரேதச சைப 

மட்டத்தி ள்ள தைடகள் 

Susantha Punchinilame Foundation (Incorporation) - 
[The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne] - Read the 
First time 

M.K.A.D.S. Gunawardhana Foundation (Incorporation) 
– [The Hon. Nalin Bandara Jayamaha] - Read the 
First time 

Fathih Institute of Sri Lanka (Incorporation) - [The Hon. 
Ishak Rahuman] - Read the First time 

Deltota Mahfalul Ulama Arabic College (Incorporation) 
- [M.H.M. Salman] - Read the First time 

 

APPROPRIATION BILL, 2016 - [Eighth Allotted Day]: 
 Second Reading- Debate Adjourned 
 

ADJOURNMENT MOTION: 
Impediment at Pradeshiya Sabha Level for Development 

of Estate Areas 
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2015  ෙදසැම්බර් 01වන  අඟහරුවාදා 
2015  சம்பர்  01, ெசவ்வாய்க்கிழைம  

 Tuesday, 01st December, 2015                                                        

 
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 

 

(i)  1982 අෙපේල් 16 දින අත්සන් කරන ලද ආෙයෝජන වර්ධනය කිරීම සහ 
ආරක්ෂා කිරීම උෙදසා මලයාසියාෙව් ආණ්ඩුවත් ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුවත් අතර ඇතිවූ ගිවිසුම;         

(ii)   1986 මාර්තු 13 දින අත්සන් කරන ලද අෙන්යෝන්ය වශෙයන් 
ආෙයෝජනය පවර්ධනය කර ගැනීම හා සුරක්ෂණය කරගැනීම සඳහා 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුවත් මහජන චීන 
සමූහාණ්ඩුෙව් රජයත් අතර ඇති කර ගන්නා ලද ගිවිසුම;     

(iii) 1996 ජනවාරි 3 දින අත්සන් කරන ලද ආෙයෝජන පවර්ධනය කිරීම 
සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
ආණ්ඩුව සහ තායිලන්ත රජෙය් ආණ්ඩුව අතර ඇති කර ගන්නා ලද 
ගිවිසුම; 

(iv)  1996 මාර්තු 11 දින අත්සන් කරන ලද අෙන්යෝන්ය ආෙයෝජන 
පවර්ධනය සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සහ ඊජිප්තු අරාබි ජනරජෙය් ආණ්ඩුව අතර ඇති 
කර ගන්නා ලද ගිවිසුම;    

(v)   1996 ජූනි 10 දින අත්සන් කරන ලද ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජෙය් රජයත් ඉන්දුනීසියා ජනරජෙය් රජයත් අතර ආෙයෝජන 
පවර්ධනය සහ රැකවරණය පිළිබඳ ගිවිසුම; 

(vi)  1997 ජනවාරි 22 දින අත්සන් කරන ලද ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් රජයත්, ඉන්දියා ජනරජෙය් රජයත් අතර 
ආෙයෝජන පවර්ධනය සහ රැකවරණය පිළිබඳ ගිවිසුම; 

(vii) 2000 ජනවාරි 5 දින අත්සන් කරන ලද ආෙයෝජන පවර්ධනය කිරීම 
සහ සුරක්ෂා කිරීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
ආණ්ඩුවත් පාකිස්තාන ඉස්ලාමීය ජනරජෙය් ආණ්ඩුවත් අතර ඇති 
කර ගන්නා ලද ගිවිසුම; 

(viii) 2000 ජුලි 25 දින අත්සන් කරන ලද ආෙයෝජන පවර්ධනය කිරීම සහ 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
ආණ්ඩුවත් ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජෙය් ආණ්ඩුවත් අතර වූ ගිවිසුම; 

(ix) 2009 ඔක්ෙතෝබර් 22 දින අත්සන් කරන ලද ආෙයෝජන පවර්ධනය 
සහ සුරක්ෂා කිරීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
ආණ්ඩුව සහ වියට්නාම සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව අතර ගිවිසුම; 

(x) 2009 ෙනොවැම්බර් 5 දින අත්සන් කරන ලද ආෙයෝජන පවර්ධනය සහ 
අෙන්යෝන්ය වශෙයන් සුරක්ෂණය පිළිබඳ ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සහ කුෙව්ට් රාජ්යෙය් ආණ්ඩුව අතර 
ගිවිසුම; 

(xi) 2011 මාර්තු 28 දින අත්සන් කරන ලද ආෙයෝජන පවර්ධනය කිරීම 
සඳහා සහ අෙන්යෝන්ය වශෙයන් සුරක්ෂා කිරීම සඳහා ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ ෙචක් ජනරජය අතර ගිවිසුම; 
සහ 

(xii) 2012 මැයි 22 දින අත්සන් කරන ලද කටාර් රාජ්යෙය් ආණ්ඩුව සහ    
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව අතර 
ආෙයෝජන අෙන්යෝන්ය වශෙයන් පවර්ධනය කිරීම සහ සුරක්ෂා කිරීම 
සඳහා ගිවිසුම.- [විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන නිෙයෝජ්ය 

අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  பிரதி 
அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ  

පිළිගන්වමි. 

(1) කුරුණෑගල, අසව්ැද්දුම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙමොෙහොමඩ් 
අතික්කාන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ෙලොකාෙහට්ටිය, ඉහළගම, බමුණුෙගදර යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ෙක්.එම්. ටිකිරිමැණිෙක් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) පිලැසස්, උඩුමුල්ල, මඩව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි බී.සී. 
රණතුංග මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ෙතෝරයාය, ෙමොරෙගොල්ලවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එම්.ඩී. කුමාරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5) ෙපොල්ගහෙවල, ආරෙගොඩ, ෙපොල්කටු ජනපදය යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි බී.ඩබ්ලිව්. ලැයිසහාමි මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

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 
 

රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීම: විසත්ර 
அரச ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப்  : விபரம் 

RECRUITMENT TO PUBLIC SERVICE: DETAILS 
     154/'15 

1. ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්
අලහප්ෙපරුම මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) 2015 ජනවාරි මස 10 දින සිට 2015 සැප්තැම්බර් මස 30 
දින දක්වා ශී ලංකාෙව් රාජ්ය ෙසේවයට හා රජයට අනුබද්ධ 

1591 1592  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආයතනවලට බඳවා ගනු ලැබූ ෙසේවක සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ)හි සඳහන් කාලය තුළ බඳවාගත් 
ෙසේවකයින් සංඛ්යාව අදාළ ආයතනය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම පිරිස ආයතනගත කරනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද; 

 (iii) සථ්ිර, අනියම් සහ ෙකොන්තාත් යන පදනම් අනුව 
බඳවාගත් ෙසේවකයින් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත (අ)හි සඳහන් පිරිස අතරින් 2015 ජූනි මස 28 
දිනට පසුව බඳවා ගනු ලැබූ ෙසේවකයින් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (v) ඔවුන් අයත් වන ආයතන කවෙර්ද;  

 (vi) එම ෙසේවකයින් සංඛ්යාව ආයතනය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ඉහත (අ)හි සඳහන් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සියලු 
බඳවාගැනීම් සිදු කරනු ලැබුෙව් තරග විභාගයකින්ද 
නැතෙහොත්, සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින්ද යන්න තවදුරටත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො ෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) 2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் 10ஆம் திகதி 
ெதாடக்கம் 2015ஆம் ஆண்  ெசப்ெரம்பர் மாதம் 
30ஆம் திகதி வைரயில் இலங்ைக அரச ேசைவக்கும் 
அரச இைண நி வனங்க க்கும் ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ)வில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்தி ள் 
ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஊழியர் எண்ணிக்ைக குறித்த 
நி வனத்திற்கு ஏற்ப தனித்தனிேய எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஊழியர்கள் நி வனங்க க்கு 
உள்ளீர்க்கப்பட்ட அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) நிரந்தர, தற்கா க மற் ம் ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயில் ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஊழியர் 
களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (அ) வில் குறிப்பிடப்பட்ட ஊழியர்களில் 
2015 ன் மாதம் 28ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் 
ஆட்ேசாக்்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) இவர்கள் உாித்தாகின்ற நி வனங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
நி வனத்தின் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமற்ப  (அ) வில் குறிப்பிடப்பட்ட காலகட்டத்தில் 
சகல ஆட்ேசர்ப் க ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட  
ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் லமா அல்ல  ேநர் கப் 
பாீட்ைசயின் லமா என்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management:  

(a) Will he inform this House the number of 
employees recruited to the public service and 
institutions affiliated to the government of Sri 
Lanka from 10 January 2015 to 30 September 
2015? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) separately, of the number of employees 

recruited to each of the respective 
institutions during the period mentioned in 
(a) above; 

 (ii)  the basis on which the aforesaid group was 
appointed to the respective institutions; 

 (iii) separately, the number of employees 
recruited on permanent, casual and contract 
basis; 

 (iv) out of the group mentioned in (a) above, the 
number of employees recruited after 28 
June 2015; 

 (v)  the institutions to which they belong; and 

 (vi) separately, the number of aforesaid 
employees in each of the institutions? 

(c) Will he further inform this House whether all 
recruitments that were carried out during the 
period mentioned in (a) above were done through 
a competitive examination or whether it was done 
through an interview? 

(d) If not, why? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) ඔව්. 

 රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක 
වන දීපව්යාප්ත ෙසේවාවන් හා ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්ට අදාළව පහත 
පරිදි නිලධාරින් 3064ක් බඳවා ෙගන ඇත. 

1593 1594 

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා] 



2015  ෙදසැම්බර් 01   

 *  ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය -    217 

 *  ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවය -      15 

 * ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවය -      25 

 *  ශී ලංකා විද්යාත්මක ෙසේවය -      15 

 *  රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය -   2674 

 *  කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය -       80 

 *  රියදුරු ෙසේවය -       38 

 

(ආ)  (i)   එම බඳවාගත් සංඛ්යාව අදාළ ආයතන අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ඇමුණුම 01* පරිදි ෙව්. 

*   ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය  - 
ආයතන 66ක් ෙවත අනුයුක්ත කර ඇත. 

*  ශී ලංකා විද්යාත්මක ෙසේවය  - 
ආයතන 04ක් ෙවත අනුයුක්ත කර ඇත. 

*  ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවය - ආයතන ගතකර 
නැත. 

 2015.07.13 දින සිට ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන 
ආයතනෙය් ෙසේවාරම්භක පුහුණුව ලබමින් සිටී.  

*  ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවය - ආයතන ගතකර 
නැත. 

 ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනෙය් 
ෙසේවාරම්භක පුහුණුව ලබමින් සිටී. 

*  රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය - 
ආයතන 150ක් ෙවත අනුයුක්ත කර ඇත. 

*  කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය  - 
ආයතන 24ක් ෙවත අනුයුක්ත කර ඇත. 

*  රියදුරු ෙසේවය   - 
ආයතන 12ක් ෙවත අනුයුක්ත කර ඇත. 

 (ii) ඒ ඒ ෙසේවයට අදාළව ආයතනයන්හි පවතින පුරප්පාඩු 
සංඛ්යාව පදනම් කර ෙගන ෙසේවා ස්ථාන සඳහා අනුයුක්ත 
කර ඇත. 

 (iii) අදාළ කාලය තුළ බඳවාගත් නිලධාරින් 3064ක් ස්ථිර 
පදනමින් බඳවා ෙගන ඇත. 

 (iv) 2015 ජූනි මස 28 දිනට පසුව බඳවාගත් ෙසේවකයින් සංඛ්යාව 
2961කි. 

*  ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය -      217 

*  ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවය -        15 

*  ශී ලංකා විද්යාත්මක ෙසේවය -        07 

*  රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය  -     2674 

*  කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය -        30 

*  රියදුරු ෙසේවය -        18 

 (v), (vi)  එම බඳවාගත් සංඛ්යාව අදාළ ආයතන අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ඇමුණුම 02* පරිදි ෙව්. 

*  ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය - ආයතන 66ක් ෙවත 
අනුයුක්ත කර ඇත. 

*  ශී ලංකා විද්යාත්මක ෙසේවය - ෙසෞඛ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 07ෙදෙනකු අනුයුක්ත කර 
ඇත. 

*  ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවය - ආයතන ගතකර 
නැත. 

*  ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවය - ආයතන ගතකර 
නැත. 

*  රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය - ආයතන 
150ක් ෙවත අනුයුක්ත කර ඇත. 

*  කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය - ආයතන 15ක් ෙවත 
අනුයුක්ත කර ඇත. 

*  රියදුරු ෙසේවය - ආයතන 03ක් ෙවත අනුයුක්ත කර 
ඇත. 

(ඇ) ඔව්. 

 සියලුම ෙසේවාවන්ට බඳවා ගැනීම් සිදු කරනු ලැබුෙව් ඒ ඒ ෙසේවාවන්ට 
අදාළ ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් නියම කර ඇති විධිවිධාන අනුවය. 

 *  ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය - තරග විභාගයකින් අනතුරුව 
සුදුසුකම් 

 *  ශී ලංකා විද්යාත්මක ෙසේවය      
පරීක්ෂා කිරීෙම් සම්මුඛ පරීක්ෂණය. 

 *  ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවය 

 *  ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවය 

 *  රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය - තරග විභාගයකින් 
අනතුරුව සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීෙම් සම්මුඛ පරීක්ෂණය. 

 *  කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය - ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය. 

 *  රියදුරු ෙසේවය - සාමාන්ය සම්මුඛ පරීක්ෂණය සහ වෘත්තිය 
පරීක්ෂණය. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 194/'15- (1), ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
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, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 195/'15- (1), ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා. 

1595 1596 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 246/'15- (1), ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මහතා. 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
තිවිධ හමුදා නිලධාරින්ට විශාම වැටුප් ෙගවීම් 

ப்பைட அதிகார க்கான ஓய் திய ெகா ப்பன  
PAYMENT OF PENSION TO OFFICERS OF ARMED FORCES  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විශාම වැටුප් ගණනය කිරීෙම්දී තිවිධ හමුදා නිලධාරින් 
පිරිසකට වැටුෙපන් සියයට 85ක් ෙනොලැබීම ෙහේතුෙවන් උද්ගතව 
ඇති ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරනු කැමැත්ෙතමි. 

තිවිධ හමුදා නිලධාරින් සඳහා විශාම වැටුප් ගණනය කිරීෙම්දී 
පිරිසකට සිදු වී ඇති අසාධාරණයට පැවති ආණ්ඩුව විසින්ද නිසි 
විසඳුම් ලබාදීමට අෙපොෙහොසත්වීම ෙහේතුෙවන් විශාම ලත් යුද, 
නාවික හා ගුවන් හමුදා නිලධාරින් හා ඔවුන්ෙගන් යැෙපන්නන් 
විශාල පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටිනවා.  

2010.07.16 දිනැති විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
චකෙල්ඛ 6/2010 අනුව වසර 22ක ෙසේවා කාලයක් සහ විශාම 
වැටුපක් සඳහා අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය සපුරා විශාම ගැන්වූ 
නිලධාරි හා ෙසසු නිලයන්ට සියයට 85ක විශාම වැටුප් හිමිකම් 
ලබාදීමට අනුමැතිය ලබාදී තිබුණා. නමුත්, ඒ කී පතිලාභය 
ලැබීමට 2009.05.19 දිනට ෙපර විශාම ගැන්වූ අයට වසර පහක 
කියාන්විත ෙසේවා කාලයක් තිබිය යුතු වූ බැවින්, යුද්ධය නිම 
කිරීමට සෘජුවම හා වකාකාරව දායක වූ සැලකිය යුතු තිවිධ 
හමුදාෙව් පිරිසකට ෙමම උපරිම විශාම වැටුප් පතිලාභය අහිමි වී 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙසේ අසාධාරණයට ලක් වූ 
ගණන 7,000කට වැඩියි.  

ඒ කියන්ෙන්, 2009 මැයි මාසෙය් 19වැනි දා වන විට ඔවුන් 
විශාම ෙගොස් තිබුණා. නමුත්, ඔවුන්ට සියයට අසූපෙහේ දීමනාව 
ලබා ෙදන්ෙන් කියාන්විත රාජකාරිෙය් අවුරුදු පහක් ෙයදුෙණොත් 
පමණයි. එෙහම නැත්නම් ඔහුට සියයට 85ක විශාම වැටුපක් හිමි 
වන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඔවුන්ෙග් 
රාජකාරිය තීරණය කරන්ෙන් ඔවුන් ෙනොවන බව. වැටුප් ෙල්ඛන 
හදන අය ඒ රාජකාරිය කරනවා. ඒ අදාළ නිලධාරින් විසින් ඔවුන්ට 
පවරන රාජකාරි. ඔවුන් ගබඩා භාරකරු නම් ඔවුන් ගබඩා භාරව 
ඉන්නවා. ඔවුන්ට කරන්න තිෙබන්ෙන් අවි ආයුධ මුදා හැරීම නම් 
ඔවුන් ඒ ෙවනුෙවන් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් රාජකාරිය 
තීරණය වී තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත මත ෙනොෙවයි. ඒ 
පරිපාලනය විසින් ඔවුන්ට පවරන ලද රාජකාරියි. ඒ නිසා තමයි  
ෙම් 7,000කට ආසන්න පමාණයක් ඒ කාලය ඇතුළත අවුරුදු 
පහක් කියාන්විත රාජකාරිෙය් ෙනොසිටිෙය්. එය ඒ 
ෙසොල්දාදුවන්ෙග් ෙහෝ ඒ නිලධාරින්ෙග් ෙහෝ වග කීමක් 
ෙනොෙවයි. එය මුළුමනින්ම ඒ පරිපාලනය විසින් ඇති කර ගන්නා 
ලද පතිඵලයක වග කීමක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා ඒ අයට සියයට 85 විශාම 
වැටුප් හිමිකම අෙහෝසි කිරීම කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. ෙමොකද, 
රාජකාරිය තීරණය කරන්ෙන් පරිපාලනය විසින්. පරිපාලනය 
විසින් දීපු රාජකාරි තමයි ඒෙගොල්ලන් කරන්ෙන්. හැබැයි, 
කියාන්විත රාජකාරිෙය් අවුරුදු පහක් හිටිෙය් නැහැ කියලා සියයට 
85 විශාම වැටුප් හිමිකම ඔවුන්ට හිමි ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි බරපතළම ෙද් ෙමයයි.  හමුදාව 
අත් හැර ගිහිල්ලා ඉඳලා, අත් අඩංගුවට අරෙගන නැවත හමුදා 
ෙසේවෙය් ෙයොදවපු සමහර අයටත් ෙම්  සියයට 85 විශාම වැටුප් 
හිමිකම ලැබිලා තිෙබනවා. ෙමොකද,  කියාන්විත  රාජකාරිෙය් 
අවුරුදු පහ විතරයි බලන්ෙන්. ඒ නිසා අසාධාරණයට ලක් වුණු 
හමුදාෙව් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් විශාල දුක් 
ගැනවිල්ලක් තිෙබනවා. ඔවුන් එකට හමු වන තැන්වලදී වැටුප 
අනුව පහත් ෙකොට සැලකීමකට ඔවුන් පත් වී තිෙබනවා. ඔවුන් 
එක්කම සමාන්තරව බැඳුණු අයට වැඩි වැටුපක් ලැෙබමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  ඉතාමත් අසාධාරණ තත්ත්වයක් ෙම් 
වනෙකොට මතු ෙවලා තිෙබනවා.  
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කියාන්විත රාජකාරි සඳහා සකීයව දායක වී තස්තවාදී 
කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් තුවාල ලබා, පහත් ෛවද්ය වර්ග කිරීම් 
ලැබීම් ෙහේතුෙවන් වසර පහ සම්පූර්ණ ෙනොකළ අයට ෙම් විශාම 
වැටුප් හිමිකම ලැෙබන්ෙන් නැහැ. තුවාල ලබා සිටින නිසා 
ඒෙගොල්ලන්ට කියාන්විත රාජකාරියට යන්න බැහැ. කියාන්විත 
රාජකාරිෙය් අවුරුදු පහක් නැහැ කියලා ඔවුන්ට සියයට 85 විශාම 
වැටුප් හිමිකම ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

කියාන්විත ෙනොවන පෙද්ශයන්හි බුද්ධි අංශ රාජකාරි ෙකොට 
යුද්ධයට දායක වූ අයටත් ෙම් විශාම වැටුප් හිමිකම ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් හමුදාෙව් අය කියාන්විත ෙනොවන පෙද්ශයන්හි බුද්ධි 
අංශෙය් සිටිමින් විශාල රාජකාරියක් ඉටු කළා. ඔවුන් ෙම් යුද්ධය 
අවසන් කරන්න විශාල දායකත්වයක් සැපයූවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, හැබැයි, ඔවුන් කියාන්විත ෙනොවන පෙද්ශවල  
බුද්ධි අංශෙය් වැඩ කටයුතු කළා නම් ඔවුන්ටත් ෙම් සියයට 85 
විශාම වැටුප් හිමිකම ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ඒ සටෙන්දී තුවාල ලත් අයට ෙරෝහල් තුළ ෙන්වාසිකව රඳවා, 
ෙසේවා සැපයූ ෛවද්ය, ෙහද - ෙහදි කාර්ය මණ්ඩල හා ගිලන් රථ 
රියදුරන් වැනි වකව යුද්ධයට සම්බන්ධ වී විවිධ රාජකාරි කටයුතු 
කළ අයත් මීට ඇතුළත් ෙවනවා. ෙමොකද, යුද්ධෙයන් තුවාල වුණු 
අය ෙරෝහල් ගත කළාට පස්ෙසේ ඒ හමුදාෙව් රාජකාරිෙය්ම 
ෙයෙදන  nursesලා ඇතුළු අනිකුත් නිලධාරින් තමයි 
ෙම්ෙගොල්ලන්ව බලා  ගන්ෙන්. ඒෙගොල්ලන් යුද්ධයට දායක 
ෙවනවා. හැබැයි, ඒෙගොල්ලන් කියාන්විත රාජකාරිෙය් ඉන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් කියාන්විත රාජකාරිය නිසාම තුවාල ලැබූ ෙහෝ 
අපහසුතාවට පත් වුණු අය බලා ගැනීම ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් ටත් ෙම් සියයට 85 විශාම වැටුප 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

තිවිධ හමුදාව තුළ කුමන ස්ථානයක රාජකාරි කළද, ඔවුන් 
සම්බන්ධව සිටිෙය් යුද කියාකාරකමකට සම්බන්ධ ෙසේවයකට බව 
පැහැදිලියි. එෙසේම ෙමොවුන් වැඩිෙදනාෙග් රාජකාරි තීරණය 
වන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් කැමැත්තට අනුව ෙනොව, ෙසේවා අවශ්යතාවට 
අනුවයි. එෙහයින් තිවිධ හමුදා ෙසේවෙයන් අනතුරුව විශාම ගිය පසු 
කියාන්විත හා කියාන්විත ෙනොවන ෙලස වර්ග කිරීම අසාධාරණයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, විශාම ගියාට පසු කියාන්විතයි කියලා 
ෙකොටසක් වර්ගීකරණය කරනවා. කියාන්විත ෙනො වන කියලා තව 
ෙකොටසක් වර්ගීකරණය කරනවා. එය කිසිෙසේත්ම සාධාරණ 
නැහැ. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ එකට හමුදාවට  බැ ෙඳන කණ්ඩායම්.   

ෙම් අතර ෙද්ශපාලන බලවත්කම්වල උදව්ෙවන්, 
වුවමනාෙවන් කියාන්විත ෙසේවා අවස්ථා මඟ හැර සිටි අයද සිටිය 
හැකියි. අපි එෙහමත් දන්නවා. විවිධ ෙද්ශපාලන කියාකාරකම් 
සම්බන්ධ කරෙගන කියාන්විත රාජකාරියට ෙනොගිය අය ඉන්නවා. 
එෙහම අය එක් ෙකෙනක් ෙහෝ ෙදෙදෙනක් ඉන්න පුළුවන්. නමුත්, 
ඒ පිරිස ඉතාම අතෙළොස්සක් බව ෙම් ෙසේවාවල නිරත වූ අය 
ෙහොඳින්ම දන්නවා. ෙම් අයෙගන් විශාල පිරිසක් රෙට් අවශ්යතාව 
ෙවනුෙවන් තම රාජකාරි ඉටු කළ අයයි. ඒ අනුව ඔවුන්ට සිදු වී 
ඇති අසාධාරණය ආණ්ඩුව විසින් විසඳිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා ඉක්මන් කියා මාර්ග ගත යුතුව තිෙබන්ෙන්, ඔවුන් 
ෙබොෙහෝෙදෙනක් ජීවිතෙය් සැඳෑ සමය ගත කරන්නවුන් වීම 
නිසායි. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා මීට ෙපරත් -පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු 
වාරෙය්දීත්- ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විමසුවා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දීත් ෙම්කට විසඳුමක් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
වර්තමාන ආණ්ඩුෙවන් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් අසාධාරණයට 
ලක්වූ ෙසොල්දාදුවන්ට සාධාරණය ඉටු කර ෙදන්න කියලායි.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි මා 
අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

1. විශාම ලත් ෙමම පිරිසට අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව 
පිළිගනු ලබන්ෙන්ද? 

2. අසාධාරණයට ලක්වූ ෙමම පිරිසට පූර්ණ විශාම වැටුපක්, -
සියයට 85 විශාම වැටුප- කඩිනමින් ලබාදීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
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, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කළ ෙමම පශ්නයට අපි ඉදිරිෙය්දී උත්තර ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන.  ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 

අමාත්ය ගරු පී. හැරිසන් මැතිතුමා. 

 
කුඩා වී ෙමෝල් හිමියන් මුහුණ ෙදන ගැටලු : 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
சிறிய ெநல் ஆைல உாிைமயாளர்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் ெந க்க : கிராமியப் 

ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சாின  
கூற்  

DIFFICULTIES FACED BY OWNERS OF SMALL 
PADDY MILLS: STATEMENT BY MINISTER OF 

RURAL ECONOMY  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய 
அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා 

2015.11.27 දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද 
පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් තමයි මා ෙම් පිළිතුර ෙදන්ෙන්.  එතුමා 
අහලා තිබුෙණ්, කුඩා වී ෙමෝල් හිමියන්ෙග් පශ්නයක් පිළිබඳවයි. 
ඒත් එතුමාෙග් කථාෙව්දී කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ් වැඩිපුරම 
වී අෙළවි මණ්ඩලය සම්බන්ධෙයන්. ඒ  ෙකෙසේ ෙවතත්,  ඒ සඳහා 
පිළිතුරක් ලබා දීමට ඔබතුමා මට අවසරය ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

1599 1600 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී කර්මාන්තකරුවන් මුළුමනින්ම කඩා 
වැටී ඇති බව ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා.   ෙමයට 
ෙහේතුව වශෙයන් එතුමා සඳහන් කර ඇත්ෙත්, වී අෙළවි මණ්ඩලය 
විසින් මිලදී ගනු ලබන වී සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ට 
ලබා ෙනොදී පිටස්තර අයට අෙළවි කිරීමයි.   

ෙමෝල් හිමියන් විසින් වී සහල් බවට පත් ෙකොට සෙතොස හරහා 
ෙබදා හැරීම මඟින් රජයට සහල් ෙවෙළඳ ෙපොළට මැදිහත් වීමට 
හැකියාවක් ලැෙබන බව ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා. 
පසු ගිය සන්ධාන රජය පැවැති සමෙය්දි වී අෙළවි මණ්ඩලය මඟින් 
ෙමම  කමෙව්දය අනුගමනය කිරීම නිසා අකමිකතා රැසක් සිදු වී 
ඇති අතර,  රජයට විශාල අලාභයක් සිදු වී තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් දිගින් දිගටම වී 
අෙළවි මණ්ඩලය  ෙම් කමෙව්දය අනුගමනය කර  තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය රජය කාලයට අදාළව විතරක් දැනටමත් වී 
ෙමෝල් හිමියන් 30ෙදනකුට විතර  නඩු පවරා තිෙබනවා. ඒ අයට 
ලබා දුන් වීවලට ආපසු සහල් දීලාත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා අය 
විය යුතු මුදල් ෙගවීම්  කරලාත් නැහැ.  ඒ සම්බන්ධෙයන් මා 
ඔබතුමාට පසුව විස්තර ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

වී ෙමෝල් හිමියන් වී සහල් ෙකොට සෙතොස මඟින් ෙබදා හැරීම 
සහ සහල් ආපසු භාර ෙනොදීම සිදු වීෙමන් ඇති වුණු පාඩුව පසු ගිය 
කන්නෙය් විතරක් රුපියල් මිලියන 65ක් පමණ වනවා.   

එෙසේම සහල් පිට රට යැවීම සඳහා ෙමෝල් හිමියන් මඟින් 
සහල් ෙකටීම නිසා රුපියල් මිලියන 198ක පාඩුවක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අයුරින් බලන විට පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් විතරක් වී අෙළවි මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 1735ක 
පාඩුවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.   

දැනටමත් අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් එවැනි 
වී ෙමෝල් හිමියන් 38 ෙදනකුට විරුද්ධව පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. තවද ෙමෙසේ සහල් ආපසු භාර ෙනොදුන් වී ෙමෝල් 
හිමියන් 23 ෙදනකුට විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබන බව 
ඔබතුමා ෙවත දන්වා සිටිනවා. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී ෙමෝල් 
හිමියන්ට 1997 වර්ෂෙය් සිට 2000 කාල සීමාව තුළ ලබා දුන් ණය 
කපා හැරීමට 2008 වර්ෂෙය්දී පියවර ෙගන තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා 
මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු කාලෙය්ත් ෙම් කුඩා වී ෙමෝල් 
හිමියන්ෙග් ණය කපා හැරීම කර තිෙබනවා.  2000 - 2008 කාල 
සීමාෙව්දී ෙම් විධියට රුපියල් මිලියන 97ක් කපා හැර තිෙබනවා.    

ඊට පසුවත් ෙමම ෙමෝල් හිමියන්ට දිගින් දිගට බැංකු මඟින් 
ණය මුදල් ලබා දී ඇති අතර, 2014/15 මහ කන්නෙය් වී මිලදී 
ගැනීම සඳහාද බැංකු මඟින් ණය ලබා දී තිෙබනවා. එෙසේ වුවද එම 
වී ෙමෝල් හිමියන් එම මුදල් ෙයොදවාෙගන වී මිලදී ගැනීමක් සිදු 
කර ෙනොමැති බවත්, ඔවුන් එම මුදල් ෙවනත් කාර්යයන් සඳහා 
ෙයොදවාෙගන ඇති බවත් නිරීක්ෂණය ෙවනවා. මහජන බැංකුෙවන් 
හා ලංකා බැංකුෙවන් ෙම් ෙතොරතුරු පිළිබඳ දැනගන්න හැකියාවක් 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අසාධු ෙල්ඛනගත ෙවලා තිබියදීත් ඒ 
අයට පසු ගිය කන්නෙය් වී මිලදී ගැනීම සඳහා ණය මුදල් ලබා 
ෙදන ෙලසට ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා බැංකුවලට 
උපෙදස් දුන්නා. හැබැයි, එෙසේ තිබියදීත් ඒ අය ඒ මුදල් පරිහරණය 
කර නැහැ, වී මිලදී ගැනීම සඳහා. ඒ වාෙග්ම සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 

වී ෙමෝල් හිමියන්ට තම ෙමෝල් පවත්වාෙගන යෑම සඳහා වී 
ලබාගැනීමට ෙනොහැකිය යන්න සම්පූර්ණ අසත්යයකි. වී අෙළවි 
මණ්ඩලය මඟින් මිලදී ගනු ලබන්ෙන්, සාමාන්යෙයන් වී 
අස්වැන්ෙනන් සියයට 5ක පමාණයකි. ඉතිරි වී ෙතොග ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ සහ ෙගොවීන් ළඟ අතිරික්තව පවතිනවා. එකී වී ෙතොග සුළු 
හා මධ්ය පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන්ට මිලදී ගැනීමට ඕනෑ තරම් 
හැකියාව තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙවන් කියා 
තිෙබනවා, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන්ට වී අෙළවි 
මණ්ඩලෙය් වී ෙතොග නිකුත් ෙනොකිරීම නිසා ඒ වී ෙමෝල් කඩා 
වැටී තිෙබනවා කියලා. මා තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා, වී අෙළවි 
මණ්ඩලය මිල දී ගන්ෙන් වී අස්වැන්ෙනන් සියයට 5ක් බව. ඉතිරි 
සියයට 95ම එළිෙය් තිෙබන්ෙන්. සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් වී 
ෙමෝල් හිමියන්ට ඒ වී මිල දී ගැනීෙම් අවකාශය ඕනෑ තරම් 
තිෙබනවා.  

එෙහම නම්,  වී අෙළවි මණ්ඩලය මිලදී ගන්නා ඒ සියයට 
පෙහේ  වී ෙතොගෙයන්ද ෙම්  සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී ෙමෝල් 
හිමියන් නඩත්තු වන්ෙන් කියලා මා අහනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මෙග්  උත්තරෙයන් පසුව ඔබතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග්  point of Order   

එක ෙමොකක්ද? 

  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් විවාදයක්  ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] කලබල 
ෙවන්න එපා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Point of Order   එක ෙයොමු කරන්න,  ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමා පකාශයක් කරනවාය කියලායි කිව්ෙව්. දැන් එතුමා මාව 

පශ්න කරනවා. එෙහනම් ම ට අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑකම  
තිෙබනවා, ඒ ගැන කියන්න.  එෙහම නැත්නම් ඒ විවාදය 
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ෙවලාෙව්දී ඉන්න  ඕනෑ. විවාදය ෙවලාෙව්දී ඉන්ෙන් නැතිව  පසුව 
අවිත් අමාත්යාංශ  පකාශයක් හැටියට  කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් 
මෙගන්  පශ්න කරනවා.  එතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට 
පුළුවන්. හැබැයි, " ඔබතුමා දන්නවාද", " ඔබතුමා කියනවාද" " 
ඔබතුමා ඔප්පු කරනවාද"  කියලා අහනවා නම්,  ඒවා කරන්න  මට 
අවස්ථාවක් ෙදන්න  ඕනෑ. මට අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැතිව ඒක 
කරන්ෙන් ෙකො ෙහොමද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා කරණු ඉදිරිපත් කරන්න. [බාධා 

කිරීමක්]  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
නැහැ, නැහැ. ෙම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

ෙම්ක අහෙගන ඉන්න ෙකෝ.  ඊට පසුව ඕනෑ නම් ෙම්ක විවාදයකට 
ගන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, පැහැදිලි කිරීම කරන්න.  
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු  කථානායකතුමනි, එතුමා සඳහන් කර තිබුණා, පසු ගිය 

වතාෙව්දී කතරගම බස්නායක නිළෙම්ට අපි වී  නිකුත් කළාය 
කියලා. කතරගම බස්නායක නිළෙම්ට වී නිකුත් කෙළේ  නැහැ. 
එතුමාෙග් සෙහෝදරයා වී අර ෙගන තිෙබනවා. එෙසේම කතරගම 
ෙද්වාලෙය් බස්නායක නිළෙම්, කුමාරෙග් යන අයට වී ෙමටික් 
ෙටොන් 38,500ක් ලබා  දී ඇති බවත්, රුපියල් 38.50 ගණෙන්  එකී 
වී ෙතොග ලබා දී ඇති බවටත් ගරු මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාව 
ෙනොමඟ යවා තිෙබනවා. ගරු කථානානයකතුමනි, මා මුලින් 
කිව්වා වාෙග් කතරගම බස්නායක නිළෙම්ට වී දුන්ෙන් නැහැ. 
එතුමාෙග් සෙහෝරයාට වි ෙමටික්   ෙටොන් 38,500ක් දීලාත් නැහැ. 
අපි ඒ ෙවලාෙව් වී අෙළවි මණ්ඩලය විසින් විවෘත ෙටන්ඩර් 
කැඳවීමක් කළා. ඒ ෙටන්ඩර් කැඳවීම පුවත් පත්වල පළ කළා. 
ඒෙකදී  විසිඑක් ෙදෙනක්  ෙම් සඳහා ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුණා. එම 
විසිඑක් ෙදනාෙගන් කුමාරෙග් මහත්මයා තමයි වැඩිම ලංසුවට 
ෙටන්ඩරය ඉදිරිපත් කර  තිබුෙණ්. ඒ අනුව, එතුමා ෙකොෙහත්ම වී 
කිෙලෝව රුපියල් 38.50 ගණෙන් මිලදී ගත්ෙත් නැහැ. ෙමොකද, 
රුපියල් 38.50 මිල නියම කරලා තිෙබන්ෙන් නාඩු වී සඳහායි. 
නාඩු වී ඇටයක්වත් එතුමා ගත්ෙත් නැහැ. එතුමා ගත්ෙත් කීරි 
සම්බා සහ සම්බා වී පමණයි. එය මුළුමනින්ම සාවද්ය ෙතොරතුරක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි වී ෙමටික් ෙටොන් 38,500ක් සඳහා 
ෙටන්ඩර් කැඳවපුවාම, වැඩිම මිල ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ් 
කුමාරෙග් මහත්මයා. එතුමා ගත්ෙත් වී ෙමටික් ෙටොන් 12,421ක් 
පමණක් වන අතර, එෙසේ අෙළවි කර ඇත්ෙත් කීරි සම්බා කිෙලෝව 
රුපියල් 46.50ට සහ සම්බා කිෙලෝව රුපියල් 46 බැගිනි. ෙමම මිල 
තීරණය කර ඇත්ෙත් 2015.06.29 හා 2015.06.30ෙවනි දිනයන්හි 
පසිද්ධ පුවත් පත් දැන්වීම් මඟින් කැඳවන ලද මිල ගණන් පදනම් 
කර ගනිමිනි. ඉහත සඳහන් පසිද්ධ ෙටන්ඩරය අනුව ලැබී තිබූ 
ඉහළම මිල ගණන වූෙය් කීරි සම්බා හා සම්බා කිෙලෝවක් සඳහා 
රුපියල් 45.03ක් වන අතර, නාඩු කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 
29.52කි. ඒ අනුව වී අෙළවි ෙකොට ඇත්ෙත් ෙටන්ඩරෙය් උපරිම 
මිලටත් වඩා ඉහළ මිලකට බව මා ඔබතුමා ෙවත සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි.  

ෙමෙසේ වී අෙළවි කිරීමට කටයුතු කර ඇත්ෙත් 2015 යල 
කන්නෙය් වී මිලදී ගැනීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලය මඟින් පත් 
කර තිබූ මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
යුතු ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් සහ අගාමාත්ය උපෙද්ශක 
ඇතුළු විවිධ ආයතනවල නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත නිලධාරි 
කමිටුෙව් උපෙදස් මතය. 

ෙමම මිල ගණන් තීරණය කරන ලද්ෙද් කීරි සම්බා හා සම්බා 
සඳහා මුල් ෙටන්ඩරයට ඉල්ලුම් කළ සියලු ෙදනාෙගන් නැවත 
මිල ගණන් විමසා ඉහළ මිල ගණන් ලබා ගැනීෙමන් පසුවය. ෙමම 
මිල ගණන් එවකට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පැවති උපරිම මිල ගණන් 
වන බවද සභාෙව් කාරුණික අවධානයට ෙයොමු කරවමි. පසිද්ධ 
ෙටන්ඩරයක් මඟින් මිල ගණන් කැඳවා වී අෙළවි මණ්ඩලය 
මඟින් වී අෙළවි කළ පථම අවස්ථාව ෙමය ෙව්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඉතිහාසෙය් කවරදාකවත් වී අෙළවි මණ්ඩලය 
ෙටන්ඩර් කැඳවලා ෙම් විධියට  වී විකුණලා නැහැ. ෙමම මිල 
ගණන් යටෙත් පදානය කරනු ලැබූ සමස්ත වී ෙතොගය මිලදී 
ගැනීමට කුමාරෙග් මහතා කටයුතු කර ෙනොමැති බවද කාරුණිකව 
දන්වමි.  

ගරු කථානායකතුමනි,  යල කන්නෙය් මිලදී ගත්ත වී ටික අපි 
නිකුත් කෙළේ නැත්නම්,  පසු ගිය මහ කන්නය සඳහා ගබඩා හිස් 
කර ගැනීෙම් අපහසුතාවක් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අපි පුළුවන් 
තරම් ඉක්මනට  ෙටන්ඩ ර් කැඳවලා ෙම් වී ෙතොග ඉවත් කිරීමට 
කටයුතු කෙළේ.  

භාණ්ඩාගාරෙය් මූල්ය පතිපාදන හිඟය සැලකිල්ලට ෙගන 
ෙමම කාර්ය කඩිනම් කිරීම සඳහා ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් ද 
උපෙදස් දී ඇත. ෙම් සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලෙය් ආවරණ 
අනුමැතිය ද ලැබී ඇත. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඇතිව 
තමයි ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කටයුත්ත කෙළේ. වී අෙළවි 
මණ්ඩලය මඟින් වී අෙළවි කිරීෙම්දී ෙමෝල් හිමියන්ම වී මිලදී ගත 
යුතු බවට ෙකොන්ෙද්සි පනවා ෙනොමැත.  වී අ ෙළවි මණ්ඩලය ෙම් 
වී ෙතොග සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ෙකොට කිව්ෙව් නැහැ, වී මිලදී 
ගන්නා හැෙමෝටම වී ෙමෝල් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා,  "කුමාරෙග් යන අයට වී 
ෙමෝලක්වත් නැහැ"  කියලා.  මම එතුමාට පැහැදිලිවම සඳහන් 
කරන්න කැමතියි,  තිකුණාමළය, තඹලගමුව වී ෙමෝල එතුමාෙග් 
නමට තිෙබන බවට අදාළ ලියවිලි සාක්ෂි සමඟ ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන බව. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවර වී අෙළවි කිරීෙම්දී අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් නියම කර ඇත්ෙත් ඉහළම ෙටන්ඩර් මිලට වඩා 
වැඩි මිලකට වී විකිණීමටය. එනම්, කීරි සම්බා කිෙලෝවක් සඳහා 
රුපියල් 57.05යි. ගරු කථානායකතුමනි, අපි කීරි සම්බා වී අෙලවි 
මණ්ඩලය මිලදී ගත්ෙත් රුපියල් 50 ගණෙන්යි. දැන් අපි 
විකුණන්ෙන් රුපියල් 57.05කට. කීරි සම්බා ෙවනුෙවන් ඉහළම 
ෙටන් ඩරයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  අපි 
සම්බා මිලදී ගත්ෙත් රුපියල් 50ටයි. ෙමවර ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය් 
ඉහළම මිල ලැබිලා තිෙබනවා, රුපියල් 51කට. නාඩු අපි මිලදී 
ගත්ෙත් රුපියල් 40ටයි. හැබැයි නාඩුවල මිල පහත වැටීමක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලත් එක්ක තමයි අපි නාඩු 
අෙලවි කිරීමට කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්.  

මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ, වී අෙලවි 
මණ්ඩලය තිෙබන්ෙන් ෙවෙළඳ ව්යාපාරයක් හැටියට 
පවත්වාෙගන යන්න ෙනොෙවයි. එක පැත්තකින් රජය ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙගොවියාෙග් වීවලට ඉහළම මිලක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදන්න ඕනෑ නිසා  ෙමවර රුපියල් 50ට සම්බා මිලදී ගැනීම සිදු 
කළා. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික ෙමෝල් හිමියන්ට සිදු වුණා, ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙවනදා ගත්තු මිලට වඩා ඉහළ මිලකට ෙගොවියාෙගන් 
වී මිලදී ගැනීම සිදු කරන්න. නාඩුවලට රුපියල් 40ට, 45ට අපි මිල 
නියම කරන ෙකොට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හැම වී කිෙලෝ එකක් සඳහාම 
රුපියල් 35ට ඉහළ මිලක් ෙගවා මිලදී ගන්න ඒ ෙව ෙළඳ 
ව්යාපාරිකයන්ට සිදු වුණා.  

පධාන ෙමෝල් හිමියන් කිහිප ෙදෙනකුට වී අෙළවි කිරීමට 
කටයුතු කරනවා කියලා ගරු මන්තීතුමා ෙම් සභාවට කරුණු 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අපි එෙහම 
ෙමෝල් හිමිෙයෝ ෙතෝරාෙගන නැහැ. ෙමවර ෙටන්ඩරය සඳහා වී 
ෙමෝල් හිමියන් 60ෙදෙනකු ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩිම ඉල්ලුම අනුවයි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. රජය මඟින් වී සඳහා සහතික මිලක් නියම කර 
ඇත්ෙත් ෙගොවියාෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් අරමුෙණන් 
වන අතර, එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් ලාභ ලබා ගැනීෙම් 
ආයතනයක් වශෙයන් කියාත්මක වීමට වී අෙළවි මණ්ඩලයට 
හැකියාවක් නැත. ෙගොවීන්ට ශුභසාධන ෙසේවාවක් සැලසීෙම්දී 
රජයට පාඩු විඳීමටද සිදු විය හැක. 

ගරු කථානායකතුමනි, ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට වී 
අෙළවි මණ්ඩලය මඟින් වී ටික විකුණා අපි  මහා භාණ්ඩාගාරයට 
රුපියල් බිලියන 10ක් ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියන 
කාරණය මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි, මින් ෙපර කවර අවස්ථාවක ෙහෝ 
එවැනි මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරය ෙවත ලබා දීම සිදු කර නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ඉදිරි මහ කන්නෙය්දී ෙගොවි ජනතාව හා පාරිෙභෝගිකයා 
යන ෙදපාර්ශ්වෙය්ම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන අයුරින් සහතික 
මිලක් නියම කිරීමට රජය විසින් කටයුතු කරෙගන යන බවත් මම 
ඔබතුමා ෙවත දන්වා සිටිනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියනවා, 
අතිගරු  ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම 
මෙග් නායක ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් මට වී 
අෙළවි මණ්ඩලය බාරදී තිෙබනවා; ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ශතපහකවත් වංචාවක් කරන්නට ඉදිරිෙය්දී ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ 
කියන කාරණය මම තමුන්නාන්ෙසේට පකාශ කරමින් නවතිනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතාෙග් වරපසාද 

පශ්නය. 

 
වරපසාද: 2015 ෙනොවැම්බර් 29 වන දින 

''ඉරිදා ලංකාදීප'' පුවත්පෙත් පළ වූ වාර්තාව 
சிறப் ாிைம :  2015 நவம்பர் 29ஆம் திகதிய  

"இாிதா லங்காதீப" பத்திாிைக அறிக்ைக 
PRIVILEGE:  "IRIDA LANKADEEPA" REPORT OF 

29TH NOVEMBER, 2015 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015.11.29 වන දින ''ඉරිදා ලංකාදීප'' 

පුවත් පෙත් 20 වන පිටුෙව්   "රජෙය් නිල නිවාස ආපසු ෙනොදුන් 

මැති ඇමතිවරුන් ෙමන්න" කියලා සඳහන් වුණා. ඒ අය අතෙර් 
මෙග් නමත් පළ කර තිබුණා.  [බාධා කිරීම්] 

මන්තීවරෙයක් හැටියට මට නිල නිවාසයකට හිමිකමක් 
තිෙබනවා. මන්තී නිවාස අපට ලබා ෙදන්ෙන් ඔබතුමාෙග් මහ 
ෙල්කම්තුමා විසින්. අපි එතුමාට කිව්වා, අපට නිල නිවාසය ලබා 
ෙදන්න, දැනට සිටින නිල නිවාසෙයන් පිටවී යන්නට කියා. නමුත් 
අපිට තවම එය ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ අතර අපි රාජ්ය පරිපාලන 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට දැන්වූවා, - [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
අන්න  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කිව්වා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පණු කැවිල්ලද? [බාධා කිරීම්] පණු කැවිල්ලද? නිකම්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙවන්ෙන් නැතුව වාඩි ෙවලා ඉන්න. ෙම් ගැන කථා කරන්න ඉඩ 
දීලා. ෙම් වරපසාද පශ්නයක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න.[බාධා කිරීම්]  
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙම් කථා කරන්ෙන් වරපසාද පශ්නයක්.[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ 

ෙදන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා ඔබතුමාෙග් 

පාර්ලිෙම්න්තුවයි, රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශයයි අතෙර් පා 
පන්දුවක් කර ගන්නට ඉඩ ෙදන්න බැහැ කියායි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවයි, රාජ්ය 

පරිපාලන අමාත්යාංශයයි අතර පා පන්දුවක් කරගන්න ඉඩ ෙදන්න 
බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම කියන්ෙන්,- [බාධා කිරීම්] එෙහම නිල නිවාසය අත් 

හැරීමට බැරි යයි කිව්ව අයෙග් නම් අතරට මෙග් නම දැමීම 
වැරදියි කියායි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට 

එම පැහැදිලි කිරීම කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ඒ නිල නිවාසෙය් හිමිකම තිෙබනවා. ඒ නිසා - [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු සභානායකතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මන්තීවරෙයකුෙග් නිවාස පශ්නය 

වරපසාද පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීවරෙයකුෙග් නිවාස පශ්නය වරපසාද පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. දැන් එතුමා පුවත් පතක පළ වූ ෙතොරතුරක් 

සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කෙළේ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] So, we 
will end that now.  He gave the explanation. So, that is  over. 
-[Interruption.]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It is not a matter of Privilege. The right of a Member 

of Parliament to have a  house is not a matter Privilege.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
The publication is about a Member of Parliament. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, this should be taken up at the House Committee. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
He wanted to give an explanation about the newspaper 

item. That, I allowed. So, that is over now. Let us move 
on to the next item.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, please refer this to the Committee on Privileges. - 

[Interruption.] Sir, my request is, refer this to the 
Committee on Privileges.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That was a very short explanation, which I allowed. 

So, Hon. Member, you have already done that. - 
[Interruption.] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, you have to refer it to the Committee on 

Privileges. - [Interruption.]   
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ගරු 

මන්තීතුමා කථා කළ නිසායි මම කථා කරන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්ෙන්, ෙකොළඹ නිවාසයක් නැති මන්තීවරෙයකුට හරි, 
ඇමතිවරෙයකුට හරි. අපි ඇමතිවරුන් ෙවලාත් නිල නිවාස ලබා 
ෙගන නැහැ. ෙමොකද, අපට ෙකොළඹ නිවාස තිෙබන නිසා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] එතුමාෙග් නිවාසය තිෙබන්ෙන්ත් ෙකොළඹ. මම දන්ෙන් 
නැහැ, එතුමා නිල නිවාසයක් ඉල්ලන්ෙන් ෙමොකද කියලා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ලජ්ජයි.  

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා හිටපු ජාතික භාෂා හා සමාජ 
ඒකාබද්ධතා ඇමතිතුමා. නමුත් එතුමා "ඕයි" කිව්වා. ඒ වාෙග් 
අනවශ්ය වචන කිහිපයක් කිව්වා. ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් 
කරන්න. එතුමා වැරදි වචන කිහිපයක් කිව්වා. අපි මන්තීවරුන් 
විධියට මාදිෙවල මන්තී නිවාසවල ඉන්නවා. ගරු වාසුෙද්ව  
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් එන්න, මාදිෙවලට. ඇමතිකෙම් ඉන්න 
ෙකොට හිටපු ෙගදරින් ඉවත් ෙවන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලා කරුණාකර ඉඳ ගන්න. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] දැන් පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.  

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
තිකුණාමලය, පන්කුලම, ෙමොරවැව දකුණු සිරිගජබා 

ගල්ෙලන් රජමහා විහාරසථ් සංවර්ධන සභාව 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

தி ேகாணமைல, பன்குளம், ெமாரெவவ ெதற்கு 
சிறிகஜபா கல்ெலன ரஜமஹா விஹாைர அபிவி த்தி 

மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
TRINCOMALEE, PANKULAMA, MORAWEWA SOUTH, 
SIRIGAJABAA GAL LEN RAJAMAHA VIHAARASTHA 
SANWARDHANA SABHAWA (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
Sir, I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Trincomalee, Pankulama, Morawewa South, Sirigajabaa Gal Len 
Rajamaha Vihaarastha Sanwardhana Sabhawa." 

1609 1610 



2015  ෙදසැම්බර් 01   

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
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 බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப  சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  த்தசாசன 
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  Buddhasasana for report. 

 
 
සුසන්ත පුංචිනිලෙම පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
சுசந்த ஞ்சிநிலேம மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
SUSANTHA PUNCHINILAME FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 
 

ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
Sir, I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Susantha Punchinilame Foundation." 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
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 සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப  சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க வ ட்டல் 

மற் ம் நலன் ாி  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 Social Empowerment and Welfare for report. 

එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன மன்றம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

M.K.A.D.S. GUNAWARDHANA FOUNDATION 
(INCORPORATION) BILL  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා. 

"එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 
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 සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப  சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க வ ட்டல் 

மற் ம் நலன் ாி 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 Social Empowerment and Welfare for report. 

 
ශී ලංකා ෆාතිහ ්ආයතනය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
இலங்ைக பாதிஹ் நி வனம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
FATHIH INSTITUTE OF SRI LANKA (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பின்வ ம் 

பிேரரைணைய நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  
 
"இலங்ைக பாதிஹ் நி வனத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா  
சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக" 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 

 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික 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   தபால், தபால் 

ேசைவகள்  மற் ம் ஸ் ம் சமய 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 Post, Postal Services and Muslim Affairs for report. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා - පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 

කිරීම - එතුමා පැමිණ නැත. 
 

 

ෙදල්ෙතොට මහෆ්ලුල් උලමා අරාබි විදුහල 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

ெதல்ெதாட்ட மஹ்ப ல் உலமா அர க்கல் ாி 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

DELTOTA MAHFALUL ULAMA ARABIC COLLEGE 
(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෙදල්ෙතොට මහ්ෆලුල් උලමා අරාබි විදුහල සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය මුදණය 

කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික 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   தபால், தபால் 
ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 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  Post, Postal Services and Muslim Affairs  for report. 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 
 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 
කියවන ලදී.   

ඊට අදාළ පශන්ය [ෙනොවැම්බර් 20] 
"පනත් ෙ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 20] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு  ரவி க ணாநாயக்க] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 

November] 
"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon. Ravi 

Karunanayake] 
Question again proposed. 

 
[පූ.භා. 10.06] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, සැප්තැම්බර් 01වන දා ෙම් ගරු සභාව 

අමතමින් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා රජෙය් පතිපත්ති 
පකාශය ඉදිරිපත් කළා. ෙනොවැම්බර් 05වන දා මම අෙප් රජෙය් 
ආර්ථික පතිපත්තිය පිළිබඳව සවිස්තරව කරුණු පැහැදිලි කළා. 
ෙනොවැම්බර් 20වන දා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අෙප් සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුෙව් මුල්ම අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ෙම් ෙල්ඛන 
තුන  මඟින් අප අෙප් ආණ්ඩුෙව් දැක්ම, සැලැස්ම සහ කියාන්විතය 
ගැන පූර්ණ චිතයක් ජනතාව හමුෙව් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් 
ආකාරෙයන් විවෘතව, සවිස්තරව සහ අවංකව ජනතාව ෙවතත්, 
ෙම් ගරු සභාව ෙවතත් කරුණු ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවන් තිෙබ්දැයි 
විමසා බැලීම ඔබට භාරයි. 

පවුල්වාදෙයන් දූෂිතව, පජාතන්තවාදය පාගා දමමින්, 
අශීලාචාර සමාජයක් නිර්මාණය කරවමින් ඒකාධිපතිත්වය කරා 
ඇෙදමින් තිබූ ගමන් මඟ ෙවනස් කරලීමට ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකුට අවශ්ය වුණා. අප ඒ සඳහා පසිද්ධ සටන් බිමට 
අවතීර්ණ වුෙණ් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් 21වන දායි. එදා 
අෙප් සටනට නායකත්වය ෙදන ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා කවුරුන්දැයි 
අප ජනතාව ඉදිරිෙය් ෙහළි කළා. එදා සිට ෙම් දක්වා අප ආෙව් 
අභිෙයෝගාත්මක හා අසීරු ගමනක්. ඒ ගමන ෙමෙතක් ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් දකින්නට ෙනොලැබුණු, අසන්නට ෙනොලැබුණු 
ආකාරෙය් සංකීර්ණ හා සංෙව්දී එකක්.  

ජනවාරි 08වන දා ජනාධිපතිවරණය අප ජය ගත්තා. අෙගෝස්තු 
17වන දා පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය අප ජය ගත්තා. සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුවක් අපි ඇති කළා. අෙප් රජෙය් මූල්ය හා ආර්ථික පතිපත්ති 
රටට ෙහළි කළා. අය වැය ෙයෝජනාවන් ඉදිරිපත් කළා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙම් මුහුණ ෙදන්ෙන් අලුත් අත් 
දැකීමකට. අප ෙම් යන්ෙන් අලුත් ගමනක්. වසර ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ සාම්පදායික ෙද්ශපාලනයක සිර වී සිටි ෙබොෙහෝ අයට ෙම් 
ෙවනසට, ෙම් අලුත් ගමනට මුහුණ දීමට අමාරුයි. ඔවුන්ට 
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ෙමවැනි අලුත් ගමනක්, අලුත් සම්පදායක් හුරු පුරුදු නැහැ. 
ජනාධිපතිතුමන් රජෙය් පතිපත්ති පකාශය ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාෙව්දීත්, මා රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාෙව්දීත්, මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාෙව්දීත් ෙම් තත්ත්වය අපට පැහැදිලිවම දක්නට ලැබුණා. 
අය වැය විෙව්චනය කළ අය, විෙව්චනය කරන අය කිව්ෙව් 
ෙමොනවාද? “ෙමෙලෝ රහක් නැති අය වැයක්”, “ෙද්ශීය ආර්ථිකය 
විනාශ කරන අය වැයක්”, “මුළු රටම විකුණන අය වැයක්” කියලා 
සමහරු කිව්වා. “කැබිනට් මණ්ඩලය අය වැයට සහෙයෝගය 
ෙදන්න තීරණය කර ඇති නිසා අපට අය වැය විෙව්චනය කරන්න 
විධියක් නැති ෙවලා තිෙබනවා” කියා තවත් සමහරු කිව්වා. ෙම්වා 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ පට්ට ගහපු සම්පදායික සටන් පාඨ. 
සද්දය විතරයි, ගැඹුරක් නැහැ. ෙම් උදවිය ගැන අප වැරදි 
ෙකෝණයකින් බලන්ෙන් නැහැ. ඒ අය ගැන අපි තරහක්, 
ෛවරයක් ඇති කර ගන්ෙන්ත් නැහැ. 

ෙම් පිළිබිඹු වන්ෙන් සම්පදායික ෙද්ශපාලනෙය් ස්වරූපයයි. 
කිසිදු විද්යාත්මක පදනමක් ෙනොමැතිව විරුද්ධ වීමයි කරන්ෙන්. 
එෙසේත් නැතිනම් විරුද්ධ වීමට අවශ්ය නිසා විරුද්ධ වීමයි 
කරන්ෙන්. රෙට් අවශ්යතාව නිසා ෙනොව, තම තමන්ෙග් පක්ෂවල 
අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් විරුද්ධ වීමයි කරන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම එක උදාහරණයක් ෙදන්නම්. ඒ 
තමයි ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවක භාරකාර අරමුදල 
සම්බන්ධව ෙගන යන විෙරෝධතාව. ෙම් තත්ත්වයට පත්වීමට 
පධානතම ෙහේතුව ෙමම අරමුදල් ෙදක පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලනය 
යටෙත් ෙසොරකම් කිරීමයි. ෙමයට එෙරහි වූ ෙසේවකයන්ට ෙවඩි 
තබා මර්දනය කිරීමට කටයුතු කළ අතර, එහිදී ෙරොෙෂේන් චානක 
ඝාතනය ෙකරුණා. ඒ අනුව දැන් තිෙබන්ෙන් ෙල් තැවරුණු ගසා 
කෑ අරමුදල්. 

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවක භාරකාර අරමුදල 
අහිමි ෙව්දැයි යන්න පිළිබඳව ෙසේවකයන් හා සංගම් අතර සාධාරණ 
බියක් හා සැකයක් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මා ෙසේවක 
සංගම් හා නායකයින් හමුවී සාකච්ඡා කළා. ඒක අෙප් යුතුකමක්. 
අද ෙමම අරමුදල් සඳහා නීතිෙයන් කිසිදු ආරක්ෂාවක් ඇත්ෙත් 
නැහැ. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පිළිබඳ පනෙත් 5වැනි 
වගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා. 

"ෙමම පනෙත් අවශ්යතා සඳහා වහා අවශ්ය ෙනොවන්නා වූ 
අරමුදල්, මුදල් මණ්ඩලය විසින් සුදුසු යැයි හඟිනු ඇත්තා වූ 
සුරැකුම්හි ආෙයෝජනය ෙකොට එම සුරැකුම් අෙළවි කළ හැක." 

එෙහම නම් ෙමය සම්පූර්ණෙයන්ම මූල්ය මණ්ඩලෙය් 
කැමැත්ත අනුවයි කරන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි පසු ගිය පාලන 
සමෙය්දී ෙමම අරමුදල්වලට අත ගහන්න පුළුවන් වුෙණ්. [බාධා 
කිරීමක්] තමන් කැමැති තැනක ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ මුදල් සුරක්ෂිතව තිෙබනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සුරක්ෂිතව තිෙබනවා. ඒ සියයට 10ෙන් පශ්නයක් වුෙණ්. Rs. 

1.6 Trillionවලින් සියයට 10ක් කියන්ෙන් ෙලොකු ගණනක්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රුපියල් බිලියන 170ක්. ඒක හරි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ අනුව ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පිළිබඳ පනෙතහි ෙමම 

අරමුදෙල් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් කිසිදු ෙකොන්ෙද්සියක් 
සඳහන්ව නැහැ. මූල්ය මණ්ඩල පනත යටෙත්, එහි 5වැනි 
වගන්තිය යටෙත් මූල්ය මණ්ඩලෙයහි අරමුණු වන්ෙන්; 

(අ) ආර්ථික සහ මිල සථ්ායිතාව ; සහ 

(ආ) මූල්ය කම සථ්ායිතාව. 

ඒ අනුව ෙම් පනතින් ඉහත සඳහන් කරුණු ෙදක සාක්ෂාත් 
කර ගැනීෙම් කාර්ය භාරය මහ බැංකුව ෙවත බලය ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ ගැන විතරයි තිෙබන්ෙන්. මුදල් ආරක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ කියා නැහැ. ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් ස්ථාවරභාවයට වුවමනා 
නම් ඒ මුදල් ෙයොදවන්න පුළුවන්. ඒකටයි ඒ මූලික බලය 
තිෙබන්ෙන්. 

ෙසේවක භාරකාර අරමුදෙල් අධ්යක්ෂකවරුන් ෙලස පත් කරනු 
ලැබුෙව් තමන්ට හිතැති පුද්ගලයන් පමණක් වන අතර, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කිසිදු විනිවිදභාවයකින් යුතුව කටයුතු කර නැහැ. 

මැෙල්සියාෙව් 1991 ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් පනෙත් 25 
වන වගන්තිය අනුව අධ්යක්ෂක මණ්ඩලය භාරකරුවන් 
වශෙයනුයි කියා කරන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් අරමුදෙල් භාරකරුවන් 
වන්ෙන් අධ්යක්ෂක මණ්ඩලයයි. අෙප් මූල්ය පනෙත් ඒක නැහැ. 
මැෙල්සියානු පනෙත් 26, 26 A, 26B, 26C , 27, 28 සහ 29A  
අනුව අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල් ආෙයෝජනය කිරීම පිළිබඳව 
සවිස්තරාත්මකව එහි සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙම් නීතිෙය් තිෙබන 
ඒවා අෙප් නීතියක නැහැ. සමහර රටවල මීට වැඩිය නීති 
තිෙබනවා. මැෙල්සියානු පනෙත්  අදාළ අංශ ටික කියවන්නම්.  

 

“26.  Power of the Board to invest 

 26A. Power of the Board to invest in an approved company 

 26B . Board to invest in Government Securities 

 26C.  Power of the Board to establish a corporation or a company 

 27.  Declaration of dividend 

 28.  Provision for advancement from the Federal Consolidated 
Fund 

 29A. Investment by member of the Fund” 

ෙම් සියල්ලම ඒ අයෙග් නීතිෙය් තිෙබනවා. අෙප් එකම 
නීතියකවත් ෙම් ආරක්ෂාව නැහැ. 

එෙසේ ආෙයෝජනය කිරීෙම්දී පිළිපැදිය යුතු ෙකොන්ෙද්සි 
පිළිබඳවද පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා. එමඟින් ඒ අරමුදල 
සඳහා වූ ආරක්ෂාව තහවුරු කර තිෙබනවා. 

මහ බැංකුව පතිසංස්කරණය කිරීෙම් වැඩ කටයුතුවලදී ෙම් 
පිළිබඳව අප අනුගමනය කළ යුතු කියා මාර්ග පිළිබඳව සලකා 
බලනවා. ෙමම අරමුදල් ෙදක පිළිබඳව තීරණ ගැනීම සඳහා 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කිරීමටත්, එම අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
ව්යවස්ථාදායක සභාෙව් අනුමැතිෙයන් පත් කිරීමටත් අදහස් කර 
තිෙබනවා. 

1615 1616 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා සහ භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්වරයා 
ෙමම අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන් තමයි ඒ 
නිෙයෝජිතයන්. 

ෙමම අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ගන්නා තීරණ පිළිබඳ පශ්න 
තිෙබනවා නම් ඊට මැදිහත් වීමට මූල්ය මණ්ඩලයට හැකියාව 
තිෙබනවා. අන්තිම තීරණය මහ ජන ධනභාරෙය් භාරකරුවන්ට 
භාර දී තිෙබනවා. ඒ භාරකරුවන් පත් කරන්ෙන් ව්යවස්ථාදායක 
මණ්ඩලෙයන්. ෙසේවක අංශෙයන්, වාණිජ මණ්ඩලවලින්, සිවිල් 
සමාජෙයන් ඒ අය පත් කරන්ෙන්. ඒ අය තමයි ෙමය ආරක්ෂා 
කරන්ෙන්. අවසන් වශෙයන් ෙම් සියලු කියා මාර්ග 
පාර්ලි ෙම්න්තුෙව් මූල්ය පාලනයට යටත් ෙවනවා. ෙම් ෙයෝජනා 
තමයි දැනට සාකච්ඡා කර තිෙබන්ෙන්. තීරණ ෙමොකුත් අරෙගන 
නැහැ.  

වෘත්තීය සමිති නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවා නියුත්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳව -ඒකාබද්ධ කරන්නද, ෙවනම 
ෙගන යන්නද කියන එකට- ඔවුන්ෙග් අදහස විමසූ විට කියා 
සිටිෙය්,   

1. එම අරමුදල් ෙදක ෙවන ෙවනම පවත්වාෙගන යාම සුදුසු 
බව හා  

2. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් කළමනාකාරිත්වය 
තවදුරටත් මහ බැංකුව යටෙත් පවත්වාෙගන යා යුතු බවයි.  

 ඒක ෙවනම කාර්ය මණ්ඩලයකට ෙදන්ෙන් නැතිව දැන් 
තිෙබන විධියට කරන්න ඕනෑ. ඒ අරමුදල් ෙදක ෙවනම 
තියන්න කිව්වා. ඒ කාරණා ෙදකටම අප එකඟ වුණා. එය 
පදනම් කරෙගන මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා හා ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදෙල් පධානියා සමඟ ෙම් පිළිබඳ 
සාකච්ඡා කර ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට විතරයි අප 
තීරණය කර තිෙබන්ෙන්. ඒ තීරණ ටික වෘත්තීය සමිති 
නායකයන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පසුව තමයි, අවසන් 
තීරණය කැබිනට් මණ්ඩලයට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක 
සභාවල අනුමැතියට යවන්ෙන්. ෙම්ක හැම එක්ෙකනාම 
සම්බන්ධ කරෙගන කරන වැඩසටහනක්. ෙම් ජනතාවට 
අයිති මුදල්. ආණ්ඩුවට අයිති මුදල් ෙනොෙවයි. මීට වඩා 
ෙහොඳ කමයක් ගැන ෙයෝජනා කරනවා නම් ඒ දිහා 
බලන්න අප ලැහැසත්ියි. ෙම්ක අප ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් නීතිෙය් ඒ ආරක්ෂාව නැහැ. අනික, මූල්ය මණ්ඩලෙය් 
කාලය දැන් ෙයොමු ෙවන්න යන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
මූල්ය කමය උඩයි. අන්න ඒකත් පශන්යක්. ඒවා බලාෙගන, 
අපි කිව්වා ඕනෑ නම් විකල්ප අදහස ්ෙගෙනන්නය කියා. 
අපි සාකච්ඡා කරමු. ෙම් පිළිබඳ අන්තිම වචනය 
තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව අෙත්යි. ආණ්ඩුවට ෙනොෙවයි. 
ඉසස්ර ඒ අයිතිය ආණ්ඩුවට තිබුණා. විරුද්ධ පක්ෂය 
පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට අප ඒකට විරුද්ධ වුණා. දැන් අප 
ආණ්ඩුව වුණාම ආපහු ඒක සිදු ෙනොවන විධියට තමයි 
පියවර ගන්ෙන්. විපක්ෂෙය් පක්ෂවලටත් ෙවනත් විකල්ප 
අදහස ්තිෙබනවා. වෘත්තීය සමිති එක්ක සාකච්ඡා කළාට 
පසුව අපි ඒවා සාකච්ඡා කරමු.  

ෙමෙසේ විනිවිදභාවෙයන් යුතුව අප කටයුතු කරන්ෙන් එහි 
පතිලාභ ජනතාවට ලැබිය යුතු නිසා ෙමන්ම, පසු ගිය රාජපක්ෂ 
පාලන කාලෙය් සිදු වූ ෙසොරකම් හා දූෂණ නතර කිරීමටයි. අෙප් 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ෙවනස එයයි. අප සියලු ෙද් කරන්ෙන් 
සාකච්ඡාෙවන්, සම්මුතිෙයන් හා එකඟත්වෙයන් යුතුවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, සම්පදායික ෙද්ශපාලනෙය් සිරවී සිටින 
අයට ෙම් තත්ත්වය වටහා ගැනීම අසීරුයි. සමහර අය 

ඕනෑකමින්ම වටහා ගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබ සැම 
ෙදනාෙගන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්ෙන් පැරණි සම්පදායික 
ෙද්ශපාලන සම්පදාෙයන් මිදී අෙප් නව ගමන් මඟ ෙදස විවෘත 
මනසින් බලන ෙලසයි.  

ෙම් රෙට් අලුත් ෙද්ශපාලන සම්පදායක් නිර්මාණය කිරීෙම් 
ස්වර්ණමය අවස්ථාව අපට ලැබී තිෙබනවා. රෙට් පධාන පක්ෂ 
ෙදක සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානය විපක්ෂයට නායකත්වය ෙදනවා. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකත්වය දරනවා. ෙම් 
පසු බිම මත අප මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවටම ආණ්ඩු බලය ලබා දීෙම් 
නව නීතිරීති සකසා තිෙබනවා. පක්ෂ - විපක්ෂ ෙබ්දයකින් ෙතොරව 
රෙට් උන්නතිය ෙවනුෙවන්, රෙට් යහපත ෙවනුෙවන්, රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් නව ෙද්ශපාලන ගමනක් යෑ ෙම් අවකාශය 
අප සකස් කරදී තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නව ෙද්ශපාලන ගමන යෑම සඳහා, 
නව ෙද්ශපාලන සංසක්ෘතියක් බිහි කරලීම සඳහා අවශ්ය ෛනතික 
පසු බිම දැන් අපි සකස් කර අවසානයි. මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 
ආණ්ඩුවක් ෙලස කියා කිරීම සඳහා අවශ්ය වන පාර්ලිෙම්න්තු 
අධීක්ෂණ කමිටු පත් කිරීමට දැන් සියල්ලම සූදානම්.  

දැනට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියාත්මක වන ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හා මහජන 
ෙපත්සම් කාරක සභාවන්ට අමතරව, රජෙය් මුදල් හා තවත් 
වි ෂයයන් 16ක් යටෙත් අධීක්ෂණ කාරක සභාවන් ස්ථාපිත 
කරනවා. ඒවාෙය් සභාපතිත්වය ලබා ෙදන්ෙන් සාමාන්ය 
මන්තීවරුන්ටයි. සියලුම අමාත්යාංශ ඒ අධීක්ෂණ කාරක සභාවන් 
යටතට ගැෙනනවා. ඒ අනුව රාජ්ය පාලනයට ෙම් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම සම්බන්ධ කර ගන්නවා.  

අප මැතිවරණ පකාශය මඟින් ෙපො ෙරොන්දු වූ පරිදි ජාතික 
විගණන පනත ළඟදීම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමම 
පනත මඟින් ෙපොදු මුදල් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව සතු මූල්ය 
පාලන බලතල ශක්තිමත් කරනවා. 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් බලය, කාර්ය භාරය සහ 
ස්වාධීනත්වය පූර්ණ ෙලසම බලගැන්වීමද ෙමම පනත මඟින් සිදු 
ෙකෙරනවා. විගණකාධිපතිවරයාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් 
ස්වාධීන විගණන ෙසේවා ෙකොමිසමක් පිහිටුවීමට අවශ්ය ෛනතික 
පතිපාදනයන්ද ෙම් පනත මඟින් සැපෙයනවා. 

පළාත් පාලන මැතිවරණ මඟින් කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 
25ක් දක්වා වැඩි කිරීමට අවශ්ය සංෙශෝධන දැන් සකස් කර 
අවසන්. ඒ සංෙශෝධන ඉතා ඉක්මනින් සම්මත කර ගන්නවා. 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු කරන පනත ලබන 
වසර මුලදී අපි සම්මත කර ගන්නවා. දූෂණ විෙරෝධී කටයුතු සඳහා 
ස්ථාවර හා ශක්තිමත් ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්ය නීතිරීති 
සකස් කර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගන්නවා. රෙට් සියලු 
සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සඳහා දිසත්ික්ක සංවර්ධන 
සම්බන්ධීකරණ මණ්ඩල ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්ය පියවර ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. ගාම රාජ්ය ෙක්න්ද ස්ථාපිත කිරීෙම් අණ පනත් 
සකස් කරමින් යනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව සහ විවිධ කණ්ඩායම් 
සහභාගි කරවාෙගන ඊළඟ අය වැය සකස් කරන කමෙව්දය අදට 
වඩා හුඟක් ෙවනස් ෙවනවා.  

ඒ සියල්ල අතරතුර රටට ගැළෙපන නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 
ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් බවට පත් කරලීෙම් ෙයෝජනාවද අප 
ළඟදීම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමන්ද කලක් තිස්ෙසේ සටන් කළ, 
මුළු රටම කලක් තිස්ෙසේ පිපාසාෙවන් බලා සිටි ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා සියල්ලම පාෙහේ ස්ථාපිත කරන්නට දැන් අපට හැකි වී 
තිෙබනවා.  

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන්නටත් ෙපරාතුවම 
අපි මෑත ඉතිහාසෙය් මුල්ම වතාවට නිදහස් හා ස්වාධීන 
මැතිවරණයක් පවත්වන්නට අවකාශ සලසා දුන්නා. පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය ඉතා ශීලාචාර හා විනීත මට්ටෙමන් 
පවත්වන්නට අවශ්ය සියලු සහාය අප ආණ්ඩුවක් ෙලස ලබා 
දුන්නා. අප කිසිවිෙටක මැතිවරණ කටයුතු සඳහා ෙද්ශපාලන 
ඇඟිලි ගැසීම් කරන්නට ගිෙය් නැහැ. ආණ්ඩුෙව් මාධ්ය අප 
ෙද්ශපාලන කාර්යයන් සඳහා ෙයොදා ගන්ෙන් නැහැ. අතීතෙය් 
අෙප් කාර්යාලයන්හි ෙසේවය කරන නිලධාරින්ට පවා ආණ්ඩුෙව් 
මාධ්යයන්හි ෙදොරවල් වසා දමා තිබුණා. පුද්ගලික මාධ්ය දැඩි 
පීඩනයකට ලක් කර තිබුණා. මාධ්යෙව්දින් මරා දැම්මා. අතුරුදහන් 
කළා. අත පය කැඩුවා. ෙම් නිසා ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් රට හැර ගියා. 
සමහරු නිශ්ශබ්ද වුණා. තවත් අය හීලෑ වුණා. ඒ හීලෑ වුණ 
මාධ්යෙව්දීන් අදත් සටන් කරන්ෙන් මැරුම් කෑ තමන්ෙග් සගයන් 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි; අත පය කඩාගත් තමන්ෙග් සෙහෝදර 
මාධ්යෙව්දීන් ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් සගයා මරා දැමූ 
මිනීමරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඒ අය අදත් මාධ්ය පාවිච්චි 
කරනවා. නමුත්, ඒ නිදහසත් අප අද උදාකර දී තිෙබනවා. 

අද මුළු මහත් සමාජයම භයක් සැකක් නැතුව ජීවත් වනවා. 
හුස්ම ගන්නවා. අද අතුරුදහන්වීම් නැහැ; බිය වැද්දීම් නැහැ; 
පැහැරෙගන යෑම් නැහැ; මරා දැමීම් නැහැ; සුදු වෑන් නැහැ; 
තර්ජනය කිරීම් හා බලපෑම් නැහැ. සමාජය පුරා නිදහස හා 
පජාතන්තවාදය අප විහිදුවා හැර තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැය මඟින් අප ආර්ථික 
ක්ෙෂේතය පුරා නිදහස හා පජාතන්තවාදය ඇති කරනවා; රෙට් 
ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරනවා. ආර්ථික සංවර්ධනෙය් 
පතිලාභ රෙට් සෑම පුරවැසිෙයකුටම ෙබදී යන ආකාරෙය් වැඩ 
පිළිෙවළකුයි අප කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙමෙතක් අෙප් රෙට් 
කියාත්මක වුෙණ් එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි. 2003දී දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 15.2ක් රැස්කරෙගන තිෙබන්ෙන් 
ආදායම්වලින්. නමුත්, 2014 ෙවද්දී එය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 10ක් දක්වා පහත වැටී තිබුණා. රෙට් ආදායම් ගලා ගිෙය් 
භාණ්ඩාගාරයට ෙනොෙවයි; පවුෙල් සාමාජිකයන්ෙග් හා 
ගජමිතුරන්ෙග් සාක්කුවලට; ඔවුන්ෙග් බැංකු ගිණුම්වලට. 

ගරු කථානායකතුමනි, තවත් එක් වැදගත් කරුණක් පිළිබඳව 
මා ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. එක් 
එක් ක්ෙෂේතයන් සඳහා මුදල් ෙවන් කරනු ලබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන විසර්ජන පනත යටෙත්යි. එයට 
නිල බලය ලැෙබන්ෙන් අපට ෙම් ෙදන එක ෙපොතකින්වත් 
ෙනොෙවයි. විසර්ජන පනත යටෙත් තමයි අපට මුදල් වියදම් 
කරන්න පුළුවන්. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන විස්තර 
ෙහොඳින් දන්නවා. මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවාද, නැතිද, ෙවන්කර 
තිෙබන මුදල් පමාණය ෙකොපමණද යන්න බැලිය යුත්ෙත් එම 
විසර්ජන පනත මඟිනුයි. ෙවන එකක්වත් දිහා බලලා වැඩක් නැහැ. 
නමුත්, විපක්ෂෙය් ඇතැම් මන්තීවරුන් එක් එක් ක්ෙෂේතයන් සඳහා 
මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න ගණනය කර 
තිෙබන්ෙන් විසර්ජන පනත මඟින් ෙනොව, මුදල් අමාත්යවරයාෙග් 
අය වැය කථාෙව් තමන්ෙග් අර්ථ නිරූපණය පදනම් කරෙගනයි. 
ෙම්ක හරි විධියක්ද? අය වැෙය් මුදල් වියදම් කරන්ෙන් විසර්ජන 
පනෙත් පළමුවන උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් ආකාරයටයි.  මා එය ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.  

විසර්ජන පනෙත් 2.(1) උපවගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි, රුපියල් 
එක්දහස් නවසිය හතළිස්එක් බිලියන හාරසිය පණස් මිලියන 
හාරසිය තිස්අටදහසක් වූ මුදල ෙම් පනෙත් පළමුවන 
උපෙල්ඛනෙය් නියමිත පරිදි වැය කළ හැකියි.  

අධ්යාපන අමාත්යාංශය ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම රු.12,065,665,000යි. පාග්ධන වියදම රු. 643,200,000යි.  
සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම රු. 
151,588,500,000යි.  පාග්ධන වියදම රු. 16,918,550,000යි.   

ෙම් ගැන වාද කරනවා නම් කරුණාකර, විසර්ජන පනත අනුව 
බලන්න. අඩුයි නම් අඩුයි කියන්න. වැඩියි නම් වැඩියි කියලා 
කියන්න. ෙම්වාට ආදායම් නැත්නම් "ෙම්වා ෙහොයන්ෙන් නැහැ, 
ෙම්වා ෙබොරු" කියලා කියන්න. එෙහම නැතිව කියන කථාවල 
වාක්යයක් ෙදකක් අරෙගන වාද කරලා ෙකොෙහොමද ෙම්ක ෙගන 
යන්ෙන්? අය වැය කියන්ෙන් නීතියක් සම්මත කරන එකයි. 
අන්තිමට අය වැය ෙයෝජනාවට එකඟ ෙවනවා නම් විසර්ජන 
පනත සම්මත කරන්න ඕනෑ. අන්න එච්චරයි අපට කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙවන ෙදයක් නැහැ.   

ෙම් අනුව 2016 වසර සඳහා අධ්යාපනයට විශාල පතිපාදන 
පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබන බව මින් පැහැදිලි ෙවනවා. 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා, අධ්යාපන පතිපත්ති රාමුවක් හා නීති 
රාමුවක් මත අධ්යාපන කමෙව්දය සකස් කරන්න 2010 වැඩ 
කටයුතු ආරම්භ කළ බව. නමුත් 2014 ඡන්දයක් එන ෙකොට 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? කැබිනට් මණ්ඩලයට ඒක ෙගනාෙව් නැහැ 
ෙන්? අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා දන්නවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙකොයි 
වාෙග් ගමනක් ද ගිෙය් කියලා. අෙප් රෙට් පාසල් 1,000කට 
තාක්ෂණ විද්යාගාර ලබා දී තිෙබනවා. නමුත් එයින් 946කට 
අන්තර්ජාල පහසුකම් - Internet -  එකතු කරලා නැහැ. 1,000න් 
946කට Internet පහසුකම නැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
“ෙෂෝ” එක විතරයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් රෙට් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ලක්ෂ 43ක් ඉන්නවා. හැබැයි 

computers තිෙබන්ෙන් හැටදහසයි.   ඔක්ෙකෝම computers වැඩ 
කරනවා නම් 70ෙදනකුට එකක් බැගින් තිෙබනවා. ගරු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමනි, computers ෙකොච්චර පමාණයක් වැඩ කරනවාද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
සියයට 20යි, වැඩ කරන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සියයට 20යි වැඩ කරන්ෙන්. අන්න ඒවා තමයි අපි කථා 

කරන්න ඕනෑ. ෙම් තත්ත්වෙයන් අධ්යාපන කමය ෙබ්රා ෙගන  
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

දැන් මුදල් අමාත්යවරයාට එෙරහිව විශ්වාසභංග ෙයෝජනාවක් 
කථානායකතුමාට භාර දී තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 49(2) ව්යවස්ථාව යටෙත් විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පතික්ෙෂේප වුෙණොත් වහාම 
ආණ්ඩුව හා කැබිනට් මණ්ඩලය විසුරුවා හැෙරනවා. ඉතින් ඒකත් 
විශ්වාස භංගයක් ෙන්. තවත් විශ්වාස භංග ඕනෑද?  ඒක විශ්වාස 
භංගයක්. තව ෙමොනවාද ඕනෑ? ෙමයින් පිළිබිඹු වන්ෙන් ෙමම 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව භාර දුන් අය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
කියවා ෙනොමැති බවයි. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ආරක්ෂා කරනවා කියන්ෙන්? දැන් කියන්ෙන් විශ්වාස 
භංගයක් උඩ තවත් විශ්වාස භංගයක් දමන්න කියලායි. [බාධා 
කිරීම්] අපි ෙහට ගන්ෙන් විශ්වාස භංගයයි. ෙහට ෙම් අය වැය 
සම්මත වුෙණ් නැත්නම් අපට අයින් ෙවන්න ෙවනවා. එෙහම 
නැත්නම් තුන්වන වර කියැවීෙම්දී පැරැද්දුවත් එෙහමයි. 
එංගලන්තෙය් මුළු පාර්ලිෙම්න්තු කමයම පටන් ගත්ෙත් එෙහමයි. 
අය වැය පැරදුෙණොත් ආණ්ඩුව ඉවරයි.  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
පුළුවන් නම් පරද්දන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය හා පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා වවුචර් 

කමය හඳුන්වා ෙදන්ෙන් මුදල් ලබා දීමටයි. කිසි විෙටක ෙමම 
සහනාධාරය කප්පාදු කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර නැහැ. 
ෙමමඟින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් මුදල් සහනාධාර කමයකට 
යන්නයි. ඒ අයට ඕනෑ කරන සහනාධාරය මුදලින් ෙදන්න, 
ෙකොමිස් නැතිව. ෙමම කමය යටෙත් ඍජු පතිලාභ ලබන්ෙන් 
ෙගොවීන් හා ශිෂ්යයන්.  ෙමම මුදලම සහනාධාර ෙලස ෙවන් 
කළාම එයින් ෙකොටසක් ෙකොමිස්වලට ගියා; නාස්ති වුණා. 
සහනාධාර නමින් ෙකොමිස් ලබා ගැනීමට පසු ගිය කාලෙය් ෙමන් 
කිසිවකුට දැන් අවස්ථාව ඇත්ෙත් නැහැ. අපි ඒ ෙකොමිස් එකත් 
ෙගොවියාටයි, ශිෂ්යයාටයි ෙදනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙකඳිරිගාන්ෙන් ෙකොමිස්කාරෙයෝ.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
දැනට ෙසේවෙය් නියුතු  රජෙය් ෙසේවකයන්ට දායක විශාම 

වැටුප් කමය බලපාන්ෙන් නැහැ. ඒ එක්ෙකනකුෙග්වත් තත්ත්වය 
ෙවනස් වන්ෙන් නැහැ. එය බලපැවැත්ෙවන්ෙන් 2016 වසරින් පසු 
රජෙය් ෙසේවයට එක් වන අයට පමණයි. අද රජෙය් ෙසේවෙය් ඉන්න 
සියලු ෙදනාටම ඒක බලපාන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය ඉහළට 
ඔසවා තැබීෙම් මහා ෙව්ල්ල සකස් ෙකෙරන්ෙන් ෙම් අය වැය 
මඟින්. අෙප් රෙට් සාමාන්ය මහජනතාව ෙද්ෙපොළ හිමියන් බවට 
පත් ෙකොට ඔවුන් බලවතුන් කරන්ෙන් ෙම් අය වැය මඟින්. රජෙය් 
හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් නිවාස හිමියන් බවට 
පත් කරන්ෙන් ෙම් අය වැය මඟින්. ෙගොවීන් හා ගැමියන් රජ 
කරවන්නට අවශ්ය පසු බිම සකස් ෙකෙරන්ෙන් ෙම් අය වැය 
මඟින්. දුගී දුප්පත් ජනතාවෙග් ආදායම් තත්ත්වය වැඩි දියුණු 
කරන්ෙන් ෙම් අය වැය මඟින්.  

පහළ ආදායම් ලබන ජනතාව මධ්යම පන්තිය දක්වා ඔසවා 
තබන්ෙන් ෙම් අය වැය මඟින්. පාසල් හා විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්ට අවශ්ය සනීපාරක්ෂක, ෙගොඩනැඟිලි, ෙන්වාසිකාගාර, 
අධ්යාපන ආදී පහසුකම් නිසි පමිතියට අනුව ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් 
අය වැය මඟින්. විරැකියාව නැති සමාජයක් බිහි කරන්ෙන් ෙම් අය 
වැය මඟින්. කාන්තාවන්ට සමාජෙය් නිසි තැන හිමි කර දීම 
සඳහාත්, ඔවුන්ට ස්වශක්තිෙයන් නැඟී සිටීම සඳහාත් අවශ්ය පසු 
බිම සකස ්කරන්ෙන් ෙම් අය වැය මඟින්. නවීන තාක්ෂණෙයන් ශී 
ලංකාව සන්නද්ධ කරන්ෙන් ෙම් අය වැය මඟින්.  

ෙම් ගරු සභාෙවන් මා නැවතත් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, අද අප 
මුහුණ ෙදන සැබෑ තත්ත්වය හෘදය සාක්ෂියට එකඟව හා අවංකව 
විමසා බලන ෙලසයි. අප සෑම ෙදනාෙග් මූලික අරමුණ විය 
යුත්ෙත් රට නැංවීමයි. දින 100 ආණ්ඩුව යටෙත් මුදල් 
අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් කළ අය වැය මඟින්, ෙපොෙරොන්දු වූ 
ආකාරයට ජනතාවට සහන රැසක් අපි ලබා දුන්නා. එෙමන්ම මා 
ඉදිරිපත් කළ ආර්ථික පතිපත්ති පකාශනෙයහිද අන්තර්ගත වී 
ඇත්ෙත් රට සංවර්ධනය කරා ඉදිරියට යන වැඩ පිළිෙවළයි. රෙට් 
ආර්ථිකය කමානුකූලව ඉදිරියට ෙගන යෑමට ඉදිරිපත් කළ ෙමම 
අය වැෙය් පරමාර්ථය, ෙම් වන විට 5.5-5.9ක් පමණ වන අය වැය 
පරතරය 2020 වසර වන විට 3.5 දක්වා අඩු කරගැනීමයි. ආර්ථික 
ස්ථාවරභාවය අෙප් අරමුණයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම අද දැක්කා, “Daily FT” 
පත්තරෙය් පළ වී තිෙබනවා, “Sri Lanka's continued high fiscal 
deficits are credit negative” කියලා. අය වැය පරතරය ෙම් 
අවුරුද්ෙද් සියයට 5.5 සහ 5.9 අතර වුණත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා එය 5.5කට ෙහෝ සීමා කරන්න. ෙම් ෙලෝකෙය් සිදු වන 
ෙද් දිහා අපට බලන්න ෙවනවා.  ආර්ථිකය සංවර්ධනය වන නිසා 
ඊළඟ අවුරුදු කිහිපෙය්දී මීට වඩා ආදායමක් ලැෙබනෙකොට, ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අපට පුළුවන් ෙවනවා, ෙම් පරතරය අඩු කරෙගන 
අෙප් ඉලක්කයට යන්න. ෙම් ගැන පශ්න ඇති ෙවලා තිබුණා. 
ඒකයි මම ඒ ගැන කියන්න හැදුෙව්, අපි ඒ අරමුෙණන් ඉවත්ෙවලා 
නැහැ කියලා. අප මුහුණ දී සිටින විශාලම පශ්නය වන්ෙන් 
යල්පැනපු බදු නීතියයි. ෙම් ෙහේතුෙවන් ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තටම්න්තුවටත්, අෙනක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලටත් ඔවුන්ෙග් 
නිශ්චිත ඉලක්කය කරා යෑම ට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. මා හිතන 
විධියට ගිය ආණ්ඩුවට තිබුණු ෙලොකුම පශ්නය තමයි, එක 
දවසක්වත් ඉලක්කය අනුව ආදායම් එකතු කරන්නට බැරි වීම.   

ෙම් වසෙර් සමහර ෙදපාර්තෙම්න්තු අෙප් විෂය භාර මුදල් 
අමාත්යතුමාෙග් දැඩි උත්සාහය ෙහේතුෙවන් ආදායම් වැඩි කර 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් සියලු කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ 
අධ්යයනයක් කිරීෙමන් අනතුරුව, අෙප් නව බදුකමය ෙදස බලා, 
නව බදු යාන්තණයක් සකස්  කිරීමට  ඔවුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් 
කරන ෙලස ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලට ආරාධනා කර තිෙබනවා.   

මම එක උදාහරණයක් ෙදන්නම්. 1993දී ෙර්ගුව පරිගණකගත 
කිරීමට අපි තීරණය කළා. ඒ කියන්ෙන්,  ASYCUDA  කමයට.  
එදාත් මම අගමැති.  2001 වසෙර්දී නැවත මා අගාමාත්ය ධූරයට 
පත්ෙවන විටත් එම කමෙව්දය  සථ්ාපිත කර තිබුෙණ් නැහැ. 
එෙමන්ම  2015 වසර  වනවිටත් එය කියාත්මක වී නැහැ. 1994 
වසෙර් සිට 2001 වනවිටත්  ඒ කමය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.  ඒ 
අනුව අවුරුදු 20ක් ඒ කමය කියාත්මක ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා අපට 
එන ආදායම අඩුෙවලා තිෙබනවා.  

අප කල්පනා කළ යුත්ෙත් රට ඉදිරියට ෙගන යනවාද, 
නැත්නම් නැවත රට ආපස්සට හරවනවාද යන්නයි. ෙමහිදී අප 
කල්පනා කළ යුත්ෙත් තමන්ෙග් පටු ෙද්ශපාලන අරමුණු  මුල් 
කරෙගන කියා කරනවාද,  නැත්නම් රට සංවර්ධනය කර ඉදිරියට 
ෙගන යනවාද යන්නයි. 
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2016 වසර වන වි ට ෙලෝක ආර්ථිකෙය් විශාල 
අස්ථාවරභාවයක් ඇති වීමට නියමිතයි. ඒ ගැන හුඟක් අය 
කියනවා. ෙම් එන අවුරුද්ද ගැන ඇත්තවශෙයන්ම අපට කියන්න 
බැහැ, ෙකොෙහොමද අවසන් ෙවන්ෙන් කියලා.   

ඇෙමරිකාව හැරුණු විට අෙනක් රටවල ආර්ථික වර්ධනය 
ෙව්ගෙයන් අඩු වී තිෙබනවා. ඒක හැම ෙදනාටම  බලපානවා. ඒ 
බලපෑම්  ශී ලංකාවටත් එල්ල වී තිෙබනවා. අෙනක් පශ්නය ඊටත් 
වඩා උගයි. ISIS තස්තවාදීන්ෙග්  කියා කලාපය ෙහේතුෙවන්  මැද 
ෙපරදිග යම් අස්ථාවරභාවයක් ඇති වුවෙහොත්, එහි බලපෑම           
ශී ලංකාවට තදින්ම එල්ල ෙවනවා. අපට මුහුණ ෙදන්න අමාරු 
තත්ත්වයක්  එන්න  පුළුවන්. ඒ තත්ත්වය  සැලකිල්ලට ගනිමින්  
හදිසි අවස්ථාවකදී මුහුණ දීම සඳහා  කල්තබාම ජාත්යන්තර  මූල්ය 
අරමුදල සමග Stand-By  වැඩ පිළිෙවළකට යෑම සඳහා සාකච්ඡා 
කිරීමටයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

I think it is prudent in the circumstances of all the 
international developments that we start discussing a Stand-
By Arrangement with the IMF. Generally, I would not have 
done that, but  in this instance, I told the Finance Minister 
that it is better we take these prudent steps because we want 
the country to develop.  

එෙහම අමාරු කාලයක ් ආෙවොත් අපි කැමැති නැහැ ඒ බර 
ඔක්ෙකොම ජනතාව පිට දාන්න. එෙහම නම් දැන්මම ලෑසත්ි 
ෙවන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද ඒකට මුහුණ ෙදන්ෙන් කියලා. 

අෙප් රට දියුණු කිරීම අපි කාෙග්ත් වගකීමයි. ෙමම 
වගකීෙමන් මඟ හැර යෑමට කිසිෙවකුට හැකියාවක් ඇත්ෙත් 
නැහැ. මැදි ආදායම් රටක් වන ශී ලංකාව මා ඉහත සඳහන් කළ 
ආකාරෙය් ආර්ථික ඉලක්ක කරා ගියෙහොත් ෙමම ශතවර්ෂෙය් මැද 
භාගය වන විට ඉහළ ආදායම් සහිත රටක මට්ටමට ළඟාවීමට හැකි 
ෙවනවා. ඒ විධියට ඉදිරියට ගිෙයොත්  2050දී තමයි අෙප්, -අපි 
කවුරුත් නැහැ ඒ වන විට- වාර්ෂික ඒක පුද්ගල ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 12,500ක් වන්ෙන්. ෙලෝක බැංකු නිර්ෙද්ශ 
අනුව ඉහළ ආදායම් සහිත රටක් ෙලස සැලෙකන්ෙන් වාර්ෂික ඒක 
පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 12,500ක් වූ විටයි. දැන් යන 
විධියට අපට ඊට ළඟාවීමට ෙම් ශතවර්ෂෙය් මැදදී පුළුවන් ෙවයි. 
නමුත්, මැෙල්සියාව 2020 වසර වන විට එම තත්ත්වයට පත්වීමට 
නියමිතයි. චීනය 2026 වසර වන විටත්, තායිලන්තය 2032 වසර 
වන විටත්, ඉන්දුනීසියාව 2042 වසර වන විටත්, පිලිපීනය 2051 
වසර වන විටත්, වියට්නාමය 2056 වසර වන විටත්, ඉන්දියාව 
2059 වසර වන විටත් ඉහළ ආදාම් සහිත රටක මට්ටමකට 
ළඟාවීමට නියමිතයි. 

ඒ තත්ත්වයට ළඟා වීමට ශතවර්ෂෙය් මැද වනෙතක් කල් ගත 
කිරීෙමන් ශී ලංකාෙව් ජනතාවට අපි විශාල අසාධාරණයක් සිදු 
කරනවා. අපි මීට ඉස්ෙසල්ලායි ඒ තත්ත්වයට යන්න තිබුෙණ්. ෙම් 
සඳහා තවත් කාලයක් ගත වුවෙහොත් අපි තව තවත් පසු පසට 
යනවා. අපි ලබන වසෙර් සියයට 6.5ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් අපි ගන්නා උපාය මාර්ග 
සියල්ලම සාර්ථක ෙවලා, අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 
8කට වඩා වැඩි කළෙහොත් තායිලන්තය වාෙග් 2032 වර්ෂය වන 
විට අපට ඉක්මනින්ම ඉහළ ආදායම් සහිත රටක මට්ටමකට යා 
හැකියි. අන්න ඒකයි අෙප් අරමුණ; එතැනට යන්න එක. යම් කිසි 
අවස්ථාවක අපට පුළුවන් වුෙණොත් වර්ෂයකට සියයට 9ක ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයකට යන්නට, ඒ නිශ්චිත කාලයට යන්න, ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය වැඩි වන හැම අවුරුද්දක් ෙවනුෙවන්ම තව අවුරුද්ද 
බැගින් අඩු කර ගන්න  පුළුවන් ෙවනවා. ඒක ජනතාව සමඟ යන 

ගමනක්.  සටන් පාඨ නැතිව, අරමුණක් ඇතිව, ඉලක්කයක් ඇතිව 
ඒ ඉලක්කයට යන්න තමයි ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් 
බවට පත් කරන්ෙන් කියලා මම කියන්න  කැමැතියි. එෙහම 
කළාම ෙම් ෙලෝකෙය් පධාන  ෙථේරවාද ෙබෞද්ධ රටවල් ෙදකම 
2032 වන විට ෙලෝක ආර්ථිකෙය් දියුණු රටවල් බවට පත් 
ෙවනවා. අපි ඉන්දියන් සාගරය මැද දියුණු රටක් බවට පත් 
ෙවනවා. දැන් කවුද ෙම්කට විරුද්ධ? කවුද ෙම්කට කැමැති 
නැත්ෙත්? [බාධා කිරීමක්] කවුද කැමැති නැත්ෙත්? එෙහම නම් 
ෙම්කට සහෙයෝගය දීලා, ෙමහි තිෙබන අඩු පාඩු ෙමොනවාද කියලා 
කියන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. 

අප කැප විය යුත්ෙත් අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යාමටයි. අප 
කථා කළ යුත්ෙත් රට ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා වූ වැඩපිළිෙවළ 
පිළිබඳවයි. ෙකෙසේ ෙහෝ රට ආපස්සට හැරවීමට කිසිෙවකුට ඉඩ 
තබන්ෙන් නැහැ. ආර්ථික සංවර්ධනෙය් වාසිය රෙට් ජනතාවට 
ෙමන්ම අෙප් අනාගත තරුණ පරපුරට ලබාදීමට අප සියලු ෙදනා 
ඇප කැප වී කටයුතු කළ යුතුයි. පසු ගිය යුගෙය් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය ෙකොළ කැබැල්ලකට සීමා වුණා. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව 
සංවර්ධනෙය් පතිලාභය ජනතාවට ලබාදීමයි. ෙහොඳ නිදහස් 
අධ්යාපන කමයක් ඇති කරන්නයි. ෙහොඳ නිදහස ්ෙසෞඛ්ය කමයක් 
ඇති කරන්නයි. නිවාස ලබා ෙදන්නයි. අපි ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් වැටුප් කමයක් - living wage - ඉලක්ක කර ෙගන තව 
අවුරුදු 5කින් එතැනට යන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කරමු.   

ගරු කථානායකතුමනි,  අපි ෙම් රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක ෙලස 
රට ෙවනුෙවන් කියා කරන්නට එකඟතාවකට පැමිණ තිෙබනවා. 
රට ෙවනුෙවන් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් බිහි කර තිෙබනවා. ෙම් 
පක්ෂ ෙදෙක්ම සාමාජිකයන් ෙම් යථාර්ථය අවෙබෝධ කර ෙගන 
කියා කරනු දැක්ම අ පෙග් අෙප්ක්ෂාවයි. අපි පක්ෂ ෙදකක් හැටියට 
සටන් කරලා තිෙබනවා. ගහෙගන තිෙබනවා; මරාෙගන 
තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් ඉඳලා තිෙබනවා; ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා 
තිෙබනවා. ඒත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වූ විධියට රට දියුණු වුෙණ් 
නැහැ.  දැන් අපි  කවුරුත් එකතු ෙවලා, ජර්මනිෙය් කළා වාෙග් 
ෙකටි කාලයකින් ෙම් වැඩ කටයුතු  අවසන් කරගන්න බලමු.  

ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා අවස්ථා ගණනාවකදී 
අවධාරණය කෙළේ එතුමන් සතුව පුද්ගලික න්යාය පත ෙනොමැති 
බවයි. එතුමා සෑම පියවරක්ම ගන්ෙන් රට ගැන සිතමින්. 
එතුමාෙග් න්යාය පතෙය් පධානත්වය ලැෙබන්ෙන් රටටයි. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් අපත් සැමවිටම මුල් තැන ෙදන්ෙන් රටටයි. අෙප් 
පධාන ෙත්මා පාඨයක් මම ෙමහිදී ඔබට සිහිපත් කරන්නම්.  
"එක්සත් ජාතික පක්ෂය - රට ෙවනුෙවන්" යන්න එම ෙත්මා 
පාඨයයි. ෙමහිදී වඩාත් සංකීර්ණ තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්ෙන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා එහි සාමාජිකත්වය බවද මම ෙපන්වා 
ෙදන්නට කැමතියි. අෙප් පක්ෂයත්, සාමාජිකත්වයත් අවුරුදු 20ක් 
පමණ තිස්ෙසේ විපක්ෂෙය් පීඩා වින්දා. අෙප් සාමාජික 
සාමාජිකාවන්ට ලැබිය යුතු අවස්ථාවන් අහිමි වුණා. 
අසාධාරණයන් සිදු වුණා. ජීවිත, ෙද්ෙපොළ, රැකියා උසස්වීම්, 
රැකියා අහිමි වුණා. නමුත් ඔවුනට සාධාරණය ඉටු කරන අතරම, 
අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ සාමාජිකයන්ටද අසාධාරණයක් 
ෙනොවන අන්දමින් කටයුතු කිරීම අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවයි. මම 
ඒක අෙප් ඇමතිවරුන්ටත් කියලා තිෙබනවා. අප අපෙග් පක්ෂය 
ආරක්ෂා කර ගන්නා අතරම, සාමාජිකයන්ෙග් අවශ්යතා සපුරාලන 
අතරම, රට ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීම සඳහා පමුඛත්වය ලබා දිය 
යුතු බව අප තීරණය කෙළේ ඒ නිසායි. 

අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ හා ඒවාෙය් සාමාජිකයිනුත් ෙම් 
තත්ත්වය අවෙබෝධ කර ගනිමින් කියා කරනු ඇතැයි අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සාම්පදායික ෙද්ශපාලනෙයන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තවදුරටත් ඉදිරියට යන්න බැහැ. ඒ නිසා නව ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් බිහි කරලීම උෙදසා ජනාධිපතිතුමන්ෙග් 
නායකත්වෙයන් අප යන ෙම් ගමනට සහාය දක්වන ෙලස මම ඒ 
අයෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ෙම් මාර්ගෙය් යන්ෙන් නැත්නම් 
අපට අනාගතයක් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, නැවතත් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයක් 
පැවැත්ෙවන්ෙන් 2020 වසෙර්දීයි. පකට ෙද්ශපාලන විචාරකයකු 
වූ වික්ටර් අයිවන් මහතා ෙපන්වා දුන් පරිදි එෙතක් අප 
පවත්වාෙගන යා යුත්ෙත් පක්ෂ ෙද්ශපාලනෙය් ෙනොනගත 
කාලයක්. අෙප් පක්ෂවලට වඩා රට ගැන සිතා කටයුතු කළ යුතු 
කාලයක්. ජනාධිපතිතුමාත්, මමත් සිතන්ෙන් 2020 මැතිවරණෙය්දී 
අප ජනතාව ඉදිරියට යා යුත්ෙත් පක්ෂය ෙගොඩ නැංවූ නායකයන් 
ෙලස ෙනොවන බවයි. අප ඒ අවස්ථාෙව් ජනතාව ඉදිරියට යා 
යුත්ෙත් රට ෙගොඩ නැංවීමට දායක වූ පක්ෂ ෙදකක නායකයන් 
ෙලසයි. අෙප් පක්ෂ සාමාජිකයන්ද ජනතාව ඉදිරියට යා යුත්ෙත් 
රට ෙගොඩ නැංවීමට එක්වූ පක්ෂ ෙදකක සාමාජිකයන් ෙලසයි. 
ඒකට එකතු ෙවන්න.  

ජනතාව අෙපන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එයයි. ඒ නිසා 
ජනතා බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු කරලීම සඳහා අත්වැල් බැඳ ගන්නා 
ෙලස මම පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලු පක්ෂ හා 
කණ්ඩායම්වලින් ඉල්ලා සිටිනවා. තව ෙනොෙබෝ දිනකින් 
පාර්ලිෙම්න්තු අධීක්ෂණ කමිටු කමය යටෙත් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවටම ආණ්ඩුව ෙමෙහයවීමට සහාය වීෙම් බලතල 
සහ අවස්ථා ලැෙබනවා. රට ෙවනුෙවන් සිතා ඒ අවස්ථාවන්හි නිසි 
ෙලස භාවිතා කරන්න කියා මම ඔබ සැමෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. 
අපි අලුෙතන් සිතමු. අලුත් පිළිෙවතක් අනුගමනය කරමු. අලුත් 
ගමනක් යමු.  

2020 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී අප සියලු ෙදනාම ජනතාව 
ඉදිරියට යා යුත්ෙත් පක්ෂයක් ෙවනුෙවන් කැප වුණු පුද්ගලයන් 
ෙලස ෙනොෙවයි, රට නංවන්නට කැප වුණු පක්ෂවල සාමාජිකයන් 
හැටියටයි. ඒ උදාර අරමුණ ෙවනුෙවන් එක්වන ෙලස මම ඔබ 
සැමට ෙම් අය වැය විවාදය අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරවෙයන් ආරාධනා 
කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! This is for the information of the Hon. 

Members. The Hon. Deputy Speaker from Russia will be 
visiting the Parliament shortly. The Members of the Sri 
Lanka-Russia Parliamentary Friendship Association and 
others can meet him at 11.00 a.m. in Committee Room 
No. 01. 

The Hon. Deputy Chairman of Committees will now 
take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

[පූ.භා. 10.43] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 අය වැය ෙල්ඛනය 

සම්බන්ධව විවාද කරන අවස්ථාෙව් එයට සහභාගී වීමට ලැබීම 
එක්තරා විධියකින් සුවිෙශේෂ අවස්ථාවක් ෙවනවා. ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව, එම කථාව ගැන යමක් 
ෙනොකියා මට කථා කරන්නට බැරි කාරණාවක් ඉස්මතු වී 
තිෙබනවා. 

ගරු අගමැතිතුමා අය වැය ෙල්ඛනයට වඩා කථා කෙළේ 
ෙද්ශපාලන අනාගතයක් පිළිබඳ කතන්දරයක වට්ෙටෝරුවක් 
පමණයි. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Please be silent! 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

අගමැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා තමන්ෙග් මතය ෙනොදරන - 
[බාධා කිරීම්] විරුද්ධ පක්ෂයක වැඩ කරන කමෙව්දය  ඉදිරිපත් 
කළා.  අගාමාත්යතුමා ඉඳගත් හැටිෙය්ම ඒකට පයින් ගසා හූ 
කියන මිනිස්සු බවට ෙමතුමන්ලා අද පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද ෙම් අගමැතිතුමාෙග් කතන්දරය? හැමදාම ඕකයි 
ෙවන්ෙන්. හැමදාම ගරු අගාමාත්යතුමා යම්කිසි පකාශයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කළාද, ඒ පකාශය විරුද්ධ පක්ෂය සමඟ 
සාකච්ඡා කළාද, ඒ කරන සාකච්ඡාව සම්පූර්ණෙයන් අර්ථ ශූන්ය 
බවට තමන්ෙග්ම පසු ෙපළ පරිවර්තනය කර තිබීම තමයි 
පජාතන්තවාදයටත්, අද ආර්ථික අර්බුදෙය් උත්සන්නභාවයටත් 
ෙහේතු සාධකය වී තිෙබන්ෙන්.  

ගරු අගාමාත්යතුමා නිෙයෝජනය කළා. 1977 පාර්ලිෙම්න්තුව 
ගැන මම සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි. ගරු රවි කරුණානායක 
මුදල් අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් අන්න ඒ අය වැෙය් 
ෙදවන අදියරද? එෙහම නැත්නම් ඒ අය වැය කථාෙව් ෙදවන 
අදියරද කියලා මම අහනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් 
රෙට් බලයට පත් ෙවලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කළා. 
නිදහස් ෙවෙළඳ කලාප ඇති කරමින්, රෙට්  ආර්ථික ගමන 
ඉදිරියට ෙගන යාමට -[බාධා කිරීම්]  “Let the robber barons 
come to Sri Lanka.”  එෙහමයි පකාශ කෙළේ.  "ශී ලංකාවට 
ෙහොර සිටුවරු පැමිෙණත්වා" කියන එකයි - [බාධා කිරීම්]  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අනුව ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය 
විවෘත කිරීෙමන් ෙතොරව දියුණුවක් නැහැ කියන එක තමයි එදා 
පකාශ කෙළේ. නමුත් පසු කාලයක ඒ තුළින් ඇති වුණු ආර්ථික 
ගැටලු, වැඩ කරන ජනතාවට දහස් ගණනින් රක්ෂා අහිමිවීම, 
ෙගොවි ජනතාව මුහුණ දුන් ගැටලු, ෙම් රෙට් අධ්යාපන කමෙය් ඇති 
වුණු අවුල් වාෙග්ම අවසානෙය් අෙප් රෙට් වටිනාම තරුණ 
පරම්පරාව දහස් ගණන් සමූල ඝාතනය කිරීම වැනි  
පජාතන්තවාදෙය් අවලක්ෂණම කාල පරිච්ෙඡ්දය  උදා වුණා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මෙග් මිත උතුෙර් ගරු මන්තීතුමන්ලාට මතක 
ඇති, ඒ කාලෙය්දීම තමයි, පජාතන්තවාදය ගැන අද කථා 
කරන්ෙන්ත් බෙලන් ෙගන යන්න බැරි නිසා යාපනෙය් 
පුස්තකාලය ගිනි තිබ්ෙබ් කියා.  ඒ පුස්තකාලය ගිනි තබපු ඊනියා 
පජාතන්තවාදය ගැන අද කථා කරන්ෙන්ත් ඒ කාලෙය් ඇති වුණු 
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අර්බුදය නිසායි. [බාධා කිරීම්] ෙම්වා අලුත් අයට සමහර විට 
අමතකයි.[බාධා කිරීම්] නමුත් අපි මතක් කරනවා, ෙම් තුළින් ඇති 
වුණු ගැටලුව විසඳා ගැනීම සඳහා - [බාධා කිරීම්] රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් අපූරු පජාතන්තවාදෙය් අනුගාමිකයන් වන 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද කෑ ගහයි, ෙවන ෙද් දන්ෙන් නැති නිසා. 
[බාධා කිරීම්]  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ගණන් හිලවු 
වැරදියි කියා මා කියනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
මිත්යාවක් මත ෙගොඩ නඟපු අය වැය ෙල්ඛනයක් බවට ඔප්පු වී 
හමාරයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ජනතාවට 
කිසිම සහනයක් ලබා දීලා නැහැ. කතන්දරවලින් පිරුණත්, කිසිම 
ඉක්මන් සහනයක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ජනතාවට ලබා දීලා 
නැහැ.[බාධා කිරීම්] ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් කථා කරන්ෙන්, තව අවුරුදු පහකින් 2020 ෙවනෙකොට යන 
ගමනක් ගැන මිසක්, 2016 අවුරුද්ද ගැන ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 2016දී අෙප් රට අර්බුදකාරී ආර්ථිකයක් 
බවට පත් කරනවා. අර්බුදකාරී ආර්ථිකයට ෙහේතු ෙදකක් 
තිෙබනවා. එක, ෙද්ශීය ආර්ථිකය පාලනය කර ගන්න බැරි මූල්ය 
අර්බුදය. ෙදක, ජාත්යන්තර මූල්ය අර්බුදය. [බාධා කිරීම්] බිල්ෙලෝ 
ෙනොෙවයි, අගමැතිතුමා කියපු ෙද්වත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැති පුංචි 
බිල්ලන්ට මම කියනවා, අගමැතිතුමාත් පිළිගත්තා, that there is 
an international financial crisis now.  It is true. ඒ නිසා  
ජාත්යන්තර මූල්ය අර්බුදයත්, ෙද්ශීය මූල්ය අර්බුදයත් කියන ෙදක 
මත තමයි, අය වැය ෙල්ඛනයක සාර්ථකත්වය සඳහා වූ පියවරයන් 
තීරණය ෙවන්ෙන් කියා මා කියනවා. මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් ෙවන 
ෙකොට පසු ගිය මාස තුනට රුපියල් බිලියන 300ක පමණ මුදල් 
ෙනෝට්ටු අච්චු ගසා තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔව්. අච්චු ගහලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] මුදල් ෙනෝට්ටු අච්චු 

ගැසීෙමන් ආර්ථිකය පවත්වා ෙගන යන්න බැරි බව, මුදල් අච්චු 
ගැසීෙමන් සිදු වන්ෙන් උද්ධමනය වැඩි වීම පමණක් බව - [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
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 the point of Order? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියන්ෙන් අමූලික ෙබොරුවක්. 

අපි මුදල් අච්චු ගහලා නැහැ. ෙම් රුපියල් බිලියන 280ක් ගත්තා 
නම් ගත්ෙත් එතුමා හිටපු ආණ්ඩුව -මහින්ද රාජපක්ෂ පමුඛ 
කැබිනට් මණ්ඩලය- කරපු වියදම්වලට ෙගවන්න විතරක් මිස, අපි 
කිසිෙසේත්ම තඹ ශතයක්වත් අපි වැඩි කර නැහැ කියන එක මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් වාෙග් අසත්ය 

පකාශ කරන්ෙන්, ෙම් වාෙග් ජනතාව ෙනොමඟ යවන පකාශ 
කරන්ෙන් එතුමාට අය වැය ෙයෝජනාව ෙත්ෙරන්ෙන් නැති නිසා 
කියලා මම කියනවා.  

 
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)  
ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙවන කියන්න ෙදයක් නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I am not giving way. I have listened to the Hon. 

Minister of Finance. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
එතුමා පිළිගත්තා, ෙම් රුපියල් බිලියන 300 අච්චු ගහලා පාවිච්චි 
කළා කියලා. ඒකයි මූලික ෙදය. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පසු 
ගිය ජනවාරි 08 වැනිදා ෙගදර ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ජනවාරි 09 
වැනිදා ආණ්ඩුව භාර ගත්තා. [බාධා කිරීම්] ඒක නිසා දැන් ෙවන 
කතන්දරයක් කියන්න ලැහැස්ති ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
අගාමාත්යතුමනි, ෙම් ගරු  සභාවට ඇවිල්ලා මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ෙමොකක්ද කිව්ෙව්, අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කරමින්? අපි ෙම්වා ෙදනවා, අපි ෙපොෙරොන්දු වුණු සහතික 
මිල - [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් අහ ෙගන ඉන්න. ෙකොළඹ නගරෙය් 
ඉන්න මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නා ෙදයක් 
නැහැ. මම කියන්නම්. [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දවිඩ 
භාෂාෙවන් කළ කථාව මම අහ ෙගන හිටියා. ඔබතුමා කිව්වා, 
ආණ්ඩුව අසත්ය පකාශ කළා කියලා. වී කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 
පනහක සහතික මිලක් දුන්ෙන් නැහැ කියා කිව්වා. ෙම් මුදල් 
ඇමතිවරයා  අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් කිව්වා, වී 
කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් පනහක සහතික මිලක් ෙදනවා කියලා. 
එෙහනම් ඒ ෙබොරුකාරයා කවුද? ෙත් කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 
අසූවක් ෙදනවා කිව්වා. ෙකෝ, දුන්නාද? [බාධා කිරීම්] ෙමන්න, ෙම් 
තිෙබන්ෙන් දින සියෙය් වැඩසටහන. ෙමොකක්ද, ෙම්ෙක් කියලා 
තිෙබන්ෙන්? ගරු අගාමාත්යතුමනි, ෙදන්න බැරි වීමට ෙහේතු 
කියන්න. ඒක ෙවනම පශ්නයක්. නමුත් දුන්ෙන් නැති කාරණය 
සත්යයක්. පශ්නය ඒකයි. ෙමන්න, ෙම් තිෙබන්ෙන් දීපු 
ෙපොෙරොන්දුව. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කථා කරන ෙකොට 
කියන්න ෙකෝ. ඔබතුමායි, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එකයි අතර පශ්නයක් 
තිෙබනවා ෙන්. ඉතින් ඇවන්ට් ගාර්ඩ්ලා ගැන කථා කර ගන්න. 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා සත්යය කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමන්න දවස් 100 ෙපොෙරොන්දුව. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය 

කාරක සභාපතිතුමනි, ''100 දිනක් ඇතුළත කියාවට නංවන 
ක්ෂණික සහන වැඩසටහන'' යන ලියවිල්ෙල් අංකය 12 යටෙත් 
ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:  

''වී කිෙලෝවක් මිලදී ගන්නා සහතික මිල රුපියල් 50 දක්වා ඉහළ දැමීම.''  
ෙම්ක කළාද?  නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කළා. කළා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එහි අංක 14 යටෙත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා; 

"අමු ෙත් දළු  කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 80 - 90යි අතර පාෙවන මිලක් 
පවත්වාෙගන යාම."  

ඒ ආකාරයට ෙත් සඳහා ෙමම සහතික මිල ලබා දුන්නාද?  

එහි අංක 15හි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා;  

"රබර් සඳහා රුපියල් 350ක පාෙවන මිලක් පවත්වාෙගන යාම."  

 දුන්නාද? නැහැ. ෙම් වන විට මාස 10ක කාලයක් ආණ්ඩුව 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් දිස්තික්ක සියල්ලම ආවරණය වන 
පරිදි ෙම් ෙපොෙරොන්දු තුන ලබා දුන්නා. ෙගොවිතැන් කරන ෙගොවි 
ජනතාව; රබර් වවන දිස්තික්කවල ජනතාව; ෙත් වවන 
දිස්තික්කවල එයින් ජීවත්වන ජනතාව අද වැටිලා තිෙබනවා. අද 
ෙමම අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙම් අර්බුදයට විසඳුමක් ඉදිරිපත් 
කරලා නැහැ. අද ඔබතුමන්ලා සහතික මිල හකුලා ෙගන -තව 
පහත දමලා- තවත් අර්බුදයකට අෙප් රෙට් ආර්ථිකය පරිවර්තනය 
කරමින් ඉන්නවා.  

 

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, that 1.8 million 
families are involved in paddy production in our country. If 
you multiply it by five, that would be a big number out of the 
population of our country.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Only nine lakhs. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. නැහැ. ඒක ඔබතුමන්ෙග් ගණන්. ඔබතුමා කියවලා 

බලන්න research එක. ඔබතුමාෙග් ගණන් වැරැදියි. Hon. 
Minister, I am telling you, ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනය ඉතා පැහැදිලිව 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය- 

   
 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) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Nalin Bandara Jayamaha. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 

විවාදය සජීවීව යනවා. ෙම් වාෙග් ෙබොරුවක් ඒ පැය එකහමාෙර්දී 

කිව්වාම මිනිසුන්ට ඇත්ත දැන ගන්න ෙවලාවක් නැහැ. එම නිසා 
ෙමම සජීවී විකාශය පැය- [බාධා කිරීමක්]  

 
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. Member, please 

continue.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කුලියාපිටිෙය් ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කුලියාපිටිෙයන් 

ඇවිල්ලා ෙගොවීන් ගැන කථා කරන්න එපා කියනවා. මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙකොයි තරම් බංෙකොෙලොත්ද කියලා කිව්ෙවොත්, ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා පිට රටින් ෙපොල් 
ෙග්න්න කියලා. කුලියාපිටිෙය් ගරු මන්තීතුමා ෙමොකද 
කියන්ෙන්? පිට රටින් ෙපොල් ෙග්නවාට කුලියාපිටිය ජනතාව 
කැමතියිද? ෙම් විගඩන් අය වැය තමයි මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු අගාමාත්යතුමනි, මට තිෙබන පශ්නය 
නම්- 

ගරු අගාමාත්යතුමනි, මට තිෙබන පශ්නය නම්, whether this 
is in accordance with the Policy Statement you made on 
the 5th of November. That is the key issue today. It is very 
clear that some of the Proposals in the Budget are 
contrary to what the Prime Minister stated in his Policy 
Statement. I would like to bring to your notice- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Mr. Deputy Chairman of Committees- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Prime Minister. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon.Prime Minister, you have taken 45 minutes. I do 

not have time. If you are ready to give me time - 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
I will  make just one clarification. They are not in 

conflict and we are moving on to the path of  a full 

economy in the next two years. -[Interruption.] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
In the next two years, okay. - [Interruption.] ගරු 

අගාමාත්යතුමනි, you have signed an MoU for two years. 
You are asking the investors to come, knowing that the 
Government is going to last only for two years. That is 
the first point. Already, the investors know the 
devaluation of the Rupee against the Dollar. You came to 
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power when it was in the region of one hundred and 
thirties. Today, it is reaching the devaluation of Rs.150.  
It will pass Rs.150, I am telling you.  In 2016, as you just 
mentioned indirectly, it will pass Rs.155. What is the 
effect of devaluation? Devaluation will send up prices of 
all imported items. You say cost of living will not go up.  
Hon. Minister, cost of living will skyrocket. Not only that, 
you are freezing the salary increases of the working 
people of this country. As a result, there will be a cost of 
living problem, the real wage will be depreciating. This is 
the crisis that we are going into. I accept when the Hon. 
Prime Minister says, “We must all sit down with the 
realities and discuss”, but the discussions about the 
realities have to be that we agree on a way out - not 
forcibly what you want; not forcibly what the TNA wants; 
it should be a national consensus if you so seek. 
Otherwise, you have declared one way and you say, "This 
is the only way"; like what I quoted earlier, “Let the 
robber barons come”.  

ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගරු නි  ෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි? අගමැතිතුමාෙග් ආර්ථික සැලැස්ම ෙමොකක්ද? 
එතුමා කියනවා, තව අවුරුදු ෙදකකින් පටන් ගන්නා ෙදයක්. ඒක 
ඔක්ෙකොම පිටට ෙදන එකක්ද? ඒ කියන්ෙන් අෙප් ආර්ථිකෙය් 
හැම ෙදයම පිට රටට විකුණන එකක්ද? අෙප් ඉඩම් ටික 
විකුණන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. අෙප් වත්කම් පිට රටට 
විකුණන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක තමයි 
ෙම් රටට ෙවලා තිෙබන ෙද්; ෙවන්න යන ෙද්. [බාධා කිරීම්] ගරු 
අගමැතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්] ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් 
ආකාරෙයන් ෙම් රෙට් ඉඩම්  විෙද්ශිකයන්ට ෙදන්න ගිෙයොත් ෙම් 
රටට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 1815දී සිද්ධ වුණු ෙඛ්දවාචකෙයන් 
ෙගොඩ එන්න අපට 1948 දක්වා ඉන්න සිද්ධ වුණා. ඔබතුමාට මා 
කියනවා, දැන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී වාෙග් 
ෙනොෙවයි කියලා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී 
ආර්ථික පතිපත්ති බුරුල් කරන ෙකොට අෙප් රට, අවස්ථාව තිබුණු 
රටවල් අතෙළොස්ෙසන් එකක්. But, today, the investors have 
enough countries to go to: Latin America, Africa and East 
Asia.  So, do not expect them to come just because you  are 
offering  to do away with all the laws regarding land. We 
must have the laws in order.  ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත - 
Land Development Ordinance - අෙහෝසි කරන්න ෙයෝජනා 
කරනවා. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමාෙග් -  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එෙහම එකක් නැහැ. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත අෙහෝසි 

කරන්න ෙයෝජනා කරලා නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
චීනයට දුන්ෙන් ෙමොකද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමා, මට කියන්න ෙජ්ම්ස් පැකර්ට ඉඩම් දුන්ෙන් 

කවුද කියලා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට පුදුමයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් 

ඇමතිතුමා නැඟිටලා අහනවා, "චීනයට දුන්ෙන් ෙමොකද?" කියලා. 
චීනය ඉදිරිෙය් අද ඇෙමරිකාවත් දණ ගහනවා. මතක තබා ගන්න. 
කාටවත් චීන ආර්ථික ශක්තිය ෙලෝක ආර්ථිකෙයන් අයින් 
කරන්න බැරි තැනට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ෙම්ක දන්ෙන් නැති මුදල් 
ඇමතිවරෙයක් ලංකාෙව් මුදල් ඇමතිවරයා වීමයි මට තිෙබන 
කනගාටුව. චීනය පිළිගත යුතුයි. චීනෙය් ආර්ථික හයිය පිළිගත 
යුතුයි. අෙප් ෙකොන්ෙද්සි තිෙබනවා නම් අෙප් ෙකොන්ෙද්සි ගැන 
කථා කරන්න, චීනයට අපහාස කරන්න එපා. චීනයට විරුද්ධව 
ෙමෝඩ කථා කියන්න එපා. මම ඔබතුමන්ලාට කියනවා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී  අෙප් සංවර්ධනයට 
උදවු වුෙණ් චීන ෙය් ආර්ථික ශක්තියයි කියලා. අපි ඒක කියනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ගැන ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙහොඳට දන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙමෝඩ කථා 
කියපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය 1950 ආණ්ඩුෙව්ත් සිටියා. 
1950 ආණ්ඩුෙව් පවා සිටියා, ෙම් වාෙග් ෙමෝඩ කථා කියපු අය. 
"චීනය පිළිගන්න එපා, චීනෙයන් වැඩක් නැහැ. තායිවානය 
පිළිගන්න" ආදී ෙමෝඩ කථා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අය 
කිව්වා. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා මා සමඟ එකඟ ෙවයි, ආර්.ජී. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා චීනයට ගිහින් චීන-ලංකා රබර් ගිවිසුම 
අත්සන් කළාය කියන කාරණයට. මතක තබා ගන්න. 
ඇමතිවරෙයක් ෙමෝඩ කථා කියනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා 
දන්ෙන් නැති ෙද්වල්. රවි කරුණානායක මැතිතුමා චීනයට 
අපහාස කරන මුදල් ඇමති. හිතන්න එපා - [බාධා කිරීමක්] ඉන්න, 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාෙග් කාලෙය් පටන් 
ගත්ත ෙත් වතු ටිකත් දැන් ඉවරයි. ඔබතුමාෙග් කාලෙය් සාර්ථකව 
කර ෙගන ගිය පුංචි ෙත් වතුත් දැන් ඉවරයි. ඒ නිසා කට වහෙගන 
ඉන්න, නිකම් කියවන්ෙන් නැතුව. අපි දන්නවා, ඒ කාලෙය් 
ඔබතුමා ඒ කටයුතු දක්ෂ ෙලස කළ බව. නමුත් ඔබතුමා වවපු ෙත් 
ටික විකුණා ගන්න බැරි මිනිස්සු තමයි අද ඇල්පිටිෙය් ඉඳලා 
දිගටම ඉන්ෙන්. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ නිසා ජීවත් වන 
මිනිසුන් ෙවනුෙවන් අපි වැඩ කරමු. අෙප් මායාවන්, මිථ්යාවන් 
ෙවනුෙවන් වැඩ ෙනොකරමු. ආර්ථිකයක් ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන් වන්ෙන් -  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමොන point of Order ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි, මම ෙම්ක පස්ෙසේ කියන්න හිටපු කථාවක්. රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාට තිබුණු කාර්ය භාරයන්ෙගන් සියයට 
70ක් අයින් කරලා කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමාට දුන්නා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කැතයි, කැතයි. ඒක කැතයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් ඇමතිතුමාට,- [බාධා කිරීමක්] කෑ ගහන්ෙන් නැතුව 

ඉඳගන්නෙකෝ. உட்கா ங்க! உட்கா ங்க! [බාධා කිරීමක්]  

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය නවින් දිසානායක මැතිතුමාෙග් කාර්ය 
භාරෙයන් සියයට 60ක් අයින් කරලා ෙම් ඇමතිතුමාට දුන්නා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කැතයි, කැතයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමන්න ෙම්කයි තත්ත්වය. කබීර් හාෂීම් ඉතාම බලවත් 

ඇමතිවරෙයක් බව මම පිළිගන්නවා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හැබැයි, සභාපතිවරෙයක් පත් කර ගන්න බැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් රාජ්ය සංස්ථා 

සියල්ල, බැංකු ආයතන සියල්ල භාර කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාට 
සභාපති ෙකෙනක් පත් කරගන්න බැහැ. ෙම්කයි තත්ත්වය. ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනය ගැන කථා කරන ෙම් ෙවලාෙව් මම Good 
Governance ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒක ගැන අපට 
අනිද්දාට කථා කරන්න පුළුවන් බව රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමා දන්නවා. නමුත් ආර්ථික වශෙයන් ෙම් ආයතන 
සියල්ලෙගන් බහුතරයක් ෙපෞද්ගලීකරණයට ෙහෝ විකුණා දැමීමට 
කටයුතු කිරීම තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට, ෙම් කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමාට අද පැවරී තිෙබන කාර්ය භාරය. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
රට විකුණන ඇමති. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තමයි ෙම් ෙගොඩනඟපු 

රාජ්ය සංස්ථා විකුණා දැමීෙම් කාර්ය භාරය පැවරී තිෙබන්ෙන්. 
ෙගොඩනඟපු රාජ්ය සංස්ථා සඳහන් ෙල්ඛනයක් -Fiscal 
Management Report - 2016 (page 44) -  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සභාගත* කරනවා.   
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ෙකොයි ඒවාද? 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔක්ෙකෝම, එකක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] කීයක්ද කියලා 

දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඔව්, දන්ෙන් නැහැ. කීයක්ද කියලා 
දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] පුළුවන් නම් රාජ්ය සංස්ථා සියල්ල 
ඉවත් කරන භයානක ආර්ථික ගමනකට යන්න ෙම් අය වැ ය 
ෙල්ඛනෙයන් අවසර ගන්න හදනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු 
අගමැතිතුමනි, සිංගප්පූරු කමයට ෙම් ආර්ථිකය සකස් කර ගන්න 
සංස්ථා ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමට කටයුතු කිරීෙම් කියා 
මාර්ගෙයන් සිද්ධ ෙවන්ෙන් දහස් ගණන් ජනතාවට රක්ෂා නැති 
වීමයි. ඒක තමයි පළමු පතිඵලය.  

ෙදවැනි කාරණය, රාජ්ය සංසථ්ා මඟින් සාමාන්ය ජනතාවට 
සපයන ෙසේවය අෙහෝසි ෙවනවා. මිල මත පමණක් පදනම් වූ 
කියාදාමයක් ඇති ෙවනවා. අගමැතිතුමා සමාජ සාධාරණත්වය 
ගැන කථා කළා. අගමැතිතුමාෙග් Policy Statement එෙක් 
කියනවා, සමාජ සාධාරණත්ව ෙවෙළඳ ෙපොළක් හදනවා කියලා. 
ෙකොෙහේද, සමාජ සාධාරණත්වය, වැඩ කරන මිනිස්සු දහස් 
ගණනින් එළියට දානෙකොට? ෙකොෙහේද, සමාජ සාධාරණත්වය, 
වැඩ කරන මිනිසුන්ෙග් EPF එක ෙම් සංස්ථා,- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අගමැතිතුමා අන්න යනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා සභාෙවන් ගියාට මට කමක් නැහැ. එතුමා 

ෙනොෙවයි මුදල් ඇමති. මුදල් ඇමතිතුමාව තියලා එතුමා ගියා. ඒ 
ගැන පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔච්චර තරහා ගන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හරියට තරහා යනවා ෙන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමෝඩ කථා කියනවා. 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
එක සංස්ථාවක්වත් නැති ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එක සංස්ථාවක්වත් නැති ෙවන්ෙන් නැහැ කියනවා. එක 

රස්සාවක්වත් නැති ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා දැන් තව ෙමෝඩ 
කථාවක් කියනවා. රස්සාවල් එකක්වත් නැති ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා දැන් ෙදවැනි ෙමෝඩ කථාවත් කියනවා. හැම සංස්ථාවක්ම 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙපෞද්ගලීකරණයට පත් ෙවන ෙකොට වඩා කාර්යක්ෂම හා ලාභය 
සඳහා වූ ෙපෞද්ගලික ආයතනවලින් දහස් ගණන් ෙසේවකයින් අස් 
කරනවා. දැනටමත් ශී ලංගමෙයන් 11,000ක් අස් කරන්න 
සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
අපිවත් දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙකොෙහොමද දන්ෙන් නැහැ කියන්ෙන්? කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමා 

ෙගන යන ෙම් කියාදාමය නිසා අවසානෙය් සිද්ධ ෙවන්ෙන්, දැන් 
ෙසේවය කරන දහස් ගණනකෙග් ෙසේවා අයිතිවාසිකම් නැති වීමයි. 
ඒ නිසා වැඩ කරන ජනතාවට ෙසතක් සලසන්නට බැරි වුණු අය 
වැය ෙල්ඛනයක් බවට 2016 සඳහා වූ ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය පත් 
ෙවනවා.  

ගරු අගාමාත්යතුමා දැන් කිව්වා, EPF එකයි ETF එකයි එකතු 
කරලා ෙවනම පාලනයක් ඇතිව එම මුදල් ආෙයෝජනය කරලා  ඒ 
අය සංවර්ධනෙය් ෙකොටස්කාරෙයෝ කරන්නට ඕනෑ කියලා. අප 
ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
පළමුවැනි කාරණයට උත්තරයක් ෙදන්න මා කැමැති බව. 

ඔබතුමා එදා ෙපොෙරොන්දු වුණා ඔබතුමාෙග් ආර්ථික පතිපත්ති 
පකාශනෙය්, සියයට 60ක් ඍජු බදු, සියයට 40ක් වක බදු කියා. 
මුදල් ඇමතිතුමනි, ගණන් හදා බලන්න. [බාධා කිරීමක්] 
අගමැතිතුමා 2,020දී කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] මුදල් 
ඇමතිතුමාට කියවා ගන්න බැරි නිසා කියන කථාවක්  ඒක. දැන් 
ෙමොකක්ද මුදල් ඇමතිතුමා ෙගෙනන බදුවල තිෙබන්ෙන්? සියයට 
60ක් වක බදු. රෙට් සෑම මිනිහාටම වදින බදු. සුෙඛෝපෙභෝගී 
වරපසාද හිමි පන්තියට සියයට 40යි. ෙමය කාෙග් අය වැයක්ද? 
ෙම් අය වැය සුෙඛෝපෙභෝගී පැළැන්තියට පමණක් සැප විඳින්නට 
ෙගන ආ අය වැයක්. අගමැතිතුමාෙග් 40යි, 60 අනුපාතයට පහර 
දීලා  මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා කියා අපි කියන්ෙන් ඒ නිසායි. අපි ඒකට විරුද්ධයි. අපි 
ඔබතුමාට කියනවා, "අපි ඒකට විරුද්ධයි. අපට එකඟ ෙවන්න 
බැහැ" කියා. ෙලොකු මිනිසුන්ට තිබුණු බදු ෙගවීම අයින් කර ෙපොඩි 
මිනිසුන්ට බදු මිල මුදල් ඇමතිතුමා වැඩි කර තිෙබනවා. තමන්ෙග් 
හාම්පුතුන්ට ෙසේවය කරන, ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව, ෙම් 
රෙට් වැඩ කරන මිනිසුන් ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි ෙම් අය වැය 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ෙගොවියන්, ධීවරයන්, සාමාන්ය ජනතාව, 
වැඩ කරන මිනිසුන්, කම්කරුවන් වැනි අය මතයි අද ෙම් බදු බර 
පටවා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උතුරුකරෙය්, වන්නිෙය්, 
වවුනියාෙව් බඩු මිල වැඩි ෙවනවාට ඔබතුමා කැමැති ෙවන්ෙන් 
නැහැ ෙන්ද කියා මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා. දවිඩ ජනතාවටත් 
ෙමය බලපානවා. සිංහල ජනතාවටත් බලපානවා. මුස්ලිම් 
ජනතාවටත් බලපානවා. ෙම් බදු බෙරන් මිරිෙකන මිනිසුන්ට සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් තමන්ෙග් එදිෙනදා ආදායෙමන් ජීවත් වීෙම් අර්බුදයකට 
පත්වීම ෙනොෙවයිද? අගමැතිතුමාෙග් කථා ෙහොඳයි, ලස්සනයි, 
මිහිරියි. නමුත්, ෙම්වාට එෙරහිව තමන්ෙග්ම ඇමතිවරු වැඩ කරන 
විට, එහි තිෙබන වලංගුභාවය ෙමොකක්ද, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමනි? ඒකයි අපි අහන්ෙන්.  

මීළඟ කාරණය, ETF එක සහ   EPF එක සම්බන්ධවයි. 1956 
ජනතා ජයගහණෙයන් ඇති වුණු මහ ජන එක්සත් ෙපරමුණු 
ආණ්ඩුෙව් ටී.බී. ඉලංගරත්න මැතිතුමා ෙම් පනත ෙගනැල්ලා 

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ඇති කළ බව අගමැතිතුමාට 
කියනවා. ෙමයින් වැඩ කරන ජනතාවට සුරක්ෂිතභාවයක්, 
ආරක්ෂාවක් ලබා ෙදනවා. ෙසේවෙයන් විශාම යන දවසට හා ඒ 
අතරතුර යම් යම් සහනයන් ගන්න, දරුෙවකුෙග් මංගල 
අවස්ථාවක් ගන්න ආදී විවිධ ෙද්වල්වලට අවශ්ය ෙවනවා. දැන් 
ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්? මුදල් ඇමතිතුමා ඒකට තට්ටු 
කරන්න හදනවා. ඇයි, ෙමයට තට්ටු කරන්න හදන්ෙන්? ෙමහි 
තිෙබන ටිලියන එකහමාරකට වැඩි මුදලට කෑදර ෙවලායි. ෙම්වා 
ෙසේවකයන්ෙග් සල්ලි මිස හාම්පුතුන්ෙග් සල්ලි ෙනොෙවයි.   ෙම්වා 
ෙසේවකයන්ෙග් සල්ලි බව ෙහොඳින් මතක තබා ගන්න. මම ගරු 
අගමැතිතුමාට කියනවා, EPF එක Central Bank  එක යටෙත් 
සුරක්ෂිතව තිෙබන තුරු ඉහළ ෙපොලියක් EPF එකට ලැෙබන බව. 
ෙම්කයි පළමුවැනි සුරක්ෂිතභාවය. That is why it is under the 
Central Bank’s supervision.  The high interest rates cannot 
be maintained if you go and invest in the private markets. ෙම් 
''අ'' යන්න අනුව ''අෙප් සල්ලි ටික නැති ෙවනවා'' කියායි වැඩ 
කරන ජනතාව අද පාරට බහින්න පටන්  ෙගන තිෙබන්ෙන්. My 
dear good Friend, the Hon. Minister of Development 
Strategies and International Trade -   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අන්න! ෙහොඳ ඇමතිවරු. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙහොඳ නැහැ. ඔබතුමාට මම සහතිකයක් ෙදන්න හදන ෙකොට 

බලන්න, කිව්ව ෙද්. බලන්න කියවලා 

“Free Trade Zones & General Services Employees 
Union” එක කියා තිෙබන ෙද්. I received this letter yesterday. 
What do they say? They say, "Do not touch the EPF or 
ETF violating the pledges made to them by the Hon. 
Prime Minister".  Also, you are going to handover all the 
trade zones to the private sector which they are opposing. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
That is not true. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Ah, is that not true? ඒක තමයි ෙම් කියන්ෙන්. මම ෙම් ලිපිය 

කියවන්න කාලය ගන්ෙන් නැහැ. නිදහස් ෙවළඳ කලාප සහ ෙපොදු 
ෙසේවා ෙසේවක සංගමය ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය දුන් සංගමයක්. එය 
බලවත් සංගමයක්; සාධාරණව මැදිහත්වී කටයුතු කරන 
සංගමයක්. අප එකඟ ෙනොවන ෙයෝජනාත් ඒ ෙක් තිෙබනවා. එකඟ 
වන ඒවා වැඩියි. එකඟ වන ෙයෝජනා වැඩි නිසා නිදහස් ෙවෙළඳ 
කලාප සහ ෙපොදු ෙසේවා ෙසේවක සංගමය ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ලිපිය මා සභාගත* කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ සමිතියට දුන්න ෙපොෙරොන්දුව 
අය වැෙයන් පසුව කඩ කළා. එෙහම වැඩ කරන්න එපා කියා තමයි 
ෙම් ලිපිෙයන් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] වෘත්තීය සමිතිය කවුද 
කියා දන්ෙන් නැති මුදල් ඇමති. වෘත්තීය සමිතියක් ෙමොකක්ද 
කියා දන්ෙන් නැති මුදල් ඇමති. [බාධා කිරීමක්] මම රාජිත 
ඇමතිතුමා පටලවා ගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කට වරද්දා ගන්න 
නිසා මම කියන්නම්. "රජෙය් ෙසේවකයන් ෙමෙතක් කල් භුක්ති 
විඳපු වාහන බලපතයට අත තියන්න එපා.  වහාම එය ෙදන්න" 
කියා අද GMOA එක රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිට කියනවා. 
ෙම් GMOA එක Trade Union එකක්ද? දන්නවාද, මුළු මහත් 
රාජ්ය ෙසේවයම අද ෙම් ෙයෝජනාවට විරුද්ධයි. ෙම් තිබුණු අයිතිය 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙදන්න කියා අපත් කියනවා. ඒ අයිතියට අත 
තියන්න එපා. ඒ ෙයෝජනාව ඉල්ලා අස් කර ගන්න. රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට දුන්න ඒ වරපසාදය නැති කරන ෙයෝජනාව ඉල්ලා 
අස් කරගන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I have 45 minutes. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, you had only 35 minutes. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I was allotted 

45 minutes. So, I have a few more minutes.  That is why I 
have been looking at the clock while speaking.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, no.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
“No, no”  කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම කියන්න එපා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have been given 35 minutes. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am not going to disregard the Chair.  But, I have the 

right to use the 45 minutes that was allotted to me. That 
is, thirty minutes plus the other 15 minutes given to me by 

the Hon. Rohitha Abeygunawardana.  It was agreed 
before I started the speech. මම කරදර කරන්ෙන් නැහැ. I do 
not want to disturb you and I will try to finish my speech 
in the next few minutes.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අනික් කාරණය ෙම්කයි. 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා කිව්වා, "විරුද්ධ පක්ෂයටත් 
පජාතන්තවාදීව, ඒ හැම අයිතියක්ම දීලා තිෙබනවා" කියා. අපට 
කථා කරන්නවත් ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමොන පජාතන්තවාදයක්ද? 
ෙමන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙවලා තිෙබන ෙද්. ඇමතිතුමාෙග් 
ෙමෝඩකම් ගැන කියන ෙකොට කථා කරන්න ෙනොෙදන එක 
පුදුමයක් ෙනොෙවයි.   

 මුදල් ඇමතිෙග්  ෙයෝජනාෙවන් කියැෙවන අනික් කාරණය 
ෙමොකක්ද?  Electric carsවල බද්ද සියයට සියයකින් වැඩි කළා. 
Hybrid vehiclesවල බද්ද සියයට 50කින් වැඩි කළා. මුදල් 
ඇමතිතුමා ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට විරුද්ධව 
ගත්ත පියවරක් ෙම්ක.  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා තමයි 
පරිසර ඇමති. පරිසර ඇමතිතුමා හැටියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා දන්නවා, electric carsවලට බදු අය 
ෙනොකරන්ෙන්, hybrid carsවලට අඩුෙවන් බදු අය කරන්ෙන් 
ජාත්යන්තර පරිසර පඥප්තිය අනුවයි කියා. That is to reduce the 
emissions that pollute our atmosphere.    

ෙම්වාට උදවු ෙනොකර, ෙවන ෙවන ජාවාරම්කාරයන්ෙග් 
ඕනෑකම්වලට බදු පනවන මාෆියාවක් බවට ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනය පත් කර තිෙබනවා. මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාත් දන්නවා, එතුමා   හීලියම් කාර් ගැන ෙයෝජනා කරන 
බව. මට ෙවලාව ෙදනවා නම් ෙම් කාරණා ගැන කියන්නම්. 
හීලියම් කාර් එකක් තිෙබන යාළුවා කවුද? Yachtsවලට දීලා 
තිෙබනවා. Yacht  එකක ඕනෑකම තිෙබන යාළුවා කවුද? 
ෙමොකටද ෙම්? මට ෙම් ෙල්ඛනය කියවන්න ෙවලාව නැහැ. 
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙම්වා අස් කර ගන්න ඇමතිතුමනි.  

ෙම්  රෙට් ෙගොවි ජනතාවට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා 
ෙදන්න. ෙගොවීන්ෙග් ආරක්ෂාවට, ෙගොවීන්ෙග් දියුණුවට 
ෙපොෙහොර සහානාධාරය දිය යුතුයි කියා අපි ඉතා පැහැදිලිව 
කියනවා. අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ට ෙදමව්පියන් සමඟ කඩ 
ගණෙන් ගිහිල්ලා රසත්ියාදු ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැතිව, ෙමෙතක් 
කල් ලබා දුන්නු පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි එෙලසම එම දරුවන්ට 
ලබා  දීෙම් කමයක් ඇති කරලා ෙදන්න. ෙම් ජනතා විෙරෝධී 
ෙයෝජනා ඉල්ලා අස් කර ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණය ඉතාම 
ඕනෑකමින් රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට මතක් කරන්න 
කැමැතියි. මම පසු ගිය සතියට කලින් සතිෙය් අනුරාධපුරයට ගිය 
ෙවලාෙව් අෙප් සරත් අමුණුගම මැතිතුමාත් දන්නා පරණ 
ෙගොවිෙයකු සමඟ කථා කළා. "අෙන්! අපි  ෙම් වතාෙව් වී ටික 
විකුණා ගත්ෙත් රුපියල් 29ට. අෙන්! ඇමතිතුමා, බුලත් විටකට 
යන වියදම තමයි දැන් වී බුසලකට ලැ  ෙබන්ෙන්" කියලා ඔහු මා 
සමඟ කිව්වා. රවි කරුණානායක කවදා කාපු බුලත් විටද? රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා කවදා කාපු බුලත් විටද? සරත් අමුණුගම 
මැතිතුමා දන්නවා. ෙමොකද, එතුමා ගැමි මහජන නිෙයෝජිතෙයක් 
හැටියට වාෙග්ම දිසාපති ෙකෙනකු හැටියට වැඩ කරලා තිෙබන 
නිසා දන්නවා. බුලත් විටට යන වියදම තමයි අද ෙගොවියාට වී 
බුසලකට ලැෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ ෙගොවියා කිව්වා, "අපි ආපසු දැන් 
මහ කන්නය පටන් ගත්තා. ඒක තමයි අෙප් ජීවන කමය" කියලා. 
ෙම්ක තමයි ලංකාෙව් ගම් නියම් ගම්වල තිෙබන ජීවන කමය. ඒ 
මිනිසුන්ෙග් ජීවන කමයට පහර ගහන්න එපාය කියන එක තමයි 
අපි කියන්ෙන්. 
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ෙත්වලට ලබා ෙදනවාය කියපු ෙපොෙහොර ටික ලබා ෙදන්න. 
වීවලට ලබා දුන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය අෙහෝසි කරලා 
තිෙබනවා. ඒවා යළි ලබා ෙදන්න. ෙම් සහන අෙහෝසි කළාම ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය සංවර්ධනය වනවාය කියලා එතුමා කියනවා. 
එෙහම ආර්ථිකයක් සංවර්ධනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ලංකාෙව් ආර්ථිකය කර්මාන්තකරණයකට පරිවර්තනය 
කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව දඟලනවා - to go for overnight 
industrialization. But, it would not happen that way. 
පළමුවැනි කාරණය හැටියට ඒ සඳහා සැලැස්මක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
ඒ සැලැස්මට අවශ්ය තාක්ෂණය  ෙගෙනන්න ඕනෑ. තාක්ෂණය 
සැලසුම් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් 
කර්මාන්තකරණයවී සංවර්ධනය වුෙණ් නැහැ. ෙම් 
කර්මාන්තකරණය ෙවනුෙවන් තමයි ඉඩම් සංවර්ධන පනතටත් 
තට්ටු කරන්ෙන් කියලා මම කියන්න කැමැතියි. ගෙම් ජනතාවෙග් 
ජනපද ඉඩම් සහ රජෙය් වතු ටික ඊනියා  විෙද්ශික ආෙයෝජකයින් 
හැටියට තාවකාලිකව ෙම් රටට පැමිෙණන පිරිසට ලබා දීලා, ඒ 
තුළින් යම් යම් ජාවාරම් කරන්න පුළුවන් නම් ඒවාත් කරලා 
කියනවා, "ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති ෙව්වි" කියලා. එෙහම 
ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. අද සිද්ධ වන්ෙන් 
අෙප් විෙද්ශ වත්කම අර්බුදයට පත් කිරීමයි කියන කාරණය මම 
ඉතා ඕනෑකමින් කියන්න ඕනෑ. ගරු රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා එහි අලුත්ම තත්ත්වය පිළිබඳව දන්නවා. "The 
Financial Review" supplement of "The Island" newspaper of 
10th November, 2015 carried the title, I quote: 

 "SL's foreign reserves down to US $ 6.4 bn in October" 

So, it is in this situation that we will have to make 
payments within the next three months. The US Dollars 6.4 
billion will drop to US Dollars 4 billion. This is a serious 
crisis. That is why the Hon. Prime Minister says that there is 
an  external financial crisis. Stand-By Arrangement එක 
යටෙත් IMF එෙකන් ඉල්ලන ෙකොට කියනවා, රජෙය් ෙසේවකයන් 
වැඩියි කියලා. That is the condition of the IMF. You all tried 
this in 2003. ගරු  ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාට මතක 
ඇති, ෙචොක්සි ඇමතිතුමාට සිංහල බැරි නිසා එදා අන්තිම ෙවලාෙව් 
පනත සම්මත කර ගන්න බැරි වුණු බව. එෙහම නැත්නම් 2003දී 
තමයි රාජ්ය ෙසේවකයින්ට විශාම වැටුප අෙහෝසි කරන්ෙන්. අෙප් 
ආණ්ඩුව ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප ආරක්ෂා කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා රාජ්ය ෙසේවය දියුණු කළා: වැඩි කළා.  

ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, අද ඔබතුමා ෙම් අවසර 
ඉල්ලන්ෙන් රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් විශාම වැටුප අෙහෝසි 
කරන්නයි. ඇයි? කාලයක් වැඩ කරලා, විශාම යනෙකොට විශාම 
වැටුපක් ලබා ගන්න තිෙබන අයිතිය සමස්ත ෙලෝකයම පිළිෙගන 
තිෙබන ෙදයක්. එය අෙහෝසි කරන්න ෙයෝජනා කරන්ෙන් ඇයි? 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, අයිෙයෝ! ඔබතුමාට 

විශාම වැටුෙප් වටිනාකම ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැෙන්. ගමට යන්න, 
ගමට යන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඉන්දියාෙව් විශාම වැටුප් කමයක් තිෙබනවාද කියලා අහනවා. 

ඉන්දියාෙව් මරුටි කාර් නම් තිෙබනවා. ඒවා නම් ෙහොඳට 

ෙප ෙනනවා. [බාධා කිරීමක්] Hybrid cars නැහැ; electric cars 
නැහැ. ඒ විෂයය එන ෙකොට, ඒවා ගැන අපි පස්ෙසේ කථා කරමු.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2020වන විට අෙප් රෙට් 

වැඩිහිටි ජනතාව සියයට 25ක් වනවා. ෙම් වැදගත් වූ ෙකොටස 
ගැනත් අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ අය ගැන සැලැස්මක් ඇති 
වැඩ පිළිෙවළක්, අෙප් රෙට් තරුණ ජනතාවට රස්සාවක් ෙහෝ 
ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක් ඇති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඔෙබ් අය 
වැය ෙල්ඛනය තුළ තිෙබනවාද? ඔෙබ් අය වැෙයන් එය කරන්න 
පුළුවන්ද? බැහැ. ෙමය කඩා වැෙටන අය වැයක්. අද ණය ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? බැංකුෙව් තැන්පත් කළ තමන්ෙග්ම මුදල් ගන්න විට 
අද බද්දක් පනවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, බැංකු කමය අවුල් 
ජාලාවකට පරිවර්තනය ෙවමින්, මූල්ය ඒකාධිකාරියක් කර අතට 
ෙගන ජාත්යන්තර සමාගම් වලට තමයි ෙමයින් ෙහොඳක් ඇති 
වන්ෙන්. ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාව විෙව්චනය කරනවා 
ෙනොෙවයි. නමුත්, මා ඔබතුමාටයි, ආණ්ඩුවටයි කියනවා, අෙප් 
බැංකු අද ෙලොකු අර්බුදයකට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. ඔබතුමන්ලාට IMF එක කියනවා, "බැංකු ෙදක තුනක් 
වහන්න" කියලා. ඒක තමයි ඔබට IMF එක කියන්ෙන්. ඔබට 
කියනවා, "EPF, ETF එළියට ගන්න" කියලා; වැඩ කරන 
මිනිසුන්ට සහනයක් ඇති ඒ අයිතිය නැති කරන්න කියලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් ෙවලාව අවසන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් 

ෙම් කරුණ කියලා කථාව අවසන් කරන්නම්. 

ෙම් ජාත්යන්තර මූල්ය අර්බුදය, ෙද්ශීය මූල්ය අර්බුදය නිසා 
දවස ගාෙන් රුපියෙල් වටිනාකම කඩා වැෙටනවා. දැන් බලන්න 
දිවි නැගුම බැංකුෙව් තිබුණු සල්ලි. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි 
මිනිසුන්ෙග් සල්ලි. ෙම් මුදල් ඇමති හදනවා ඒක අත් පත් කරලා 
ජාතික ඉතිරි කිරී ෙම් බැංකුවට ෙග්න්න. ඒ ෙපොඩි මිනිසුන්ෙග් 
සල්ලි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama understands 

"Microfinancing". Even former President Bill Clinton, 
when he was the Governor of Arkansas, started 
microfinance schemes in Arkansas to help the poor, to 
help the women and others and in order to change the 
financial situations that people have been following. 

දැන් ඒක අත් පත් කරන්න බැහැ. ඒක නීති විෙරෝධී වැඩක් 
කියලා මුදල් ඇමතිතුමා ෙත්රුම් ගන්න. අපි කියනවා, ඒ 
ෙයෝජනාව ඉල්ලා අස්කරගන්න; ෙම් කුඩා බැංකුවලට අත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තියන්න එපා  කියලා. ෙම් බැංකුවල තිෙබන්ෙන් පුංචි මිනිසුන්ෙග් 
සල්ලි. ෙම් බැංකුවල තිෙබන්ෙන් මුදල් ඇමතිෙග් සල්ලිද? නැහැ. 
දිවි නැගුම බැංකු තිෙබන්ෙන් 14,000ක් පමණ. ඒ ලංකාෙව් ෙපොඩි 
මිනිසුන්ෙග් සල්ලි. ඒ මිනිසුන්ෙග් සල්ලිවලට අත තබන්නයි 
හදන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළ කියලා පැලැස්තර දාලා 
2016 අය වැය ෙල්ඛනය ෙපන්වන්න හැදුවාට, ජනතාවෙග් ආහාර 
පශ්නය, ජීවන වියදම ඉහළ යෑෙම් පශ්නය, නිවාස පශ්නය, 
තරුණයන්ෙග් රැකියා පශ්නය විසඳන්න බැරි අය වැය ෙල්ඛනයක් 
බවට  එය පත්වනවා කියලා මම කියනවා. ෙගොවි ජනතාවත් 
ණයකරුවන් බවට පත් කරලා, ඔවුන් ෙගොවිතැන අතහැර දාන 
තත්ත්වයට පත් කරලා, ආර්ථිකයත් අගාධයට වට්ටනවා. ඒ නිසායි 
අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමන්ලා දුම් පරීක්ෂා සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා අය 

කරනු ලබන ගාස්තුව අයින් කර ගන්න. සුළු පරිමාණ 
ව්යාපාරිකයන්ට ව්යාපාරය ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී රුපියල් 5,000ට 
තිබුණු බලපතය අද 60,000 දක්වා annually වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. Hon. Minister of Public Enterprise Development, 
සුළු ව්යාපාරිකයන්ට ඇයි ෙමෙහම කරන්ෙන්? මට ෙම් ෙල්ඛනය 
කියවන්න ෙවලාවක් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගරු අගමැතිතුමාෙග් පජාතන්තවාදය අනුව අපට තිෙබන 
ෙව්ලාව ඇතුෙළේ තමයි කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව 
අපට කථා කරන්න බැරි අමුතු පජාතන්තවාදී පාර්ලිෙම්න්තු 
කමයකට අද අපි මුහුණ ෙදනවා. මා ෙමම අය වැය ෙල්ඛනයට 
විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරන බවත්, ෙම් රෙට් ජනතාව සමඟ 
පාරට බැහැලා දිනාගත්ත ෙද් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අප 
කටයුතු කරන බවත් පකාශ කරමින්, මුදල් ඇමතිතුමනි, අන්තිම 
පැෙය්දී ෙහෝ ෙම් ෙමෝඩ ෙයෝජනා අස් කරගන්න කියලා සඳහන් 
කරමින් මා නවතිනවා. 

 
[පූ.භා. 11.28] 

 
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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
ෙයෝජනා ගැන කථා කරන්නට ෙපර, ෙම් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය 
ගැන විස්තර කරමින් මෙග් ආරම්භ කරනවා.  

මුලින්ම, අද අපට ෙගවන්න තිෙබන සම්පූර්ණ ණය පමාණය 
බලමු.  2012 වර්ෂෙය් ණය වශෙයන් අපට තිබුෙණ් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 68.1යි. 2014 වන ෙකොට ඒක තවත් නරක 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා, සියයට 71.8ක ණය පමාණයක් ෙගවන 
තත්ත්වයට අපි පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

රාජ්ය ණය ගත්ෙතොත්, 2012දී සියයට 68.7ක්ව තිබුණු 
පමාණය 2014 වන ෙකොට සියයට 76 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් කියන්ෙන්, ෙම් රජයට භාර ගන්න තිබුණු අය වැය.  
රාජ්ය ආදායම ගත්ෙතොත්, සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒෙක් අනික් 
පැත්ත. ඒ කියන්ෙන්, රාජ්ය ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  1990 
වර්ෂෙය් සියයට 21.1ක්ව පැවැති රාජ්ය ආදායම  2014 වනෙකොට 
සියයට 11.6කින් -එනම්, සියයට 10කින්-  පමණ කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. බදු ආදායම ගත්ෙතොත්, 1990  සියයට 19ක්ව තිබුණු  
ආදායම  2014 වන ෙකොට සියයට 10.2කට කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා.  

ආසියාෙව් අඩුම බදු ආදායම තිෙබන රට තමයි ශී ලංකාව. 
2014 වන ෙකොට බදු ආදායම අතින් බැලුෙවොත් අපි ඉන්ෙන් 
මාලදිවයිනටත්, බංග්ලාෙද්ශයටත් පහළින්. එතෙකොට VAT 
එකතු කිරීම අතින් බැලුවත්, 2004දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 5.8ක් තිබුණු  පමාණය  2014 වන ෙකොට සියයට 2.8ට අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

2009 සිට 2014 වන ෙකොට මූලධන වියදම්වල ට ෙවන් කරපු 
මුදල් සියයට 28කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පුනරාවර්තන වියදම් 
2009 සිට 2014 වන ෙකොට සියයට 26කින් අඩු කරලා තිෙබනවා. 
ඒ කියන්ෙන්, ජනතාවෙග්  සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සහ අෙනකුත් 
ඒවාට ෙවන් කරන මුදල් පවා අඩු කර තිෙබනවා.  

වියදම් ගත්ෙතොත්, 2000 වසෙර්දී ෙපොලීවලටයි ෙව්තනවලටයි 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා මුළු ආදායමින් සියයට 65ක්.  2014 වන 
ෙකොට ඒක සියයට 75ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
බලන ෙකොට අධ්යාපනයට ෙවන් කරන්න තිබුෙණ් සියයට 1.8යි.  
ෙසෞඛ්ය සඳහා ෙවන් කරන්න තිබුෙණ් සියයට 1.4යි. ඒ 
කියන්ෙන්, 2004 සිට 2014 දක්වා බැලුෙවොත්, ෙසෞඛ්ය සහ 
අධ්යාපනයට ෙවන් කරපු මුදල් පසු ගිය රජය අඩු කරලා 
තිෙබනවා.  

ෙමෙතක් කල් අධ්යාපනයට සහ ෙසෞඛ්යයට ෙවන් කරපු මුදල් 
පමාණය බැලුෙවොත්,  මුළු කලාපෙය්ම රටවල් අතරින් අඩුම මුදල 
තමයි අෙප් රෙට් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ආර්ථික 
වර්ධනය  2002ට අනුකූලව,   2013, 2014  වන ෙකොට සියයට 
6.7ක් කියලා අපට ෙපන්නුවා. නමුත්  2010ට අනුකූලව ගත්තාම, 
අෙප් ඇත්ත ආර්ථික වර්ධනය  සියයට 3.5යි. සියයට 6.7ක 
ආර්ථික වර්ධනයක් තිබුණා නම් අෙප් ගරු ආචාර්ය සරත් 
අමුණුගම මැතිතුමා දන්නවා, ෙම් තරම්  දිළිඳුභාවයක්, ආර්ථිකෙය් 
ෙම් තරම් අසමානතාවක් තිෙබන්නට විධියක් නැහැ කියලා. මා 
ඉදිරිෙය්දි ඒ කරුණු ෙපන්වන්නම්.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජන 
ගත්ෙතොත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම දියුණුවක් නැහැ. 2005දී 
එනම්, යුද සමෙය්දී පවා සියයට 22.4ක්ව තිබුණු ආෙයෝජන 2014 
වන ෙකොටත් සියයට 22.9යි. කිසිම දියුණුවක් ඇති ෙවලා නැහැ. 
නමුත් රාජ්ය ආෙයෝජන සියයට 4.4 සිට සියයට 6.8 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශ ආෙයෝජන ගත්ෙතොත්, 2011 තිබුණු 
සියයට 5.6ක විෙද්ශ ආෙයෝජන 2014 වන ෙකොට කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා සියයට 2.8කට. ඒ කියන්ෙන්, භාගයකින්.  

පවුෙල් ආදායම ගත්ෙතොත්,  දිළිඳු අය ෙවනුෙවන්, දුප්පතුන් 
ෙවනුෙවන් ෙලොකුවට කථා කළ ඒ රජය කාලෙය්  සියයට 40කට 
තිබුෙණ් ආදායමින් සියයට 13.7යි. ෙකොයි තරම් අසාධාරණ 
තත්ත්වයක්ද?  දිළින්දන්ෙග් දවසක ආදායම ෙඩොලර් ෙදකයි. ඒ 
කියන්ෙන්, මාසෙය් ආදායම රුපියල් 8500ක් විතර. ඒෙකන් තමයි 
ජීවිතය ගැට ගසා ගත්ෙත් දිළින්දන්. මධ්යම පන්තිෙය් සියයට 
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40ක් ඉන්නවා. ඒ අයට ලැබුෙණ් රෙට් ආදායමින් සියයට 33.3යි. 
ධනපති පන්තියට සියයට 20යි ඉන්ෙන්. රෙට් මුළු ආදායමින් 
සියයට 52.9ක් ඒ අය භුක්ති විඳිනවා. ෙමන්න ෙමෙහම රටක් අපි. 
දැන් සමහර අය ෙමතැන කථා කළා, ෙබොෙහොම පගතිශීලි, 
සමාජවාදී ෙලවල් එකට. නමුත් ෙම් තත්ත්වය තමයි රෙට් 
තිබුෙණ්.  

ඒ වාෙග්ම කියනවා, දිළිඳුභාවය තිබුෙණ් සියයට 6.7යි කියලා. 
ඇත්ත. නමුත් එතැන විශාල අසමානතාවක් තිෙබනවා. මුලතිව්වල 
දිළින්දන් ඉන්නවා, සියයට 20.8ක්. මන්නාරෙම් සියයට 20.1ක් 
ඉන්නවා. කිලිෙනොච්චිවල සියයට 12.7ක් ඉන්නවා. ෙමොනරාගල 
සියයට 20.8ක් ඉන්නවා. මඩකලපුෙව් සියයට 19.4ක් ඉන්නවා. 
බදුල්ෙල් සියයට 12.3ක් ඉන්නවා. ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය කරන රත්නපුරෙය්ත් සියයට 10.4ක් 
දිළින්දන් ඉන්නවා. ඒ බව මතක තියා ගන්න. ඒ දිස්තික්කවල 
සියයට 20ක්ම ඉන්ෙන් දිළින්ෙදෝ. මූලාසනෙය් සිටින ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
දිස්තික්කවල දිළිඳුභාවය සියයට 20 පැනලා. ෙකොළඹ වාෙග් 
පළාත්වල දිළිඳුකම සියයට 6.7ක් හැටියට සංඛ්යා ෙල්ඛනවල 
තිබුණාට, ෙම් පසුගාමී දිස්තික්කවල විශාල ජන සංඛ්යාවක් 
ඇත්තටම දරිදතාෙවන් ෙපෙළනවා.  

අපනයන ගත්ෙතොත් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 2000දී දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 30ක් තිබුණු අපනයන ආදායම 
2014 වන විට සියයට 14ට, 15ට -භාගයකට- කඩා ෙගන වැටිලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙමවැනි ආර්ථිකයක් තමයි ෙම් රජයට භාර 
ගන්න සිදු වුෙණ්.  එෙහම තිබියදී තමයි දින 100 ආණ්ඩුව 
ඇවිල්ලා කඩා වැටී තිබුණ ආර්ථිකය තුළින් දිළින්දන්ට සහන ලබා 
ෙදන්නට ෙම් මුදල් ඇමතිතුමා ෙයෝජනා ෙගනාෙව්. රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක  දීමනාවක් දුන්නා. ඒ සඳහා 
රුපියල් බිලියන 130ක් -රුපියල් ෙකෝටි 13,000ක්- වියදම් කළා. 
මම හිතන විධියට ඉතිහාසෙය් කිසිම රජයක් පඩි වැඩිවීමකට 
ෙමවැනි මුදලක් වියදම් කර නැහැ. විශාමිකයන්ෙග්  වැටුප් 
විෂමතාව ඉවත් කිරීම නිසා  අවමය රුපියල් 2,600 සිට රුපියල් 
8,000 දක්වා විශාම වැටුප් වැඩි වුණා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 
20,000ක් -රුපියල් ෙකෝටි 2,000ක්- වැය කළා. සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ෙදගුණ කළා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 25,000ක් 
වැය කළා. ගැබිනි මව්වරුන්ට ෙපෝෂණ මල්ලක් දුන්නා. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 12,000ක් වැය කළා. අත්යවශ්ය ආහාර වර්ග 13ක 
බදු අෙහෝසි කළා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 8,000යි. ෙපටල් 
ලීටරය රුපියල් 39කින්, ඩීසල් ලීටරය රුපියල් 15කින්, භූමිෙතල් 
ලීටරය රුපියල් 15කින් අඩු කළා. ෙමවර අය වැෙයන් තවත් 
රුපියල් 10කින් භූමිෙතල් මිල අඩු කර තිෙබනවා. ඒ ටිකට විතරක් 
වියදම රුපියල් මිලියන 45,000යි. ගෑස ්සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 
300කින් අඩු කළා. ඊට පස්ෙසේ  තවත් රුපියල් 100කින් අඩු කළා. 
ආපහු ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් 150කින් අඩු කර තිෙබනවා. 
ගියවර අඩු කළ මුදල විතරක් රුපියල්  මිලියන 12,000යි. වීවලට, 
අලවලට, ෙත්වලට, රබර්වලට, කිරිවලට සහතික මිලක් දුන්නා. 

දැන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා ෙම් සහන 
වහාම ෙදන්න කියලා. අෙප් පළාත්වල අයට  ඒ සහනාධාර හම්බ 
වුණා. මුලින් කමෙව්දෙය් නරකක් තිබුණා. නමුත් හම්බ වුණා. 
නැහැයි කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි,  ෙත්, 
රබර්, ෙපොල්, වී, අල සඳහා කීයක් වියදම් කළාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුපියල් මිලියන 11,000ක්. 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
රුපියල් මිලියන 11,000ක් වියදම් කළා. ඒ වාෙග්ම ඒ 

කන්නෙය් ෙගොවි ණය සියයට 50කින් කපා දැම්මා. ෙම් විධියට 
තමයි වැඩ ආරම්භ කෙළේ. දුප්පතුන්ට සහන නැහැයි කියන  ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන ෙයෝජනා ෙමොනවාද? 
තවත් අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය 11ක මිල අඩු කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, නැවතත් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 150කින් අඩු 
කළා. ඒ අනුව ෙම් රජය ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත රුපියල් 550කින් 
ගෑස් මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. භූමිෙතල් ලීටරයක මිල තවත් 
රුපියල් 10කින් අඩු කළා. ඒ කියන්ෙන්, ලීටරයක මිල රුපියල් 
25කින් අඩු කළා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක් වියදම් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම සාමාන්ය මධ්යම පන්තිකයන්ෙග් ෙකඩිට් 
කාඩ් සඳහා තිබුණු සියයට 1.5ක මුද්දර බද්ද  අෙහෝසි කළා. අද 
ෙකඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කළාට බද්දක් ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ.  

ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නත් ඕනෑ. මම හිටපු ඉඩම් 
ඇමතිවරයා වශෙයන් එදා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාවා. නමුත් අෙප් 
ආණ්ඩුව ෙපරළුණා. ඒ නිසා ලක්ෂ 13කට ඉඩම්වල සින්නක්කර 
අයිතිය ලබා ෙදන්න බැරි වුණා. ඒ අයිතිය ලබා ෙනොදීම නිසා 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? මතක තියා ගන්න, ෙම්ක ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් ඓතිහාසික තීන්දුවක්.  තමුන්නාන්ෙසේ කරන ෙම් 
වැඩ ෙකොටස නිසා අගමැතිතුමාෙග්ත්, ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් නම් 
ඉතිහාසෙය් ලියැෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් පශ්නය නිසා ඒ මිනිසුන්ට 
ෙගයක් හදා ගන්න ණයක් ගන්න බැහැ. ඒ ඉඩම්වල වගා කරනවා 
නම් ඒ වගාවට බැංකුෙවන් ණයක් ගන්න බැහැ. ඉඩෙම් තිෙබන 
ගහක් කපා ගන්න බැහැ. ඒ ඉඩමට කිසිම අයිතියක් නැහැ. ෙකොළ 
කැබැල්ලක් විතරක් තිෙබනවා, “ස්වර්ණභූමි”, “ජයභූමි” කියලා. 
නමුත් හැම වැඩක්ම කර ගන්න ඒ බලපතය අර ෙගන දිසා ෙල්කම් 
කාර්යාලයට යන්න ඕනෑ. එතැනින් තමයි  ඒ අයෙග් කටයුතු තීන්දු 
කරන්ෙන්. ඉඩෙම් ඉන්න ෙගොවියාට තීන්දුවක් ගන්න බැහැ. ඒ 
අවුරුදු 10ක බලපතයට, ස්වර්ණභූමි ඔප්පුවට, ජයභූමි ඔප්පුවට  
අපි  සින්නක්කර අයිතිය ෙදනවා. 2003දී මම ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගනාවා. නමුත් හරි ගිෙය් නැහැ. එවකට හිටපු ජනාධිපතිතුමිය 
ඒකට විරුද්ධ වුණා. අෙපන් අහලා ඒ සඳහා ෙකොමිටියක් පත් 
කළා. ඒ ෙකොමිටිෙය්දී කරුණාරත්න මහත්මයා, චිතා අතුරුගිරිය 
ෙනෝනලා කිව්වා, ''ෙම්ක ඓතිහාසික වැඩක්, කිසිම 
ඇමතිවරෙයක් ෙමෙහම ෙදයක් කෙළේ නැහැ, ෙම්කට 
ජනාධිපතිතුමිය විරුද්ධ ෙවන්න එපා'' කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
ඔක්ෙකොම කැමැතියි කියලා එතුමිය පකාශ කළා.    

රජෙය් කුලී නිවසක අවුරුදු 10ක් හිටියා නම් ඒ කුලි නිවෙසේ 
අයිතිය ලබා ෙදනවා. එතෙකොට ෙම් ඇමතිතුමා ෙම්වා දීලා 
තිෙබන්ෙන් දුප්පත් මිනිස්සුන්ටද, ධනපතියන්ටද? ඒ ගැන 
ෙබොරුවට කථා කරන්ෙන්, කෑගහන්ෙන් ඇයි? ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කෙළේ ෙව්දිකා කථාවක්. මම එතුමාෙගන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් අය වැය ගැන ඊට වඩා වැදගත් 
විශ්ෙල්ෂණයක්. වතුකරෙය් ලයින් කාමරයක අවුරුදු 10ක් හිටපු 
හැම එක්ෙකනාටම ඉඩමක අයිතිය ලබා ෙදනවා. පර්චස් හතක 
ඉඩමක් ෙදනවා. ඒ ඉඩෙම් නිවසක් හදා ගැනීමට ආණ්ඩුෙවන් ණය 
ආධාර ෙදනවා. ඒ කියන්ෙන්, ලක්ෂ 30කට ෙම් වාෙග් ආධාර ෙම් 
අය වැෙයන් ලැෙබනවා කියන එකයි.  

ගාමීය ආර්ථිකය ෙගොඩනැඟීමට එක ගමකට රුපියල් මිලියන 
1.5ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා වැය වන මුළු මුදල, රුපියල් 
මිලියන 21,000යි. කුඩා වැව්, ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණයට 
රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. කෘෂි ආර්ථිකය 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා ෙමොනරාගල, පුත්තලම, යාපනය, වන්නි, 
අම්පාර ආදි පෙද්ශවල ආෙයෝජනය කරන සමාගම්වලට වසර 
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තුනක් දක්වා සියයයට 50කින් බදු අඩු කර තිෙබනවා. ඒ පළාත්වල 
ෙගොවි ජනතාවත් සමඟ එක්කාසු ෙවලා තරුණයන්ට රැකියා ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්. බීජ හා  ෙරෝපණ දව්ය නිෂ්පාදනයට  රජෙය් ඉඩම් 
ලබා ෙදනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක්  ෙවන් කර 
තිෙබනවා. උසස ්ඵලදාවක් ලබා ෙදන බීජ හඳුන්වා දීම සඳහා drip 
irrigation system භාවිත කරන, හරිතාගාර තාක්ෂණය 
ෙයොදාගන්නා, වැඩි අස්වනු ලබා ෙදන බීජ හඳුන්වා ෙදන සමාගම්  
සඳහා  සියයට 50කින් බදු සහන ලබා දී තිෙබනවා. කෘෂිකාර්මික 
යන්ෙතෝපකරණ ආනයන බද්ෙදන්  නිදහස් කර තිෙබනවා. වී, 
එළවලු සහ පලතුරු ගබඩා කරන්න අවශ්ය ගබඩා පහසුකම් 
අනුරාධපුරය, ෙමොනරාගල, මන්නාරම, ෙපොෙළොන්නරුව, 
කිලිෙනොච්චිය, ඇඹිලිපිටිය ආදි පෙද්ශවල ඇති කරනවා. ෙම් 
අතරින් අනුරාධපුරය,  ෙමොනරාගල ගබඩා දැනටමත් හදලා ඉවරයි. 
මන්නාරම ගබඩාව ඉදි කිරීෙම් කටයුතු නිම ෙවමින් තිෙබනවා. 
ෙපොෙළොන්නරුව, කිලිෙනොච්චිය සහ ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශවල ගබඩා 
පහසුකම් හදන්න රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
අතිරික්ත සහල් ෙමටික් ෙටොන් 44,000ක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙමටික්ෙටොන් 44,000ම සමෘද්ධිලාභින්ට ෙනොමිෙල් ෙබදා හරින්න 
කියලා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එතෙකොට, සමෘද්ධි සහනාධාරය 
ෙදගුණ කළා විතරක් ෙනොෙවයි,  ඔවුන්ට  ෙමකී සහනාධාරයත් 
ඇමතිතුමාෙගන් ලැෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. ෙම් තිෙබන රසායනික ෙපොෙහොර 
නවත්වන්න, ෙම් බාල ෙපොෙහොර ෙබදා හැරීම නවත්වන්න කියලා 
විශාල උද්ෙඝෝෂණයක් කළා. වැඩිපුරම ෙම් ඉල්ලීම කෙළේ ගරු 
පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමින්දයන් වහන්ෙසේයි. ෙම් රෙට් පරිසර 
සංවිධානත්, ෙගොවි සංවිධානත් ඒ ඉල්ලීම කළා. අද ඒ  සඳහා 
වර්ෂයකට මුදලක් - රුපියල් 25,000ක්- අතට ෙදනවා. ඒ සඳහා 
පසු ගිය අවුරුද්දට රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවන් කෙළේ, රුපියල් 
මිලයන 35,000යි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමතිතුමා ඒ සඳහා  ෙවන් 
කර තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 37,500ක්. රුපියල් මිලියන 
2,500ක් වැඩි පුර ෙවන් කර තිෙබනවා. ඉතින් ෙකොෙහොමද 
කියන්ෙන්, ෙමය ෙගොවීන්ට අහිතකරයි කියලා? ඒ මුදලම ෙදනවා. 
හැබැයි, ෙගොවීන්ෙගන් ෙකොටසක් ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර, 
ෙකොළ ෙපොෙහොර භාවිතයට පුරුදු ෙවයි. අන්න එතෙකොට රසායන 
ෙපොෙහොර භාවිතය ෙම් රෙට් අඩු ෙවනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්. 
අෙනක් එක, පලතුරු ටින් කිරීෙම් හා විජලනය කිරීෙම් 
කර්මාන්තයට ලබා දී තිෙබන සහන. අද රෙට් පලතුරු විශාල 
වශෙයන් විනාශ ෙවනවා. අදාළ කන්නෙය්දී විකුණාගන්න බැරි 
වුණාම ඒවා විනාශ ෙවනවා. අන්න ඒක වළක්වා ගැනීම පිණිස 
පලතුරු ටින් කිරීම හා විජලනය කිරීම සඳහා වන යන්ෙතෝපකරණ 
ආනයන බද්ෙදන් නිදහස් කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම සහ ධීවර 
අපනයන කලාප පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එළවලු සහ පලතුරු ෙගොවීන්ට 
රජෙය් ඉඩම් ලබා ෙදන්නට තීන්දු කර තිෙබනවා. ඒ ෙගොවීන්ෙග් 
ඵලදාව ගබඩා කර තැබීම සඳහා ශීතාගාර 5ක් හදන්න රුපියල් 
මිලියන 2,000ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙද්ශීය කිරි 
පැකට්ටුවක -ගෑම් 400 කිරි පැකට්ටුවක - උපරිම සිල්ලර මිල 
රුපියල් 325 සිට රුපියල් 295 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. ඒ 
රුපියල් 30 සහනාධාරය ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුව ෙගවනවා, රුපියල් 
මිලියන 1,000ක්. එෙහම නම්, ෙම්වා දීලා තිෙබන්ෙන් දුප්පත් 
මිනිසුන්ට ෙනොෙවයිද? රුපියල් මිලියන 25කට වැඩිෙයන් කිරි 
කර්මාන්තයට ආෙයෝජනය කරනවා නම්, රජෙය් ඉඩම් ලබා 
ෙදන්නට, කිරි නිෂ්පාදන යන්ෙතෝපකරණ ආනයන බදු අඩු කිරීමට 
ෙපොෙරොන්දු වී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ධීවර කර්මාන්තයටත් 
සහන දී තිෙබනවා. හිටපු ධීවර ඇමතිවරයා වශෙයන් මම එදා 
දිගින් දිගට ආණ්ඩුවට කිව්වා, ධීවරයා ෙවනුෙවන් ජීවිත 
රක්ෂණයක් ලබා දීම ගැන. රුපියල් මිලියනයක ජීවිත 
රක්ෂණයක් ලබා ෙදනවා කියා අපි අෙප් මැතිවරණ පකාශනය 
මඟින් ෙපොෙරොන්දු වුණා. රුපියල් මිලියනයක ජීවිත රක්ෂණයක් 
ෙම් අය වැය මඟින් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙද්ශීය ටින් 
මාළු මිල දී ෙගන  සෙතොස මඟින් රුපියල් 125ක සහන මිලකට 
ජනතාවට ලබා ෙදනවා. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක් 
ආණ්ඩුෙවන් වැය ෙවනවා. දුප්පත් මිනිසුන්ට අඩු මිලට ටින් මාළු 
කන්න අවස්ථාව සලසා තිෙබනවා. ෙමම අය වැය මඟින්, මත්ස්ය 
ආනයන බද්දක් පනවා තිෙබනවා. මාළු ආනයනය කිරීෙම් බදු 
පැනවීම සම්බන්ධෙයන් එදා මම දිගින් දිගට මහා භාණ්ඩාගාරයත් 
එක්ක කථා කළා. නමුත් මහා ෙලොකුවට දුප්පත් පන්තිය ගැන 
කථා කරන අය එදා ඒක කෙළේ නැහැ. ෙමවර අය වැෙයන් 
ආනයනික මාළු කිෙලෝ එකකට රුපියල් 50ක බද්දක් පනවා 
තිෙබනවා. ෙමය ඉතාම වැදගත්.  

ධීවර වරාය සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 750ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. අනුරාධපුරය, වව්නියාව, කිලිෙනොච්චිය යන පෙද්ශවල  
කෘෂි සහ පශු සම්පත් සහ මත්ස්ය සැකසුම් කලාප හදන්න රුපියල් 
මිලියන 100ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. මත්ස්ය අභිජනනය සඳහා 
ෙවන් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 100යි. මඩකලපුෙව් ජලජීවී වගා 
කලාපයක් සඳහා ෙවන් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 100යි. ඉස්සන් 
කර්මාන්තෙය් නියැළුණු අයට මීට පසුව ඇපයක් නැතිව ණය 
ලබාගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ලෑස්ති කර තිෙබනවා. ෙමය ඉතාම 
වැදගත්. ෙමොකද, අෙප් රෙට් අපනයනය කරන ඉස්සන්ට විශාල 
ඉල්ලුමක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොල් කර්මාන්තය 
පුනරුත්ථාපනය කරන්න ෙවන් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 250යි. 
ෙත් සහ රබර් වගා කරන අය අවුරුදු 2ක් දක්වා බද්ෙදන් නිදහස් 
කර තිෙබනවා.  

අවුරුදු 60 ඉක්මවූවන්ෙග් -ෙජ්යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග්- 
තැන්පතුවලට ෙපොලිය වශෙයන් බැංකුවලින් ලබා දුන්ෙන් සියයට 
15යි. මුදල් ඇමතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් ෙම් අවුරුදු 60 සීමාව  
අවුරුදු 55 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. අවුරුදු 60 සීමාව තවත් 
අවුරුදු 5කින් අඩු කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, අවුරුදු 55 පසු වූ 
ඕනෑම ෙකෙනකු බැංකුෙව් තැන්පත් කරන  සල්ලිවලට සියයට 
15ක ෙපොලියක් ලැෙබනවා. එදා ඒ සියයට 15 ෙපොලී සහනය දීලා 
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියනයක තැන්පතුවලට පමණයි. ඒ ෙපොලී 
සහනය ලබා ෙදන උපරිම තැන්පතු පමාණය මුදල් ඇමතිතුමා අද 
රුපියල් මිලියන එකහමාර දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. එෙහම 
නම්, ධනපතියන් ෙවනුෙවන්ද ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැවිත් 
තිෙබන්ෙන්? ඒ ෙපොලී සහනාධාරෙයන් සියයට 1.5ක් 
ආණ්ඩුෙවන් බැංකුවලට ෙගවනවා. ඒ සඳහා රජය රුපියල් 
මිලියන 1,500ක් වැය කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සෑම දරුවකු 
ෙවනුෙවන්ම බැංකුෙව් account එකක් විවෘත කරලා, 5වන 
ෙශේණිෙය් ඉඳලා හැම අවුරුද්දකම රුපියල් 250ක් බැගින් බැංකුව 
මඟින් තැන්පත් කරන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 5වන ෙශේණිෙය් 
සිට GCE A/L දක්වා  ෙම් කටයුත්ත කරනවා. අවසානෙය්දී එකතු 
වන මුදල ෙපොලියත් එක්ක රුපියල් 3,000ක්  පමණ වනවා. ඒ 
සඳහා රජය  සියලු මුදල් බැංකුවලට ෙගවනවා. එතෙකොට ෙම්වා 
ධනපති ෙයෝජනාද? කම්කරු පන්තියට- ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයින්ට දින පෙහේ සතියක් පකාශයට පත්කර තිෙබනවා. 
ඉතාමත් වැදගත් ෙයෝජනාවක්. වෘත්තීය සමිති හැමදාම ඉල්ලු 
ෙදයක්; දවස්  පහක් වැඩ කරන්න  ෙදන්න, ෙගදර අයත් එක්ක 
ඉන්න දවස් ෙදකක් නිවාඩු  ෙදන්න කියන එක. ෙපෞද්ගලික 
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අංශෙය් ෙසේවකයින්ට රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩි වීමක්  
ෙයෝජනා කරනවා. ඒ සඳහා වන නීතිය ඉදිරියට  ෙග්න්න ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා  ඒ ෙයෝජනාව  ෙගෙනන්ෙන්. අන්න හරි. 
ඔබතුමා ෙග්න්න. ෙම්ක    ඓතිහාසික තීන්දුවක්. ඩඩ්ලි  
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් පස්ෙසේ අය වැය 
ෙල්ඛනයක ෙපෞද්ගලික අංශය සඳහා නීතිෙයන් වැඩ කළ 
පළමුවැනි  අවස්ථාව ෙමයයි. හැබැයි ෙම්ක ධනපති අය වැයක්ලු. 
ඒ ෙගොල්ලන්ට අර පරණ කණ්ණාඩිය තවම තිෙබන්ෙන්. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරනෙකොට  මට මතක් 
වුෙණ්, අසූ ෙදෙක්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළ ෙදයයි. 
අසූගණන්වල කථා කරපු ෙදයම තමයි ඔය කථා කෙළේ. ෙවන 
අලුත් ෙදයක්  ෙනොෙවයි.  

අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිෙබන ආකාරය  බලන්න. 
රජෙය් පාසල්වලට බැ ෙඳන  හැම ගුරුවරෙයකුටම  ෙසේවයට බැඳිලා 
අවුරුදු පහක් තුළ training එක ක් ෙදනවා. පසු ගිය කාලෙය් නැති 
වුණු එක. අප ඉෙගන ගන්නා කාලෙය් හැම ගුරුවරෙයක්ම පුහුණු 
ගුරුවරෙයක්. ඒ සඳහා  මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ගාමීය හැම පාසලකටම ගුරු නිවාසයක්, විෙව්කාගාරයක් හදනවා. 
ඒ සඳහා  මිලියන 2,000ක් ෙම් අවුරුද්දට ෙවන් කරනවා. 2016 
වසෙර්දී සියලුම පාසල්වලට සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හා ජල 
පහසුකම් ලබා ෙදනවා. ඒ සඳහා මිලියන 4,000ක් ෙවන් ෙවනවා. 
විදුලිය ෙනොමැති පාසල්වලට විදුලිය ලබා ෙදන්නට මිලියන 
2,000යි.  

පාථමික පාසල් 3,577 ක් දියුණු කිරීමට මිලියන දහදාහක් 
වියදම් කරනවා. ඒ කියන්ෙන් එක පාසලකට මිලින 2.8 බැගින්. 
පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව අපට දුන්ෙන් ලක්ෂ 5යි. ෙම් 
අය වැෙයන් මිලියන 2.8ක්ය කියන්ෙන් ඒ වාෙග් පස්  
ගුණයටත්වැඩියි; හය ගුණයකට  විතර  කිට්ටු ෙවනවා. හැබැයි, 
මුදල් ඇමතිතුමා ධනපතිලු.  මම හිතන්ෙන්, ටයි ෙකෝට් අඳින නිසා 
වන්නට ඇති. ෙම් වාෙග් වැඩ කරනවා නම් ටයි ෙකෝට් ෙනොෙවයි, 
''ෙටොප් හැට්'' එකක් දාලා ආවත් මට නම්   පශ්නයක්   නැහැ. හරිද?   

ඊළගට,  පාසල් දාහකට  විද්යාගාර  සහ  ඉෙලක්ෙටොනික 
අංෙගෝපාංග සහිත  පුස්තකාල හදන්නට මිලියන 15,000ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා.  කාටද ෙම්?  දුප්පත් දරුවන්ට. ධනපති පාසල්වල 
ෙම්වා තිෙබනවා. දුප්පත් දරුවන් ඉන්න පාසල්වලටයි ෙම් 
ෙදන්ෙන්. ලංකාෙව් ෙනොසලකා හැර ඇති පාසල් එක්දහස් තුන්සිය 
හැටක්  වැසී යාමට තිෙබනවා. ඒ පාසල් එක්දහස් තුන්සිය හැට 
වැසී යාමට ෙනොදී ඒවා ෙගොඩ නඟන්නට, ආරක්ෂා කරන්නට  
මිලියන 30,000ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන්.  පාසල් 25ක් ද්වීතීයික මට්ටෙම් පාසල් බවට පත් 
කිරීමට - පාථමික පාසල් ද්වීතියික පාසල් බවට පත් කිරීමට- 
මිලියන 250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම්වාට තමයි ෙම් ධනපති 
ෙයෝජනා කියන්ෙන්.  පාසල්වල විද්යාගාර හැදීමට මිලියන 450ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. පාසල්වල දන්ත ෙසෞඛ්ය පහසුකම් වැඩි 
දියුණු කිරීමට මිලියන 250යි. ෙපොත් සහ සඟරා සියල්ෙල්ම 
ආනයන බදු අෙහෝසි කර තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාමත් වැදගත්. 
දුප්පත් දරුවන්ට, ෙපොතක් අරෙගන කියවන්න, කලාකරුවන්ට, 
සාහිත්යකරුවන්ට ෙපොතක් අරෙගන කියවන්නට ෙකොයිතරම් 
විශාල පහසුවක්ද ෙම්ක. එදා බදු ෙගව්ෙව් ඕවාට තමයි. ඒවායින් 
ආණ්ඩුව ෙගනිච්ෙච්. ධනපතියන්ට බදු වැඩි කරලා තිෙබනවා.    
සිසුන්ට පාසල් අධ්යාපනය ෙහෝ  වෘත්තීය අධ්යාපනය ෙහෝ අවුරුදු 
13ක් ඒ පාසල්වල අධ්යාපනය  ලැබීම අනිවාර්ය කර තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ඉෙගන ගැනීම අනිවාර්යයි. නිදහස් අධ්යාපනෙය් 
ඓතිහාසික තීන්දුවක් ෙම්ක. ඒ වාෙග්ම පන්තියක ළමයින් ගණන 
35කට අඩු කර තිෙබනවා. එතෙකොට ගුරුවරයාට පන්තිෙය් 
ළමයින් පිළිබඳව ෙහොඳ අවෙබෝධයකින් වැඩ කරන්නට  හැකියාව 
ලැෙබනවා.  

විශ්වවිද්යාලවලට ෙවන් කර තිෙබන මුදල ගැන බලන්න. අද 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින්ට උසස් අධ්යාපන ප තිපාදන සියයට තිහකින් 
වැඩි කර තිෙබනවා. දැන් සමහරු අහනවා, අධ්යාපනයට සියයට 
6ක් දුන්ෙන් නැහැ, ෙසෞඛ්යයට සියයට 3ක් දුන්ෙන් නැහැ කියා. ඒ 
ෙමොන ෙමෝඩ කථාවක්ද? ඇමතිවරු වශෙයන් අපි දන්නවා, දශම 
එකක් වැඩි කළාම  බිලියන ගණනාවක් වැඩි  ෙවනවා කියා. ගරු 
අමුණුගම ඇමතිතුමා, මෙග් අමාත්යාංශයට  සියයට 1.8 එකපාරට 
සියයට 3 කළාද? මට ඒක එකපාර දුන්නා නම් මට ඒ කටයුතු 
නිසියාකාර  කර  ගන්න බැරි වනවා. ඒ සියයට තුන එකපාරට 
වියදම් කර ගන්න මට බැහැ. ෙබොරුව ට කියත හැකියි. ෙමතුමාට 
ඇත්තටම කියන්නට තිබුණා, සියයට තුනක් ෙවන් කළාය කියා. 
සියයට තුනක්  අරෙගන මම ෙකොෙහොමද  එකපාරට ෙම්වා 
කරන්ෙන්? ම ට සියයට 2.2 ක් විතර ෙවනතුරු කර ගන්න පුළුවන් 
එකපාරට. ෙමොකද ෙම් අමාත්යාංශය සකස් කර  ගන්න එපායැ. 
ෙමතුමා ගණන වැඩි කළාය කියා අමාත්යාංශෙය් කට්ටිය ෙවනස් 
ෙවන්ෙන් නැහැෙන්. එකපාරට ඒ කටයුතු කරන්නට බැහැ. සියයට 
1.75ට තිබුණු අධ්යාපන වියදම් සියයට 6 ට යනෙකොට ෙකොෙහොමද 
එකපාරට ඒවා ෙයොදවන්ෙන්? එෙහම එකපාරට කරන්න  
ලංකාවට ෙරොෙබෝලා ෙග්නවායැ. නැහැෙන්. ඒ නිසා අදියෙරන් 
අදියර ෙසෞඛ්යයට සියයට 3යි, අධ්යාපනයට සියයට 6යි දක්වා ෙම් 
රජය ෙයොදවමින්  අවශ්ය කටයුතු  කියාත්මක කරනවා. ඒකට 
තමයි  විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයට  ෙවන් කර තිෙබන  මුදල සියයට 
30කින්වැඩි කර තිෙබන්ෙන්.  

වර්ෂ 2017 ෙවනෙකොට සියලුම සරසවි  සිසුන්ට 
ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම් ලැෙබනවා. මම විශ්වවිද්යාලෙය් 
ඉන්නෙකොට මට ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම් තිබුණා. නමුත් මම 
දන්නවා; මාත් එක්ක හිටපු ෙකොළඹ විශ්විවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට ඒ 
පහසුකම් තිබුෙණ් නැහැ. ඔබතුමා ෙම්ක ෙදනවාය කියන්ෙන්  
ඓතිහාසික වැඩ පිළිෙවළක්, හැම දරුෙවකුටම. දුප්පත් අම්මා, 
තාත්තාෙග් දරුවන්ට ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම් නැතිව ඉන්න අයට 
ඒක ඉතාම වටිනවා.  එතෙකොට මහෙපොළ ශිෂ්යත්වෙයන් විශාල 
පමාණයක් ඉතිරි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා විශ්වවිද්යාල කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් ෙන්වාසික පහසුකම් හදන්නට ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විශ්වවිද්යාල විෂය මාලාව තුළට හඳුන්වා 
දීමට ෙයෝජනා කර ඇති දත්ත විද්යාව, ආයුගණක විද්යාව, ෛජව 
ෙතොරතුරුෙව්දය, ව්යාපාර විශ්ෙල්ෂණය, පමාණ සමීක්ෂණය, - 
Quantity Surveying - ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ෙමම පාඨමාලා 
හැදෑරීමට අවශ්ය ෙගොඩනැඟිලි, විද්යාගාර, උපකරණ සහ පහසුකම් 
සැපයීමට මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

"මහෙපොළ විශ්වවිද්යාලය" මාලෙබ් ආරම්භ කරනවා. 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙව්දය, ව්යාපාර අධ්යයනය, ඉංගීසි සහ 
කළමනාකරණය ඇතුළු අෙනකුත් නවීන විෂයයන් ඉගැන්වීම 
සඳහා අවධානය ෙයොමු කර, ෙමම මහෙපොළ විශ්වවිද්යාලය 
පිහිටුවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
අෙප් ගරු මුදල් අමාත්යතුමා ෙම් රෙට් අලුත් විශ්වවිද්යාලයක් 
හදනවා. ඒක ඓතිහාසික කටයුත්තක්.  

කිලිෙනොච්චියට ඉංජිෙන්රු විද්යා පීඨයක් ලැෙබනවා. 
වවුනියාවට කෘෂිකර්ම පීඨයක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාලි හා 
ෙබෞද්ධ අධ්යාපන පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙය් අලුෙතන් 
ෙගොඩනැඟිලි හදන්නට සහ එහි යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්නට 
රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට ලැප්ෙටොප් පරිගණක මිලදී ගැනීම 
සඳහා ෙපොලී රහිත අවුරුදු 3ක ණයක් ලබා ෙදන්නට තීරණය 
කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කිරීමට 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙකොපමණ වැදගත් වැඩක්ද එය? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවලට කියලා තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලයක් හදනවා නම්  ඒ ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලය මඟින් 
Z-score එක අනුව ඉහළින්ම සිටින ළමයින්ෙගන් සියයට 10කට 
ෙනොමිලෙය් අධ්යාපනය ලබා ෙදන්නට ඕනෑ කියලා. ඒවා ධනපති 
ෙයෝජනාද? ධනපතියන්ට කියනවා, දරුවන්ෙග් සියයට 10කට 
ෙනොමිලෙය් උගන්වන්නට ඕනෑ කියලා. එෙහම ෙයෝජනා තිබුණාද 
ගිය ආණ්ඩුෙවන් private medical colleges හදන විට? නැහැ. 

අපි වෘත්තීය පුහුණුව ගැන බලමු. අඩු ආදායම්ලාභී සිසුන්ට 
වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා වවුචර් ලබා ෙදනවා. ෙම්වාද ධනපති 
ෙයෝජනා? ඒ වාෙග්ම ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනයට 
ඇතුළත් කර ගන්නා ශිෂ්ය සංඛ්යාව වසර ෙදකක් තුළ 200කින් 
වැඩි කරනවා. ඒ වාෙග්ම විගණන පාඨමාලා හදාරන ශිෂ්යයකුට 
මාසිකව රුපියල් 2,000ක් ආණ්ඩුෙවන් ලබා දීමට ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව එක් කාර්තුවකදී ෙමවැනි තරුණයින් 2,500ක් 
පුහුණු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන අතර, ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 30ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, IT සහ ඉංගීසි 
පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමට රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  

ෙයොවුන් ෙසේනාංකය නැවත හදලා ෙයොවුන් ෙසේනාංකෙය් 
දරුවන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ෙදන්නට රුපියල් මිලියන 
3,000ක් ෙවන් කිරීමටද ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. 

නැණසල ව්යාපෘතිය සඳහා තිමාණ මුදණ පහසුකම්, 
ෙල්සකටර්ස්, කැටයම් ශිල්පීය උපකරණ ලබාදීම ඇතුළු වැඩි 
දියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

අපි ෙසෞඛ්යය ගැන බලමු. මට විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් 
කර දීලා තිෙබනවා 2016 වර්ෂෙය්දී අත පය දිග හැරලා ෙසෞඛ්යය 
ෙසේවය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා. ෙමහිදී වකුගඩු ෙරෝගීන්ට අවශ්ය  
පතිකාර ලබා ගැනීමට රුධිර කාන්දු ෙපරන මධ්යස්ථාන -  
dialysis centres -1,000ක්  ලබා ෙදන්නට අපි ෙපොෙරොන්දු ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. නල්ලූර්, මහනුවර සහ මාතර පිළිකා ෙරෝහල් තුනක් 
ඉදි කිරීමට  එතුමා රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුර, කුරුණෑගල හා යාපනය ෙරෝහල්වල නවීන 
පහසුකම් සහිත ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කරන්නට සහ උපකරණ ලබා 
දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. මම ඉල්ලා තිබුණු හැම ෙදයක්ම වාෙග් දීලා තිෙබනවා.  

කාසල් වීදිෙය් ෙරෝහල ඉතාම නවීන අන්දමින් ෙගොඩ 
නඟන්නට රුපියල් මිලියන 8,000ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ජංගම 
ආෙරෝග්යශාලා  සංකල්පය පවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 
200ක් ෙවන් කිරීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම 
ෙහොඳයි. ඒ, අපට ෙලඩ්ඩු ෙගන එන්න වැඩ පිළිෙවළක් සූදානම් 
කිරීම නිසා. ෙකෙනක් අසනීප වුෙණොත් අද ඒ ෙලඩා ෙගන එන්න  
විධියක් නැහැ, තමන්ෙග් ambulance එක යවන්න විධියක් නැහැ. 
ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම Pathology, Emergency Medicine, Paediatrics and 
Geriatrics හදාරන විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්, අතුරු ෛවද්ය 
ෙසේවාවන්හි කාර්ය මණ්ඩල සහ ෙහද කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

දුෂ්කර පෙද්ශවල ෛවද්යවරුන් සහ අෙනකුත් කාර්ය මණ්ඩල 
සඳහා නිල නිවාස අවුරුදු 2ක් තුළ සාදා නිම කිරීම සඳහා එතුමා 
මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් 

එම ෙගොඩනැඟිලි හදනවා නම් එම ෙසේවාව සැපයීම ෙවනුෙවන් 
ආණ්ඩුෙවන් ඔවුනට කුලිය ෙගවීමටත් එතුමා ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, stroke centres 10ක් සහ හදිසි අනතුරු 
පතිකාර ඒකක 10ක් අවුරුදු 2ක් තුළ හදන්නට රුපියල් මිලියන 
5,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

දියවැඩියාව, ෙඩංගු, වකුගඩු ෙරෝග සහ පිළිකා සම්බන්ධ 
පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීමට රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල නවීකරණය කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 1,500ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහලට අනුබද්ධ ෙහද 
පාසෙලහි වර්ෂයකට ෙහදියන් 2,000ක් පුහුණු කිරීමට හැකි වන 
පරිදි දියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 2,500ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙම්ක අෙප් මැතිවරණ පකාශනෙයන් අපි දුන්නු එක 
ෙපොෙරොන්දුවක්. 

ඒ වාෙග්ම වෘද්ධ චිකිත්සක පාඨමාලා -Geriatric Care 
courses- පැවැත්වීෙමන් යම් තැනැත්තකුට ලැෙබන ලාභ සහ 
ආදායම මත ෙගවිය යුතු බද්ද වසර 5ක් සඳහා සියයට 50කින් අඩු 
කරලා තිෙබනවා. 

වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙබ්රීම පිණිස RO plants, -අපට නැතිම 
එක- සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. දුම් ෙකොළ, මත්පැන්, 
ඔට්ටු හා සූදු කීඩාවලට සියයට 25ක අධි බද්දක් පනවා තිෙබනවා. 
ෙමන්න ෙම්වා තමයි පසු ගිය ආණ්ඩුවට හිත රිෙදන ඒවා. 
මත්පැන් නිපදවීෙම් බලපත ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 150කින් 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරවලින් රුපියල් 
මිලියන 250ක සුරා බද්දක් අය කරනවා. ආනයනික මත්පැන් සහ 
එතෙනෝල්වල බද්ද වැඩි කරලා තිෙබනවා. අන්න එතෙකොට නම්, 
එතෙනෝල් හදාපු කට්ටියට අමාරු ෙවයි. මත්පැන් පවාහනයට 
අවසර ෙදන්ෙන් ලීටර් 10ක් සඳහා පමණයි. ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
1990 වර්ෂෙය්දී සිගරට් මිලියන 5,500ක් බීලා තිෙබනවා. අද ඒ 
සංඛ්යාව මිලියන 3,500කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට 
සමාන්තරව බීඩි නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සිගරට්වලටත් 
වඩා බීඩි බීම නරකයි. එම නිසා බීඩිවල ෙකොළවලට බලපත 
ගාස්තුව රුපියල් 1,500 සිට රුපියල් 5,000 දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙර්ගු බද්ද වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය තීන්දුවක්.   

2000දී ෙම් රෙට්  මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 9.3ක් 
වෙයෝවෘද්ධ ජනතාව සිටියා. 2020 වන විට ෙම් පතිශතය සියයට 
20 දක්වා වැඩි ෙවනවා. ඒ සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් ෙගොඩ 
නඟන්නට මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ජාතික කවුන්සිලයකට 
රුපියල් මිලියන 10ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. වැඩිහිටි නිවාස ඉදි 
කරන පුද්ගලික අංශෙය් අයට සියයට 50ක බදු සහනයක් දීලා 
තිෙබනවා. ජාතික digital හැඳුනුම්පත් නිකුත් කළාට පස්ෙසේ 
සියලුම වෙයෝවෘද්ධ ජනතාවට පවාහන පහසුකම් ෙනොමිෙල් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ළමා විය සංවර්ධනයට රුපියල් 
මිලියන 7,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් කටයුත්තට දැන් 
ෙලෝක බැංකුවත් එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. ජාතික 
ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිෙය් දියුණුවට රුපියල් මිලියන 100ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ළමුන් රැකබලා ගන්නන් පුහුණු කරනවා 
නම්, ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම පිළිගත් පාඨමාලාවලට ද්විත්ව බදු සහන ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂාව සඳහා රට පුරා ෙපොලිස් ස්ථාන 
428ක් තිෙබනවා. එම සංඛ්යාව 600ක් දක්වා වැඩි කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම දැනට පවතින ෙපොලිස් සථ්ාන 428 පතිසංස්කරණය කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
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පුහුණු ඇකඩමිය දියුණු කරන්න රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. Network communications සඳහා රුපියල් මිලියන 
250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් වැටුප් විෂමතාව අවුරු දු 
ෙදකකින් විසඳනවා. ඒ සඳහා සියයට 50ක මුදලක් ෙම් අවුරුද්දට 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ මුදල රුපියල් මිලියන 3,000ක්.  එන 
අවුරුද්ෙද් අවසාන ෙවනෙකොට ෙපොලීසිෙය් වැටුප් විෂමතාව නැති 
ෙවලා ෙපොලිස් නිලධාරින්ට වැටුප් වැඩිවීමකුත් තිෙබනවා.  

මුඩුක්කු නිවාසවල ජීවත් ෙවන ජනතාවට අවුරුදු 5ක් තුළ 
නිවාස ලක්ෂයක් හදා ෙදන්නට ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නිලධාරින්ට නිවාස 
1,50,000ක් හදා ෙදන්නට ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. රජ ෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්ට නිවාස 5,000ක් හදා ෙදන්නට ෙයෝජනා 
ෙවලා තිෙබනවා. ගාමීය නිවාස එක් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට 
නිවාස 1,000ක් හදන්නට ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
ආණ්ඩුෙවන් එක නිවසකට රුපියල් ලක්ෂ තුන ගණෙන්, රුපියල් 
මිලියන 4,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. සෑම පළාත් පාලන 
ආයතනයකටම ෙවෙළඳ ආයතනයකින් ගත හැකි බදු උපරිමය, 
වටිනාකෙමන් සියයට 15ක සීමාවකට දාලා තිෙබනවා. ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි. රුපියල් 500ට අඩු ෙද්පළ වටිනාකමක් තිෙබනවා නම්, 
එය බද්ෙදන් නිදහස් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තය ෙගොඩ නැඟීමට ෙදොඹකර හා ෙකොන්කීට් මිශණ යන්ත 
ආනයන බද්ෙදන් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බර 
යන්ෙතෝපකරණ ආනයනෙය්දී ඒ යන්තවල අවුරුදු කාලය වසර 7 
සිට වසර 10 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඉදිකිරීම් පුහුණුවන්නන්ට 
රුපියල් 10,000ක මාසික දීමනාවක් සහිතව මාස 3කින් 
තරුණයන් 7,500ක් පුහුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සෑම බැංකුවකටම තීන්දුවක් දීලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි, ඒ බැංකුව ෙදන ණයවලින් සියයට 10ක් 
අවම වශෙයන් කෘෂිකර්මයට ෙදන්න ඕනෑ; අවම වශෙයන් සියයට 
5ක් සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් ව්යාපාර සඳහා ෙදන්න ඕනෑ;  
සියයට 5ක් තරුණයන් සහ කාන්තාවන් සඳහා ලබා ෙදන්න ඕනෑ 
කියලා. ඊට පසුව ඉතිරි වන සියයට 80 බැංකුවට පුළුවන් ෙවනත් 
ගනුෙදනුකරුවන්ට ෙදන්න. මාර්ග පද්ධතිය බැලුෙවොත් මධ්යම 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙකොළඹ සිට අනුරාධපුරය දක්වා ෙකොටස්  
හතෙර්ම ඉදිකිරීම් එකව ර ආරම්භ කරන්න හදනවා. ඒ වාෙග්ම 
මාර්ග දියුණුවට රුපියල් මිලියන 15,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
රත්නපුර අධිෙව්ගී මාර්ගයට, ගාලු පාරට සමාන්තර Marine Drive 
එක පානදුර දක්වා ෙගන යාමට, දඹුල්ල-ෙපොෙළොන්නරුව-මුලතිව්-
යාපනය යා කරන අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්නට, පාමංකඩ-
රත්මලාන මාර්ගය දීර්ඝ කිරීමට, කැලණි ගඟ හරහා නව පාලමක් 
ඇති කරලා එතැන තිෙබන මාර්ග තදබදය අඩු කරන්නට, පාලම් 
25ක් පතිසංස්කරණයට සහ ගුවන් පාලම් 3ක් හදන්නට ඒ මුදල් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙකොටා පාර සිට කඩුෙවල දක්වා කුලුනු මත 
පාරක් හදන්න රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
කැලණි පාලෙම් සිට ෙකොටුව දක්වා ෙම් තිෙබන තදබදය අඩු 
කරන්නට නව පිවිසුම් මාර්ගයක් හදන්න රුපියල් මිලියන 4,000ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා.   

වාරිමාර්ග පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, කුඩා වැව් අමුණු 
පතිසංස්කරණයට රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
යාන් ඔය ව්යාපෘතියට රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙමොරගහකන්ද ව්යාපෘතියට රුපියල් මිලියන 1,000ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. වතු කම්කරු පවුල්වලට නිවාස හදාගන්නට 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැෙයන් අපිවත් අමතක කරලා නැහැ. සෑම පළාත් 
පාලන ආයතනයකටම රුපියල් මිලියන 1,500 ගණෙන් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුට ෙවන් කරන මුදල 
රුපියල් මිලියන 5 සිට රුපියල් මිලියන 15 දක්වා තුන් ගුණයකින් 
වැඩි කර තිෙබනවා.   

පවාහනය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, අද රට පුරා දුම්රිය මාර්ගය 
කිෙලෝමිටර් 1,567ක් දක්වා විහිදී තිෙබනවා. කැලණිවැලි දුම්රිය 
මාර්ගය සුද්දා හැදුවා. ඒ කාලෙය් හදපු මාර්ගයම තමයි අදටත් 
තිෙබන්ෙන්. පළමුවැනි වරට ඒක නවීකරණය කිරීමට මුදල් 
ඇමතිතුමා රුපියල් මිලියන 1,500ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ජා 
ඇල, අවිස්සාෙව්ල්ල, පානදුර, කඩවත, පිළියන්දල නගරවල 
පවාහනය දියුණුවට මිලියන 1,000ක්; මහව-වවුනියාව-යාපනය 
දක්වා දුම්රිය මාර්ගය දියුණු කරන්න රුපියල් මිලියන 200ක්; ජල 
ආශිත පවාහනය සඳහා මිලියන 250ක්  ආදී වශෙයන් ෙම්  අය 
වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කාර්මික ජනපද 27ක් අද 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව හම්බන්ෙතොට, රයිගම, මහ ඔය, 
තිකුණාමලය කියන කාර්මික සංවර්ධන කලාප හදන්නට රුපියල් 
මිලියන 500ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

ජනගහනය සියයට 44කට අද පානීය නළ ජලය තිෙබනවා. 
2020දී ඒ පමාණය සියයට 60 දක්වා වැඩි ෙවනවා. ඒ සඳහා විශාල 
ජල සම්පාදන ව්යාපෘති 29ක් හැදීමට රුපියල් මිලියන 94,000ක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. පාරිසරික සංරක්ෂණය, ළමා 
ආරක්ෂණය, මත් උවදුර දුරු කිරීම හා කෘෂිකර්මය සම්බන්ධ 
අමතර වැඩසටහන් සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. අලි-මිනිස් ගැටුම වළක්වා ගැනීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 4,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තෙයහි නියැලී සිටින අය ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහා ස්වර්ණාභරණ ආනයනෙය්දී ගහන 'ෙසස්' බද්ද සියයට 
10කින් වැඩි කරන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් සෑෙහන 
ෙද්වල් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් 
එක ඉල්ලීමක් කරලා මෙග් කථාව මා අවසන් කරනවා. රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට වැඩි කරපු රුපියල් 10,000 ඔවුන්ෙග් මූලික වැටුපට 
එකතු කරනවා කියලා අපි ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ රුපියල්  10,000 වැටුපට එකතු කරනවා කියලා 
ඔබතුමාම ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතුරු අය ගැන අපට 
සලකා බලන්න පුළුවන්. එය පථ මෙයන් විශාම දීමනාවක් - 
pensionable allowance එකක්- කරන්න. එතෙකොට ෙකෙනක් 
ෙහට pension ගියත් ඔහුට ඒ මුදල හම්බ ෙවනවා. එෙහම කරලා  
එන අවුරුද්ෙද් අය වැෙය්දී ෙහෝ අඩු ගණෙන් ඉදිරි කාලෙය්දී ෙහෝ 
ඒ මුදල  මූලික වැටුපට ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ජාතික වෘත්තීය සමිති ෙපරමුණ, -අපිත් එක්ක සටන් 
ෙපරමුෙණ් හිටපු කට්ටිය- කරන ඉල්ලීම් ගැන අපි සලකා බලන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තීරු බදු රහිත වාහන බලපත අෙහෝසි කිරීම  ගැන 
අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. අඩු ගණෙන් ෙම්ෙකන් අෙප් 
ෛවද්යවරු ඇතුළු ඒ පමුඛ කණ්ඩායම නිදහස ් කළ යුතුයි. මම 
ෛවද්යවරුන්ෙගන් ඇහුවා, permit එක විකුණලා කීයක් ගත්තාද 
කියලා. ඔවුන් කිව්වා, රුපියල් මිලියන 1.3යි කියලා. ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෛවද්යවරු ඇතුළු ඒ බලපතය හිමි කණ්ඩායමට ෙම් බලපත 
අෙහෝසි කිරීම ෙවනුෙවන් එක් ෙකෙනකුට රුපියල් මිලියනයක 
මුදලක්  ලබා ෙදන්න කියලා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම සහ මන්තීවරුන් වැඩි 

ෙදෙනකුෙග් ඉල්ලීම පරිදි ඒක ඒ ආකාරෙයන් කියාත්මක කරන්න 
අපි සූදානම්ව සිටිනවා. ඒක ෙහට සිට කියාත්මක කරනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ එක්කම තමුන්නාන්ෙසේ EPF, ETF අරමුදල් ෙදක එකට 

එකතු කිරීම ගැන ෙයෝජනා කරලා තිබුණා. ඒක පැහැදිලිව අය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැය ෙල්ඛනෙයන් කියලා තිෙබනවා, වෘත්තීය සමිති සමඟ 
සාකච්ඡා කිරීෙමන් පස්ෙසේ තමයි ඒක කරන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා 
කලබල ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් වෘත්තීය 
සමිති එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. අපි පසු ගිය ආණ්ඩුවට වඩා 
සංවාදශීලිවයි කටයුතු කරන්ෙන්. වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමාට තවම ෙකොළ පාට කණ්ණාඩියයි ෙපෙනන්ෙන්. 
එෙහම එකක් නැහැ. ෙකොළ පාට දැන් ෙයෝධ පරිවර්තනයකට ලක් 
ෙවලා. ෙම්ක යහ පාලනය සඳහා තිෙබන ආණ්ඩුවක්. ෙකොළ පාට 
ආණ්ඩුෙවන් තමයි ෙම් සියලු සහන ෙදන්ෙන්. නිල් පාට 
ආණ්ඩුෙවන් ෙනොදුන්න සහන ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොළ පාට 
ආණ්ඩුවකින්.  

අෙනක් කාරණය අගහාර රක්ෂණය. අගහාර රක්ෂණ පතිලාභ 
විශාම යන ෙකොට ඉවර ෙවනවා. විශාම කාල පරිච්ෙඡ්දයටත් ඒ 
අගහාර රක්ෂණය දීර්ඝ කරන්න කියලා ඉල්ලීම් තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා  වැඩි ෙදෙනක් ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ. මම ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් යම් කිසි ගණනක් කපා ෙගන 
ෙහෝ ඒ  ෙසේවකයන් මිය යන තුරුම ඒ පතිලාභ ලබා ෙදන්න 
කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙමන්න ෙම් ටික තමයි ඇත්තටම මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

මම හිතනවා, ඒ කරුණු ටිකත් සම්පූර්ණ කර ගැනීෙමන් ෙම් අය 
වැය කථාව ස්වර්ණමය අය වැය කථාවක් ෙවන බව මම කියනවා. 
ෙම් අය වැය ෙම් විධියට ෙගොඩ නඟලා එය සාර්ථක කර ගන්නට 
මුළු ඇමති මණ්ඩලය ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරු 
ඒකාබද්ධ ෙවමින් එකතු ෙවන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාට සුබ පතමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த்ததாக, ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள். 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
எனக்கு ஒ க்கப்பட் க்கும் ேநரம் எவ்வள ?  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
60 நிமிடங்கள்! 
 
[பி.ப. 12.03] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 2016ஆம் ஆண் க் 
கான வர  ெசல த் திட்டத்தில் உைரயாற்றக் கிைடத்ததற்காக 
என  கட்சியான ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி சார்பி ம் 

ெதாடர்ச்சியாக ஆ  தடைவகள் எனக்கு அரசியல் அங்கீகாரம் 
வழங்கி, இந்தச் சைபக்குத் ெதாி ெசய்த தமிழ்ேபசும் மக்களின் 
சார்பி ம் என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
2016ஆம் ஆண் க்கான இவ்வர  ெசல த் திட்டமான , 
ஒ மித்த ஒற் ைமயான ேதசிய அரசாங்க ெமான்றிற்குள் சகல 
இலங்ைகய க்கும் திய ெபா ளாதார மற் ம் ச க 
ஒ ங்குகைள உ வாக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்தில் மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்களின  வழிகாட்ட க்கு அைமவாக 
ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க அவர்களினால் 
வரேவற் க்குாிய பல திட்டங்கள், பாிந் ைரகள் 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ளன. அவற்ைற வரேவற்கும் 
அேதேவைள, ன்  தசாப்தங்க க்கும் ேமலாக அழி  

த்தத்திற்கும் பல்ேவ  இயற்ைக அழி க க்கும் 
கங்ெகா த் ள்ள எம  மக்களின் சார்பாக ேம ம் சில 

பாிந் ைரகைள ம் ஆேலாசைனகைள ம் இச்சைபயில் 
ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

எம  தாய்நாட் ன் க்கியமான ச கச் சவாலாகக் 
க தப்ப வ  ேவைலவாய்ப் ப் பிரச்சிைனதான். ேவைல 
யின்ைமச் சுட் யான  ஊழியர் சனத்ெதாைகயில் ஏறக் 
குைறய 4.6 சத தமாகக் காணப்ப கின்றேபாதி ம் வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் இந்த நிைலைம அதிகமாகும். 
வடக்கி ள்ள இைளஞர், வதிகளில் பலர் த்தத்தில் 
ஈ ப த்தப்பட்டதா ம் த்தப் பாதிப் க க்கு கங் 
ெகா த்ததா ம் அவர்கள் ெதாடர்ச்சியான கல்விையப் 
ெபற யாம ம் ெதாழில் யற்சிகளில் ஈ பட் த் தம  
ஆற்றைல வளர்த்ெத க்க வாய்ப் கள் கிைடக்காம ம் 
இ க்கின்றனர். இ  ஒ  க்கிய பிரச்சிைனயாகும். இங்குள்ள 
இைளஞர், வதிகள் சுயமாகத் ெதாழில் வாய்ப் க்கைள 
ேமற்ெகாள்ள யாம ம் வாய்ப் க்கைளப் பயன்ப த்த 

யாம ம் இ க்கின்றனர். ேஜர்மன் ெதாழில் ட்ப 
ஒத் ைழப்  நி வனத்தினால் நிதியளிக்கப்பட் , 
கிளிெநாச்சியில் நிர்மாணிக்கப்ப கின்ற ெதாழிற்பயிற்சி 
நிைலயம் ெவகுவிைரவில் திறந் ைவக்கப்பட ள்ளதாக நிதி 
அைமச்சர் குறிப்பிட்டார்; அைத வரேவற்கிேறன். 
அேதேவைள, அங்கு வழங்கப்ப கின்ற ெதாழிற்பயிற்சிகள் 
வடக்கில் னர்வாழ்  ெபற்றவர்கள் மற் ம் கல்விசார் 
ஆற்றல்கைள வளர்க்க வாய்ப் க் கிைடக்காேதாாின் 
ஆற்றல்கைளப் ாிந் ெகாண் , அவர்கைள அதிகமாக 
உள்வாங்கும் விதமாக அைமயப்ெபற ேவண் ம். 

ஒவ்ெவா  வ ட ம் உயர்தரக் கல்விையத் ெதாடர்ந்  
ெபற யாமல் - ெதாடர யாமல் இைடந வில் 
ைகவி கின்ற  ெப ந்ெதாைகயான இைளஞர், வதிகள் 
நம்மத்தியில் உ வாகிவ கின்றார்கள். அவர்கைள ம் 
கவனத்திற்ெகாண்  அவர்க க்குப் ெபா த்தமான ெதாழிற் 
பயிற்சிகைள வழங்க ேவண் ம். அவர்க க்குத் ெதாழில் 
வாய்ப் க்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்படாதேபாேத பல ச கவிேராத 
மற் ம் சட்டவிேராத காாியங்களில் ஈ ப ம் நிைலக்கு 
ஆளாகின்றார்கள். ஆகேவ, ஒவ்ெவா  வ ட ம் 
இத்தைகயவர்களின் அதிகாிப்ைப ம் நாம் கவனத்திெல க்க 
ேவண் ம். இதற்காக ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகளின் 
வளங்கைள அதிகாித் , ெதாழிற்கல்விைய வழங்கும் 
வைகயில் தனியார் ெதாழில்வாய்ப் க்கைள ஊக்குவிக்கின்ற 
உற்பத்தித் ேதைவக க்கு ஏற்றவைகயில் பயிற்சிச் ெசயற் 
றிட்டங்கள் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். இதற்கு ேமலதிகமாக, 
இ க்கின்ற இைடெவளிையக் குைறப்பதற்காக தற்கா கமாக 
வாழ்க்ைகத் ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயங்கைள ஆரம்பித்  சி  
ஊக்குவிப் த் ெதாைக டன் விேசட திட்டங்கைள ம் 
ஏற்ப த்தேவண் ெமன் ம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

1653 1654 

[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
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ஒ  காலத்தில் வட மாகாணம் கல்வியில் தன்ைமப் 
ெப ேப கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட . ஆனால், தற்ேபாைதய 
வட மாகாணத்தின் கல்வி நிைலேயா மிக ம் பின்தங்கி 

ள்ள . அதற்குக் காரணம் நடந்  ந்த அழி  த்தந்தான்! 
இ ந்தேபா ம், அக்காலகட்டத்தில் கல்விையப் பா காக்க ம் 
அதன் ெப ேப கைள ன்ேனாக்கி நகர்த்த ம் கணிசமான 

யற்சிகைள நாங்கள் எ த்தி ந்ேதாம். கடந்த இரண்  வ ட 
காலமாகச் சாியான வழிகாட்டல்கள் இல்லா  ஒ வைக மந்த 
நிைலயிேலேய கல்விைய ன்ேனற் வதற்கான ெசயற் 
பா கள் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. உதாரணமாக, 
ஐந்தாம் ஆண்  மாணவர்க க்கான லைமப்பாிசில் 
பாீட்ைசகளில் வட மாகாண மாணவர்கள் திறைமச் 
சித்திகைளப் ெபற் க்ெகாண்டா ம், ஜீ.சீ.ஈ. சாதாரண தரப் 
பாீட்ைசயி ம் உயர்தரப் பாீட்ைசயி ம் மாணவர்களின் 
ெப ேப கள் மிக ம் ழ்ச்சியைடந் ள்ளன. வட மாகாண 
சைபயின் கல்வி அைமச்சான , கல்வி ேமம்பாட் க்காக 
எவ்வாறான ெநறிப்ப த்தல்கைளச் ெசய்கின்ற ? குறிப்பாக, 
வட மாகாணத்தி ள்ள பாடசாைலகளில் காணப்ப ம் 
ஆசிாியர் பிரச்சிைன, வளப்பற்றாக்குைற, வளப்பங்கீட் ப் 
பிரச்சிைன என்பவற்ைறத் தீர்ப்பதி ம் விஞ்ஞான 
ஆய் கூடங்களில் காணப்ப ம் குைறபா கைள நிவர்த்தி 
ெசய்வதி ம் வாசிகசாைலகைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதி ம் 
பாடசாைலச் சூழைலச் சுகாதாரமாக ைவப்பதி ம் 
எவ்விதமான அக்கைற ம் ெச த் வதில்ைல என்பைதச் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, வட மாகாணத்ைத ேமேலாட்டமாகப் பார்க்கும் 
ேபா  அங்கு ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக அதிகமாக 
இ க்கலாம். இ ந்தேபாதி ம், பாட ாீதியாக கணிதம், 
ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், தகவல் ெதாழில் ட்பம் ஆகிய 
பாடங்க க்கான ஆசிாியர்கள் மிகக்குைறவாகேவ இ க்கின் 
றார்கள். குறிப்பாக, வட மாகாணத்தி ள்ள பாடசாைலகளின் 
சுத்தம், சுகாதாரம் மிகமிக ேமாசமான நிைலயிேலேய 
காணப்ப கின்ற . ெதாைகமதிப்  ள்ளிவிபரத் 
திைணக்களத்தின் தர களின்ப , வ ைமச் சுட் யான  
6.7 தெமனக் குறிப்பிடப்ப கின்ற . எனக்குத் 
ெதாிந்தவைரயில், இந்தப் ள்ளிவிபரம்  நாட் க்கும் 
சராசாியாகப் ெபா த்தமானதாக இ க்கலாம். விேசடமாக, 
ேமல் மாகாணத்தில் வ ைமச் சுட் யான  1.4 தமாக 
இ க்கின்ற . அேதேபால், வட மாகாணத்தின் வ ைமச் 
சுட் யான  25 தமாக ம் அதிேல ல்ைலத்தீவின் 
வ ைமச் சுட் யான  28 தமாக ம் இ க்கின்ற . 

ல்ைலத்தீவின் வ ைமச் சுட் யான , மிக ம் வ ைமயில் 
வா கின்ற சில ஆபிாிக்க நா களின் வ ைமச்சுட்  
எண் க்குச் சமாந்தரமாகேவ இ க்கின்ற . இந்த 
நிைலைமைய விேசடமாகக் கவனத்திெல த்  அங்கு வ ைம 
ையப் ேபாக்குவதற்கு அரசாங்கம் உாிய திட்டங்கைள ம் நிதி 
ஒ க்கீ கைள ம் ெசய்யேவண் ம்.  

கடந்த காலத்தில் த்தப் பாதிப் க்க க்கு கம்ெகா த்த 
மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ம் ெபா ளாதாரத்ைத ம் 
ேமம்ப த் வதற்கான திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட் ந் 
தா ம், அைவ ேபா மானதாகப் ர்த்தி ெசய்யப்படவில்ைல. 
வட மாகாண மக்கள் ெப ம்பா ம் விவசாயத்ைத ம் கடல் 
வளத்ைத ம் நம்பிேய தம  ெபா ளாதார ஈட்டைலச்  
ெசய்கின்றனர். எனேவ, எம  விவசாயிகள் ெசாந்த நிலத்தில் 
அச்சமற்  விவசாயத்ைதச் ெசய்வதற்கும் எம  
கடற்ெறாழிலாளர்கள் இந்திய மற் ம் ெதன்னிலங்ைக 
மீனவர்களின் அத் மீறல்கள் இன்றிக் கடற்ெறாழிைலச் 
ெசய்வதற்கும் வட மாகாண மக்க க்கு வசதிகள் ெசய்  
ெகா க்கப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக, வட மாகாணத்தின் 

கடற்பிராந்தியத்தில் அத் மீறிக் கடற்ெறாழி ல் ஈ ப கின்ற 
வர்கைளத் த த்  நி த்தேவண் ம். இவர்கள் தைடெசய்யப் 
பட்ட கடற்ெறாழில் உபகரணங்கைளப் பயன்ப த்திக் 
கடற்ெறாழில் ெசய்வதால் எம  கடல் வளம் பாதிக்கப் 
ப கின்ற . எம  கடற்ெறாழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் 
அ க்க  பாதிக்கப்ப கின்ற . அத் மீறி வ கின்றவர்கள் 
எம  ெதாழிலாளர்களின் மீன்பி  உபகரணங்கைள அழித் ச் 
ேசதப்ப த் கின்ற அநியாயங்க ம் நடந் வ கின்ற . 
எனேவ, எம  கடல் வளத்ைத அழிப்பதற்கும் அபகாித் ச் 
ெசல்வதற்கும் எல்ைல தாண் ம் அத் மீறி ம் 
வ கின்றவர்கைளத் த க்க அரசாங்கம் உாிய நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம். அைதவிட, தைடெசய்யப்பட்ட கடற்ெறாழில் 
உபகரணங்கள் ெதாடர்பில் திய சட்டம் அவசியமாக 
இ க்கின்ற . தற்ெபா , அ  ஒ  சுற்றறிக்ைக வ விேல 
இ க்கின்ற . எம  அரசாங்கத்தின் நல்ெலண்ணத்ைதப் 
பயன்ப த்தி, தைடெசய்யப்பட்ட உபகரணங்கைளப் பயன் 
ப த்தித் ெதாழில் ெசய்வதற்குத் தைடைய ஏற்ப த்தக்கூ ய 
வைகயிலான சட்டெமான்ைற இந்தியாவி ம்  உ வாக்கு 
வதற்கு இந்திய அரசாங்கத்திடம் ேவண் ேகாள் 
வி க்கேவண் ம்.  

அைதவிட, அத் மீ கின்றவர்கள் எம  நாட் ன் கு வர  
- கு யகல் ச் சட்டத்தின் கீேழேய ைக ெசய்யப்ப கின்றனர். 
ஏற்ெகனேவ 1979ஆம் ஆண் ன் ெவளிநாட் ப் படகுகள் 
சட்டெமான் ம் இ க்கின்ற . இச்சட்டத் க்குக் கீழ்தான் 
எல்ைலமீறி வ கின்ற படகுகைள ம் அதி ள்ள உபகரணங் 
கைள ம் ைகப்பற்றேவண் ம். இல்லாவிட்டால் ெதாழிலாளர் 
கைளக் ைக ெசய்வ ம் பிறகு அவர்கைள வி விப்ப மான 
ெசயற்பா கள் மாறிமாறி நைடெபற்றா ம், மீண் ம் அவர்கள் 
படகு உாிைமயாளர்களின் ண் தேலா  இங்கு எல்ைலமீறி 
வ வார்கள். ஆனப யால், திய சட்டங்க டாக அவற்ைறத்  
த க்க ன்வரேவண் ம் என்பைத ம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

எம  நாட் ல் சுற் லாத் ைற தற்ேபா  ேமம்பட்  
வ வைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ேபராசிாியர் 

ஸ்பரத்தினம் அவர்கள் வட மாகாணத்தின் சுற் லாத் ைற 
ெதாடர்பாக ஆய் ெசய்  எ தி ள்ள குறிப்ெபான்றில், 
"சுற் லாத் ைறைய ேமம்ப த் வதற்கும் சுற் லாப் 
பயணிகைளக் கவர்வதற்கும் எத்தைனேயா வாய்ப் கள் வட 
மாகாணத்தில் காணப்ப கின்றன" எனக் குறிப்பிட் க் 
கின்றார். ஆனால், வட மாகாண சைபேயா இவ்விடயத்தில் 
எவ்விதமான அக்கைற ம் எ த்தி ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. 
வரலாற்  ாீதியான இடங்கள், இயற்ைக வளங்கள் 
ேபா மானள  இ ந் ம் மாகாண சைப சுற் லாப் 
பயணிகைளக் கவரக்கூ யவைகயில் ஆக்க ர்வமாக எைத ம் 
ெசய்யவில்ைல. எனேவ, மத்திய அரசாங்கம் சுற் லாத் 

ைறைய ேமம்ப த் வதற்காக ன்ென க்கப்ப ம் 
திட்டங்களில் வட மாகாணத்ைத ம் க த்திற்ெகாண் , அங்கு 
அதைன ேமம்ப த் வதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள 
எ க்க ேவண் ம். இவ்விடயம் ெதாடர்பில் வட மாகாண 
சைபக்கு வழிகாட்டேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

தனியார் ைறப் ெபா ளாதாரச் ெசயற்பா க க்கு 
வசதியளிப்ப டன், சுதந்திரச் சந்ைதகளின் சிறந்த ெசயற்பா  
க க்கு ட் க்கட்ைடயாக இ க்கின்ற பல்ேவ பட்ட 
தைடகைள நீக்குவதற்கு அரசாங்கம் ன்வந் ள்ளைத ம் 
வரேவற்கின்ேறன். உலக ேதசங்கெளங்கும் லம்ெபயர்ந்  
வா ம் எம  தாய்நாட் ன் பிரைஜகள் தலீ கைளச் 
ெசய்வதற்கு வல்லைமெபற்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள். 
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அவர்கைள தலீ  ெசய்வதற்கு வ மா  அைழப்பேதா , 
அவர்கைள அதற்கு ஊக்குவிக்க ம் ேவண் ம். அேதேவைள, 
அவர்க க்கு உண்ைமக்குப் றம்பான தகவல்கைள வழங்கி, 
அநாவசியமான அச்சத்ைத ஏற்ப த்தி, தலீ  ெசய்ய 

ன்வராமல்  த க்கின்ற ேவைலகளில் தமிழ்ப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் சில ம் தமிழ் அரசியல் பிர கர்கள் சில ம் 
ஈ பட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். இவர்கள் லம்ெபயர்ந்த 
நா க க்குச் ெசன்  உைரயாற் கின்றேபா , இலங்ைகயில் 
இன்ன ம் நம் ம்ப யான இயல் ச்சூழல் உ வாகவில்ைல 
ெயன் ம் அரசாங்கம் தமிழ் மக்க க்குக் ெகா க்கின்ற 
வாக்கு திகைள நிைறேவற் வதில்ைலெயன் ம் இலங்ைக 
ஆட்சியாளர்கள் தமிழ் மக்கைள இன்ன ம் 
பயங்கரவாதிகளாகேவ நடத் கிறார்கெளன் ம் கூறிவ கின் 
றார்கள். அ மட் மல்லாமல், அவர்கள் இலங்ைகயில் தலீ  
ெசய்வதற்கு ன்வ கின்றேபா  இலங்ைக அரசு அதைன 
அபகாித் க்ெகாள் ெமன் ம் பல தைடகைள விதித்  

டக்குெமன் ம் பரப் ைர ெசய்கின்றார்கள். அேதேநரம், 
அவர்கைள  ேநர யாக இல்லாமல் தமக்கூடாக தலீ கைளச் 
ெசய்யலாெமன் கூறி இவர்கள் இலாபம் ேதட 

ற்ப கின்றார்கள். ஆனால், இேத அரசியல்வாதிகள்தான் 
தாேம இந்த அரைச உ வாக்கியவர்கள் என்  மார்தட்  
உாிைம ேகா கின்றார்கள். அத்ேதா , இன் ம் சிலர் 
அரசாங்கம் குறித்த அச்ச உணர்ைவத் ெதாடர்ந் ம் லம்ெபயர் 
மக்க க்கு  ஊட் க்ெகாண்  அேத அரசாங்கத்ேதா  தாம் 
மட் ம் ஒட்  உறவா  வ கிறார்கள். அரசாங்கத்தில் 
ஏேதாெவா  வைகயில் பங்ெக த்  அதன் பலாபலன்கைளத் 
தாம் மட் ம் அ பவித் வ கின்றார்கள். லம்ெபயர்ந்  
வா ம் எம  மக்கள் தங்கள் ெசாந்த மண்ணில் தலீ கைளச் 
ெசய்வதற்கு இைடத்தரகர்கள் எவ ம் ேதைவயில்ைல; 
எந்தவித அச்ச மின்றி அவர்கள் தம  தலீ கைளத் 
தாராளமாகச் ெசய்யலாெமன்  நான் அவர்கைள ேநசக்கரம் 
நீட்  அைழக்கின்ேறன்.  

இேதேவைள இங்கி ந்  லம்ெபயர்ந்  ேபாகும்ேபா  
அவர்கள் 18 வயைதத் தாண் யி ந்தால் அவர்க க்கு 
இரட்ைடக் கு ாிைம ம் இங்கு நைடெப ம் ேதர்தல்களில் 
வாக்களிக்கும் உாிைம ம் வழங்க ேவண் ம். அப்ப  
வழங்குவ  அவர்கைள இங்கு தலீ கைளச் ெசய்ய 
ஊக்குவிப்பதாக ம் அைம ம். லம்ெபயர்ந்தவர்கள் தம் 
தாய்நாட் ல் தலீ  ெசய்வதால், ெப ைம ெபற்றவர்களாக 
உண ம் வைகயி ம் தலீட்டாளர்க க்குாிய அ கூலங் 
கைளப் ெபற ம் என்ற நம்பிக்ைக ஏற்ப ம் வைகயி ம் 
இந்த நடவ க்ைகைய ன்ென க்க ேவண் ம். எனேவ, 
தனியார் ெபா ளாதார ெசயற்பா க க்கும் தலீ க க்கும் 
வசதியளிப்பேதா  தைடகைள  அகற் வதற்கு வி ம் கின்ற 
அரசாங்கம், குறிப்பாக லம்ெபயர்ந்ேதா க்கு இ க்கின்ற 
பயத்ைத ம் சந்ேதகத்ைத ம் நீக்குவதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ம்.  

இலகுவாக தலீ கைளச் ெசய்வதற்கும் தைடகளற் ச் 
ெசயற்ப த் வதற்கும் ேதைவயான வசதிகள் ெசய்  
ெகா க்கப்பட்டால் அவர்கள் தலீ  ெசய்ய நிச்சயம் 
வ வார்கள். இவ்வா  தலீ  அதிகாிக்கின்றேபா  
அதிகளவான ெதாழில் வாய்ப் க்கள் உ வாகும். அ  எம  
இைளஞர், வதிகளின் ஆற்ற க்கு அைமவான பயிற்சிகைள 
வழங்குவதற்கும் ெதாழில் வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கும் வசதியாக அைம ம். லம்ெபயர் மக்களின் 

தலீ களால் எம  வரலாற்  வாழ்விடங்கள் ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி அைடந் விட்டால், தாம் ெதாடர்ந் ம் அரசியல் 

நடத் வதற்கான வாய்ப் கள் இல்லாமல் ேபாய்வி ம் 
என்பதால் மட் ேம இங்கு தலீ  ெசய்ய ேவண்டாெமன்  

லம்ெபயர் மக்கைளச் சில அரசியல்வாதிகள் த த்  
வ கின்றனர். எனேவ, இத்தைகய தைடகைளக் கடந்  
காலத்தின் அவசியமாகக் க தப்ப கின்ற தனியார் ைற 
ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய ம் ெவளிநாட்  தலீ கைள 
ஊக்குவிப்பைத ம் நாம் ெசயற்ப த்த ேவண் ம். 
இேதேவைள திய ெதாழில் நி வனங்களின் வ ைக, உலக 
சந்ைதக்ேகற்ப தயாாிப் க்கள் என்பவற்ைற மனதிற்ெகாண்  
எம  இைளஞர், வதிக க்கு உாிய பயிற்சிகைள வழங்கி 
அவர்களின் ஆற்றல்கைள வளர்த்ெத க்க ேவண் ம். 

திய அரசாங்கம் ஆட்சிப் ெபா ப்ைபேயற்  11 
மாதங்கள் நிைறவைடகின்றன. இக்கால கட்டத்தில் ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் பல்ேவ  
விடயங்கைளச் ெசயற்ப த்திவ வைத நான் அறிேவன்.  
ஆனா ம், திய அரேசா  இணங்கிச் ெசயற்ப வதாக 
மக்க க்குக் காட் க் ெகாள்பவர்க ம் அரசின் அதிகார 
ைமயங்களில் ெசல்வாக்குச் ெச த்தக் கூ யவர்களாக 
இ க்கும் சில ம் ெசயற்ப கின்ற விதமான , திய ஆட்சிக்கு 
அபகீர்த்திைய ஏற்ப த் வதாகேவ அைமகின்ற . அவர்கள் 
இந்தப் திய ஆட்சிையத் தம  அரசியல் மாற் க் 
க த் ைடேயாைரப் பழிவாங்குவதற்கும் அவர்கள்மீ  
அவ கைளச் சுமத் வதற்கும் பயன்ப த் கின்றனர். 
இவ்வாறான குைறபா கைளக் குறிப்பாகத் தமிழ் அரசியல் 
பக்கத்திேலேய பார்க்கின்ேறன். இ  இன் , ேநற் த் 
ெதாடங்கிய வரலா  அல்ல. வரலாற் க் காலம்ெதாட்  
உாிைமப் பிரச்சிைன குறித்  இவர்கள் உணர்ச்சிக் 
ேகாஷங்கைள எ ப்பிவ வ  அரசுகளிடமி ந்  எம  
மக்களின் உாிைமகைளப் ெப வதற்காக அல்ல. மாறாக 
மாற் க் க த் ள்ளவர்கைள ம் தமக்குச் சவாலாக 
அரசிய ல் உள்ளவர்கைள ம் ஓரம் கட் வதற்கும் 
பழிவாங்குவதற்குேமயாகும். மாற் க்க த் ச் ெசயற்பாட் 
டாளர்கைளத் ேராகிகெளன்  ற்றியவர்க ம் இவர்கேள! 

ேராகி க க்கு இயற்ைக மரணம் இல்ைலெயன்  ெசால் க் 
ெகா த்தவர்க ம் இவர்கேள! ப ெகாைலக க்கு வித்திட்ட 
வர்க ம் இவர்கேள! "வளர்த்த கடா மார்பில் பாய்ந்த 
கைத"யாகத் தாேம உ வாக்கிவிட்ட ேராகிப் பட்டங்க க்கு 
இவர்க ேம ப யாகிப்ேபானவர்கள் என்ப  ஒ  ன்பியல் 
வரலா . 

இந்தப் திய அரசாங்கத்ைதத் தாேம ஆட்சிப் 
ெபா ப் க்குக் ெகாண் வந்தி ப்பதாகத் தமிழ் மக்களிடம் 
கூ கின்ற இவர்கள், கடந்த பதிெனா  மாத காலப்பகுதியில் 
தமிழ் மக்க க்கு எந்தேவார் அரசியல் இலாபங்கைள ம் 
ெபற் க்ெகா க்கவில்ைல. ஆைகயால், தமிழ் மக்கள் திய 
அரசினால் ஏமாற்றப்பட்டவர்களாக நிைனக்கின்ற அள க்கு 
நிைலைமைய ேமாசமாக்கியி க்கின்றார்கள். தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகள் வி தைல, மக்களின் ெசாந்தக் காணிகைள மீளக் 
ைகயளிப்ப , காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பில் பாிகாரங் 
கைளக் காண்ப , மாவட்டத்தில் ெபா சாாின ம் பைட 
யினர ம் எண்ணிக்ைகையக் கு ப்பரம்ப க்ேகற்பக் 
குைறப்ப , மற் ம் இன விகிதாசாரத் க்ேகற்ப பிரசன் 
னத்ைத ஏற்பா  ெசய்வ  ெதாடர்பில் இ வைர திய 
ஆட்சியாளர்களால் நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைலேய என்ற 
அதி ப்தி தமிழ் மக்களிடம் வளர்ந்  வ கின்ற .   

மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களினால் 
2015 நவம்பர் மாதம் 5ஆம் திகதி இச்சைபயில் ன்ைவக்கப் 
பட்ட ெகாள்ைகக் கூற் , 2016ஆம் ஆண் க்கான இந்த வர  
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ெசல த் திட்டத்தின் அ த்தளமாக அைமந் ள்ளெதன்பைத 
நாம் அறிேவாம். அதன் அ ப்பைடயில் ஒ  மில் யன் ேவைல 
வாய்ப் க்கைள உ வாக்குவதாகக் குறிப்பிடப் பட் ள்ள . 
அந்த ேவைல வாய்ப் க்களில் த்தப் பாதிப் க்கைளச் 
சந்தித்தவர்க க்குக் கூ தல் ன் ாிைம வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கிேறன். அவர்க க்குக் கடந்த ப்ப  
வ டங்க க்கும் ேமலாக ைறயான ேவைல வாய்ப் கள் 
வழங்கப்படவில்ைல. ஏைனய மாகாணங்க டன் 
ஒப்பி ைகயில் குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
ேவைல வாய்ப் கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான சந்தர்ப் 
பங்கள்  மிக ம் குைறவாகேவ இ ந் ள்ளன.  எனேவ, இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திலாவ  அவர்க க்குக் கூ தலான ேவைல 
வாய்ப் கள் பகிரப்படேவண் ம்.   

அேதேபால் ெபா ளாதாரத்தில் மிக ம் பின்தங்கிய 
மாவட்டங்களான கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , ெமானராகைல 
ேபான்ற மாவட்டங்கைளத் ெதாி ெசய்  அங்கு கிராமியப் 
ெபா ளாதாரத்ைத ஊக்குவிக்க ம் வளர்த்ெத க்க ம் 
ெபா த்தமான திய ெசயற்றிட்டங்கைள வகுக்க ேவண் ம். 
அத டாகேவ வ ைமச் சுட் யில் பின்தங்கி ள்ள 
மாவட்டங்களின் ெபா ளாதாரத்ைத வளர்த்ெத க்க ம்.  

அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகயான  சந்ைதகளில் சுதந்திர 
மாகச் ெசயற்ப வதற்கான தைடகைள நீக்குவதைன 
ைமயமாகக்ெகாண் ள்ளதாகக் குறிப்பிடப்ப கின்ற . 
யாழ்ப்பாணத்தில் விற்கப்ப கின்ற இறக்குமதி ெசய்யப் 
ப கின்ற ெபா ட்களில் 65 சத தமானைவ இந்தியா 
வி ந் , அ ம் குறிப்பாகத் தமிழ்நாட் ந் , 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்டைவயாகேவ இ ப்பதாக 
அண்ைமயில் ெசய்யப்பட்ட ஆய்ெவான்  கூ கின்ற . 
இவ்வா  தமிழ்நாட் ந்  இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் 
ெபா ட்கள் ெகா ம் க்குக் ெகாண் வரப்பட் ப் பின்னர் 
ெந ம் பயணத்தின் பின்னேர வட மாகாண - யாழ்ப்பாணச் 
சந்ைதக்கு வந் ேச கின்றன. இதனால் அந்தப் ெபா ட்களின் 
விைல அதிகாிக்க ம் அந்தப் ெபா ட்கள் அங்கு வந்  
ேச வதில் காலதாமதங்கைளச் சந்திக்க ம் ப தைடந்  
அல்ல  ேசதமைடந் ேபாக ம் ேநாி கின்ற . ஆகேவ, 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற ெபா ட்கைள ேநர யாகேவ 
யாழ்ப்பாணத்திற்குக் ெகாண் வ வதற்கு வசதியாகக் 
காங்ேகசன் ைறத் ைற கத்ைத மக்கள் பயன்ப த்த வசதி 
ெசய்யப்படேவண் ய  அவசியமாகும். 

கடந்த காலத்தில் பா காப் ப் பைடயினாின் 
கட் ப்பாட் ந்த காங்ேகசன் ைறத் ைற கத்ைதத் 
தற்ேபா  பைடயினர் ெபா ப் பாவைனக்கு ஒப்பைடத் 

ள்ளனர். எனேவ, இந்தத் ைற கத்ைத அபிவி த்தி ெசய்  
விஸ்தாிப் ச் ெசய்யேவண் ம். காங்ேகசன் ைறத் 

ைற கமான  ெபா ட்கள் இறக்குமதிக்கு மட் மல்லா , 
உள் ர் உற்பத்திப் ெபா ட்கைள இலகுவாக ஏற் மதி ெசய்  
ெவளிநாட் ல் சந்ைதப்ப த்த ம் வசதியாக இ க்கும். 
அ ேபால் பலா  விமானத் தளத்ைத ம் ெபா மக்கள் 
ெந க்க களற்  உபேயாகிப்பதற்கு வழிவைக ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். பலா  விமானத்தளம் ெபா மக்கள் பாவைனக்கு 
வசதியாக மாற்றப்ப ம்ேபாேத அங்கு திய தலீ கைளச் 
ெசய்ய வசதியாக இ க்கும். அதற்கு தலீட்டாளர்க ம் 

ன்வ வார்கள். பலா  விமானத் தளத்ைத ஓரள  சர்வேதசத் 
தரத் க்குப் னரைமத் ச் ேசைவகைள வழங்கினால் 
அதிகமான லம்ெபயர்ந்த மக்கைள நாட் க்கு வரவைழக்க 

வேதா , ெப மளவான வ வாைய ம் ெபற் க் 
ெகாள்ளலாம்.  

த்த காலத்தில் கட் ப்பா கள் இல்லாமல் உரப் பாவைன 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைம ம் பிரேயாகிக்கப்பட்ட விவசாய 

ைறைம ம் ைறயான வ காலைமப்  மற் ம் கழிவகற்றல் 
வசதி இல்லாைம ம் காரணமாக யாழ்ப்பாணத்தின் நிலத்த  
நீர் க ைமயாக மாசைட க்குள்ளான . யாழ்ப்பாணம் 
சுன்னாகத்தில் மின் பிறப்பாக்கிக க்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட 
கழி  எண்ெணைய நிலத் க்கு அ யில் கசியவிட்டதால் 
அப்பகுதி நிலத்த  நீர் ெபாி ம் மாசைடந் ள்ள . இதனால் 
கு நீர், விவசாயச் ெசய்ைகக க்கான நீர், கால்நைட 
க க்கான கு நீர் என்பன பாதிக்கப்பட் ள்ளன. 
நா க்குநாள் இந்த நிைலைம ேமாசமைடந்  வ கின்ற . 
இ  சம்பந்தமாக மாகாண அரசு விைரவான ெசயற்பா  
எைத ம் ெகாண் க்கவில்ைல. எனேவ, இவ்விடயத்தில் 
மத்திய அரசு கூ ய கவனெம க்கேவண் ம். ேமற்குறித்த 
காரணங்களால் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட் ல் சுத்தமான 
கு நீ க்கான ேதைவ  தாகரமாக எ ந் வ கின்ற . இந்தப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காக இரைணம க் குளத்தி ந்  
ேமலதிக நீைர கு நீர்ப் பயன்பாட் க்ெகன 
யாழ்ப்பாணத் க்கு  எ த் வ வதற்கான திட்டெமான்  

ன்னர் ெகாண் வரப்பட்ட . இத்திட்டத் க்காக 164 
மில் யன் அெமாிக்க ெடாலர் நிதிைய வழங்க ம் உலக வங்கி 

ன்வந்தி ந்த . அத்திட்டத் டன் ேசர்ந்ததாகேவ யாழ்ப் 
பாணத் க்கான வ காலைமப்  மற் ம் கழிவகற்றல் திட்ட ம் 
இைணக்கப்பட் ந்த . ஆனால், வட மாகாண சைபயினேரா 
தம  சுயலாப அரசியல் காரணங்க க்காக அத்திட்டத்ைத 
நிராகாித் விட்டார்கள். இதனால் யாழ்ப்பாணத்தின் நிலத்த  
நீர் ேவகமாக மாசைடந்  வ வேதா , சுத்தமான கு நீ க் 
கான ேதைவ ம் அதிகாிக்கத் ெதாடங்கியி க்கின்ற . 
இரைணம  கு நீர்த் திட்டத்ைத நிராகாித்தவர்கள் 
அக்குளத்தின் ேமலதிகமான நீைரச் சுண் க்குளத்திற்குள் 
திறந் விட்  அத டாகக் கட க்கு அ ப்பிக்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். நாட் ன் நீர் வளத்ைத இவ்வா  ண்விரயம் 
ெசய் ம் ெசயற்றிறனற்ற ெசயற்பாட்ைட மத்திய அரசு 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ஒ  சு கமான ெபா ளாதார வளர்ச்சி ம் லம் 
ெபயர்ந்ேதாாின் தலீ க ம் எம  நாட் க்குக் கிைடக்கப் 
ெபற ேவண் மாக இ ந்தால் நாட் ல் ஸ்திரமான அரசியல் 
சூழல் பா காக்கப்பட ேவண் ம்; சமாதான சூழல் நிலவ 
ேவண் ம். நாட் ல் நில ம் பிரச்சிைனக்கு இங்கு வா ம் சகல 
மக்க க்கும் ஏற் ைடயதான அரசியல் தீர்  காணப்பட 
ேவண் ய  அவசியமாகும். அந்தத் தீர்  எவ்வா  அைமய 
ேவண் ெமன்ப  பற்றி ஜனாதிபதி தைலைமயில் 
கூட்டப்பட் க்கும் சர்வ கட்சிகளின் கு க்குத் ெதளிவான 
அறிக்ைகெயான்ைற ம் நாம் வழங்கியி க்கின்ேறாம். அதற்கு 

ன்னர் உண்ைமயான நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்த அரசு 
ன்மாதிாியான சில காாியங்கைளச் ெசய்ய ேவண் ம். 

அதற்காகச் சில க்கிய தனிநபர் பிேரரைணகைள நான் 
ஏற்ெகனேவ இச்சைபயின் கவனத் க்கு ன்ைவத்தி க் 
கின்ேறன். அதாவ , அழி  த்தத்தில் இறந் ேபான எம் 
உற கைள நிைன கூர ஒ  ெபா த்தினத்ைத அரசு 
அறிவிக்க ேவண் ம். அேதேபால், த்தத்தில் இறந் ேபான 
எம் உற கைள நிைன கூர ம் மதச் சடங்குகைளச் ெசய்ய ம் 
வசதியாக ெபா  நிைன த் பி ஒன்ைற ம் அைமக்க 
ேவண் ம். அந்த நிைன த் பிைய ஓமந்ைதயில் ெபா த்த 
மான ஓாிடத்தில் அைமக்கலாெமன்ப  என  அபிப் 
பிராயமாகும். அேதேபால் த்தச் சின்னங்கைள ம் அழி ச் 
சின்னங்கைள ம் த்த சிைத கைள ம் அந்தந்த இடங்களி 

ந்  அப் றப்ப த்தி அவற்ைற ஆக்கங்க க்கான 
இடங்களாக மாற்றி நம்பிக்ைக தரேவண் ம். அரசாங்கச் 
ெசாத் க்கள் ைறயாக காைமத் வம் ெசய்யப் 
ப வதில்ைலெயன்ற -  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, மதிய இைடேவைளக்குப் 

பிறகு மீண் ம் உங்கள  உைரையத் ெதாடரலாம்.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, I have taken only 26 minutes. There is more time 

for me to speak. நான் கிட்டத்தட்ட 26 நிமிடங்கள் 
ேபசியி க்கிேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்கள  உைரைய மதிய ேபாசன இைடேவைளயின் 

பின்னர் நீங்கள் ெதாடரலாம்!  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
சைப நடவ க்ைககைளத் தற்கா கமாக இைடநி த்  

கின்ேறன். மீண் ம் 1.00 மணிக்குச் சைப கூ ம்.  

  
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා.1.00 

ට  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed,. 

 
මහ ෙල්කම් 
(ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Secretary-General) 
Will an Hon. Member propose the Hon. Lucky 

Jayawardana to the Chair? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.   
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ப  மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தமர்ந்தார்கள். 
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the 

Chair. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Douglas Devananda, you may continue with 

your speech.     
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, I have taken only 26 minutes out of 60 my 

minutes.     

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
அரசாங்கச் ெசாத் க்கள் ைறயாக காைமத் வம் ெசய்யப் 
ப வதில்ைல என்ற விடயத்ைத நாம் றந்தள்ளிவிட யா . 
உதாரணமாக, வட மாகாண சைபயின் கணக்காய்வாளாினால் 
ெவளியிடப்பட் க்கும் அறிக்ைக ஒன்றில், "வட மாகாண 
சைபயினால் நிைலயான ெசாத் க்கள் ெதாடர்பான  பதி கள் 
அரச சுற்றறிக்ைகயின் நிமித்தம் ேபணப்ப வதில்ைல" என்  
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . அ மட் மல்ல, "அரச 
சுற்றறிக்ைகயின் அ ப்பைடயில் எாிெபா ள் பாவைன 
சம்பந்தமான பதிேவ கள்கூட ைறயாகப் பின்பற்றப் 
ப வதில்ைல" என் ம் அவ்வறிக்ைகயில் குறிப்பிடப் 
பட் க்கின்ற . நிதிச் ெசலவினம் ெதாடர்பாக வட மாகாண 
சைபயின் ெசயற்பா கைள ஆராய்கின்றேபா , இவ்வ டம் 
ஒக்ேராபர் மாதம் இ திவைரயில் சுமார் 38 சத தத்ைதேய 
அவர்கள் லதனச் ெசலவாகச் ெசய்தி க்கின்றார்கள். கடந்த 
வ ட ம் லதனச் ெசல க்குாிய 690 மில் யன் பாைய 
வ ட க்குள் ெசல  ெசய்யாமல், அைதச் ெசலவாகக் 
காட் விட் , அப்பணத்ைத வங்கி ைவப்பில் ைவத்தி ந்  
இவ்வ டம் ஒக்ேராபர் மாதமளவிேலேய ெசல  ெசய்தி ந் 
தார்கள். இவ்வா  ெசயற்றிறனற்  வடக்கு மாகாண சைப 
ெசயற்ப வதால், மக்கேள பாதிக்கப்ப கின்றனர் என்பைத 

ம்  இச்சைபயில் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

இயற்ைகயாகேவ விேசட ேதைவ ைடயவர்களாகப் பலர் 
நம்மிைடேய இ க்கின்ற நிைலயில், நடந் ந்த அழி  

த்தமான , 12,000க்கும் ேமற்பட்டவர்கைள விேசட ேதைவ 
ைடயவர்களாக மாற்றி ள்ள . இவர்க க்குச் சாியான 

பயிற்சி ம் உாிய ெதாழில்வாய்ப் ம் அவசியமாகும். 
இவர்கைள உள்வாங்குவதற்கு ெபளதிக உட்கட்டைமப் ம் 

தலீட்  உதவிக ம் விேசடமாக வழங்கப்படேவண் ம். 
அத்ேதா , அவர்கேள சுய ெபா ளாதாரத்தில் தங்கி 
வாழ்வதற்கு நிைலயான ெதாழில் வாய்ப் க்கைள ம் 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம். அப்ப  உைழக்க யாத 
வர்க க்கு நிவாரணங்கைள வழங்க ம் திட்டங்கள் 
அவசியமாகும். அேதேபால், விேசட ேதைவ ைடேயா க்கு 
வசதியாக ட் ம் அ வலகங்களி ம் ெதாழில் நிைலயங் 
களி ம் கட்டைமப் க்கள் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

வட மாகாணத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு ெபண் 
கைளத் தைலைமத் வமாகக் ெகாண் ள்ள சுமார் 40,000 
கு ம்பங்கள் இ ப்பதாகச் சிலர் பிரசாரம் ெசய்கின்றார்கள். 
ஆனால், வட மாகாண சைபயின் நிர்வாகப் பதி களின்ப , 
வடக்கில் 7,500 கு ம்பங்கேள ெபண்கைளத் தைலைமத் வ 
மாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்களாக இ க்கின்றன என மாகாண 
சைபயின் இைணயத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . 
இந்த விடயத்தி ம், வடக்கு மாகாண சைப ெதளிவான 

ள்ளிவிபரத்ைத இ வைர ம் திரட்டவில்ைல. கு ம்பத் 
தைலவிகளின் ெபா ளாதாரச் சுைமையக் குைறப்பதற்குத் 
ேதைவயான ைமயான நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப் 
படவில்ைல.  
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வடக்கு மாகாணத்தில் இ ந்த உப்பளமான  க்கியமான 
ஒ  ெதாழிற்சாைலயாகும். ஆைனயிற  உப்பளத்ைதச் சாியாக 
இயக்கினால் குறிப்பாக, பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைலக் 
குத் ேதைவயான ைமயான லப்ெபா ட்கைள ம் 
வழங்க ம். இந்த உப்பளம் ன்னர் என  அைமச்சுக்குக் 
கீேழ இ ந்தேபா , 100 மில் யன் பாைய அதன் 
மீள்கட் மானத் க்கும் அபிவி த்திக்கும் ஒ க்கி, மீள 
இயக்குவதற்குத் ேதைவயான யற்சிகைள ேமற் 
ெகாண் ந்ேதன். உப்பள வயல்கைளப் னரைமக்க ம் 
அபிவி த்தி ெசய்ய ம் கிராமியப் ெபண்கள் அபிவி த்திச் 
சங்கங்கைளேய ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் இைணத் ப் 
பணிகைள ன்ென த்தி ந்ேதன். அத டாக அவர்க க்குத் 
ெதாழில் வாய்ப்ைப  ஏற்ப த்தியேதா , அவர்கள  ெபா ளா 
தாரத்ைத உயர்த் வதற்கும் திட்டமிட் ச் ெசயலாற்றி 
யி ந்ேதன். ஆைனயிற  உப்பளத்தின் ேதைவகைளத் 

ாிதமாகப் ரணப்ப த்தி உற்பத்திைய ஆரம்பித்தால் 
பல்லாயிரம் ேப க்கு ேநர யாக ம் மைற கமாக ம் 
ெதாழில்வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்க ம். எனேவ, 
ஆைனயிற  உப்பளத் ெதாழிற்சாைலைய இயங்கச் 
ெசய்வதற்கான பணிகைளத் ாிதப்ப த் மா  நான் இந்தச் 
சைபையக் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

நாட் ன் ெமாத்த உள் ர் உற்பத்தியில் 48 சத தம் ேமல் 
மாகாணத்திேலேய டங்கிக் கிடப்பதாகப் ள்ளிவிபரங்கள் 
கூ கி்ன்றன. இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின ம் வர்த்தக 
வாணிபத் திைணக்களத்தின ம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெதாழிற் 
சாைலகளில் 75 சத தமானைவ ேமல் மகாணத்திேலேய 
இ க்கின்றன. இ  நாட் ன் மற்ைறய இடங்க க்கும் 
விஸ்தாிக்கப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தில் 
ஆைனயிற  உப்பளம், காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் 
ெதாழி்ற்சாைல, பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல, 
ஒட் சுட்டான் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல அேதேபால, கிழக்கு 
மாகாணத்தி்ல் வாைழச்ேசைன காகிதத் ெதாழிற்சாைல 
என்பவற்ைற மீள ம் இயக்க நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

இதற்கு ேமலதிகமாக ஐஸ் கட் த் ெதாழிற்சாைலகள், 
கட ண  வைககைளப் பதப்ப த் ம் ெதாழிற்சாைலகள் 
மற் ம் எம  இைளஞர், வதிக க்கு அவர்களின் தைகைம 
க க்கைமவாகத் ெதாழில்வாய்ப் க்கைள வழங்குகின்ற திய 
ெதாழில் யற்சிகைள உ வாக்க ேவண் ம். குறிப்பாக, நான் 
அைமச்சராக இ ந்தேபா  இந்திய அரசின் நிதி உதவிேயா  
எ த் க்ெகாண்ட க ைமயான யற்சியின் பலனாக 
யாழ்ப்பாணம் அச்சுேவ க் ைகத்ெதாழிற் ேபட்ைடைய மீள ம் 
இயக்க ஆரம்பித்ேதன். அந்த யற்சிக க்குப் பல தைடக ம் 

ட் க்கட்ைடக ம் இ ந்தன. ஆனா ம், ெவற்றிகரமாக 
அச்சுேவ க் ைகத்ெதாழிற் ேபட்ைடைய உபேயாகமானதாக 
ஆரம்பிப்பதற்குப் பா பட்ேடன். திய அரசாங்க ம் 
ஒத் ைழப்  வழங்கி அச்சுேவ க் ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடைய 
ேம ம் திய உத்ேவகத் டன் இயங்கச் 
ெசய்யேவண் ெமன்  இந்தச் சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

சனத்ெதாைகப் ெப க்கத்ைத ம் ேதைவகைள ம் 
க த்திற்ெகாண்  சுகாதார ேசைவக ம் சூழைலச் 
சுத்தமாக்கும் ெதாழில் ைற ம் ந ன வசதிக டன் 
விஸ்தாிக்கப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், அ  இன்  குப்ைப ேமடாகேவ 
காட்சியளிக்கின்ற . உள் ராட்சிச் சைபகள் குப்பைபகைள 
அகற் ம் ேவைலத்திட்டத்தில் ேபாதிய திறேனா  
ெசயலாற்றவில்ைல. நாளாந்தம் ேசகாிக்கப்ப கின்ற குப்ைப 

கைள ம் கழி கைள ம் ெகாட் வதற்குக்கூட ைறயான 
ஏற்பா கைள ம் அதற்குப் ெபா த்தமான இடத்ைத ம் 
ெகாண் க்காத நிைலயிேலேய யாழ்ப்பாணத்தில் 
உள் ராட்சிச் சைபகளின் ெசயற்பா கள் இ க்கின்றன. 
இந்தக் குைறபாட்ைட ேநர யாக நிவர்த்திக்காவிட்டா ம் 
அவற்ைற ஒ ங்குப த்தேவண் ய ெபா ப்ைப வட மாகாண 
சைப சாியாக நிைறேவற்றவில்ைல. "ஏட் ச் சுைரக்காய் 
கறிக்குதவா " என்ப ேபால, ெவ மேன தீர்மானங்கைள 
மட் ம் அதிகளவாக நிைறேவற் வதில் அவர்கள் காலத்ைத 

ண க்கிறார்கள்.   

சி  வியாபார யற்சிகளில் ஆர்வ ள்ளவர்க க்கு 
லதனக் கடன்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு வசதிகைளப் 

ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். த்தத் க்கு ன்னர் 
சி கடன்கைளப் ெபற் க்ெகாண்டவர்களில் பலர் தற்ேபா  
உயிேரா  இல்ைல. உயி டன் இ ப்பவர்கள் பலர் தம  
ெசாந்த வாழ்விடங்கைள ம் ெதாழில் வாய்ப் கைள ம் 
இழந்  நிவாரணங்களில் தங்கியி ப்பவர்களாகேவ உள்ளனர். 
அவர்கள் இப்ெபா தான் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகத் 

யரங்களி ந்  மீண் ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, 
அவர்களால் பைழய கடன்கைள மீள ம் ெச த்த 

யா ள்ள  என்பைத விளங்கிக்ெகாள்வ  அவசியமாகும். 
அத்தைகயவர்களால் திதாகக் கடன்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள 

யா ள்ள . ஏெனனில், அவர்களில் பலைர வங்கிகள் 
க ப் ப் பட் ய ல் ேசர்த் ள்ள . எனேவ, அவர்கள் திய 
ெதாழில் யற்சிகைளத் ெதாடங்குவதற்குப் பைழய பிரச்சிைன 
கைளக் க த்திற்ெகாள்ளாமல் சி கடன் வசதிகைள வழங்கு 
வதற்கு விேசட ஏற்பாெடான்  ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
இவர்களின் கடன் ேகாாிக்ைககைளப் பைழய பிரச்சிைனகளின் 
ெதாடர்ச்சியாகப் பார்ப்ப  ெபா த்தப்பாடாக இ க்கா  
என்ப  என  க த்தாகும். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, சிறிய 
ைகத்ெதாழில் ங்காக்கைள யாழ்ப்பாணம், வன்னி ஆகிய 
மாவட்டங்களில் ஸ்தாபிப்பதற்காகக் ெகளரவ நிதியைமச்சர் 
அவர்கள், தனியார் ைறயின க்கும்  தலீட்டாளர்க க்கும்  
ேகாாிக்ைக வி த்தி ப்பைத வரேவற்கின்ேறன். ெவ ம் 

ன்ெமாழி களாக மட் ம் அைவ இ ந் விடக்கூடா . 
ஏற்ெகனேவ நான் குறிப்பிட்டைதப்ேபால் லம் ெபயர்ந் 
ேதாாின் தலீட் க்கும் தனியார் ைறயினாின் 

தலீட் க்கும் தைடகளற்ற, அச்சமற்ற றச்சூழைல ஏற்ப த்த 
அரசாங்கம் ாிதமான நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம். 
அப்ேபா தான் இச்சைபயில் ன்ெமாழியப்பட் ப்பைதப் 
ேபால், வட மாகாணத்தில் சிறிய ைகத்ெதாழில் ங்காக் 
கைள ம் ெதாழிற்ேபட்ைடகைள ம் ஏற்ப த் வதற்குப் 
பல ம் ன்வ வார்கள் என்பைத ம் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

கடற்ெறாழி க்கு வசதியளிப்பதற்காகக் குளிரைறகள் 
ெகாண்ட களஞ்சியசாைலக டனான ந ன ெதாழில் ட்ப 
வசதிகைளக்ெகாண்ட உள்நாட் க் கடற்ெறாழில் ைற 

கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும் தர யர்த் வதற்கும் 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் ன்ெமாழியப்பட் க்கும் 
அேதேவைள, வல்ெவட் த் ைற, காைரநகர் மற் ம் சில 
கடற்ெறாழில் ைற கங்கைள ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் 750 மில் யன் பாய் ஒ க்கி 
யி ப்பைத வரேவற்கின்ேறன். இ ந்தேபா ம், அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்குத் ைற கங்கைளத் ெதாி ெசய் ம்ேபா  அ  
பல க்கும் பய ள்ளதாக அைமய ேவண் ெமன்பைத 
ஆராய்ந்  அவற்ைறத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ம். இதில் 
ஏற்ெகனேவ திட்டமிட்டதன்ப  யாழ்ப்பாணத்தில் கு நகாி ம் 
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ப த்தித் ைறயி ம் மீன்பி த் ைற கங்கள் ெசயற்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. அவற்ைற அபிவி த்தி ெசய்ய 
ேவண் ெமன்ற அங்கி க்கின்ற கடற்ெறாழில் சங்கங்களின் 
ெபா வான ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக  நிதி ஒ க்கப்பட்ட .  
ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக அைதச் ெசயற்ப த்த 

யவில்ைல. ஆனப யால் இந்தப் திய அரசு அந்தக் 
ேகாாிக்ைகையக்  க த்திெல த் , அதைன ஆராய்ந்  பார்த்  
மக்க க்குக் கூ ய பய ள்ள வைகயில் அைம ம் வண்ணம் 
அந்த நிதிெயா க்கீட்ைடப் பயன்ப த்த ேவண் ெமன்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வட மாகாணத்திேல ஒ  காலத்தில் கடற்ெறாழி க்குப் 
ெப ம் பங்களிப்  வழங்கிய ம் பிரதானமான கடற்ெறாழில் 

ைற கங்களில் ஒன்றாக ம் இ ந்த மயி ட் த் 
ைற கத்ைத மீண் ம் இயக்க அரசு ஆவன ெசய்ய 

ேவண் ம். அ  நீண்டகாலமாகப் பா காப்  வலயமாகேவ 
இ ந் வ கின்ற . த்தம் நிைற க்குக் ெகாண் வரப்பட்  
ஆ  வ டங்களாகிவிட்டேபா ம் பா காப்  வலயப் 
பகுதியாக அதைனக் குறிப்பிட் , மக்கள் பாவைனக்குத் 
தைடேயற்ப த் வைத ஏற் க்ெகாள்ள யா . ன்ைனய 
ஆட்சிக் காலத்தி ம் மயி ட் த் ைற கத்ைத மக்கள் 
பாவைனக்கு மீள ஒப்பைடக்க ேவண் ெமன் ம் அ  திய 
வசதிக டன் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  கடற்ெறாழிலாளர் 
களின் ெதாழில் யற்சிக்கு உத ம்வைகயில் மாற்றியைமக்கப் 
பட ேவண் ெமன் ம் ெதாடர்ச்சியாகக் ேகாாிக்ைககைள 
வி த்  வந்தி க்கின்ேறன். ஆனால், அ  ைககூடவில்ைல. 
எனி ம், இந்தப் திய அரசு நிச்சயமாக அைதக் 
க த்திெல க்குெமன்  நான் நம் கின்ேறன். ஆகேவ, 
மயி ட் க் கடற்ெறாழில் ைற கத் க்கான நியாயமான 
ேகாாிக்ைகையப் ாிந் ெகாண் , அைத மீண் ம் மக்கள் 
பாவைனக்குத் திறந் விட ேவண் ெமன்  அரசாங்கத்ைதக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

கடந்த காலத்தில் ஓமந்ைத ேசாதைனச் சாவ ைய 
அகற் மா  நான் பல தடைவகள் ேகட் ம் அ  
இலகுப த்தப்பட்டேதெயாழிய, ரணமாக அகற்றப்பட 
வில்ைல. ஆனால், இந்தப் திய அரசு அந்த ேசாதைனச் 
சாவ ைய அகற்றியதற்காக எங்க ைடய மக்கள் சார்பாக 
அதற்கு மீண் ம் நன்றிகூறக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

ல்ைலத்தீ  நந்திக்கடல் பகுதிையப் னரைமப் 
பத டாகச் சுமார் 3,500 கு ம்பங்கள் ேநர யாக ம் 
மைற கமாக ம் நன்ைமையப்  ெப வார்கள். அதற்கும் 
அரசாங்கம் நிதி ஒ க்கீட்ைடச் ெசய்யேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வ னியாவில் திய ெபா ளாதார வலயெமான்றிைன 
ஏற்ப த் வதற்குக் கிராமியப் ெபா ளாதார அைமச்சுக்கு 200 
மில் யன் பாய் ஒ க்கியி ப்பைத வரேவற்கின்ேறன்.  
அேதேவைள ஒ க்கப்பட் க்கும் இந்த நிதி ேபா மானதாக 
இ க்கா  என்பேத என  அவதானிப்பாகும். எனேவ, 
ெபா ளாதார வலயம் ஒன் க்கான திட்டமான  ந ன 
ெதாழில் யற்சிக க்கு உத ம் வைகயில் வகுக்கப் 
ப வேதா , ேபா மான நிதி ஒ க்கப்பட ம் ேவண் ம். 

கிளிெநாச்சியில் திதாக ெபாறியியல் பீடத்ைத ம் 
வ னியாவில் விவசாய பீடத்ைத ம் அைமப்பதற்கு 

ன்ெமாழிவதாகக் ெகௗரவ நிதியைமச்சர் அவர்கள் 
குறிப்பிட் க்கின்றார்.  ஆனால், ஏற்ெகனேவ கிளிெநாச்சி 

யில் திய ெபாறியியல் பீட ம் மீளைமவாக விவசாய பீட ம் 
அைமக்கப்பட்  அைவ ெசயற்ப கின்றன. உயர் கல்வி 
அைமச்சர் அவர்கள் ன்  நாட்க க்கு ன்னர் அங்கு வந்  

திய கட் டங்கைளத் திறந் ைவத்தி க்கின்றார். அவர் 
அந்தக் கட் டங்கைளத் திறந் ைவத்  அதைன இயங்க 
ைவத்தைமக்கு இச்சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி கூ வேதா , 
2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தில் யாழ். 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ னியா பீடத்திைன ேம ம் 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்குத் ேதைவயான நிதிைய 
ஒ க்கித்த மா ம் நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

ன்ைனய ஆட்சியின்ேபா  பா காப் த் ேதைவக்காகப் 
பைடயினர் நிைல ெகாண் ந்த யாழ். பல்கைலக்கழக 
வளாகத்தின் அறிவியல் நக க்குாிய 658 ஏக்கர் காணிையக் 
க ைமயான யற்சிகைளத் ெதாடர்ந்  மீண் ம் ெபற் க் 
ெகா த்ேதன். ேம ம், இந்திய நிதி தவி ட ம் இலங்ைக 
அரசாங்கத்தின் நிதி தவி ட ம் உ வாக்கப்பட்ட 
ெபாறியியல் பீட ம் விவசாய பீட ம் கிளிெநாச்சியில் 
தற்ேபா  இயங்கிவ கின்றன. எனேவ, வ னியாவில் 
விவசாய பீடத்ைத நி வ  என்ப  ெபா த்தப்பாடாக 
இ க்கா . ஆகேவ, கிளிெநாச்சியில் இ க்கின்ற இரண்  
பீடங்க க்கும் ேதைவயான வளங்கைள வழங்குவதற்கும் 
குைறபா கைளத் தீர்ப்பதற்கும் நிதியைமச்சினால் ஒ க்கப் 
பட்ட 200 மில் யன் பாைய ம் ஒ க்கி உத மா  இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். 

உயர் கல்விக்காக இந்த வர  ெசல த் திட்ட ஒ க்கீட் ல் 
கடந்த ஆண்ைடவிட ம் 30 சத தம் அதிகாிக்கப் 
பட் ப்பைத நான் வரேவற்கின்ேறன். ஆனால், சக 
உ ப்பினரான மாைவ ேசனாதிராசா அவர்கள் இந்த வர  
ெசல த் திட்ட நிதியில் கல்விக்காக 30 சத தத்ைத 
அரசாங்கம் ஒ க்கியி ப்பதாக ஊடகங்க க்கு ஒ  
பிைழயான க த்ைதத் ெதாிவித்தி க்கின்றார்.   

அ த் , யாழ்ப்பாணம் நல் ாில் திய ற் ேநாய் 
ம த் வமைன ஒன்ைற அைமக்கும் திட்டெமான்  இவ்வர  
ெசல த் திட்டத்தில் ன்ெமாழியப்பட் க்கின்ற . ற்  
ேநாய் ம த் வமைன ஒன்ைற அைமப்பதற்கான சுற் ச்சூழல் 
நல் ாில் இல்ைல, அப்ப ெயா  ேதைவ ம் அங்கு இல்ைல. 
ஆனால், யாழ்ப்பாணத்தில் ெதல் ப்பைளயில் ஏற்ெகனேவ 
ஒ  ற் ேநாய் ம த் வமைன இயங்கிவ கின்ற . பாாிய 
குைறபா க டன் காணப்பட்ட அந்த ம த் வமைனைய 

த்தத்திற்குப் பின்னர் ெபா  அைமப் க்களிட ம் 
ெபா மக்களிட ம், குறிப்பாகத் ெதன்னிலங்ைக மக்களிட ம், 
உதவிகைளப் ெபற் க்ெகாண்  MAF என்ற அைமப்  

னரைமத் க் ெகா த் ள்ள . அந்த வைகயில் அந்த MAF 
என்ற அைமப் க்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நன்றிகூறக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். ஆகேவ, ெதல் ப்பைளப் 

ற் ேநாய் ம த் வமைனைய விஸ்தாிக்க ம் வளப் 
ப த்த ம் ந ன ம த் வ வசதிகள் மற் ம் உபகரணங் 
கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும் அரசாங்கம் ன்வரலாம். 
நல் ாில் திதாக அைமக்கப்ப வதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள 
நிதிைய இந்தத் ெதல் ப்பைளப் ற் ேநாய் ம த் வ 
மைனக்குச் ெசலவழிப்ப  சாலச்சிறந்ததாக இ க்கும் 
என்பைத ம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

சுேதச ம த் வத்ைதப் பா காப்பதற்கும் வளர்த்ெத ப் 
பதற்கும் இவ்வர  ெசல த் திட்டத்தில் க்கிய 

ன்ெமாழி கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன. வட மாகாணத்தில் பல 
பகுதிகளில் இயற்ைக ைககள் காணப்ப கின்றன. 
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குறிப்பாக தீவகப் பகுதிகளில் அ ம் ெந ந்தீவில் அதிகள 
வான இயற்ைக ம த் வச் ெச கள் காணப்ப கின்றன. 
அவற்ைற ேநர்த்தியாகப் பராமாித் ப் பா காத்  வளர்த் 
ெத க்க ேவண் ம். அதற்ெகன அரசாங்கம் திய திட்டங் 
கைளச் ெசயற்ப த்த ேவண் ம்.  

சி நீரக ேநாய்த் தாக்கத் க்குள்ளாகி இ ப்ேபா க்கு 
மின்ேனாியாவில் அைமக்கப்பட் ள்ள ம த் வமைன 
ஊடாகேவ தற்ேபா  சிகிச்ைச அளிக்கப்பட்  வ கின்ற . 
வட மாகாணத்தில் இ க்கின்ற சி நீரக ேநாய்த் தாக்கத்திற் 
குள்ளானவர்கள், ரப் பிரேதசமான மின்ேனாியா க்குச் 
ெசன் வர யாமல் சீரான ம த் வ வசதியின்றித் 

யரப்ப கின்றார்கள். எனேவ,  வட மாகாணத் க்குமாக 
ஒ  நி நீரக ம த் வமைனைய வடக்கில் ெபா த்தமான 
இடெமான்றில் அைமக்க ேவண் ம் என்  நான் இச்சந்தர்ப் 
பத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கு அபிவி த்தி ெதாடர்பாக இ தரப்  
மற் ம் பல்தரப்  கவர்களிடமி ந் ம் ஒத் ைழப்பிைனப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 2016ஆம் ஆண் ல் அபிவி த்திப் 
பங்காளர் மாநாெடான்ைற நடத் வதற்கு அரசு திட்ட 
மிட் ள்ளதாகக் ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கள் 
குறிப்பிட் ள்ளார். இந்த ேயாசைன பாராட் க்குாியதாகும். 
ஏற்ெகனேவ, நான் குறிப்பிட்டைதப்ேபால் தலீட்டாளர்க ம் 
அபிவி த்திப் பங்காளர்க ம் பங்களிப் ச் ெசய்வதற்கு ஏற்ற 
அரசியல் சூழைல ம் அ கு ைறகைள ம் நாம் நாட் ல் 
ஏற்ப த்த ேவண் ய  மிகமிக அவசியமாகும். ரதி ஷ்ட 
வசமாக வடக்கு மாகாண சைப அத்தைகய மாநாட் ல் 
பங்குபற்றிச் ெசயலாற் வதற்கு விைனத்திறனற்  
இ க்கின்ற . குளத்ேதா  ேகாபித் க்ெகாண்  எைதேயா 
க வாமல் இ ந்தால் யா க்கு நட்டம்? அைதப்ேபான்  
சி பிள்ைளத்தனமாகப் பிரச்சிைனகளில் ஈ பட் க் 
ெகாண் க்கின்ற . வடக்கில் எவ்வாறான ெதாழிற் 
சாைலகைள, நி வனங்கைள எங்ேக நி வலாம் என்ப  
ெதாடர்பாகத் தர த் தயாாிப் க்கைள அ  ெகாண் க்க 
வில்ைல. இ ந்தா ம், ேமற்ப  மாநாட் க்கு ன்னர் வடக்கு 
மாகாண சைபயான  தன்ைனத் தயார் ெசய் ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනය 

ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால]  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 
SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
மாகாணத்தி ள்ள நைட ைறச்சாத்தியமான வாய்ப் க்கள் 

வளங்கள் பற்றி விாிவாக ஆராய்ந்  மதிப்பீ  ஒன்ைறச் ெசய்ய 
ேவண் ம். அதற்கு மத்திய அரசாங்கம் வடக்கு மாகாண 
சைபக்கு உதவ ேவண் ம்.  

மன்னார், ல்ைலத்தீ  ஆகிய மாவட்டங்களில் 20 ஆயிரம் 
கைள அைமக்க ள்ளதாக இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்பட் ள்ள . இந்தத் திட்டத்ைத நான் வரேவற் 
கின்ேறன். லம்ெபயர்ந்  இந்தியாவில் அகதிகளாக 
இ ப்ேபாாின் எண்ணிக்ைக கிட்டத்தட்ட ஓர் இலட்சமாக 
இ ப்பதாகத் ெதாியவ கின்ற . அவர்க ம் நா  தி ம்பி 
வாழ்வதற்கு ஏற்ற வசதிகைளச் ெசய்வேதா  அவர்க க்கும் 

கைளக் கட் க்ெகா க்க ேவண் ம். இேதேபால் 
வடக்கி ந்  இடம்ெபயர்க்கப்பட்ட ஸ் ம் மக்கைள 
அவர்கள  ர் க வசிப்பிடங்களில் மீளக் கு ேயற் வதற்குத் 
ேதைவயான வசதிகைள ம் கைள ம் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ம். யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்ெபயர்ந்  தற்ேபா  
நலன் ாி நிைலயங்களில் இ ப்பவர்க க்கு த ல் 
நிவாரணங்கைள வழங்க ம் அவர்க க்கு கள் அைமத் க் 
ெகா த் ச் ெசாந்த இடங்களில் மீளக் கு யமர்த்த ம் 
அரசாங்கம் ாித நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என் ம் நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ன்  
தசாப்தங்க க்கும் ேமலாகக் ெகா ய த்தத்திற்கும் ஆ த 
வன் ைறக க்கும் அரசியல் ம ப் க்கும் கம்ெகா த்  
வந் ள்ள வடக்கு மாகாணம் ெதாடர்பாக அரசாங்கம் விேசட 
மான ன்ெமாழி கைள ம் திட்டங்கைள ம் ெகாண் க்க 
ேவண் ம் என்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். ஏெனன்றால் 

த்தம் ஏற்ப த்திய பிரச்சிைனக ம் குைறபா க ம் 
ேதைவக ம் மிக மிக அதிகமாகேவ வடக்கு, கிழக்கில் 
இ க்கின்றன. ஏைனய மாகாணங்கைளப்ேபால் வடக்கு 
மாகாணம் ேபா மான இய ைம ட ம் வி ப்பத் ட ம் 

ன்னகர்த்தப்படவில்ைல என்ப  ாிந் ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம்.  

"ஆடத்ெதாியாதவன் அரங்கு பிைழெயன்  கூ வ  
ேபால" மாகாண சைபைய நைட ைறப்ப த் வதற்கு அரசு 
தைட என்  சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கூறிவந்தார்கள்.  ஆட்சி 
மாற்றம் நடந்  அவர்கேள உ வாக்கிய திய அரசாங்கம் 
இன்  ஆட்சிப் ெபா ப்பில் இ க்கின்ற . இவர்கள் 
ெசான்னப  பார்த்தால் மாகாண சைபையச் ெசயற் 
ப த் வதற்கு இப்ேபா  யார் தைட? என்  நான் 
அவர்களிடம் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். இப்ேபா  வடக்கு 
மாகாணத்தில் காணப்ப ம் குைறபா க க்கு நைட ைற 
சார்ந்த காரணங்கள் மட் மல்ல, வடக்கின் நிர்வாகத்ைதப் 
ெபா ப்ேபற்றி ப்பவர்களின் ஆற்றலற்ற அ கு ைற ம் 
காரணமாக இ க்கின்ற . வழி ைற என்ப  ேவ ; 
ெபாறி ைற என்ப  ேவ . நாம் நீண்ட காலமாக 
வ த்திவந்த யதார்த்த வழி ைறகைள அைரகுைற 
ெயன் ம் உ த் ப்ேபானெதன் ம் அைத ம் த்த யால் 
கூடத் ெதாட் ம்பார்க்கமாட்ேடாெமன் ம் கூறியவர்கள் 
இன்  எம  வழி ைறக்கு வந்தி க்கிறார்கள். "காலம் கடந்த 
ஞானம்", "கண்ெகட்ட பிறகு சூாிய வணக்கம்" என்ப ேபால் 
காலம் தாழ்த்தி வந்தி ந்தா ம் அைத நாம் வரேவற்கின்ேறாம். 
ஆனா ம், எம  வழி ைறக்கு வந்தவர்கள் பிரச்சிைனகைளத்  
தீர்ப்பதற்கான ெபாறி ைறகுறித் ச் சிந்திப்பதாகத் ெதாிய 
வில்ைல. அைடந்தால் மகாேதவி! அல்லாவிட்டால் 
மரணேதவி! என்  ேபா த்தனமாகச் சீற்றம் ெகாள்ளாமல் 
அைனத் ப் பிரச்சிைனகைள ம் தீர்ப்பதற்கான 
ெபாறி ைறகள் குறித் ம் சிந்தி ங்கள்!என்  நான் 
அவர்கைள விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். "யார் 
குற்றி ம் அாிசியானால் சாி" என்ப ேபால் எம  மக்களின் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு யார் யற்சிெய த்தா ம் 
அதற்கு  நாம் பக்கபலமாக ம் உ தியாக ம் நின்  ெசயற் 
ப ேவாெமன்  கூறி, இந்த வாய்ப்ைபக் ெகா த்ததற்கு 
மீண் ம் நன்றி ெதாிவித் , என  உைரைய க்கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! I wish to announce that this House 

cordially recognize the presence of the Parliamentary 
delegation from Russia led by Hon. Iliyas M. S. 
Umakhanov, the Vice Chairman of the Council of the 
Federal Assembly of the Russian Federation, now present 
in the Speaker's Gallery.  

I had the privilege of receiving my counterpart, the 
Deputy Speaker of the Council of the Federal Assembly 
of the Russian Federation, this morning. We are honoured 
to have you in this House. 

Thank you very much.  

I now call upon the next speaker, the Hon. R. M. 
Ranjith Madduma Bandara. You have thirty minutes.  

 
[අ.භා. 1.26] 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්,                  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්කහු ෙවලා පිහිටුවපු ජාතික රජයක් 
ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක් පිළිබඳ විවාදයකුයි ෙම්. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් නායකයා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා විධියටත්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා ෙම් රෙට් අගමැතිවරයා විධියටත් ඇති 
කර ගත් ජාතික ආණ්ඩුවක් තුළින් තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය, රාජ්ය ෙසේවය, 
අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය වැනි හැම ක්ෙෂේතයකටම වැඩි මුදලක් 
ෙවන් කරලා ෙම් ර ෙට් අලුත් ගමනක් යන්න, සංවර්ධනය කරා 
යන ගමනකට තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී මට මතක් ෙවන්ෙන්, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙවනස් කරන්න, ෙම් රට ගමන් කරපු දිශාව ෙවනස් 
කරන්න 1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා පමුඛ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙගන ආපු ආර්ථික විප්ලවයයි. එදා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය පවත්වා ෙගන ගිෙය් ෙත්, රබර්, ෙපොල් අපනයනය 
කරලා ලබා ගත් ආදායම මත. අවුරුදු 17ක් තිස්ෙසේ ඒ ආර්ථිකය 
ෙවනත් පැත්තකට හරවලා, එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රට 
යම් මට්ටමකට ෙගනාවා. 1956දී සමාජවාදී ආර්ථිකයක් ෙගනාපු 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 1994 වසෙර් ඉඳලා අෙප් ආර්ථික 
පතිපත්තිය ඉදිරියට ෙගන ගියා.  

අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් පැවැති යුද්ධය නිසා ආර්ථිකෙය් 
පසුබෑම් ඇති වුණා. යුද්ධයට විශාල මුදලක් ෙවන් කළ නිසා අෙප් 
ආර්ථිකෙය් විශාල පසුබෑමක් ඇති වුණා. ෙම් රෙට් නායකයකුට 
ලැබුණු ෙහොඳම අවස්ථාව ලැබුෙණ්, 2009දී යුද්ධය අවසන් වීෙමන් 
පස්ෙසේ, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටයි. එතුමාට 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලයක්, නැවත ජනාධිපති 
ධුරෙය් බලය, පළාත් සභාවල බලය, පළාත් පාලන ආයතනවල 
බලය ලැබුණා. නමුත් අපට කල්පනා කරන්න ෙවනවා, 2009 
වසෙර් ඉඳලා 2015 ජනවාරි 08 වැනිදා අෙප් ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටු 
වන ෙතක් ගත වූ අවුරුදු ගණන තුළ ෙම් රෙට් ඇති වුණු ආර්ථික 

පසුබෑම ගැන. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ගාමීය ජනතාව, කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතය විශාල පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 
2005 වසර වන විට  ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට 
කෘෂිකර්මෙයන් සියයට 17.2ක දායකත්වයක් තිබුණා. නමුත් 
රාජපක්ෂ පාලනයත් එක්ක, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
පාලනයත් එක්ක ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට 
කෘෂිකර්මෙයන් ලැබුණු දායකත්වය සියයට 10 ෙවන ෙතක් අඩු 
වුණා. ඒෙකන් ෙපෙනන්ෙන්  සාෙප්ක්ෂව ෙගොවියා යම් දුප්පත් 
තැනකට වැටුණා කියන එකයි.  

කාර්මික නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් ජනතාවෙග් 
ජීවන වියදම් වැඩි වුණා. 2015 නැවත වරක් ෙම් රෙට් ජනතාව 
සන්ධානය පරදවා, ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා නව ගමනක් යන්න 
ඕනෑ කියලා තීන්දු කළා.  ඒ ආණ්ඩුෙව් පළමු අය වැය වශෙයන් 
ෙකටි කාලීන අය වැයක් අපි ඉදිරිපත් කළා.  ඒ පළමු අය වැෙය්දී 
අෙප් ආණ්ඩුව රාජ්ය ආෙයෝජන ෙවනුෙවන් අතිවිශාල පිම්මක් 
ගිහින් තිෙබනවා. 2014 වන විට අලුත් සංවර්ධන වැඩ පටන්ගැනීම 
සඳහා රාජ්ය ආෙයෝජන තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 480ක් විතරයි.  
නමුත් අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා පසු ගිය 20 ෙවනිදා ඉදිරිපත් කරපු 
අය වැෙයන් ෙම් රෙට් රාජ්ය ආෙයෝජනය ෙදගුණයක් කර 
තිෙබනවා. රුපියල් බිලියන 480ක්ව තිබුණ රාජ්ය ආෙයෝජනය අද 
රුපියල් බිලියන 880ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා.  හැම 
ක්ෙෂේතයකටම ෙවන් කිරීම් වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට අතිවිශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා, 
ෙසෞඛ්ය  ක්ෙෂේතයට අතිවිශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයා ෙවනුෙවන් වැඩි ම මුදලක් 
ෙවන් කළ අය වැයත් ෙමයයි. රුපියල් 10,000ක පඩි වැඩිකිරීමට 
විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 13,000ක් වැය ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ෙගොවියා ශක්තිමත් කරන්න; ෙම් 
රෙට් ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න අද ෙම් අය වැය තුළින්  
විශාල ගමනක් යනවා.   

 2005 ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය මුළු ණය 
පමාණය රුපියල් මිලියන 2,239,000ක් තිබුණා. රුපියල් බිලියන 
2,239ක්. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව අපට 
බාරෙදනෙකොට ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය පමාණය හතර 
ගුණයකින් වැඩිෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ හතර ගුණයකින් වැඩිවී 
තිබුණත් ෙම් රෙට් විශාල වාරි ව්යපාරයක් ෙහෝ කෘෂි ව්යාපාරයක් 
ෙහෝ කාර්මික විප්ලවයක් ෙහෝ ෙවනත් විෙශේෂ ෙදයක් කර 
තිබුෙණ් නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මුදල් ෙයොදවා තිබුෙණ් 
ෙමොනවාටද? රාජපක්ෂ පවුෙල් ඥාතීන් ෙවනුෙවනුයි. SriLankan 
Airlines ආයතනය විතරක් රුපියල් බිලියන 178ක් පසු ගිය 
අවුරුදු ගණනාව තුළ පාඩු ලබා තිෙබනවා. ෙගොවියන්ට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙවන් කරන්ෙන් අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 36යි. 
ලංකාෙව් Mihin Lanka  සහ SriLankan Airlines  කියන 
ආයතන විතරක් අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 50ක පාඩුවක් 
ලැබුවා. එදා තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහමයි ණයට ගත් මුදල් වියදම් 
කෙළේ.  

 තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? 
බංග්ලාෙද්ශෙයන් රුපියල් 70ට ලංකාවට හාල් ෙගනැල්ලා, ඒවා 
රුපියල් 50 ගණෙන් විකුණනවා. ඒ අනුව සහල්වලින් සෙතොසට  
වුණු  පාඩුව විතරක් රුපියල් බිලියන 8ක් ෙවනවා. එෙහම තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා එදා පිට රටින් සල්ලි ණයට ෙගන ෙම්වා විනාශ 
කෙළේ. රටට බරක් ෙවන, රටට ආදායමක් නැති ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල්, ආදායමක් නැති වරායවල්, ෙවළඳ කලාප, 
සම්මන්තණ ශාලා හදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා එදා කටයුතු කළා.  

අපි එෙහම ෙනොෙවයි, ෙමවර අය වැෙයන් වැඩිම මුදලක් 
ෙවන් කරන්ෙන් අධ්යාපනයට හා ෙසෞඛ්යයටයි. ඒ වාෙග්ම අපි 
වැඩිෙයන් මුදලක් ෙගොවියාට වී මිලදී ගන්න, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් 
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පඩි වැඩි කරන්න, ගාමීය ආර්ථිකය නංවන්න ෙවන් කර 
තිෙබනවා. තරුණයන්ට වැඩි මුදලක් යනාදී විධියට අපි වැඩ 
කරද්දී, ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි කරද්දී  ජනතාවෙග් ජීවන වියදම 
අඩු කර තිෙබනවා.  

පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ අපි තුන් වතාවක් ගෑස් මිල අඩු කර 
තිෙබනවා. මුලින්ම රුපියල් 300කින් අඩු කළා. නැවත රුපියල් 
100කින් ගෑස් මිල අඩු කළා. ෙමවර අය වැෙයන් අපි ගෑස් මිල  
රුපියල් 150කින් අඩු කර තිෙබනවා. පසු ගිය අය වැෙයන් ළදරු 
කිරි පිටි මිල රුපියල් 100කින් සහ ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් 
100ක් වශෙයන් අඩු කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ළදරු කිරි 
පිටි ලබා දුන්නාට වඩා රුපියල් 200ක් අඩුෙවන් අපි ෙදනවා. අපි 
කිරි පිටිවල මිල අඩු කළා. ගෑම් 400 කිරි පිටි පැකට් එකක මිල පසු 
ගිය අය වැෙයන් රුපියල් 65කින් සහ ෙම්  වතාෙව් අය වැෙයන් 
රුපියල් 25කින් අඩු කර තිෙබනවා. ඒ අනුව තමුන්නාන්ෙසේලා 
දුන්නාට වඩා අෙප් ආණ්ඩුව රුපියල් 90කින් කිරි පි ටි මිල අඩු කර 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා එදා සැමන් 
ටින් එකක් -මාළු ටින් එකක්- විකිණුෙව් රුපියල් 220ට, රුපියල් 
240ට. ඒක පසු ගිය අය වැෙයන් රුපියල් 150ක් දක්වා අඩු කළා. 
ෙම් වතාෙව් අය වැෙයන් එහි මිල රුපියල් 125ක් කළා. අත්යවශ්ය 
ආහාර දව්ය රැසක මිල අපි අඩු කර තිෙබනවා. බස් ගාස්තු අඩු කර 
තිෙබනවා. විදුලි බිල අඩු කර තිෙබනවා. බඩුවල මිල අඩු කර 
තිෙබනවා. එෙහම කරද්දීත් අපි අද ෙම් රටට සංවර්ධන අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය් ෙසේවකයාට රුපියල් 10,000ක් 
දුන්නා. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා 2006 ඉඳලා 2014 වන තුරු අවුරුදු අටකට ලබා 
දීලා තිෙබන්ෙන්, රුපියල් 7,800යි. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩි කෙළේත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 2006 
ඉඳලා රුපියල් 7,800ක් එල්ලා තිෙබනවා. වෘත්තිය සමිති කිව්වා, 
"එය මූලික වැටුපට එකතු කරන්න." කියා. නමුත් එකතු කෙළේ 
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, - [බාධා කිරීමක්] ඔව්, අපි පසු ගිය 
ඡන්දෙය්දී කිව්වා, "රුපියල් 10,000ක් වැඩි කරනවා." කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා 2010දී කිව්වා, "රුපියල් 2,500ක් වැඩි කරනවා" 
කියා. තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩි කෙළේ නැහැ. නමුත් රුපියල් 
10,000ක් වැඩි කරනවා කියා මාස ෙදකක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා අපි 
ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙහට ඉඳලා 
විශාම යන හැම විශාමිකෙයකුෙග්ම විශාම වැටුප අපි ගණනය 
කරන්ෙන්, ෙම් රුපියල් 10,000ත් එක්කයි. ඒක මුදල් ඇමතිතුමා 
කියා තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මම ඒ ගැන කියන්ෙන්, රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමා විධියටයි. [බාධා කිරීමක්] අපි හැම විශාමිකෙයකුටම 
විශාම වැටුප ෙගවන්ෙන්, ෙම් රුපියල් 10,000 පාදක කර ෙගනයි. 
[බාධා කිරීමක්] අහන්න, මුදල් ඇමතිතුමාෙගන්. ඉස්ෙසල්ලාත් ඒ 
ගැන කිව්වා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා කියන ෙද්වල් ශත පහකට 

විශ්වාස කරන්න බැහැ. 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා. අවුරුදු අටක් වැඩි 

කර දීපු දීමනා මූලික වැටුපට එකතු ෙනොකරපු සන්ධානය දැන් 
කියනවා, "එය මූලික වැටුපට එකතු කරන්න" කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එකතු කළාද? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩි කිරීමට, අපි රුපියල් ෙකෝටි 

13,000ක් වැය කර තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අර තමුන්නාෙසේලාෙග් මන්තීතුෙමකු 

කියනවා, "බැහැ" කියා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
කිසි පශ්නයක් නැහැ.  

විශ්වාස කරන්න. අපි ෙදනවා. අය වැය කථාව කියවන්න. 
ඒෙක් තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොව අපි විශාම වැ ටුප වැඩි කිරීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  විශාම වැටුෙප් විෂමතාව අඩු කිරීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අවුරුදු ගණනක් ගියා. ෙම් රෙට් විශාමිකෙයෝ 
විශාල සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. විශාම වැටුෙප් විෂමතාව නැති 
කරන්න විතරක් අපි පසු ගිය ෙකටි කාලෙය්දී රුපියල් බිලියන 
40ක් ෙවන් කළා.  අද රාජ්ය ෙසේවෙය්  ඉන්නා එක 
ෙසේවකෙයකුෙග්වත් විශාම වැටුප අපි නැති කරන්ෙන් නැහැ. අපි 
විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාව පවා විශාම 
වැටුප අලුත් කමයට ෙගවීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. අපි 2016 
සිට පවතින විශාම වැටුපට සමානවම දායක විශාම වැටුප් කමය 
සකස් කරනවා. ඒ අනුව රජෙය් ෙසේවකයා ෙකොටසක් ෙයොදවා, 
රජෙයනුත් ෙකොටසක් ෙයොදවා -හරියට බැංකුවල දැන් ෙගවනවා 
වාෙග්.- ෙගවන විධිෙය් විශාම වැටුප් කමයක් ෙම් රෙට් රජෙය් 
ෙසේවකයාට ලබා දීමට අපි කටයුතු කරන බව තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා.  

ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, රජෙය් 
ෙසේවකයා ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් නිවාස 50,000ක් සෑදීමට කටයුතු 
කරන බව. 2002-2004 කාලෙය්දී පැවැති අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත් 
රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය විසින් ගාල්ෙල් නිවාස දහසක් 
සෑදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. එම නිවාස දැන් අපි රජෙය් 
ෙසේවකයින්ට ලබා දී ෙගන යනවා. අපි ලබන අවුරුද්ෙද් මුල 
ෙවනෙකොට නුවර දිස්තික්කෙය් පල්ෙලකැෙල් නිවාස දහසක 
ව්යාපෘතියක් රජෙය් ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් ආරම්භ කරනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙකොෙහේද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
පල්ෙලකැෙල්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඉඩම් අරෙගනද තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අපි ඉඩම් අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
පටන් ගන්නවාද?  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
පටන් ගන්නවා. බය ෙවන්න එපා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, - 

[බාධා කිරීමක්] ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේ මෙග් මිතයා නිසා මම ඔබතුමාට ෙමොකුත් 
කියන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙපොල් 
අතු ෙගයක්වත් දුන්ෙන් නැහැ කියා කනගාටුෙවන් වුවත් කියන්න 
ඕනෑ. ෙපොල් අතු ෙගයක්වත් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
අපි ෙකොළඹ නගරෙය් රජෙය් ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් නිවාස 
10,000ක ව්යාපෘතියක වැඩ පටන් ගන්න දැන් සැලසුම් කර ෙගන 
යනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ගාමීය ආර්ථිකය දියුණු කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. 
රෙට් දුප්පත් ෙකොටෙසන් වැඩි ෙකොටසක්  ගාමීය ජනතාව.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙගවල් 10,000 තවම පටන් ෙගන නැහැ ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ. තවත් පටන් ගන්නවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙගවල් 27,000ක් හැදුවා- 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මීට ඉස්ෙසල්ලා යූඑන්පී ආණ්ඩුෙවන් ෙගවල් දස ලක්ෂයක් 

හැදුවා. ෙගවල් 27,000යි ද හදලා තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා 
රජෙය් ෙසේවකයින්ට  එක ෙගයක් හැදුෙව් නැහැ. එපමණක් 
ෙනොෙවයි,- [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙගොවීන් ෙම් රෙට් දුප්පත් මිනිස්සු. ඒ ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා වී කිෙලෝ එකකට කීයද ෙගව්ෙව්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා 2014 වන තුරු නාඩු කිෙලෝ එකකට ෙගව්ෙව් 

රුපියල් 29.31යි. මා ළඟ දැන් තිෙබනවා ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව 
ආයතනය විසින් නිකුත් කර තිෙබන වී මිල. රුපියල් 29ට ගත්ත වී 
කිෙලෝ එකක් අද රුපියල් 40ට ගන්නවා. රුපියල් 34ට වික්ක 
සම්බා කිෙලෝ එකක් අද රුපියල් 50ට ඕනෑ තැනක විකුණන්න 
පුළුවන්. ඒ අනුව ෙගොවියා අද ශක්තිමත් මට්ටමකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ගැන කථා කරනවා. මුදල් ඇමතිතුමාත් එක්ක අපි 
ෙම් ගැන කථා කළා. ෙම් රෙට් ෙගොවිෙයක් ෙපොෙහොර ෙහොණ්ඩර 
ෙදකක් සහනාධාර විධියට ගත්තා නම්, ඒ ෙගොවියාට ඒ 
සහනාධාරය ඒ විධියටම හම්බෙවනවා. අද වී ෙගොවියා වී 
ෙගොවිතැන සඳහා ෙපොෙහොර ෙහොණ්ඩරයක් ගන්ෙන් රුපියල් 
500ට නම්, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙපොෙහොර මිල 3,000 නම් ඒ ෙවනස 
ෙචක් පතක් මඟින් ෙගොවියාට ලැෙබනවා. ෙම්ක අපි ලබා 
ෙදන්ෙන් ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
පාවිච්චි කරමින් අද බාල ෙපොෙහොර ව්යාපාරයක් කරෙගන යනවා. 
ෙම් රෙට් ෙගොවීන් කියන්න පටන් ගත්තා, සහනාධාර මඟින් ලබා 
ෙදන ෙපොෙහොරවලින් වී අස්වැන්න එන්ෙන් නැහැ, සහනාධාර 
වශෙයන් ෙදන්ෙන් බාල ෙපොෙහොර  කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
ෙපොෙහොරවල රසායන දව්ය වැඩියි. ෙගොවියාට ලැෙබන සහනාධාර 
යටි මඩි ගහන්න ෙදන්ෙන් නැතිව, ෙකොමිස් ගහන්න ෙදන්ෙන් 
නැතිව ෙපොෙහොර සහනාධාරයට ෙවන් කරපු බිලියන තිස් පහ 
ෙවනුවට බිලියන තිස ්අටහමාරක් අපි අද ෙවන් කරනවා. ඒ මුදල 
ෙකලින්ම ෙගොවියාට ලබා ෙදන්න අපි අවශ්ය කටයුතු කරනවා. 
ඒක නිසා අද- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාබනික ෙපොෙහොරයි, කෘෂි රසායනික ෙපොෙහොරයි කියලා 

වැඩි සහනයක් නැහැ ෙන්ද? 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ. නැහැ. ඒ ලැෙබන සහනාධාර මුදෙලන් තමන්ට ඕනෑ 

නම් කාබනික ෙපොෙහොර ගන්නත්,  තමන්ට ඕනෑ නම් රසායනික 
ෙපොෙහොර ගන්නත් පුළුවන්. කැමැති ෙදයක් ගන්න පුළුවන්. [බාධා 
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේෙග් පළාෙත් ෙගොවීන් නැති නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැතිව ඇති. එළවලු 
ෙගොවියාෙගයි, පලතුරු ෙගොවියාෙගයි  නිෂ්පාදන මිල අඩු කාලයට 
විශාල වශෙයන් නරක් වීම නිසා ෙගොඩක් අපෙත් යනවා. අපි ඒ 
සඳහා ෙම් රෙට් ෙගොවියාට ශක්තියක් ෙදන්න ශීතාගාර හදන වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කළා. අපි පසු ගිය මාස ගණන ඇතුළත 
අනුරාධපුර සහ ෙමොනරාගල යන පෙද්ශවල විශාල පමාණෙය් 
ගබඩා සංකීර්ණ හැදුවා. අපි ෙමවර අය වැෙයන් ෙගොවියා 
ෙවනුෙවන් ගබඩා පහසුකම් ලබා දීම ෙවනුෙවන් ආරම්භයක් 
විධියට රුපියල් මිලියන දාහක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙගොවියා 
ෙවනුෙවන් ශීතාගාර ඉදි කරන්න රුපියල් මිලියන ෙදදාහක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම ෙම් රෙට් සියලුම ෙගොවීන්ට ඉඩම් 
අයිතිය ලබා ෙදන්න ෙම් අය වැෙයන් තීරණය කරලා තිෙබනවා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, බීජ නිෂ්පාදනය ආදී වශෙයන් අද ෙගොවියා 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ගාමීය ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරන්න ගාමීය ජනතාවට අවශ්ය පහසුකම් ලබලා 
ෙදන්න ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැති විධියට හැම ගාම නිලධාරි 
වසමකටම රුපියල් මිලියන 1.5ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  [බාධා 
කිරීමක්] ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 21,000ක්. [බාධා 
කිරීමක්] කවදාද දීලා තිෙබන්ෙන්?  
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවදාවත් දීලා නැහැ. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
කවදාවත් දීලා නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගාමීය නිවාස 

සඳහා රුපියල් මිලියන 4,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
අද විශාල මුදල් පමාණයක් ගාමීය ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා තරුණ ෙසේවා සභාව අකිය 
තත්ත්වයකට පත් කරලායි තිබුෙණ්. තරුණයන්ෙග් කටයුතු 
ෙවනුෙවන් විතරක් සාමාන්යෙයන් ෙවන් කරන මුදලට වඩා 
රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්ත් තරුණ මධ්යස්ථානයක් 
පිහිටුවන්න රුපියල් ලක්ෂ 1,000ක මුදලක් -රුපියල් මිලියන 
100ක්- ෙවන් කර තිෙබනවාය කිව්වා. ඒ ගැන මා සන්ෙතෝෂ 
වනවා. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් අපට රුපියල් මිලියන 100ක් -
රුපියල් ලක්ෂ 1,000ක්- හම්බ ෙවලා නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමාට - [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
එතුමා අපිත් එක්ක ෙන් ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක 

නැහැ ෙන්. අපිත් එක්කයි එතුමා ඉන්ෙන්. එතුමා ජාතික ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්ෙන්. කැමැති නම් එන්න. [බාධා කිරීමක්] එන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
එන්න ආසයි, භයයි.  [බාධා කිරීමක්] ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් 
ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරුන්ටත්  ෙම් අය වැය 
තුළින් යම් මුදලක් ෙදන්න අෙප් ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

රජෙය් ෙසේවකයන් ගැන කියන ෙකොට ෙපොලීසිය ගැන 
කියන්න අමතක වුණා. ෙපොලීසිෙය් රාලහාමිෙග් සිට ඉහළ 
නිලධාරියා දක්වා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන 
සියලුෙදනාෙග්ම වැටුප් විෂමතා තිබුණා. වැටුප් විෂමතා ඉවත් 
කරන්න කියා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලුවා. නමුත් ඒක ෙවනස් කරන්න බැරි වුණා. 
ෙපොලීසිෙය් රාලහාමිෙග් සිට ඉහළට යන කල් තිෙබන වැටුප් 
විෂමතා විසඳන්න ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 3,000ක 
මුදලකුත්, ලබන අවුරුද්ෙද් ඉතිරි මුදලත් ෙවන් කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. එෙහම නම්, අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙපොලිස් නිලධාරින්ට තිබුණු පශ්නයටත් අපි උත්තරයක් 
දීලා තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු ගණනාවක් 1980 ජූලි 
වර්ජකයින්ෙගන් -  [බාධා කිරීමක්] දැන් අපි එකතු ෙවලා වැඩ 
කරන්ෙන්. භය ෙවන්න එපා. එෙහම ෙන්ද, ගාමිණී විජිත් 
විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමනි? [බාධා කිරීමක්] අන්න, 
අහගන්න. ජූලි වර්ජකයා විකුණ-විකුණා තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්දය 
ගත්තා. නමුත් ෙබොෙහෝ මෑතකදී ජූලි වර්ජකයාට මාසයකට 
ෙගව්ෙව් රුපියල් 5,000ක් පමණයි. ජූලි වර්ජකයන්ට යූඑන්පී එක 
සලකනවා. අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ එකතු ෙවලා සලකනවා. ජූලි 
වර්ජකයකුට රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරක දීමනාවක් ෙගවන්න අපි 
ෙම් අය වැෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා.  

අධ්යාපනය ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කළා. අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් 2014දී රජෙය් වියදම රුපියල් මිලියන 1,87,000යි. අපි 
ෙමවර අය වැෙයන් ජාතික පාසල්, පළාත් සභා පාසල් හා අලුත් 
අධ්යාපන අංශ සඳහා රුපියල් මිලියන 3,79,000ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව අරමුදල සඳහා 2014 දක්වා රුපියල් 
මිලියන 559යි ෙවන් කර තිබුෙණ්. ෙමවර අපි ඒ මුදල 
ෙදගුණයකටත් වඩා වැඩි කළා. රුපියල් මිලියන 1,203ක් 
මහෙපොළ ශිෂ්යත්වලාභීන්ට ලබා ෙදනවා. මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව 
අරමුදල වශෙයන් රුපියල් 2,500ක මුදලක් තමයි ලබා දුන්ෙන්. 
ලබන ජනවාරි 01වන දා සිට මහෙපොළ ශිෂ්යත්වලාභීන්ට රුපියල් 
5,000ක ආධාරයක් ලබා ෙදනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය,                       
ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂය ඇතුළු අෙප් ජාතික ආණ්ඩුෙවන් තමයි 
ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොම කෑ 
ගැහුවත්, ෙම් රෙට් තිෙබන පාසල්වලින් සියයට 55කට පරිගණක 
පහසුකම් තිබුෙණ් නැහැ. අගමැතිතුමා උෙද් කිව්වා, පරිගණක 
තිබුණු පාසල්වලටත් අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්න විදුලිය 
තිබුෙණ් පාසල් 1,100කට විතරයි කියලා. ඉතින් අෙප් දරුවන්ට 
නවීන තාක්ෂණය තුළින් අධ්යාපනය ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඒ ගැන අධ්යාපන ඇමතිතුමා කථා කළා. [බාධා කිරීමක්] 
පාසල්වලට නම් දමා ගත්තා. සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමාවත් පාසලට තමන්ෙග් නම දමා ගත්ෙත් නැහැ. ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි ඇමතිතුමාවත්, "ඇතුලත්මුදලි ශිෂ්යත්වය" කියලා 
නම දැම්ෙම් නැහැ. "මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය" කියලායි කිව්ෙව්. 
නමුත් ජනතාවෙග් සල්ලිවලින් විද්යාගාර හදලා ඒවාෙය් 
"මහින්ෙදෝදය" කියලා ගැහුවා. ෙම් වාෙග් ඉතිහාසයක් තිබුෙණ්. 
ෙලෝක බැංකු ආධාරවලින් තමයි ඒවා කෙළේ. ඒ ෙබෝඩ් එකට 
ලක්ෂයක් වියදම් කළා. අපි ඒ වාෙග් නාස්තිකාර විධියට නම් ගහන 
වැඩ අයින් කළා. ෙම් රෙට් වැසිකිළි නැති පාසල් තිෙබනවා, 
කාර්යාලයක් නැති පාසල් තිෙබනවා. පාසල්වලින් සියයට 90කට 
විදුලිය නැහැ. ඒ නිසා ෙම් රෙට් අධ්යාපනය දියුණු කරන්න අපි 
අමුතුෙවන් රුපියල් බිලියන 80කට වැඩි මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන්  තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. දැන් කථාව අවසන් 
කරන්න. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මට විනාඩි 25ක් දුන්නා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔව්, දැන් විනාඩි 25 ඉවරයි. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ, විනාඩි 20යි ගිෙය්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි මහෙපොළ විශ්වවිද්යාලය ආරම්භ 
කරන්න විතරක් රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන මීට ඉස්ෙසල්ලා රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමාත් කිව්වා. මම නැවත කියන්නම්. විශ්වවිද්යාලවල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යටිතල පහසුකම් සඳහා රුපියල් මිලියන 6,000යි, laptopsවලට 
රුපියල් මිලියන 300යි, පාථමික පාසල් 3,577කට රුපියල් 
මිලියන 10,000යි. ද්විතීයික පාසල් 10,000කට රුපියල් මිලියන 
15,000යි. පාසල් 1,360ක මූලික පහසුකම් වැඩි කරන්න රුපියල් 
මිලියන 30,000යි. ෙම් විධියට රුපියල් මිලියන 76,000කට වැඩි 
මුදලක් අපි ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉඩම්වල අයිතිය, 
වතුකරෙය් ජනතාවට ඉඩම් අයිතිය ලබා දීම සඳහා අෙප් පසු ගිය 
ෙකටි කාලීන ආණ්ඩුෙවන් පර්චස් 7 ගණෙන් ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ආරම්භ කළා. ෙම් රෙට් වතුවල ඉන්න සෑම මිනිෙසකුටම 
අෙප් ආණ්ඩුෙවන් තමන්ෙග්ම කියලා ඉඩමක් ලැෙබනවා. 
අනවසර ඉඩම්වල පදිංචි වී සිටින ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණනක 
ජනතාවට එම ඉඩම්වල සින්නක්කර අයිතිය ලබා ෙදන්න අපි 
කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ෙමය ජනතාවාදී අය වැයක් බව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පකාශ කරමින්, ෙම් රෙට් රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිය බිඳක්වත් නැති කරන්න ෙදන්ෙන් නැති 
බවත් පකාශ කරමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 1.52] 

 
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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 8වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

පළමු අය වැය ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදයට සහභාගි වීමට ලැබීම 
ගැන මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා. 

ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් 69වැනි අය වැය. ඒ 
අය වැය 69න් 35ක්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සන්ධාන 
ආණ්ඩුවලින් තමයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඉතිරි අය වැය 34 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවලින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. සන්ධාන ආණ්ඩුවලින් අය වැය ඉදිරිපත් කළත්, 
විෙශේෂෙයන්ම ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ ෙදක ඒකාබද්ධ වුණු ආණ්ඩුවක් විසින් ඉදිරිපත්  කළ අය 
වැයක් බවට ෙම් අය වැය පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය තුළ විවිධ ෙවනස්කම් රාශියක් 
අපට දකින්නට ලැෙබනවා. ඉතිහාසෙය් ඉදිරිපත් කර තිෙබන සෑම 

අය වැයක්ම පවතින ආණ්ඩුෙවන් ෙහොඳයි කියනවා; අනුමත 
කරනවා. විපක්ෂය විසින් අය වැය ෙහොඳ නැහැ, නරකයි කියනවා. 
ඒක තමයි ඉතිහාසෙය් දිගින් දිගටම සිද්ධ වුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමවර විපක්ෂයත් ෙම් අය වැය පිළිබඳව විවිධ විෙව්චන ඉදිරිපත් 
කරනවා වාෙග්ම, ආණ්ඩු පක්ෂයත් ෙම් අය වැෙය් තිෙබන 
ගැටලුකාරී තත්ත්ව පිළිබඳව ෙම් සභාව තුළත්, ඉන් පිටතත් 
සාකච්ඡා කරනවා. ඒ තරම් අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි සුබවාදීව දැකිය යුතුව 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන මහ ජන නිෙයෝජිතයන් විධියට, ෙම් අය වැය තුළ ෙහොඳ ෙද් 
විශාල පමාණයක් තිෙබන බව දකින අතර, ෙම් රෙට් බහුතර 
ජනතාව කථා බහ කරන පශ්න හා ගැටලුකාරී තත්ත්ව තිෙබන 
බවත් කියන්න ඕනෑ. පධාන කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අද ෙම් 
සභාව තුළත්, ඉන් පිටතත් කථා බහට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල මහ බැංකුෙවන් 
ඉවත් කර ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳව, වාහනවලට පනවන ලද දුම් 
පරීක්ෂණ ගාස්තුව පිළිබඳව, රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වාහන 
බලපතය පිළිබඳව, ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව, අධ්යාපනය 
සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල පිළිබඳව පධාන පශ්න ගණනාවක්  
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඉන් පිටතත් අද සාකච්ඡාවට භාජන 
ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මැති 
ඇමතිවරුන් විධියට, අපිත් ෙම් පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කළා. එහි පතිඵලයක් විධියට අගාමාත්යතුමා 
සමඟත්, මුදල් අමාත්යතුමා සමඟත් ෙම් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා 
කළා. එම නිසා, අද වන විට යම් සුබවාදී ආකාරයකට ෙම් අඩු 
පාඩුකම් නිවැරැදි කර ගැනීමට අපට පුළුවන්කමක් ලැබී 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම,  අද මුදල් අමාත්යතුමා පකාශ කළා රාජ්ය 
ෙසේවකයන් සඳහා ලබා ෙදන වාහන බලපතය ෙවනුවට රුපියල් 
මිලියනයක මුදලක් ලබා දීෙම් සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන බව. 
අපි ෙම් ගැන සුබවාදීව හිතනවා. තිෙබන යම් යම් අඩු පාඩුකම්  
නිවැරැදි කර ෙගන, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබයි කියන විශාල විශ්වාසයක් අද අපට ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, ඒ තුළ ඉඳෙගන අපි කටයුතු කරනවා. 
අෙප් පක්ෂය තුළ ඉඳෙගන ෙම් අඩු පාඩුකම් සාකච්ඡා කරනවා 
වාෙග්ම, ආණ්ඩුව තුළ ඉඳෙගන ෙම් අඩු පාඩුකම් සාකච්ඡා 
කරනවා වාෙග්ම, අෙප් අදහස් හා ෙයෝජනා ලබා දීලා  ඒ නිවැරැදි 
කිරීම්  කරගැනීම ෙවනුෙවන් තමයි  මහ ජන නිෙයෝජිතයන් 
විධියට කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය 69 තුළින්ම 
සියලුම ෙදනා සතුටු කරන්න පුළුවන් අය වැයක් ඉදිරිපත් ෙවලා 
නැහැ. ෙලෝකෙය් කිසිම රටකවත් එවැන්නක් සිදු ෙවලා නැහැ. 
ඒක තමයි ඇත්ත  යථාර්ථය. සමහර පාර්ශ්වයකට  අය වැය ෙහොඳ 
වන විට සමහර පාර්ශ්වයකට ඒ පිළිබඳව පශ්න, ගැටලු තිෙබනවා. 
ඒක තමයි ස්වභාවය.  

1981දී ෙම් රෙට් කරන ලද ජන සංගණනයත්, 2012දී කරන 
ලද ජන සංගණනයත් දිහා බැලුවාම, අඩු පාඩුකම් මධ්යෙය් ෙහෝ 
පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම ඉතිහාසෙය් ඉදිරිපත් කරන ලද 
අය වැයවල පතිඵලයක් විධියට, ෙම් රට සමාජ, ෙද්ශපාලන, 
ආර්ථික වශෙයන් දැවැන්ත ෙවනසකට,  දියුණුවකට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක අපි පිළිගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා, 
ෙමොනම ආකාරයකටවත් රට ආපස්සට ගියාය කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී ෙම් ආණ්ඩු විසින් 
කරන ලද ෙසේවාව තුළින් සෑම ආකාරයකින්ම රට ශීඝ දියුණුවකට 
ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  
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අසම්පූර්ණ නිවාස සංඛ්යාව ගත්තත්, නිවසක අයිතිය පිළිබඳව 
ගත්තත්, වැසිකිළි-කැසිකිළි පිළිබඳව ගත්තත්, ආයු කාලය පිළිබඳ 
ගත්තත්, ළදරු මරණ අනුපාතිකය, මාතෘ මරණ අනුපාතිකය, 
ආර්ථික වර්ධනය, ඒක පුද්ගල ආදායම ගත්තත් යම් දියුණුවකට 
පත්ව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, දරුවන් පාසලට යැවීම අද සියයට 
99ක් දක්වා ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා.  මීට ෙපර පාසල් යා යුතු 
වයෙසේ දරුවන් සියයට 80ක් පමණයි පාසල්වලට ෙයොමු කෙළේ. ඒ 
අනුව සාක්ෂරතාව පැත්ෙතනුන් අප විශාල දියුණුවක් ලබා 
තිෙබනවා. ෙම් ආකාරෙයන් පසු ගිය කාල සීමාව තුළ දැවැන්ත 
ෙවනසක්, දියුණුවක් රටක් විධියට අප ලබාෙගන තිෙබන බව අප 
නිහතමානීව පිළිගත යුතුව තිෙබනවා.  ෙමතැනින් ඉදිරියට ෙම් රට 
දියුණු කිරීෙම් වගකීම  අද අප සියලුෙදනාට පැවරී තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් ඉතිහාසෙය් විවිධ වකවානුවලදී ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙමොකක්ද? පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක 
එකතු ෙවලා, ෙම් රෙට් පශ්නවලට විසඳුම් ලබා ෙදයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සිත් සතන් තුළ තිබුණා. 
ඒක ජනතාවෙග් මතය බවට පත් වුණා. ඒ තත්ත්වය අද ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් ඇතිෙවලා තිෙබන තත්ත්වය තවත් 
ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යන්නට නම් අද ෙම් රටට ජාතික 
පතිපත්තිවල අවශ්යතාව අනිවාර්යෙයන්ම තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් අධ්යාපනය, පවාහනය, ෙසෞඛ්යය, ජාතික පශ්නය, 
කෘෂිකර්මය,  යන  ෙද්වල් ගත්තාම,   ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවන ෙකොට 
ෙම්වාෙය් පතිපත්ති, සංකල්ප, ව්යාපෘති ෙවනස් වීෙම් තත්ත්වයක් 
තමයි ෙම් අවුරුදු 70 තුළම අෙප් ර ෙට් ඉතිහාසෙය් තිබුෙණ්. ඒකට 
ඉතාම ෙහොඳ  අවස්ථාවක් ෙම් රට තුළ, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අද 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක ඒක රාශි 
ෙවලා තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, අද රෙට් පධාන පශ්න 
සම්බන්ධෙයන් පිළිගන්න පුළුවන් ජාතික පතිපත්ති සකස් කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ කල් ෙනොයවා කියාත්මක කිරීම අනිවාර්යෙයන්ම 
සිදු කළ යුතුව තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, මා හිතන විධියට 
ජාතික ආණ්ඩුෙව් සැබෑ පතිඵල රටටත්, ජනතාවටත් ලබාෙදන්න 
ෙමොනම ආකාරයකටවත් පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක 
අප පිළිගත යුතුව තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, තව තවත් 
කාලය යන්න, යන්න ෙම් රෙට් පශ්න උග ෙවනවා. ඒවා විසඳන්න 
තිෙබන අවස්ථාව අඩු ෙවනවා. එම නිසා ෙම් අය වැය තුළ අප 
ඒකාබද්ධ ෙවලා ඒ කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, අය වැයට පමණක් 
සීමා කරන්ෙන් නැතිව, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් 
පධාන පශ්න සම්බන්ධෙයන්වත් ජාතික පතිපත්ති සකස් කිරීම 
අනිවාර්යෙයන්ම සිදු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

පවාහන අමාත්යාංශෙය් නි ෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා විධියටත්, 
පළාත් පවාහන අමාත්යවරයා විධියටත් කටයුතු කර තිෙබන මට 
අත් දැකීම් ඇතිව කථා කරන්න පුළුවන් කරුණක් තිෙබනවා. අද 
ෙකොළඹ නගරයට ලක්ෂ 11ක් ජනතාව පැමිෙණනවා. ෙම් ලක්ෂ 
11න් 150,000ක් එන්ෙන් ෙකෝච්චිෙය්යි. බස් 14,000ක ලක්ෂ 5ක 
ජනතාවක් එනවා. 275,000ක් ෙපෞද්ගලික වාහනවල එනවා. 
ෙම්ක තමයි අද ෙම් පවාහන තදබදය පිළිබඳව තිෙබන පධානම 
පශ්නය. ෙම් වාහන තදබදය  නිසා ෛදනිකව අෙප් රටට රුපියල් 
බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් නිරපරාෙද් වැය වන බව 
සමීක්ෂණවලින් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, තිෙරෝද රථ ගැනත් මම යමක් කියන්නට ඕනෑ. අෙප් 
රෙට් ලක්ෂ තුනක් තිෙරෝද රථ තිෙබන ෙකොට, පළාත් සභාෙව් 
පවාහන අමාත්යාංශය හරහා මම පවාහන පඥප්තියක් ඉදිරිපත් 
කළා. අෙප් වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමා වන  දයාසිරි ජයෙසේකර 
මැතිතුමා ඇතුළු පිරිසක් එදා ඒ පවාහන පඥප්තියට විරුද්ධ ෙවලා, 
උසාවි ගිහින් ඒක කියාත්මක කරන්න අපට ඒ ෙවලාෙව් අවස්ථාව 
ලබා දුන්ෙන් නැහැ. මෙග් මිත ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා 
පවාහන අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරද්දි ෙම් පවාහන 

පශ්නය විසඳීෙම් මූලික පියවරක් විධියට ඒකාබද්ධ කාලසටහන් 
කමය හඳුන්වා ෙදන්න කටයුතු කළා. නමුත් ඒ ෙවලාෙව් විවිධ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ අධිකරණමය කියා මාර්ග පවා අරෙගන ඒවා 
කඩාකප්පල් කළා. එදා ඒ අවස්ථාවන් ෙදෙක් ඉදිරිපත් වූ වැඩ 
පිළිෙවළවල් කියාත්මක වුණා නම් අද බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබන 
පවාහන පශ්නය ෙමතරම් උග ෙවන්ෙන් නැහැ. පධාන  
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක ඒක රාශි ෙවලා තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
ෙම් රෙට් පධාන පශ්නවලට ජාතික පතිපත්ති හදලා, කුමන 
ආණ්ඩුවක් බලයට පත් වුණත්, කුමන ඇමතිවරයා බලයට පත් 
වුණත් ඒවා ෙවනස් වන්ෙන් නැති වන පරිදි නීතිරීති සකස් කරලා, 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කෙළොත් තමයි ජාතික ආණ්ඩුව තුළින් 
රටටත්, ජනතාවටත් සැබෑ පතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
කියන එක අවෙබෝධ කරෙගන කටයුතු කළ යුතුයි  කියලා මා  
ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා.   

දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳව නිසි කමෙව්දයක් 
තවමත් අපට සකස් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. අද 
දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී විවිධ පශ්න මතු වී 
තිෙබනවා. පාසල ළඟ ඉන්න ෙදමවුපියන්ට පවා දරුවා එම 
පාසලට ඇතුළත් කර ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත තත්ත්වය. අෙප් ආණ්ඩු ව පැවති කාලෙය්දීත් ෙම් පශ්නය 
තිබුණා. අදත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. උප්පැන්න සහතික, 
ඉඩම්වල ඔප්පු දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී විවිධ 
පශ්න බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉස්ෙකෝලය ළඟම පදිංචි ෙවලා 
හිටපු  ෙකෙනකු පිට ගමකින් විවාහ ෙවලා ඔවුන්ෙග් පවුලට 
දරුවකු බිහි වුෙණොත්, ඔවුන්ෙග් පදිංචිය ඔප්පු කරන්න අවුරුදු 
හයක්, හතක් ගත ෙවලා නැහැ කියලා දරුවා එම පාසලට ඇතුළත් 
කර ගන්ෙන් නැහැ. එවැනි  කමයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්.  
ඔවුන්ෙග් නම් ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය්  තිෙබන්න විධියක් 
නැහැ. ෙමොකද, අවුරුදු පහකට කලින් තමයි ඔවුන් විවාහ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් 
පශ්නය පවා තවම අපට විසඳා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. 
අධ්යාපන පතිපත්තිය, විෂය මාලාවන් වාෙග්ම අනිකුත් විවිධ 
කරුණු කාරණා පිළිබඳවත් කාලය ෙනොයවා අනිවාර්යෙයන්ම 
කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවාය කියලා මම හිතනවා.  

අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ෙමවර අය වැය තුළින් ෙගන 
තිෙබන පියවර පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. ෙගොඩනැගිලි, 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය, පරිගණක දැනුම ෙනොෙවයි, අද අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් පධානතම පශ්නය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ගත් විට මානව සම්පෙත් දියුණුව තමයි අද 
පධානතම පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් 
විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් ෙහොඳ නැහැ, නරකයි කියන එක 
ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ෙලෝකෙය් දියුණුම අධ්යාපන 
මට්ටමක් තිෙබන රටක් වශෙයන් අෙප් රෙට් අධ්යාපනය ෙම් තරම් 
උසස් මට්ටමකට අද ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙම් විදුහල්පතිවරුන්  
සහ ගුරුවරුයි. ෙමවර අය වැය තුළින් ගුරු පුහුණුව සඳහා 
දැවැන්ත මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම සුබවාදී 
තත්ත්වයක්. අද අෙප් රෙට් පාථමික අධ්යාපනය ගත් විට එයින් 
සියයට 60ක් සිටින්ෙන් පාථමික අධ්යාපන පුහුණුව ෙනොලබපු 
ගුරුවරුන්. විද්යාව උගන්වන ගුරුවරයා පාථමික පන්තිෙය් 
උගන්වනවා. ඉංගීසි උගන්වන ගුරුවරයා පාථමික පන්තිෙය් 
උගන්වනවා.  අධ්යාපනෙය් සැබෑ දියුණුවක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා නම්, ෙගොඩනැගිලි ලබා දීමට වඩා විෙශේෂෙයන්ම  ගුරු 
පුහුණුව සඳහා පතිපාදන ලබා දීම ඉතාමත් කාෙලෝචිතයි, එය කළ 
යුතුයි කියන එකයි මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස. සෑම පාසලකම 
දියුණුව රඳා පවතින්ෙන් විදුහල්පතිවරයා ෙහෝ විදුහල්පතිනියෙග් 
නායකත්වය මතයි. අද විදුහල්පතිවරුන් ෙතෝරා ගැනීම පිළිබඳවත් 
විවිධාකාරෙය් පශ්න - ගැටලු - තිෙබනවා. ලිඛිත විභාගයකින් 
පමණක් විදුහල්පතිවරුන් ෙතෝරා ගත්තත්, ඔවුන්ට ඒ පාසෙල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විදුහල්පති කියන කාර්ය භාරය, ඒ භූමිකාව කරන්න පුළුවන්ද 
කියන පශ්නයට අද ඔවුන් මුහුණපා සිටිනවා. එම නිසා අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආකාරෙයන් පතිපාදන ලබා දීම ඉතාමත් 
කාෙලෝචිතයි. ඒ වාෙග්ම ගුරු පුහුණුව සඳහා පතිපාදන ලබා දීම 
අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නංවාලීම සඳහා පධානතම 
වශෙයන් ඉවහල් වනවාය කියන කාරණයත්  ඉතාමත් සුබවාදීව 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

පළාත් පාලන මැතිවරණ කමෙය් නව කාන්තා නිෙයෝජනය  
පිළිබඳව අද උෙද් අගාමාත්යතුමා සඳහන් කළා. ෙම්ක ෙහොඳයි. 
අෙප් රෙට් කියාත්මක වුණු පැරණි පළාත් පාලන මැතිවරණ 
කමයට අනුව මන්තීවරු 4,600ක්, 4,700ක් විතර සංඛ්යාවක් තමයි 
හිටිෙය්. නව මැතිවරණ කමයට අනුව අද මන්තී ධුර පමාණය 
6,200 දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් සංෙශෝධනයත් 
සමඟ මන්තීවරු සංඛ්යාව අනිවාර්යෙයන්ම 8,000 දක්වා ඉහළ 
යනවා. එෙසේ මන්තී ධුර පමාණය ඉහළ ගියත් නව සංෙශෝධනය 
හරහා -සමානුපාතික කමය හරහා- තුෙනන් එකකට ආසන්න 
කාන්තා නිෙයෝජනයක් ඇති වනවා. ඒ නව සංෙශෝධනය ඉතාම 
කාෙලෝචිතයි කියන එක තමයි මා ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් සංෙශෝධන කුමන ආකාරෙයන් ආවත් ෙම් රෙට් ජනතාව 
"ෙකොට්ඨාසයට මන්තීවරෙයක්" කියන සංකල්පය ඉල්ලීමක් කළා. 
ඒ නිසා ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ඒකමතිකව සම්මත කරන ලද පළාත් පාලන 
මැතිවරණ පනත අෙප් රටට හඳුන්වා දී සම්මත කළා. ඒ පනතට 
අනුව ඊළඟ මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා අප සියලුෙදනාටම 
අනිවාර්ෙයන් වග කීමක් තිෙබනවා කියලා අවෙබෝධ කරෙගන ෙම් 
මැතිවරණ සංෙශෝධන කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අපි කටයුතු කළ 
යුතුයි කියන ෙයෝජනාවත් මා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප ෙම් අය වැය සඳහා අෙප් 
සහෙයෝග ෙනොඅඩුව ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. අප ෙම් දක්වා 
අය වැය සම්බන්ධව පැවැති අඩු පාඩු පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඉන් 
පිටතත් සාකච්ඡා කළා වාෙග්ම, අය වැය සම්මත වීෙමන් පසුවත්, 
ඉදිරිෙය්දී ෙමය කියාත්මක කිරීෙම්දීත් අවශ්ය අදහස් හා ෙයෝජනා 
ලබා දීලා, අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් නිවැරදි කරෙගන ශක්තිමක් 
ගමනක් ඉදිරියට යෑමට කටයුතු කරනවා කියන එකත් සඳහන් 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට ගරු සාගල රත්නායක අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

25ක් තිෙබනවා.  

ඊට පථම, කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

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  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர           
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 
      Whereupon  THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  සාගල රත්නායක අමත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 2.12] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු හයකට පසුව ෙමම 

ගරු සභාව තුළ අය වැය විවාදයකට එක්වන්නට අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන මා අතිශය සතුටට පත් වනවා. 

ෙම් රෙට් ඓතිහාසික බල ෙපරළියක් සිදුව ඇති ෙමොෙහොතක 
මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමම අය වැය 
ෙල්ඛනය අෙප් නව රජෙය් සුවිෙශේෂී, වැදගත් අවස්ථාවක් ෙලස මා 
දකිනවා. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, 
ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් සුසංෙයෝගී 
නායකත්වෙයන් කියාත්මක වන වත්මන් යහ පාලන රජෙය් ඉදිරි 
දිශානතිය පිළිබඳව වැදගත් ඉඟියක් ෙම් අය වැෙයන් ලැබී 
තිෙබනවා. ෙමය මාස 60කින් අලුත් රටක් හැදීෙම් අෙප් රජෙය් 
දැක්ම පිළිබඳව ෙපරමඟ කියන අය වැයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉස්සර අය වැය ෙල්ඛනය 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරද්දි රෙට් ජනතාව මහත් උනන්දුෙවන් 
යුතුව ඒ දිහා බලාෙගන හිටියා. පසු ගිය රජය කාලෙය් අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරද්දි ෙමවැනි උණුසුම් උනන්දුවක් ජනතාව 
තුළ තිබුෙණ් නැහැ. අය වැය තමන්ට බරක් විධියට ජනතාව 
දැක්කා. තමන්ෙග් ජීවිත ෙවනස් ෙනොවන විත්තිය ජනතාව එදා 
දැනෙගන හිටියා. නමුත්, ෙම් අය වැය එෙහම එකක් ෙනොෙවයි. 
අවුරුදු ගණනාවකට පස්ෙසේ ජනතාවට සතුටින් කථා කරන්න 
පුළුවන් අය වැය ෙල්ඛනයක් අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන වැදගත්කම කුමක්ද? ෙම් අය වැය හුෙදක් 
ජනතාව මත ෙබො රු බලාෙපොෙරොත්තු පැටවූ, සිහින මවා ෙපන්වූ 
අය වැයක් ෙනොෙවයි. අෙප් රජෙය් ආර්ථික දැක්මට අනුව ෙම් 
රටට, ෙම් බිමට ගැළෙපන විධියට දුර දිග සිතා බලා ඉදිරිපත් කළ 
යථාර්ථවාදි අය වැයක්.  

ජනතාව පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් එල්ල වුණු පීඩනෙයන් 
මි ෙදන්න අලුත් රජයක් පත් කළා. ජනවාරි 8වැනිදා සිදු වූ ඒ 
විප්ලවයට මුල පිරූ, එයට උර දුන් ජනතාවට අහස උසට 
බලාෙපොෙරොත්තු තිෙබනවා. ඒවා නව රජය තුළින් ඉටු 
කරගන්නයි ඔවුන්ට අවශ්ය වන්ෙන්. ඇත්තටම අපටත් ඕනෑ ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තු ඉතා ඉහළින් ඔවුන් ෙවත ඉටු කර ෙදන්න. 
නමුත්, එය එක රැයකින්, මාසයකින් ෙහෝ අවුරුද්දකින් කළ 
ෙනොහැක. ෙම් සඳහා යම් කාලයක් අවශ්ය වනවා. ෙම් කාල 
පරාසයට මනාව ගැළෙපන ෙලස ආර්ථිකය හැරවීෙම් නව වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙමම අය වැය හරහා අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ෙම්ක ඇත්ත වශෙයන්ම රැඩිකල් අය වැයක්. 
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ෙම් අය වැෙය් තිෙබන්ෙන් රාජපක්ෂ යුගය රට තල්ලු කළ 
අඳුෙරන් එළියට ඒෙම් පළමු පියවරයි. රාජපක්ෂ රජය හැමදාම අය 
වැෙයන් වාෙග්ම ඉදිරිපත් කළ සෑම වැඩ පිළිෙවළකින්ම 
ෙපන්නුෙව් යථාර්ථය ෙනොෙවයි. ඒ සියල්ලම එළියට ලස්සණයි. 
ඒත් ඇතුළත තනිකරම ෙවනස්. එනිසාම පසු ගිය කාලෙය් ණය 
ෙගවා ගන්න බැරිව රට දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයක තිබුණා. 
නමුත් අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් කිසිදු 
ෙවලාවක ෙබොරුව එළියට දාෙගන වැඩ කරන්න කැමැති වුෙණ් 
නැහැ. ඔවුන් ඒ විධියට කටයුතු කරනවා   දකින්න ජනතාවත් 
කැමැති වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසයි ෙම් ආකාරෙය් දුර දකින අය වැයක් 
ඉදිරිපත් වුෙණ්. 

අෙප් රජයට ඉතා විශ්වසනීය, ස්ථාවර වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයත් ඊට සමගාමීව යන එකක්. ෙම් 
අය වැෙය් පවතින ස්ථාවරත්වය නිසා තමයි අද විපක්ෂයට ෙම් 
ගැන මහා ෙනොඉවසීමක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපට අද රටක් 
හැටියට අභිෙයෝග ගණනාවක් තිෙබනවා . විෙශේෂෙයන් අපි ගත 
කරන්ෙන් එක්තරා පරිවර්තනීය කාල පරිච්ෙඡ්දයකයි. රාජපක්ෂ 
රජය පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ඇති කළ විවිධ 
බලපෑම් තවමත් බරපතළ ෙලස දැෙනනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ කාලෙය් 
ආරම්භ කළ සංවර්ධන ව්යාපෘතිවලින් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් රට 
සංවර්ධනය කරනවාට වඩා ඒ අයෙග් සංවර්ධනයයි. එෙහම වුණත් 
ඒ ව්යාපෘතිවලින් යම් ෙහෝ පතිලාභයක් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
දැෙනනවා නම් අපි ෙද්ශපාලන තීන්දු අරෙගන ඒ ව්යාපෘති නතර 
ෙනොකර ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙවනවා. ඒවාට දැනටම අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් මුදල් වියදම් කරලා අවසන්. ඒ සුදු අලි ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකයට නැවත හයියක් වන විධියට අපි 
පරිවර්තනය කරන්න ෙවනවා.  

ඒ ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම් වන විට අපට රජයක් ෙලස විෙශේෂ 
අවස්ථා ගණනාවකට ෙදොර ඇරිලා තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් අද 
ජාත්යන්තරය ෙවන කවරදාකටත් වඩා ශී ලංකාව ෙකෙරහි 
නම්යශීලි පතිපත්තියක පිහිටා තිෙබනවා.  කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් 
එය අප ලද ජයගහණයක්.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order?  
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාව ඇතුළත ෙකොළ බලාෙගන  

කථා කරන්න බැහැ. එෙහම නම්  ඔබතුමාෙග් කථාව සභාගත 
කරන්න. ෙකොළය බලාෙගන කියවන්න බැහැ ෙන්.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මට අවශ්ය විධියට - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක අදාළ නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

ශී ලංකාව ගැන ෙලෝකය කථා වුණා යුද්ධය තිබුණු ෙවලාෙව්. 
එෙහම නැති නම් ෙලෝක කුසලානය දිනපු ෙවලාෙව්. සුනාමිය 
ෙවලාෙවත් අෙප් ලංකාව ගැන ෙලෝකෙය් අවධානය ෙයොමු වුණා. 
ඊට පසුව අවධානය ෙයොමු වූ පධානතම කාරණාව වුෙණ් ජනවාරි 
මාසෙය් 08 වැනිදා ශී ලංකාෙව් සිදු වූ ෙද්ශපාලනික විප්ලවයයි.  
එයින් අප ෙදස මුළු ෙලෝකෙය්ම අවධානය ෙයොමු වුණා.  
ඒකාධිපතිවාදයක් කරා යමින් තිබුණු ශී ලංකාෙව් පජාතන්තවාදය 
ෙකෙරහි නැඹුරු වූ ෙම් සිදු වීම ගැන ෙලෝකයම කථා කළා.  මින් 
ඉදිරියටත් ජාත්යන්තරය ශී ලංකාෙව් සිදු වුණු ෙම් ඓතිහාසික 
ෙද්ශපාලනික විප්ලවය ගැන කථා කරාවි.  අපට අහිතවත්කම් පෑ 
ෙබොෙහෝ රටවල් අද අපට මිතත්වෙය් හස්තය දිගු කරනවා. අද 
ඔවුන් අපට සහය ලබා දීමට ඉදිරිපත් වීම තුළ අප බැලිය යුත්ෙත් 
එයින් ර ටක් ෙලස අපට ලබා ගත හැකි යහපත් පතිඵල ලබා 
ගැනීමයි.  

ශී ලංකාව රටක් ෙලස ෙලෝකෙය් ඉදිරියට යාමට නම් අපට 
තිෙබන ආර්ථික අභිෙයෝග ජය ගත යුතුයි. ඒ සඳහා රටක් ෙලස 
අපට තිෙබන ෙලොකුම අවස්ථාව විෙදස් ෙවෙළඳ ෙපොළ දිනා 
ගැනීමයි. ෙම් වන විටත් ශී ලංකාෙව් අපනයන නිෂ්පාදනවල 
ෙලොකුම ගැනුම්කරුවා වන්ෙන් යුෙරෝපයයි. යුෙරෝපය සමඟ නව 
ෙවළඳ සබඳතා වර්ධනය කර ගැනීමට අපට ෙපර ෙනොවූ විරූ 
අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. රාජපක්ෂ රජය සමෙය් අහිමි වුණු 
GSP බදු සහනය අපට නැවත නුදුෙර්දීම ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙම් 
සහනයත් සමඟම ෙමෙතක් යුෙරෝපයට ෙනොගිය අෙප් නිෂ්පාදන 
ගණනාවක් බදු සහන යටෙත් අපනයනය කිරීමට අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා. ෙම් නිෂ්පාදන සිදු කරන කර්මාන්තකරුවන්ෙගන් 
ෙබොෙහෝ ෙදනකු නිෙයෝජනය කරන්ෙන් සුළු සහ මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසායකයින්. ඔවුන් උපයන ෙම් විෙදස් විනිමය අවසානෙය් 
එන්ෙන් ගමටයි, ෙම් රටටයි, අෙප් රෙට් ජනතාවටයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය කරන ගම්වල ජනතාවටයි.  එෙහම 
නැතිව එක පවුලකට  ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන ෙලොක්කන්ට 
ෙනොෙවයි. හැෙමෝටම ඒක එනවා. ඔවුන්ට තම තමන්ෙග් 
කර්මාන්ත ශක්තිමත් කර ගත හැකි ආකාරෙය් ආර්ථික ෙකොඳු 
නාරටියක්, ආර්ථික සැකිල්ලක් අපි ෙම් අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම ෙකනකුට අභිෙයෝග කරන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ෙමම අය වැය තුළින් සුළු සහ මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවා සුරැකීම සඳහා ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කර ති ෙබනවා. ෙම් සහන අපට ලබා දුන්ෙන් ෙම් රෙට් ජාතික 
ආර්ථිකය ශක්තිමක් කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
රෙට් සුළු, මධ්ය සහ ක්ෂුද මට් ටෙම් ව්යවසායකයන් සවිබල 
ගැන්වීෙමන් ඉදිරිෙය්දී රෙට් ආර්ථිකයට විශාල පතිලාභයක් ගන්න 
පුළුවන්. ෙම් නිසායි අපි ඔවුන්ට ෙම් අය වැය තුළින් සහන ලබා 
දීමට කටයුතු කෙළේ. අෙප් රෙට් සුළු සහ මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවන්ට ඇපකරුවකු ෙහෝ යම් ෙද්ෙපොළ ඇපයක් 
නැතිව ණයක් ගැනීෙම් හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් නිසා අෙප් 
රෙට් සුළු පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට වර්ධනය වීෙම් 
අවශ්යතාව තිබුණත් ඒ සඳහා පමාණවත් ආෙයෝජන, බැංකු ණය 
පහසුකම් ලබා ගැනීම අභිෙයෝගයක් වී තිබුණා. ඇපයට තියන්න 
වටිනා ෙද්ෙපොළක් නැති කර්මාන්තකරුවකුට, නව 
නිර්මාණකරුවකුට මහා ව්යාපාරිකෙයක් ෙවන්න පුළුවන්කම 
තිබුෙණ් සිහිෙනන් විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන්ෙග් ෙම් සිහින සැබෑ කර 
ගැනීමට ෙමම අය වැෙයන් ෙදොර ඇර තිෙබනවා. අපි ෙම් පශ්නය 
නිසි ෙලස හඳුනා ෙගන නිසි විසඳුමක් ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසඳුම හරහා ඔවුන්ට ෙලෝකය හමුෙව් ෙනොෙදවැනි මට්ටෙම් 
තරගකාරී නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලස්වා දී 
තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ජාත්යන්තරෙයන් අපට 
ලැෙබන සහාය අෙප් ආර්ථිකයට වාසි සහගත ෙලස සකස් කර 
ගැනීෙම් පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් රජයට තිෙබනවා. අප ෙම් 
අවස්ථාෙවන් උපරිම පෙයෝජන ගත යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය නැංවීමට අපට 
ලැෙබන හැම අවස්ථාවක්ම අපි ගත යුතුයි. ඒකට අපි සැලසුම් 
හදලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා නව රජෙය් ඇමතිවරුන් කිහිප 
ෙදනකුටම වගකීම් පවරා තිෙබනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් 
ෙමවර අය වැය තුළ ෙමරට කෘෂි කර්මාන්තය යැපුම් මට්ටමින් 
මුදල් උපයන වාණිජ මට්ටෙම් කෘෂි කර්මාන්තයක් බවට පත් 
කිරීමට ෙවන කිසිදු රජයකට ෙනොහැකි වූ ආකාරෙය් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙත්, රබර් වැනි වගාවන්, ඊට 
අනුබද්ධ කර්මාන්ත දියුණු කරන්න පුළුල් වැඩසටහන් අපට 
තිෙබනවා.  පැරණි සම්පදායික කමවලින් විතරක් ඉදිරියට යන්ෙන් 
නැතිව අගය එකතු කරලා එහි පතිලාභ කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට, 
කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට, ඒවාෙය් වැඩ කරන කම්කරුවන්ට  
ලැෙබන්න, ඒ ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න අපි ෙයෝජනා කරනවා.  

අපි ෙම් රෙට් පවතින උපාය මාර්ගික වැදගත්කමින් යුත් රාජ්ය 
ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න යනවාය කියලා විපක්ෂය 
කෑගහනවා. නමුත් ඇත්තටම අප සැලසුම් කර තිෙබන්ෙන් කුමක්ද 
කියලා ෙත්රුමක් නැතිව, වැටහීමක් නැතිවයි ඔවුන් කෑ ගහන්ෙන්. 
ෙම් ආයතනවල සිදු වුෙණ් කුමක්ද, ඒ ආයතන ලාභ ලැබුවාද, ඒවා 
මනා ෙලස කළමනාකරණය වුණාද, නැත්නම් ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් වාසි ගන්න ඒවා ජනතාවට බර ෙදන ආයතන බවට පත් 
ෙකරුණාද කියන පශ්නය තමයි ජනතාව අෙපන් ඇහුෙව්. ෙම් 
ආයතන සියල්ල රජය සතු සමාගමක් යටතට පත් කර වෘත්තීය 
මට්ටමකින් යුතු කළමනාකරණ කමෙව්දයක් යටෙත් රටට 
ජනතාවට වග කියන, මනා ෙලස කියාත්මක වන ආයතන 
සමූහයක් බවට පත් කිරීමට අප සැලසුම් කර තිෙබනවා. ෙම්වා 
කියාත්මක කරන්නට යාෙම්දී සිංගප්පූරුෙව් Temasek වාෙග් 
ආයතන කමයක් හදලා රෙට් වැදගත් ආයතන විකුණනවා කියලා 
ෙචෝදනා කරන අය Temasek එෙකන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් 
කියලාවත් දන්ෙන් නැතිව තමයි ෙම් ෙචෝදනා කරන්ෙන්. අෙප් 
රටත් සිංගප්පූරුව වාෙග් ෙවන්න ඕනෑ කියලා හැමදාම ෙව්දිකාවල 
කියනවා. නමුත් සිංගප්පූරුව වාෙග් කරන්න - [බාධා කිරීමක්] 
පස්ෙසේ බාධා කරන්න. නමුත් අෙප් රට සිංගප්පූරුව වාෙග් 
කරන්න, රෙට් ජනතාවට යහපතක් කරන්න සමහර 
ෙද්ශපාලනඥයින්ට කැමැත්තක් නැහැ.  ඊට එෙරහිව හඬ නඟන 
අයට ෙමවැනි නව පරිපාලන කමෙව්ද පිළිබඳ අවෙබෝධයක් 
ෙනොමැති වීමද, එයට ෙහේතුව? ඔවුන්ට තිෙබන්ෙන් දැනුම 
නැතිකමක්ද, නැත්නම් අර වාෙග් කුහකත්වයක්ද කියලා කියන්න  
මම දන්ෙන් නැහැ.  මම හිතන විධියට පසු ගිය මැතිවරණ කාලෙය් 
ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාෙගනුත් ෙම් පශ්නය ඇහුවා.  

අප රජයක් ෙලස කටයුතු කරන්ෙන් ෙලෝකෙය් ෙද්ශපාලනික 
පාලන කම තුළ සුවිෙශේෂී කමයකටයි. ෙම් ගැනත් අද ෙලෝකෙය් 
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාව ෙවනුෙවන් එකට වැඩ 
කරන්න ෙම් රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක අද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  
සුසංෙයෝගයක් ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. අපට වගකීමක් 
තිෙබනවා. ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොඩ නඟන ආර්ථිකය ෙම් රෙට් සියලු ජන ෙකොට්ඨාස අතරට 
ෙගන යෑෙම් වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ වගකීම ඉටු කරන්න තමයි 
අන්න ඒ විෙශේෂ අවස්ථාව අප ෙම් රෙට් ඇති කරගත්ෙත්.  

අපි කවුරුත් වටහාගත යුතු කරුණක් තමයි, ෙම් පදනම මත 
ඉක්මනින් ෙබොල් වන ඉදි කිරීම් කරන්න බැහැ කියන එක. එයට 
අවශ්ය සියලු අමු දව්ය මනාව මිශ කර ශක්තිමත් ෙලස ඉදි කිරීම් 
කළ යුතුයි. ඒ සඳහා කාලයක් අවශ්ය ෙවනවා. අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් නව රජෙය් දැක්ම 
වන්ෙන් ෙමවැනි ශක්තිමත් පදනමක් සහිත ආර්ථිකයක් රෙට් 
නිර්මාණය කරන එකයි. අපට ඒ සඳහා නිසි දැක්මක් තිෙබනවා. 
ෙම් දැක්ම පිළිබඳව පසු ගිය දා අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා එතුමාෙග් 
ආර්ථික පතිපත්තිය තුළින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව, ෙම් ගරු සභාව 
දැනුවත් කළා. අද උෙද්ත් එතුමාෙග් අය වැය කථාව මඟින් 
කරුණු රාශියක් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට සඳහන් කළා. ඒ මඟින්, 
රෙට් ආර්ථිකය ගමන් කරන්ෙන් කවර දිශානතියකටද කියලා 
පැහැදිලිව පකාශ කළා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙකටි කාලීන, මධ්ය 
කාලීන, දීර්ඝ කාලීන වශෙයන් ෙවන් වූ පියවරයන් ඇතුළත් වැඩ 
පිළිෙවළක්. එය එක් පළාතක් විතරක්  ඉලක්ක කරගත් 
වැඩසටහනක් ෙනොෙවයි; එක් ව්යාපාරික පිරිසක් විතරක් ඉලක්ක 
කරගත්, ඔවුන් දියුණු කරන වැඩසටහනක් ෙනොෙවයි. රෙට් සියලු 
පළාත්වලටත්, සියලු ජන ෙකොට්ඨාසවලටත්, ගෙම් සිටින ෙපොඩිම 
මිනිහා අතරටත් යන ආර්ථික කමයක් තමයි අප ඇති කරන්ෙන්. 
අන්න ඒ ඉලක්කයට යන්න තමයි අප ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හදා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව, එක රැයකින් රට සමෘද්ධිමත් කරනවා 
කියලා ෙබොරු කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි එය. අපට එවැනි 
 ෙබොරු කරන්න ඕනෑ නැහැ. අද පවතින දියුණු සමාජය තුළ තරුණ 
පිරිස් උගත්. ඒ අය ඒ ෙබොරුවලට රැවෙටන්ෙන් නැහැ. සමහර විට 
එවැනි ව්යාජ කමෙව්දයක් අපට තිබුණා නම්, ඇත්තටම අප මීට 
කලින් ආණ්ඩුවට ඇවිල්ලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් තරුණ පරම්පරාව 
පසු ගිය කාලෙය් රට අත් හැර යන්න පටන්ගත්තා. ඒකට  පධාන 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙබොරු අහලා ඇති ෙවලා, අනාගතය ගැන 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබාගන්න බැරි ෙවලා, ජීවත් ෙවන්න තරම් 
ආදායමක් හදාගන්න බැරි ෙවලා, විශ්වාසය නැති ෙවලා ඔවුන් 
රටවල් ගණෙන් යන්න පටන්ගත්තා. අෙප් සම්පත වූ ඔවුන් 
ෙවනත් රටවලට ගිහින් වැඩ කරන්න පටන්ගත්තා. අෙප් ඒ 
සම්පත්වලින් පෙයෝජන ගත්ෙත් ෙවනත් රටවල්. ඔවුන් ලැබූ 
අධ්යාපනික සුදුසුකම්වලට රෙට් රැකියා තිබුෙණ් නැහැ. 
උපාධිධාරින්ට රජෙය් රැකියා ෙදනවා කිව්වාට, අන්තිමට දුන්ෙන්, 
ගෙම් ෙගයින් ෙගට ඇවිදලා පැළයක් ෙබදලා එන රැකියාවක් 
විතරයි. ඊට වඩා ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඡන්ද කාලයට 
ෙද්ශපාලනය කරන්න කියලාත් ඔවුන්ට කිව්වා.  

අපි රෙට් ඉදිරි ගමන පටන්ගන්ෙන් තරුණ පරම්පරාව සමඟයි. 
අපි තරුණයන්ෙග් අධ්යාපනයට ගැළෙපන රැකියා බිහි කරනවා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. උපාධිධාරින්ටත් රැකියා ෙලෝකයට මුහුණ 
ෙදන්න අවශ්ය පාෙයෝගික දැනුම ලබා ෙදන වැඩසටහන් ඇති 
කරනවා. ෙකොෙහොම වුණත්, ශක්තිමත්, බුද්ධිමත් තරුණ 
පරම්පරාවක් අපට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වුෙණොත්, එය 
රෙට් සංවර්ධන ගමනට විශාල ශක්තියක් ෙවනවා. එම නිසා රෙට් 
තරුණ පරම්පරාව ඉලක්ක කරගත්, අධ්යාපනය ඉලක්ක කරගත් 
වැඩසටහනක් ෙමවර අය වැෙයන් අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ගුරුවරුන් 
නැවත පුහුණු කරන්න විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. මානව 
සම්පත දියුණු කරන්න විශාල මුදලක් ෙයොදනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙභෞතික සම්පත් දියුණු කරන්න පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් 
අනාගතයට ගැළෙපන වැඩසටහන් හදන්න අවශ්ය මුදල් 
පමාණයත් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න කැමැතියි ෙමවර 
අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනා සැලකිල්ලට 
ගැනීෙම්දී ෙපන්නුම් කරන සුවිෙශේෂි ලක්ෂණයක් තමයි, ෙමවර 
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හැෙමෝටම අවස්ථාවක් ලබා දී තිෙබනවා කියන එක. ආර්ථික 
වශෙයන් ඉදිරියට යන්න උත්සාහ දරන ව්යවසායකයන්ට ඒ 
අවස්ථාව තිෙබනවා. අධ්යාපනය හරහා ඉදිරියට යන්න උත්සාහ 
කරන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට ඒ අවස්ථාව තිෙබනවා. ෙපොදුෙව්, යහපත් 
ජීවිතයක් අෙප්ක්ෂා කරන, සාධාරණ ජීවිතයක් තුළින් අවස්ථා ඇති 
කරෙගන තමන්ෙග් ජීවිතය ෙගොඩ නඟාගන්න කැමැති අයට අද 
අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා.  

ෙම් වාෙග් වැඩසටහන් ඇති කර, රටක් වශෙයන්, ජනතාවක් 
වශෙයන් දියුණු ෙවන්න අද රටවැසියාට අවස්ථාව ලබා දී 
තිෙබනවා. ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා කිසිදු විටක ජනතාව  
ඉදිරියට ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න ෙබොරු මවා 
පාන්ෙන් නැහැ. බලයට එන්න එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
ජනපියත්වය මත ෙහෝ හැඟීම් බරවීම මත තීරණ ගන්නා  
ෙකෙනකු  ෙනොෙවයි. එතුමා හැම තීරණයක්ම ගන්ෙන්,  ෙහොඳින්,   
තර්කානුකූලව සිතා යථාර්ථවාදීව සිතා  කවුරු කීවත් කලබල 
ෙවන්ෙන් නැතිව  රටට යහපතක් වන විධියටයි.  එතුමා අන්න  ඒ 
වාෙග්  නායකෙයක්. හැමදාම තමන්ෙග් පතිපත්ති මත ස්ථිරව 
සිටින ඉතාම ශක්තිමත්  නායකෙයක්. රටත් ජනතාවත් දියුණු 
ෙවනවා දකින්න කැමති නායකෙයක්. අපි අද රටක් ෙලස පිවිසී 
සිටින්ෙන් ෙම් රට  ෙගොඩ නඟන ෙමකී ස්ථාවර   මාර්ගයකටයි. 
ෙමහිදී අපට එන අභිෙයෝග  සියල්ලටම මනාව මුහුණ දීමට තරම් 
අෙප් රජය ෙහොඳටම  ශක්තිමත් බව අවධාරණය කරන්නට  ඕනෑ. 

ෙම් වන විට ඇතැමුන් නඟන තවත්  ෙචෝදනාවක් තමයි පසු 
ගිය කාලෙය්  වැරදි කළ අයට දඬුවම් ෙනොෙදන්ෙන්  ඇයි කියන 
එක. අපිට යහ පාලන රජයක් ෙලසට,   පසු ගිය  කාලෙය්  සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා  මහත්මයාට දඬුවම් කළා වාෙග්  වැරදි කමවලට 
දඬුවම් ෙදන්නට අවශ්ය නැහැ. පසු ගිය  කාලෙය් සිදු වූ මහා 
පරිමාණ අපරාධ හමුෙව් ඇයි නිශ්ශබ්ද  කියා ජනතාවට  පශ්නයක්, 
පීඩනයක් තිෙබනවා. නමුත් අපට යහ පාලන රජයක් ෙලස ෙම් 
අයට දඬුවම් ෙදන්නට ෙවලා තිෙබන්ෙන්  ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
සලකා ෙනොව රෙට් පවතින නීති රාමුවට, නීතිෙය්  ආධිපත්යයට 
අනුවයි.  නීතිෙය් ආධිපත්යය රට තුළ  නිසි ෙලස කියාත්මක  කිරීම  
යහ පාලන රජයක මූලික දැක්මක්. අපි ෙම් දැක්ම සමඟ කටයුතු 
කරනවා. අද ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් රජය විෙව්චනය කරන්නට 
පුළුවන්. විපක්ෂෙය් අයටත්, ආණ්ඩුෙව් අයටත්, මාධ්යයටත්, 
ඕනෑම පාර්ශ්වයකට, ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් රජය විෙව්චනය 
කරන්නට පුළුවන්. එවැනි වටපිටාවක් උදාවී තිෙබනවා. රටක් 
ෙලස යහපත් රාජ්යයක් සතු සියලුම ලක්ෂණ  ෙම් රට තුළ ස්ථාපිත 
කිරීමට අපට අවශ්ය නිසා තමයි ඒ වාතාවරණය ඇති කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය වඩාත් 
සුරක්ෂිත කිරීමටත්, ඔවුන්ෙග් ජීවිත  සමෘද්ධිමත් කිරීමට ෙහොඳම   
හැකියාවක් ඇත්ෙත් වර්තමාන රජයටයි. ෙම් රජයට ඒ සඳහා 
අවශ්ය සම්පත් තිෙබනවා. ෙම් රට ආසියාෙව් පවතින දියුණුතම 
රාජ්යයක් බවට පත් කිරීමට අපි වැඩපිළිෙවළ සකස් කර ෙගන 
යනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ කිසිදු ආකාරයකින් නතර කිරීමට  යෙමකු 
උත්සාහ කරනවා නම් ඒක සිහිනයක් පමණයි. ෙමොකද, ඔවුන් 
සිහින මත දිව යද්දී අපි   ආණ්ඩුවක්  ෙලස  මනාව සංවිධාන ගත වී 
කණ්ඩායම් හැඟීෙමන් යුතුව රෙට්ත්, ජනතාවෙග්ත් සංවර්ධන 
මාවත සකස් කර  තිෙබන නිසයි. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් අය වැය ගැන ෙහොඳම 
සහතිකය  දී තිෙබන පුද්ගලෙයක් ඉන්නවා. එතුමා ගැන ෙම් ගරු 
සභාවට කියන්නට කැමැතියි. අෙප් විපක්ෂෙය් ඉන්න  මන්තීවරු 
පසු ගිය දින හෙත්ම ෙම් අය වැෙය් වැරදි ගැන කථා කළා. උෙද් 
පටන් ගත්තාම  සවස්  ෙවනතුරු අඩුපාඩු ෙගොඩක් කථා කළා. අය 
වැෙය් අඩු පාඩුවක් කියන්න නැත්නම් අය වැය කථාව කළ විධිය 
ගැන  ෙහෝ අඩු පාඩුවක් කියන්නට පටන් ගත්තා. ෙපොදු විපක්ෂය 
කියන ෙබොෙහෝ ෙදනා -ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ගරු වාසුෙද්ව නානාක්කාර මන්තීතුමා- 
උෙද් සිට  සවස් වන තුරු ෙමතැන  කෑ ගැහුවා. අදත් අලුත්  
කණ්ඩයමක් ෙමතැන කෑ ගහන්නට පටන් ගත්තා. අද අය වැය 
විවාදෙය් අටවැනි දවස.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි  හිටපු ජනාධිපති, ගරු  
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් ෙම් අය වැය 
ගැන  තවම වචනයක්වත් කථා කර නැහැ.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
අෙප් මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මැතිතුමාට එෙරහිව  
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු පිරිසක් භාර දුන් විශ්වාස 
භංගයටවත් හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා  
අත්සන් කෙළේ නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත්, හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
සභාවට ඇවිල්ලා එතුමාෙග් අදහස ් දක්වයි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඕනෑම ෙදයක මුල් අවස්ථාෙව්දී අඩු 
පාඩු තිෙබන්නට පුළුවන්. ෙම් අය වැෙය්ත් සුළු සුළු අඩු පාඩු 
තිබුෙණ් නැතිවාම ෙනොෙවයි. ඒවා ගැන කථා කරන්න තමයි අපි 
ෙම් සභාව තුළ දින ගණනක් ෙවන් කරෙගන විවාද කරන්ෙන්. අපි 
කළ යුත්ෙත්, පක්ෂ විපක්ෂ වශෙයන් ෙබදිලා ෙද්ශපාලන වාසි 
ගන්න කථා හදලා ෙම් සභාෙව්දී කරන එක ෙනොෙවයි. අපි 
ෙමතැන වගකීෙමන් කථා කිරීම තමයි  අෙප් යුතුකම වන්ෙන්. 
ඵලදායී ෙලස විවාදයට එකතුවීම තමයි ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න 
මන්තීවරුන් සියලුම ෙදනාෙග්ම වගකීම වන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්, අපි නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව. ඒ වගකීම අපට තිෙබනවා. ඒ අඩු 
පාඩු ටික හදා ගන්නට, ඒ සඳහා ඵලදායී ෙලස ෙම් විවාදයට 
එකතුවීෙම් වගකීම ඉටු කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට අවුරුදු 
ගණනාවක් අවස්ථාව තිබුණා. ඒක කරන්න බැරි වුණු නිසා 
ජනතාව තීන්දුව දුන්නා. අද ෙම් රජය ඒක සාර්ථකව කරෙගන 
යන අවස්ථාෙව්දී පථම අය වැයයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සඳහා යහපත් පතිචාර තිෙබනවා. නමුත් සුළු සුළු අඩු පාඩු 
තිෙබන්න පුළුවන්. අපි ඒවා කථා කර හදා ගන්න ඕනෑ. අපි 
ඉල්ලන්ෙන්, ඒ රට හදන වැඩ පිළිෙවළට තමුන්නාන්ෙසේලාත් 
එකතු ෙවන්න කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.36] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ 

ෙවනවා මෙග් මිත, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්ය ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව ෙම් 
ගරු සභාව අමතන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ෙම් අය වැය  රහ කර විගහ කර කිව්වා. 
එතුමා ෙම් අය වැෙය් ෙහොඳ ගැන  ෙබො ෙහෝ  ෙද්වල් කිව්වා. නමුත් 
ඒ ඇමතිතුමා දන්නවාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් වන විට 
මාතර ෙත් කර්මාන්තශාලා 17ක් වැහිලා කියන එක. එතුමා මාතර 
ඡන්දය අරෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්, ෙත් දල්ලට සහතික 
මිලක් ෙදනවා කියා. අද එතුමා නිෙයෝජනය කරන ෙදනියාෙය් 
කුඩා  ෙත් වතු හිමියාට ෙවලා තිෙබන ඇබැද්දිය ෙමොකක්ද කියා 
අපිට වැඩිය අෙප් මිත සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා දන්නවා. 
නමුත් එතුමා ෙත් කර්මාන්තශාලා වැහිලා තිෙබන එක ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැතිව, කුඩා ෙත් වතු හිමියාට වුණු ෙද් ගැන, -
එතුමාෙග් cut-out එෙක් තිබුෙණ්, "ෙත් දල්ලට සහතික මිලක් - 
ෙදනියාෙයන්" කියා- කථා කරන්ෙන් නැතිව එතුමා ෙවන ෙදයක් 
ගැනයි අද කථා කෙළේ. අද ෙදනියාය, මාතර මිනිසුන් 
රූපවාහිනිෙයන් බලාෙගන ඉන්නවා, ඔබතුමා මැතිවරණෙය්දීත් 
ෙම් කථාව  කළාද කියා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට එතුමාට කලින් කථා 
කළා මෙග් මිත ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
එතුමා මෙග් සදාදරණීය මිතයා. එතුමාෙග් කථාව මම අහෙගන 
හිටියා. එතුමා කථා කෙළේ පුදුම අමාරුවකින්. එතුමාෙග් කටට 
වචන ආෙව් නැහැ. ෙවන දා කථා කළ ලසන්ත අලගියවන්න 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. ෙමොකක්ද එතුමාෙග් 
සම්පූර්ණ අය වැය කථාෙව් කිව්ෙව්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතුමා කිව්ෙව්, "ෙම්ක පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ 2ක් 
එකතු ෙවලා හදපු අය වැයක්. නමුත් අපට ෙම් අය වැෙය් පශ්න 
තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙය් අපට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන, 
රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැටුප ගැන, බදු නිදහස් වාහන බලපත ගැන 
පශ්න තිෙබනවා. අපි ෙම් ගැන ගරු ජනාධිපතිතුමාට කථා කළා, 
අපි ෙම් ගැන ගරු අගමැතිතුමාට කථා කළා, අපි ෙම් ගැන ගරු 
මුදල් අමාත්යතුමාට කථා කළා" කියා එතුමා ඉඳ ගත්තා. මම 
ආණ්ඩුෙව් අෙප් සෙහෝදර අමාත්යතුමාලාෙගන් අහනවා, 
ඔබතුමන්ලාෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟ නැද්ද ෙම් අය වැය? ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඡන්ද පදනම ෙගෙනන්ෙන් ෙම් රෙට් 
මධ්යම පන්තිය සහ දුප්පත් ජනතාව මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. මධ්යම පන්තියට ගහන, දුප්පත් මිනිහාට ගහන අය 
වැයකට ඡන්දය ෙදන්න, අෙප් ආණ්ඩුෙවන් එහා පැත්තට ගිය 
ඇමතිවරුන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව පුළුවන්ද? ඒ නිසා තමයි 
ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙනොකියා කිව්ෙව්, 
"අපට ඡන්දය ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අපට ඡන්දය ෙදන්න 
විධියක් නැහැ. ෙම්ෙක් අෙප් ෙදයක් නැහැ" කියා. ෙබොෙහෝම 
අමාරුෙවන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරු ඒ ගැන කථා කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුලින්ම අපි කියන්නට ඕනෑ 
අපට ෙම් අය වැයට ඡන්දය ෙදන්න විධියක් නැහැ කියන එක. ෙම් 
අය වැයට අපි විරුද්ධයි. ෙම් අය වැයට විරුද්ධව අපි ඡන්දය පකාශ 
කරන බව මුලින්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒකට මූලික ෙහේතුව තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කළ 
ආකාරය සහ ෙම් අය වැෙය් අඩංගු කාරණාවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දා 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා 
ෙවලා, එතුමා දින 100ක් සඳහා අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒකට 
කිව්ෙව්, "සරදිෙයල් අය වැය" කියා. අපිත් ඒකට ඡන්දය දුන්නා. 
ඇයි? ඇති මිනිහාෙගන් අරෙගන නැති මිනිහාට දුන්නා. ජනතාවට 
සහන දුන්නා. භාණ්ඩ මිල අඩු කළා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
දුන්නා. රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැටුප් වැඩි කරනවා කිව්වා. ඒ නිසා 
මිතවරුනි, ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ දින සියෙය් අය වැය පිළිබඳව 
ෙලොකු විශ්වාසයක් තිබුණා; නව ආණ්ඩුව ගැන ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තු තිබුණා. හැබැයි, ඒ අය වැය ෙනොෙවයි අද රවි 
කරුණානායක  අමාත්යතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු 
අය වැය. එදා "සරදිෙයල්" අය වැයක් ඉදිරිපත් කළ මුදල් 
ඇමතිතුමා, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් බල්ෙලෝ මරලා හරි සල්ලි 
ෙහොයන, රට විකුණලා හරි සල්ලි ෙහොයන අය වැයක් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නම්, අපි ෙකොෙහොමද ෙම් 
අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව හැදුෙව් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයායි. පසු ගිය ජනවාරි මස 8වැනි දා ෙම් රෙට් ජනවරම 
ෙවනස් කෙළේ ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයායි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අෙප් සෙහෝදර 
මැතිඇමතිවරුන්ෙගන් අපි අහනවා, "ෛමතී පාලනයක්" කියන 
ෙපොෙත් තිෙබන ඉස්පිල්ලක්, පාපිල්ලක්, ෙකොම්බුවක්, ෙම් අය 
වැෙය් තිෙබනවාද කියලා. ෙම් අය වැෙය් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? 
"ෛමතී පාලනයක්" කියන ෙපොෙත් සඳහන් කිසිම ෙදයක් ෙම් අය 
වැෙය් නැහැ. ෙම් අය වැය සම්පූර්ණෙයන්ම රනිල් විකමසිංහ 

අගමැතිතුමා පමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය වැයක්. ෙම්ක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් සකස් කරන ලද අය වැයක්. ෙම් අය 
වැෙය් තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තියි. 
අරලියගහ මන්දිරය අස්ෙසේ ඉඳලායි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් 
අය වැය හදලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ජනාධිපතිවරයාෙග්, 
අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයාෙග් අදහස් ගන්ෙන් නැතිව ඉදිරිපත් 
කරන ලද අය වැයකට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපිට පක්ෂව 
ඡන්දය ෙදන්න බැහැ. ෙම් අය වැෙයන් ගෙම් මිනිහාට සලකලා 
නැහැ. ෙගොවියා ඉවරයි; රාජ්ය ෙසේවකයා ඉවරයි; විශාම වැටුප 
ඉවරයි; සියල්ල ඉවරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා අය වැයට දවස් තුනකට කලින් මුදල් ඇමතිතුමා 
ඇතුළු සියලු ෙදනා ෙගන්වලා අය වැය ගැන අහනවා අපි දැක්කා. 
ඒ කියන්ෙන් එතුමා ෙම් අය වැය ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් 
ජනවරම ෙවනස් කරපු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අදහස්, ෙයෝජනා නැති අය වැයකට අපි ෙකොෙහොමද ඡන්දය 
ෙදන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්ෙන් නැහැ, 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න අෙප් සෙහෝදර මැති ඇමතිවරු එතුමන්ලාෙග් 
හෘදසාක්ෂියට අනුව ෙම් අය වැයට ෙකොෙහොම ඡන්දය ෙදයිද 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බලන්න, ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට deal අය වැයක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙම් අය වැය අපි දකින්ෙන් deal අය වැයක් විධියටයි. 
ෙම් අය වැය අසේසේ deals තිෙබනවා. අපිට කිව්වා, "megadeal" 
කියලා. ෙම් අය වැය ඔස්ෙසේ deals දාලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
කියනවා, ෙම්ක deal අය වැයක් මිස ජනතාවාදී අය වැයක් 
ෙනොෙවයි කියලා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය දිහා බලන්න.  

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සමුළුවට ගිහිල්ලා green energy ගැන කථා කරනවා. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා පරිසරයට ෙබොෙහෝම ආදරය 
කරන රාජ්ය නායකෙයක්. එතුමා green energy ගැන එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සමුළුවට ගිහිල්ලා කථා කරන ෙකොට, ෙම් රෙට් මුදල් 
ඇමතිවරයා, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව විදුලිෙයන් දුවන වාහනයට 
සියයට සියයක් බදු ගහනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙලෝකෙය් ෙමොන ෙමෝඩයාද පරිසර හිතකාමී වාහනවලට බදු 
ගහන්ෙන්? ජපානෙය් electric car එකට සහනාධාර - subsidies - 
ෙදනවා. ජපානය ඇතුළු ෙලෝකෙය් සියලු රටවල් පරිසර හිතකාමී 
වාහනවලට සහනාධාර ෙදනෙකොට, අෙප් රෙට් ෙම් වාහනවලට 
සියයට සියයක tax එකක් ගහනවා. ඇයි, ෙම් බදු ගහන්ෙන්? ෙම් 
ගහන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටයි. රෙට් ජනාධිපතිතුමා 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුව අමතලා ෙම් රෙට් පරිසරය ගැන කථා 
කරන ෙකොට පරිසර හිතකාමී කාර් එකට tax එක ගහනවා. ෙම්ක 
පිටුපස ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? ෙම්ක පිටුපස තිෙබන්ෙන් deal 
එකක්. ෙමොකක්ද deal එක?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පළමුවැනි ෙප්ළිෙය් 
ඉන්න ඇමතිවරෙයකුෙග් මස්සිනා ෙකෙනක් පසු ගිය කාලෙය් 
ෙම් රෙට් පධාන වාහන ආනයනය කරන සමාගමක සියයට 35ක 
ෙකොටස් ගත්තා. ෙම් electric car එක ආවත් එක්ක ඔවුන්ෙග් 
වාහන විකිණීම ෙකළින්ම අඩු වුණා. සියලු පධාන සමාගම්වල 
වාහන විකිණීම අඩු වුණා. ඉෙලක්ටික් වාහන 6,000ක් පාරට 
ආවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, charging points මිනිස්සු ෙගනාවා. 
සියලු ෙදනා ඒවා ෙගනැල්ලා සවි කළා. ලක්ෂ 20යි වාහනය. 
ලක්ෂ 20ක කාර් එකක් කිව්වාම කවුද අකැමැති? මහත්තෙයක් 
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තමන්ෙග් ෙනෝනාට කාර් එකක් අරෙගන දුන්නා. ළමයා 
ඉස්ෙකෝෙල් ගියා කාර් එෙක්. ලස්සන, සුන්දර කාර් එකක් තමයි 
electric car එක. ෙගදර plug එකට  ගහලා උෙද්ට යන්න පුළුවන්. 
පරිසර හිතකාමී වාහනයක්. මම ෙකොම්පැනිය ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගරු සභාෙව් මෙග් ඉදිරිපිට පළමුවැනි 
ෙප්ළිෙය් ඉන්න ඇමතිවරෙයකුෙග් මස්සිනා තමයි ෙම් සමාගෙම් 
ෙකොටස් ගත්ෙත්. මරුටි වාහන ටික විකුණා ගන්න බැරිව, 
ගනුෙදනුව දාලා අය වැයට කලින් දවෙසේ වාහන 2,000ක් 
වරාෙයන් එළියට දාලා ෙම් බද්ද ගහලා deal එකක් දැම්මා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්ෙව් ෙම්ක 
deal අය වැයක් කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා විදුලිෙයන් කියාත්මක වන වාහනයට බදු 
වැඩි කරලා, හීලියම්වලිනුයි, හයිඩජන්වලිනුයි, solar 
powerවලිනුයි කියාත්මක වන වාහනවලට බද්ද අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් ෙමොෙළේ කචල්ද? ගරු සාගල 
රත්නායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා solar-powered වාහනයක් 
දැකලා තිෙබනවාද? ගරු ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
හයිඩජන් වාහනයක් දැකලා තිෙබනවාද? කියන එක එතුමාට 
ඇෙහන්ෙනත් නැහැ. ඔන්න, ආණ්ඩු ෙව් ඉන්න ඇමතිවරු. කියන 
එක ඇෙහන්ෙනත් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙලෝකෙය් නිෂ්පාදනය කරලා නැති වාහනවලට මුදල් ඇමතිවරයා 
බද්ද අඩු කරනවා. ජනාධිපතිතුමා පරිසරය ගැන කථා කරන 
ෙකොට පරිසර හිතකාමී වාහනවලට අය කරන බද්ද වැඩි කරනවා. 
ෙම්වා තමයි deals කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
කැසිෙනෝ ව්යාපාරවලට බැන්නා. කැසිෙනෝ වැරැදියි. කැසිෙනෝ 
ව්යාපාර වහනවා කියලා මැතිවරණ ව්යාපාරෙය්දී එතුමා කිව්වා. 
ෙමොකක්ද කෙළේ? රුජිෙනෝවලට මිලියන 200ක් ෙගවන්න තිබුණා. 
ඒ මිලියන 200 මිලියන 5කට අඩු කළා. කවුද රුජිෙනෝ කරන්ෙන්? 
Town Hall එෙක් තිෙබන Agency Post Office එෙක් කවුද 
රුජිෙනෝ කරන්ෙන්? ඔහු ඡන්දය කාලෙය් කාටද වැඩ කෙළේ? 
ඡන්දය කාලෙය් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් කාටද ඔහු වැඩ කෙළේ? 
ඔහුට සහන ෙදන්න රුජිෙනෝවලට අය කරපු මිලියන 200 මිලියන 
5ට අඩු කළා. රුජිෙනෝත් සූදුවක්. කැසිෙනෝත් සූදුවක්. බුරු ගහන 
එකත් සූදුවක්. සූදුව, සූදුවමයි. ෙමොෙකන් ගැහුවත් සූදුවයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුජිෙනෝවලට අය කරන ගණන 
අඩු කරලා deal එකක් දැම්මා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
වග කීෙමන් කියනවා, රුජිෙනෝවලට අය කරන ගණන අඩු කරලා 
deal එකක් දැම්මා කියලා. කාටද අපි ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන්? 
ඉස්සරහ ෙප්ළිෙය්ම කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් නැහැ. අය වැය 
ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ රාජ්ය මුදල් ඇමති දැක්ෙක් නැහැ. මාතර 
ෙපෝස්ටර් එකක් ගහන්න ඕනෑ, දුටු තැනක අල්ලපල්ලා කියලා. 
එතුමා ෙපෙනන ෙතක් මානයක නැහැ. ඩලස් මන්තීතුමා කියනවා, 
එතුමා මාතර ෙහොයා ගන්නත් නැහැ කියලා. මිතවරුනි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුජිෙනෝවලට අය කරපු මිලියන 
200 අඩු කළා. ෙම් ගහන්ෙන් කාටද? ෛමතීපාල ජනාධිපතිතුමාට 
ෙනොෙවයිද? එතුමා කැසිෙනෝ නවත්වන්න කියන ෙකොට 
රුජිෙනෝවලින් අය කරන මුදල අඩු කරනවා. ඒකද කරන්න ඕනෑ? 
රුජිෙනෝවලින් අය කරන මුදල වැඩි කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න, තුන්වැනි deal එක. 
කැසිෙනෝ ශාලාවලට ඇතුළු වීමට අපි ෙඩොලර් සියයක් අය කළා. 
ඇයි? ලංකාෙව් කැසිෙනෝ ව්යාපාරවලින් සියයට 90ක් කැසිෙනෝ 
ගහන්ෙන් විෙද්ශිකෙයෝ. සිංහල මිනිස්සු ගහන්ෙන් සියයට 5යි. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට යන්න බැරි ෙවන්න ෙඩොලර් 100ක් ගැහුවා. එතෙකොට 
දුප්පත් මිනිහාට කැසිෙනෝ එකට යන්න බැහැ. රුපියල් 15,000ක් 
ෙගවන්න ඕනෑ. අපි ඒ අය යන එක නවත්වන්නයි ඒක ගැහුෙව්. ඒ 
අය කරපු මුදල තමුන්නාන්ෙසේලා ඉවත් කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කැසිෙනෝ ගැන කථා කරනවා. ඒ මුදල ඉවත් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එක් 
ෙකෙනකුට වාහන කඩන්න දීලා තිෙබනවා. මීගමුෙව් පභාත් 
කියන මහත්මෙයකුට ෙකෝටි ගණනක් හම්බ කරන්න වාහන 
කඩන්න දීලා තිෙබනවා. ඔන්න deals, අලුවිහාෙර් මන්තීතුමා. 
අලුවිහාෙර්ලා මාතෙල් යූඑන්පී එක දිනවන්න කටයුතු කරපු 
උදවිය. අලුවිහාෙර් මැතිතුමන්ලා තමයි යූඑන්පී එක හැදුෙව්. 
යූඑන්පී එක ෙපෝෂණය කෙළේ අලුවිහාෙර් මැතිතුමන්ලා. අෙන්! 
රංජිත් අලුවිහාෙර් මැතිතුමා, බකන් නිලා ෙගන පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකු විධියට තමුන්නාන්ෙසේ ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේ 
වාෙග් ෙජ්යෂ්ඨයන්ට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද 
තමුන්නාන්ෙසේ ඉන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිටුපස ෙප්ළිෙය්යි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා පිටුපස ෙප්ළිෙය් හිටියාට තමුන්නාන්ෙසේලා 
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැදුෙව්; වැඩුෙව්. අලුවිහාෙර්ලා 
තමයි මාතෙල් දිස්තික්කෙය් යූඑන්පී එක හැදුෙව්. ඒ කාලෙය් අපට 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙග් ළඟින් යන්නත් බයයි. එච්චර සැරයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා. එෙහම කැපවීම් කරපු තමුන්නාන්ෙසේලා අද පසු 
පස ෙප්ළියට දාලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් සෙහෝදරයා -මෙග් මිත 
වසන්ත ඇමතිතුමා- නම් හතරවන ෙප්ළිෙය්  ඉන්නවා. හැබැයි 
ඉතින් හිටියාට වැඩක් නැහැ. ඒ ඇමතිකෙම් වැඩ කර ගන්න බැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රංජිත් අලුවිහාෙර් 
මන්තීතුමනි, වාහන ආනයනය කරන තනි පුද්ගලෙයකුට -
මීගමුෙව් පභාත් කියන පුද්ගලෙයකුට- දීලා තිෙබනවා, වාහන 
ෙගන්වලා මිලියන ගණනක් ෙහොයන්න. ෙම්වා තමයි deal. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි රත්රන් බලපත 50ක් දීලා තිෙබනවා. සුපීම් 
උසාවිෙයන් තහනම් නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ රත්රන් 
බලපතය ෙදන්න බැහැ. ඒවා deal. රත්රන් බලපත 50ක් ෙදනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රත්රන් ආනයනය කරන්න 
බලපත 50ක් ෙදනවා. ෙම් ෙමොකද? ෙමච්චර කාලයක් ඕනෑ 
ෙකෙනකුට ආනයනය කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා ෙන්. මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් නැහැ. එතුමා හිටියා නම් ෙම් 
කාරණය දැනගන්න තිබුණා. එතුමා උපෙද්ශකෙයෝ කිහිප 
ෙදෙනක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ උපෙද්ශකෙයෝ රෑට රෑට 
ෙහෝටල්වලට ගිහිල්ලා ෙම් ගනුෙදනු negotiate කරනවා. අපි 
මුදල් ඇමතිතුමාට ගරු කරන නිසා කියනවා, ෙම්වා ගැන ෙහොයලා 
බලන්න කියලා. ෙම් උපෙද්ශකෙයෝ කථා කරනවා, රත්රන් 
බලපත ගැන negotiate කරන්න. 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යූඑන්පී එකට කත් ඇදපු රංජිත් අලුවිහාෙර් 
මැතිතුමනි, ඔබතුමාට පුළුවන්ද රත්රන් බලපතයක් ගන්න? 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙමතැන ඉන්න කාටහරි පුළුවන්ද 
රත්රන් බලපතයක් ගන්න? ගන්න බැහැ. ඒවා ඔක්ෙකෝම කථා 
කරලා ඉවරයි. ගනුෙදනු ෙවලා ඉවරයි.  දුම් සහතිකෙයන් දැම්මා 
ෙවනම deal එකක්. ඒකට monopoly එකක් තිෙබනවා. කවුද දුම් 
සහතිකය ෙදන්ෙන්? ලංකාෙව් ෙදෙදෙනකුයි ඒක ෙදන්ෙන්. දුම් 
සහතිකය ගන්න මුදල වැඩි කළා. ඒෙකන් දානවා deal එකක්. 
ඊළඟට බියර්වලින් අය කරන බද්ද අඩු කළා. ඒකයි මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි කිව්ෙව් ෙම්ක deal අය වැයක් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා 
අය වැය කථාෙව්දී පැය ෙදකහමාරක් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුවට බැන්නා. එතුමා පැය ෙදකහමාරම 
බැන්ෙන් පසු ගිය ආණ්ඩුවට; මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනයට. හැබැයි 
මතක තියා ගන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් පාලන 
කාලෙය් තරම් කවදාවත් ෙම් රට සංවර්ධනය වුෙණ් නැහැය 
කියන එක. ෙම් රෙට් යුද්ධය අවසන් කරලා, ෙම් රටට දැවැන්ත 
සංවර්ධනයක් කරලා, ෙලෝකෙය් දියුණුම නගරය ෙකොළඹ නගරය 
බවට පත් කළා. ෙමවැනි වැඩ ෙකොටසක් කරපු ආණ්ඩුවක් ෙම් 
ෙලෝක ඉතිහාසෙය් නැහැ. එතුමාෙග් කාලෙය් ෙහොඳ ආර්ථික 
කළමනාකරණයක් තිබුණා. අද කවුද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුෙව් ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන්ෙන්? ඇයි, ෙම් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව අමාරුෙව් වැටිලා තිෙබන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොච්චර කළත් අද ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්ෙන් 
චරිත රත්වත්ෙත් මහත්තයායි, පාස්කරලිංගම් මහත්තයායි. ඒ 
ෙදන්නා ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්ෙන්. 2001 වර්ෂෙය්ත් 
ඔබතුමන්ලාට ඕකෙන් වුෙණ්. ඔබතුමන්ලා නැති වුෙණ් ඒ 
නිසාෙන්. ඔබතුමන්ලා පැරදුෙණ් ඔය කාරණය නිසාෙන්. 
පාස්කරලිංගම් මහත්තයලා, චරිත රත්වත්ෙත් මහත්තයාලා 
කියන්ෙන් වයසට ගිය pension ගිය අයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගෙනන්න අලුත් අය. ඕක දුන්නා නම් හර්ෂ ද සිල්වා මහත්තයාට 
ඔය අය වැයට වඩා ලස්සන අය වැයක් හදලා ෙදයි. එතුමාට 
දුන්නා, විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම. ෙමොකක්ද ෙම් 
ආණ්ඩුව? ආර්ථික විෙශේෂඥෙයකුට ෙදනවා, විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම. ඒෙකත් එතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන් ලිබියාවයි, 
උගන්ඩාවයි, ෙසෝමාලියාවයි බලා ගන්න. ඔන්න මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික විෙශේෂඥයාට දීලා තිෙබන ෙද්වල්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක විහිළුවක්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්යාෙග් 
ආණ්ඩුවට බැන්නා. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ෙම් කාරණය ගැන 
අහනවා. ෙම් කථිකෙයෝ දිගින් දිගටම කථා කළා, ෙම් ෙතල් මිල 
පිළිබඳව. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙතල් මිෙලහි ඉතුරුව විතරක්, US 
Dollars බිලියන ෙදකක්. ෙම් මාස 10ට ඔය ෙගොල්ලන් රුපියල් 
බිලියන 280ක් ඉතුරු කරලා තිෙබනවා. මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, ෙම් මාස 10ට ඒ රුපියල් බිලියන 
280න්  ඔය ෙගොල්ලන් ෙමොනවාද කෙළේ කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කාලෙය් උතුෙර් දුම්රිය 
මාර්ගය හැදුවා. ඒකට ගිෙය් රුපියල් බිලියන 80යි.  හම්බන්ෙතොට 
වරායට රුපියල් බිලියන 36යි. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට 
රුපියල් බිලියන 27යි.  කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයට රුපියල් 
බිලියන 42යි.  මාතර සිට කතරගම දුම්රිය මාර්ගයට රුපියල් 
බිලියන 40යි.  [බාධා කිරීම්] මුළු අම්පාර දිස්තික්කයටම- [බාධා 
කිරීම්] ෙමොනවා හරි තිෙබනවා නම් නැගිටලා කියන්න.[බාධා 
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ගණනක් ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අවුරුදු ගණනාවක් යූඑන්පී ආණ්ඩුවක් නැතුව දුක් වින්දා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා posters ගහලා, පක්ෂය හැදුවා. නමුත් අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වාහන බලපතයත් නැහැ, විමධ්යගත අරමුදෙල් 
සල්ලිත් නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලාට අද අගමැතිතුමා හමුෙවන්න 
යන්න පුළුවන්ද? ඒකට appointment එකක් ගන්න පුළුවන්ද? 
අගමැතිතුමාට call  එකක් ගන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීම්] ගන්න 
බැහැ. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට අගමැතිතුමා හමුෙවන්න යන්න 
බැහැ.  ෙමතැන නිකම් තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි උතුෙර් දුම්රිය මාර්ගය 
හදලා, හම්බන්ෙතොට වරාය හදලා, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
හදලා, කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හදලා, මාතර සිට කතරගම 
දුම්රිය මාර්ගය හදලා, මුළු අම්පාර දිස්තික්කයම හදලාත් ගිෙය් 
රුපියල් බිලියන 275යි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් මාස 10 තුළ ලැබුණු 
සල්ලිවලට ෙමොනවාද කෙළේ?   

ගරු අගමැතිතුමා ෙම් පැත්තට එන්න. විපක්ෂ සන්ධානය 
ෙවනුෙවන් අපි ඔබතුමා පිළිගන්නවා. ජය ෙව්වා! ජය ෙව්වා!! 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අහලා ගරු 
අගමැතිතුමාටත් විපක්ෂෙය් ඇවිත් වාඩිෙවන්න හිතුණා. [බාධා 
කිරීම්] පැත්ත මාරු ෙවනවා. වයර් මාරු ෙවනවා.  ඒකට ඉතින් 
දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන 
බරපතළම කාරණය ෙකොෙළේ වහලා ගහන එකයි. ෙමය 
ෙපෞද්ගලීකරණයට පාර හදන අය වැයක්.  මට මතකයි, 2001 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිතුමා හැටියට පත්ෙවලා 
"Regaining Sri Lanka" කියලා ෙපොතක් ගැහුවා. ඒ ෙපොත ගහලා 
ෙමොකක්ද කිවෙව්? "Regaining Sri Lanka" කියන ෙපොත ගහලා, 
රෙට් තිෙබන සියලුම රාජ්ය ආයතන විකුණන්න අවශ්ය කටයුතු 
කළා. Ceylon Petroleum Corporation එෙක් සියයට 25ක් 
වික්කා. 2001 - 2004 කාලෙය් විකුණපු තවත් ආයතන විශාල 
සංඛ්යාවක ලැයිස්තුවක් මම ළඟ තිෙබනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා 
ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, විදුලි බල මණ්ඩලය, වරාය ආදී 
සියලු ආයතන විකිණීම සඳහා තමයි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න හදන්ෙන්? දයා ගමෙග් 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැටුපට 
රුපියල් 10,000 එකතු කරනවා කියලා.   

දැන් බලන්න, අෙප් දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට ෙකොච්චර උදවු කළාද? ඔබතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට සල්ලි ෙකොච්චර දීලා තිෙබනවාද? සිරිෙකොෙත් ලයිට්  
කපනෙකොට ලයිට් බිල ෙගව්ෙව් දයා ගමෙග්. ෙමොකක්ද ඔබතුමාට 
හම්බ ෙවච්ච ඇමතිකම? ඔබතුමාට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
සැලකුවාද?   තමුන්නාන්ෙසේ තමයි කාදර්ෙගන් පස්ෙසේ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ෙවනුෙවන් ලයිට් බිල ෙගව්ෙව්. තමුන්නාන්ෙසේ 
අම්පාරට ෙවලා දිස්තික්කයට නායකත්වය දුන්නා.  
තමුන්නාන්ෙසේ ජාතික සංවිධායක හැටියට පක්ෂය ෙවනුෙවන් 
ෙකොච්චර වියදම් කළාද? අද තමුන්නාන්ෙසේට වැඩිය බලය 
තිෙබනවා ස්වාමිනාදන් මහත්තයාට.  [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මම කියනවා ෙම් අය වැය- 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member. 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබිලා තිෙබන අමාත්යාංශය, පාථමික 

කර්මාන්ත අමාත්යාංශය. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව අවුරුදු 
20ක් තිස්ෙසේ ෙම් රටට ගත්ත ණය ෙගවන්න අපි ආදායම- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් කථාව 

කරෙගන යන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හරි. ඔබතුමාෙග් ඇමතිකම පාථමික ෙන්. ඔබතුමා ෙමතැන 

පාථමික වැඩ කරන්ෙන් නැතුව ඉන්නෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි සිරිෙකොෙත් ලයිට් බිල ෙගව්ෙව්. 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා  සිරිෙකොෙත් ලයිට් බිල ෙගව්වාය කියලා 
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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පිළිගන්නවාද? ඔබතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් වියදම් 
කළා කියලා පිළිගන්නවාද? [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමා, 
තමුන්නාන්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් සිරිෙකොෙත් 
ලයිට් බිල ෙගව්වා.  නමුත් තමුන්නාන්ෙසේට අෙප් ආණ්ඩුෙවන් 
අත්පත් කර ගත් තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඉඩම ගන්න පුළුවන් වුණාද?  
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඉඩමක් අෙප් ආණ්ඩුෙවන් අත්පත් කර ගත්තා.  
දැන් මාස 10යි.  තමුන්නාන්ෙසේට ඒ ඉඩම ගන්න පුළුවන් වුණාද? 
තමුන්නාන්ෙසේ එදා චම්පික රණවක මහත්තයාට ඇඟිල්ල දිගු 
කරලා "වහාම මෙග් ඉඩම ෙදනවා" කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
යුඑන්පී ආණ්ඩුව හදලා, පක්ෂය ෙවනුෙවන් කැප ෙවලා ඉන්නවා. 
නමුත් තමුන්ෙග් ඉඩම  ගන්න බැහැ.  ෙමොන පාථමික ඇමතිකම්ද 
ගරු ඇමතිතුමා? [බාධා කිරීම්] ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member. 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඉඩම් දීපු ඒවා, ඉඩම් ෙබදාගත් ඒවා අය වැය කථාවක්ද?[බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්දානන්ද  අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ඔබතුමා  කථා 

කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  [බාධා කිරීම්]  හවසට එන්න 

මම ෙපන්වන්නම්.  හවසට එන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ෙම් ආණ්ඩුව,    ෙපෞද්ගලීකරණය  
කරන්න හදනවා. අද රට විකුණන්න හදනවා.  ෙම් කරන්න 
හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? බලන්න, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 
සංගමය - [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට පැමිණියාට පස්ෙසේ ෙම් තරුණ 
මන්තීවරු පුදුම විධියට කෑ ගහනවා. ගරු මන්තීවරුනි, 
ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනා මට විරුද්ධව කෑ ගැහුවාට අගමැතිතුමා 
ගණෙන් රුපියල් ලක්ෂ පනහ, පනහ  ෙදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, එක කාරණයක් කියන්න අවශ්යයි. මම 

තමයි, සිරි ෙකොත ලයිට් බිල් ෙගව්ෙව්. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙමොකක්ද, අගමැතිතුමනි? 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සිරිෙකොෙත් ලයිට් බිල ෙගව්ෙව් මමයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහමද? එෙහම නම් දයා ගමෙග් මැතිතුමා  අසත්ය කිව්ෙව්. 

[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
එෙහම නම් දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා කියන්ෙන් අසත්ය. [බාධා 
කිරීම්]  දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා තමයි  අපට කිව්ෙව් - [බාධා කිරීම්] 
ගරු දයා ගමෙග් මැතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට කථා 
කරන්න. [බාධා කිරීම්] අගමැතිතුමා ෙගව්ෙව් නැහැ. දයා ගමෙග් 
මැතිතුමා සල්ලි දුන්නාම, අගමැතිතුමා ෙගව්වා. [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමා කිව්වා, සිරිෙකොෙත් 
ලයිට් බිල ෙගව්ෙව් එතුමා කියලා. මම කියනවා, දයා ගමෙග් 
මහත්තයා දීපු සල්ලි ටික තමයි, අගමැතිතුමා ෙගව්ෙව් කියලා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, බාධා කිරීම නවත්වන්න. දැන් බාධා කිරීම් 

නවත්වන්න. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙම් අය නිකම්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කවුද? අෙන් යනවා,  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

යන්න.  [බාධා කිරීම්]  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමා කිව්වා 
ෙන්, ලයිට් බිල ෙගව්වා කියලා. [බාධා කිරීම්] අගමැතිතුමා ලයිට් 
බිල ෙගව්වා නම් මම කියපු කථාව  ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා. 
[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමා කිව්වා, 
ලයිට් බිල ෙගව්වා  කියලා. [බාධා කිරීම්] එම නිසා මම ඒ කථාව 
ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීවරුනි, දැන් 
ඉඳගන්න. මම ඒ කථාව ඉල්ලා අස්කර ගත්තා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
හැබැයි, ඒ ලයිට් බිල ෙගව්ෙව්, දයා ගමෙග් මහතා දීපු සල්ලිවලින් 
කියන එකත් මතක් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  දයා ගමෙග් මැතිතුමා මට 

සල්ලි දුන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇත්තද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ෙවන 

ෙකෙනකුට දීලා ඒක අගමැතිතුමාට දුන්නාය කියලා මා කියනවා. 
[බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරනවා, ෙම් රාජ්ය ආයතන විකුණන එක ගැන. 
[බාධා කිරීම්] ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙම් රාජ්ය  ආයතන 
විකුණන්න එපා. ගරු අගමැතිතුමනි, බලන්න දැන් ඔබතුමන්ලා 
විශාම වැටුපට කරන්න යන ෙද්. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ අඩු පඩියට ආණ්ඩුෙව් 
රක්ෂාවලට එන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ අඩු පඩියට 
රක්ෂාවට එන්ෙන්, විශාම වැටුපක් ලැෙබන නිසායි. අවසාන 
කාලෙය් තමන්ෙග් දරුවන් ටික ඒ විශාම වැටුෙපන් ජීවත් ෙවන 
නිසා; තමන්ෙග් අංග විකල දරුවා ෙම් විශාම වැටුෙපන් ජීවත් 
ෙවන නිසා. නමුත් ගරු අගමැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ විශාම 
වැටුප කපන්න හදනවා. ෙම් කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? ග රු 
මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලා මට විරුද්ධව කෑ ගහනවා. 
ඔබතුමන්ලාට ගමට යන්න පුළුවන් ද? [බාධා කිරීම්] විශාම 
වැටුපට ගහලා ඔබතුමන්ලාට ගමට යන්න පුළුවන් ද? [බාධා 
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා අගමැතිතුමා ඉස්සරහ වීරෙයෝ ෙවන්න 
හදනවා. හැබැයි, ගිහිල්ලා එතුමා හමු ෙවන්න පුළුවන්ද? අපට 
පුළුවන් ගිහිල්ලා අගමැතිතුමා හමු ෙවන්න. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බැහැ. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුවට මූල්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳව කිසිම අවෙබෝධයක් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] අගමැතිතුමනි, කට්ටිය කෑ ගහනවා. නමුත් ඔබතුමා ගණන් 
ගන්න එපා. නායකෙයක් වුණාම ඇහුම්කන් ෙදන්න ඕනෑ.  If you 
want to be a leader you have to be a good listener. ඒක 
ඔබතුමා දන්නවා  ෙන්. ඒ නිසා ඇහුම්කන් ෙදන්න ඕනෑ. ෙහොඳ 
නායකෙයක් වුණාම ෙහොඳ ඇහුම්කන් ෙදන්ෙනක් ෙවන්නත් ඕනෑ. 
බාධා කළාම, ෙහොඳ නායකෙයක් ෙනොෙවයි. මම විශ්වාස කරනවා, 
අෙප් අගමැතිතුමා ෙහොඳ නායකෙයක්, ෙහොඳ ඇහුම්කන් 
ෙදන්ෙනක්  කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් මූල්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳව අපි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. අද -ෙම් ෙදසැම්බර් මාසය- ෙවනෙකොට, ඇෙමරිකන්  
ෙඩොලරය රුපියල් 150ට නඟිනවා. කාටවත් ඒක නවත්වන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගරු අගමැතිතුමනි, දැනුමක් තිෙබන ආර්ථික 
විෙශේෂඥයන් ගැනයි තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කෙළේ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආර්ථිකය පිළිබඳව මහා උජාරුවටයි කථා 
කෙළේ. හැබැයි, අද  තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙඩොලරය පවත්වා ෙගන 
යන්න බැහැ. අද විෙද්ශ සංචිත කඩා වැටී ඇති බව 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ගිනි ෙපොලියට ණය 
ගන්නවා. අපට තිබුණු ෙලොකුම ෙචෝදනාව ගිනි ෙපොලියට ණය 
ගත්තා කියන එකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 2014දී 
යූ.එස්. ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් ණය ගත්තා. අපි ගත්ෙත් සියයට 
5.25ක ෙපොලියට. ගරු අගමැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා මිලියන 
650ක් ගත්තා. නැවතත් තමුන්නාන්ෙසේලා මිලියන 1,100ක් 
ගත්තා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා ගන්ෙන් කීෙය් ෙපොලියටද? 

තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා ගන්ෙන් සියයට 6.28, නැත්නම් සියයට 
6.5 ෙපොලියට. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් මුදල් ඇමතිකම 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාට 
ෙදන්න. එතුමා ෙම් වැඩ ටික මීට වඩා ලස්සනට කළමනාකරණය 
කර ෙගන යාවි. ඔබතුමා මාෙග් කථාව අහ ෙගන හිටිෙය් නැහැ. 
ඔබතුමා  ඒ ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ. ඔබතුමා 
බලන්න, ෙම් අය වැය ෙයෝජනා ඇතුෙළේ දමලා තිෙබන deals ටික 
ගැන. ඔබතුමා ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ඒ ගැන ෙහොයලා 
බලන්න. අපි විපක්ෂය හැටියට ඔබතුමාට ෙම් ගැන කියන්න ඕනෑ. 
රුජිෙනෝ ව්යාපාරය කරන්ෙන් කවුද කියලා බලන්න. රුජිෙනෝ 
ව්යාපාරයට සල්ලි දුන්ෙන් කවුද කියලා බලන්න, ගරු 
අගමැතිතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේ බලන්න, AMW එෙක් සියයට 
35ක් ෙකොටස් ගත්ෙත් ෙමොන ඇමතිවරයාෙග් සෙහෝදරයාද 
කියලා. ඔබතුමා ෙම්වා ගැන ෙහොයලා බලන්න. අපි ඔබතුමන්ලාට 
ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි. දුම් සහතික නිකුත් කිරීම පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොයලා බලන්න.  

රත්තරන් ෙගන්වීම සඳහා බලපත ලබා දීම ගැන ෙහොයලා 
බලන්න, ගරු අගමැතිතුමනි.  දැන් උපෙද්ශකවරු පත් කරලා 
තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට ෙම් ගැන  ෙචෝදනා කරන්ෙන් නැහැ. 
 සමහර ඇමතිවරුන්ෙග් උපෙද්ශකවරුන්   රෑට හිල්ටන් 
ෙහෝටලෙය්දී ගනුෙදනු ගැන කථා කර ගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේට 
මම visiting cards ටික ෙදන්නම්; තමුන්නාන්ෙසේ බලන්න. අද 
වරාෙයන් වාහනයක් එළියට ගන්න රුපියල් ලක්ෂ 15ක් 
ඉල්ලනවා, ඇමතිවරුන්ෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරු. අපි 
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා නිවැරදි කරන්නයි 
හදන්ෙන්. අපට ඔබතුමන්ලා එක්ක ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් නැහැ. 
ෙම්ක පජාතන්තවාදී රටක්. ගරු අගමැතිතුමනි, අපට කථා කිරීෙම් 
අයිතිය තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව තිබුණු 
කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාත් අපිව විෙව්චනය කළා. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ගැහුෙව් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාව හිෙර් 
දැම්ෙම් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ.  අපට 
කථා කිරීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටින මන්තීවරුන් ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත් ෙවලා ආපු අය. ඒ නිසා 
අපට කථා කරන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්, 
මාෙග් කථාෙවන් පසුව කථා කරන්න. මම වැරදි නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ණය අර ෙගන නැත්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
රුජිෙනෝවලට බදු අඩු කරලා නැත්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා electric 
වාහනවලට බදු අය කරලා නැත්නම්,  "නැහැ" කියලා කියන්න.  
මම ෙපෞද්ගලිකව කථා කෙළේ නැහැ. මම ෙපෞද්ගලිකව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ගැහුෙව් නැහැ. මම ෙම් අය වැය ෙයෝජනා 
ගැනයි කථා කෙළේ. ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත් ෙවලා තමයි අපි ෙම් 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්න ඕනෑ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දැක්කාද, අෙප් පක්ෂෙය් ඉඳලා ආණ්ඩුවට 
ගිය ඇමතිවරුන් කී ෙදෙනක් ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලට 
විරුද්ධව කථා කළාද කියලා? මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා කථා 
කළා. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කථා කළා. එතුමා තමයි හිටපු 
මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවට පක්ෂද කියලා එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂියට තට්ටු 
කරලා අහන්න කියලා මම එතුමාට කියනවා. අපි එහා පැත්ෙත් 
කැන්ටිෙම්දී හමු ෙවනවා. අපි එකට කෑම කනවා, ගරු 
අගමැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමතිතුමන්ලා එක්ක. එතුමන්ලා අපට 
ඇවිල්ලා කියනවා, "කරන්න ෙදයක් නැහැ, අපි ෙම් අය වැයට 
පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්ෙන් කැමැත්තකින් ෙනොෙවයි" කියලා. ෙම් 
අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය දීලා අපට ගමට යන්න බැහැ කියලා 
අෙප් සෙහෝදර ඇමතිතුමන්ලා කියනවා. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් පතිපත්ති ෙමහි තිෙබනවා. ඉතින් ඒෙක් 
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පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අෙන්, කෑ ගහන්ෙන් නැතුව 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලාට පශ්නයක් නැහැ. 
තමුන්නා න්ෙසේලාෙග් අදහස්, ෙයෝජනා ෙම් තුළ තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්ති ෙම් තුළ තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි අෙප් ගෙම් ශී ලංකා 
කාරයාෙග් පතිපත්ති ෙම් තුළ නැහැ. ගරු අගමැතිතුමනි, අපට 
ඡන්දය ෙදන්ෙන් ගෙම් මිනිසුන් බව ඔබතුමා දන්නවා. ගරු 
අගමැතිතුමනි, අපට ඡන්දය ෙදන්ෙන් මධ්යම පාන්තිකෙයෝ. ෙම් 
අය වැයට  පක්ෂව ඡන්දය දීලා අපට ගමට යන්න බැහැ.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා දින සියෙය් වැඩසටහන 
යටෙත් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට සහනාධාර දුන්නා. මැතිවරණයට 
ඔන්න ෙමන්න කියා තිෙබද්දී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 
මහනුවර දිස්තික්කෙය් ගමක් ගමක් ගාෙන් ගිහිල්ලා subsidy  
ෙබදුවා. ෙත් කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් අසූවක් ලබා දුන්නා. දයා 
ගමෙග් ඇමතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] එක මාසයයි දුන්ෙන්. ගරු 
අගමැතිතුමනි, ඒක විශ්වාස කරලා තමයි එම ජනතාව 
ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දුන්ෙන්. කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ඇතුළු ලක්ෂ 
ගණනක් ජනතාව ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දුන්නා. රබර්, ෙත් වතු 
හිමියන්, වී ෙගොවියන් ආදී සියලු ෙදනාම ඒ සහනාධාරය ලබා ෙදයි 
කියලා විශ්වාස කරලා ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දුන්නා, ගරු 
අගමැතිතුමනි.  

රාජ්ය ෙසේවකයන් ඔබතුමන්ලා ගැන ෙලොකු විශ්වාසයක් 
තැබුවා. ඔබතුමන්ලා රුපියල් දසදහස එල්ලන්ෙන් නැතුව මූලික 
වැටුපට එකතු කරයි කියලා හිතුවා. ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, ඒ 
අපි රැකියා දීපු උපාධිධාරින් බව. ඒ අය අෙපන් රැකියා අර ෙගන, 
අෙපන් බයිසිකල් අර ෙගන, අපි හදපු කාපට් පාෙර් ගිහිල්ලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්නා, රුපියල් දසදහස මූලික වැටුපට 
එකතු කරයි කියලා විශ්වාස කරලා. ඒක තමයි යථාර්ථය. අද රාජ්ය 
ෙසේවකයාෙග් මූලික වැටුපට ඒ රුපියල් දසදහස එකතු ෙවලා 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක එල්ලුවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ මුදල 
මූලික වැටුපට එකතු කරන්න බැහැ. IMF එක තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ඒක කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ඒක කරන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා 2001 වසෙර්දීත් 
ෙම් ෙදයමයි කෙළේ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්ලාට මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ෙම් විධියට ෙම් රට ෙගන යන්න බැරි බව. ෙමෙහම කරන්න 
එපා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ අනුව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරියට යන්න බැහැ.  

හිටපු වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එන විට මම ෙම් 
කිය කියා හිටිෙය් මහනුවර දිස්තික්කෙය් අපට තිෙබන ෙත් දලු 
පශ්නය ගැනයි. ගරු අගමැතිතුමනි,  කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් ඔළුව 
වනලා කියනවා, "ඔව්, ෙත් දලු පශ්නය තිෙබනවා" කියලා. ඒ 
පශ්නය තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒක 
ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි. සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාෙගන් දළු 
පශ්නය ගැන අහන ෙකොට ඔළුව වනලා එළියට ගියා. ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා දන්නවා, අද අෙප් ගම්වල තිෙබන ෙත් දළු 
පශ්නය  ෙලොකු පශ්නයක් බව. ඒ පශ්නය තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

අර බලන්න, එතුමා ඔළුව වනනවා; ඔබතුමන්ලා කෑ ගහනවා. 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඔළුව වනනවා, අර ෙපොඩි ෙකොල්ෙලො ටික 
කෑ ගහනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් 

ෙම්කයි. මම ෙම් ගැන ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ. ඉන්ධන මිල අඩු 
වන ෙකොට මුළු ෙලෝකෙය්ම ෙභෝගවල මිල අඩු ෙවනවා. ඒක 
තමයි යථාර්ථය. When the price of oil comes down - 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
But, you gave the subsidy, Hon. Minster. Can you 

remember that you came to Nawalapitiya during the time 
of the election? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes. අපි දුන්නා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා දුන්නා. නමුත් ඇයි, ඡන්දය ඉවර වුණු ගමන් ඒක 

නැවැත්වූෙව්? ඒක කැතයි ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි දුන්නා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කැතැයි ෙන්. ඇයි, මාෙසන් නැවැත්වූෙව්? "අපි දුන්නා, දැන් 

නැවැත්වූවා" ෙන්ද? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් අෙප් නායකයා. ඔබතුමා තමයි අෙප් දිස්තික් 
සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිතුමා. ඔබතුමා දළු ගැන කථා කරලා 
තිෙබන ඡන්ද ටික කඩා ගන්න එපා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No. මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙම්කයි. When the price of 

oil comes down, the commodity prices come down all 
over the world.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
That is okay. Forget about the oil prices. I am talking 

about tea. මම දඵ ගැන කථා කරන විට ඔබතුමා oil ගැන කථා 
කරනවා. ඕක තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
"යන්ෙන් ෙකොෙහේද?" කියලා ඇහුවාම, "මල්ෙල් ෙපොල්" 

කියනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙත්, රබර් කියන ඔක්ෙකොම ඒවාෙය් මිල අඩු ෙවලා 

තිෙබනවා. ෙතල් මිල අඩු ෙවනෙකොට ෙභෝගවල මිල අඩු ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
තමුන්නාන්ෙසේලාට US Dollars  බිලියන ෙදකක් - රුපියල් 

බිලියන 280ක් - ඉතිරි වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒෙකන් ෙමම 
subsidy එක ෙදන්න බැරි වුණාද?  ඒ සල්ලි ෙකෝ? කවුද ගිල්ෙල්? 
කවුද කෑෙව්? තමුන්නාන්ෙසේ මහනුවර දිස්තික්කෙයන් ඡන්ද 
ෙදලක්ෂ ගණනක් ලබා ගත්තා. අපි ඒ ගැන සතුටු වුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේ එදා වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා හැටියට 
නාවලපිටියට ආවා. තමුන්නාන්ෙසේ ඇත්ගාලට ඇවිල්ලා කුඩා ෙත් 
වතු හිමියන්ට සහනාධාර දුන්නා. මිනිස්සු වැන්දා, ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට බුදු බව අත්ෙව්වා! කියලා. දැන් අහන්න 
ෙකෝ, බුදු බව අත්වන්ෙන් කාටද කියලා. බුදු බව අත්වන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේටද, තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඥාතීන්ටද? දැන් මිනිස්සු 
බනිනවා ගරු ඇමතිතුමනි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියයි  ඉතිරිව 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි. අවසාන වශෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, - [බාධා 

කිරීමක්]   මෙග් මිතයා, මම විහිළු කළාට ගණන් ගන්න එපා.  
ඔබතුමන්ලාෙග් අෙප් මත විෙරෝධයක් තිෙබන්න පුළුවන්; අෙප් 
පතිපත්තිවල ගැටලුවක් තිෙබන්න පුළුවන්.  ඔබතුමන්ලා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයන් තරග කළා; අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් 
තරග කළා.   ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ජන වරමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ, ජාතික ආණ්ඩුවකට යන්න. අපි වරපසාද 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්,  ෙගවල්, වාහන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ඇමතිකම් ගන්න ගිෙය් නැහැ. අපි මිනිසුන්ෙග් මතයත් එක්ක 
ඉඳෙගනයි කටයුතු කරන්ෙන්,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.     
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඡන්ද පදනම තිෙබන්ෙන්, දුප්පත් 
මිනිහාෙග්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ෙය් ඡන්ද පදනම තිෙබන්ෙන් 
මධ්යම පාන්තිකයාෙග්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය ලබා ෙදන්ෙන් 
සල්ලිකාරෙයෝ; ෙකෝටිපතිෙයෝ. අපට ෙමම අය වැයට ඡන්දය ලබා 
ෙදන්න බැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ඒ නිසා  අපි ෙමම 
අය වැයට විරුද්ධව ඡන්දය ලබා ෙදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි නැවතත් ඔබතුමාට කියනවා, විපක්ෂෙය් 
සිටින සන්ධානෙය්  සියලු ෙදනාම ෙම් අය වැයට විරුද්ධව ඡන්දය 
ෙදන බව.  ඒ වාෙග්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින 
මෙග් සෙහෝදර මැති ඇමතිතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  
අවාසනාවට එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. දැන් අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මා අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

ඒ සියලුම මැති ඇමතිතුමන්ලාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් මතය; එතුමාෙග් සංකල්පය 
ෙමම අය වැෙය් තිෙබනවා නම් ඔබතුමන්ලාෙග්  ඡන්දය ෙම් අය 
වැයට  ලබා ෙදන්න කියලා.  එෙහම නැත්නම්,  ෙම් අය වැයට 

ඡන්දය ලබා දීම ගැන නැවතත් සලකා බලන්න කියලා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[3.08 p.m.] 

 
ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු  ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு . எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Sir, many speakers from the Opposition have spoken, 

but I do not think they touched much on the Budget as 
there was more noise than reference to the Budget.  

Basically, this Budget is reviving a crisis-driven 
economy with people-friendly development. Sri Lanka 
should take into account the famous words of the former 
US President John F. Kennedy: “Ask not what your 
country can do for you - ask what  
you can do for your country.”  

We inherited a crisis-ridden economy and it is not an 
easy task to revive the economy which has been 
mismanaged for the last ten years. The Budget, 2016 is 
both a development-oriented and a relief-centred Budget. 
This implies that the main thrust of the Budget is twofold 
and it includes reducing the cost of living burden of the 
people while carrying forward the development agenda.  

According to the Fitch Ratings, the Budget Proposals 
of the Government reiterate an ambitious set of economic 
reforms aimed at raising foreign investments, boosting  
private sector participation in the economy, promoting 
public-private partnerships, reducing the dependency in 
costly foreign borrowings, upgrading the ease of doing 
business and ensuring governance standards with the 
view to achieve inclusive growth, employment 
generation, shared prosperity and protecting the poor and 
the vulnerable. That is the theme of the Budget. In the 
Budget 2016, public investments have focused on 
infrastructure development, health, education and human 
capital development. Therefore, the Budget, not only 
helps to revive the crisis-driven economy, but also 
includes proposals to achieve people-friendly inclusive 
development. This is what this Budget entirely has in 
mind, but the Opposition misinterprets the terms of this 
Budget.  

The past mistakes and mismanagement are challenges 
to the new Government. Under the previous regime, 60 to 
70 per cent of the total Budget was at the discretion of a 
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few family members. As a result, the position of the  
Cabinet of Ministers was also eroded without any 
authority. Public assets were misused and were given to 
friends and relatives. The global confidence was eroded 
resulting in losing of foreign investments and “wait and 
see” policy of the private sector.  

High unsustainable debt of 72 per cent of the GDP and 
excessive dependence on foreign commercial borrowings 
from a few countries on exorbitant interest rates, low 
growth, tamasha-ridden economy with wasteful 
expenditure,  failure to look into the human rights issues 
and dignity of minority community had serious adverse 
implications on the economy.  

Unemployment rate of educated youth is more than 20 
per cent. The national policies were made on discretions 
and opinions of a few family members rather than on 
wider consultations of national aspirations. Hence, the 
policy failures and Government failures resulted in 
accumulated burdens and had carried forward an impact 
on the Budget, 2016. This must be really studied by the 
Opposition. High debt servicing resulted in exorbitant 
amounts of expensive foreign debts obtained by the 
previous regime which has imposed a limitation in 
managing the budgetary resources of  the current year. 
Funds were mismanaged violating of tender procedures, 
principles of good governance with lack of transparency 
and accountability. Unsolicited proposals were also 
encouraged.  

Public enterprises were managed badly with political 
motives and funds were diverted for other purposes. The 
total outstanding debt of  SriLankan Airlines had 
amounted to  Rs. 157 billion and about 72 per cent of that 
has been accumulated during the previous regime.  

Although infrastructure-related development works 
were carried out in the past at an accelerated pace, there 
were very little concerns for “value for money” and as a 
result, the country was saddled with large amount of 
foreign debts and high debt servicing resulting in 
limitations imposed on spending.  

Sri Lanka damaged its foreign relations, lost its 
international image and also got foreign assistance and 
the GSP Plus deprived due to poor handling of foreign 
relations. The country was isolated by the international 
community. There was a ban on export of our fish to the 
European Union, which makes up 68 per cent of the total 
fish exports and the annual loss is about Rs. 23 billion due 
to this ban. But in the last few months, we received 
positive responses from the global community as 
measures were taken by us to reinstate democracy, good 
governance, transparency and accountability. The Hon. 
Minister of Finance has formulated an excellent, people-
friendly Budget covering all sections of the society, given 
these limitations.  

The Budget, 2016 aims to promote macroeconomic 
stability, which includes maintaining a single-digit low 
inflation - that is, between 2 to 3 per cent at end of the 
year - a high economic growth between 7 to 8 per cent, 
stability of balance of payments, increasing foreign 
exchange reserves, generating one million employment 
opportunities - a brainwave of our Prime Minister - 
poverty reduction, development of an agriculture-based 
rural economy and inclusive development that takes care 
of all vulnerable groups including the senior citizens, 
women and children.  

The budget deficit in 2016 is expected to be Rs. 740 
billion, which is 5.9 per cent of  the GDP. The Budget 
expects the GDP growth rate to be between 7 to 8 per 
cent in 2016. Foreign Direct Investment, the export 
promotion strategy, the public-private partnership and 
private sector development are the key pillars of the 
budgetary framework. This Budget proposes that Sri 
Lanka should now be graduated from an inward-looking 
strategy to an outward-looking strategy to reach out to 
new markets beyond the boundaries of the country. In 
this Budget, the private sector is recognized as the engine 
of economic growth. Do not forget that, Hon. Members 
of the Opposition. Our exports have gradually declined 
and now stand at 14 per cent of the GDP, whereas 
imports have increased up to 27 per cent of the GDP.  

The Budget Proposals for 2016 include the following 
very significant features. The land lease taxes on 
foreigners will be removed to promote investments. 
Investments are important, if the country has to do well in 
this economy. Then, the Budget has directed to establish 
an Export-import Bank - Exim Bank - to facilitate 
international trade. It will improve international trade in 
the country.  

The Exporters’ Association of Sri Lanka has 
expressed their satisfaction over the Budget, 2016, as it 
proposes to establish an Export Development Council of 
Ministers chaired by His Excellency the President for the 
formulation and implementation of the country’s export 
development strategy.  

Also restructuring of the Export Development Board, 
the Board of Investment and the formulation of an SME 
policy are considered as important pillars for export 
growth, SME development and inclusive growth.  

The Budget laid down several foreign investment-
friendly proposals including the lifting of restriction on 
foreign ownership of lands. Under the former regime, 
foreigners owning of properties was banned in 2012 and 
the real estates leased to non-nationals were subjected to 
100 per cent tax payable upfront for the entire duration of 
the lease. The Budget Proposals for 2016 remove that tax 
on non-nationals to promote Foreign Direct Investments. 
That is an important factor which we have to consider for 
the purpose of promoting Foreign Direct Investments.  
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This Budget has focused on the population below the 
poverty line - the low-income groups, the lower middle-
income groups and on regions lagging behind. In Sri 
Lanka, over 20 per cent of the population earns less than 
US Dollars 2 per day. The Northern Province, the Eastern 
Province, the Uva Province and other provinces are 
lagging behind due to being ignored when it comes to 
development.  

Sir, agriculture is a cornerstone of our economy. The 
Government is formulating a new agricultural policy to 
make the country self-sufficient in maize, soya beans, 
chilies, onions and potatoes by 2018 through crop 
diversification, to improve production and to graduate 
into an agribusiness with access to export market from a 
subsistence economy. The post-harvest losses are about 
30 to 40 per cent. Therefore, the Government proposes to 
set up warehouses with state-of-the-art technology to 
address the post-harvest issues. A cash grant of Rs. 
25,000 will be provided to a small-scale paddy farmer for 
a maximum extent of one hectare. This will allow farmers 
greater flexibility in selecting their farming inputs.  

The Budget Proposals also highlight some of the 
important development interventions to make the life of 
the masses more comfortable and to uplift the national 
economy. That  is very important. The Sri Lankan 
harbours are targeted to reach the top twenty harbours in 
the world by 2025. The Hambantota and Trincomalee 
Harbours will be revived for ship repairing and bunkering 
purposes. Then, Rs. 1,500 million has been allocated to 
develop the Kelani Valley Railway Line. Also the entry 
point to Pettah is to be made convenient and the road will 
be developed from the Kelani Bridge up to Pettah. Rs. 
1,000 million has been allocated to set up storage 
facilities for crops. New domestic airports are to be 
established in Digana, Badulla and Puttalam. A new 
access road from Kelaniya  to Colombo Fort is to be built 
at a cost of Rs. 4,000 million.  

Then, sweeping reforms will be introduced to 
streamline the operations of public enterprises and their 
management will be professionalized, not politicized. The 
private sector will be encouraged to join the management 
of the Katunayake and Southern Expressways. Public-
Private Partnership in the operation of monorails 
connecting Negombo-Katunayake-Colombo and 
Colombo-Kaduwela is proposed in the Budget to 
strengthen the transport arrangements, which is a very 
important and a significant factor.  

The 2016 Budget has given much emphasis to human 
capital development and to uplift the quality of human 
resources, so that we can compete internationally with 
other countries. In this context, health, education, 
technical skills and vocational training have been given 
important focus in the national Budget.   

With regard to the health sector, substantial funds 
have been allocated and this includes Rs. 3,000 million 
for development of Anuradhapura, Jaffna and Kurunegala 
Hospitals;  Rs. 2,000 million to construct a specialized 
hospital for kidney diseases in Minneriya; Rs. 6,500 
million to construct kidney dialysis centres and Rs. 3,000 
million to construct three Cancer Hospitals in Nallur,  
Kandy and Matara.  

Then Sir, with regard to the education sector, a 
sizeable amount of over Rs. 65,000 million has been 
allocated  for capital development work for 2016. About 
5.4 per cent of the GDP has been set aside for 
development of the education sector.  Rs. 3,000 million 
has been allocated to construct a university named, 
"Mahapola University" in Malabe which would offer 
courses in Business Administration, English and 
Management and all the undergraduates will receive 
accommodation facilities, which is an important step. 

The majority of this country who migrate for 
employment have been serving as housemaids because 
the education system in the past has not improved their 
skills in technical and vocational areas and such focus 
was absent in the then GCE  O/L  and A/L curricula. The 
Budget proposes technical and vocational training for O/
L and A/L students which help bridge the gap between 
education and employment and help them access decent 
employment on par with their educational qualifications.  
Every student to complete A/L education or receive 
vocational training after O/L is to be made compulsory. 
Then, Rs. 300 million has been allocated to grant interest-
free loans to university students to purchase laptops.  The 
number of students in a classroom will be limited to 35.  
Also, Rs. 30,000 million has been allocated to upgrade 
and improve facilities of  1,360 neglected schools. 
Further, Rs. 15,000 million has been allocated to provide 
libraries and IT centres in schools. Sir,  Rs. 250 million 
has been allocated to develop estate schools. Import taxes 
on books, journals, magazines and sports goods will be 
removed completely. Then, Rs. 4,000 million has been  
allocated to provide sanitation facilities to schools. Many 
schools do not have proper sanitation facilities.  Poor 
attendance and increased dropouts  are partly attributed to 
lack of sanitation facilities. Then, Rs. 2,000 million has 
been allocated to provide accommodation and other 
amenities for school teachers and conduct continuous 
training programmes, particularly, for Science, 
Mathematics and English teachers. The education sector 
will be modernized with the introduction of life skills and 
independent thinking and exam-centered education 
system will  be replaced by a skills-centered system.    

 Then, Sir, the Budget also proposes to strengthen and 
improve the banking and financial sector. The Central 
Bank of Sri Lanka had failed in its role as an independent 
regulator in the past due to politicization which led the 
the finance companies prone to vulnerability. This 
Budget proposes to change this situation by restructuring 
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the banking and financial sector and several banks are to 
be merged to set up a stronger financial institution.   

Then, with regard to the housing programme to cover 
lower and middle-income groups, 100,000 housing units 
for families living in shanties; 150,000 housing units for 
middle-income families and 5,000 housing units for 
senior public sector employees will be constructed.  This 
is a remarkable initiative. Sir, Sri Lanka is going to be an 
asbestos-free country by 2018 and  this is also on a 
request made by His Excellency the President.  

Vocational training will be provided for construction 
workers and import taxes on construction material will be 
reduced. In addition, foreign contractors will be 
encouraged to work with local contractors.  The use of 
solar energy will also be encouraged.   

Fisheries harbours will be developed to support off-
shore deep sea fishing and  Rs. 750 million has been 
allocated for the development of Chilaw, Mirissa, 
Kalmunai and Karainagar Harbours.  

Micro, Small and Medium Enterprises -MSMEs- will 
also be strengthened. Strengthening MSMEs is considered 
as a strategy for poverty reduction, employment 
generation and inclusive growth. Micro, Small and 
Medium Enterprises covering sectors such as furniture, 
IT, dairy products, flowers, fisheries will be supported  
through loans and an Act governing MSMEs will be 
introduced with a regulatory body.  Banks are to move 
away from collateral-based lending to business model-
based lending in order to promote MSMEs.  In the past, 
the schemes to eradicate poverty were politicized and 
those in real need were deprived assistance. Venture 
capital arrangement and incubator assistance to MSMEs 
are to be provided  by the Budget.   

Sir, this Budget has reduced  prices of 13 essential 
goods to ease the living conditions of the general public.  
Market rate vouchers will be issued for students to 
purchase school uniforms so that they will have a choice 
to purchase quality uniforms on competitive basis.   

The Budget has simplified the tax regime to increase 
the efficiency and effectiveness of government revenue 
collection and at the same time, introduced a business-
friendly atmosphere creating a win-win situation  both for 
the Government and the private sector with decent 
economic growth for the country.  

The Government proposed  “Park and Drive” facility 
whereby the vehicles coming to the city will be required 
to carry a minimum of four passengers and any vehicle 
that does not comply will be imposed a tax.   

The Budget has increased the ceiling of fixed deposits 
of senior citizens from Rs. 1 million to Rs. 1.5 million 
with a return of 15 per cent per annum and reduced the 

age limit of senior citizens from 60 to 55 years. The rate 
allows the bank to pay 14.06 per cent on a monthly basis 
which amounts to Rs. 17,575 per month.  

Sir, the Government considers democracy, freedom 
and respect of rights as key pillars of economic and social 
development. During the past regime, the oppressed 
people - communities, media and civil societies - could 
not come out to express their views openly either by 
protest or by other means. Today, you can see that the 
Government has provided opportunities to express their 
views openly and even assemble for protest marches 
which are considered vital elements for democracy and 
freedom.  

The Budget also proposes to increase the 
representation of women in elected political institutions 
to 25 per cent.  

As set out in the Budget, grievances of the people in 
the war-affected areas are to be addressed by the 
Government.  Significant amount of funds will be 
allocated to implement development projects in the war-
affected areas. It proposes to convene a Special Donor 
Conference in 2016 to generate support from bilateral and 
multilateral agencies to enhance the rehabilitation of the 
North and the East.  

The Budget also expressed commitment to address the 
issues of Internally Displaced People -IDPs- immediately 
and initiate a rapid large-scale resettlement programme  
and provide basic needs and livelihood opportunities to 
the already settled families. Sir, 20,000 houses will be 
built in  Mannar and Mullaitivu with proper sanitation 
facilities, access to clean water and electricity. 
Improvements in the construction of Delft Jetty, 
renovation of roads from Velanai to Kayts, establishment 
of clinical waste management have also been 
incorporated. A sum of Rs. 14,000 million is allocated for 
North and East development. A Public-Private 
Partnership is to be established to strengthen the red clay 
factory in Oddusuddan to enhance the livelihood of the 
people. Construction of  Mini-Industrial parks in Jaffna, 
Vanni and Ampara  with incubator assistance to Micro, 
Small and Medium Enterprises has also been considered. 
The Proposal for Agro Livestock and Fish Processing 
Park in Vavuniya and Kilinochchi is also an important 
initiative. Fisheries harbours with the state-of-the-art 
technology in Kalmunai, Valvettithurai and Karainagar 
will extend support to develop the fisheries sector. An 
Aquaculture Park in Batticaloa under the Public-Private 
Partnership arrangement will  help develop the coastal 
aquaculture without causing environmental degradation. 
A new Rural Economic Zone is to be established in 
Vavuniya to develop the rural economy. In addition, a 
Cancer Hospital is also to be established in Nallur. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister your time is over.  
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ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Give me two more minutes to conclude, Sir. 

A new Industrial Zone will be established in 
Trincomalee. Sir, the North-East Expressway will be 
constructed connecting Dambulla, Polonnaruwa, 
Mullaitivu  and Jaffna under Public-Private Partnership.   

Mr. Presiding Member, Rome was not built in a day. 
The Opposition should also not forget that Emperor Nero 
fiddled while Rome was on fire. I think that is what the 
Opposition is doing now. With the excellent direction, 
development-orientation and professional approach, a 
delicate balance is maintained between the much-needed 
economic reforms and price reduction of essential goods. 

The unexpected cost from the contract signed by the 
past Government has also restricted the space available to 
the Government to manage resources  in a very prudent 
and efficient manner. The Government has introduced a 
Zero-Based Budgeting system which helps to rationalize 
all public expenditure based on relevance and 
justification.  

The Budget has also covered the business community, 
development community, general public, low and middle 
income groups, women and children,  the vulnerable, 
senior citizens, public officers and all concerned 
stakeholders. It is not easy to cover all parties who have a 
conflict of interest. Sir, I consider this as a development-
oriented, people-friendly Budget which covers the 
aspirations of all Sri Lankans. This Budget will be a 
major milestone to create an upper middle income 
economy with inclusive growth and development.  

Mr. Presiding Member, let me very specially thank 
His Excellency President Maithripala Sirisena and the 
Hon. Prime Minister Ranil Wickremesinghe for the 
leadership and guidance provided and the Hon. Ravi 
Karunanayake, Minister of Finance, for presenting a 
people-friendly, development-oriented Budget that covers 
all sections of the society.  

Thank you.  
 
[3.29p.m.] 
 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
Hon. Presiding Member, firstly, let me express my 

sincere gratitude for the recognition and the inclusion of 
the voice of people of the North who voted for a national 
level party. 

I would like to take this opportunity firstly to thank all 
my voters from the Jaffna and Kilinochchi Districts who 

worked voluntarily and tirelessly to bring about a change 
in the Jaffna political landscape. Even though I was short 
of only two thousand odd votes, His Excellency the 
President Maithripala Sirisena did not let the efforts of 
my voters go waste. I thank His Excellency the President 
Maithripala Sirisena for recognizing my work and 
appointing me through the National List and letting the 
voices of the moderate people be heard and setting in 
motion a new trend for the Sri Lanka Freedom Party to 
become a  new political force in the North. 

I was historically elected as a Member of the Northern 
Provincial Council from the Sri Lanka Freedom Party in 
September, 2013; the first Tamil to be elected from the 
Sri Lanka Freedom Party ever in the history of the North. 
Sir, this allocation of National List to Jaffna comes after 
nearly 40 years at a much-needed time, with this His 
Excellency the President Maithripala Sirisena having 
passed a message to the people of Sri Lanka that this 
Government and the Sri Lanka Freedom Party will 
function with inclusiveness of all communities 
representing all parts of Sri Lanka without any prejudice. 

I would like to take this opportunity to thank my 
father greatly for planting the seed  in me - the dream of 
helping the people. He has helped people irrespective of  
power or political positions. Now, I am making his dream 
a reality and I have made it my life mission. 

I believe that we have now been presented with a 
historical and golden opportunity to change the future of 
this country for the betterment of every citizen. In 
deference to many past opportunities that we missed, this 
time around, majority of  opposing political forces are 
together and are in harmony. They are ready to make the 
changes.      

I would like to take this opportunity firstly to wish the 
Hon. R. Sampanthan on being appointed the Leader of 
the Opposition and secondly, I humbly request and invite 
the Leader of the Opposition, the Hon. R. Sampanthan 
and the rest of the Opposition to join forces with us to 
positively transform this country and the nation to a 
vibrant, peaceful, forward-marching state of victory. 
Relationships can be mended but missed opportunities 
are missed opportunities and we will never know the real 
opportunity cost. 

After more than three decades of civil war and 
millions of unpleasant memories, people of this country 
are now divided in some shape or form based on the 
ideologies, causes, beliefs and the Party which they 
supported and continue to support at present. The war has 
ended but the fighting has not. It is a fact. If we need to 
change that, let us look at what happened in a more 
rational way; let us come to terms with the ground 
realities and try to formulate a strategy for this country 
based on facts and learning. There is a victor of the civil 
war and there is also a loser. Let us make “extremism” 
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the loser and the “people” of this country the winners of 
the war. It was never a fight between the Sinhalese and 
the Tamils.  

After more than six years since the end of the war, we 
all can agree that people of this country are genuinely 
enjoying the dividends of peace and freedom. It is a fact. I 
do not believe I would be here delivering this speech had 
the war not ended. So, let us now deliver another victory 
to the people of this country by arriving at a national 
solution that we all can agree with. 

Mr. Presiding Member, we need a win-win solution 
and that is the only sustainable way forward. But, that can 
happen only if we all can agree to make compromises. 
Once again, we all are divided and we all have 
aspirations. But, we cannot build a new nation if we are 
not ready to make compromises. The ground realities and 
the history has taught us enough and more lessons to 
know well that if one party becomes the sole winner, 
there will always be a loser at the other end working on 
their next move, a vicious cycle and a never-ending 
conflict that will never solve.  

As a junior Member delivering my maiden speech, I 
would like to take this opportunity to call upon all the 
people of this country and their elected Representatives to 
join forces to create a nation of winners. His Excellency 
President Maithripala Sirisena and the Hon. Ranil 
Wickremesinghe, the Prime Minister, have jointly 
proposed and created a platform for all the 
Representatives of the Parties to take part in formulating a 
solution through the All Party Conference. Let us utilize 
that opportunity to discuss the problems, make 
concessions and agree on the way forward and let us 
create history; let us build a new country. 

Sir, I would like to take this opportunity to appreciate 
the Budget, 2016 presented by the Hon. Ravi 
Karunanayake, the Minister of Finance.  

I was happy to hear the announcement of creating one 
million jobs in the Budget. As a young Parliamentarian 
coming from the North, the heart of a previously war-torn 
area, where majority of our youths were once misled, had 
lost direction and even lost lives, I appreciate this effort as 
a new lease of life for our new generation. I humbly 
request to give special consideration to the youth in the 
North and the East as this would strongly change the 
mindset and give hope to our youth who have lost a lot in 
the past. I firmly believe this consideration would involve 
former rehabilitated LTTE cadres and war widows.  

The government institutions in Jaffna and Kilinochchi 
which are non-functioning from the time of war, such as 
the cement factory, Paranthan Chemicals, glass factory in 
Kopay and the salterns, when re-started, will ensure direct 
and indirect employment to the region. This could solve 
some of our unemployment problems.  

If an Export Processing Zone is established in the 
Northern Province, it would assist in providing business 
opportunities and especially employment and develop the 
economy of the people of Northern Province.  

This Budget also includes allocation for repairing of 
the Jaffna Railway Line and the upgrading of the Jaffna 
Hospital  which is appreciated. There is a huge human 
resource requirement in all the departments of the Jaffna 
Hospital and to mention especially is the shortage of 
nurses. The available number of nurses is 633 and the 
required number is 1,184. The reason for this is the 
shortage of people who have passed the GCE Advanced 
Level from the Bio-Science stream. This being the 
requirement to enter into nursing, an exception has to be 
made to take nurses from any stream of Advanced Level. 
This would immensely help solve the unemployment 
issue of the youth, and also improve the quality of our 
healthcare.  

With the war for around three decades, some of the 
people of the Northern Province have been displaced and 
living in welfare centres and rented houses. As an 
internally displaced person myself, I can understand the 
plight of their situation. These people were not displaced 
six years back at the height of war, but nearly 33 years 
back. Nearly around 1,300 families are still living in 
these welfare camps with no proper housing, sanitary 
facilities and livelihood. Most of them from the welfare 
camps belong to the coastal area and hence their 
livelihood was fishing.  They have been staying in these 
welfare camps for the last 30 odd years without any 
livelihood and the quality and standard of life of the 
communities are slowly deteriorating. The recent floods 
affected these welfare camps the most.  

To ensure that the resettlement is done expeditiously 
to the satisfaction of these displaced families with all 
requirements, I invite all Members of Parliament, 
especially from the Northern Province, to jointly request 
His Excellency President Maithripala Sirisena to head the 
resettlement programme. The relief that was earlier paid 
to these displaced families in welfare camps has now 
been stopped. I humbly request it be continued until 
resettlement is fully completed and allow these displaced 
families to do their fishing activity as a livelihood in their 
village fisheries harbour in Myliddy, which is in the High 
Security Zone.  

Chavakachcheri and Kopay are the two Divisional 
Secretary's Divisions with the largest land area in the 
Jaffna District and the people of the respective areas have 
voiced the need to part these and this is in line with the 
mindset of the respective administrative officers.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute.  
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ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
Sir, please give me two more minutes.  

With the end of the war, suffering of the people who 
were in the middle of the conflict is no more and they can 
feel the difference. But there are still some people who 
are emotionally suffering and seeking a closure. They are 
political detainees taken in during the war and some have 
been detained for over a decade.  

I take this opportunity to thank His Excellency 
President Maithripala Sirisena for showing genuine and 
special attention to the plight of the political prisoners and 
their families and his assurance that a step by step 
initiative will be taken to free them. However, I humbly 
request to consider the following when expediting the 
process for their release:  grant amnesty on humanitarian 
grounds for the Tamil political prisoners who have been 
detained for a long period; have plans to absorb the 
released people into the society; create sustainable 
livelihoods for these released people; create economic 
opportunities for these people who have been released 
and  empower these people in their mid-lives to re-start 
their journeys with knowledge, skills and opportunities.  

However, as a young politician, it is indeed with great 
sadness I heard of the suicide of  Senthuran, an Advanced 
Level student, a young boy of around 18 years, which 
could have been avoided with proper guidance. We 
should not politicize this or encourage this. It is not only 
the duty of school management but also of the parents and 
the society to guide the younger generation to become 
good citizens. As citizens, we should be law-abiding and 
respect whichever government is in power. This should be 
taught from young age to avoid terror psychosis. 
Therefore, I am confident that this Parliament will ensure 
that the Pearl of the Indian Ocean is a paradise to the 
future generations. Thank you. 

 
[අ.භා. 3.41] 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි 

වතාවට ජාතික ආණ්ඩුවක් තුළ ඉදිරිපත් කළ ෙම් අය වැය 
ජනතාවාදී අය වැයක් බවට ජනතාව අද පකාශ කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය මුදල් ඇමතිතුමා 
තනිවම ඉදිරිපත් කළ අය වැයක් ෙනොෙවයි; අගමැතිතුමා තනිවම 
ඉදිරිපත් කළ කළ අය වැයකුත් ෙනොෙවයි; ජනාධිපතිතුමා තනිවම 
ඉදිරිපත් කළ අය වැයකුත් ෙනොෙවයි. සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් 
විමසලා විෙශේෂෙයන් ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලාට කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඒ 
අදහසුත් අර ෙගන, කැබිනට් මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙමන් 
පසුව ජනාධිපතිතුමා අනුමත කර ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැයක් 
තමයි, ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව තුළ අද ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අය වැෙයන් ජනතාවට 
සහන රැසක් ලැබී තිෙබනවා. සමහර අවස්ථාවලදී අය වැය 
විවාදෙය්දී සංෙශෝධන ඉදිරිපත් ෙවනවා. සමහර ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් විෙව්චනාත්මකව කරුණු ඉදිරිපත් වුණාම ඒ 
සම්බන්ධව ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා, ඒවා 
සාකච්ඡා කරලා ඒ සම්බන්ධවත් මුදල් ඇමතිතුමාට තීන්දු-තීරණ 
ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තිෙබනවා. නමුත්, ජාතික ආණ්ඩු 
සංකල්පය තුළ ෙම් රෙට් යහපාලනය සඳහා පධාන පක්ෂ 
ෙදෙක්ත්, -එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය්ත්- අෙනක් සියලු ෙදනාෙග්මත් සහෙයෝගෙයනුයි ෙම් අය 
වැය ඉදිරිපත් කෙළේ. පසු ගිය අවුරුදු 20ක කාලය තුළ ඉදිරිපත් 
කළ අය වැයවලට වඩා ෙම් අය වැය ජනතාවට සහන රැසක් සමඟ 
ඉදිරිපත් වුණු අය වැයක් කියන එක මා නැවතත් මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ෙම් අය වැය සම්බන්ධව 
විෙව්චනාත්මකව අදහස්  ඉදිරිපත් කළා. මට මතකයි, එතුමා 
පළාත් සභාෙව් සිටි කාලෙය්ත් ෙම් ආකාරෙයන්මයි එතුමාෙග් හඬ 
ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමා මාෙග් ෙහොඳ හිතමිතෙයක්. නමුත් අපි 
සුබවාදීව ෙම් ෙයෝජනා ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්, ෙම් ඉදිරිපත් කළ අය වැය තුළ ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් වුණා; ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. ඕනෑම ෙකෙනකුට ඒවා විෙව්චනය කරන්න 
අයිතිය තිෙබනවා. නමුත්, ෙමම අය වැය එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කළ අය වැයක් කියා කාටවත් ෙකළින්ම 
ඇඟිල්ල දිගු කර කථා කරන්න බැහැ; ෙකළින්ම කියන්න බැහැ. 
එෙහම කියනවා නම් එවැනි පකාශයක් කරන්ෙන්, කිසිම දැනුවත් 
වීමක් නැතිව, විෙව්චනාත්මකව කථා කරන්න ඕනෑ නිසාය කියා 
මා කියන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලය තුළදී ෙම් 
රෙට් ජනතාවට පශ්න තිබුණා. විෙශේෂෙයන්, රාජ්ය ෙසේවෙය් 
නිලධාරින්ෙග් වැටුප් වැඩි කරන්න බැරි වුණා; ජනතාවට සහන 
ලබා ෙදන්න බැරි වුණා. හැබැයි, ෙම් කථා කරන විපක්ෂෙය්  
සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලාට එදා බලය තිබුණා; තනතුරු තිබුණා. 
නමුත්, ඒ ෙයෝජනා ඒ අයට කියාත්මක කර ගන්න බැරි වුණා. 
ජනතාව සහන ලැෙබයි කියා ඒ අවුරුදු 20 තුළ බ ලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා.  ඒ කාලය තුළ අය වැය කීයක් ඉදිරිපත් කළාද? නමුත්, 
ජනතාවට ඒ සහන ලැබුෙණ් නැති නිසා තමයි ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනි දා ෙම් රෙට් ෙලොකු ෙවනසක් ඇති කෙළේ. ෙම් ෙවනස තුළ 
දින සියෙය් වැඩසටහන කියාත්මක වුණා. ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණ ෙපොෙරොන්දු ෙදන ෙකොට 
එතුමාෙග් පකාශය වුෙණත් ෙමොකක්ද? "අවුරුදු 20ක් මමත් ඒ 
ආණ්ඩුෙව් හිටියා, පසු ගිය ආණ්ඩුව තුළ මමත් හිටියා, ම ෙග් 
අමාත්යාංශයට ලැබිය යුතු ඒ සම්පත් ලැබුෙණ් නැහැ, මට ඉදිරියට 
යන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ" කියන එකයි. එෙහම ලැබුෙණ් 
නැති නිසා තමයි ෙවනසක් ඇති කර ගන්න ඕනෑය කියා එතුමා 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙලස ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම ඉදිරිපත් ෙවලා එතුමා 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, TNA 
එක සමඟත්, අනිකුත් පක්ෂ සමඟත් සාකච්ඡා කළා. ඒ අය සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා එතුමා ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා; ෙදන 
සහන සම්බන්ධව කථා කළා; අප ෙමන්න ෙම් සහන ජනතාවට 
ලබාෙදන බව පකාශ කළා. අන්න ඒ සහන තමයි දින සියය 
ඇතුළත ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 
ෙනොවුණු විධියට 2015 වර්ෂෙය්දී රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙයෙදන 
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නිලධාරින්ෙග් වැටුප් දීමනා වැඩි කළා. අද ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන්. අද රාජ්ය ෙසේවෙය් සාමාන්ය ෙසේවකයකුට රුපියල් 
30,000ක ට වැඩි මුදලක් ලැෙබනවා. අපට ආර්ථික පශ්න හුඟක් 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් දූෂණ, අකමිකතා සිදු ෙවලා 
තිබුණා. විෙද්ශ ආෙයෝජන දරුණු ෙලස පහළ ගිහින් තිබුණා. 
සංචාරක ව්යාපාරය කඩා වැටිලා තිබුණා. GSP සහනය නැති 
ෙවලා තිබුණා. යුෙරෝපා රටවලට අෙප් මත්ස්ය අපනයනය තහනම් 
කර තිබුණා. අපට එෙරහිව ආර්ථික සම්බාධක පැනවීමට ඔන්න 
ෙමන්න කියා තිබුණු අවස්ථාවක තමයි ජනතාව පසු ගිය පාලන 
තන්තය ෙවනස් කෙළේ. එවැනි අර්බුද තත්ත්වයක් තුළ දවසින් දවස 
ෙම් රෙට් ණය බර වැඩි වුණා.  

අප රාජ්ය ණය පිළිබඳව බලමු. එක පැත්තක් සංවර්ධනය 
ෙවනවා. ගාමීය මට්ටෙම් සංවර්ධනය ගැන කියනවා. සහන ගැන 
කථා කරනවා. නමුත්, ජනතාව මත අප ණය බරක් පටවලා 
තිෙබනවා. ජනතාව ණය බරින් තමයි ජීවත් වුෙණ්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, භාණ්ඩාගාර ඇපකර, රාජ්ය ව්යාපාර විසින් බැංකු 
සහ විෙද්ශ මූලාශවලින් ලබාගත් ණය සමස්ත රාජ්ය ණය ෙලස 
ගැෙනනවා. 2012දී ඒ පමාණය රුපියල් බිලියන 337,140යි. 
2013දී 395,379යි. 2014දී 427,220යි. ෙමන්න  ෙම් ණය පමාණය 
තුළ තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව ජීවත් වන්ෙන්; අද ෙමවැනි අය 
වැයක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමවැනි ඉතාම දුෂ්කර 
තත්ත්වයක් තිෙයද්දි මුදල් ඇමතිතුමා ජනතාවට සහන සලසන 
ෙමවැනි අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක පුරවැසිෙයක් රුපියල් 
427,000ක් ණය ෙවන ෙකොට ජනතාවට, ආයතනවලට සහ 
අමාත්යාංශවලට මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා කල්පනා 
කර බලන්න. ජනතාව ෙමන්න ෙම්වාෙයන් නිදහස් කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් අය වැෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒකයි. ෙම් ජාතික 
ආණ්ඩු සංකල්පය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ජනතාව ණය 
බරින් නිදහස් කිරීමයි. එෙහම නිදහස් කරන්න බැරි නම් ජනතාව 
ඊට පස්ෙසේ තීන්දු, තීරණ ගනියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ෙම් 
ළඟදී ජපානයට ගියා. එතුමා ජපානයට ගිහින් සාකච්ඡා කළා. 
එතුමා සාමාන්ය ගුවන් යානයකින් තමයි ජපානයට ගිෙය්. ඒ සඳහා 
වැඩි පිරිසක් සහභාගි කරවා ගත්ෙත් නැහැ. ජපානයට ගිහිල්ලා 
එතුමාට පුළුවන්කමක් ලැබුණා ෙම් රටට ආධාර ලබා ගන්න. 
අගමැතිතුමාෙග් ජපන් සංචාරෙය්දී ජපන් රජය ෙයන් බිලියන 45ක් 
-රුපියල් බිලියන 51ක මුදලක්- බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ෙදවැනි සංවර්ධන පියවර සඳහා පිරිනමා තිෙබනවා. 
කල්පනා කරලා බලන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් ජපන් සංචාරෙය්දී රුපියල් බිලියන 51ක් ලැබී 
තිෙබනවා. ඉන් පස්ෙසේ ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය 
සමුළුවට යනවා. එයට සහභාගි වන අතරතුර ෙඩ්විඩ් කැමරන් 
මහතා විසින් යුෙරෝ ලක්ෂ 66ක් -රුපියල් ෙකෝටි 980ක මුදලක්- 
ආධාර වශෙයන් එතුමාට ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න නායකවරු. රටට යම් 
මුදලක් ලබා ගන්න, රෙට් විශාල සංවර්ධනයක් කියාත්මක 
කරන්න, රෙට් ෙව්ගවත් සංවර්ධනයක් කියාත්මක කරන්න 
සැලසුම් කරලා තිෙබන විධිය, ඒ ආධාර ලබා ෙගන තිෙබන විධිය 
බලන්න. ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විසින් ඒ ජාත්යන්තර 
සම්බන්ධතාව කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් ෙලස අද ඇති කර ෙගන 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමයයි විය යුත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන විට පශ්න ගැටලු තිබුණත්, අපි ඒ පශ්න විසඳා 
ගත යුතුයි. ෙමම වැඩ පිළිෙවෙළහි ෙකටි කාලීන ෙයෝජනා 
තිෙබනවා; මධ්ය කාලීන ෙයෝජනා තිෙබනවා; දීර්ඝ කාලීන 

ෙයෝජනා තිෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනා කියාත්මක වන ෙකොට අපට 
පුළුවන් වනවා, ගාමීය පළාත් සංවර්ධනය කරන්න. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, සෑම ගාම නිලධාරි වසමකටම රුපියල් ලක්ෂ 
15ක් බැගින් ලබා ෙදන බවට ෙම් අය වැය තුළින් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන බව විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම දින 100 වැඩසටහන යටෙත්ත් සෑම ගාම නිලධාරි 
වසමකටම රුපියල් ලක්ෂ 10 ගණෙන් ලබා දීලා තිබුණා. ෙම්වා 
තමයි ගාමීය යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමට ෙයොදන්ෙන්. විශාල 
ණය පමාණයක් තිෙයද්දී ෙම් සඳහා මුදල් ෙසොයා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එක පුරවැසියකුට රුපියල් 4,27,000ක ණය 
පමාණයක් තිෙයද්දී ෙම් සහනත් ඒ ජනතාවට ලැෙබනවා.  

රාජ්ය ෙසේව ෙය් නිලධාරින් අය වැය ගැන කථා කරන්ෙන් 
පශංසාත්මකව. ඒ අය හරි සන්ෙතෝෂෙයන් කථා කරනවා. රාජ්ය 
ෙසේවෙය් නිලධාරින් අය වැය ෙල්ඛනය විෙව්චනය කරන්ෙන් 
නැහැ.  පසු ගිය කාලය තුළදී වියදම් කරපු මුදල් දිහා බැලුවාම ඒ 
නිලධාරින් දන්නවා, ජනතාව දන්නවා, අනවශ්ය වියදම් කරලා 
තිෙබන බව. ඒ සියලු දූෂණ, අකමිකතා අඩු කර ෙගන, මුදල් ඉතිරි 
කර ගන්න අද කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලය තුළදී, 
විෙශේෂෙයන්ම 2014 අය වැය ගත්තාම  අමාත්යාංශ කීපයකට 
සියයට 66.2ක් මුදල් ෙවන් කර තිබුණු බව මා කියන්න කැමැතියි. 
ඒ වාෙග්ම 2015  අය වැෙයන්  අමාත්යාංශ කීපයකට සියයට 
69.2ක් මුදල් ෙවන් කර තිබුණා. ඒත් එක්කම අනිකුත් අමාත්යාංශ 
56ටම මුදල් ෙවන් කර ඇත්ෙත් සියයට 30යි. ෙමය, පසු ගිය 
කාලෙය්දී සිදු වුණු ෙදයක්. ෙම් පසු ගිය කාලෙය්දී මුදල් ෙවන් 
කරපු විධිය. නමුත් අද වැඩ කරන්න පුළුවන් විධියට සෑම 
ව්යාපෘතියකටම පතිපාදන ලබා දීලා තිෙබනවා. අද විශාල මුදල් 
පමාණයක් සෑම අමාත්යාංශයකටම ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලය තුළදී ෙගන්වපු වාහන 
දිහා බැලුවාම, ඒ වාහනවල වියදම දිහා බැලුවාම අද ඒ මුදල් 
ෙගවන්ෙන් කවුද? අහිංසක දුප්පත් ජනතාව සහ අපි සියලුෙදනා ඒ 
මුදල්  ෙගවනවා. සංවර්ධනය වන ගමන් ණය බෙරනුත් අපි 
ටිෙකන් ටික නිදහස් වන්න ඕනෑ. ජනතාව මත ඒ බදු පටවන්න 
නරකයි. ෙමොකද, ජනතාවට ඒ නිදහස තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ අය 
ජීවත් වන්න ඕනෑ. ඒ අය තුන් ෙව්ල කන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාල ෙය් අතිවිශාල 
කැබිනට් මණ්ඩලයක් තිබුණා. ඒ ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ෙවන් 
කළා; විශාල වියදමක් දැරුවා. නමුත් පසු ගිය ආණ්ඩු පාලන 
කාලෙය්දී ඒ සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් නැතුව තව 
තවත් පශ්න වැඩි කරන්න කටයුතු කරලා තිබුණා.  

පසු ගිය කාලය තුළදී   රෙට් සංස්කෘතිය විශාල වශෙයන් 
විනාශ ෙවලා තිබුණා. ඕස්ෙට්ලියානු කැසිෙනෝකාරයන්ට ෙඩොලර් 
මිලියන 500කට ෙකොළඹ නගරෙය් ඉඩම් දීලා, රාතී සමාජශලා හා 
කැසිෙනෝ රට පුරා වැපුරුවා. නමුත් 2015දී බුද්ධ ශාසන 
අමාත්යාංශයට ෙවන් වී ඇති මුදලින් වැටුප් ෙගවනවා හැෙරන්නට 
සදාචාරය වර්ධනය වන කිසිම වැඩකට ෙයොදවන්න මුදල් තිබුෙණ් 
නැහැ. 2015 වසර සඳහා බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශයට ෙවන් කර 
තිබුණු මුදල් ඒ අමාත්යාංශයට ලැබී තිබුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය මත් වතුර 
පාවිච්චිය 2005දී ලීටර් මිලියන 3,845යි. 2013දී ලීටර් මිලියන 
44,259යි. ෙමය එකසිය පනස් ගුණයකින් වැඩි වීමක්. නමුත් 
ජනගහනය වැඩි වුෙණ් නැහැ. රජෙය් ඇමතිවරුන්, ගජ මිතුරන් 
ෙම් ව්යාපාරෙය් ඉන්න නිසා ෙම්වා පාලනයට කවුරුත් අත 
තියන්න ගිෙය් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, පසු ගිය කාලය තුළදී සෑම පෙද්ශයකටම 
සුරා බලපත දීලා තිබුණු බව. 2006 සිට 2013 දක්වා කාලය තුළ 
බලපත 362ක් දීලා තිෙබනවා. සුදුසු නැති තැන්වල, පාසල් භූමි 
කිට්ටුව, ඒ වාෙග්ම විහාරස්ථාන කිට්ටුව ෙම්වා විශාල වශෙයන් 
තිබුණා. කිසිම නීතියක් බලන්ෙන් නැතුව ඒවාට අවස්ථාව හදලා 
දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙම් සම්බන්ධව අවධානය 
ෙයොමු කළා නම්, සැලසුමක් ඇතිව ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න ඒ රජයට අවස්ථාව තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් ෙම් රජය ෙගන යන වැඩ පිළි ෙවළ තුළ, ෙම් 
ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය තුළ,  අපි සියලු  ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය  
බලාෙපොෙරොත්තු වන බව මම කියන්න කැමැතියි. 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්තත් අද විපක්ෂ නායක හැටියට 
සම්පන්දන් මැතිතුමා  කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායක හැටියට අද අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා 
කටයුතු කරනවා. අද අපි සියලු ෙදනා එකට එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා වාෙග්ම අෙනක් අයටත් ආරාධනා කරනවා, ෙම් අවුරුදු 
ෙදක තුළ අපි ෙම් රට හදමු කියලා. අපට නිදහස ලැබුණු දා සිට 
ෙම් රට සංවර්ධනය කරලා ෙම් රට හදන්න අපට බැරි වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ජනතාවට පශ්න රැසක් ඇති 
වුණා. ඒ නිසා අවුරුදු ෙදකක් ෙවනුෙවන් අපි අත්සන් කළ ගිවිසුම 
සඳහා සියලු ෙදනාෙග්ම සහාය ලැබුෙණොත්, අපට ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනා සාර්ථකව කියාත්මක කරන්නට පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම 
විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇති අදහස් හා ෙයෝජනා අතර 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙයෝජනාත් ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. ෙමවැනි අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් තිබියදීත්, විෙශේෂෙයන් 
ෙම් රට ණය ෙවලා තිබියදීත්, මම ඉස්ෙසල්ලා කියපු විධියට එක් 
පුරවැසිෙයක් රුපියල් 4,27,000ක ණයක් තිබියදීත්, ෙමවැනි අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වන 
අතර, ෙහොඳ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා ජනතාවට සහන ෙදන අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ගත් පියවර සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම 
ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, කැබිනට් මණ්ඩලයටත්  
ස්තුතිය පදානය කරමින් මා නවතිනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 

now take the Chair. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

[3.59 p.m.] 

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Presiding Member, thank you for giving me this 

opportunity. On the 29th of January this year, the Hon. 
Minister of Finance in his statement made on this Floor 
on the “100-day Revolution” declared that the 8th of 
January 2015 would be remembered as the day the nation 
“Regained Freedom”. The second freedom would not 
have been possible if not for the courage and determined 
decision taken by the minorities to join force, participate 
and play a significant role in liberating this country from 
the  previous regime. This is despite all the crimes, 
injustices, discriminations and atrocities continuously 
poured on by them during their tenure and all other 
consecutive governments after Independence in 1948.  

On 5th November, 2015, the Hon. Prime Minister 
delivered a Policy Statement to this Assembly that 
enumerated the platform for the Budget, 2016. The 
medium-term strategies proposed consisted of the 
following: 

(a) Generating of one million employment 
opportunities 

(b) Enhancing income levels 

(c) Development of rural economies 

(d) Ensuring land ownership to rural and estate 
sectors, the middle-class and Government 
employees  

(e) Creating a wide and a strong middle-class. 

In that Policy Statement, the Hon. Prime Minister also 
announced that Tokyo would be requested to convene a 
donor coordination meeting for the development of the 
North-East in 2016. We view this vision and economic 
strategy for development as a ray of hope and are 
encouraged and trust this and significantly rely on the 
donor conference to be held in 2016 to facilitate the real 
start to address the deep grievances of the devastated 
communities of the North-East.  

The Hon. Ravi Karunanayake, the Minister of Finance 
in his Budget Speech announced and I quote: 

 

“Honourable Speaker, our government is extremely cognizant of the 
grievances of the people in the war affected areas. The people of the 
North East has been requesting the government to provide them with 
basic facilities during the last several years. While the government has 
committed to a significant amount of funds for the development of the 
war affected areas, we also plan to convene a Donor Conference in 
2016, to generate support from bilateral and multilateral agencies to 
enhance the rehabilitation of the North and the East.” 

The TNA is of the view that despite repeated 
negative, disheartening and insensitive comments that are 
constantly being made by many quarters of the South, 
including many leading politicians from the Government, 
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we will engage, explore and be in readiness to receive this 
opportunity articulated to us by the Hon. Prime Minister 
and the Hon. Minister of Finance.  

My speech, today, should in no way be taken as 
substitute or a stage in a permanent or lasting negotiated 
political solution. This is only a pragmatic recognition 
that there is potentially a win-win paradigm in the offing.  

Sir, we welcome some aspects of the Budget, 
especially the ones that would benefit many in the North-
East. Vast majority of the war-affected people of the 
North-East are entrenched below poverty level and the 
price reduction of essential items is a welcome relief to 
these people. 

There is a proposal to construct 20,000 houses and  
immediately address the issues of internally displaced 
persons under the Resettlement Programme in the North 
and the East.  In this regard, only Rs. 14,000 million has 
been allocated for different kinds of development work  in 
eight war-affected districts in the North and the East 
whereas you allocate Rs. 12,000 million for the 
Polonnaruwa District alone for the "Pubudamu 
Polonnaruwa" as it is the District of His Excellency the 
President. What a just and balanced regional development 
priority under good governance! The approximate cost of 
construction for 20,000 houses alone would be Rs. 10,000 
million. The Hon. Minister has proposed to do miracles 
out of the balance Rs. 4,000 million in the North and the 
East including a  large-scale resettlement programme,  
improvement of the construction of Delft Jetty, 
renovation of roads from Velanai to Kayts, establishment 
of a clinical waste management system and establishment 
of a red clay factory in Odduchudan. Once again, we hope 
that all these would be implemented.  

The undeniable fact is, our people who were brave 
enough to play a significant role in the "second freedom" 
are still anxiously awaiting any meaningful action to 
commence for their salvation.  

The Budget for the year 2016 does not seem to 
recognize or reflect the ground realities of the North-East 
from the context of post-conflict development. This is 
despite  what the Hon. Minister of Finance promised in 
his Budget Speech. He said, "Our Government is 
extremely cognizant of the grievances of the people in the 
war-affected areas".  

However, this development-oriented Budget does not 
seem to recognize the fundamental predicament that the 
people in the North-East are facing, particularly the 
impeding frame conditions to realize the real benefits of 
any development effort. Despite all our enthusiasm in 
wanting the North-East to participate in the national 
development and to contribute to its progress in a positive 
and productive manner, there is continuing frustration 

because we are not heard, understood or taken in any way 
seriously. There is a vast difference between Colombo 
and the North-East realities. National development is not 
just economic development, it encompasses social, 
political, environmental, cultural and even moral aspects. 
Serving more for the same, expecting the answers to be 
different and then going on blaming the victims will in no 
way help reconciliation.  

Hon. Presiding Member, let me place on record and 
articulate the kind of impediments that are continuing to 
face. Resettlement sans community restoration will never 
succeed. If the current rehabilitation process is not 
associated with complementary reforms to change the 
frame conditions, it will not lead to sustainability, 
reconciliation and social integration of the affected. The 
problems and challenges faced by every single war-torn 
district in the North-East are unique in nature and no 
single prescription fits all. The national policy framework 
that is uniform in nature for the whole country that does 
not take into consideration the unique challenges faced by 
different regions and districts is a recipe for disaster.      

We want to be serious, please let us know if you are 
too. The current national policies are inadequate to carry 
out much-needed transition in the North-East and to 
implement the important programmes included in this 
Budget. National programmes and policies are designed 
on the basis of national parameters. The people of the 
North-East are in a conflict-emerging society. It has its 
own legacies, problems and needs. When you design the 
national policies, I could see no change in the frame of 
mind of the politicians of the South when it comes to 
accommodating the grievances of the Tamil people. In 
fact, there is hardly any change in the policy framework 
or conducive driving concepts in this Budget that reflect 
the challenges that must be addressed in the North-East.  

The first step in any post-conflict development 
strategy is a holistic and comprehensive post-conflict 
sustainable development policy framework developed in 
a participatory manner empowering people and 
encouraging ownership. This Parliament has still not 
approved a policy framework for resettlement even after 
six years since the war ended. The much-discussed 
reforms recommended by the LLRC too are still to see 
the daylight.  

Budget is an important policy pronouncement of the 
Government, and we believe, North-East and the country 
as a whole once again have another missed opportunity. 
Today, the reality is that the Tamil community has been 
vanquished, marginalized and pushed below the threshold 
levels of all aspects of a civilized society. Its innate 
potentials and capacities to rejuvenate itself as a 
sustainable community have been eradicated. There is no 
consideration to the capacity gap in the North-East to 
participate in any effective way to ensure development 
programmes produce sustainable outcomes. How can we 
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expect them to take over development responsibilities at 
local levels? The issue here is, the benefits of all 
interventions in the North-East will ultimately leak 
through as there is inadequate capacities at individual 
levels, family level and at community at large. All 
development efforts will be carried out by other actors 
and the North-East will continue to remain a recipient. If 
this fundamental fact is not recognized then the North-
East will become a bottomless pit. There is no point in 
expecting any meaningful progress of this society: the 
dependency and vulnerability will perpetuate. 

Disenfranchised community and people will become a 
handout dependent society. People with such historical 
and proud culture will not require any handouts. We 
require our rights to freely engage in  productive and 
fulfilling activities exploiting local resources. We strongly 
think this is not too much to ask for.  

It is important to mention here that interventions since 
2009 to improve livelihood of the IDPs have failed 
remarkably in the traditional sectors in the North-East. 
There is no rural and economic governance or basic 
framework to sustain the benefits of such interventions. 
Rural people have lost grip over the rural economy. 
Without a major institutional development and 
community restoration process, rural economy in these 
regions will be a Herculean task.  

There is no recognition of all these prerequisites for a 
sustainable development. This is a clear demonstration in 
the Budget as to how serious the issues facing the war-
affected communities are being taken centrally in 
Colombo. These frustrations will culminate in believing 
that reconciliation through economic development is 
secondary. I think that this will be looked at in due 
course, so we continue to wait for the Tokyo Donor 
Conference to even start the preparatory ground work to 
develop the appropriate frame conditions.  

Sri Lanka proudly announced the achievement of 
majority of the Millennium Development Goals and 
indicators. "Millennium Development Goals Country 
Report 2014 - Sri Lanka" was prepared by the Institute of 
Policy Studies of Sri Lanka, a joint publication by the 
Government of Sri Lanka and the United Nations in Sri 
Lanka.  Its findings show that Sri Lanka has performed 
well against the MDGs overall, having already achieved 
or being on-track to achieve the majority of the goals and 
indicators.  Speaking at the launch event, the Hon. (Dr.) 
Harsha De Silva said:  “The Government of Sri Lanka 
understands the need in building bridges, in integrating 
our society, and in Sri Lanka being a country of Sri 
Lankans.  I hope that we can make further progress in 
integrating the differences within communities.  We have 
to ensure that in our market framework there is social 
goodwill and economic justice.  That is what we mean by 
a social market economy.”   

Dr. R.H.S. Samaratunga, Secretary to the Treasury, in 
his Foreward Message mentioned, I quote: 

“In the area of poverty, our achievements are noteworthy. Sri Lanka 
was able to achieve the MDG target of halving poverty, seven years 
ahead of the 2015 deadline both at the national level and also in the 
urban, rural and estate sectors. However, despite this strong 
performance, there remain regional disparities and it is for this 
reason that the Government has given the highest priority to 
eradicate poverty in those areas to uplift the living condition of the 
toiling poor people.” 

An extract from the Executive Summary of 
Millennium Development Goals Country Report 2014 - 
Sri Lanka says, I quote: 

“All districts, except those in the Northern and Eastern Provinces, for 
which reliable data are not available for comparison years, and the 
Monaragala District in Uva Province have already cut poverty in half.” 

“Disparities among regions nevertheless clearly indicate the need for 
continuous monitoring, and focused attention of regional planners and 
policy makers if Sri Lanka is to continue to reduce poverty.”   

Outlandish announcements of the GDP growth of the 
Northern Province made by the Hon. Prof. G.L. Peiris 
before meeting Hillary Clinton on 08th May, 2012, on 
behalf of the previous administration, that the North 
experienced a 22 per cent GDP growth in 2011 is a fraud 
committed against the people of the North, to say the 
least.  

Hon. Minister of Finance in his Budget Speech stated, 
I quote: 

 

“In short, the society at large is seriously concerned as to what the 
true state of the Sri Lankan economy is”   

This is because of information fraud and 
“Goebbelstic” promotions. 

How can we rely on the official statistics produced by 
the previous regime that were used in drafting this 
Budget?  The national growth rate, unemployment and 
poverty levels mentioned in the Budget have no relevance 
to our Region.   

The Finance Minister also stated, I quote: 

“… the data of Department of Census and Statistics (DCS) indicates 
that the poverty index had declined to 6.7 per cent.  However, a true 
evaluation and a feature in Sri Lanka’s poverty indicators is that the 
number of people who earn less than US Dollars 2 per day, number 
close to 20 per cent indicating that a large share consists of a near-poor 
population.”   

Based on the above statement, the poverty indicators 
for the North-East bound to be dismal.  Data that was 
provided for the assessment of Millennium Development 
Goals too emanated from the same source to paint rosy 
pictures of the war- affected areas.  Credible data is 
critical for any democratic society and we have been 
denied this and our trust in the public-sector governance 
is also understandably seriously affected. As a national 
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priority, immediate and focused attention is required to 
assess the real achievement of the North-East in terms of 
Millennium Development Goals.   

Empowerment of rural communities and creating an 
enabling environment are fundamental for the current 
stage of development for sustainable socio-economic 
development in the North-East. There is a pressing need 
for the local communities and the Region to embrace 
indigenous knowledge base in all key sectors to convert 
all interventions to sustainable development. These 
communities must have their own enabling and conducive 
regulatory framework to address key sectorial issues, 
rural economic infrastructures and access to local 
resources. Most of this national policy framework require 
regional reorientation. 

An allocation of Rs.1.5 billion has been allowed in the 
Budget for each village and it is disappointing that no 
consideration has been given for the conflict-affected 
villages that are facing unique sets of challenges. 
Strengthening rural institutions, infrastructure, small 
enterprise development and small-scale sundry services 
development, development of women and the vulnerable 
and rehabilitation and re-integration of ex-combatant by 
civil authorities are all  pressing needs of our villages. We 
require tailor-made strategies and programmes for 
empowering  our community. 

It is the experience in other conflict-emerging 
countries that adequate space should be created for the 
people to participate in the decision-making process, lest 
the conflict is bound to recur in a different form in that 
society. Let me provide you an example to articulate the 
outcome of one top-down development programme that 
did not engage local views. There were untold hardships 
and sufferings of the people in the North due to the 
current heavy rainfall caused by expedient project 
management. In the construction of roads and train tracks, 
the local community did not have a say in any aspects of 
its planning. Now they are left to deal with the 
consequence of the issues caused by expedient and 
fraudulent project management that disregarded the 
adverse impacts of blocking the natural water flow in 
Jaffna. As a result of this Colombo-centric project 
management, communities of some areas who never 
experienced such flooding are now suffering for the first 
time. There are  no adequate means to redress the impact 
of disturbing water flow patterns. The current Members of 
Parliament are forced to face the consequences and deal 
with such issues on a day-to-day basis, whereas they 
never had any involvement in the design of these projects. 

Sir, there is an increasing trend in crimes, robberies, 
rapes, murders and a decline in the cultural values and 
moral standards. This is mainly due to the inability of the 
police to gain confidence and support of the community 
in handling the situation. People do not see the police as 
people-friendly, rather they see them as mafia-friendly. 

The police which viewed the people as potential terrorists 
and the stations which functioned as anti-terrorist outfits 
cannot lead a culture and value-based policing required 
for social engineering in a conflict-emerging society. In 
the past, links with  the underworld and undesirable 
elements were mainstream methods adopted for policing 
and intelligent tasks in the North-East. This has 
bequeathed this  Region with a police-antisocial elements 
nexus network. The police continue to create and 
maintain fertile grounds to breed, nurture and protect 
criminals. In post-conflict countries, police and security 
reforms are considered a must for successful 
reconciliation. Unfortunately, in Sri Lanka, there is a high 
level of resistance to these reforms. In the post-war 
conditions, the current police force has no capacity to 
understand the value system and the culture of our 
people, to comprehend the impact of petty crimes that 
affect the individuals, families and  the community as a 
whole. 

Non-state Justice and Security system deals with the 
majority of the disputes in other developing countries and 
is an important complementary component of formal 
State justice. In view of the inability of the police, until 
we go through a transition, we need a community-based 
supplementary community policing system by which 
some of the elementary police functions are transferred to 
civil authorities. This is very essential to break the 
invisible dynamics that prevents an orderly social 
functioning. Therefore a community-based 
complementary system of justice is necessary until the 
police win the hearts and minds of the people.  

The monstrous PTA that devastated and ripped the 
hearts of our people spans from inner sanctums of our 
temples to our bedrooms. This has still not been repealed. 
People of my Constituency are very nervous to hear that 
it is being considered in applying to ordinary crimes like 
murder et cetera. We have heard of a lot of instances of 
inappropriate application of this during the previous 
regime. If it is being used even in the era of Good 
Governance, it does not sound well. It is time to evaluate 
the performance of this law in respect of matters relating 
to human rights. Therefore, I request the Government to 
appoint an impartial commission of inquiry to inquire 
into the misuse of this sordid Act. This will bring to light 
the plight of thousands of lives irreparably devastated due 
to direct consequences of this Act.  Then, there are  
countless of their loved-ones who are traumatized, still 
facing untold sufferings. 

Then, resettlement, rehabilitation and redevelopment 
in this area consist mainly of activities that are local in 
nature and the subjects mandated to the local government 
bodies. They operate and maintain a major portion of 
local assets and service delivery systems. Unfortunately, 
they are left out from the process as they do not have 
resources and capacities. In order to revamp the local 
government bodies and to prepare them to take over 
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higher order development responsibilities, the previous 
Government developed a National Policy on Local 
Government after the war, in 2009, but did not implement 
it for obvious reasons. This was published in the Gazette 
Extra Ordinary  No. 1632/26 of 18.12.2009. As a 
Government geared towards developing the rural 
economy and committed to a greater devolution and 
power sharing, it should implement the recommendations 
in this policy document forthwith. Some of the burning 
issues that affect the livelihood development of the war-
affected and issues concerning the local economic 
governance would have been addressed by the 
implementation of the National Policy on Local 
Government which has been gazetted. Why such key 
reform measures, that have the potential to enormously 
benefit the war-affected areas, somehow did not get 
implemented?  

Also economic policy planning and strategy 
development are still being engineered, steered and 
influenced by the security personnel and their associated 
institutions. The fear psychosis that is actively promoted 
is still rampant and is meant to help protect the gravy train 
of some individuals and to perpetuate and further 
marginalize this affected community. The Myliddy 
Harbour, which is one of our key resources has 
deliberately been omitted from any development. This is 
an example of the outcome of military designed economic 
strategy and that does not engender trust.  

There is a mounting pressure from the IDPs for the 
lands for resettlement in the next phase in Vali-North 
area. The details of families, schools, common buildings, 
temples and churches in the identified area have already 
been worked out by the District Secretariat. In line with 
the Government’s promise for resettlement, these lands 
may be released back to the people. One of the reasons 
stated for the inability of the security forces to release 
these lands is the existence of a number of camps and 
security related establishments within the area. However, 
similar camps and establishments exist even in the other 
areas in the Peninsula. Hence the lands could be released, 
except the areas where they actually locate, as a gesture of 
reconciliation in the next phase. I request that the entirety 
of the lands in West of Kadduvan-Myliddy Road and in 
East of Palali Road be released by the Ministry of 
Defence for the resettlement of IDPs.  

Another reason as to why the Government is unable to 
win the hearts and minds of the people in our Region is 
the continuous hardships faced by the people due to poor 
conditions of roads.  The benefits of the huge investments 
that took place in the North-East, particularly the 
construction of A Class and B Class roads, bypassed the 
victims of the conflict.  

Sustainable resettlement and durable solutions to the 
problems of the IDPs are directly related to the status of 

road infrastructure in the whole North-East Region, 
though their identity and location cannot be limited only 
to the areas where resettlement has taken place.  Northern 
and Eastern Provinces have a road network consisting of 
C Class and D Class roads, the lengths of which are 1,950 
km and 1,098 km respectively whereas the length of local 
roads in rural areas in Northern and Eastern Provinces are 
9,200 km and 7,000 km respectively.  These statistics 
have been taken from the “Statistical Information -2014, 
Northern Provincial Council” and “Eastern Development 
Plan 2012 - 2016,” Volume II of the Eastern Provincial 
Council.   

In the case of C Class and D Class roads and local 
roads in rural areas, less investment has taken place when 
compared to its 30-year long period of non-maintenance, 
non-development and the damage caused.  As a result, 
high cost of living, inefficiency, low productivity, 
poverty, unsustainable livelihood and other living 
conditions continue to remain among IDPs without 
improvement of roads.  Unfortunately, more than 80 per 
cent of these two categories of roads are in disrepair.  
Almost all the access roads and rural roads have 60-year 
old design structure or they have no base structure at all.  
In some places, even a trace of  a road cannot be found.  
This category of roads are the most affected, but such 
roads are directly serving the people in their day-to-day 
lives. So, the people are unable to reap the full benefits of 
the major road development programmes that have 
already been done without these roads. Therefore, as a 
measure of reconciliation and confidence building, larger 
road projects have to be mobilized as an urgent priority.  
The details of priority requirements are already available 
with the authorities concerned.   

In view of the bleak prospects for major industries 
and diminishing role of the agriculture sector in the 
Northern Region, small enterprise sector has to play a 
dominant role in the creation of employment 
opportunities, reducing poverty and contributing to 
Provincial GDP. Therefore, the small enterprise sector 
will be the engine of growth in the Northern Province in 
future. The frame conditions that prevailed during the last 
35 years did not permit this sector to develop. The 
National Policy for Small Enterprise Development was 
almost inoperative in this Province and the national 
service delivery systems could not adequately extend its 
coverage to the North.  

As a conflict-emerging society, small enterprise 
development in the Northern Province has specific 
problems and legacies which cannot be handled under the 
generic national policies. Though various conventional 
services were extended in order for reactivating small 
enterprises in the Northern Province, due to various 
impediments they could not have any significant impact. 
A two-pronged approach is required in this connection - 
one aimed at addressing the specific issues in small 
enterprise development in the conflict-affected areas and 
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the other aimed at extending the modified national 
programmes to suit the North in a well-coordinated 
manner.  For this purpose, I request the Government to 
establish a special coordinating mechanism with special 
funds for the Northern Province. 

Then Sir, with regard to the issue of groundwater in 
Jaffna, the serious situation of the groundwater sources in 
Jaffna was vividly presented by the senior officials of the 
National Water Supply and Drainage Board at the 
International Seminar on Groundwater Governance, held 
in Sri Lanka on 15th August, 2013. Inadequate water 
sources within Jaffna Peninsula to provide pure and clean 
drinking water is a major problem. Existing underground 
water resources are contaminated due to non-availability 
of sewerage systems. There is bacteriological and 
chemical contamination and intrusion of seawater. About 
30 per cent of Typhoid cases in Sri Lanka are reported 
from the Jaffna Peninsula while cancer cases are 
increasing. Due to over-use of fertilizer,  high level of 
Nitrate content and saline paddy-fields, farmers are losing 
their income. Water supply available in the Peninsula is at 
a minimum level where people have to spend long hours 
at stand pipes. Low attention has been paid to the 
groundwater monitoring, management of aquifers and 
pumping wells. Attention leading to corrective and 
preventive action is not taking place. Lack of sufficient 
knowledge of groundwater dynamics at operation level 
and over-extraction is causing quality changes finally 
leading to failure. There are many difficulties in 
controlling of interfering with aquifer. There is lowering 
of general groundwater table and decreasing recharge to 
aquifer. There is lack of proper institutional arrangement 
to manage groundwater.  

There are more and more reports coming on the fast-
deteriorating conditions, particularly, after the oil 
contamination in the Chunnakam aquifer. No agency has 
the power to take control of the resource management 
responsibility and a proper regulatory framework has also 
not been gazetted for this purpose. Since this matter will 
affect the health and livelihood of the people, 
consequences of the situation will be disastrous. Hence, 
this matter has to be taken up at the highest level and 
solution has to be arrived at in order to prevent large-scale 
disasters. If not for the conflict, this could have been 
settled long ago.  

It will require a set of regulations for Jaffna Peninsula 
groundwater management and establishment of a 
regulatory body responsible for that under any of the 
water-related Acts. Also, a special comprehensive 
groundwater project has to be formulated and 
implemented to prevent any disaster as a reconciliation 
priority.  

Then, the Northern Provincial Council could not 
recover Stamp Duty prior to 2014 as there was no Statute 
to recover that and this was collected by the Central 

Government on its behalf. However, such revenue was 
not properly refunded to the Local Authorities in the 
Northern Province. As you know, the Local Authorities 
in the Northern Province were suffering due to their 
inability to generate revenue during the conflict period. 
For the period from 2011 to 2014, an amount of Rs. 
1,202.3 million collected by the Centre has to be 
refunded to the Local Authorities in the Northern 
Province. The details of the Local Authorities and the 
amounts are already available with the Treasury. If this 
amount is refunded, it will reduce an enormous burden 
suffered by our Local Authorities. Therefore, I request 
the Hon. Minister of Finance to release this amount 
immediately. 

The Government cannot be ignorant of the serious 
consequences to the Members of Parliament in trusting 
the promises of this Government.  We have a long history 
of being victims of broken promises from consecutive 
governments, but this time, we gave the benefit of the 
doubt to “”Good Governance Pronouncements”. We also 
believed the positive commitment made to the 
international community by the Government to 
implement the recent UN Resolution.  

Sir, I refer to the promise made by His Excellency the 
President to the Leader of the Opposition, the Hon. R. 
Sampanthan, that all political prisoners would be released 
before the 7th of November and this promise was 
blatantly disregarded resulting in enormous damage to his 
standing to TNA and created a turmoil among the people 
apart from unnecessary human suffering.  

The strategy of unkept promises may displace the 
current Members of Parliament, but please, understand 
these behaviours are galvanizing the frustrations of our 
communities and play into the hands of extreme views.  

In conclusion, I would like to mention that a lasting 
political solution is fundamental for a sustainable 
economic development and reconciliation in the North 
and East. It is also equally important that nothing should 
wait or spared to take immediate actions to extricate our 
people from the misery suffered for many tens of years, 
irrespective of the reasons. 

We wish to express our goodwill and willingness to 
take a positive and productive outlook presented in the 
economic vision statement and strategy by the Hon. 
Prime Minister and the promise of the Tokyo Donor 
Conference. 

Having articulated our grievances, we are prepared 
and willing to contribute to extricate the entire nation 
from an extremely difficult predicament. 

Today, I announce to this Chamber, that we recognize 
the opportunity provided to us. This country has 
formidable intellectual resources in and out to bring into 

1727 1728 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

economic mainstream those who have been left behind; 
rectify the targeted historical marginalization and 
geographical bias; provide an equal playing field to the 
people of the North-East of Sri Lanka to face the 
immediate economic challenges; pave the way to create a 
positive atmosphere that could help to find solutions for 
the hard and complex subjects faced for a political 
solution; allow North-East too to play a role in addressing 
the economic challenges faced by this country to get all 
the cylinders pumping to take all of us forward and 
commence a journey on a “win-win” scenario for the 
country and to enable the North-East to confidently start 
taking actions to address the social problems that our 
proud culture is currently facing. 

Sir, we too have challenges. In saying this, we are not 
underestimating the many challenges and obstacles ahead 
of us such as: lack of human resource and institutional 
readiness at all levels within public and private sectors; 
lack of adequate technological base and infrastructure; 
adverse and negative reactions from our constituents as 
they have had many disappointments, false starts, deep 
and lasting hurt and damages; fear psychosis propagated 
by the security apparatus in denying scope to play a 
constructive role. 

We will in the near future, respond with a “position 
paper” and a “high-level action plan” that will carefully 
map out a way forward to provide our best efforts to 
contribute to the redevelopment of North-East. 

We are also anxiously awaiting further details of the 
Donor Conference promised by the Hon. Prime Minister 
to participate with utmost goodwill so that not only the 
North-East but the whole nation can benefit. 

It is our sincere hope that a positive and engaging 
attitude expressed in my speech is not taken for granted. 
We also believe that any further disappointments could 
result in perpetuating the perils all of us are suffering 
based on “we win; you lose” policies adopted over many 
years. 

Thank you. 

 
[අ.භා. 4.42] 

 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙරෝගවලට පතිකාර කරනවාට 

වඩා ෙරෝග වළක්වා ගැනීම වැදගත් බව මෙග් පියා වන දිවංගත 
ෙදොස්තර ජයලත් ජයවර්ධන මැතිතුමා 2013 මැයි මස 07වැනි දා 
ෙමම ගරු සභාෙව් කියා තිෙබනවා. එය එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
කරන ලද අවසාන කථාව. ඔබතුමා මූලාසනෙය් රැඳී සිටින 
ෙමොෙහොෙත්, නව රජෙය් මංගල අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳ 
විවාදෙය්දී මෙග් මංගල කථාව කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් පියා 
වන ෙදොස්තර ජයලත් ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් ජනතා ෙමෙහවර 
ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කළ යුතුයි. 1994 වර්ෂෙය්දී එතුමා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා අවුරුදු 20ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වැඩ කළා. ඒ 
වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් ෙම් රෙට් දුක් විඳින අහිංසක 
සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම්, කෙතෝලික  සහ ෙබෞද්ධ සියලු ෙදනාටම 
අවශ්ය කරන සාමකාමී යුගයක් ඇති කරන්නට, එක ධජයක් 
යටෙත් සාමකාමීව ජීවත් වන්නට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න එතුමා 
දැවැන්ත ෙවෙහසක් ගත්තා. එතුමාට ෙබෙහෝ පශන් ඇති වුණත් ඒ 
සියල්ලටම නිර්භීතව මුහුණ දීලා එතුමා විශ්වාස කළ ඒ 
ෙද්ශපාලන ෙවනස කරන්න උත්සාහ ගත්තා. එතුමාෙග් 
අභාවෙයන් පස්ෙසේ  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් තරග කර  තරුණ 
මන්තීවරෙයක් හැටියට පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් වන්නටත්, ඉන් 
පසුව ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්නටත් මට අවකාශය ලබා දුන් ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත්, ජාඇල ආසනය ඇතුළු ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවටත් මෙග් ස්තුති පණාමය පුද කරන්න ෙම් ෙමොෙහොත 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රනිල් විකමසිංහ අෙප් 
අගාමාත්යතුමා විශ්වාස කරන ෙදයක් තමයි, ෙම් රෙට් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමුඛ ෙකොට ගත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ, දවිඩ ජාතික සන්ධානය සහ මුස්ලිම් ෙකොංගසය 
ෙම් සියලුම පක්ෂ එකතු කර ෙගන ජාතික පතිපත්තියක් තුළ ෙම් 
රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඕනෑ, ෙම් ෙද්ශපාලන කමය ෙවනස් 
කරන්නට ඕනෑ කියන එක. ඒක නිසා තමයි එතුමා පුන පුනා 
කියන්ෙන් ෙම් රටට අවශ්ය කරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවම 
ආණ්ඩුවක් බවට පත් කිරීමයි කියලා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් මම 
දකින කාරණා හතක් තිෙබනවා. එකක් තමයි රටක් සංවර්ධනය 
කරන්නට අවශ්ය නම්, රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්ය නම් 
රෙට් අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, නිවාස, අපනයනය, සංචාරක 
කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට අවශ්ය ෙවනවා කියන කාරණය. ෙම්වා 
ලංකාවට ඉතාමත්ම වැදගත් ෙද්වල්. රෙට් අනාගතය වන්ෙන් 
දරුවන්. එෙහම නම් ළමයින්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන බලන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ෙමතැනට වන ෙතක් ෙම් රට ෙගනාෙව් අෙප් වෙයෝවෟද්ධ  
-වයස්ගත- ජනතාවයි. ඒ නිසා අය වැෙය්දී ඔවුන් ගැනත් කථා 
කරන්නට ඕනෑ කියන හැඟීම මට ආවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය බැලුන්ෙබෝල අය වැයක් ෙනොෙවයි; 
පුම්බපු අය වැයක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැය ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න පුළුවන්, ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් අය වැයක්. 
අපි දැක්කා ඉන්දියාව, චීනය, මැෙල්සියාව, ඉන්දුනීසියාව දියුණු 
ෙවද්දී ෙම් රට එක තැන පල් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ස්ථිර වශෙයන්ම ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන් ආකාරයට ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙමය දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් එක්ක ඉදිරිපත් වුණු අය 
වැයක් කියන එක මම ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් මතක් කර සිටිනවා. 

මම පළමුෙවන්ම අධ්යාපනය ගැන කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අෙප් රටට බුද්ධිමත් තරුණ පිරිසක් 
අවශ්යයි. අධ්යාපනය තුළින් බුද්ධිමත්ව ඉදිරියට යන්න පුළුවන්, 
දරුවන්ෙග් අවශ්යතාව සපුරන්න පුළුවන් කමයක් අවශ්යයි. අෙප් 
ෙම් අය වැය හරහා දැවැන්ත මුදල් පමාණයක් අධ්යාපනයට ෙවන් 
කර තිෙබනවා. දරුවන්ෙග් අධ්යාපනයට මූලික වන්ෙන් අෙප් 
ආදරණීය ගුරු මෑණිවරුන්, ගුරු පියවරුන්. අෙප් අධ්යාපනය 
කියන මහා වෘක්ෂෙය් මුදුන් මුල ගුරු මෑණිවරුන් සහ ගුරු 
පියවරුන්. ඒ නිසා ඔවුන්ට අවශ්ය කරන පුහුණු වීම් ලබා ෙදන්නට 
ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කරන්න 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට අවශ්ය කරන 
ෙන්වාසික පහසුකම්, ගුරු නිවාස සහ විෙව්කාගාර සඳහා රුපියල් 
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මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. දුෂ්කර පළාත්වල ෙසේවය 
කරන අෙප් ගුරු මෑණිවරුන්, පියවරුන් සමහර ෙවලාවට ඉන්න 
තැනකුත් නැතිව කුලියට ඉන්නවාය කියන එක අපි දන්නා 
කාරණාවක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කල්පනා කරලා 
බලන්න, සිසුන් ෙවනුෙවන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් දැක්ම ෙමොකක්ද 
කියලා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන්නා වූ ආර්ථික පතිපත්තිය 
ෙමොකක්ද, ෙමවර අය වැෙයන් අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. 21වැනි සියවෙසේ අපට 
ෙම් අඩු පාඩු හදා ගන්න බැහැ. යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු පහක් 
වනවා. එෙහත් ෙම් රෙට් විදුලිය නැති පාසල් තවමත් තිෙබනවා. 
එය ඉතාමත් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. සිසුන්ෙග් අධ්යාපනය සඳහාත්, විදුලිය නැති 
පාසල්වලට විදුලිය ලබා ෙදන්නත්, 2016 අවසානය වන විට 
දිව යිෙන් සියලුම පාසල්වලට ජල පහසුකම් හා වැසිකිළි කැසිකිළි 
පහසුකම් ලබා ෙදන්නත් ෙමවර අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් 
කරන්නට අපි තීන්දු තීරණ අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම dental 
clinics පිහිටුවන්නත් ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ළමයින්ෙග් ෙසෞඛ්ය මීට වඩා දියුණු තියුණු කරන්නට 
අවශ්ය කරන පරිසරය සහ ඒ වටපිටාව ඇති කරන්නට අෙප් ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා සහ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
තීරණය කරලා තිෙබනවාය කියන කාරණයත් මම ෙබොෙහොම 
ඕනෑකමින් සහ ආඩම්බරෙයන් මතක් කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම 
ස්ථාවර විද්යාගාර පහසුකම් ෙනොමැති පාසල්වල විද්යා අධ්යාපනය 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහාත්, අලුතින් විද්යාගාර පහසුකම් ලබා 
ෙදන්නටත් මුදල් ෙවන් කරන්නට ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට  සංවර්ධනය කිරී ම 
සඳහා ෙසෞඛ්ය සම්පන්න පිරිසක් අවශ්යයි. රට සංවර්ධනය 
කිරී ෙම්දී ෙලඩ්ඩු ඉඳලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් රටට 
ෙසෞඛ්ය සම්පන්න පිරිසක් අවශ්ය ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂෙය් වකුගඩු ෙරෝගීන් 24,256ක් ඉඳලා 
තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගය නිසා වර්ෂයක ට දළ වශෙයන් 300ක් 
වැනි පමාණයක් මිය යනවා. වයස අනුව ගත්ෙතොත් අවුරුදු 15 - 
70 අතර කාන්තාවන්ෙගන් සියයට 17 ෙදෙනකුත්, පිරිමින්ෙගන් 
සියයට 13 ෙදෙනකුත් ෙම් වකුගඩු ෙරෝගෙයන් පීඩාවට ලක් 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, dialysis centres 1,000ක් මුළු 
රෙට්ම ඇති කරන්නට ෙමවර අය වැෙයන් අපට පුළුවන්කම 
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම්ක ජාතික අවශ්යතාවක්. ෙමොකද, ෙම් රෙට් 
අහිංසක ෙගොවීන් තමයි අද ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය නිසා පීඩාවට ලක් 
ෙවන්ෙන්. බාල ෙපොෙහොර ලබා දීම ෙහේතුෙවන් අෙප් රටට බත 
සපයන ෙගොවීන් අද ෙලඩ්ඩු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
ආදරණීය ෙගොවීන්ට ඉස්පිරිතාෙල් සිටිමින් තමයි ඔවුන්ෙග් ජීවිතය 
ගැට ගහගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ඉස්පිරිතාලවල dialysis 
machines නැහැ. වකුගඩු ෙරෝගය ඉතා තදින් පැතිර තිෙබන 
පෙද්ශවල kidney dialysis centres 1,000ක් ඉතා ඉක්මනින් 
පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් කිරීමටද අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා පමුඛ ආණ්ඩුව තීරණය කර 
තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝග කළමනාකරණය සඳහා ෙවන් වූ විෙශේෂ 
පහසුකම් සහිත ෙරෝහලක් ඉදි කිරීමටත් රුපියල් මිලියන 2,000ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාතික පතිපත්තිය 
ඔස්ෙසේ ජංගම ෙරෝහල් ඇති කරන්නටත්  ෙමවර අය වැෙයන් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම staff training, stroke units, 
research institutes කියන ෙම් සියල්ලක්ම ෙම් රටට අවශ්ය කරන 
ෙද්වල් කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් 
මතක් කරනවා. ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්යය වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්ය 
කරන වැඩ පිළිෙවළවල් ෙමොනවාද කියලා අපි ආණ්ඩුව වශෙයන් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. 

2010 වනෙකොට පිළිකා ෙරෝගීන් 42,474ක් ඉඳලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම OPD එකට ඇවිල්ලා  පිටව යන patientsලා 10,644 
ෙදෙනකු ඉන්නවා. සියයට 4ක් මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු 
ෙදනාටම තිෙබන්ෙන් මහරගම පිළිකා ෙරෝහල විතරයි. අපි පිළිකා 
ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් තවත් ෙරෝහල් තුනක් හදන්නට තීන්දු තීරණ 
අරෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකට අවම වශෙයන් නිවාස ඒකක 1,000ක් පමණ 
ඉදිකිරීමට රුපියල් මිලියන 4500ක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නිලධාරින් 
සඳහා ඒ නිවාස ඉදිකර සාධාරණ මිලකට ලබා ෙදන්නත්, 
බලපතලාභී ඉඩම්වල අවුරුදු දහයකට වැඩි කාලයක් හිටපු අයට 
එම ඉඩම්වල හිමිකම ලබා ෙදන්නත්, ඉඩම් බැංකුවක් 
පිහිටුවන්නත් ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපනයනෙයන් තමයි අෙප් 
රටට සල්ලි ලැෙබන්ෙන්. ෙම් වන ෙකොට අපනයන ආදායෙම් 
ෙවනස ෙඩොලර් මිලියන සෘණ 8,028ක්. 2000 වර්ෂෙය්දී අපනයන 
ආදායම සියයට 33ක් ෙවද්දී, 2014 ඒ පමාණය සියයට 14ක් 
දක්වා අඩු කරන්නට චින්තන ආණ්ඩුවට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් අපි තීන්දුවක් 
අරෙගන තිෙබනවා, Export Development Council of 
Ministers හරහා අෙප් අපනයන ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්නට. ඒ 
වාෙග්ම Export Processing Zones නවීකරණය කරන්නටත් අපි 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සංචාරක ව්යාපාරය කඩා 
වැටිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා වසරකට තරුණ තරුණියන් 3,000කට 
වැඩි පමාණයකට ෙහෝටල් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව පුහුණුව ලබා 
ෙදන්නට අපි ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම shopping paradise එකක් ඇති කරන්නට අපි කටයුතු 
කරලා ති  ෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අනාගතය බාර ගන්න 
ඉන්ෙන් මල්වැනි ආදරණීය දරුවන්. අද ඔවුන් අපචාරයට ලක් 
ෙවනවා. 2014 ෙවද්දී 3,474 ෙදෙනකු අපෙයෝජනයට ලක් වුණා. 
2015 අවුරුද්ද වනෙකොට ඒ පමාණය 1,655 ෙදෙනකු දක්වා අඩු 
කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඔවුන්ෙග් nutrition and 
health වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අපි ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් 
මිලියන 7,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අනාගතය භාර 
ගන්න ඉන්න දරුවන් ගැන හිතලා අපි කිරි පිටි මිල අඩු කර 
තිෙබනවා. අෙප් වැඩිහිටියන් තමයි ෙම් රට ෙම් තැනට ෙගනාෙව්. 
අෙප් රට දියුණු කරන්නට ෙහේතු වුෙණ් ඔවුන්. ඔවුන්ෙග් දහඩිය 
මහන්සිය හා ශමය නිසායි අද ෙම් රට ෙම් තැන තිෙබන්ෙන්. 2000 
වර්ෂෙය් සියයට 9.3ක් වුණු වැඩිහිටි ජනගහනය 2020වන විට 
සියයට 20ක් බවට පත් වනවා. අපි ඉදිරිෙය්දී ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
ජාතික පතිපත්තියක් ෙගෙනනවා. ඒ ජාතික පතිපත්ති එක්ක 
ඉදිරියට යන එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ යහ පාලන ආණ්ඩුවට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා ෙම් අය වැය ඔස්ෙසේ ෙම් රටට යමක් 
කරන්නට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පක්ෂ, විපක්ෂ අප 
සියලුෙදනාම ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට  "පාර්ලිෙම්න්තුව" කියන 
ෙම් උත්තරීතර තැනට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රට හදන්න නම්, 
විෙරෝධතා පැත්තකට දමලා අපි දැන් ෙම් ජාතික ආණ්ඩුවට එකතු 
ෙවමු. එකතු ෙවලා, අපි ෙම් රට හදමු කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබෙහවින්ම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.54] 
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා 2016 අය වැය ෙයෝජනා 

ගැන කථා කරන්න කලින් පළමුෙවන්ම කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අතර මඟ නැවතී තිෙබන අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් සංවර්ධන කටයුතු ගැන. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
සංවර්ධන කටයුතුවලට අෙප් ආණ්ඩුෙවන් 2015 වර්ෂයට රුපියල් 
මිලියන 3,600ක් ෙවන් කරලා, ඒ වැඩ කටයුතු කරෙගන ගියා. 
2015 වර්ෂය අවසන් ෙවන්න දැන් ආසන්නව තිෙබනවා. නමුත්, 
තව රුපියල් මිලියන 380ක් ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ 
ෙගවන්න තිෙබනවා. ගෙම් වැව හදලා, පාර හදලා, පජා ශාලාව 
හදලා, ඒ වාෙග් ගෙම් ෙපොදු වැඩ කරපු ඒ ව්යාපෘතිවලට තමයි ෙම් 
මුදල් ෙනොලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ විධිෙය් ව්යාපෘති 412ක් ඒ ගම්වල 
කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒ ව්යාපෘතිවල ඉදිකිරීම් කරපු  සංවිධාන, 
සමාගම්, ෙගොවි සංවිධාන සියල්ලම අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
ඉන්නවා. ගරු සභානායකතුමනි, ෙම් අවුරුද්ද ගත ෙවන්න කලින් 
අෙප් මුදල් ටික ෙගවන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ අපට 
සංවර්ධනයට දුන්න සල්ලි. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ව්යාපෘති 
412කට රුපියල් මිලියන 380ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ෙනොෙවයි. මා ෙපොදුෙව් 
කිව්ෙව්. ඒ අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සංවර්ධනයට දුන්  මුදල්. මා ඒ 
ඉල්ලීම කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර අය වැෙයන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
කපා හැරීම පිළිබඳව අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම්වන විටත් අෙප් 
රෙට් ෙගොවිෙයෝ විශාල කලබලයකට පත් ෙවලා ඉන්නවා. කෘෂි 
කාර්මික පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාවට 2006 ලබා දුන් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ,  ෙම් 2016 අය වැෙයන් ෙවනස් 
කිරීම පිළිබඳව කලබලයට පත් ෙවලා ඉන්නවා. එෙහම නැත්නම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපා හැරීම පිළිබඳව. ෙමයට ෙගොවීන් 
කියන්ෙන්, "ෙවනස් කිරීම" කියලා ෙනොෙවයි. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය "කපා හැරියා" කියන වචනය තමයි පාවිච්චි 
කරන්ෙන්.  

2006දී මම ෙගොවිජන ෙසේවා ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න ෙකොට 
තමයි ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන්ෙන්. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන ෙකොට එදා විපක්ෂෙය් හිටපු, අද 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, "ෙම්ක ඇලඩින්ෙග් 
පුදුම පහන වාෙග්" කියලා. ඒක කරන්න බැරි වැඩක් කියන එක 
තමයි එතුමා කිව්ෙව්. නමුත්, අෙප් ආණ්ඩුෙවන් අවුරුදු 10ක් එක 
දිගට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන්නා. 2006වන විට අෙප් රටට 
අවශ්ය සහල්වලින් සියයට 40ක් අපි පිට රටින් ෙගනාෙව්. නමුත්, 
2012වන විට පිට රටට හාල් අපනයනය කරන්නත් අපට පුළුවන් 
වුණා. එතරම් වී නිෂ්පාදනයක් සිදු වුණා.  රෙට් හාල් නිෂ්පාදනය 
වැඩි වුෙණ් ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසාය කියන එක අපි කවුරුත් 
පිළිගන්න ඕනෑ කාරණයක්. නමුත්, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙවනුවට වවුචර් දීලා ෙහෝ සල්ලි දීලා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙගොවි 
ජනතාව එක්ක ජීවත් වන මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට අපි 
දන්නවා, ෙම් සහනාධාරය දව්ය වශෙයන් -ෙපොෙහොර වශෙයන්- 
ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව සල්ලි දුන්නාම, ඒ සල්ලි ෙපොෙහොරවලට 

ෙය දෙවන්ෙන් නැති බව. ෙවනත්, ෙවනත් කාරණාවලට තමයි ඒ 
මුදල් ෙයදෙවන්ෙන්. එතෙකොට අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තයට, 
ෙගොවිතැනට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව අපි මීට 
වඩා සලකා බලන්න ඕනෑ. මම වග කීමකින් පකාශ කරනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපා හැරීමත් එක්ක 
බලන්න, -ඒ ෙවනුවට මුදල් ෙදනවා තමයි-  වී අසව්ැන්න ටිෙකන් 
ටික අඩු ෙවන්ෙන් නැද්ද කියලා. 

2006දී ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්  ෙවලාෙව් ඉඳන්, දිගින් 
දිගටම වී අස්වැන්න ඉහළ ගියා. ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන 
බලන්න පුළුවන්, තමුන්නාන්ෙසේලාට. මා අද  කිව්වා කියලා හිෙත් 
තියා ගන්න, ෙම් කන්නෙය් ඉඳන් අෙප් රෙට් වී අස්වැන්න පහළට 
බහිනවා. ඒක කාටවත් නවත්වන්න බැහැ. ඒ නිසා අෙප් 
කෘෂිකර්මයට, ෙගොවිතැනට විශාල හානියක් ෙම් අය වැෙයන් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මා කියන්න කැමැතියි.  

තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණය ෙවලාෙව් ෙපොෙරොන්දුවක් 
දුන්නා, රුපියල් 50ට වී ගන්නවා කියලා.  එතෙකොට කීරි සම්බා ද, 
සම්බා ද, නාඩු ද කියලා වර්ග කෙළේ නැහැ. රුපියල් 50ට වී 
ගන්නවාය කිව්වා. ෙගොවිෙයෝත් හිතුවා, රුපියල් 50ට ඕනෑම වී 
වර්ගයක් ගනියි කියලා. දැන් ෙම් අය වැෙයන් කියනවා,  කීරි 
සම්බා වී කිෙලෝව රුපියල් 50යි, සම්බා වී කිෙලෝව රුපියල් 45යි, 
නාඩු වී කිෙලෝව රුපියල් 38යි කියලා.  මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය 
වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වී මිල ගණන් 
තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද? අනුරාධපුරය කියන්ෙන් වී ෙගොවිතැන් 
කරන පෙද්ශයක්. අනුරාධපුරෙය් ෙගොවීන් කීරි සම්බා වී කිෙලෝ 
එක රුපියල් 60ට දුන්නා.  ඒ වාෙග්ම සම්බා වී කිෙලෝ එක 
රුපියල් 52ට ගිහිල්ලා තිබුණා.   නාඩු වී කිෙලෝ එක රුපියල් 41ට 
ගිහිල්ලා තිබුණා.  නමුත් අය වැෙයන් කිව්ෙව්, කීරි සම්බා වී 
කිෙලෝව රුපියල් 50යි, සම්බා වී කිෙලෝව රුපියල් 45යි, නාඩු වී 
කිෙලෝව රුපියල් 38යි කියලා. එතෙකොට ෙගොවි ජනතාව කියනවා 
සාමාන්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිබුණු මිලත් අය වැෙයන් අඩු කළා 
කියලා. මා දන්ෙන් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවටයි ෙම් 
ෙචෝදනා එන්ෙන්. අපි ෙම්වා කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන 
ගන්නයි.  පුළුවන් නම් ෙම් අඩුපාඩු හදා ගන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් පධාන ආහාරය 
බත්. ෙමොන ෙචෝදනා කළත්, ෙමොන විධියට මඩ ගැහුවත් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්, 2006 දුන්න 
ෙපොෙහොර සහනාධාරයත් එක්ක අෙප් රටට අවශ්ය හාල් පමාණය 
අපි නිෂ්පාදනය කර ගත්තා. නමුත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය සහ වී 
මිල පිළිබඳව දැන් තිෙබන පශ්නයත් එක්ක අෙප් රෙට් වී 
නිෂ්පාදනෙය්, හාල් නිෂ්පාදනෙය්  ෙලොකු ෙවනසක් ඇති වන එක 
කාටවත් වළක්වන්න බැහැ.   

අපි ඒ කාලෙය් හාල් ෙගනාෙව් ෙකොෙහන්ද? චීනෙයන්, 
බුරුමෙයන්, පාකිස්තානෙයන්, ඉන්දියාෙවන් ආදී එක එක 
රටවලින්. ඒ කාලෙය් සමුපකාරෙය් ෙපෝලිෙම් හිටියා හාල් ටික 
ගන්න. ඒ හාල් ෙපෝලිම් සමුපකාරෙයන් ඈත් වුෙණ් වී නිෂ්පාදනය 
අෙප් රෙට් වැඩි වුණු නිසා. ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 

බඩ ඉරිඟු වගාව ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. 2005 වන ෙකොට 
අෙප් රටට අවශ්ය බඩ ඉරිඟු පමාණෙයන් අපි නිෂ්පාදනය කෙළේ 
සියයට 15යි. සියයට 85ක් පිට රටින් ෙගනාෙව්.  2012 වන ෙකොට  
බඩ ඉරිඟු ඇටයක්වත් පිට රටින් ෙගෙනන්ෙන් නැති ෙවන්න අෙප් 
නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ මුදල් ටික 
ගිෙය් අෙප් රෙට් ෙගොවියාෙග් සාක්කුවට. නමුත් ළඟදී මට ආරංචි 
වුණා, පිට රටින් බඩ ඉරිඟු ෙගෙනන්න දැන් බලපත දීලා 
තිෙබනවා කියලා. දැන් පිට රටින් බඩ ඉරිඟු ෙගෙනනවා. අෙප් 
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රෙට් ෙගොවියාට බඩ ඉරිඟු යම් කිසි ෙහොඳ මිලක් පසු ගිය කාලෙය් 
ලැබුණා. දැන් පිටින් බඩ ඉරිඟු ෙගෙනන්න ගිය ගමන් ෙගොවියා 
අනාථ ෙවනවා. ෙගොවියාෙග් බඩ ඉරිඟු ටික විකුණා ගන්න බැරි 
ෙවනවා.  

මා ෙම් කිව්ෙව් කාරණා එකක්, ෙදකක් ගැන පමණයි. ෙද්ශීය 
කෘෂිකර්මාන්තය විනාශ වන ෙයෝජනා ෙම් අය වැෙය් ඇතුළත් 
ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා  ඒවා අවසාන ෙවලාෙව් ෙහෝ 
ෙවනස්  කෙළොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොඳයි, රටට ෙහොඳයි කියන 
එකයි මා කියන්ෙන්. 

මා වනජීවි ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් වන 
අලින්ෙගන් තිෙබන පශ්නවලට අපි ෙනොෙයකුත් විසඳුම් ලබා 
දුන්නා. මම  මිලියන 350ක් වියදම් කරලා ෙහොෙරොව්පතාෙන් හදපු 
අලි සංරක්ෂණ මධ්යස්ථානයට ෙනොෙයකුත් ෙදොස් කිව්වා, ඒ 
කාලෙය්. ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාව් 
හිටියා නම් ෙහොඳයි.  එතුමා ගිහිල්ලා ස්තුති කරලායි ඒක විවෘත 
කෙළේ. අද ෙමොනරාගල පැත්ෙත් මිනිසුන්ට හිරිහැර කරන වන අලි, 
මිනී මරණ ඒ අලි ෙගන ගිහිල්ලා ඒ අලි අනාථාගාරයට එෙහම 
නැත්නම් ඒ අලි සංරක්ෂණ මධ්යස්ථානයට දමනවා. අද ෙගොවි 
ජනතාවෙගන් ෙලොකු ෙලස මැසිවිල්ලක් තිෙබනවා, ෙම් අලි 
පශ්නය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව හරියාකාරව 
ෙහොයන්ෙන් නැහැ, බලන්ෙන් නැහැ, ඒකට පිළියමක් ෙයොදන්ෙන් 
නැහැ කියලා.   

වනජීවී අමාත්යවරයා වශෙයන් මා කටයුතු කරපු කාලෙය්  අලි 
සංරක්ෂණ මධ්යස්ථාන 4ක් හදන්න ෙයෝජනා කරලා තිබුණා. 
පළමුවැනි එක, ෙහොෙරොව්පතාෙන් හදන්න ෙයෝජනා වුණා. අපි එය 
හදලා අවසන් කළා. තවත් එකක් ගල්ගමුෙව් හදන්න සූදානම් 
කරලා තිබුණා. තව එකක් ෙපොෙළොන්නරුෙව්ත්, අෙනක් එක 
ෙවෙහරගලත් හදන්න සූදානම් කරලා තිබුණා. නමුත් අද ඒවා 
නැවතිලා තිෙබනවා. අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ, ෙම් අය වැෙයන් 
ඒ ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා ෙගනැවිත් තිෙබනවා කියලා. ආණ්ඩු මාරු 
වුණාම ෙම් කටයුතු නවතින එක  හරි නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වකුගඩු ෙරෝගය 
සම්බන්ධෙයන් වන පශ්නය විසඳන්න  - අෙප් කවින්ද  ෙහේෂාන් 
ජයවර්ධන  මන්තීතුමාත් ඒ ගැන කථා කළා -  යන්ෙතෝපකරණ 
දීලා හරි යන්ෙන් නැහැ. අපි ෙසොයා ගත්තා, වකුගඩු ෙරෝගයට 
පධාන ෙහේතුව අපිරිසිදු ජලයයි කියන එක. එම නිසා අපි ජලය 
පිරිසිදු කිරීෙම් ව්යාපෘති ගම්වල ඇති කළා. මා විෙශේෂ ව්යාපෘති 
ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම  
අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව, ෙමොනරාගල, හම්බන්ෙතොට ඇතුළු 
වැඩිපුරම වකුගඩු ෙරෝගය ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබන පෙද්ශවල හැම 
ගමකම ජල ව්යාපෘති ඇති කළා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
 මට තවත් විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒ ජලය පානය කරපු මිනිස්සු අද අෙපන් අහනවා, ඇයි ඒවා 
නැවතුෙණ් කියලා. අපි ජල ව්යාපෘති 100ක් විතර පටන්ගත්තා. ඒ 
වැඩසටහන් නවත්වන්න එපා, ඒවා කරෙගන යන්න. ආණ්ඩු මාරු 
ෙවන ෙකොට ව්යාපෘති මාරු කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ 

ෙද්වල් තිෙබනවා නම්, ඒවා කරන්න. නරක ෙද්වල්  තිෙබනවා 
නම්, ඒවා නවත්වන්න. මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් එයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මීට වඩා දීර්ඝ 
වශෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙවලාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා point of Order එකක් 

ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමාෙග් 

කථාවට බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. හැබැයි ඒ ව්යාපෘති ඔක්ෙකෝම 
කියාත්මක - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක  point of Order එකක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
එය point of Order එකක් ෙනොෙවයි.  

මම මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 5.05] 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 

සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග්ත් ඒකාබද්ධ රජයක් යටෙත් අය වැයක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන අවස්ථාවක ඒ පිළිබඳව අදහස් කිහිපයක් පකාශ කරන්න 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය 2015 මහ මැතිවරණෙයන් අෙප් රෙට් 
ජනතාව පැහැදිලි තීන්දුවක් ලබා දී තිෙබනවා,  විෙශේෂෙයන්        
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒකාබද්ධ 
ආණ්ඩුවක් හදන්න. ඒ අනුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායකත්වයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වයත් ෙපොදු 
එකඟතාවකට ආවා, වසර කිහිපයක් සඳහා  ඒකාබද්ධ ෙවලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අලුත් ෙද්ශපාලන වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්න. ඒ අනුව තමයි 
අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක්, අලුත් ගමනක් ආරම්භ වන්ෙන්. 
ඒ ගමන ඉතාම දුෂ්කර, බාධක කම්කෙටොලු සහිත ගමනක්. ඒ තුළ 
අද  ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන ෙම් අය වැය  ෙල්ඛනෙය් යම් යම් අඩු 
පාඩුකම්, ගැටලු තිබුණත් ෙම් අය වැය  සාර්ථක අය වැයක් කියා 
අපි විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සමස්ත ආදායම 
ගත්තාම,  විෙද්ශ ණය, ඒ වාෙග්ම ණය වාරික සහ රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ෙග් වියදම් සඳහා ෙවන් වන ෙකොට අෙප් රට 
සංවර්ධනය සඳහා විශාල මුදලක් අපට ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සඳහා අපි විෙද්ශ ණය සහ ෙවනත් විකල්ප බදු වැඩි කිරීම් වාෙග් 
ෙද්වලට අනිවාර්යෙයන් යා යුතු ෙවනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් දිළිඳු ජනතාවට අවශ්ය කරන යම් යම් 
සහන ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ අඩංගු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම රාජ්ය ෙසේවකයන්ට යම් යම් සහන ලබා දී තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් අලුත් කර්මාන්තකරුවන්, නිෂ්පාදකයන්, 
ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්  ආරක්ෂා කරන්න ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපනයනය සඳහා විශාල දිරිගැන්වීම් 
රාශියක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ අඩංගු ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් 
රජය අලුත් ගමනක් යමින්  ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අය වැය  
ෙල්ඛනය අලුත් වැඩ පිළිෙවළක ආරම්භයක් ෙලසයි මා දකින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපනය සඳහාත් ෙම් අය 
වැෙයන්  විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අද උෙද් අගාමාත්ය 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඒ පිළිබඳව සඳහන් කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් අනාගතය භාර ගන්න සිටින දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල අෙප් රෙට් විශාල 
ආෙයෝජනයක් වශෙයනුයි මා දකින්ෙන්. විෙශේෂෙයන් අඩු 
පහසුකම් සහිත පාසල් 6,000ක් සංවර්ධනය කරන්න විශාල 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වතු පාසල් සංවර්ධනය 
සඳහාත් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
රජය යටෙත් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් ගාමිය පාසල්වල   
සනිපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු  කිරීම සඳහා විශාල මුදලක් 
ෙවන් කළා. ඒ ෙවන් කළ මුදල වාෙග්ම ෙම් වසෙර්දීත් එම වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා තවත් විශාල  මුදලක් ගාමීය 
පාසල්වල සනීපාරක්ෂක  කටයුතු සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගාමිය ගුරු නිවාස පතිසංස්කරණය හා අලුත්වැඩියාව 
සඳහාත්,  ඒ අවශ්ය කරන පහසුකම් සලසා ගැනීම සඳහාත් රුපියල් 
මිලියන 2,000ක මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මුළු 
දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි පාථමික පාසල් 3,577 ක් සඳහා  
රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙවන් වීමත් විෙශේෂ කටයුත්තක්  
හැටියටයි මා දකින්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ද්විතීයික  පාසල් 1,000ක්  පසු 
ගිය රජෙයන් ආරම්භ කළා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ තවදුරටත්  ශක්තිමත් 
කරන්න, පුස්තකාල ඇති කරන්න, විද්යාගාර පහසුකම් ඇති 
කරන්න, බහු මාධ්ය කාමර ඇති කරන්න, ඉෙලක්ෙටොනික  කියවීම් 
පහසුකම් වැඩි කරන්න රුපියල් මිලියන 15,000ක් ෙම් අය 
වැෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනය  ශක්තිමත් කිරීම සඳහා  මාලෙබ් පෙද්ශෙය් මහෙපොළ  
විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත් වැඩ 
කටයුත්තක් වශෙයනුයි මා දකින්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් 
දියුණුවටත් ෙම් අය වැෙයන්  විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම  කුරුණෑගල, අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව වාෙග් 
පෙද්ශවල වකුගඩු ෙරෝගීන් දහස් ගණනක් සිටිනවා. එම පෙද්ශවල 

විෙශේෂෙයන්ම වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා රුධිර කාන්දුකරණ  
මධ්යස්ථාන දහසක් ඇති කරන්න  රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වෙග්ම මින්ෙන්රිය පෙද්ශෙය් වකුගඩු 
ෙරෝහලක් ඇති කරන්නටත්  රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් පිළිකා  ෙරෝගීන් දහස් සංඛ්යාත පමාණයක් 
ඉන්නවා. මහනුවර, මාතෙල් , නල්ලූර් වැනි පෙද්ශවල ඒ ෙරෝහල් 
දියුණු කරන්නත්  විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් කුරුණෑගල, යාපනය, අනුරාධපුරය වාෙග් 
ගාමීය පෙද්ශවල ෙරෝහල් පහසුකම් වැඩිදියුණු කරන්නත් රුපියල්  
මිලියන 3,000ක  මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රටට අද  නිදහස ලැබී 
තිෙබන අවස්ථාවක්. වසර ගණනාවක් අෙප් රෙට් යුද්ධය 
පැවතුණා. යුද්ධෙයන් පසුව විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් සංචාරක 
කර්මාන්තය දියුණු කර ගැනීම සඳහා අද ඉතාමත් වැදගත්  
අවස්ථාවක් අපට  උදාෙවලා තිෙබනවා.  වසෙරන් වසර  සංචාරක 
කර්මාන්තය දියුණු ෙවන බව අප දන්නවා.  සංචාරක කර්මාන්තය  
තවදුරටත් දියුණු කරන්න  ඉතා ෙහොඳ අවස්ථාවක් අද  උදා ෙවලා 
තිෙබන බව කියන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාල 
වකවානුව තුළදී අප නැ ෙඟනහිර රටවල් සමඟ ෙහොඳ 
සම්බන්ධතාවක්  ෙගොඩනඟා ෙගන තිබුණා. ෙම් රජෙය්ත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා,  බටහිර රටවල් සමඟ අද  ෙහොඳ අවෙබෝධෙයන් 
වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ හරහා බටහිර රටවල විශාල  
සංචාරකයන් පිරිසක්  සම්බන්ධ කර ගන්නට අපට අවස්ථාව  
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම  මැද ෙපරදිග තිෙබන ගැටුම් තත්ත්වය සහ 
මාලදිවයිෙන්  තිෙබන තත්ත්වයත්  එක්ක බැලුවාම අෙප් රෙට්  
සංචාරක ව්යාපාරය ඉතාමත්ම දියුණු  තැනකට ෙගෙනන්න අද 
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. සංචාරක කර්මාන්තෙය් නියැෙලන   
ව්යාපාපරිකයන් සඳහා සහන රාශියක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ 
දකින්නට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දකුණු පෙද්ශය සංචාරක 
පුරවරයක් වශෙයන් දියුණු කරන්නට අවශ්ය  වැඩසටහන් ආරම්භ 
ෙවලා තිෙබනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ දියුණු කිරීම වාෙග්ම 
රට අභ්යන්තරෙය් ගුවන් ෙතොටුපළවල් රාශියක් ඇති කරන්නටත්  
ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් අමාත්යංශය ෙවනුෙවනුත් විශාල මුදලක් ෙම් අය වැෙයන් 
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙවන ෙකොට නිවාස 50,000ක 
වැඩසටහනක් අෙප් රට තුළ  ආරම්භෙවලා කියාත්මක ෙවන 
අවස්ථාවක්. නිවාස ගම්මාන 38ක් අද රට තුළ ආරම්භෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලබන වසර තුළ එක මැතිවරණ බල 
පෙද්ශයකට නිවාස  දහස බැගින්   ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ  
සඳහා විශාල මුදලක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් නිවාස ගම්මාන 200ක් සඳහා අවශ්ය 
පතිපාදනත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ තිෙබනවා.  

රාජ්ය අංශය හා ෙපෞද්ගලික අංශය ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක්  
වශෙයන් නාගරික පෙද්ශවල  නිවාස  එක් ලක්ෂ පනස් දාහක් ඉදි 
කරන්නට  අවශ්ය  මුදල් ෙවන් කරන්නට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළ ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  රාජ්ය ෙසේවකයන් 
සඳහා නිවාස පන්දාහක ව්යාපෘතියක් ඇති කරන්නත් මුදල් 
ෙවන්ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට  
ඕනෑ. ෙකොළඹින් බැහැර යාපනය, කුරුණෑගල, පුත්තලම, 
මහනුවර, මාතර, මඩකළපුව වාෙග් පෙද්ශවලට ෙම් වැඩසටහන් 
ව්යාප්ත කරන්නට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අදහස් කරලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන් 
විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. අපි ෙදසැම්බර් 31 දක්වා  ක්ෙෂේත 
නිලධාරින්ට  යතුරුපැදි ලබා දුන්නා. ෙදසැම්බර් 31 දක්වා ඉල්ලුම් 
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කළ රාජ්ය ෙසේවෙසේ ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට යතුරුපැදි ලබා දීමත් 
ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වාෙග්ම යතුරුපැදි ෙනොඉල්ලූ ක්ෙෂේත 
නිලධාරින් විශාල පිරිසක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ඒ අය පිළිබඳවත් 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් සලකා බලා, ඒ උදවියටත් සහන ලබා 
දුන්ෙනොත් අපි ඒ පිළිබඳවත් විෙශේෂෙයන් අගය කරනවා.  

 පතිශතයක් වශෙයන් ගත්තාම අෙප් රට රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ 
විශාල පමාණයක් ඉන්න රටක්. අෙනකුත් රටවලට සාෙප්ක්ෂව 
බැලුවාම  අෙප් රෙට් පුද්ගලෙයෝ 18ට එක් රාජ්ය ෙසේවකයකු 
වශෙයන් ඉන්නවා. අෙනක් රටවල පුද්ගලෙයෝ 250කට, 300කට 
එක රාජ්ය ෙසේවකෙයකු පමණයි ඉන්ෙන්. ඒ අනුව සමස්තයක් 
වශෙයන් ගත්තාම අෙප් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ ඉතාමත් විශාල 
පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ රාජ්ය ෙසේවකයන් සඳහා සංචිතයක් ආරම්භ 
කරලා, අඩු පාඩු තිෙබන තැන්වලට ෙම් රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ 
ෙයොදවලා, ෙම් උදවියෙගන් අෙප් රට දියුණු කරන්නට, 
සංවර්ධනය කරන්නට යම් වැඩ පමාණයක් ලබා ගැනීමට ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් මම 
විෙශේෂෙයන්ම අගය කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  දුප්පත්, අහිංසක ජනතාව 
ෙවනුෙවන් සහන රැසක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ අඩංගු ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල ශීඝෙයන් ඉහළ 
ෙගොස් තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් අය වැය මඟින් දුප්පත් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් සහන රාශියක් ලබා දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ලූනු, ටින් මාළු, ළදරු කිරි පිටි, පරිප්පු, කඩල, ගෑස් වැනි අත්යවශ්ය 
දව්යවල මිල අද විශාල වශෙයන් අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳවත් මම විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 

 සුළු වැව් හා අමුණු පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 2,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මම හිතනවා 
ෙම්ක ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා. අෙප් රෙට් වැව් විශාල 
පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ වැව් සංවර්ධනය කර ගාමීය පෙද්ශවල 
ජනතාව ෙගොවිතැනට ෙයොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වාෙග්ම 
යාන්ඔය සහ ෙමොරගහකන්ද වැනි දැවැන්ත ව්යාපෘති සඳහා 
අතිෙර්ක මුදලක්ද ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගාමීය ආර්ථිකය 
නඟා සිටුවීෙම් වැඩසටහන සඳහා එක ගමක් සඳහා රුපියල් 
150,000ක් බැඟින් ගාම නිලධාරි වසම් 14,022ක් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 21,000ක මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් මුදල් 
හරියාකාරව ගාමීය ජනතාවෙග් ආර්ථිකය දියුණු කරන්නට, 
සංවර්ධනය කරන්නට ෙයදවුෙවොත් තමයි ෙම්ෙකන් අපට සාර්ථක 
පතිඵල ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියලා මම හිතනවා.  

 දියර කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා අපි ෙපලෙඹන්නට ඕනෑ. දියර 
කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නට අපි අවස්ථාව ෙදන්නට ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන් අපි කිරි පිටි ආනයනය සඳහා විශාල මුදලක් 
විෙද්ශයන්ට ෙයොමු කරනවා. අෙප් රට තුළ දියර කිරි නිෂ්පාදනය 
වැඩි කිරීම සඳහා යම් මුදලක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් අඩංගු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් පධාන ආර්ථික කලාපය බස්නාහිර පළාත. 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 10,000ක පමණ මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හරහා 
ඒ අමාත්යාංශයට විශාල කාර්ය භාරයක් ෙම් පෙද්ශයට කරන්නට 
පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඝන අපදව්ය 
කළමනාකරණය වාෙග්ම පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීම වාෙග් 

විශාල ව්යාපෘතිවලට යන්නට අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් 
මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් දුම්ෙකොළ, මධ්යසාර සහ කැසිෙනෝ සඳහා අධි 
බද්දක් පනවලා තිෙබනවා. අද අෙප් රට අලුත් මාර්ගයකයි 
යන්ෙන්.  ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයාෙග් ෙම් රජය 
ඒ වැඩසටහන ශක්තිමත් කරන්නට මත්දව්ය සඳහා ෙමවැනි බදු 
පැනවීම විෙශේෂෙයන්ම අපි අගය කරනවා. මම හිතනවා ඒ හරහා 
විශාල මුදලක් අෙප් රටට එකතු කර ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා 
කියලා. 

මම කියන්නට කැමැතියි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් යම් යම් 
අඩු පාඩුකම් ගණනාවක් තිෙබන බව. ඒ අතර ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයත් තිෙබනවා. අද වන විට අෙප් රබර් කර්මාන්තය, 
ෙත් කර්මාන්තය විශාල අර්බුදයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
උදවියට අපි යම් යම් සහන ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග් යම් යම් 
ගැටලු ගණනාවකුත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ තිෙබනවා.  

රාජ්ය ෙසේවකයන් සඳහා තීරුබදු රහිත වාහන බලපත අපි ලබා 
දුන්නා. ෙමම අය වැෙයන් එම සහනය ඉවත් කර තිෙබන නිසා අද 
සමාජෙය් ඒ ගැන විශාල කථා බහකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 
රාජ්ය ෙසේවකයන් ඒ පිළිබඳවත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් අය වැය දිහා බැලුවාම යම් යම් පශ්න, ගැටලු තිබුණත්, 
විෙශේෂෙයන්ම රට ඉදිරියට අරෙගන යන්න ෙනොෙයකුත් 
අභිෙයෝග, පශ්න, ගැටලු, බාධක මැද්ෙද් ගත්ත උත්සාහයක් 
වශෙයන් අපි දකිමින්, ෙමම අය වැයට අවශ්ය සහෙයෝගයත් අපි 
ලබා ෙදනවා කියන එකත් පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. මීළඟට, ගරු 

අමීර් අලි සිහාබ්දීන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 5.18] 
 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ நிதியைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க அவர்கள் இந்தச் 
சைபயிேல திய அரசாங்கத்தின் நல்லெதா  வர  ெசல த் 
திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்தி க்கின்றார். இந்த நாட் ேல 
எல்ேலாரா ம் ெப ைமயாகப் ேபசப்படக்கூ ய அள க்கு 
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் அைமந்தி க்கின்ற  என்பைத 
இந்தச் சைபக்கு நான் ெசால் த் ெதாியேவண் யதில்ைல. 
இந்த நாட் ேல ஒ  திய மாற்றம் ஏற்பட்டைதத் ெதாடர்ந் , 
விேசடமாக வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற மக்க க்கு 
ஒ  நிவாரணம் வழங்க ேவண் ம் என்பதற்காக, அேநகமான 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்க க்கு விைல குைறப் ச் 
ெசய்யப்பட்  இந்தத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதில் எங்கள் 
எல்ேலா க்கும் ெப ைமயாக இ க்கின்ற .  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இந்த நாட் ன் பிரதம அைமச்சர் மாண் மிகு ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய வழிகாட்ட ேல இந்த நாட் ன் 
ஜனாதிபதி ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் கல்விக்கு 
ஆகக் கூ தலான நிதிெயா க்கீ கைளச் ெசய் ள்ளார். 
இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற அைனத் ப் பாடசாைலக க்கும் 
குழாய் நீர் விநிேயாகம், மலசலகூட வசதி மற் ம் மின்சார 
வசதி ெசய் ெகா க்கப்பட ேவண் ம் என் ம் இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தில் ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . விேசடமாக 
வடக்கு, கிழக்கி ம் மைலயகப் பிரேதசங்களி ம் அேநக 
பாடசாைலகளில் ேமற்ெசான்ன விடயங்களில் அதிக 
குைறபா கள் காணப்ப கின்றன. அேதேநரம் வகுப்பைறக் 
கட் டங்க க்கான குைறபா ம் அங்கு அதிக அளவில்  
காணப்ப கின்ற  என்பைத ம் நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
ேவண் ம். அந்தக் குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக ம் 
கல்வி அைமச்சர் அவர்க ம் நிதியைமச்சர் அவர்க ம் 
எதிர்காலத்தில் அதிக நிதியீட்டங்கைளச் ெசய்  அந்த 
மக்களின் கல்வித் ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்வார்கள் என்   
நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

ெதாகுதிேதா ம் ஆயிரம் கள் த ம் மைலயகத்திேல 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்க க்கு ஆயிரம் கைள ம் 
சிேரஷ்ட ஊழியர்க க்கு ஐயாயிரம் கைள ம் 
ேசாிப் றத்திேல வாழ்கின்ற கஷ்டப்பட்ட மக்க க்கு ஓர் 
இலட்சம் கைள ம் அைமக்க ேவண் ம் என்கின்ற 
ேயாசைனைய நான் மிக ம் வரேவற்கின்ேறன். ெகா ம்  
நகரத்திேல ேசாிப் றங்களில் வாழ்கின்ற மக்கள் 
வாழ்வாதாரமின்றி ம் மற் ம் வ மானமின்றி ம் நிரந்தரத் 
தங்குமிட வசதிகள் இல்லாத ஒ  சூழ்நிைலயி ம் 
வாழ்ந் வ கின்ற இந்தக் காலகட்டத்திேல, அரசாங்கம் 
இவ்வாறான ஒ  வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் 
அவர்க க்கு ஒ  சந்ேதாஷத்ைதக் ெகா த்தி க்கின்ற  
என்பைதயிட்  அவர்க க்கும் எனக்கும் இரட் ப்  மகிழ்ச்சி 
ஏற்ப கின்ற . ஏெனன்றால் ெகா ம்பிேல ேசாிப் றங்களில் 
வாழ்கின்ற மக்கள் நீண்ட காலமாக இவ்வாறான வசதிகளின்றி 
வாழ்ந் வ கின்றனர்.  

அன்  அைமச்சர்கள் மாறினார்கள்; அைமச்சுக்கள் 
மாற்றப்பட்டன. அந்த வைகயில் அன்  தைலகள் மாறியேத 
தவிர, மக்க க்கு வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்படவில்ைல. 
கடந்த காலத்தில் அந்த மக்க க்கு வாழ்வாதாரத்ைத 
வழங்குவதற்கான, திய கைளக் கட் க்ெகா ப்பதற்கான 

ைனப் க்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. "காலஞ்ெசன்ற 
ஜனாதிபதி ஆர். பிேரமதாச அவர்கள் கட் ய க க்கு paint 

சி ெம குப த்தியைதத்தான் கடந்த காலத்திேல அவர்களால் 
ெசய்ய ந்த " என்ற ெசய்திைய நான் அண்ைமயில் 
பத்திாிைகயிேல ப த்ேதன். இன்  ப் மிக்க ஓர் 
இைளஞராக இ க்கின்ற ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச அவர்கள் 

டைமப்  அைமச்சராக இ ப்பதால் இந்தப் 
பணிகைளெயல்லாம் ெசவ்வேன நிைறேவற் வார் என்  
எதிர்பார்ப்ப டன், இலங்ைகயில் ல்லாக் குைறேயா  
இ க்கின்ற எல்லா மக்க க்கும் இந்த அரசாங்கத்தின் 
பதவிக்காலத்திேலேய ட்  வசதிகைள ஏற்ப த்திக்ெகா க்க 
ேவண் ம் என்ற ேவண் ேகாைள ம் நான் இந்தச் சைபயிேல 
வி க்க வி ம் கின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ல் காணிப் பிரச்சிைனயான , ஒவ்ெவா  
மாவட்டத்தி ள்ள பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களி ம் 

தாகரமானதாக உ ெவ த்தி க்கின்ற . இந்தப் பிரச்சிைன 

யின் காரணமாகத் தமிழர்கள், ஸ் ம்கள், சிங்களவர் 
கெளன்  தங்க க்குள் தாங்கேள அ பட் க்ெகாள்கின்ற, 
தங்க க்குள் சந்ேதகங்கைளக் கூட் க்ெகாள்கின்ற ஒ  
நிைலவரம் இந்த நாட் ேல கடந்த காலத்தில் இ ந் வந்த . 
அதற்காக காணி வங்கிெயான்ைற - land bank - அைமத்  
ெசயற்படவி க்கிற ஒ  விடயத்திற்கு இந்த வர  ெசல த் 
திட்டம் கட் யம் கூறியி க்கின்ற . அதற்கு நான் நன்றி 
ெசால்லக் கடைமப்பட்டவனாக இ க்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்லா , சுத்தமான கு நீர் வசதி மற் ம் 
அதேனா  இைணந்த சில விடயங்கள் ெசய்  
ெகா க்கப்படாத காரணத்தினால் இந்த நாட் ேல 
ெப ம்பாலானவர்கள் சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் க் 
கின்றார்கள். இந்த நிைலயிேல இந்த நாட் ல் சி நீரகச் 
சிகிச்ைசக்காக ஆயிரம் dialysis centresகைள உ வாக்குகின்ற 
அந்த ேயாசைன பாராட்டப்படேவண் ய  என்பதிேல 
இரண்டாம் க த்  இ க்க யா .  

அேதேபான் , ைல ேவைலநி த்தத்தின்ெபா  
பாதிக்கப்பட்  ேவைல இழந்ேதா க்கு 250,000 பாய் 
ெகா க்கப்ப வதற்கான ஒ  திட்டம் 

ன்ெமாழியப்பட் க்கின்ற . ேம ம், இந்த நாட் ன் 
பா காப்ைப ேமம்ப த் வதற்காக 600 ெபா ஸ் 
நிைலயங்கள் வைர அைமக்கப்படவி ப்பதாக ம் 
கூறப்பட் க்கின்ற . நல்ல ேயாசைன! என் ைடய 
தனிப்பட்ட க த்ைத ம் நான் ெசால்ல நிைனக்கின்ேறன். 
இந்த 600 ெபா ஸ் நிைலயங்கேளா , ஒவ்ெவா  
மாவட்டத்தி ம் Bribery Commission - இலஞ்ச ஆைணக் 
கு வின் மாவட்டக் காாியாலயங்கைள ம் நி வ ேவண் ம். 
அப்ப  நி வதன் லம் அதிகாாிகளினால் அல்ல  ேவ  
யாராவ  ஒ வாினால் மக்கள் ன் த்தப்ப கின்ேபா  
பாதிக்கப்ப பவர்கள் அவர்களிடத்திேல ெசன்  நிவாரணம் 
ெபறக்கூ யதாக இ க்கும்.   

இந்த நாட் ன் சுகாதாரத் ைறையப் ெபா த்தமட் ல், 
ஒ  சாதாரண கு மகன் அதிக ெசல கைளச் 
ெசய்யேவண் யி க்கிற . ஒ வர் ேநாய்வாய்ப்ப கின்ற 
ேபா  அல்ல  சத்திரசிகிச்ைசெயான்ைற ேமற்ெகாள்கின்ற 
ெபா  பாாிய ெதாைகயிைனச் ெசலவழிக்கேவண்  
இ க்கிற . அத்ேதா , நீண்ட நாட்கள் காத்தி ப்ேபார் 
பட் ய ல் இ ந்  தங்க ைடய வ த்தத்ைத 
சுகமாக்கேவண் ய ஒ  கஷ்ட நிைலைமக்கும் அவர்கள்  
உள்ளாக்கப்ப கிறார்கள். இந்தச் சூழ்நிைலயிேல நாட் ல் 
இ க்கின்ற எல்லா மக்க க்குமாக ஒ  ெபா வான insurance 
திட்டத்ைத அரசாங்கம் அறி கப்ப த்தியி க்கிற . இதனால், 
எதிர்காலத்திேல அவர்க ைடய ம த் வச் ெசல கைளத் 
தாங்கிக்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்குெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ன் எல்லா மாவட்டங்களி ம் தண்ணீர் பிரச்சிைன 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில், மக்க க்குச் சுத்தமான கு நீர் 
கிைடப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்ைத இந்த அரசாங்கம் 
வழங்குெமன்  நாங்கள் நம் கின்ேறாம். நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
கு நீ க்காக ஆயிரக்கணக்கான கு ம்பங்கள் அைலந்  
திாிகின்றன. கு ப்பதற்கு நல்ல தண்ணீர் கிைடக்கா  
நாதியில்லாதவர்களாக அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். ேகாைட 
காலத்தில் கிணற்றி ம் ஆற்றி ம் உள்ள நீர் வற் வதால் 
அவர்கள் கஷ்டப்ப கிறார்கள். இ தியில், சுத்தமில்லாத 
தண்ணீைர அவர்கள் கு ப்பதன் லம் இ தய மற் ம் 
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சி நீரக ேநாய்க க்கு ஆட்ப வைத எங்களால் அறிய 
கின்ற . ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அதிேல அதிக 

சிரத்ைதெய த்  கல்குடா பிரேதசத்திற்கு மாத்திரமல்ல, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி க்கின்ற எல்லாப் 
பிரேதசங்க க்கும் தண்ணீர் வசதிையச் ெசய் ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  நாங்கள் வி ம் கின்ேறாம். இ  சம்பந்தமாக 
இதற்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற அைமச்சர் ெகளரவ ர ப் 
ஹக்கீம் அவர்களிடத்திேல நான் தனிப்பட்ட ைறயில் 
பலதடைவ ேவண் ேகாள் வி த்தி க்கிேறன்.  

அண்ைமயிேல ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தில் 
தற்கா கமாகப் ெபாறியியல் பீடெமான்  திறந்  
ைவக்கப்பட்ட . அதைன நிரந்தமாக்க ேவண் ெமன்ற 
எதிர்பார்ப்  அம்பாைற மாவட்டத்தில் மாத்திரமல்ல, வடக்கு, 
கிழக்கிேல இ க்கின்ற எல்ேலாாிட ம் இ க்கின்ற . அந்த 
வைகயில், அந்தப் ெபாறியியல் பீடத்ைத நிரந்தரமாக்கி, 

ாிதமாகச் ெசயற்ப த்த ேவண் ம். அதைனத் ாிதமாகச் 
ெசயற்ப த்திச் சக்தி மிக்கதாக உ வாக்கேவண் ம் என்  
அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ளவர்கள் மாத்திரமல்ல, வடக்கு, 
கிழக்கிேல இ க்கின்ற ப த்தவர்கள், பண்பாளர்கள் உட்பட 
எல்ேலா ம் வி ம் கின்றார்கள். இந்த Engineering Facultyஐ 
சிற்சில காரணங்க க்காக ேவெறா  பல்கைலக்கழகத் டன் 
இைணப்பதற்கான ைனப் கள் இடம்ெப வதாக 
அறிய கின்ற . இவ்விடயம் எங்க ைடய கட்சியான 
அகில இலங்ைக மக்கள் காங்கிர ன் கவனத்ைத ஈர்த் ள்ள . 
கட்சியின் தைலவ ம் அைமச்ச மான அல்ஹாஜ் றிஸாத் 
பதி தீன் அவர்கள் இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி அவர்கேளா ம் 
பிரதம அைமச்சர் அவர்கேளா ம் உயர் கல்வி அைமச்சர் 
அவர்கேளா ம் இ  சம்பந்தமாகப் ேபச்சுவார்த்ைத 
நடத்தியி க்கிறார். அதன் அ ப்பைடயிேல, மாணவர்கள் 
அங்கு பா காப்பாகச் ெசல்லேவண் ம் அல்ல  அவசரமாகச் 
ெசன்  தி ம்பேவண் ம் என்ற நிைல காணப்பட்டால், 
அவர்க க்குத் தனிப்பட்ட ைறயிேல விமானப் 
பயணச்சீட் கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு  எங்க ைடய 
கட்சியின் தைலவர் தயாராக இ க்கின்றார். அந்த வைகயிேல, 
இந்தப் பல்கைலக்கழகத் க்கு வழங்கப்பட் க்கின்ற 
ெபாறியியல் பீடத்ைதத் ெதாடர்ந் ம் உ தியாக 
ைவத்தி ப்ேபாம் என்ற உ திெமாழிைய மீண் ம் இந்த 
இடத்திேல வழங்குகின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ல் அரச ஊழியர்களின் ெதாைக அதிகமாகக் 
காணப்ப கின்ற . கடந்த காலத்தில் அரச உயர் 
அதிகாாிக க்கு வாகனெமான்ைறக் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்ெகன duty-free permit வழங்கப்பட்  வந்த . 
கிட்டத்தட்ட 34,000 உயர் நிைல அதிகாாிகள் இதைனத் 
தங்க ைடய கைடசிக் காலத்தில் கிைடக்கின்ற 
இ திப்ெபா ளாகக் க கின்றார்கள். அத்ேதா , சிலர் 
அதைனத்  தங்க ைடய பிள்ைளகளின் உயர் கல்விக்காக 
அல்ல  தாங்கள் ஒ  ட்ைடக் கட்டேவண் ம் என்பதற்காக 
அல்ல  ேவ  ஏதாவ  ஒ  நல்ல க மத் க்காகப் 
பயன்ப த்தியைத ம் நீங்க ம் அறி ர்கள் என்  நான் 
நம் கின்ேறன். இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
அச்ச ைகயான  இல்லாமல் ெசய்யப்பட் க்கின்ற . 
இதனால், இந்த நாட் ேல அரச ேசைவயில் இ க்கின்ற உயர் 
அதிகாாிகள் சற் த் தயக்கத்ேதா ம் கவைலேயா ம் 
இ க்கிறார்கள். அவர்கைளச் சந்ேதாசமாக ைவக்கேவண் ய 
ெபா ப்  உங்க க்கும் எங்க க்கும் இ க்கின்ற  என்  
நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, அவர்க க்கு வழங்கேவண் ய 
வாகன permitஐ எதிர்காலத்திேல ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ  மாத்திரமல்ல, ெபா வாக உலகிேல ெப ம்பாலான 
நா களில் மின்சாரத்திேல இயங்குகின்ற car ெகாள்வனவின் 
ேபா  தனியான ச ைககள் வழங்கப்ப கின்றன.  
லண்டனிேல ஒ வர் மின்சாரக் காெரான்ைற வாங்கினால், 
அவ க்கு அரசாங்கத்தினால் 5,000 ஸ்ேர ங் ப ண்கள் 
இலவசமாகக் ெகா க்கப்ப கின்ற . அங்குள்ள மக்கள் சூழல் 
மாசுப தைல ஏற்ப த்தாத carஐ வாங்கிப் பயன்ப த்த 
ேவண் ம் என்பதற்காக, அந்நாட்  அரசாங்கம் அந்தச் 
ச ைகைய வழங்குகின்ற . அ ேபால, சில நா களில் 
parking இல்லாத இடங்களிேல electric carஐ park 
பண் கின்றெபா , அதற்குக் கட்டணம் வசூ க்கப்ப வ 
தில்ைல. ஏெனன்றால், அந்த வாகனங்கள் வாங்குவைத 
ெமன்ேம ம் ன்ேனற்றேவண் ம் - ஊக்குவிக்கேவண் ம் 
என அவ்வரசாங்கங்கள் எதிர்பார்க்கின்றன. எனேவ, இந்த 
நாட் ேல மத்திய தரத்தில் இ க்கின்ற அேநகமான 
கு ம்பங்கள் அரசாங்கத்ைத நம்பியி க்கின்றன. எனேவ, 
அவர்க க்கும் அவ்வாறானெதா  சந்தர்ப்பத்ைத இந்த 
அரசாங்கம் வழங்கேவண் ம் என்  நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கிேறாம்.  

அ மாத்திரமல்ல, இந்த நாட் ேல அரச ஊழியர்க க்கு 
இலவசமாக ேமாட்டார் ைசக்கிள் வழங்கப்ப ம் என்  ஒ  
கட்டத்திேல ெசால்லப்பட்ட . பின்னர் அரச ஊழியர்களில் 
ஒ  ெதாகுதியினர் 50,000 பாையச் ெச த்தியதன்ேபாில் 
அவர்க க்கு ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கப்பட்டன. 
அ ேபான் , இன் ெமா  ெதாகுதியினர் தமக்கு 
வழங்கப்ப ெமன எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
எனி ம், எஞ்சிய ெதாகுதியின க்கு வழங்குவதற்கு 
எந்தவிதமான சந்தர்ப்ப ம் இல்ைலெயன்ப  மிக ம் 
கவைலக்குாிய விடயமாக இ க்கின்ற . இதைன நான் ஓர் 
அரச ஊழிய ைடய உாிைமைய மீ கின்ற ெசயற்பாடாகேவ 
பார்க்கிேறன். இந்த நாட் ேல அரச நி வனங்களிேல 
ெதாழில் ெசய்கின்றவர்களில் ஒ  சாரா க்கு வசதி, 
வாய்ப் க்கள் வழங்கப்ப ம்ெபா , அவ்வசதி, வாய்ப் க்கள் 
இன்ெனா  சாரா க்கு வழங்கப்படவில்ைல என்றால், 
அதைன ஓர் அநியாயமான, நியாயமில்லாத ெசயலாகேவ 
நாங்கள் பார்க்கிேறாம். இதைன அரச அதிகாாிகள் 
தங்க ைடய உாிைமகள் மீறப்பட்ட  ெசயற்பாடாகேவ 
பார்க்கின்றார்கள். எனேவ, அரச ஊழியர்கள் எல்ேலா க்கும் 
கடந்த காலத்தி ம் சாி, நிகழ் காலத்தி ம் சாி, எவர் எைதச் 
ெசான்னா ம் அவர்க க்குச் ேசரேவண் ய ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்கைளப் ெபற் க்ெகா க்கும் விடயத்திேல 
அரசாங்க ம் நிதி அைமச்சர் அவர்க ம் அதிக 
பிரயத்தனத்ைத எ த் , அதைனப் ெபற் க்ெகா ப்பார்கள் 
என  நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அவர்க ைடய 
வாழ்க்ைகயிேல இவ்வா  ஒ  ேமாட்டார் ைசக்கிள் 
கிைடக்குமாயின், அவர்கள் தங்கள  ேசைவக் காலத்திேல 
ஏதாவ  கிைடத் விட்ட  என்  மகிழ்வைடகின்ற நிைலைய 
நாங்கள் எதிர்காலத்தில் காணக்கூ யதாக இ க்கும். 
இவ்வாறான மாற்றங்கேளா  எதிர்காலத்திேல இந்த 
அரசாங்கம் ெகாண் வ கின்ற எல்லாவிதமான நல்ல 
ேவைலத்திட்டங்க ம் இந்த நாட் ள்ள மக்க க்கு 
உ தியாகச் ெசன்றைடய ேவண் ெமன்ற எதிர்பார்ப்  
இ க்கின்ற .  

இப்ெபா  ஆட்சி மாறியி க்கின்ற . ஆனால், 
அதிகாரங்கள் அைனத் ம் ன்னர் இ ந்த அதிகாாிக ைடய 
ைககளிேலதான் இ க்கின்ற . அவர்களில் ஒ  சிலர் இன் ம் 
மாறியதாக இல்ைல. அவர்களில் ஒ சில அரச உயரதிகாாிகள் 
வழைமயாக நடத் கின்ற காட் த் தர்பாாின் லமாகத்தான் 
தங்க ைடய ஆதிக்கத்ைதச் ெச த்திக்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். எனேவ, இந்தநிைல மாற்றப்பட 
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ேவண் ெமன்றால், நான் இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால, 
ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் Bribery Commission ேபான்ற 
அைமப் கைள ஏற்ப த் வதன் லம் நல்ல விடயங்கைளச் 
சாதிக்க ெமன நிைனக்கின்ேறன்.  இந்த  Bribery  
Commission உைடய மாவட்டக் காாியாலயங்கைள ஒவ்ெவா  
மாவட்டத்தி ம் அைமப்பதன் லம் அந்த மாவட்டங்களிேல  
விடயங்கைள நியாயமான ைறயில் ெசய்ய ெமன்  
நாங்கள் நிைனக்கின்ேறாம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல  பிரமாண்டமான ஒ  வாசிக 
சாைலையக்  கட்டேவண் ெமன்  கடந்த காலங்களிேல 
நாங்கள் எ த் க்ெகாண்ட யற்சியின் பயனாக  அதன் 
ேவைலகள்  ஆரம்பிக்கப்பட்டா ம் இன் வைர அ  

ர்த்தியாகாத நிைலயிேல  இ ந் ெகாண் க்கின்ற . 
எனேவ, நிதியைமச்சர் அவர்கள் உட்பட இந்த 
அைமச்சரைவயிேல இ க்கின்ற அைமச்சர்கள்  இந்தப் ெபா  
வாசிகசாைலையக் கட் ப்பதற்கான நிதியீட்டத்திைனப் 
ெபற் த்தர ேவண் ெமன்  இந்த இடத்திேல நான் 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இலங்ைகயிேல அதிகூ ய ம பானப் 
பாவைன ள்ள பகுதியாக மட்டக்களப்  மாவட்டம் இ ப்ப  
ஒ  கவைலயான பதிவாகும். வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் 
வாழ்கின்ற அந்த  மக்க க்கு அவர்கள  வாழ்வாதாரத்ைதக் 
காப்பாற்றிக்ெகாள்வதற்குச் சந்தர்ப்பமில்லாத ஒ  சூழ ேல 
அவர்கள  எதிர்காலத்ைதச் சூனியமாக்கிவிடாமல் 
அவர்க க்கு நல்ல வசதி வாய்ப் க்கைளச் ெசய் ெகா க்க 
ேவண் ய ெபா ப்  எங்க க்கு இ க்கின்ற . 

த்தத்தினா ம் சுனாமியினா ம் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்கள் மற் ம் அதிகமான விதைவகள் வா கின்ற ஒ  
மாவட்டமாக மட்டக்களப்  மாவட்டம் காணப்ப கின்ற . 
எனேவ,  இந்த அரசாங்கம் ெசய்ய எதிர்பார்த் க் 
ெகாண் க்கின்ற ேவைலத்திட்டங்கைள அவர்க க்கும் 
நியாய ர்வமான ைறயில் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான 

ைனப் கைள எதிர்காலத்திேல நாங்கள் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, இந்த அரசாங்கம் ஏைழ மக்க க்கும் 
கஷ்டப்பட்டவர்க க்கும் அரசியல் ேபதமில்லா  
உதவிகைளச் ெசய்யேவண் ெமன்  நாங்கள் எதிர்பார்க் 
கின்ேறாம். அந்த அ ப்பைடயிேல இலங்ைகயில் இ க்கின்ற 
சுமார் 325 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில்  ஒவ்ெவா  
பிாிவி ம் சிறிய ெதாழிற்ேபட்ைடகைள அைமப்பதன் லம் 
குைறந்த  50 - 100 ேப க்கு ேவைலவாய்ப் கைள 
வழங்கக்கூ யதாக இ க்கும். அத டாக இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனக்கு ஓரள  
தீர்விைனப் ெபற் க்ெகாள்ள ெமன்  நாங்கள் 
நிைனக்கின்ேறாம். எனேவ, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவி ம் அந்தப் பிரேதசத்தி க்கின்ற பாரா மன்றப் 
பிரதிநிதித் வத்தின்கீழ் அங்குள்ள வளங்கைள ைவத்  
எந்தவைகயான உற்பத்திகைள ேமற்ெகாள்ளலாெமன்  
அறிந் , அதற்ேகற்றவைகயில்   ெதாழிற்ேபட்ைடகைள 
உ வாக்குவதன் லம் ேவைலவாய்ப்ைபப்  ெபற் க்ெகா க்க 

ம். இதற்காக அந்தந்தப் பிரேதசத்ைதப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற ஒவ்ெவா  பாரா மன்ற உ ப்பின க்கும் 
ெதாழில்வாய்ப்ைப ைமயப்ப த்தித் ெதாழிற்ேபட்ைடகைள 
அைமத் க்ெகா ப்பதற்காக விேசட வைகயான ஒ க்கீ கள் 
ெசய்யப்படேவண் ெமன்  ேகட் , வாய்ப் க்கு நன்றிகூறி, 
விைடெப கின்ேறன். வணக்கம். வஸ்ஸலாம். 
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ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු රවි 

කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ 
2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ අය වැය කථාව අපි 
අහෙගන හිටියා. එදා අහෙගන හිටපු ඒ අය වැය අද ෙවද්දී අෙප් 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් ඊෙය් දවෙසේ 
පදර්ශනය කර තිබුණු කටවුට් එක වාෙග් ෙවලා තිෙබනවා. ඊෙය් 
දවෙසේ ධීවර ගම්මානවලින් ඇවිල්ලා, ෙත් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන 
අය ඇවිල්ලා, නානා පකාර උදවිය ඇවිල්ලා ගරු රවි 
කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ලස්සනට කටවුට් 
පදර්ශනය කර තිෙබනවා අපි දැක්කා. හැබැයි, අද උෙද් අපි එද්දී 
ඒ කටවුට් ටික එෙහමම අයින් කර දමා  තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි අය වැය කථාව කියද්දී තිබුණු ෙද්වල් අද ෙවද්දී ඒ විධියට 
අයින් ෙවලා තිෙබනවා. අපි බලාෙගන හිටියා, සහන ලැෙබයි 
කියා. ඒ සඳහා අපි ඉල්ලීම් ෙකරුවා. ඒ වාෙග්ම ජනතාව ඉල්ලීම් 
ෙකරුවා. අර කටවුට් එක අයින් ෙකරුවා වාෙග් අෙප් ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා ෙම් ගැන සාවදානව ඇහුම් කන් දීලා 
අද ෙවද්දී යම් යම් ෙද්වල් ඉවත් කරෙගන තිෙබන එක ගැන නව 
රජයට විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් විධියට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ.  

 ඉවත් විය යුතු තවත් ෙද්වල් තිෙබනවා. අය වැය ෙදවැනි වර 
කියවීම ෙවනුෙවන් ෙහට ඡන්දය පකාශ කරන්න තිෙබද්දීත් ෙහට 
දවස තුළ ෙහෝ ඉතුරු ෙද්වල් ෙවනස් ෙවයි කියන විශ්වාසය ඇතුව 
ෙම් කාරණා ටික අපි ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාට පකාශ කරනවා. 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, ෙපේමදාස මැතිතුමා, චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වැනි 
ජනාධිපතිවරුන් පාසල් දරුවන්ට අවශ්ය කරන නිල ඇඳුම් ලබා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළත් ෙමවර අය වැෙයන් ඒවා 
ෙදන්ෙන් නැතුව ඒ ෙවනුවට ෙටෝකන් එකක් ෙදන්න සූදානම් කර 
තිෙබනවා.  පාසල් නිවාඩු ෙදන්න තව දවස් ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 
අද වන තුරු ඒ ෙටෝකන් එක ලැබිලා නැහැ. තව දවස් ෙදකකින් 
පාසල් නිවාඩු දුන්නාම ඈත පිටිසර ඉන්න ඒ දරුවන්ට ඒ නිල 
ඇඳුම් ටික ලබා ගන්න නගරයට ඒමට ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම කඩ හිමිෙයෝ තවම ඒ නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ෙගන නැහැ. 
තවම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කඩවලට ෙම් නිල ඇඳුම් ෙරදි ටික 
ෙගනැල්ලා නැහැ. ඇයි? ෙම් කියන විධියට ෙම්ක ෙවනස් ෙවයිද 
දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙවනස් වුෙණොත් ෙම් ෙගනැල්ලා තිෙබන ෙරදි 
ටික පුච්චන්න යැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට චකිතයක් තිෙබන නිසා ඒ නිල 
ඇඳුම් ෙගනැල්ලා නැහැ. ඒ  නිසා අහිංසක දරුවන් ෙවනුෙවන් අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් රෙට් ඉන්න අහිංසක පාසල් ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්ට ජනවාරි මාසෙය් ඇඳෙගන යන්න කරුණාකර නිල 
ඇඳුම ලබා ෙදන්න කියා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
අපි ඒක ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබතුමා ෙදනවා කිව්වාට ඔබතුමාෙග් ෙගදරින් ෙගනැල්ලා 

ෙදන්න බැහැ ෙන්. මුළු රෙට්ම ඉන්නවා ෙන් අධ්යාපනය ලබන 
ළමයි. ඔබතුමන්ලා ශිෂ්යත්වය සමත් ළමයින්ට රුපියල් 1,500ක් 
ෙදනවා කිව්ව ෙන්. ශිෂ්යත්වය pass වුණ ළමයින්ට රුපියල් 1,500 
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ලැබුණාද? තවම රුපියල් 500යි හම්බ ෙවන්ෙන්. දරුවන් නැති අය 
දන්ෙන් නැහැ, දරුවන්ට ලැබුණාද, නැද්ද කියන්න. ඒ ගැන කථා 
කර වැඩක් නැහැ.  

රාජ්ය ෙසේවෙය් විධායක ෙශේණිෙය් නිලධාරියාට ෙම් රටට කළ 
අපමණ ෙසේවය ෙවනුෙවන් පසු ගිය වතාවල ලබා දුන්නු ඒ වාහන 
බලපතය අද නැති කර තිෙබනවා. විධායක ෙශේණිෙය් ඉන්න 
ඇතැම් උදවිය ෙහට අනිද්දා පිකටින් කෙළොත්, ෙහට අනිද්දා 
විෙරෝධය දැක්වුෙවොත් ඒකට අෙප් ඉන්න අෙනක් අය කියයි, 
"නිදහස් අධ්යාපනෙයන් ඉෙගන ෙගන, නිදහස් අධ්යාපනය ලබලා 
වාහන පර්මිට් එක නැති නිසා ඔන්න දැන් පාරට බහිනවා" කියා. 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, වාහන පර්මිට් එක නැති නිසා 
ෙනොෙවයි, ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන ගරුත්වය නැති කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් තමයි ඒ ෙගොල්ලන් පාරට බහිනවා නම් බහින්ෙන්.  

2016 වර්ෂෙය් සිට රාජ්ය ෙසේවයට එන රාජ්ය ෙසේවකයාට 
විශාම වැටුප නැහැ. ඒකට ෙවනත් යාන්තණයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. 2016දී විශාම වැටුප නැති රාජ්ය ෙසේවයට අෙප් 
තරුණ තරුණියන් ඇතුළත් ෙවයිද? ඒ වාෙග්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් අය වැය වාර්තාවල තිෙබනවා, පිට 
රටවල්වල ඉන්න අයට අෙප් රටට ඇවිල්ලා අෙප් රෙට් 
පුරවැසිභාවය ලබා ෙගන ජීවත් ෙවන්න කියා. ඒ වාෙග්ම අක්කර 
50ට තිබුණු ඉඩම් මිලදී ගැනීෙම් සීමාව අක්කර 200 දක්වා වැඩි 
කර තිෙබනවා. ෙහට අනිද්දා වන විට අෙප් රට තුළ ඉන්න අෙප් 
ජනතාව රට හැර යාවි. ඇයි? රාජ්ය ෙසේවයට ගියාම pension එක 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. විධායක ෙශේණිෙය් තනතුරකට ගියාම ඒ 
තනතුරට අවශ්ය ගරුත්වය ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔය වී 
සම්බන්ධෙයන්, ෙත් සම්බන්ධෙයන්, රබර් සම්බන්ධෙයන්, තිබුණු 
ගැටලු අපිට විසඳා ගන්න පුළුවන්. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා 2001දී 
බලයට ඇවිල්ලා ෙපන්වපු භයානක තත්ත්වයම තමයි ෙම් අය 
වැය හරහාත් ෙපන්වා තිෙබන්ෙන් කියන එක නැවත නැවතත් ෙම් 
රෙට් ඉන්න මිනිස්සුන්ට ෙත්රුම් යමින් තිෙබනවා. ෙම් අය වැය 
සම්මත ෙවනවා. අද මම විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් විධියට 
කියනවා, ෙහට ෙවද්දී ෙම් අය වැය සම්මත වන බව. ෙමොකද, ෙම් 
අය වැයට ෙම් සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා සහෙයෝගය දක්වන නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, ෙම් අය වැය සම්මත 
කරන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට පින් සිද්ධ 
ෙවන්නයි කියන එකත් මතක තියා ගන්න. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇමතිකම් 
ෙනොදුන්නා නම්, අද  ෙම් අය වැය සම්මත ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
කාරණයත් මතක තියා ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා පකාශ කළා, ෙම් අය වැය ඩීල් අය වැයක් 
කියලා. ඒක මම සපථ කරන්න ඕනෑ. රන් කර්මාන්තය 
සම්බන්ධෙයන් බලන විට රට පුරා ලක්ෂ සංඛ්යාත රන්කරුවන් 
සිටිනවා. හැබැයි, ආනයන බදු අය කිරීමකින් ෙතොරව 
50ෙදෙනකුට විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැෙයන් රතන් 
ආනයනය කරන්න බලපත ලබා ෙදන්ෙන්. ෙම් රටට ආනයන බදු 
අය කිරීමකින් ෙතොරව රතන් ෙගන්වන්න බලපත ලබාෙදන්ෙන් 
50ෙදෙනකුට විතරයි. එෙහම නම්, ඒ 50ෙදනා ෙමොන තරම් 
මිලකට ෙම් බලපතය ලබා ගනීවිද? අත යටින් ෙමොන තරම් ගනු 
ෙදනු සිද්ධ ෙවයිද? තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
පලවා හැරිෙය් ඩීල් දමන ආණ්ඩුවක්, ෙකොමිස් ගහන ආණ්ඩුවක් 
කියලායි. එෙහම නම්, ඒ බලපතයට ෙමොකක් සිද්ධ ෙවයිද කියන 
එක ෙසොයා බලන්න කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් 
ස්ථාවර තැන්පතු ෙවනුෙවන් සියයට 15ක් බැංකුවලින් ෙගවන්න 

ඕනෑ කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා නියම කළා. හැබැයි, ඔවුන්ෙග් 
ස්ථාවර තැන්පතුවලට සියයට 15ක ෙපොලියක් ෙගව්වාට, ඔවුන් 
ලක්ෂ 10ක මුදලක් බැංකුෙවන් ගන්න ගිෙයොත්, රුපියල් 20,000ක් 
ඒ අහිංසක මිනිස්සු බැංකුව හරහා රජයට ෙදන්න ඕනෑ. බැංකුෙව් 
තමන්ෙග් තැන්පතුවලින් රුපියල් මිලියනයක් ආපසු ගන්න ගියාම 
සියයට 2ක මුදලක් ඒ අහිංසක මිනිස්සු රජයට ෙදන්න ඕනෑ. 
රුපියල් මිලියනයට වඩා වැඩිෙයන් ගන්නවා නම්, සියයට 3 
ගණෙන් ෙදන්න ඕනෑ. එම නිසා ඒ අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් සිතුම් 
පැතුම් ෙම් අය වැෙයන් විනාශ කර තිෙබන්ෙන්. අද අෙප් කාවින්ද 
ජයවර්ධන තරුණ මන්තීවරයා තරුණෙයක් විධියට කිව්වා, 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්න මහත් දායකත්වයක් 
දුන්නා කියලා. තරුණ මන්තීවරයාෙග් හැඟීම එයයි. අපි ඒකට 
ගරු කරනවා. අපි ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාටත් ගරු 
කරනවා. ෙමොකද, එතුමා දිවුලපිටිෙය් මිනුවන්ෙගොඩ ආසනෙය් 
පදිංචි, අපි එදා ඉඳන් දැක්ක ෙශේෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥෙයක්. පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව එතුමාට අෙප් ගරුත්වය තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඔබතුමාත් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසිෙයක්. ඔබතුමාත් බැංකුෙව් 
තැන්පතුවක් කළා නම්, ඒකටත් වැෙඩ් දීලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමාට ඒ ගැනත් ටිකක් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මා කිව්ව ෙමන්න ෙම් කරුණු ටික නිවැරදි වුණා නම්, හරි 
ලස්සණ අය වැයක් තිෙබනවා. මහ ෙපොෙළොෙව් කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. ෙම් හදනවා 
කියාපු නිවාස ගණන හදලා, ෙම් කියන ව්යාපාර ගණන ඉදි කරලා, 
ෙම් කියන ෙද්වල් සංවර්ධනය කරලා, ෙම් අය වැය මහ 
ෙපොෙළොෙව් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම්, හරි ලස්සණයි. 
හැබැයි මතක තියාගන්න, ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා දින 100 
ආණ්ඩුෙවනුත් කියපු කිසි ෙදයක් කෙළේ නැහැ; දින 100 ආණ්ඩුව 
තුළ කියපු කිසි ෙදයක් කරන්න බැරි වුණා කියන කාරණය. 

වගා කටයුතු කිරීම සඳහා, එෙහම නැත්නම් ෙවන ෙවන 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපෞද්ගලික අංශයට 
පාසල් බදු ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. එය අතිභයානකයි. ෙමොකද, එයින් පාසලට 
ෙසතක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඒ පාසෙල් එක්ෙකෝ 
අන්නාසි වගාව කරයි; එෙහම නැත්නම් ෙවන ෙදයක් වගා කරයි; 
එෙහමත් නැත්නම් ෙමොනවා වවයිද දන්ෙන් නැහැ. හම්බන්ෙතොට 
වාෙග් ඈත පිටිසර පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා ගංජා වවයිද දන්ෙනත් 
නැහැ. එම නිසා පාසල් ඉඩම් බදු අරෙගන ඒ වාෙග් විෂමාචාර 
වැඩවලට ගිෙයොත් ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරන ෙද් 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. 

මම අහෙගන හිටියා ඊෙය් දවෙසේ අෙප් ගරු මන්තීතුෙමක් 
පකාශ කළා, ෙම් අය වැෙයන් කාන්තාව ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරනවා කියලා. ෙමොකක්ද කරන වැඩ ෙකොටස? 
කාන්තාව ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැය තුළ තිෙබන්ෙන් එකම එක 
ෙකොටසයි. ඒ ෙමොකක්ද? මැතිවරණ මඟින් ෙද්ශපාලනයට සියයට 
25ක් කාන්තාවන් පත් කරනවා කියන එක විතරයි තිෙබන්ෙන්. 
මුස්ලිම් ජනතාව හිතලා බලන්න, මුස්ලිම් කාන්වන්ෙගන් සියයට 
25ක් ෙද්ශපාලනයට ආෙවොත් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා. 
ගියවර 2015 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් කාන්තාවට 
ෙපොලිය නැතිව රුපියල් ලක්ෂ 2ක ණයක් ෙදන්න; තමන්ෙග් 
ස්වයං රැකියාව කරන්න පුළුවන් විධියට අඩු ෙපොලී ණය කමයක් 
හදලා ෙදන්න කටයුතු කළ ආණ්ඩුවක් තිබුණාය කියන එකත් 
මතක් කරගන්න. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුවත් ඒ සහෙයෝගය 
ලබාෙගන කාන්තා ව්යවසායකයින් හදන්න ඕනෑය කියන 
ෙයෝජනාවත් මම කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
ෙයෝජනාව කරන ගමන්ම අෙප් ව්යවසායකත්වය ගැනත් මා මතක් 
කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා රීති පශ්නයක් මතු 

කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න පුළුවන්ද, මන්තීතුමා? 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කියන්න, කියන්න මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද ෙම් අය වැය තුළ ගාම රාජ්ය 

වැඩසටහන කියාත්මක ෙවනවා කියලා. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ කාරණය මට අදාළ නැහැ ෙන්.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
නැහැ. නැහැ. අය වැය තුළ එය තිෙබනවා ෙන් මන්තීතුමා.  

ගාම රාජ්ය 2,500 වැඩසටහන තුළ කාන්තාවන් සියලු ෙදනා- 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. මම කථා කෙළේ 

කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් වැඩසටහනක් ෙම් අය වැෙය් නැහැ කියන 
එකයි. ෙමෝඩ පශ්න දමන්න එපා.  මම අහනවා අෙප් ෙටලි නාට්ය 
කර්මාන්තයට, අෙප් චිතපටි කර්මාන්තයට, අෙප් ෙවළඳ දැන්වීම් 
කර්මාන්තයට ෙම් අය වැෙයන් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොයලා බලන්න ෙම් අය වැෙයන් 
චිතපටි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා.  ඉංගීසි, ෙදමළ චිතපටි, ෙටලි නාට්ය, ෙවළඳ දැන්වීම් දැන් 
කිසිම මුදලක් අය කර ගන්ෙන් නැතුව ෙම් රටට ෙග්න්න පුළුවන් 
කමෙව්දය ෙම් අය වැෙයන් ඇති කර තිෙබනවා. ෙහොඳයි ෙන්. 
කට්ටියටම අපමණ අගයක් දුන්නා ෙන්. ඒක තමයි දැන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් රජය පත් කර ගන්න කැප වුණු 
අධ්යක්ෂවරු ඉන්නවා.  අද ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි 2යි තිෙබන්ෙන්. 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. මම ඉල්ලා සිටිනවා 

කරුණාකර මෙග් ෙව්ලාව විනාඩි 5ක්  කර ෙදන්න කියලා. 
ව්යවසායකයා ෙවනුෙවන් -[බාධා කිරීමක්]ඔව්. අසත්ය හරි 
කියන්න. ෙමතැන අසත්ය උපරිමෙයන්ම කියන තැනක් ෙන්. 
ෙමතැන තමයි ෙහොඳටම අසත්ය කියන්න පුළුවන්.  ෙමොකද,  මළ 
ෙගදරකට ගියාම, ෙවන තැනකට ගියාම අද අපට විතරයි කථා 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. අෙනක් අය එන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එක 
පැත්තකින් ෙත් ෙගොවියා එනවා. අනික් පැත්ෙතන් රබර් ෙගොවියා 
එනවා. තව පැත්තකින් ඉස්ෙකෝෙල් යන ළමයාෙග් ෙදමව්පියන් 
එනවා.  ඒ නිසා ඒවාට උත්තර ෙදන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු එන්ෙන් නැහැ මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] එන්ෙන් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ව්යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න 
ව්යවසායකෙයක් ඉදිරිපත් ෙවනවා නම්, ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙම් ෙකෙහල්මල් අය වැය නිසා අද රුපියල් 60,000ක් අවුරුද්දට 
ෙදන්න ඕනෑ. රුපියල් එක්දහස් ගණනට, ෙදදහස් ගණනට තිබුණු 
ව්යාපාර ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තුව ෙවනුෙවන් රුපියල් 60,000ක් 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා ඊෙය් එක මන්තීතුෙමක් කථා කරන 
අවස්ථාෙව්දී කිව්වා. හැබැයි, අවලංගු කරනවා නම් රුපියල් 
250,000ක් ෙදන්න ඕනෑ. 

ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා උළු කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයනුත් ෙම් 
අය වැෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. උළු කර්මාන්තයට 
අවශ්ය බදු සහන ෙනොෙවයි. ඇස්බැස්ටස් තහනම් කරන නිසා උළු 
කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් අඩු ෙපොලියට ඒ මිනිසුන්ට බැංකු ණය 
කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න. අන්න ඒ කාරණයත් මම ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උපාධිධාරියා ෙවනුෙවන් අපි 
ගරුත්වයක් දුන්නා. ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා උපාධිධාරියා 
ෙවනුෙවන් කර තිෙබන්ෙන් උපාධිධාරියා පාරට දමන වැඩක්. ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඇට ෙදනවා, පැළ ෙදනවා, ඒකටයි 
උපාධිධාරියා ගත්ෙත් කිව්වාට ෙම් අය වැෙයන් සල්ලි එකතු කරන 
බහු කාර්ය නිලධාරියා විධියට උපාධිධාරියාව මුදල් එකතු කරන්න 
දාලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැය 
කියවා නැහැ. ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොයලා බලන්න. 
උපාධිධාරියාට නියම කෙන් පහරක් ගහලා තිෙබනවා. අධ්යාපනය 
ලබලා උපාධියක් ගත් ඒ උපාධිධාරියාට අපි රැකියාවක් ෙදද්දී, ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ උපාධිධාරියාව පාරට ඇදලා දාලා තිබීම ගැන 
අපි කනගාටු ෙවනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් ෙව්ලාව අවසන්. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න. තව එක කථිකයායි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා මම තව විනාඩියක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම්වා හදා ගන්නයි කියන්ෙන්.  ෙම්වා කියන්ෙන් 
තරහට ෙනොෙවයි. ෙම් අඩු පාඩු ටික හදා ගන්න. ෙම් මිනිස්සුන්ට 
ගරුත්වයක් ෙදන්න. ඒ නිසා ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා ෙම් සියලුම ෙදනා ෙවනුෙවන් ඒ සහෙයෝගය දක්වන්න 
කියලා.   
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අෙප් මහා මාර්ග අමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලා පුද්ගලික අංශයට බදු ෙදන්න යන පාර 
ෙදපැත්ෙත් තිෙබන තණෙකොළ ටික තවම කපා ගන්න බැරුව 
ඉන්නවා. ෙම්ෙකන් ෙහොඳට හම්බ කරන්න පුළුවන් කමයක් 
තිෙබනවා. අපි නිතර ෙදෙව්ෙල් ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී 
මාර්ගය පාවිච්චි කරන නිසා අපි දන්නවා අසීමිත වාහන 
පමාණයක් ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය පාවිච්චි කරන බව. ඒ නිසා ෙම්වා 
ඒ විධියට පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉල්ලමින්, ෙම් ෙමොෙහොෙත් මට 
ෙවලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. සාර්ථක අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න ෙහට 
දවෙසේ සංෙශෝධන ටික කර ගන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ෙබොෙහොම සත්ුතියි. මීළඟට ගරු චන්දිම 

වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමා. 

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல ) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා 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 ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI 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 ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.50] 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  අද ෙම් රට ෙවනුෙවන්,  
ජාතිෙය් අනාගතය ෙවනුෙවන් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක 
එකතු ෙවලා අභිෙයෝගාත්මක වැදගත් තීන්දු ගන්නා ෙමවන් අය 
වැය විවාදයකට සහභාගි වන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 

අද ශී ලංකාව පිළිබඳව ෙලෝකෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි සියලු ෙදනාම පිළිගන්නවා, ෙම් රට වසර 30ක් 
තස්තවාදය තුළ හිර වී සිටියාය කියන කාරණය. පසු ගිය කාල 
සීමාව තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඒ 
තස්තවාදෙයන් ෙම් රට මුදා ෙගන රට සංවර්ධන මාවත කරා 
ෙයොමු වුණා.  

 ෙම් රෙට් නිදහස, සාමය සහ විනිවිදභාවය ඇති කිරීම 
පිළිබඳව ජනතාව -සිවිල් සමාජය- තුළ දැඩි අවශ්යතාවක් තිබුණා. 
ඒ ජනතා අවශ්යතාව ඉටු කරන්නට ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් රටට වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව රෙට් පක්ෂ  විපක්ෂ වශෙයන් 
විරසකව හිටපු කණ්ඩායම් එකතු ෙවලා ෙම් රට ෙවනුෙවන් රෙට්, 
ජාතිෙය්, ජනතාවෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් නව සංස්කෘතියක් 
ෙකටි කාලයක් තුළ ඇති කරන්නට කටයුතු කළා. 

අපි වසර ගණන් කථා කළා, ෙම් රෙට් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා ඇති කළ යුතුයි කියලා. අපි වසර ගණන් -දශක ගණන්- කථා 
කළා, ෙම් රෙට් පවතින මැතිවරණ කමෙය් ෙවනසක් ඇති කළ 
යුතුයි කියලා. 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව  සම්මත වුණු දවෙසේ 
ඉඳලා මම නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දිගින් 
දිගටම විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කළ යුතුයි කියලා කථා 
කළා. ඉන් අනතුරුව, 1999 ඉඳලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඒ 
සටනට එකතු වුණා. නමුත් ඒ ෙවනස ඇති කරන්නට කාටවත් 
හැකියාව ලැබුෙණ් නැහැ. නමුත් අද වනවිට වසරක් ඇතුළත ඒ 
ෙවනස ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනසත් එක්ක අපි ආරම්භ 
කළ ෙම්  සංවර්ධන ගමන ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යන්නට 
අවශ්ය අභිෙයෝගාත්මක තීන්දු ෙම් අය වැෙය්දී ලබා ගන්නට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අගය කරන්න ඕනෑ 
ෙද්වල් අගය කරන්න ඕනෑ. සාමය තිෙබනවා නම්, යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය ෙවනවා නම් ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න 
ආෙයෝජකයන් අවශ්ය ෙවනවා. ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රටට ෙගන්වා 
ගන්න නම්, ආෙයෝජකයන්ට පැමිණීමට හැකි පරිසරයක් ඇති 
ෙවන්න ඕනෑ. ආෙයෝජකයන් නිෙයෝජනය කරන සියලු රටවල් 
එක්ක ලංකාව ජාතියක් හැටියට, රටක් හැටියට මිතශීලිව, 
විශ්වාසවන්තව කටයුතු කළ යුතුයි. අද ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක් 
අෙප් රට දිහා බලන්ෙන් ඒ රෙට් ෙපෞද්ගලික මිතයකු හැටියට; 
ෙලන්ගතු රටක් හැටියට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් ඇෙමරිකානු තානාපති, සමන්තා පවර් මහත්මිය 
ලංකාවට පැමිණි අවස ් ථාෙව් එතුමිය කිව්ෙව් ෙමොකක් ද? ඉතාම 
ෙකටි කාලයක් තුළ දැඩි පජාතන්තවාදය කරා ෙව්ගෙයන්  ෙයොමු 
වුණු රටක් හැටියට ශී ලංකාව දකිනවා කියලා එතුමිය කිව්වා. ඒ 
අනුව, ෙම් රටට ආෙයෝජන අරෙගන එන ආෙයෝජකයන් දිරිමත් 
කරන්න අද අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ආෙයෝජකයන්ට අෙප් ඉඩම් බද්දට ගැනීමට තිබුණු ඒ බාධා නැති 
කරලා,  අෙප් රෙට් ඉඩම් විෙද්ශිකයන්ට පැවෙරන්ෙන්ත් නැති 
ආකාරයට ඒ ඉඩම්වල ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් 
ලබා දීමට අද හැකි වී තිෙබනවා. ඉඩමක් බද්දට ගන්නා 
ආෙයෝජකෙයක් ඒ ඉඩම බද්දට ෙගන විතරක් නවතින්ෙන් නැහැ. 
ඔහු ෙම් රටට ආෙයෝජන ෙගෙනනවා; සංචාරක ව්යාපෘති ආරම්භ 
කරනවා; කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරනවා. ඒ අනුව අපි විශ්වාස 
කරනවා, ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් රටට දැවැන්ත ආෙයෝජන සහ 
ආෙයෝජකයන් පැමිෙණ්වි කියලා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් ඉඩම් මිල 
ශීඝෙයන් ඉහළ යන්නටත් ෙම් තීන්දුව ෙහේතුවක් ෙව්වි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් සිටින 
විෙශේෂෙයන්ම මැදි ආදායම් ලබන තරුණ ව්යාපාරිකයන්ට, සුළු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව්යාපාරිකයන්ට සහ වෘත්තිකයන්ට රුපියල් ලක්ෂ පෙහේ සිට ලක්ෂ 
විසිපහ දක්වා බදු සහන ලබා දීම තුළින් ඒ අයට පහසුෙවන් ඉදිරිය 
ගැන හිතන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. බදු අය කිරීෙම්දී 
රුපියල් ලක්ෂ පෙහන් පහට බද්ද වැඩි කරන කමෙව්දය ෙවනුවට 
රුපියල් ලක්ෂ විසිපෙහන් පසුව සියයට 15ක බද්දක් අය කිරීම 
තුළින් ෙපොදුෙව් අවසානාත්මකව එක් පුද්ගලෙයකු ෙගවන බදු 
පමාණය අඩු ෙවනවා. ඒ තුළින් ඒ පුද්ගලයන් දිරිමත් ෙවනවා; රට 
තුළ අලුත් ව්යාපාරිකයන් බිහි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ තුළින් දක්ෂ, 
බුද්ධිමත් වෘත්තිකයන්ට ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව 
ලැෙබනවාය කියලා අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. 

අද පරිසර ෙහේතු මත ඇස්බැස්ෙටෝස් තහනම් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇස්බැස්ෙටෝස් තහනම් වීමත් එක්කම ෙම් රෙට් උළු කර්මාන්තෙය් 
-වහළ ෙසවිලි කිරීෙම් උළු කර්මාන්තෙය් - අවශ්යතාව පැන 
නැඟිලා තිෙබනවා. ඒ කර්මාන්තකරුවන් සඳහා සහන ලබා දීම 
තුළින් ෙම් රෙට් ගා මීය කර්මාන්ත දියුණු වීම ආරම්භ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද අෙප් ගම්වලට ගියාම ෙපෙනන 
පාරිසරික ගැටලුවක් තමයි වැලි ෙගොඩ දැමීම නිසා ඉවුරු ඛාදනය 
වීම. ග ෙඟ් වැලි හාරනවා. වැලි හෑරුවාට පස්ෙසේ ගඟ ෙදපස ඉවුරු 
ඛාදනය ෙවනවා. ඒ තුළින් ඇතිවන පරිසර හානිය වැළැක්වීම 
සඳහා ග ෙඟ් වැලි හාරන්න එපා කියලා රජෙයන් නීති තද කිරීම 
නිසා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය දැඩි පීඩනයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් තත්ත්වය මඟ හරවන්නට ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා මුහුදු 
වැලි පෙයෝජනයට ගැනීම සඳහා වූ උපකරණ ෙගන්වී ෙම්දී ඒවාට  
බදු සහන ලබා දීම තුළින් ෙම් රෙට් නව ව්යාපාරයක් ඇති ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම ඒ තුළින් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට දිරි දීමක්ද සිදු වනවා.  

අෙප් උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. නව කමෙව්ද අධ්යයනය කිරීම සඳහා අපි උසස ්
අධ්යාපන ආයතනවලට මුදල් ෙවන් කරන්න ඕනෑය කියලා මම 
ෙයෝජනා කරනවා. ඈත අතීතෙය්දී අෙප් මුතුන් මිත්තන් ෙගවල් 
හැදුෙව් සිෙමන්තිවලින්, වැලිවලින් ෙනොෙවයි. ඒ ෙගවල්වල වැලි 
නැහැ, සිෙමන්ති නැහැ. ඒ ගෙඩොල් එකට අලවලා, සවි කරලා 
තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙම් තාක්ෂණය අපි ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. 
වැලි නැතුව, සිෙමන්ති නැතුව එදා ඒ ෙගවල් ඉදිකර  තිෙබන 
ආකාරය දැක්කාම අද අපි මවිත ෙවනවා. ඒ නිසා අලුත් තාක්ෂණය 
ෙසොයා ගැනීම සඳහා අපි මුදල් ෙවන් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අපි අෙප් 
සියලු ක්ෙෂේතවලට සහන ලබා දීලා, ඔවුන් දිරිමත් කළ යුතුයි.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් එකඟතාෙවන් 
ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් තවත් අවුරුදු කිහිපයක් ඉදිරියට යා යුතුයි. 
ඒ ඉදිරියට යන ගමෙන්දී අපි රජයක් හැටියට ජනතා සිතුම් පැතුම් 
හඳුනා ෙගන, ජනතාවෙග් අවශ්යතාවලට  විසඳුම් ලබා ෙදමින් 
කටයුතු කළ යුතුයි.  

ෙම් රෙට් ඉන්න රජෙය් ෙසේවකයන් අෙප් රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් ඉතාම ඉහළ කාර්යභාරයක් ඉ ටු කරනවා. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම වෘත්තිකයන් සහ ඉහළ රජෙය් නිලධාරින් සඳහා 
ලබා ෙදන වාහන බලපතය පිළිබඳ සහනදායී විසඳුමක් ෙම් රජය 
මඟින් ලබා දීමට හැකි ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් ෙමොෙහොෙත් අභිෙයෝගයට ලක් ෙවලා තිෙබන කර්මාන්ත 
පිළිබඳව අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ජීවෙනෝපාය  
පිළිබඳව වූ පශ්නවලට අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

මිනිසුන්ෙග් ආර්ථිකය, සාක්කු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වූ වගකීම්, 
අභිෙයෝග ගැන තව තවත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. අෙප් 
ගම්වලට ගියාම ෙත් කර්මාන්තය පිළිබඳව තිෙබන අභිෙයෝග, 
රබර් කර්මාන්තය පිළිබඳව තිෙබන අභිෙයෝග සැලකිල්ලට 
අරෙගන ඒ  ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් බලලා විසඳුම් ලබා දීමට අපි 
කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මම විශව්ාස කරනවා.  

ෙම් රෙට් තිෙබන රථ වාහන තදබදයට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා 
වූ දිගු කාලීන සැලැස්මක් සකස් කළ යුතුයි. ඒ සැලැස්ම සකස් 
කිරීම සඳහා ගැළෙපන තීන්දු ගත යුතුයි. ඒ සඳහා ෙම් අය වැෙයන් 
අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය 
සංවර්ධනය කරන්න. ඒ ෙයෝජනාව ඉතා කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් 
හැටියට මා දකිනවා. කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය සාර්ථකව 
සංවර්ධනය කරලා, ඒ තුළින් ෙම් වාහන තදබදය අඩු කිරීමට 
කටයුතු කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට දැවැන්ත දායකත්වයක් ලබා දිය යුතුයි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 

නගර සංවර්ධනය පිළිබඳව කථා කරනවා නම්,  විධිමත් ෙලස, 
සැලසුම් සහගතව නගර සංවර්ධනය කිරීම අත්යවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය සතිෙය් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා මෙග් ආසනෙය් ඉමදුව නව නගරෙය් 
පළමුෙවනි අදියර ජනතා අයිතියට පැවරුවා. පසු ගිය රජෙය් හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් එය ආරම්භ කළා.  
වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා  එම ඉමදුව 
නව නගරෙය් පළමුෙවනි අදියර ජනතා අයිතියට පැවරුවා. ඒ 
වාෙග්ම එහි ෙදවැනි අදියර සඳහා මුදල් ලබා ෙදන බවට, එය 
විවෘත කිරීෙම් රැස්වීෙම් දී එතුමා අෙප් ජනතාවට දැනුම් දුන්නා. ඒ 
පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, 
ගරු චම්පික රණවක ඇමතිතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය ඉමදුව ජනතාව 
ෙවනුෙවන් පුද කර සිටිනවා.   

ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා "පුර නැගුම" ව්යාපෘතිය යටෙත් ඒ 
සඳහා ලබා දීපු මුදල් පිළිබඳව අප එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
ඒ වාෙග්ම  ඉමදුව නගරය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එතුමා තවත් 
මුදල් ටිකක් ලබා ෙදයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගාලු 
නගර සංවර්ධනය සඳහා දැවැන්ත මුදලක් ෙලෝක බැංකු ආධාර 
යටෙත් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් කාල සීමාව තුළ  ඒ මුදල් 
ෙයොදා ෙගන,  වසර ගණනාවක් ෙහමින් සංවර්ධනය වුණු ගාලු 
නගරෙය් ෙව්ගවත් සංවර්ධනයක්  ඇති කිරීමට හැකි ෙව්වි කියලා 
මා බලාෙපෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගාල්ල නව උසාවි සංකීර්ණය පිළිබඳව විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට  ෙයොමු කළා.  පසු ගිය කාලෙය් 
රුපියල් මිලියන 1,200ක් ෙවන් කරලා එහි ඉදි කිරීම්  කටයුතු 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. එම උසාවි සංකීර්ණෙය් 
නීතිඥවරුන්ෙග් පෙයෝජනය සඳහා  කාර්යාල සංකීර්ණයක් ඉදි 
කිරීමට  ඉඩම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. එම නිසා ඊට යාබද ඉඩම 
ඒ ෙවනුෙවන් අත්පත් කර ෙගන  එම කාර්යාල සංකීර්ණය ඉදි 
කිරීමටත්,  අලුත් අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිකිරීෙමන් පසුව  ගාලු 
ෙකොටුව සංචාරක පුරවරයක් හැටියට වැඩි දියුණු කිරීෙම් තවත් 
පියවරක්  වශෙයන්, දැනට  පවතින අධිකරණ ෙගොඩනැගිලි 
සංකීර්ණය භාවිතා කිරීමට කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටියා. 
ඒ කටයුතු  කඩිනම් කරාවි කියලා මා  විශ්වාස කරනවා.  

 අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා වශෙයන් 
ඉන්නෙකොට ගාල්ල මහ ෙමෝදර ෙරෝහල ෙවනුවට ගාල්ල 
කරාපිටිය ෙහල්මුට් ෙකෝල් මාතෘ ෙරෝහල ඉදි කරන්න මම 
එතුමාට ෙයෝජනා කළා.  එතුමාත් සමඟ එකතු ෙවලා  කමිටුවක් 
පත් කර ෙගන, ඒ සම්බන්ධව දැවැන්ත කැපකිරීමක් කරලා         

1753 1754 

[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] 
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ඒ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අපි මුල පිරුවා. අද වන විට ඒ කටයුතු 
ෙහමින් ෙහමින් ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. වර්තමාන ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා ඒ කූට ව්යාපාරික ෙකොන්තාත්කාරයාෙග් ෙබල්ෙලන් 
අල්ලලා හරි ෙම් වැඩ ටික ඉටු කරාවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  
කරාපිටිෙය් ඉදි ෙවන එම ෙහල්මුට් ෙකෝල් මාතෘ ෙරෝහල ෙම් අය 
වැය තුළින්  ෙවන් කර තිෙබන මුදල්වලින්  ඉදි කරන්න කියලා 
ෙමම උත්තරීතර සභාෙව්දී  බල කර ඉල්ලා සිටිනවා.  

 ගාලු නගරෙය් තිෙබන ජල ගැලීෙම් පශ්නයටත් ෙලෝක බැංකු 
ව්යාපෘතිය යටෙත් මුදල් ෙවන් ෙවලා තිබනවා. ඒ කටයුතු කඩිනම් 
කරාවිය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සංචාරක පුරවරයක් හැටියට 
ෙබන්ෙතොට, උණවටුන, තල්ෙප්, ෙකොග්ගල, හික්කඩුව යන පෙද්ශ 
සංවර්ධනය කරලා සංචාරකයන් සඳහා තවදුරටත් වැඩි පහසුකම්  
ලබා ෙදන්න කටයුතු කළ යුතුයි.  විෙශේෂෙයන්ම ෙදද්දුව සංචාරක 
කලාපය සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුත්ත ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් 
අවශ්ය ෙවනවා.  ඒ සඳහා ෙමවර අය වැය තුළින් අවධානය ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා.  

ගාලු වරාය සංවර්ධනය ගැනත් 1994 වසෙර් ඉඳලා අපි අවුරුදු 
20ක් තිස්ෙසේ කථා කළා. අද JICA ව්යාපෘතිය යටෙත් මුදල් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබන ගාලු වරාය "Yacht Marina" එකක් හැටියට, 
සංචාරක වරායක් හැටියට සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුත්ත 
කඩිනමින් ආරම්භ කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා 
අවශ්ය UNESCO අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා වරාය අමාත්ය 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු වීම පිළිබඳව 
මා එතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමම කටයුතු තවදුරටත් 
කඩිනමින් ඉටු ෙව්වි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

මා නිෙයෝජනය කරන හබරාදුව ආසනෙය් අහංගම ෙපොදු 
ෙවළඳ ෙපොළ සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා, මුල් ගල් තබා තිෙබනවා. 
ඒ ෙවෙළඳුන්ෙග් ෙවෙළඳ ව්යාපාර කරන ස්ථාන ටික කඩා දමලා 
අද වන විට අවුරුද්දක් පහු ෙවලා තිෙබනවා. මා ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට පසු ගිය දවෙසත් කථා කළා.    
ෙපොදු ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1,100ක 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. නමුත් එහි වැඩ කටයුතු ජනවාරි 
මාසෙය් නැවතුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් සහ ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙගන්  මා ඉල්ලීමක් කර  ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කර 
ගත්තා. ඒ ෙවන් කරපු මුදලට ෙටන්ඩර් කිරීම ෙම් මාසය අවසන් 
ෙවන්න කලින් ඉටු කරාවිය කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
මා ෙමම උත්තරීතර සභාෙව්දී ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් කටයුතු පමාද කරන්ෙන් 
නැතුව කඩිනම් කරන්නය කියලා. ෙමය ජනතාව ෙවනුෙවන් 
කරන වැඩක්. තමන්ෙග් බඩු ටික විකුණා ගන්න විධියක් නැතුව අද 
සිය ගණනක් ෙවෙළන්දන් පාෙර් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අපි හබරාදුව 
බස් නැවතුම් ෙපොළ හදලා ඉවරයි. හබරාදුව නගරය සංවර්ධනය 
කිරීෙම් ෙදවන අදියෙර් ඉතිරි කටයුතු ෙම් කාලය තුළදී කඩිනමින් 
සිදු කරාවිය කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් අය වැෙයන් හැම ගමකටම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
රුපියල් ලක්ෂ 15ක් -රුපියල් මිලියන 1.5ක්- ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ගාමීය ජනතාවෙග් ශක්තිය වර්ධනය කරන්න; ආර්ථික 
ශක්තිය වර්ධනය කරන්න ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව 
අපි ෙම් රජයට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ගාමීය ජනතාවෙග් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නැංවීම තුළින් ෙම් රෙට් දුප්පත් මිනිසුන්, ෙම් 
රෙට් ආර්ථික ශක්තියක් ෙනොමැති මිනිසුන් වර්ධනය කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිබුණා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ තවදුරටත් 
ඉදිරියට ෙගන යන එක ගැන අපි සතුටු වනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
තවදුරටත් සකීයව, දැක්මක් ඇතිව, විනිවිද ෙපෙනන ආකාරයට 
ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි.  

අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත් පටු ෙද්ශපාලනය පැත්තකට දමලා 
රජයක් හැටියට රට ෙවනුෙවන් එකතු ෙවලා සිටිනවා. මා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට ගිහිල්ලාත් නැහැ, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඇවිල්ලාත් නැහැ. අෙප් 
පක්ෂ ෙද්ශපාලනය ශක්තිමත්ව තබා ෙගන, ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකයකු හැටියට මා සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් රට ෙවනුෙවන්, 
රජය ෙවනුෙවන්, ජාතිෙය් අවශ්යතාව ෙවනුෙවන්. මට ඡන්දය 
ලබා දුන් ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව       
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කර ෙගන ෙම් රට ෙවනුෙවන් 
ෙසේවයක් කරන එකයි; අෙප් පෙද්ශය සංවර්ධනය කරන එකයි. 
එෙහම නැතිව  හැම එකකටම වැරැදියි-වැරැදියි, ෙබොරුයි-ෙබොරුයි 
කිය-කියා ඇඟිල්ල දික් කර-කර ඉන්න එක ෙනොෙවයි ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ඒක ෙනොෙවයි අපි ඉතිහාසෙය් කෙළේ.  

මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් හැම දාම මිනිසුන්ට වැඩ කළා. 
මිනිසුන් එක්ක එකට සිටියා. මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළදී යහ 
පාලනය කියාෙවන් ඔප්පු කරලා ෙපන්නුවා.  මෙග් අමාත්යාංශය 
තුළින් රටට ෙමෙහවරක් කිරීෙම් වගකීම මා භාරෙගන තිෙබනවා. 
මෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව විවාදය කරන දවෙසේ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න මා අදහස් කරනවා. මා හිතන 
හැටියට මට නියමිත ෙව්ලාව අවසන් ෙවලා වාෙගයි. අෙප් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා බලා ෙගන සිටිනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා ෙම් මූලාසනෙය් හිටපු ෙකනකු නිසා ෙබොෙහෝ 

ෙව්ලාවක් ඔබතුමාට දුන්නා. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමා ලබා දුන් අනුගහයට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ඒ හිටපු 

පුටුවට දක්වපු ෙගෞරවය ෙවනුෙවන්  ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ෙම් අය වැය තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාවට  සහන 
සැලෙසයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් අය වැය තුළ යම් 
ෙද්වල් මූලිකව ෙයෝජනා වී ෙනොතිබුණත්, අවසානෙය්දී ඒ 
පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා, මහ 
ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් ෙත්රුම් ෙගන, මහ ජනතාවට ගැළෙපන 
ආකාරෙය් සහන ලැෙබ්වා!යි කියා මා පාර්ථනා කරනවා. ෙම් අය 
වැය  ඉතාමත් දුර දක්නා, අනාගතය ෙවනුෙවන් කැප වුණු අය 
වැයක් විධියට දකින බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. සියලුෙදනාටම ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 6.10] 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
எட்டாவ  பாரா மன்றத்திேல சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற 

தலாவ  வர  ெசல த் திட்டம் ெதாடர்பான விவாதத்திேல 
எனக்குப் ேபசக்கிைடத்தைமக்காக மனமகிழ்ச்சியைட ம் 
நான், ஏறக்குைறய 60,000 வாக்குகைள வழங்கி, இந்தப் 
பாரா மன்றத் க்கு என்ைனத் ெதாி ெசய்த திகாம ல்ைல 
மாவட்ட வாக்காளப் ெப மக்க க்கு தற்கண் என் ைடய 
நன்றியறிதைலத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இந்த வர  ெசல த் திட்டம் இச்சைபயில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தினத்தி ந்  தின ம் வாதப்பிரதி 
வாதங்கள் இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. நான் 
பாரா மன்றத் க்குப் தியவன் என்ற வைகயிேல, 
இ வைரக்கும் இடம்ெபற்ற வாதப்பிரதிவாதங்கைள மிக 
உன்னிப்பாகச் ெசவிம த்  வந்தி க்கின்ேறன். பல ம் மிக 
ேநர்ைமயான க த் க்கைளத் ெதாிவித்தார்கள்; சிலர் 
விதண்டாவாதத் க்காகக் கனத்த குர ேல ேபசினார்கள் 
என்பைத என்னால் உணர ந்த . சிலர் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்ைதச் சாியாக வாசித்தவர்களாக இச்சைபயிேல 
ேபசுகின்றார்களா என்ற சந்ேதகம் எ கின்ற அள க்கு 
அவர்க ைடய வியாக்கியானங்கள் - விமர்சனங்கள் 
அைமந்தி ந்தன.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இப் திய ேதசிய அரசாங்கம் உ வாக்கப்பட் , நிதி அைமச்சர் 
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற இந்த வர  ெசல த் 
திட்டமான , எவ்வாறானெதா  சூழ ல், எவ்வாறான 
ெபா ளாதார நிைலைமயில் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற  
என்ப தான் நாங்கள் எல்ேலா ம் தற்கண் பார்க்கேவண் ய 
- உள்வாங்கேவண் ய விடயமாக இ க்கின்ற . எங்க ைடய 
ெபா ளாதார நிைலைமயான , மிக ம் ெந க்க யான ஒ  
நிைலைமயில்தான் இ க்கின்ற  என்றால், அைத யா ம் 
ம த ப்பதற்கு நியாயமில்ைல என் தான் ெசால்லேவண் ம்.  

கடந்த ஆட்சியிேல எல்ேலா ேம ஆச்சாியப்ப கின்ற 
அள க்கு உட்கட் மான வசதிகள், ேவைலத்திட்டங்கள் மிகத் 
தாராளமாக நைடெபற்றன. எங்கு ெசன்றா ம் திகள் 
அபிவி த்தி, பாலங்கள் அபிவி த்தி என்  
ேவைலத்திட்டங்கள் இடம்ெபற் க்ெகாண் ந்தன. உள் ர் 
அரசியல் தைலைமக ைடய ஆதர  இல்லாமல், 
அவர்க ைடய சிபாாிசு இல்லாமேல சிலர் ெகா ம் க்கு 
வந் , ெகாந்தராத்  - ஒப்பந்த ேவைலகைளப் 
ெபா ப்ெப த்  அவரவர் ஊர்களிேல ெசய்கின்ற ஒ  
கலாசாரம் இ ந்த . எந்தள க்கு என்றால், பிரேதச 
சைபக க்குச் ெசாந்தமான திகைளக்கூட, தி அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபயி டாக அபிவி த்தி ெசய்கின்ற அள க்குத் 
தன்னிச்ைசயாகச் ெசயற்ப ம் ஒ  கலாசாரம் 
அப்ேபாதி ந்த . உள் ராட்சி மன்றங்களி ைடய திட்டம் 
ெதாடர்பாக எந்த ஒ  அறி மில்லாமல், பிரேதச 
சைபயி ைடய அ மதியில்லாமல், அவற்றிடம் ஆேலாசைன 
ெபறப்படாமல் தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினர் வந்  
அந்தப் பிரேதசங்களிேல திகைள அபிவி த்தி ெசய்தனர். 
மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டத்திேல அந்த விடயங்கைள 

ைறப்பா  ெசய் ம்கூட அைவ எ படாமல் ைகவிடப்பட்ட 
வரலாறி க்கின்ற . அந்தள க்கு ெவ ம் தரகுப் 
பணத் க்காக ஒப்பந்த ேவைலகைளப் பங்கி கின்ற ஒ  
நிைலைமயி ந்த . அைத யா ேம ம க்க யா .  சிலர், 
'தயட்ட கி ள' என்ற ேவைலத்திட்டத்தின் கீேழ பாாிய ஒப்பந்த 
ேவைலகைளச் ெசய் விட் ப் பணத்ைத எ க்க யாமல் - 
நிைறேவற்றிய ேவைலக்கான ெகா ப்பனைவப் ெபற 

யாமல் வ டக்கணக்கிேல அைலந்தி க்கிறார்கள். அ ம் 
எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த ஒ  விடயமாக இ ந்த .   

ேம ம், இந்த நாட் ேல விமான நிைலயம் 
அைமக்கப்பட்ட ; ைற கம் அைமக்கப்பட்ட . ஒ  

ன்றாம் மண்டல நாட் ேல, அபிவி த்தியைடந்  வ கின்ற 
ஒ  நாட் ேல இவ்வா  பல  பில் யன் பாய் 
ேதைவப்ப கின்ற அபிவி த்தித் திட்டங்கைளக் கு கிய 

காலத் க்குள்ேள நிைறேவற் வெதன்ப  எந்த வைகயி ம் 
சாத்தியமல்லாத அல்ல  ெபா ளாதார ாீதியாக 
இைசந் ெகாள்ள யாத விடயமாகக் காணப்ப கின்ற . 
நான் நம் கின்ேறன், எந்த ஒ  சாத்தியவள அறிக்ைகக ம் 
ெபறப்படாமல்தான் அதிகூ ய பணத்ைதக்ெகாண்  
இவ்வாறான அபிவி த்திப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் க்கின்றன என் .  இந்த அபிவி த்திப் பணிக க்காக 
அதிக வட் டனான பாாிய கடன்கள் ெபறப்பட்  அைவ 
நிைறேவற்றப்பட் க்கின்றன. இவ்வா  அைமச்சரைவயின் 
அ மதியில்லாமல், திைறேசாியி ைடய அ மதியில்லாமல், 
ஒ சிலர் மாத்திரம் கு வாக இ ந்  தாம் நிைனத்த, 
திட்டமிட்ட அைனத்  ேவைலகைள ம் கச்சிதமாகேவ 
நிைறேவற்றியி க்கிறார்கள்.  

இப்ேபா  அந்தச் சுைம இந்த நாட் க்கின்ற எல்லாப் 
பிரைஜகளி ைடய தைலகள்மீ ம் சுமத்தப்பட் க்கின்ற . 
தற்ேபா  280 பில் யன் பாய் நிைறேவற்றப்பட்ட 
ேவைலக்காகக் ெகா க்கப்படேவண் ம். நாங்கள் 
ெகா த்ேதயாக ேவண் ம். அந்த ேவைலகைள 
நிைறேவற்றியவர்கள், அந்த ஒப்பந்தப் பணத்திேல தரகுப் 
பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்  விலகியவர்கள், இன்  
அவர்க ைடய பிரதிநிதிகைள இந்தச் சைபக்கு அ ப்பி, மிக 
நியாயமாக, ேநர்ைமயாகச் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்ைத அவர்கள் லமாக  
எதிர்த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 280 பில் யன் என்ப  
2,80,000 மில் யன்.  அதாவ  28,000 ேகா  பாய். இந்த 
நாட் ேல நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற ேவைலக க்காக 
நாங்கள் இத்ெதாைகைய வழங்க ேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற .   

அதற்குமப்பால் ஏற்ெகனேவ அதிகூ ய வட் ேயா  
கடனாகப் ெபறப்பட்ட ேகா க்கணக்கான பா ம் 
எங்க ைடய தைலகளிேலதான் சுமத்தப்பட் க்கின்றன. 
இவ்வாறான ஒ  ெந க்க யான ெபா ளாதார 
நிைலைமக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்ற இந்தத் ேதசத்திேல 
நாங்கள் திய ஆட்சிைய உ வாக்கிேனாம். அதன்ப  
பார்த்தால் நிச்சயமாக இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
மக்க க்குப் பாாிய சுைமைய ம் வாிைய ம் திணித்ததாகேவ 
அைமந்தி க்க ேவண் ம். அவ்வா  அைமந் வி ேமா என்  
எல்ேலா ேம அஞ்சியி ந்தார்கள். ஆனால், எவ க்கும் எந்த 
வைகயிேல ம் ஒ  சுைமயாக அைமந் விடக்கூடாெதன்ற 
அ ப்பைடயிேலதான் மிகக் கவனமாக ஆராய்ந்  இந்த வர  
ெசல த் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற  என்பைதயிட்  
எங்க க்கு மிக மகிழ்ச்சியாக இ க்கின்ற . நிதியைமச்சர் ரவி 
க ணாநாயக்க அவர்க ைடய இந்த வர  ெசல த் 
திட்டமான , கடந்த நவம்பர் மாதம் 5ஆம் திகதி மாண் மிகு 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களினால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ெகாள்ைகக்கூற்றிைனப் பிரதிப ப்பதாகக் 
காணப்ப கின்ற . இவ்வாறானெதா  ெந க்க யான 
சூழ ல் எந்தெவா  வாிைய ம் மக்க க்குச் சுமத்தாமல் 
உற்பத்திைய அதிகாிக்கின்ற, ஏற் மதிைய ஊக்குவிக்கின்ற 
அ ப்பைடயில் இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற .  

இங்ேக சிலர் வாகன இறக்குமதி வாி ெதாடர்பாகத் 
தங்க ைடய விமர்சனங்கைள - விசனங்கைளத் 
ெதாிவித்தார்கள். அதற்கு உதாரணமாக லண்டைனக்கூட 
இங்ேக சுட் க்காட் னார்கள். லண்டைன உதாரணமாகப் 
ேபசுகின்ற அள க்கு இன் ம் நாங்கள்  வளரவில்ைல. 
ஆனால், வளர ம்! ஆ ங்கட்சி, எதிர்க்கட்சிெயன்ற 
ேபதமில்லாமல் ஒற் ைமயாக, ேநர்ைமயாக இந்தத் 
ேதசத் க்காக எங்களால் இயங்க மாக இ ந்தால் 
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நிச்சயமாக மிகக் கு கிய காலத் க்குள்ேளேய 
வளர்ச்சியைடந்த நாடாக எங்கள் நாட்ைட மாற்றியைமக்க 

ெமன்பைத நாங்கள் எல்ேலா ம் உள்வாங்கிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். வாகன இறக்குமதி மீதான வாியான , வாழ்க்ைகச் 
ெசலைவ அதிகாிக்கச் ெசய்கின்ற ஒ  விடயமல்ல. ஆரம்பத்தில் 

தலீ  ஓரள  அதிகமாகத் ேதைவப்ப ம். ெசாகுசு 
வாகனெமான்ைற அ பவிக்க ேவண் மாக இ ந்தால், 
ஏற்ெகனேவ தீர்மானித்தி ந்த ெதாைகையவிட ம் சற்  
அதிகமாகச் ெச த்தி அைதப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். அந்தப் 
ெப மானத்திற்ேகற்ப அவர் அைத ஆதனமாக - ெசாத்தாகக் 
ைகயாளப்ேபாகிறார். ஆரம்ப ெசல க்காகத் ேதைவப் 
ப கின்ற ெதாைக மாத்திரந்தான் ேமலதிகமாகத் திணிக்கப் 
ப கின்ற . அந்தவைகயில் வாழ்க்ைகச் ெசல  அதிகாித்   
விடக்கூடாெதன்ற அ ப்பைடயிேல மிகக் கவனமாக இந்த 
வர  ெசல த் திட்டம் தயாாிக்கப்பட் க்கின்ற  என்பைதப் 
பார்க்கின்றேபா  மிக மகிழ்ச்சியளிக்கின்ற .  

இதிேல கல்விக்குத் தாராளமாகப் பணம் ஒ க்கப் 
பட் க்கின்ற . ெதாடர்ந்  வந்த அரசாங்கங்கள் கல்வி, 
சுகாதாரம் ேபான்ற ேசைவகைள மக்க க்கு இலவசமாக 
வழங்கிவந்தைதப்ேபால இந்த அரசாங்க ம் அப்ப ச் 
ெசய்தி க்கின்ற . ஆனால், வழைமக்கு மாற்றமாக 
விைனத்திறன் கூ ய வைகயில் தயாாிக்கப்பட் க்கின்ற 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல அவற் க்குத் தாராளமாக 
நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . நீண்டகாலமாகப் 
பாடசாைலகளில் நிலவிவந்த தளபாடப் பற்றாக்குைறைய 
நிவர்த்திக்கும் வைகயில் அப்பாடசாைலக க்கு அ ப்பைட 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா க்கக்கூ யதாகப் பாாிய பண 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ப்பைத நான் பாராட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அேதேபான் , பற்சுகாதார வசதிக்கான 
ஏற்பாட் க்கும் பணம் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . 
ேம ம், வகுப் க்களில் இ க்கேவண் ய அதிகுைறந்த 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 35 ஆக வைரயைற ெசய்யப் 
பட் க்கிற . இதனால் நிச்சயமாக மாணவர்கள் கற்கின்ற 
சூழைல விைனத்திறன் கூ யதாக அைமப்பதற்கு 
வாய்ப்பளிக்கப்பட் க்கி்ற .   

எல்லாப் பாடசாைலகளி ம் கணித, விஞ்ஞான 
ஆசிாியர்க க்கான தட் ப்பா  நில கின்ற . இதற்கான 
விேசட ஏற்பா கள் கடந்த காலங்களில் இல்லாதி ந்த  
பாாிய குைறபாடாகும். அைத நிவர்த்தி ெசய்கின்ற வைகயிேல 
ஒ  விேசட திட்டத்ைதக் ெகாண் வ வதாக இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்திேல ெசால்லப்ப கின்ற . அதற்காக 
நாங்கள் சந்ேதாசப்பட ேவண் ம். ேம ம், மாணவர்க க்கான 
சீ ைட ம க்கப்படவில்ைல. அைத அரசாங்கம் ேநர யாக 
வழங்கியதன் காரணமாகப் பல்ேவ  நைட ைறச் சிக்கல்கள் 
காணப்பட்டன. அைதப்  ெபற் க்ெகாண்  ெசல்வதற்காக 
அதிபர்கள் மற் ம் ஆசிாியர்கள் வாகனங்களில் ெகா ம் க்கு 
வந்  காத்தி ந்தார்கள். பல நாட்கைள அதற்காக அவர்கள் 
கழிக்கேவண் ய நிைலைம காணப்பட்ட . இந்த நிைலைம 
மாற்றப்பட்  இலகுவாக மாணவர்க க்குச் சீ ைடையப் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் ெசய்யப்பட் க்கின்ற 
ஏற்பாடான  எந்த வைகயி ம் சவால் நிைறந்ததாக 
இ க்கமாட்டாெதன்  நம் கின்ேறன். அந்த வைகயிேல,   
ஆர். பிேரமதாச  அவர்களால் அறி கம் ெசய்யப்பட்ட இலவச 
சீ ைடையத் ெதாடர்ந் ம் வழங்குவதற்கு இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல ஏற்பா  ெசய்தைமக்காக நாங்கள் நன்றி கூறக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறாம். அேதேபான்  உயர் கல்விக்கு 
2015ஆம் ஆண் க்காக ஒ க்கப்பட்டைதவிட, இந்த 
ஆண் க்கு அதிகமாக அதாவ  30 சத த ஒ க்கீ  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற . 

ேம ம், அேநகமான பல்கைலக்கழகங்களிேல ஒ  
குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாத்திரம்தான் வி தி 
வழங்கப்ப கின்ற ஒ  வழக்கம் இ வைர கால ம் 
இ ந் வ கிற . அதாவ , தலாவ  வ டத்தில் 
கற்கின்றவர்க க்கு வழங்கப்ப வதில்ைல, இரண்டாவ ,  

ன்றாவ  வ ட மாணவர்க க்ெகன் ம் இ தி வ ட 
மாணவர்க க்ெகன் ம் அங்கு ேவ ப த்தி வைரயைற 
ெசய்கின்ற வழக்கம் இ க்கின்ற . இதற்குக் காரணம், அங்ேக 
வி தி வசதிகள் ேபாதியளவில் இல்ைல. ஆனால், இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்திேல ெகௗரவ நிதியைமச்சர் அவர்கள், 
2018ஆம் ஆண் க்குள்ேள பல்கைலக்கழகங்களில் கற்கின்ற 
மாணவர்கள், கற்பிக்கின்ற விாி ைரயாளர்கள் 
அைனவ க்கும் எல்லாக் கால ம் அதாவ , அவர்க ைடய 
கற்கின்ற, கற்பிக்கின்ற காலங்கள் ரா ம் இந்த வி தி 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதாக மிகத் தீர்மானமாகச் 
ெசால் யி ப்ப  எமக்கு மிக ம் மகிழ்ச்சியளிக்கின்ற 
விடயமாகும். அேதேபான் ,  சுகாதாரத் க்கும் மிகத் 
தாராளமான பணம் ஒ க்கப்பட் ள்ள .  

விவசாயத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், நாங்கள் ெதான்  
ெதாட் ச் ெசய்  வ கின்ற விவசாய ைறைமைய 
மாற் வதற்கான திட்ட ம் இதிேல காணப்ப கின்ற . 
விவசாயிக க்கு அதிகூ ய விைளச்சைலப் ெபற் க்ெகா க்கு 

கமாக ந ன ெதாழில் ட்பங்கைள அறி கஞ் ெசய்வதற்கு 
ன்வ கின்ற தனியார் நி வனங்க க்குத் ேதைவயான 

ஊக்குவிப்ைப ம் வாிவிலக்ைக ம் வழங்குவதாக ம் இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்தில் ெசால்லப்பட் ப்ப , நிச்சயமாக 
விவசாயிக க்குப் ெபாிய ஆ தலாகும். அத்ேதா , ந ன 
களஞ்சியங்கள் ெபற் க்ெகா ப்பதாகச் ெசால்லப்பட் ள்ள . 
நான் அம்பாைற மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் பவன் 
என்ற வைகயில், அங்கு ஏற்ெகனேவ களஞ்சியத் 
ேதைவயி ப்ப  எனக்குத் ெதாி ம். இந்தத் திட்டத்திேல 
குறிப்பிட்டவா  அம்பாைற மாவட்டத்தி ம் இந்த 
ெநற்களஞ்சியசாைலகைள உ வாக்குவதற்கு இந்த 
ஒ க்கீட்ைடப் பயன்ப த்த ேவண் ெமன்  விண்ணப்பம் 
ெசய்கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைத நாங்கள் ஆதாித் ப் 
ேபசுகின்ற அேதேவைள, அதில் தி த்தம் ேதைவப்ப மானால் 
அதைன ேநர்ைமயாகச் ெசால் கின்ற ைதாிய ம் எங்க க்கு 
இ க்கேவண் ம். அேதேபான் , எதிர்க்கட்சியில் 
இ ப்பவர்கள் எ வாக இ ந்தா ம் அதைன 
எதிர்த்ேதயாேவாம் என்ற நிைலப்பாட் ந்  தவிர்ந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். அவ்வாறி ந்தால்தான் அவர்க க்கு 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் இ க்கின்ற நல்ல 
விடயங்கைள ஆதாித் ப்ேபசுகின்ற, பாராட் ப் ேபசுகின்ற 
பக்குவம் வ ம். அப்ேபா தான் இதைன ஒ  ேதசிய 
அரசாங்கமாக ம் இந்த ஆட்சிைய ஒ  நல்லாட்சியாக ம்  
ெகாண் ெசல்ல ம். அதன் லமாக இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைத ஒ  நல்ல நிைலக்குக் ெகாண்  ெசல்ல 

ெமன்பைத நிச்சயமாக எல்ேலா ம் ாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். 

 இச்சந்தர்ப்பத்திேல உரமானியம் சம்பந்தமாக ம் 
என் ைடய க த் க்கைளச்  ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். 
அதைன நிச்சயமாக ஏற் த் தி த்தத் டன் அதற்கான 
ஏற்பா கள் ெசய்யப்ப ெமன்ற நம்பிக்ைக டன் இைதச் 
ெசால்கின்ேறன். இந்த உரமானியத்ைத ஆகக்குைறந்த  ஒ  
ெஹக்டயராக மட் ப்ப த் வைத மீளாய்  ெசய்யேவண் ம். 
விவசாயிகள் தாங்கள் உற்பத்தி ெசய்கின்ற ெநல்ைலச் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

சந்ைதப்ப த்த யாத நிைலயில் இன்ன ம் இ ந்  
ெகாண் க்கிறார்கள். கடந்த ேபாகத்திேல விைளந்த 
ெநல்ைல  விற்க யாமல் - சந்ைதப்ப த்த யாமல் 
அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்திேல இறங்கிய பதி  இ க்கிற . 
அதற்கு ேமலதிகமாக யாைனத் ெதால்ைலயால் அவர்கள் 
மிக ம் கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். ஆகேவ, 
இலங்ைகையப் ெபா த்தவைரயில் இங்கி க்கின்ற  
காட் ன  விஸ்தீரணத்ைதக் கணக்கிட்  எத்தைன 
யாைனகைள அதற்குள் உள்ளடக்கலாம் என்பைதச் சாியாகக் 
கணித் , அந்தள  எண்ணிக்ைகயான யாைனகைள மாத்திரம் 
உள்ளடக்கக்கூ யதான ஒ  திட்டத்ைத ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அந்த எண்ணிக்ைகைய மட் ப்ப த் வதற்குக் 
கட் ப்பாட் டன் கூ ய இனப்ெப க்கத் திட்டத்ைத -  family 
plan - யாைனக க்குக் கட்டாயம் ெசய்ய ேவண் ம். அைவ 
விவசாயிகளின் நிலங்களில் ஊ வைதத் த ப்பதற்கு 
மின்சார ேவ ப் பா காப்  ஏற்பாட்ைட ம் சாிவரச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Ok, Sir. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much.  

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන්, කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 

කල් තබන ලදී. 
 එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙදසැම්බර් මස 02 වන බදාදා පවත්වනු 

ලැෙබ්. 
 

அப்ேபா  பி.ப. 6.30  மணியாகிவிடேவ, அ வல்கள் 
இைடநி த்தப்பட் , விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

விவாதம்  2015 சம்பர் 02, தன்கிழைம மீளத்ெதாடங்கும். 
 

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned.  

Debate to be resumed on Wednesday, 02nd December, 2015. 
 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ 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 තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු මයිල්වාගනම් 

තිලකරාජා මන්තීතුමා. 
 
 

වතු පෙද්ශවල සංවර්ධනයට පාෙද්ශීය සභා 
මට්ටමින් තිෙබන බාධා 

ேதாட்டப் பகுதிகளின் அபிவி த்திக்குப் பிரேதச 
சைப மட்டத்தி ள்ள தைடகள் 

IMPEDIMENT  AT  PRADESHIYA SABHA  LEVEL FOR 
DEVELOPMENT OF ESTATE AREAS  

 

[பி.ப.  6.30] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

8வ  பாரா மன்றத்தில் ெதாடர்ச்சியாக ம் 3வ  ைறயாக 
நீங்கள் தைலைம ஆசனத்தி க்கும்ேபா  உைரயாற்றக் 
கிைடத்தைம மகிழ்ச்சியளிக்கின்ற . இன்ைறய சைப 
ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைணயின்ேபா  மிக க்கியமான 
ஓர் அைமச்சரைவப் பத்திரத்ைதத் தாக்கல் ெசய்யக் ேகா ம் 
என  பிேரரைணைய ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

எம  நாட் ல் ச க ெபா ளாதார குறிகாட் கைள 
எ த் ேநாக்குமிடத்  அைவ நகரங்கள், கிராமங்கள், 
ேதாட்டங்கள் என்கின்ற அ ப்பைடயிேல பதி ெசய்யப் 
ப கின்றன. இந்தத் ேதாட்டங்கள் எனப்ப ம் ெப ந் 
ேதாட்டத் ைற சார்ந்த மக்கள் வா ம் கு யி ப் ப் பகுதிகள் 
இலங்ைக வரலாற்றில் நீண்டகாலமாக தனியார் வசேம 
இ ந் வந் ள்ளன. அத்தைகய ேதாட்டப்பகுதி அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககளின்ேபா  பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் 
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதி மற் ம் அைமச்சுமட்ட 
நிதியீட்டங்கள் பயன்ப த்தப்ப கின்றேபா  அ மட்ட 
மக்கள் பிரதிநிதித் வ சைபயான உள் ராட்சி 
மன்றங்களி டாக, குறிப்பாகப் பிரேதச சைபகளி டாக, 
அத்தைகய அபிவி த்தி நடவ க்ைககைள ன்ென ப்பதில் 
சில நைட ைறச் சட்டச் சிக்கல்கள் உள்ளன.  
நல்லாட்சிக்கான திய அரசாங்கம் ேதாட்டங்கைளக் 
கிராமங்களாக மாற் ம் நல்ெலண்ணத் திட்டத்ைத 
அறி கப்ப த்தி அதற்ெகனப் ெபா ப்பான 
அைமச்ெசான்ைற ம் நி வியி க்கும் த ணத்தில், அதற்குப் 
பிரேதச சைப மட்டத்தில் தைடயாக இ க்கும் விடயங்கைள 
நிவர்த்திக்கும் நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ெமன இந்த உயாிய சைபயிேல  ஒ  ன்ெமாழிைவச் 
சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
உச்ச சைபயிேல இன்  நான் ன்ைவத்தி க்கும் சைப 
ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைண இந்த சைபக்ேகா அல்ல  
அைமச்சு மட்டக் கலந் ைரயாட க்ேகா ஒ  திய 
விடயமல்ல. திய நல்லாட்சி அரசாங்கம் திறந்த மன டன் 

ன்ைவத்தி க்கும் ேயாசைனகள் பல கிராமங்கைளத் 
தர யர்த் வதாக உள்ளன.  கிராம இராச்சியம், ெகாத்தணிக் 
கிராமங்கள் எனப் பல திய திட்டங்கள் 
அறி கப்ப த்தப்ப கின்றன. இன்  காைல மாண் மிகு 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் தன  உைரயில்கூட 
இந்தக் கிராம இராச்சியம், ெகாத்தணிக் கிராமங்கள் 
ெதாடர்பாக எ த்தியம்பினார்;  இ  வரேவற்கத்தக்க .  
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ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தி அைமச்ெசன ன்  
ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்காக நி வப்பட் ந்த அைமச்சு 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின ம் மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்களின ம் நல்ெலண்ணத்ேதா  மைலநாட் ப் திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்ெசன விாி ப த்தப்பட் ள்ள . 
ஆனா ம், இந்தத் ேதாட்டங்கைளக் கிராமங்களாகக் 
கணக்ெக ப்பதிேல நைட ைறயி ள்ள சில சட்டச் 
சிக்கல்கைள நிவர்த்திெசய் ம் ேநாக்கத்ேதா  இந்தப் 
பிேரரைணைய நான் இந்தச் சைபயிேல ன்ெமாழிகின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெப ந்ேதாட்டங்கள் எனப்ப கின்ற ெதாழிற் ைறயான  
காலனித் வ ஆட்சிேயா  நம  நாட் க்கு அறி கமான . 
அ  plantation எனப்ப கின்ற ெப ந்ேதாட்டத் ைற. இந்தப் 
plantation எனப்ப கின்ற ெப ந்ேதாட்டத் ைற சார்ந்  
வாழ்கின்ற மக்கள் வாழ்கின்ற பிரேதசம் estate, அதாவ  
ேதாட்டம் எனப்ப கின்ற . எனேவ, இந்தத் ேதாட்டத்தில் 
வாழ்கின்ற மக்களின் வாழ்க்ைக நிைல, ச க ெபா ளாதார 
குறிகாட் கள் தனியாக அவதானிக்கப்ப கின்றன.  இந்த 
மக்களின் எண்ணிக்ைக அண்ைமய தர களின்ப  ஏறக்குைறய 
10 இலட்சம்.  அதாவ  9,55,000இைனத் தாண் கின்ற .   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நம  
நாட்ைட ஜனநாயக ேசாச சக் கு யரசு என்கிேறாம்.  அதைன 
உ திப்ப த் ம் வைகயில் பாரா மன்றம், மாகாண சைபகள், 
உள் ராட்சி மன்றங்கள் என ன்  நிைலகளில் மக்கள் 
தங்கள  பிரதிநிதிகைள வாக்களிப்பி டாகத் 
ெதாி ெசய்கின்றார்கள். நான் பிரதானமாகப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் இந்தத் ேதாட்டப் பகுதி மக்கள் இந்த 
3 பிரதிநிதிகள் சைபக்குேம வாக்களித் த் தங்கள  
பிரதிநிதிகைள அ ப்பினா ம்கூட, பிரேதச சைப மட்டத்தில் 
இந்த மக்கள் அந்தச் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதில் சில 
தைடகள் இ க்கின்றன.  இதற்குப் றம்பாகப் பார்க்குமிடத் , 
ஒ  கட்டத்தில் சுதந்திரமைடந்தேதா  இந்த மக்களின் 
வாக்குாிைமகள் பறிக்கப்பட் த் ேதசிய நீேராட்டத்தி ந்  
இவர்கள் விலக்கிைவக்கப்பட் ந்தா ம்கூட, 1977ஆம் 
ஆண் க்குப் பிறகு சி கச்சி க இந்த வாக்குாிைம மீண் ம் 
கிைடக்கப்ெபற்  இவர்கள் ேதசிய நீேராட்டத்திற்கு 
வ கின்றேபா , 1987ஆம் ஆண்  பிரேதச சைபச் 
சட்டத்தி க்கின்ற சில சரத் க்கள் இந்த மக்க க்குச் 
ேசைவகள் ெசன்றைடவதில் சில தடங்கல்கைள 
ஏற்ப த்தியி க்கின்றன.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர்கள் அவர்கேள, 
ேதாட்டப்பகுதி மக்கள் உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல்களிேல 
வாக்களிக்கின்றார்கள். உள் ராட்சி மன்றங்களிேல பிரேதச 
சைபகள் ஒ  பிரதான அங்கம். அதிகளவாக அ த்தட்  மக்கள் 
பங்குெகாள் ம் ஒ  ஜனநாயக சைபயாக இ  
அைமந்தி க்கின்ற . ஆனால், இந்தப் பிரேதச சைபக க்கு 
உட்பட்ட ேதாட்டப்பகுதி மக்கள் அதற்குாிய ேதர்தல்களில் 
வாக்களித்தா ம், அவர்களின் பிரதிநிதிகள் ெதாி  
ெசய்யப்பட்டா ம் அந்தப் பிரேதச சைபக க்குாித்தான நிதி 
வழங்கைலக்ெகாண்  ேதாட்டப் பகுதிக க்குச் ேசைவகைள 
வழங்குவதில், நைட ைறயி ள்ள 1987ஆம் ஆண் ன் 15ஆம் 
இலக்க பிரேதச சைபகள் சட்டத்தில் சில சிக்கல்கள், தைடகள் 
காணப்ப கின்றன. ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
களேதா அல்ல  மாகாண சைப உ ப்பினர்களேதா 
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியின் லம் இந்தப் பிரேதச 
சைபகளி டாகச் சில பகுதிகளில் ேவைல ெசய்ய வாய்ப் க் 
கிைடக்கின்ற . குறிப்பாக வெர யா மாவட்டத்தின் 

அம்பக வ, வெர யா ேபான்ற பிரேதசங்களில் 
ேதாட்டங்கள் ெசறிவாக இ ப்பதனால் இந்தச் சிக்கல்கள் 
ெவளித்ெதாிவதில்ைல. அேதேநரம் அந்தப் பிரேதச சைபகளின் 
நிதிகளி டாகச் ேசைவகைள வழங்கும்ேபா தான் 
பிரச்சிைன வ கின்ற . இவ்வா  பிரேதச சைப 
நிதியி டான ேசைவயின்ேபா  ஒ  பிரேதச சைப 
கைலக்கப்பட்ட ேசாக வரலாற்ைற ம் இங்ேக குறிப்பிட்டாக 
ேவண் ம். இ  ஒ  பாாிய ஜனநாயக உாிைம மீறல். ஒ  
நாட் ன் பிரைஜ தன  வாக்ைகப் பயன்ப த்தித் 
ெதாி ெசய்த ஒ  சைபயின் ஊடாக உாிய ேசைவையப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யாைமக்கு,  அந்தச் சைபக்குாிய சட்டேம 
காரணமாக அைமகின்றேபா  அதைன ஓர் அ ப்பைட 
உாிைம மீறலாக ம் ஜனநாயக உாிைம ம ப்பாக ம் நாம் 
ெகாள்ள ம். 2006ஆம் ஆண்  கண்  மாவட்டத்திேல 
மக்களால் உ வாக்கப்பட்ட உடப்பளாத்த பிரேதச சைப 
கைலக்கப்பட்டைம இதற்குப் ெபாியெதா  சான்றாகும்.  

இத்தைனக்கும் பிரேதச சைப உ ப்பினர்களான 
அழகப்பன் நடராஜன், ெப மாள் ேகாேணஸ்வரன் ஆகிய 
இ வ க்கும் எதிராக  மத்திய மாகாண சைப தன  
அதிகாரங்கைளக்ெகாண்  குற்றப்பத்திாிைக தாக்கல் ெசய் , 
நீதிமன்ற ஆேலாசைன ெபற்   உடப்பளாத்த பிரேதச 
சைபையக் கைலத்தைத நான் இங்கு நிைன கூர 
வி ம் கின்ேறன். அங்ேக அவர்கள்மீ  பத் க் 
குற்றச்சாட் க்கள் சுமத்தப்பட்டன. அதில் ஒன்ைற நான் இந்த 
உச்ச சைபயிேல ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். அந்தக் 
குற்றச்சாட் க்களில் 5வ  குற்றச்சாட் ன் 3வ  பகுதி நி  
பீக்ெகாக் ேதாட்டத் க்குத் தண்ணீர்த்தாங்கி கட் வதற்காக 
உடப்பளாத்த பிரேதச சைப 4,958 பாையப் 
பயன்ப த்தியதாகும். இ  ஓர் உதாரணம் மாத்திரேம. 
ேதாட்டத் க்குத் தண்ணீர் தாங்கிெயான்ைற வழங்குவதற்குக் 
கூட இந்தச் சட்டத்தில் இடமில்லாதேபா , எவ்வா  ேவ  
பல ேசைவகைள அந்த மக்கள் ெபற் க்ெகாள்வார்கள்? என்ற 
ேகள்வி எ கின்ற . உடப்பளாத்த பிரேதச சைப ெதாடர்பாக 
நடந்த பிரச்சிைனகள் மற் ம் அங்கு வழங்கிய குற்றப் 
பத்திாிைக சம்பந்தமான *ஆவணங்கள் என் வசம் உண் . 
இதைன நான் ஹன்சாட் பதி க்காக இந்தச் சைபயில் 
சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

1987ஆம் ஆண் ன் 15ஆம் இலக்கப் பிரேதசச் சைபச் 
சட்டத்தின் 19வ  பிாிவில் ேராமன் இலக்கத்தில் 
குறிப்பிடப்ப ம் 14 வ , 22வ  மற் ம் 33வ  பிாி கைளக் 
காரணம் காட்  உடப்பளாத்த பிரேதச சைபையக் கைலக்கும் 
மத்திய மாகாண சைபயின் ேகாாிக்ைகக்கு நீதிமன்றம் அ மதி 
வழங்கிய . எனேவ, ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, நாம் அங்கம் வகிக்கும் பாரா மன்றம் ஒ  
சட்டவாக்கச் சைப என்ற வைகயி ம் நாம் எல்லாம் 
சட்டவாக்குநர்கள் என்ற வைகயி ம் இந்தச் சட்டச் சிக்கைல 
உள்வாங்கி - ாிந் ெகாண்  அதைனத் தி த் வதற்கு 

ைனய ேவண் ம் என்பேத என  பிேரரைணயின் 
ேநாக்கமாகும்.  

எனக்குத் ெதாிந்த வைரயிேல தற்ெபா  மாகாண 
சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சராக இ க்கின்ற 
மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா அவர்கள் கண்  
மாவட்டத்தி ந் தான் இந்தப் பாரா மன்றத் க்குள் 
பிரேவசித்தவர். எனேவ, அவர் கண்  மாவட்ட மக்கள் 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெதாடர்பாக நன்கு அறிவார். அவர் அங்குள்ள ெப ந்ேதாட்ட 
மக்கள் ெதாடர்பாக ம் நன்கு அறிவார். அேதேபான்  
பிரதியைமச்சராக இ க்கின்ற க ணாரத்ன பரணவிதான 
அவர்க ம் இரத்தின ாி பிரேதசத்தில் ெப ந்ேதாட்ட 
மக்கேளா  ேவைல ெசய்தி ந்தவர்; பல்கைலக்கழகக் 
காலத்திேல எங்க க்கு ன்னர் மாணவர் அரசியல் ெசய்  
எங்கேளா  நட் டன் பழகியவர். இந்த இ வ ம் இந்த 
அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற காலகட்டத்திேலேய 
அைமச்சரைவப் பத்திரம் ஒன்றி டாக இந்தத் தி த்தத்ைதக்  
ெகாண் வ வார்கள் என நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். ஆனால், 
இங்குள்ள நைட ைறச் சிக்கல் என்னெவன்றால், 2007ஆம் 
ஆண்  நைடெபற்ற இந்தச் சம்பவத்தின் பின்னணியில் 
இதைன மாற்றியைமப்பதற்குப் பல்ேவ  காலகட்டத்தில் 
பல்ேவ  யற்சிகள் எ க்கப்பட்டேபா ம்கூட, இ வைர 
அைமச்சரைவப் பத்திரத்தி டாக இந்தச் சட்டத் தி த்தத்ைதக் 
ெகாண் வர யா ள்ளைமதான். இதைன ஒ  
மனேவதைனக்குாிய விடயமாக நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

கடந்த அரசாங்கத்திேல ஆ ம் கட்சியின் பிரதம 
அைமப்பாளராக இ ந்தவ ம் தற்ேபா  எதிரணியில் சிேரஷ்ட 
உ ப்பினராக இ ப்பவ மான ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன 
அவர்களின் தைலைமயிேல ெதாி க்கு  ஒன்  
நியமிக்கப்பட்  இ  சம்பந்தமாக அைமச்சரைவப் பத்திரம் 
ஒன்  தாக்கல் ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட்ட . 
இ ந்தா ம், கடந்த ஆண்  ஒக்ேராபர், நவம்பர் மாதங்களில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இந்த யற்சி ஜனாதிபதித் ேதர்த ன் 
வ ைகேயா ம் ஆட்சி மாற்றத்ேதா ம் நைட ைறக்கு 
வராமல்ேபான . அந்த நாட்களிேல சிவில் ச கப் 
பிரதிநிதியாகக் கண்  ச க அபிவி த்தி நி வனத்தின் 
தைலவர் ெப. த் ங்கம் அவர்க ம் ஓர் அரசியல் கட்சியின் 
ெசயலாளராக நா ம் ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன 
அவர்கைளச் சந்தித்  இந்தப் பிரச்சிைனகள் குறித் க் 
கலந் ைரயா யி ந்ேதாம். அப்ேபா  எங்கைள அங்கு 
அைழத்  வந்தவர் தற்ேபா  மைலநாட் ப் திய 
கிராமங்க க்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற அைமச்சர்  பழனி 
திகாம்பரம் அவர்கள். அப்ெபா  பிரதி அைமச்சராக இ ந்த 
இராதாகி ஷ்ணன் அவர்க ம் அவ டன் அந்தச் சந்திப்பில் 
கலந் ெகாண்டார். அன்  நாங்கள் பாரா மன்றக் 
கு க்கூட்டம் நைடெப ம் கு  அைறயின் வரேவற்பைறயில் 
அைமச்சர் அவர்கைளச் சந்தித்  இந்த விடயங்கைளக் 
கலந் ைரயா ய  எனக்கு நிைனவில் இ க்கின்ற . இந்தப் 
பிரச்சிைனைய அந்த வரேவற்பைறயின் கதிைரயி ந்  
கலந் ைரயாட அன்  எனக்கு வாய்ப்பளித்த எம  மக்கள், 
இன்  இந்தப் பாரா மன்ற ஆசனத்தில் அமர்ந்தி ந்  
அதைன நான் ன்ைவப்பதற்காக எனக்கு வாக்களித்  இந்த 
உச்ச சைபக்கு அ ப்பிைவத் ள்ளார்கள். அந்த வைகயிேல 

வெர யா மாவட்ட வாக்காளப் ெப மக்க க்கு நான் நன்றி 
ெசால்லக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

அன்ைறய சந்திப் க்களின் ெதாடர்ச்சியாக அப்ேபா  
உள் ராட்சி மற் ம் மாகாண சைபகள் அைமச்சின் 
ெசயலாளராக இ ந்த தி . ஆர்.ேஜ.ேக. ரணவக்க என்பவாின் 
ைகெய த் டன் ெதாி க் கு வின் தைலவரான ெகளரவ  
உ ப்பினர் திேனஷ் குணவர்தன அவர்க க்கு அன்  
வழங்கப்பட்ட க தத்தின் பிரதிகள் சம்பந்தப்பட்ட ஏைனய 
மைலயகப் பிரதிநிதிக க்கும் வழங்கப்பட்டன. 
அந்தவைகயில், ன்னாள் அைமச்ச ம் தற்ேபாைதய 
உ ப்பின மான ஆ கன் ெதாண்டமான், ன்னாள் 
பிரதியைமச்ச ம் தற்ேபாைதய உ ப்பின மான த்  
சிவ ங்கம், ன்னாள் பிரதியைமச்ச ம் தற்ேபாைதய 

இராஜாங்க அைமச்ச மான . இராதாகி ஷ்ணன், 
ன்னாள் பிரதியைமச்ச ம் தற்ேபாைதய அைமச்ச மான 

பழனி திகாம்பரம், ன்னாள் பிரதியைமச்சர் பிரபா கேணசன், 
ன்னாள் ேதசியப் பட் யல் உ ப்பினர் ஆர். ேயாகராஜன் 

ஆகிேயா க்கு வழங்கப்பட்ட க தத்தின் பிரதிகள் 
இப்ெபா  என்வசம் இ க்கின்ற . அந்தக் *க தத்தின் 
பிரதிகைள ம் ஹன்சாட் பதி க்காகச் சமர்ப்பிக்கிேறன்.  

 ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,  
நாங்கள் இப்ெபா  வர  ெசல த் திட்டம் பற்றிப் 
ேபசிக்ெகாண் க்கிேறாம். இன் ம் ஓாி  வாரங்களில் - 
வர  ெசல த்திட்டம் நிைறேவற்றப்பட்ட பின்னர் - 
உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல் பற்றிய ேபச்சுக்கள் இந்தச் 
சைபயில் அதிகளவில் இடம்ெபறப்ேபாகின்றன. அ , திய 

ைறயிலா அல்ல  பைழய ைறயிலா 
இடம்ெபறப்ேபாகின்ற  என்ப  ெதாடர்பான வாதப்பிரதி 
வாதங்க ம் நைடெபறலாம். என்ைனப் ெபா த்தவைரக்கும் 
பைழய ைறயா, திய ைறயா என்பதில் பல்ேவ  
க த் க்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைறெயல்லாம்தாண் , 
நைட ைறயில் இ க்கின்ற இந்த ைறைமயின்கீழ் இந்த 
மக்கள் ைமயான ேசைவையப் ெபற் க்ெகாள்ள 

யாதி க்கின்ற நிைலைம மாற்றப்பட ேவண் ம். அந்தச் 
சட்டத்தி த்தத்ைதச் ெசய்வதற்கு இப்ெபா  ெபா ப்பாக 
இ க்கின்ற அைமச்சர் அவர்கள் அைமச்சரைவப் 
பத்திரெமான்ைறத் தாக்கல் ெசய்வத டாக இதற்கு 

விைனக் காணேவண் ெமன்  கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். 
எவ்வாறான தி த்தங்கைள நாங்கள் ேகாாி நிற்கின்ேறா 
ெமன்பைதச் சிங்கள ெமாழியில் நாங்கள் 
தயாாித்தி க்கிேறாம். அதைன ம் ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் 
ேசர்த் க் ெகாள்வதற்காகச்  *சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
என் ைடய உைரயின் இ தியாக நான் ஒன்ைறச் 

ெசால் விட்  க்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். கிராமம், 
நகரம், ேதாட்டம் ஆகிய இந்த ன்  விடயங்களி ம் 
ேதாட்டத் ைற சார்ந்த மக்கள் என் ம் சி ைமப்ப த்தப்பட்ட 
மக்களல்லர். அதற்கு உதாரணமாக ஒன்ைறச் ெசால்ல 
ேவண் ம். மடக்கும் ர ேதாட்டத்தி ந்  வந்தி க்கின்ற 
நான்காவ  பாரா மன்ற உ ப்பினராக நான் 
இ க்கின்ேறன் என்பைத இந்த சைபயிேல ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 1947ஆம் ஆண்  சி.வி. ேவ ப்பிள்ைள 
அவர்க ம் 1988ஆம் ஆண்  எம்.எஸ். ெசல்லச்சாமி 
அவர்க ம் 2010ஆம் ஆண்  திகாம்பரம் அவர்க ம் 
2015ஆம் ஆண்  மீண் ம் திகாம்பரம் அவர்க டன் 
நா மாக அந்தத் ேதாட்டத்தி ந்  இ வைர நான்கு 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ெதாி ெசய்யப்பட் க்கிேறாம். 
எனேவ, ேதாட்டங்கள் சி ைமப்ப த்தப்பட்டனவல்ல. 
ேதாட்ட மக்கள் ேதசிய நீேராட்டத்திற்குள் உள்வாங்கப்பட 
ேவண் ம். அவர்க க்கும் ேதசிய நீேராட்டத்தி ந்  
பணிகள் ெசன்றைடய ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவத் , என  இந்தப் பிேரரைணைய ஏற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.    
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[ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙයෝජනාව පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට 
අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

1987 අංක 15 දරන පාෙද්ශීය සභා පනත වතුකරය තුළ 
සංවර්ධන කටයුතු කරෙගන යාමට දැඩි බාධාවක් ඇති කර ඇති 
පනතක් විධියටයි තිෙබන්ෙන්. නුවරඑළිය දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී මා හිතවත් තිලකරාජා මැතිතුමා ඒ පිළිබද විස්තරාත්මක 
ෙතොරතුරු ෙම් ගරු සභාවට එළිදරවු කළා. ෙම් පනත භාවිත 
කරමින් විසුරුවන තත්ත්වයකට පත් වූ ෙමම පාෙද්ශීය සභාව මම 
නිෙයෝජනය කරන මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩ පළාතයි. එම නිසා 
ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින්, ඒ ගැන කථා කරන්න ලැබීම ගැන 
මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය 
සභාව හරහා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා අපට බිම් 
මට්ටෙම් වැඩකටයුතු රාශියක් කරන්න පුළුවන්. ගාම නිලධාරි 
වසම් හරහාත් විශාල වැඩෙකොටසක් කරන්න පුළුවන්. මහනුවර 
වැනි දිස්තික්කයක ගාම නිලධාරි වසමක් ගත්ෙතොත්, ඒ ගාම 
නිලධාරි වසමට වත්ෙත් ෙකොටසකුයි, ගෙම් තව ෙකොටසකුයි 
එකතු ෙවලා තිෙබන අවස්ථා ෙගොඩක් අද දකින්න තිෙබනවා. 
එවැනි අවස්ථාවකදී ෙම් පනෙත් "ගම" කියන වචනය භාවිත 
කරලා "වත්ත" කියන වචනය භාවිත ෙනොකිරීම නිසා ෙම් 
පාෙද්ශීය සභාවට එන අරමුදල් සංවර්ධන වැඩකටයුතුවලට ෙයොදා 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභා 
ඡන්දයකදී වතුකරෙය් ජනතාවෙගන් ඡන්දය ලබාගනිමින්, එම 
ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් එම පාෙද්ශීය සභාවට එන 
නිෙයෝජිතයන්ට ඒ අරමුදල් පාවිච්චි කරන්න බැරිවීම නිසා ඒ 
ජනතාවෙග් ඉල්ලීම ඉටු කර ෙදන්නට බැරි අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වයක් පසු ගිය කාලය පුරාම පැවතුණා. ෙම් අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වය දුරදිග ගිහින්, 2006දී පත් කර ගත් උඩ පළාත පා ෙද්ශීය 
සභාව ෙම් පනෙත් තිෙබන වගන්ති පාවිච්චි කරෙගන 2008 වසර 
ෙවන ෙකොට විසුරුවා හරිනවා. ඒ අනුව 1987 අංක 15 දරන 
පාෙද්ශීය සභා පනෙත් 19වන වගන්තිෙය්, ෙරෝම ඉලක්කෙමන් 
සඳහන් වන දහහතරවන ෙඡ්දෙය් හා විසිෙදවන ෙඡ්දෙය්ත්, ඒ 
වාෙග්ම ඒ පනෙත් 33වන වගන්තිෙය්ත් සඳහන් ෙවලා තිෙබන, 
"ගම" කියන වචනය සමඟ "වතු" කියන වචනය එකතු කර 
ගැනීෙම් අවශ්යතාව ෙම් ගරු සභාවට අප ෙපන්වා ෙදනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ෙම් ජාතික වැඩසටහෙන්දී ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය හරහා මුදල් 

ෙවන් කරන ෙකොට, ඒ පතිපාදන ෙවන් කිරීෙම්දී යම්කිසි 
ලියවිල්ලක "ගම" කියන වචනය විතරක් පාවිච්චි කර තිෙබන 
ෙකොට ඒ මුදල වතුකරයට ෙගන යන්න ඉඩ ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. 
පසු ගිය දිනවල කියාත්මක වුණු දින සියෙය් වැඩසටහන තුළත් 
ගමකට ලක්ෂ 10ක් ෙවන් කරලා ඒ සංවර්ධන වැඩකටයුතු කරන 
ෙකොට ඒ සංවර්ධනය වතුකරයට ෙගන යාෙම් අවස්ථාව අපට 
ෙනොලැබී ගියා. එබැවින්, ෙම් අසාධාරණකම හරිහැටි හඳුනාෙගන, 

ෙම් පනෙත් අදාළ තැන්වලට විතරක් ෙනොෙවයි, දිගින් දිගටම එන 
ෙමවැනි අවස්ථාවලදී "වතු" කියන වචනය එකතු කර ගන්න කියා 
මා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. இந்தச் சைபயிேல 

மைலயகத்திற்குாிய இந்த க்கியமான விடயத்ைதக் குறிப்பிட்  

விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 

[අ.භා. 6.47] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මයිල්වාගනම් තිලකරාජා 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, සිංහල, ෙදමළ 
සහ මුස්ලිම් විසකුරු ජාතිවාදයට මරු පහරක් ෙදමින් මුළු ලාංකීය 
ජාතියම අවදි කිරීමට සමත් වුණු ෙයෝජනාවක් වශෙයන් මා ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් අගය කරනවා. අෙප් රෙට් මූලික නීතිය වුණු 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් 
පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් වනවා, ජාතිකත්වය, ආගම, කුලය මත කිසිදු 
පුරවැසියකුට ෙවනස්කමක් ෙනොකළ යුතුයි, ෙවනස් ආකාරයකින් 
ෙනොසැලකිය යුතුයි කියලා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් එෙහම 
තිබුණාට ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා අපට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

1987 අංක 15 දරන පාෙද්ශීය සභා පනත ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට පටහැනිව තමයි ෙම් දක්වාම කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා අපි දකිනවා. ෙමෙතක් කල් බලයට පත් වුණු 
සහ ඒ බලය පවත්වා ෙගන යන්න ෙම් ආණ්ඩු ෙදකටම 
සහෙයෝගය දුන්නු, විෙශේෂෙයන්ම දවිඩ ජනතාව නි ෙයෝජනය 
කරන මැති ඇමතිවරුන් ෙමයට බරපතළ විධියටම වග කියන්න 
ඕනෑය කියන එක මා ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී කියන්න ඕනෑ.   

තමන්ෙග් ජාතිකත්වයට ෙම් වාෙග් අසාධාරණයක් ෙවලා 
තිබියදී වසර ගණනාවක් ෙම්ක ෙම් විධියට පවත්වාගන්න දීපු 
එකම, බරපතළ විධිෙය් වැරැද්දක් කියායි අපි හිතන්ෙන්. 
වතුකරෙය් ජනතාව කියන්ෙන් අෙප් රෙට් හද ගැස්ම තීරණය 
කරන අහිංසක මිනිස්සු. ෙම්ක ඒ මිනිස්සුන්ෙග් දාඩිය කඳුළුවලට 
කරන සරදම් කිරීමක් හැටියටයි අපි විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
වහාම කියාත්මක වන පරිදි ජාතිකත්වයන් අතර අසමගිය 
වර්ධනය ෙකෙරන ෙම් වාෙග් වගන්ති ඉතාමත්ම ඉක්මනින් 
අෙහෝසි කරන්න කටයුතු කරන ෙලස අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. නව 
රජය වතු පෙද්ශ ගාමයක් ෙලස පරිවර්තනය කිරීෙමහිලා සංහිඳියා 
සැලැස්මක් හඳුන්වා දී තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, 
අමාත්යවරෙයකුත් පත්කර තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් වගන්තිය 
කඩිනමින් ෙවනස් කරන්නය කියන කාරුණික ඉල්ලීම අපි 
ආණ්ඩුෙවන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. Vadivel 

Suresh. You have only three minutes. 
 
[අ.භා. 6.50] 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාවක් ෙගන ආ නුවරඑළිය දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු       
මන්තී ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. වතුකරෙය් ජනතාවට ෙදයිෙයෝ වරම දුන්නත්, පූසාරිලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිසිවක් ෙදන්ෙන් නැති එකයි හැමදාම සිද්ධ ෙවන්ෙන්. We are 
talking about constitutional changes and all. It is okay. But, 
before we talk about constitutional changes, we have to think 
about the plantation sector people in this country who bring 
in foreign exchange to the economy. 

පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරු පත් කරන ෙකොට අෙප් 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ඡන්දය ෙහොඳයි. ඒ අය ඡන්දය අරෙගන 
පාෙද්ශීය සභාවලට මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට යනවා. නමුත් 
පාෙද්ශීය සභාෙවන් ලැෙබන වරපසාද වතුකරෙය් ජනතාව ෙවත 
ෙගනියන්න හදන ෙකොට නීති පශ්නයක් ඉස්සරහට දානවා. 
සභාපතිතුමා ඒ විධියට කටයුතු කළා කියලා උඩපළාත පාෙද්ශීය 
සභාවම විසුරුවලා දැම්මා. හදිසිෙය් ෙමොනවා ෙහෝ ආපදාවක් වුණා 
නම්, earthslip එකක් වුණා නම් පාෙද්ශීය සභාෙවන් කියනවා, 
අදාළ පනත අනුව සතයක්වත් ෙදන්න බැහැ කියලා. පස් කන්දක් 
කඩාෙගන වැ ටුෙණොත් ඒ වත්තට බුල්ෙඩෝසරයක්වත් ෙදන්න 
බැහැ, එෙහම ලබා ෙදන්න කියලා පනෙත් සඳහන් ෙවලා නැහැ 
කියලා කියනවා. ඒ වාෙග් පනතක් ෙමොකටද? ඉරලා වීසි කරන්න 
ඕනෑ. වතුකරෙය් ජනතාව රවට්ටපු කාලය ඉවරයි. ඒ නිසා ඒවා 
ඔක්ෙකෝම ඉරලා වීසි කරන්න ඕනෑ.  

අපි පාෙද්ශීය සභාවට Act එකක් ෙග්න්න ඕනෑ, වතුකරෙය් 
ජනතාවට, ගෙම් ජනතාවට ලබා දිය යුතු සියලුම ෙද්වල් ලබා 
ෙදන්න  කියලා. ෙම්වා කෙළේ නැති නිසා තමයි ෙම් රෙට් ජාතිවාදී 
පශ්න ඇති වුෙණ්. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පශ්නය ඇති වුෙණ් ඇයි? ඒ අය ඉල්ලුෙව් භාෂාෙව් අයිතිය. 
භාෂාෙව් අයිතිය දුන්ෙන් නැති නිසා තමයි ආයුධ අරෙගන යුද්ධයට 
යන තත්ත්වයකට පත් වුෙණ්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
මම ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකර වතුකරෙය් ජනතාව, ඒ 

තරුණ තරුණිෙයෝ එවැනි තැනකට තල්ලු කරන්න එපා කියලා. 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ පනත ෙවනස් කිරීමට වහාම 
කියාත්මක ෙවන්න. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම කියාත්මක කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීන්දුවක් ගත්තත් දිස්තික් ෙල්කම්තුමන්ලා, 
පාෙද්ශීය ෙලක්ම්තුමන්ලා ළඟට ගිය ගමන් ඒ අය කියයි, "ෙම් 
පනෙත් 'වතුකරය' නැහැ ෙන්" කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Your time is over. Please wind up. 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
එතෙකොට ඒ අයත් එක්ක අපට ගහගන්න බැහැ. ෙමොකද, 

"වතුකරය" කියන වචනය පනෙත් නැහැ, ඒ නිසා ෙමය පාවිච්චි 
කරන්න බැහැ කියලා කියනවා. ඒ නිසා ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාව හරියාකාරව ඉෂ්ට 
කරන ෙලස මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා. එෙසේ 
කෙළේ නැත්නම් වතුකරෙය් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලා අපි සියලු ෙදනාම ලජ්ජාවට පත් වන 

බව පකාශ කරමින්, எங்க ைடய ேகாாிக்ைகைய உடன யாக 
 அ ல்ப த் மா  இந்த உயாிய சைபயிேல ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம். ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப.  6.52] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைண ெதாடர்பாகப் ேபசுவதற்கு 
எனக்கு வாய்ப்பளித்தைமக்காக த ல் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். என  சக உ ப்பினர் ெகளரவ 
திலகராஜா அவர்களால் ெகாண் வரப்பட்ட இந்தப் 
பிேரரைணையக் காலத்திற்ேகற்ற ஒ  பிேரரைணயாகேவ 
நான் பார்க்கின்ேறன். இவ்வள  கால ம் மைலயக மக்கள், 
இந்த நாட் ேல ஜனாதிபதிகைளத்  ேதர்ந்ெத ப்பதற்காகத் 
தங்கள  பங்களிப்ைப ஆற்றியி க்கின்றார்கள்; அரசாங்கங் 
கைள உ வாக்குவதற்காகத் தங்கள  பங்களிப்ைபச் 
ெசய்தி க்கின்றார்கள்; பிரேதச சைபகைள ஏற்ப த் வதற் 
காக அவர்கள் வாக்களித் த் தங்கள  பங்களிப்ைப 
ஆற்றியி க்கிறார்கள். ஆனால், 1987ஆம் ஆண் ன் பிரேதச 
சைபச் சட்டத்தி டாக பிரேதச சைபயின் நிதிகள் 
ேதாட்டப் றங்க க்குக் ெகாண் ெசல்லப்பட யா  என்ற 
அந்த சரத்  உண்ைமயிேலேய ஒ  அப்பட்டமான 
மனித ாிைம மீறெலன்  இந்தச் சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

எனக்கு ன்  ேபசிய என  சக உ ப்பினர் நிஹால் 
கலப்பத்தி அவர்கள், "இந்தச் சட்டத்ைத இதற்கு ன்பதாகேவ 
மைலயகத்ைதப் பிரதிநிதித் வம் ெசய்த தைலவர்கள் அல்ல  
உ ப்பினர்கள் இந்தச் சைபயிேல ெகாண் வந் , அதைன 
நீக்கியி க்கேவண் ம்" என்  ெசான்னார்; மைலயகத்தின் 
தைலவர்கைள அவர் குற்றஞ்சுமத்தினார். அேதகுற்றத்ைத 
நா ம் இந்த ேநரத்திேல அவர்கள்மீ  சுமத் வதற்குத்  
தயங்குவதற்குத் தயாராகவில்ைல. ஏெனனில், இதற்கு ன்  
இங்ேகயி ந்த மைலயகத் தைலவர்கள் இவ்வாறானெதா  
பிேரரைணையக் ெகாண் வந்தி ந்தால் அதற்கான சாியான 
ஒ  தீர்ைவப் ெபற்றி க்க ம். ஆனால், அவர்கள் 
அ வ களாக இ ந்ததன் காரணமாக இவ்வாறான ஒ  
பிேரரைணைய அல்ல   தி த்தத்ைத இந்தச் சைபயிேல 

ன்ைவக்காத காரணத்தினால் பிரேதச சைபயின் அந்தச் 
சட்டம் தி த்தப்படவில்ைல. இதனால் மைலயக மக்கள் 
பல்ேவ  பாதிப் க்குள்ளாகியி ந்தைத நாங்கள் கடந்த 
காலங்களிேல  பார்த் ள்ேளாம்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Please, wind up now.  

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

வெர யா மாவட்டத்தி ள்ள இரண்  மிகப்ெபாிய 
பிரேதச சைபகளான வெர யா பிரேதச சைப ம் 
அம்பக வ பிரேதச சைப ம் ெதாடர்ந் ம் தமிழர்கைளத் 
தைலவர்களாகக் ெகாண்ட பிரேதச சைபகளாக 
இ ந்தி க்கின்றன. ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக அந்தப் 

1769 1770 

[ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා] 
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பிரேதச சைபத் தைலவர்களால்கூடத் தம  நிதியிைனத் தமக்கு 
வாக்களித்த மக்க க்காகத் ேதாட்டப் றங்க க்குக் ெகாண்  
ேபாய்ச் ேசர்க்க யாத ஓர் அவல நிைலயி ந்த .  
 

 ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Please, wind up now.  

 
 ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
அ மாத்திரமல்ல, அைனத் ப் பிரேதச சைபகளி ம் 

இ க்கும் மைலயகத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் தமிழ் 
உ ப்பினர்கள், அவர்க க்கு நிதியில்லாத காரணத்தினால் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களிட ம் மாகாண சைப உ ப்பினர் 
களிட ம் ைகேயந்திநிற்கும் நிைலைமேய இ வைர கால ம் 
இ ந்த . ஆகேவ, இந்த நிைலைம மாற்றப்பட ேவண் ம்.   
 

Thank you.  
 
[අ.භා. 6.55] 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් වැදගත් පශ්නය ෙම් ගරු 

සභාව හමුෙව් මතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු තිලකරාජා 
මන්තීතුමාට අෙප් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙමෙතක් කථා 
කළ සියලුම මන්තීවරුන් ෙම් පශ්නෙය් ඇති බරපතළකම ෙම් ගරු 
සභාව හමුෙව් ෙගන හැර දැක්වූවා. 

ෙමය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිෙබන, විසඳිය යුතු 
පශ්නයක්. ඇත්ෙතන්ම විශාල සමාජ අසාධාරණයක්, සමාජ 
අසමානතාවක් අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් මූල ධර්මවලට 
පටහැනිව කියාත්මක ෙවමින් තිබුණා. ඇයි ෙමවැනි ෙදයක් 
නිවැරැදි කෙළේ නැත්ෙත් කියන එක අපටත් හිතා ගන්න බැහැ.  
ජාතික සමගියක් ගැන විශාල වශෙයන් කථා කළ ආණ්ඩු හුඟක් 
තිබුණා. වතුකරය නිෙයෝජනය කරමින් වෘත්තීය සමිති නායකයන්, 
මැති ඇමතිවරුන් රාශියක් හිටියා. වතුකරය ෙවනුෙවන් 
වැඩසටහන් ෙගන ආවා. නමුත්, ඒ කවුරුවත් ෙම් පශ්නය ෙකෙරහි  
බරපතළ උනන්දුවක් දක්වා තිබුෙණ් නැහැ.  

ජනතාව ෙබදන, ෙනොසලකා හරින, ෙදවැනි පන්තිෙය් 
පුරවැසියන් ෙලස සලකන  නීති තත්ත්වයක් තමයි ෙම් පාෙද්ශීය 
සභා පනෙත් තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි දන්නවා. ෙම් ෙවලාෙව්  
ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය ගරු 
ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා ෙම් ගැන තව විස්තර 
සඳහන් කරයි. ෙම් ඓතිහාසික අසාධාරණය නිවැරැදි කරන්න අපි 
වහාම පියවර ගන්නවාය කියලා ෙම් ෙව්ලාෙව් සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි. එය කරන ආකාරය අෙප් ෆයිසර් මුස්තාපා ගරු 
අමාත්යතුමා පකාශ කරයි.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මන්තීවරුනි, ෙමෙතක් 
කාලයක් සිදුවූ ෙද් ගැන දැන් කෑ ගැසීෙමන් වැඩක් නැහැ. දැන් 
ඒවා නිවැරැදි කිරීම අපි කර ෙගන යනවා. ෙම් ෙව්ලාෙව් අෙප් 
අමාත්යතුමා ෙම් පනෙත් තිෙබන අඩු පාඩුකම් විශාල පමාණයක් 
ෙසොයා බලා, අදාළ නීති සංෙශෝධන පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න 
වැඩ කටයුතු රාශියක් කිරීම සම්බන්ධව අපි විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන එන්නටත්  කලින්  ෙම් 

පශ්නය  එතුමාෙග් ෙනත ගැටිලා, එයට අදාළ වැඩ කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. එම නිසා, ෙම් පශ්නය අපි ඉදිරි මාසය, ෙදක 
ඇතුළත නිම කරලා, ඒ සාධාරණත්වය ෙම් රෙට්  ඇති කරන බව 
පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

[6.57 p.m.] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
First, I would like to thank the Hon. Member 

Mylvaganam Thilakarajah for bringing in this Motion. I 
would like to deal with the background of this issue. 
Pradeshiya Sabhas Act was brought in in 1987 and 
Sections 19 and  37  relate to villages. There, the question 
arose whether  you could use the  funds of the local 
bodies for  the plantations.       

I started my politics as a Vice-President of the CWC. 
Therefore, I know the hardships which the plantation 
people of this country face. The Members of the Cabinet 
representing the plantation sector made several 
representations to me and  the Hon. Karu Jayasuriya 
started bringing in a Cabinet Paper. But then, after that, 
the portfolio was changed. So, I pledge to this House, in 
the near future, hopefully, within a week or two, I will 
tender a Cabinet Paper for bringing in an amendment to 
Sections 19 and 37.  I think, this is long overdue.  

I do not need to go into details. But, with this 
amendment, the Pradeshiya Sabhas will be able to work 
towards the plantation sector. It is unfortunate that from 
1987 the political leaders representing the plantation 
sector have been unable to make this simple amendment.  
I  discussed this matter with my Deputy Minister who 
represents the Ratnapura District where there are lots of 
plantations. He continuously agitated  that we should 
look at  this in a nationalistic way. We  are all Sri 
Lankans and I assure you  that we will bring in this 
amendment, which, I see, is a national need.  

Thank you.  
 

එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා. 7.00 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව 2015 ෙනොවැම්බර් 0 6 දින සභා 
සම්මතිය අනුව 2015  ෙදසැම්බර් 02 වන බදාදා පූ.භා. 9.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அப்ெபா , பி.ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ, தைலைமதாங்கும் 

உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார்.  

அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  2015 நவம்பர் 06 ஆந் திகதிய 
தீர்மானத் க்கிணங்க 2015, சம்பர் 02, தன்கிழைம .ப. 9.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
It being 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Wednesday, 02nd 

December, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 06th 
November, 2015.  

1771 1772 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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නිෙව්දන:  
 කස්තුරි ආරච්චිල්ලාෙග් ටිකිරි කුමාර ජයතිලක මහතා 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහකාර මහ ෙල්කම් වශෙයන් පත් 
කිරීම 

 සබරගමුව පළාත් සංචාරක අධිකාරිෙය් ෙකටුම්පත් 
පඥප්තිය 

 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
  
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 ෙදම  ළ ෙද්ශපාලන රැඳවුම්කරුවන්ට ෙපොදු සමාව දීම 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 ෙරොෂාන් රණසිංහ ජනසහන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)- 

[ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා]- පළමුවන වර කියවන 
ලදී.  

  

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
      Appointment of Mr. Kasthuri Arachchige Tikiri 

Kumara Jayathilake as Assistant Secretary-
General of Parliament  

 Sabaragamuwa Provincial Tourist Authority Draft 
Statute   

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Grant of General Pardon to Tamil Political Prisoners 
 

PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
 Roshan Ranasinghe Janasahana Foundation 

(Incorporation) - [The  Hon. Janaka Wakkumbura] 
- Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
 தி . கஸ் ாி ஆராய்ச்சிலாேக ாிக்கிாி குமார ஜயதிலக 

பாரா மன்ற உதவிச் ெசயலாளர் நாயகமாக 
நியமனம் 

 சப்ரக வ மாகாண சுற் லா அதிகாரசைபயின் வைர  
நியதிச்சட்டம் 

 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்குப் ெபா மன்னிப்  

வழங்கல் 
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 ெராசான் ரணசிங்க ஜனசஹன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர] - தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 ශී ලංකා හිරා පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)- [ගරු කාදර් 
කාදර් මස්තාන් මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදී.  

 අල්මනාර් විදුහල (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)- [ගරු කාදර් කාදර් 
මස්තාන් මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදී.  

 හිසබ්ුල්ලාහ් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – [ගරු කාදර් 
කාදර් මස්තාන් මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදී.  

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත්, 2016- [නවවැනි ෙවන් කළ 

දිනය]: 
 ෙදවන වර  කියවීම- විවාදය අවසන් කරන ලදී. 
 පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවට 

පවරන ලදී.  

 ஸ்ரீலங்கா ஹிரா ெபளன்ேடஷன் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்] – தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 அல்மனார் கல் ாி (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு 
காதர் காதர் மஸ்தான்] - தன் ைற மதிப்பிடப் 
பட்ட  

 ஹிஸ் ல்லாஹ் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்] – தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட ஒன்பதாம் 

நாள்]: 
 இரண்டாம் மதிப்  – விவாதம் ற்ற . 
 சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்பட்ட . 

 Sri Lanka Hira Foundation (Incorporation) – [The 
Hon. Kader Kader Masthan] -  Read the First time 

 Al Manar College (Incorporation) - [The Hon. Kader 
Kader Masthan] -  Read the First time 

 Hizbullah Foundation (Incorporation) – [The Hon. 
Kader Kader Masthan] -  Read the First time 

 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Ninth Allotted Day]: 
     Second Reading – Debate Concluded  
 Bill committed to a Committee of the whole 

Parliament 
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2015  சம்பர்  02, தன்கிழைம  
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———————————                                                 

 
පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால]  

தைலைம வகித்தார்கள். 
 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] 

in the Chair. 
 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
I 
 

කසත්ුරි ආරච්චිල්ලාෙග් ටිකිරි කුමාර ජයතිලක 
මහතා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහකාර මහ ෙල්කම් 

වශෙයන් පත් කිරීම 
தி . கஸ் ாி ஆராய்ச்சிலாேக ாிக்கிாி குமார 
ஜயதிலக பாரா மன்ற உதவிச் ெசயலாளர் 

நாயகமாக நியமனம் 
APPOINTMENT OF  MR. KASTHURI ARACHCHILLAGE TIKIRI 

KUMARA JAYATHILAKE  AS ASSISTANT SECRETARY-
GENERAL OF PARLIAMENT  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
I wish to announce to the Parliament that Mr. Kasthuri 

Arachchillage Tikiri Kumara Jayathilake has been 
appointed to the post of Assistant Secretary-General of 
Parliament with effect from  01st of  December, 2015. 
 

II 
 

සබරගමුව පළාත් සංචාරක අධිකාරිෙය් ෙකටුම්පත් 
පඥප්තිය 

சப்ரக வ மாகாண சுற் லா அதிகாரசைபயின் 
வைர  நியதிச்சட்டம் 

SABARAGAMUWA PROVINCIAL TOURIST AUTHORITY  
DRAFT STATUTE  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
In terms of Standing Order No. 46 A(3)(a), I wish to 

announce that a communication has been received from 
the Sabaragamuwa Provincial Council seeking to consult 

Parliament on the “Draft Statute of Sabaragamuwa 
Provincial Tourist Authority”. 

The communication be referred to a relevant 
Committee. 

Copies of the Draft Statute have been distributed 
among Members of Parliament. 
 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 
 

(1) ෙව්යන්ෙගොඩ, පත්තලෙගදර, ෙමොරටුවත්ත පාර, අංක 
112/බී/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි පී. විෙජ්සිරිපතිරණ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙව්යන්ෙගොඩ, මාරෙපොල, අංක 16/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙප්ශ කර්ම ජූලි වර්ජකයින්ෙග් ශුභ සාධක සංගමෙය් 
ෙල්කම් බන්දුල කුමාර අත්තනෙගොඩ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
Hon. Deputy Speaker, I present a petition received 

from Mr. B.S. Harischandra of No. 807/A, Yakkaduwa, 
Niwandama, Ja-Ela.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඇල්පිටිය, ෙපොලීසිය 

ඉදිරිපිට, අංක 539 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.එම්.අයි.බී. 
ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

1773 1774  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
හැටන් නගරෙය් දුඹුරුගිරිය පදිංචිකරුවන්: නිවාස 

අයිතිය   
ஹட்டன் நகர ம் கிாிய கு யி ப்பாளர்கள்: 

ட்  உாிைம 
RESIDENTS IN DUMBURUGIRIYA, HATTON: OWNERSHIP OF 

HOUSES 
127/’15 

2.  ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
 (மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
 (The Hon. Vijitha  Herath) 

ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පමාණය - (2):  

(අ) (i) හැටන් නගරෙය් දුඹුරුගිරිය පෙද්ශෙය් ෙලෝක 
බැංකු ආධාර මත ඉදි වූ නිවාස සමූහයක සිංහල, 
ෙදමළ සහ මුසල්ිම් පවුල් 35ක් පමණ, වර්ෂ 33කට 
අධික කාලයක් තුළ පදිංචි වී සිටින බවත්; 

 (ii) ෙමම පදිංචිකරුවන්ෙගන් ෙකොටසකට ඉඩම් 
පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
නීත්යනුකූල ඉඩම් ඔප්පු ලබාදී ඇති බවත්;  

 (iii) වටවල වැවිලි සමාගම විසින් ෙමම නිවැසියන්, 
නිවාසවලින් ඉවත්කර, එම භූමිය සමාගමට 
අත්පත් කරගැනීම සඳහා අධිකරණමය කියා 
මාර්ගයකට අවතීර්ණ වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) හැටන්-දික්ඔය නගර සභාව ෙමම නිවැසියන් පදිංචි 
භූමිය පවරා ගැනීම සඳහා ඒකමතිකව 
ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ඇති බවත්;  

 (ii) ෙමම භූමිය සමාගමට පවරා ගැනීම වළක්වා 
සාධාරණය ඉටුකර ගැනීම සඳහා එම නිවැසියන් 
විසින් ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය, ඉඩම් 
පතිසංසක්රණ  ෙකොමිෂන් සභාව සහ අදාළ 
ෙද්ශපාලනඥයන් දැනුවත් කර ඇති බවත්; 

 එතුමා තවදුරටත් දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙමම කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන වටවල සමාගෙම් 
බලපෑම්වලින් ෙමම නිවැසියන්ව මුදවාෙගන 
ඔවුන්ෙග් නිවාස අයිතිය තහවුරු කරදීම සඳහා 
මැදිහත් වන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගනු ලබන පියවර 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஹட்டன் நகரத்தின் ம் கிாிய பிரேதசத்தில் 
உலக வங்கியின் உதவியின்கீழ் நிர்மாணிக்கப் 
பட்ட களில் சுமார் 35 சிங்கள், தமிழ் மற் ம் 

ஸ் ம் கு ம்பங்கள், 33 வ டங்க க்கும் ேமல் 
கு யமர்ந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கு யி ப்பாளர்களில் ஒ  பகுதியின 
க்கு காணிச் சீர்தி த்த ஆைணக்கு வினால் 

சட்ட ர்வமான காணி உ திகள் ைகயளிக் 
கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) வட்டவல ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனி இவர்கைள 
களி ந்  அகற்றி, ேமற்ப  காணிப் 

பிரேதசத்ைதக் கம்பனிக்குச் சு காித் க் 
ெகாள்வதற்காக நீதிமன்ற நடவ க்ைககளில் 
ஈ பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஹட்டன் - க்ேகாயா நகர சைப ேமற்ப  
கு யி ப்பாளர்கள் வசிக்கின்ற காணிையச் 
சு காித் க்ெகாள்வதற்கு ஏகமனதாக 
பிேரரைணெயான்ைற நிைறேவற்றி ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) இக்காணிப் பிரேதசத்ைத கம்பனிக்கு 
சு காித் க்ெகாள்வைதத் த த்  நியாயத்ைத 
நிைறேவற் வதற்காக ேமற்ப  கு யி ப் 
பாளர்கள், மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி சைப, 
காணி சீர்தி த்த ஆைணக்கு  மற் ம் 
சம்பந்தப்பட்ட அரசியல்வாதிகைள விழிப் ணர் 

ட் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் ேம ம் அறிவாரா? 

(இ) (i) இந்த விடயங்கைளக் கவனத்திற்ெகாண்  
வட்டவல கம்பனியின் அ த்தங்களி ந்  
ேமற்ப  கு யி ப்பாளர்கைள வி வித்  
இவர்களின் ட்  உாிைமைய உ தி 
ெசய் ெகா க்கும் ெபா ட்  தைலயீ  
ெசய்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands:  

(a) Is he aware that - 

 (i) approximately 35 Sinhalese, Tamil and 
Muslim families had been residing in a 
group of houses constructed under World 
Bank aids in  Dumburugiriya area of Hatton 
Town for a period of more than 33 years; 

 (ii) a part of these residents have been provided 
with legal land deeds by the Land Reforms 
Commission; and 

 (iii) a judicial action has been initiated by the 
Watawala Plantation Company in view of  
driving these residents away from their 
houses and acquiring the aforesaid  land 
area for the company? 

(b) Is he further aware that - 
(i) a motion has been unanimously 

passed by the Hatton-Dickoya Urban 
Council in view of acquiring the land 
in which these residents reside; and 

(ii) the Janatha Estate Development 
Board, Land Reforms Commission 
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and the relevant politicians have been 
enlightened  by the aforesaid residents 
in order to gain justice by preventing 
the said company from acquiring this 
area? 

(c) Will he inform this House - 
(i) whether intervention be made taking 

these facts into consideration in order 
to assure the rights of these residents 
to their houses by rescuing these 
residents from the undue interventions 
made by the Watawala Plantation 
Company; and 

(ii) if so, the measures that will be taken 
in that regard? 

(d) If not, why? 

 
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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉඩම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) ඔව්. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔප්පු ලබාගත් නිවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමටත්, 
ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, වටවල 
වැවිලි සමාගෙමන් ඇතිවන බලපෑම් ඉවත්කර 
ගැනීමටත් දැනටමත් පහත සඳහන් නඩු අංක 
යටෙත් අධිකරණමය කියා මාර්ග ගනු ලැබ ඇත.  

  1. HC/NE/02/2015 (පතිෙශෝධන) දික්ඔය 
ඩන්බාර් ෙකොටස. 

  2  CA/PHC/RA/24/2015 හැටන් වතු යාෙය් 
ෙකොටසක් සම්බන්ධව. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙම් වන ෙකොට උසාවි කියා මාර්ගයකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා 

කියාද ඔබතුමා සඳහන් කරන්ෙන්? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිතුර තමයි ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට වැඩිදුර 

ෙතොරතුරු අවශ්ය නම් අදාළ අමාත්යාංශෙයන් දැන ගන්න පුළුවන්.  

 
මාතර මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලය: ෙගොඩනැඟිලි 

පහසුකම් 
மாத்தைற மஹிந்த ராஜபக்ஷ வித்தியாலயம்: கட் ட 

வசதிகள் 
 MAHINDA RAJAPAKSA COLLEGE, MATARA: BUILDING 

FACILITIES  

148/’15 
3.  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
      (மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
     (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) ෙම් වන විට දරුවන් ෙද දහසකට ආසන්න 
සංඛ්යාවක් විද්යා, තාක්ෂණ, වාණිජ හා කලා යන 
විෂය ධාරාවන් හතර යටෙත් අධ්යාපනය ලබන 
මාතර මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලය බරපතළ 
ෙගොඩනැඟිලි අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින බවත්; 

 (ii) ෙන්වාසිකාගාරය, ශවණාගාරය සහ ෙතමහල් නව 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම ආරම්භ කළද, පසු ගිය 
ජනවාරි මස 15 දින සිට එම සියලු ඉදිකිරීම් 
අතරමග නවතා දමා ඇති බවත්;  

 (iii) කීඩාපිටිය සඳහා බිම් ෙකොටස ්පවරාගනු ලැබූවද, 
එහි ඉදිකිරීම් පමාද වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම විදුහෙල් ෙන්වාසිකාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේනම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) නවතා දමා ඇති අෙනකුත් ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන 
දිනය කවෙර්ද; 

 (iv) දහස ් ගණනක් වූ දරුවන්ට අත්යවශ්ය කීඩා 
පහසුකම් ලබා දීම සඳහා පිටිය සකස ්කරන්ෙන්ද;  

 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) මාතර මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලය වසා දැමීෙම් 
උත්සාහයක් ඇතැයි පචාරය වන  මතෙය් සත්ය 
අසත්ය බව එතුමා ෙමම සභාවට ෙහළිකරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) விஞ்ஞானம், ெதாழில் ட்பம், வணிகவியல் 
மற் ம் கைல ஆகிய நான்கு பாடத்திட்டங்களின் 
கீழ் தற்சமயம் அண்ணளவாக இரண்டாயிரம் 
மாணவர்கள் கல்வி கற்கும் மாத்தைற மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ வித்தியாலயம் ெப ம் கட் ட இட 
ெந க்க ைய எதிர்ேநாக்கி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) வி தி, ேகட்ேபார்கூடம் மற் ம் திய ன்  
மா க் கட் ட நிர்மாணிப் கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
ேபாதி ம், கடந்த சனவாி மாதம் 15 ஆம் திகதி 

தல் ேமற்ப  அைனத்  நிர்மாணிப் க ம் 
இைடநி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
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 (iii) விைளயாட்  ைமதானத்திற்காக காணிகள் 
சு காிக்கப்பட்டேபாதி ம், இதன் நிர்மாணிம் 
தாமதமைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  வித்தியாலயத்தின் வி திைய 

நிர்மாணிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) நி த்தப்பட் ள்ள ஏைனய நிர்மாணிப் கள் 

ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ஆயிரக்கணக்கான பிள்ைளக க்கு அத்தியா 

வசியமான விைளயாட்  வசதிக க்கான 
ைமதானத்ைத அைமத் க் ெகா ப்பாரா என்ப 
ைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) மாத்தைற மஹிந்த ராஜபக் ஷ வித்தியாலயத்ைத 
வதற்கு யற்சி ெசய்யப்ப வதாக பர ம் தகவல் 

உண்ைமயானதா ெபாய்யானதா என்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  
 

(a) Is he aware that - 

 (i) the lack of buildings at the Mahinda 
Rajapaksa College, Matara in which almost 
two thousand students are receiving their 
education under four streams viz. Science, 
Technology, Commerce and Arts streams 
has led to a serious crisis; 

 (ii) although construction work of the hostel, 
the auditorium and the three-storeyed 
building had been started, all of the 
aforementioned constructions have come to 
a halt from the 15th of last January 
onwards; and  

 (iii) construction work of the playground has 
been delayed although lands have been 
acquired for the same? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to construct the 
hostel of this school; 

 (ii) if so, of the date on which it will be done; 

  (iii) the date on which work will commence on 
other construction work that has been 
halted; 

 (iv)  whether the playground will be built to 
provide sports facilities which are essential 
to thousands of students; and    

 (v)  if not, why? 

(c) Will he disclose to this House the truth about the 
opinion that is being spread to the effect that there 
is an attempt to close down the Mahinda 
Rajapaksa College, Matara? 

(d) If not, why? 

   
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) ෙගොඩනැඟිලි අවශ්යතාවක් ඇත. 

 (ii)  ශවණාගාරය සහ ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි 
කිරීම ආරම්භ කළද, ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමා 2014.09.12 දින මාතර පැවැත්වූ දැයට 
කිරුළ විෙශේෂ රැසව්ීෙම්දී සඳහන් කළ පරිදි, ශිෂ්ය 
ෙන්වාසිකාගාරය ඉදි කිරීම තාවකාලිකව නතර 
කර ඇත. ඇමුණුම 1 - (රැසව්ීම් වාර්තාව) - 
සභාගත* කරමි.   

  2015 වසරට පතිපාදන සලසා ගන්නා ෙතක් 
තාවකාලිකව නතර වී තිබුණ ශවණාගාරය සහ 
ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීම් අවශ්ය 
පතිපාදන සලසා ගැනීෙමන් පසු නැවත ආරම්භ 
කරන ලදි.  ඇමුණුම 2 සභාගත* කරමි.  

 

 (iii)   ඔව්. 2015.01.25වන දින මාතර දිසත්ික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් පැවති "දැයට කිරුළ සංවර්ධන වැඩ 
සටහන 2015" සාකච්ඡාෙව්දී එළඹුණු තීරණයක් 
අනුව කීඩා පිටිය හැර ඉතිරි ඉදි කිරීම් නිම කිරීමට 
පියවර ෙගන ඇත. ඇමුණුම 6  සභාගත* කරමි.  

(ආ)   (i)      ඔව්. 

         (ii)      2016 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කිරීමට අෙප්ක්ෂිතයි.  

         (iii)    ඉහත (අ) (ii) පිළිතුරට අනුව ඉදි කිරීම් වැඩ ඉටු ෙව්. 

          (iv)    ඔව්. අධ්යයනයකින් පසු විධිමත් සැලසුම් අනුව. 

          (v)     (ආ) ( iv) අනුව පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)    අසත්යයකි.  ඇමුණුම 7 සභාගත* කරමි. 

(ඈ)   අදාළ ෙනොෙව්. ( ඇමුණුම 7 බලන්න) 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අංග සම්පූර්ණ පිළිතුරක් 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙම් පශ්නය මා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කරනු ලැබුෙව් මීට 
මාස ෙදකහමාරකට ෙපරයි. ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළ 

1779 1780 

[ගරු  ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ආකාරයටම, ශවණාගාරෙය්ත්, ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිලිවලත් ඉදි 
කිරීම් කටයුතු දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ 
විද්යාලය ආරම්භ කරන විට මාතර නගරෙය් රාහුල, සුජාතා, 
ශාන්ත ෙතෝමස් පමුඛ පධාන පාසල්වල විශාල තද බදයක් තිබුණා. 
අපි දැක්කා, පළමුවන වසරට සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී හැම දාම 
පාෙහේ විශාල උද්ෙඝෝෂණ, උපවාස පැවැත්ෙවනවා. නමුත් ඒ 
විද්යාලය ආරම්භ කිරීෙමන් පසුව -ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.- අද ඒ තද බදය මාතර 
නගරෙයන් සම්පූර්ණෙයන් වියැකී ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසායි ෙම් 
පශ්නෙය් බරපතළකම මතු වුෙණ්. ෙගොඩනැඟිලි ෙදකක් ඉදි කිරීම 
ආරම්භ කර තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් 
දැනුෙම් හැටියට ෙමවර විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් වැය ශීර්ෂ 
තුළ ආදර්ශ ජාතික පාසල්වල ඉදි කිරීම් ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් 
කර තිබුෙණ් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම නම් ඒ පතිපාදන 
2016 වර්ෂය සඳහා ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය විධියට මා ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්.   

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා, ලබන වසෙර් මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරන්ෙන් 

ෙකොෙහොමද, පසු ගිය වසරවල ආරම්භ කර තිබුණු ඒවාෙය් ඉතිරි 
වැඩ කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
සමාෙලෝචනයක් කරලා ඊට අවශ්ය පියවර ගන්නවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, මා කියන්න ඕනෑ, ෙම් වාෙග් ෙගොඩනැඟිලි පහසුකම් 
අවශ්ය පාසල් විශාල පමාණයක් තිෙබන බව. ෙම් පාසලට විතරක් 
දී තිෙබනවා, ෙන්වාසිකාගාරයක්, කීඩාගාරයක්, ෙතමහල් නව 
ෙගොඩනැඟිල්ලක්, කීඩා පිටියක් ආදිය. ඒ, මා හිතන විධියට 
ඔබතුමාෙග් බැල්ම නිසා ෙවන්න ඇති, ගරු මන්තීතුමනි. 
ශවණාගාරයට රුපියල් ෙකෝටි 6යි.  එතැනට පහසුකම් විශාල 
පමාණයක් දී තිෙබනවා. ඒ, "මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලය" කියන 
නම හින්දාද දන්ෙන්ත් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය 
යටෙත්  රුපියල් ෙකෝටි 6ක් දී තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ආපසු  
ඉල්ලා තිෙබනවා. අමාත්යාංශය ඒවා ලබා දී නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 
අෙප්  අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙගොඩනැඟිලි අරමුදෙලන් ඉතිරි 
ෙකොටස ෙයොදා තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත් අපි පටන් ගන්න 
ඒවා ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරි වර්ෂෙය් අඩපණ ෙවන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ස්ථිර වශෙයන්ම ඒවාට මුදල් ෙවන් කරනවා.  

 
 
 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විද්යාලය විතරක් 

ෙනොෙවයි. උදාහරණයක් විධියට ෙපොෙළොන්නරුෙව් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පාසලට මීට වඩා මුදලක් -ෙකෝටි 33කට අධික 
මුදලක්-  ෙවන් කර තිබුණා. ෙම් විද්යාලයට පහසුකම් දී 
තිෙබන්ෙන්  " මහින්ද රාජපක්ෂ" කියන නම නිසා  ෙනොෙවයි, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ගරු  ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටියා නම් එතුමා පිළිගන්නවා ඇති. එතුමාෙග්ත් 
ඉල්ලීමක් තිබුණා. ඔබතුමාට දැන් එය ෙයොමු ෙවලා ඇති. නගරවල 
තිබුණු විශාල තදබදයක් ෙම් හරහා නැති වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, මෙග්  ෙදවැනි අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. ෙම් පශ්නය ෙගොඩනැඟිලි සම්බන්ධව ෙනොෙවයි. 
මා ඒ පශ්නය ඇහුවාට කමක් නැද්ද ගරු ඇමතිතුමා?  

 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අහන්න. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පසු ගිය වසෙර් එක්තරා නිලධාරිෙයකුෙග් මැදිහත් වීෙමන් 

ශිෂ්යත්ව ලකුණුවලට වඩා අඩු ලකුණු ගත් ශිෂ්යයන් හතර 
ෙදෙනක් ෙමම විද්යාලයට ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒක  ෙහොඳ 
පවණතාවක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමොන ෙශේණියටද?  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ශිෂ්යත්වෙයන් පස්ෙසේ  එන හයවැනි ෙශේණියට. ෙම් විද්යාලෙය් 

පන්ති ආරම්භ ෙවන්ෙන්ත් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
6වන වසෙර් ඉඳලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් විද්යාලයට 
ෙමොනරාගල පැත්ෙත් සිට පවා දරුවන් එනවා. ඒකයි ෙම්  
ෙන්වාසිකාගාර පශ්නය වැදගත් ෙවලා තිබුෙණ්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන මට වහාම ෙතොරතුරු ෙදන්න. 

ෙමොකද, අපි ශිෂ්යත්ව පන්තියටවත්, පළමුවන වසරටවත් එක 
ළමෙයක්වත් ඇතුළත් කරන්න නිර්ෙද්ශ කර නැහැ. චකෙල්ඛය 
අනුව පළමුවැනි වසරටත්, 6වන වසරට ශිෂ්යත්ව ලකුණු මතත්  
විතරයි අප  ළමයින් ඇතුළත් කර තිෙබන්ෙන්. ජනවාරි 12වන දා 
මා අධ්යාපන අමාත්යවරයා වුණාට පස්ෙසේ  කිසිම ළමෙයක් 
පාසලකට දාන්නට නිර්ෙද්ශ කර ෙහෝ පාසලකට දාන්නට මම 
කටයුතු කර නැහැ. ඒ පිළිබඳව මට ෙතොරතුරු ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශයට 
රජෙය් මුදල් සාධාරණ විධියට ෙබදී ෙනොයාෙම් තත්ත්වයක් පසු 
ගිය කාලෙය් තිබිලා තිෙබනවා. අෙප් හිටපු අධ්යාපන 
අමාත්යතුමාත් දැන් ෙම් ගරු  සභාෙව් සිටිනවා. ෙහෝමාගම මහින්ද 
රාජපක්ෂ විද්යාලයට විතරක් රුපියල් මිලියන 1,000ක් දීලා 
තිෙබනවා. ඒකත් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලයක්. ඒත් සමහර 
පාසල්වලට සත පහක්වත් ෙනොලැබී ගිහින් තිෙබනවා, අත්යවශ්යම 
ඒවාට. ඒකයි මම කියන්ෙන්. "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" කියන 
අෙප් සංකල්පය යටෙත් උත්සාහ කරන්ෙන් සාධාරණ විධියට, ඔය 
තදබදයට විසඳුමක් වශෙයන්, අඩුම තරමින්  පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයක පාසල් ෙදකකටවත් ජනපිය පාසල්වල තිෙබන 
ෙභෞතික සම්පත් පමණක් ෙනොෙවයි මානව සම්පතත් ලබා දීලා 
පතිඵල ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කිරීමටයි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්යවරයාෙග් කාලෙය් පාසල් 1,000 

ව්යාපෘතියක් සඳහා මුදල් ෙවන් කළා. ඒ, එක පාසලකට පමණක් 
ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ බව ඔබතුමාත් දන්නවා. ලංකාව 
පුරාම පාසල් 1,000 ව්යාපෘතිය සඳහා මුදල් ෙවන් කළා. පසු ගිය 
දවස්වල ගරු අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ගාල්ෙල් තිබුණා, 
මාතර සහ හම්බන්ෙතොට සංවර්ධනය පිළිබඳ විෙශේෂ රැස්වීමක්. 
ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කිව්වත් ෙම් ෙන්වාසිකාගාරය ෙමතැන 
හැෙදනවා කියලා, ඒ ෙන්වාසිකාගාරය හැර අෙනක් කටයුතු 
කිරීමට තීන්දු කළා කියන එකයි මට තිෙබන ආරංචිය. ඉතා  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රමණීය පරිසරයක තිෙබන ෙමම ස්ථානය ෙන්වාසිකාගාරය ඉදි 
කිරීමට ඉතාම උචිතයි; ෙයෝග්යයයි. ඒක දරුවන්ට කරන විශාල 
සාධාරණයක් ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙන්වාසිකාගාරය හැදීම ආරම්භ කරලා 

නැද්ද? 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් දක්වා ආරම්භ කරලා නැහැ. ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් 

ශවණාගාරයත්, ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලත් පමණයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙම් කටයුත්ත 
කෙළේ නැත්නම් ඊළඟ වර්ෂයට දරුවන් බඳවා ගැනීම පවා ෙලොකු 
ගැටලුවක් ෙවනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දැන් ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ල හදන්න පටන් ෙගනයි 

තිෙබන්ෙන්. ෙන්වාසිකාගාරය ගැන කිසිම පියවරක් අරෙගන 
නැහැ. එෙහම ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ සඳහාත් මුදල් පශ්නය 
තමයි තිබිලා තිෙබන්ෙන්. මම සභාගත කළ ඇමුණුම් 1, 2 සහ 3හි 
තිෙබනවා, පසු ගිය කාලය පුරා ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් 
මුදල් ඉල්ලා තිෙබන බව. පළමුවැනි වතාවට ඒ මුදල් ලබා දුන්නාට 
පස්ෙසේ නැවත මුදල් ලැබිලා නැහැ.  දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුෙව්දී ඔබතුමාම ඒක නවත්වලා තිෙබනවා, ඒ මුදල් දැයට 
කිරුළ වැඩසටහනට ෙයොදවන්න කියලා. ඒ නිසා එතැන 
අඩපණවීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශව්විද්යාලය: 

පාඨමාලා සහ සිසුන්  
ேசா் ேஜான் ெகாத்தலாவல பா காப் ப் 

பல்கைலக்கழகம்: பாடெநறிகள் மற் ம் மாணவர்கள் 
SIR JOHN KOTELAWALA DEFENCE UNIVERSITY: COURSES 

AND STUDENTS 
                                                              200/’15 

5.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
 (மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
 (The Hon. Anura Dissanayake) 

ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක 
විශව්විද්යාලෙය් පවතින පාඨමාලා කවෙර්ද;  

 (ii) එම එක් එක් පාඨමාලාව හදාරන ශිෂ්ය සංඛ්යාව 
අධ්යයන වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත විශව්විද්යාලෙය්, ෛවද්ය පීඨෙය් 
අධ්යාපනය ලබන විෙද්ශීය හා ෙද්ශීය ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාව අධ්යයන වර්ෂය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෛවද්ය පීඨයට විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් බඳවා ගැනීෙම් 
නිර්ණායක කවෙර්ද;  

 (iii) එම විෙද්ශීය ශිෂ්යයන්ෙග් නම්, ඔවුන් කුමන රටක 
පුරවැසියන්ද යන වග, විශව්විද්යාල පෙව්ශ 
සුදුසුකම් සහ ඔවුන්ෙගන් අය කළ මුදල අධ්යයන 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) උක්ත විශව්විද්යාලෙය් ෙහද පාඨමාලාව හදාරනු 
ලබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාව කවෙර්ද;  

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, උසස ් ෙපළ විෂය ධාරාව, උසස ්
ෙපළ පතිඵල සහ Z අගය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) ேசா ் ேஜான் ெகாத்தலாவல பா காப் ப் 
பல்கைலக்கழகத்தில் ேபாதிக்கப்ப ம் கற்ைக 
ெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறான ஒவ்ெவா  கற்ைகெநறிைய ம் 
பயி ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக கல்வி 
யாண் ன் ப  தனித்தனியாக யாைவெயன்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பல்கைலக்கழகத்தில் ம த் வ பீடத்தில் 
பயி ம் உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக கல்வியாண் ன்  
ப  தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ம த் வ பீடத்திற்கு ெவளிநாட்  மாணவர் 
கைள இைணத் க்ெகாள்வதற்கான பிரமா 
ணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெவளிநாட்  மாணவர்களின் ெபயர்கள், 
இவர்கள் எந்த நாட் ன் பிரைஜகள், 
பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமகள் 
மற் ம் அவர்களிடமி ந்  அறவிட்ட ெதாைக 
கல்வியாண் ன்ப   தனித்தனியாக யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பல்கைலக்கழகத்தில் தாதியர் கற்ைக 
ெநறியில் பயி ம் மாணவ மாணவியர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களின் ெபயர்கள், உயர் தர பாடத் ைற, 
உயர் தரப் ெப ேப  மற் ம் ‘Z’ ெப மானம் 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Defence:  

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the courses of study conducted by  Sir John 
Kotelawala Defence University; and 

 (ii)  the number of students following each of 
the aforesaid courses separately for each 
academic year? 

1783 1784 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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(b) Will he table - 

 (i) the number of local and foreign students 
studying  at the Faculty of Medicine in the 
above university separately for each 
academic year; 

 (ii) the criteria for admitting foreign students to 
the Faculty of Medicine; and 

 (iii)  separately as per each academic year, the 
names of the aforesaid foreign students, 
their citizenship, qualifications for 
university admission and the moneys 
charged from them? 

(c) Will he also table - 

 (i) the number of students following the 
Nursing Course in the above university; and
  

 (ii) separately, their names, subject stream of 
Advanced level, Advanced Level 
examination results and the Z-score? 

(d) 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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i)  ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශව්විද්යාලෙය් පවතින 
පාඨමාලා   පශච්ාත් උපාධි අධ්යයන පීඨය 

ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය මඟින් පවත්වනු ලබන 
උපාධි පාඨමාලා  
 

 
 (ii) ඇමුණුම IIහි ඇත.   ඇමුණුම II සභාගත* 

කරමි. 

 (ආ)  (i) 

අනු 
අංකය 

උපාධි පාඨමාලාව 

01 විද්යාෙව්දී ෛවද්ය හා ශල්ය ෛවද්යෙව්දී 

02 විද්යාෙව්දී ඉංජිෙන්රු 

03 නීතිෙව්දී 

04 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව) පරිගණක විද්යා 

05 විද්යාෙව්දී මෘදුකාංග ඉංජිෙන්රු 

06 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව) පරිගණක ඉංජිෙන්රු 

07 විද්යාෙව්දී කළමනාකරණ හා කාර්මික විද්යා 

08 විද්යාෙව්දී පහසුකම් කළමනාකරණ 

09 විද්යාෙව්දී සමාජ විද්යා 

10 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව) රසායනාගාර විද්යා 

11 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව) විකිරණ ශිල්පි 

12 විද්යාෙව්දී ඖෂධෙව්දී 

13 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව) ෙභෞත චිකිත්සක 

14 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව) ෙහද 

15 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව) වාස්තු විද්යාෙව්දී 

16 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව) නිර්මිත පරිසර 

17 විද්යාෙව්දී නිර්මිත පරිසර 

18 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව) පමාණ සමීක්ෂණ 

19 විද්යාෙව්දී පමාණ සමීක්ෂණ 

20 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව) මැනුම් විද්යා 

21 විද්යාෙව්දී මැනුම් විද්යා 

22 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව) ෙතොරතුරු පද්ධති 

23 විද්යාෙව්දී (ෙගෞරව)  ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 

1785 1786 

අනු 
අංකය 

පාඨමාලාව 

01 දර්ශනශූරි / දර්ශනපති උපාධි පාඨමාලාව 

02 කළමනාකරණ විද්යාපති උපාධි පාඨමාලාව 

03 ආරක්ෂක හා මූෙලෝපායික අධ්යයන විද්යාපති උපාධි 
පාඨමාලාව 

04 ආරක්ෂක විද්යා හා තාක්ෂණ විද්යාපති උපාධි පාඨමාලාව 

05 නීතිපති උපාධි පාඨමාලාව 

06 පහසුකම් කළමනාකරණ ව්යාපාර පරිපාලනෙව්දී උපාධි 
පාඨමාලාව 

07 ඊ - රාජ්ය පරිපාලන ව්යාපාර පරිපාලනෙව්දී උපාධි 
පාඨමාලාව 

08 විදුලි ඉංජිෙන්රු විද්යාපති උපාධි පාඨමාලාව 

09 විද ත් හා විදුලි සංද්ශ ඉංජිෙන්රු විද්යාපති උපාධි 
පාඨමාලාව 

10 සිවිල් හා ව හාත්මක ඉංජිෙන්රු විද්යාපති උපාධි 
පාඨමාලාව 

11 පර්ෙය්ෂණ කමෙව්ද හා සම්බන්ධිත අංග පිළිබඳ පශ්චාත් 
උපාධි ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාව 

12 කළමනාකරණ විද්යාෙව්දී උපාධි පාඨමාලාව 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

  වර්ෂය 
2012/ 
2013 
පාඨමාලා
ව 29 

වර්ෂය 
2012/ 
2013 
පාඨමාලා
ව 30 

වර්ෂය 
2013/ 
2014 
පාඨමාලා
ව 31 

වර්ෂය 
2014/ 
2015 
පාඨමා
ලාව 32 

වර්ෂය 
2015/ 
2016 
පාඨමා
ලාව 33 

එකතුව 

සිසුන් 
සංඛ්යාව 

සිසුන් 
සංඛ්යාව 

සිසුන් 
සංඛ්යාව 

සිසුන් 
සංඛ්යාව 

සිසුන් 
සංඛ්යාව 

විෙද්ශීය - 10 11 60 56 137 

ෙද්ශීය 
(ෙකෙඩට් 
නිලධාරින්) 

26 47 39 40 43 195 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

   (ii)   ෙම් පිළිතුර  සභාගත කරන්නද, ගරු මන්තීතුමනි? 
ෙමහි දත්ත ටික ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය දැන ගන්න පුළුවන්ද?  

පශ්නය අධ්යයනය කරලා ආවා නම්, ඔබතුමාට මතක ඇති. 
ෛවද්ය පීඨයට බඳවා ගන්නා ලද ශිෂ්යයන්ෙග් අධ්යාපන 
සුදුසුකම්වල තත්ත්වය ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
විස්තර තිෙබනවා. මම එය කියවන්නම්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මන්තීතුමන්ලා පශ්න ඇසීමට ගන්නා ෙව්ලාව වාෙග්ම ඒවාට 

ඇමතිවරුන් පිළිතුරු දීමට ගත කරන ෙවලාවත්  ඉක්මන් කෙළොත් 
එය ෙදපැත්තටම සාධාරණයි.   

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  අසන්ෙන්, විෙද්ශීය - 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
(ආ) (ii) යටෙත් "ෛවද්ය පීඨයට  විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් බඳවා 

ගැනීෙම් නිර්ණායක කවෙර්ද?" කියා අසා තිෙබනවා. මම 
අහන්ෙන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරයි.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, එම පිළිතුර ඉංගීසි භාෂාෙවන් තිෙබන්ෙන්. 

මම ඒක කියවන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
It is mentioned in page 2 of the Annex III.   It states, I 

quote; 
 

“2.1 Candidates with results at a foreign examination held outside 
Sri Lanka, deemed equivalent to G.C.E.(Advanced Level) 
Examination of Sri Lanka are eligible to apply for admission 
to Universities in Sri Lanka.  

 
(a) Applicants are advised to attach to 

their applications the original letter 
obtained from the Examinations Board 

concerned, to prove that their 
educational qualifications are 
equivalent to the G.C.E.(A/L) 
Examination of Sri Lanka or 
qualifications required for admission 
to a university in their own country to 
follow an undergraduate course of 
study leading to a Bachelor’s Degree. 

 
(b) Applicants should ensure that all 

required passes should be obtained in 
one and the same sitting under a 
recognized Board of Examinations 
subject to the rules set out by the 
Education Authority of the country 
concerned.  

2.2   In order to become eligible;  

(a) Sri Lankan candidates should have studied abroad for a 
period of not less than three academic years immediately 
prior to sitting the qualifying examination.” 

 

(ආ)  (ii)    ඇමුණුම III  බලන්න.  

   (iii)   ඇමුණුම IV  බලන්න.  ඇමුණුම III හා  IV 
සභාගත* කරමි 

(ඇ) (i)  
 

 
 
 

 (ii)  ඇමුණුම  V  බලන්න.  ඇමුණුම  V සභාගත* 
කරමි. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
(ආ) (iii) ෙකොටසින් අසා තිෙබන්ෙන් - කමක් නැහැ, ඔබතුමා 

ලබා දුන් පිළිතුර පමාණවත්.   ඔබතුමා දැන් ලබා දුන් පිළිතුර අනුව 
අවසානයට බඳවා ගන්නා ලද කණ්ඩායමට විෙද්ශීය සිසුන් 56ක් 
සහ ෙද්ශීය සිසුන් 43ක් ඇතුළත්  කියලා කිව්වා.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ඔව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊට ෙපර බඳවා ගන්නා ලද කණ්ඩායමට විෙද්ශීය සිසුන් 60ක් 

සහ ෙද්ශීය සිසුන් 40ක් ඇතුළත් බවට ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් 
සඳහන් වුණා. එතෙකොට දැන් ෙම් සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල 
ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යාපනය ලබන ෙද්ශීය දරුවන්ෙග් 
පතිශතයට වඩා විෙද්ශීය දරුවන්ෙග් පතිශතය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතු කවෙර්ද?  

1787 1788 

[ගරු  රුවන් විෙජ්වර්ධන  මහතා] 

පාඨමාලාව 
30 

(2012/2013) 

පාඨමාලාව 
31 

(2013/2014) 

පාඨමාලාව 
32 

(2014/2015) 

පාඨමාලාව 
33 

(2015/2016) 

මුළු 
සිසුන් 
සංඛ්යාව 

100 96 44 14 254 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට ෛවද්ය පීඨෙය් තමයි ඒ 

පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා විෙද්ශීය සිසුන් තමයි 
ෙගොඩාක්ම බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි පසු ගිය අවුරුදු 
ෙදක තුළ විෙද්ශීය සිසුන් සංඛ්යාව වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් අය කිරීමක් කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අය කිරීම ගැන ෙනොෙවයි ෙන් පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හමුදා ෙසේවයට බඳවා ගන්නා 
ෛවද්යවරුන්, ඉංජිෙන්රුවන් සහ අෙනකුත් සහායක කණ්ඩායම් 
යුද හමුදාෙවන්ම පවත්වා ෙගන යන විශ්වවිද්යාලයකින් බඳවා 
ගන්න ඕනෑ කියන අරමුෙණන් තමයි ෙම් සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල 
ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව, 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය ආරම්භ කරලා, විෙද්ශීය 
සිසුන් බඳවා ෙගන, සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනෑ කියලා අරමුණක් 
තිබුෙණ් නැහැ ෙන්. එෙහම ව්යාපෘතියක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග් 
ෙවන ව්යාපෘති තිබුණා. මනිපායිවල එෙහම එවැනි ව්යාපෘති 
තිබුණා. හැබැයි ෙම්ක එෙහම ව්යාපෘතියක් ෙනොෙවයි. හමුදාවට 
අවශ්ය වන අෙනකුත් සහායක කණ්ඩායම් හමුදාෙව්ම ආයතනයක් 
මඟින් බඳවා ගැනීම තමයි ෙමහි අරමුණ බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්. 
එවැනි අරමුණක් තිබියදී ලාංකීය සිසුන් සංඛ්යාව අඩු ෙවලා 
විෙද්ශීය සිසුන් සංඛ්යාව වැඩි වන්ෙන් ඇයි? එතෙකොට ඒක ඒ 
අරමුණට මුළුමනින්ම පටහැනියි ෙන්.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව විසින් තමයි ෙමය සිදු කර 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පශ්නය පැහැදිලියිද? ගරු 

මන්තීතුමා අහන්ෙන්, -  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් දරුෙවක් ෙම් 

විශ්වවිද්යාලයට බඳවා ගන්නා විට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අධ්යාපන 
සුදුසුකම්වලට අමතරව ශාරීරික සුදුසුකම් බලනවා. ඔවුන්ෙග් උස, 
ඔවුන්ෙග් පපුව, ඔවුන්ෙග් කීඩා කුසලතාව වැනි ෙද්වල් බලනවා. 
ඒවා බලන්ෙන් ෙවන ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ඒවා බලන්ෙන්, ඔවුන්  අෙප් හමුදා ෙසේවයට 
බඳවා ගන්නවා කියන උපකල්පනය මතයි. එතෙකොට  විෙදස් 
දරුවන් ෙම් විශ්වවිද්යාලයට බඳවා ගන්නවා කියන්ෙන්, ඒ 
ෙගොල්ලන් ලංකාෙව් හමුදාවට බඳවා ගන්නවා කියන එකද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමය සිදු ෙවන්ෙන් UGC එෙක් පමිතියත් එක්ක ෙන්ද? 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ඔව්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම වැඩ පිළිෙවළ පසු 

ගිය ආණ්ඩුව විසින් තමයි ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහොමත් 
ෙම්ක- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි,  අතුරු පශ්නයක් ෙලස පැන නැ ෙඟන 

විට එයට පැහැදිලි පිළිතුරක් ඔබතුමාට ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, UGC  එක විසින් එය 

ආරම්භ කරනෙකොටම අවසර දීලා තිෙබනවා. නමුත්, Sri Lanka 
Medical Council එෙකන් ෙමය  පිළිෙගන තිෙබනවාද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් මට කියන්න බැහැ. The UGC has given 
permission. It is possible under that Act. But, whether the 
Sri Lanka Medical Council is accepting this Degree is 
another matter.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සත්ය කථාව නම්, ඒවාෙයන් දුන්නාට වඩා ඒ කාෙල් 

ඒවාෙයන් ගන්න ඇති. පැහැදිලිව ඒක ෙන් සිදු වුෙණ්? ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, එම කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ්ය 
වන කෘෂි විද්යාඥයින් පුහුණු කරලා ෙදන්ෙන් ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලෙයන්. ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ්ය වන 
ෛවද්යවරු පුහුණු කරලා ෙදන්ෙනත් විශ්වවිද්යාලවලින්. 
එතෙකොට, ෙමෙතක් කාලයක් හමුදාව ට අවශ්ය වන ෛවද්යවරුන් 
පුහුණු කරලා දුන්ෙනත් විශ්වවිද්යාලවලින්. ඒ ආකාරයට බලන 
විට, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඔවුන්ට අවශ්ය කරන කෘෂි 
විද්යාඥයින් බිහි කරන්න ෙවනම ඇකඩමියක් ආරම්භ කරන්න 
ඕනෑ කියලා තීරණය  කෙළොත්;  ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
අපට අවශ්ය වන ෛවද්යවරුන් අපිම පුහුණු කරවා ගන්නම් 
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කියලා තීරණය කෙළොත්;  හමුදාව විසින් අපට ඕනෑ ෙද්වල් අපි 
හදා ගන්නම් කියලා තීරණය කෙළොත් ඒක සාධාරණ ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට ගිෙයොත් හැම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්ම, හැම ආයතනයක්ම තමන්ට අවශ්ය වන 
උපාධිධාරින් ෙවන ෙවනම පුහුණු කරන්න පටන් ගනීවි. එම නිසා 
UGC එෙක් ෙමම බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය මුළුමනින්ම වැරැදියි. 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් විෙද්ශීය දරුවන් 
කියලා කියන්ෙන්, සුදු දරුවන්ම ෙනොෙවයි. ඒක තමයි ඇත්ත. 
ෙම්ක ලංකාෙව් අධ්යාපනයට ඇතුළත් වීම සඳහා ෙවන විධියකට 
නිර්මාණය කරපු පාරක්. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙගන් ඊළඟ පශ්නය විධියට අහලා තිෙබනවා, කුමන 
රටකද ෙම් දරුවන්ෙග් පුරවැසිභාවය තිෙබන්ෙන් කියලා? ඔබතුමා 
නිවැරදිවම කියන්න, ඔය දරුවන් 60 ෙදනාෙග් පුරවැසිභාවය 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා? විෙද්ශීය කියන කණ්ඩායමක් 
ෙල්බල් එකක් ගහලා ෙම් ලංකාෙව් දරුවන්මයි ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. මට කියන්න, ඒ 
60ෙදනාෙග් පුරවැසිභාවය ෙකොෙහේද කියලා. විෙද්ශීය දරුවන් 
කියා කිව්වා නම් ලංකාෙව් පුරවැසියන් ෙනොෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, භූතානෙය් ළමයින් 13ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ 

වාෙග්ම මාලදිවයිෙන් ළමයින් ඉන්නවා. එක්සත් අරාබි එමීර් 
රාජ්යෙය් පදිංචි ශී ලාංකික ළමයින් කිහිපෙදෙනක් ඉන්නවා. සවුදි 
අරාබිෙය් පදිංචි ශී ලාංකික ළමයින් කිහිප ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
බිතාන්යෙය් එක් ළමෙයක් ඉන්නවා. ඉතාලිෙය් ළමයින් 
ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ඕමානෙය් පදිංචි ශී ලාංකිකෙයක් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග් තවත් අය ඉන්නවා. මා ෙම් ෙල්ඛනය 
දැනටමත් සභාගත කර තිෙබනවා.  

 

 
වලව විෙශේෂ කලාපෙය් ජනතාව:  

ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීම  
வளைவ விேசட வலய மக்கள்:  

காணி உ திகள் வழங்கல் 
 PEOPLE IN WALAWA SPECIAL ZONE :  

GRANTING OF  TITLE DEEDS 
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6. ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 

(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු  

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය්, වලව විෙශේෂ 
කලාපෙය් ජීවත්වන ජනතාවට ඔවුන් ජීවත්වන 
භූමිෙය් නිසි අයිතිය පැවරී ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) පසු ගිය සමෙය් ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත 
හිමිකම් පත ලබා දී ඇති බවත්; 

 (iii) දැනට ෙමම ඉඩම් හිමියන් සඳහා ඔප්පු ලබා දීමට 
යැයි පවසා ඉඩම් ඇසත්ෙම්න්තුවක් සිදු කර ෙගන 
යන බවත්;  

 (iv) ෙමම කමෙව්දය තුළ විනිවිදභාවයක් ෙනොමැති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ෙමම කලාපයට අයත් ඉඩම් හිමියන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අතරින් ෙම් වන විට හිමිකම් ඔප්පු ලබා දී ඇති 
ඉඩම් හිමියන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උක්ත (අ)(ii)හි සඳහන් හිමිකම් පත ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියාමාර්ග  කවෙර්ද;  

 (iv) උක්ත (අ)(iii)හි සඳහන් ඇසත්ෙම්න්තුව සිදු කරන 
පදනම කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙම් වන විට හිමිකම් ඔප්පු ලබා දී ෙනොමැති ඉඩම් හිමියන්ට 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව හිමිකම් ඔප්පු ලබා දීම සඳහා 
ෙයෝජිත වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබ් නම්, එය කවෙර්ද යන්නත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக மகாவ  அதிகார சைபயின், வளைவ 
விேசட வலயத்தில்  வா ம் மக்க க்கு அவர்கள் 
வா ம் காணியின் சட்டாீதியான உாிைம 
ைகயளிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) கடந்த காலப்பகுதியில் அரசியல் நட்பின் 
அ ப்பைடயில் உாிைமப் பத்திரங்கள் வழங்கப் 
பட் ள்ளன  என்பைத ம்;  

 (iii) தற்ேபா  இந்த காணி உாிைமயாளர்க க்கு 
உ தி வழங்குவதற்காகெவனக் கூறிக்ெகாண்  
காணி மதிப்பீெடான்  ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்ற  என்பைத ம்;  

 (iv) இந்த ைறைமயில் ெவளிப்பைடத்தன்ைம 
காணப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த வலயத்ைதச் ேசர்ந்த காணி உாிைம 
யாளர்கள  எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் இ வைரயில் உாித் திகள் 
வழங்கப்பட் ள்ள காணி உாிைமயாளர்கள  
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (அ) (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
உாிைமப் பத்திரம் வழங்குதல் ெதாடர்பில் 
எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (அ)(iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
மதிப்பீ  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் அ ப்பைட யா  
என்பைத ம்;  

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இ வைரயில் உாித் திகள் வழங்கப்படாத காணி 
உாிைமயாளர்க க்கு ெவளிப்பைடத்தன்ைம டன் 
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உாித் திகைள வழங்குவதற்காக உத்ேதசிக்கப் 
பட் ள்ள ேவைலத்திட்டெமான்  காணப்ப மாயின், 
அ  யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the people living in the Walawa special 
zone of the Sri Lanka Mahaweli Authority 
have not been given proper ownership of 
the lands occupied by them; 

 (ii) instruments of title have been granted to 
parties based on cronyism during the past 
era; 

 (iii) an estimation of land is being made at 
present claiming that it is done for the 
purpose of granting title deeds to the land 
owners; and 

 (iv) the methodology adopted for this purpose is 
not transparent? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of land owners in the aforesaid 
Zone; 

 (ii) the number of land owners who have been 
given title deeds out of the aforesaid land 
owners; 

 (iii) the action that will be taken regarding the 
granting of instruments of title mentioned in 
(a)(ii) above; and 

 (iv) the basis on which the estimate mentioned 
in (a) (iii) above is made? 

(c) Will he also inform this House the method that 
will be followed, if a transparent course of action 
has been proposed to grant title deeds to land 
owners who have not been awarded title deeds to 
their lands yet? 

(d) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය්, වලව විෙශේෂ 
කලාපෙය් ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත හා රජෙය් 
ඉඩම් ආඥා පනත යටෙත් ෙතෝරා ගන්නා ලද 
අයවලුන්ට එම ආඥා පනත්වල පතිපාදන මත  
ඔවුන් ජීවත්වන භූමිෙය් නිසි අයිතිය පදාන පත 
(ඔප්පු) මඟින් පැවරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

     (ii) පසු ගිය සමෙය් ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත 
හිමිකම් පත ලබා දී ෙනොමැත.  

 (iii)  වාර්ෂික ඉලක්කගත පදාන පත ලබා දීෙම් 
වැඩසටහනට පරිබාහිරව ඉඩම් හිමියන් සඳහා 
ඔප්පු ලබා දීමට යැයි පවසා විෙශේෂෙයන් කිසිදු 
ඇසත්ෙම්න්තුවක් සිදු කර ෙනොමැත. 

 (iv) ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීෙම් කමෙව්දය නිසි පරිදි 
ආඥාපනත්වල දක්වා ඇති පියවර අනුගමනය 
කරමින් සිදු කර ඇත. 

(ආ) (i) වලව කලාපෙය් ඉඩම් හිමියන් සංඛ්යාව 49,194ක් 
වන අතර, ඔවුන් ෙවත බැහැර කර ඇති ඉඩම් 
කට්ටි සංඛ්යාව 62,417කි. 

 (ii) ඒ අතරින් ෙම් වන විට ඔප්පු ලබා දී ඇති ඉඩම් 
හිමියන් සංඛ්යාව 43,634ක් වන අතර, ඔප්පු ලබා 
දී ඇති ඉඩම් කට්ටි සංඛ්යාව 46,133කි. 

 (iii) ෙගොඩ හා වාරි ඉඩම් ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් පදාන පත ලබා දීම සඳහා ෙතෝරාගනු 
ලබන පුද්ගලයින් ෙවත ඉඩම්වල භුක්තිය 
විධිමත්ව භාර දීෙමන් පසු ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා 
පනෙත් විධිවිධාන අනුව ෙගොඩ ඉඩමක් නම් 
අවුරුද්දක් හා වාරි ඉඩමක් නම් අවුරුදු 3ක් 
සංවර්ධනය කිරීෙමන් පසු පදාන පත (ඔප්පු) 
නිකුත් කිරීමට පියවර ගනු ඇත. 

  මිනින්ෙදෝරු නිලධාරින් මඟින් සකස ්කරනු ලබන 
කට්ටි කැඩීෙම් සැලසුම ආශෙයන් පළමුව ඉඩම් 
භුක්තිය භාර දීෙමන් පසුව විධිමත්ව පදාන පත 
නිකුත් කිරීම සඳහා මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් එක් එක් ඉඩම් මැන 
මායිම් ගල් ෙයොදා මූලික පිඹුරුපත් සකස ්කිරීමට 
කටයුතු කරන අතර, මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මිනින්ෙදෝරු නිලධාරින්ෙග් 
හිඟය ෙහේතුෙවන් එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අධීක්ෂණය යටෙත් ඉඩම් මැන මායිම් ගල් ෙයොදා 
පිඹුරු සකස ් කිරීෙම් කටයුතු බලයලත් 
මිනින්ෙදෝරුවන් මඟින් සිදු කරනු ඇත. 

  එම පිඹුරු මහවැලි අධිකාරිෙය් ෙන්වාසික ව්යාපාර 
කාර්යාල ෙවත ලද පසු ක්ෙෂේත වාර්තා ලබා ෙගන 
ඉඩම්ලාභීන් කැඳවා පරීක්ෂණයක් පවත්වා පදාන 
පත ලබා දීම පිළිබඳව එම පරීක්ෂණෙය්දී තහවුරු 
කර ගැනීමකින් පසුව පදාන පත ලබා දීමට 
කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 (iv)  උක්ත (අ)(iii) හි සඳහන් ඉඩම් ඇසත්ෙම්න්තු 
සකස ්කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැති බැවින්, එය සිදු 
කළ පදනමක් ඉසම්තු ෙනොෙව්. 

(ඇ) ෙම් වන විට හිමිකම් ඔප්පු ලබා දී ඇති ලබා දී ෙනොමැති 
ඉඩම් හිමියන්ට විනිවිදභාවයකින් යුතුව හිමිකම් ඔප්පු ලබා 
දීම සඳහා ෙයෝජිත වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කර ඇති අතර, 
හිමිකම් ඔප්පු ලබා දීම කඩිනම් කිරීම සඳහා එක් එක් 
මහවැලි කලාප මට්ටෙමන් විෙශේෂ කාර්ය සාධන කමිටු 
පිහිටුවා, එමඟින් 2016 වසර තුළ හිමිකම් ඔප්පු ලක්ෂයක් 
ලබා දීමට වැඩසටහනක් දියත් කරනු ලැෙබ්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ගරු අමාත්යතුමා ෙම් පශ්නයට සාධනීය පිළිතුරක් ලබා දීම 
ගැන මා සතුටු ෙවනවා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙමය සංෙව්දී පශ්නයක්. අවුරුදු 30ක්, 40ක් මිනිසුන් ජීවත් වුණු 
ඉඩම්වලට ඉඩම් අයිතිය ලබා ගැනීම පිළිබඳව, අවුරුදු ගණනක් 
බලාෙපොෙරොත්තු තබා ෙගන සිටි පශ්නයක් අපි ෙයොමු කෙළේ. පසු 
ගිය කාලෙය් ඉඩම් ලබා දීෙම්දී ෙමහි කිසිම ගැටලුවක් ඇති වුෙණ් 
නැහැ කියා ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. නමුත්, මම එම පෙද්ශෙය් 
ජීවත් වන පුරවැසිෙයක් විධියට දන්නවා, අවුරුදු 50ක් ජීවත් වී 
සිටින මිනිසුන්ට ඉඩම් කට්ටිවලට බලපත ලබා දීෙම්දී ෙම් කරුණ 
ගැනත් සලකන්නට ඕනෑ.  මීට අවුරුදු 40කට ෙපර ලබා දුන් 
ඉඩම්වල දැන් සිටින්ෙන් අනුපවුල්, ඒ කියන්ෙන් තුන්වැනි 
පරම්පරාව වාෙග්. 

ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් තිෙබනවා කියා ෙම් අනුපවුල් 
සිටින ඉඩම්වල සියයට 10ක පමාණයකටවත් බලපත දීලා නැහැ. 
ඔප්පුව ලබා ගන්න ෙම් ගැටලු ඉවත් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා ඒ සාමාන්ය ජනතාවට අවෙබෝධයක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් සඳහා කාර්ය සාධක කමිටුවක් පත් කර තිබුණාට කිසි 
පගතියක් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණයට 
ඉදිරිපත් වන ෙවලාෙව් -2005දී- ඒ පෙද්ශයට ගිහින් කිව්ෙවත් 
මහවැලිෙය් ඉන්න ෙම් අහිංසක මිනිසුන්ට ඉඩම්වල අයිතිය 
ලබාෙදනවා කියායි. නමුත්, අවුරුදු 10ක් ගත ෙවලාත් ඒ කාර්යය 
කරන්න බැරි වුණා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශිතව තිෙබන ඉඩම්වලත් දැන් විෙශේෂ 
පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඇඹිලිපිටිය වාණිජ නගරයක් 
ෙලස නම් කළාය කියලා, මිනිස්සු ෙගවල් හදාෙගන අවුරුදු 40ක්, 
50ක් තිස්ෙසේ පදිංචි ෙවලා ඉන්න නිෙවස්වලට රුපියල් ලක්ෂ 52යි, 
ලක්ෂ 68යි කියා ඇස්තෙම්න්තු ෙගනැත් දී තිෙබනවා. ඉඩම් 
බලපතය ෙදන්ෙන් ඒ මුදල ෙගව්වාට පසුව බවත් කියා තිෙබනවා. 
මිනිසුන් පදිංචි ෙවලා ඉන්න, ව්යාපාරික ආයතන ෙනොවන ෙම් 
ස්ථානවලට කරන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද, ෙම් ෙද්වල් 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව කරනවාද කියා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා 
දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක ටිකක් සංකීර්ණ 

පශ්නයක්. පිළිතුරට එහා තවදුරටත් ෙම් පශ්න විසඳා ගැනීමට 
තිෙබන බව ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ගරු 
අගාමාත්යතුමා සමඟ වැඩිදුර සාකච්ඡා කරලා ඉතිරි කාරණා ටික 
නිරාකරණය කර ගැනීම සුදුසුයි කියා තමයි මට හිෙතන්ෙන්.  

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය.   
 

ශී ලංකා නීති විද්යාලය :  විභාග  
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1. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன-மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார சார்பாக) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 
අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) ශී ලංකා නීති විද්යාලය තුළ අධ්යාපන කටයුතු සහ විභාග 
කටයුතු සිදුවන්ෙන් සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි යන භාෂා 
මාධ්ය තුෙනන්ම බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)       (i)  2014 වසෙර් නීති විද්යාල සිසුන්ෙග් විභාග පශන් 
පත ඉංගීසි භාෂාෙවන් පමණක් නිකුත් කර තිබීම 
 ෙහේතුෙවන් සිංහල හා ෙදමළ මාධ්යෙයන් 
අධ්යාපනය හැදෑරූ සිසුන්ට එ ක්වරම ඉංගීසි 
මාධ්යයට මාරුවීමට සිදුවීම නිසා එම සිසුන්ට 
බලවත් අසාධාරණයක් හා අපහසුතාවක් ඇතිවූ 
බවත්;  

 (ii) ෙමම කාරණය නිසා හිටපු අග විනිශච්යකාරතුමා 
රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය උල්ලංඝනය කර ඇති 
බවත්; 

 එතුමා තවදුරටත් දන්ෙනහිද? 

(ඇ) මින් ඉදිරියට නීති විද්යාලෙය් සිසුන්ෙග් විභාග සඳහා 
නිකුත් කරනු ලබන පශන් පත රාජ්ය භාෂා පතිපත්තියට 
අනුව සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි භාෂාෙවන් නිකුත් කිරීමට 
අවශ්ය පියවර ගැනීම සඳහා උපෙදස ් ලබාෙදන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 

நீதி  அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) இலங்ைகச் சட்டக் கல் ாியின் கற்ைக 
நடவ க்ைகக ம் பாீட்ைச நடவ க்ைகக ம் 
சிங்களம், தமிழ் மற் ம் ஆங்கிலம் ஆகிய ன்  
ெமாழிகளி ம் இடம்ெப கின்றெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் சட்டக் கல் ாி மாணவர் 
களின் பாீட்ைச வினாத்தாள்கள் ஆங்கில 
ெமாழியில் மாத்திரம் வழங்கப்பட்டைமயால் 
சிங்களம் மற் ம் தமிழ் ெமாழி லம் கல்வி கற்ற 
மாணவர்க க்கு திடீெரன ஆங்கில ெமாழிக்கு 
மாறேவண் ய நிைல ஏற்பட்டைம அம் 
மாணவர்க க்கு இைழத்த ெப ம் அநீதி ம் 
சிரம ம் என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த விடயத்தினால் ன்னாள் பிரதம நீதியரசர் 
அரச க ம ெமாழிக் ெகாள்ைகைய மீறி ள்ளா 
ெரன்பைத ம்; 

 அவர் ேம ம் அறிவாரா? 

1795 1796 



2015  ෙදසැම්බර්  02  

(இ) இனி வ ம் காலங்களில் சட்டக் கல் ாி மாணவர் 
க க்கு வழங்கப்ப கின்ற வினாத்தாள்கள் அரச க ம 
ெமாழிக் ெகாள்ைகக்கைமய, சிங்களம், தமிழ் மற் ம் 
ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகளில் வழங்குவதற்கு 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 
அறி ைர வழங்குவாரா என்பைத அவர் இச் சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Justice:  

(a) Is he aware that academic activities and 
examinations of the Sri Lanka Law College are 
conducted in all three media, viz. Sinhala, Tamil 
and English? 

(b) Is he further aware that -  

 (i) owing to the preparation of question papers 
for examinations of the Law College solely 
in the English language in the year 2014, an 
injustice and an inconvenience were caused 
to the students who followed studies in the 
Sinhala medium and the Tamil medium as 
they had to switch to the English medium 
all of a sudden; and 

 (ii) the former Chief Justice had violated the 
Official Languages Policy by this move? 

(c) Will he inform this House whether he would issue 
instructions to take necessary steps to prepare 
question papers given to students of the Sri Lanka 
Law College at examinations in Sinhala, Tamil 
and English languages  according to the Official 
Languages Policy hereafter? 

(d) If not, why?  

 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට  පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) ෙද්ශන ඉංගීසි මාධ්යෙයන් පමණක් පවත්වනු ලබන අතර 
විභාග කටයුතු සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි යන භාෂා මාධ්ය 
තුෙනන්ම සිදු ෙකෙර්. 

(ආ) (i) පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙමොහාන් පීරිස ් හිටපු 
තත්වාකාර අගවිනිසුරුතුමා - de facto Chief 
Justice - නීති අධ්යයන සභාෙව් සභාපති ෙලස 
කටයුතු කළ සමෙය් විභාග පශන් පත ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් පමණක් ලබා දීම නිසා සිංහල සහ 
ෙදමළ භාෂාෙවන් අධ්යාපනය ලැබූ සිසු සිසුවියන් 
ඉමහත් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන් බවත්, ඔවුන්ට 
අසාධාරණයක් සිදු වුණු බවත් පිළිගන්නවා. 

 (ii) හිටපු  තත්වාකාර අගවිනිසුරු - de facto Chief 
Justice - ෙලස කටයුතු කළ ෙමොහාන් පීරිස ්
මහතා රාජ්ය භාෂා පතිපත්ති උල්ලංඝනය කර 
ඇති බව පිළිගනිමි. 

(ඇ) මා අමාත්ය ධුරය බාර ගත් පළමුවැනි සතිෙය්ම සිංහල, 
ෙදමළ සහ ඉංගීසි යන භාෂා මාධ්යයන්ෙගන් විභාග 
කටයුතු සිදු කිරීමට උපෙදස ් දුන් අතර, දැනට එම 
පතිපත්තිය කියාත්මක ෙකෙර්. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, එක් අතුරු පශ්නයක් 

පමණක් මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා, 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්නය ඉදිරිපත් කරන ලද මන්තීවරයා ෙම් ගරු සභාෙව් නැති 

නිසා ෙවන මන්තීතුෙමක් එම පශ්නය ඇහුවාම ඇමතිතුමාට ඊට 
අදාළ පිළිතුර සභාගත කරන්න පුළුවන්. එෙසේ තිබියදී ඔබතුමා 
ඉදිරිපත් කළ කරුණුවලට අදාළව ෙවන මන්තීවරෙයක් නැවත 
අතුරු පශ්න නඟන්න ගිෙයොත් ෙමය අලුත් සම්පදායක් බවට පත් 
ෙවනවා. පශ්නය ඉදිරිපත් කළ මන්තීවරයා  ෙම් ගරු සභාෙව් නැති 
නිසා පිළිතුර සභාගත කළා නම් එය පමාණවත්. ඔබතුමා 
අධිකරණ ඇමතිවරයා හැටියට එම පශ්නයට දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා 
දුන්නා. ඒ නිසා අපට ඊළඟ පශ්නයට යන්න ෙවනවා. 

 

පශ්න අංක 4 - 199/'15 - (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 
මහතා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 

ජයතිස්ස මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුර සභාගත කරනවාද? පිළිතුර 

සභාගත කරන්න සිදු වනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙවලාෙව්  එතුමා ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
සභාගත කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක ඇමතිවරයාෙග් 

අභිමතය. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම නම් ඔබතුමා අවසර ෙදනවාද නැවත 

අතුරු පශ්න අහන්න. එම මන්තීතුමා සිටින දවසක පිළිතුර පකාශ 
කරන්න. ඔබතුමා පිළිතුර සභාගත කෙළොත් එම පශ්නය නැවත 
අසන්න එතුමාට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එතුමන්ලා කැමැති විධියට මා කටයුතු කරන්නම්. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න. ගරු ඩග්ලස ්

ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ෙදම  ළ ෙද්ශපාලන රැඳවුම්කරුවන්ට ෙපොදු සමාව දීම 
தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்குப் ெபா மன்னிப்  

வழங்கல் 
GRANT OF GENERAL PARDON TO TAMIL POLITICAL 

PRISONERS  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் 

கட்டைள 23(2)இன்கீழ் வினாெவ ப் வதற்கு அ மதி 
தந்தைமக்கு த ல் உங்க க்கு நான் நன்றி ெதாிவிக் 
கின்ேறன்.  

தமிழ் ேபசும் மக்களின் நீண்டகால அரசியல் உாிைமப் 
பிரச்சிைனக்கும் த்தம் காரணமாக உ வாகிய அைனத் ப் 
பிரச்சிைனக க்கும் நியாயமான தீர் கள் காணப்பட 
ேவண் ம். அந்த வைகயில் “தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்குப் 
ெபா மன்னிப்  வழங்கப்படேவண் ம்” என்  எ ந்தி க்கும் 
ேகாாிக்ைகைய அரசாங்கம் கவனத்தில் எ க்கும் என்ப  
என  நம்பிக்ைக ம் எதிர்பார்ப் மாகும். தமிழ் அரசியல் 
ைகதிக க்குப் ெபா மன்னிப்  வழங்குவதன் லம் 
அரசாங்கம் தன  நல்ெலண்ணச் ெசயற்பா கைளத் தமிழ் 
மக்க க்கு ெவளிப்ப த்த ம்.  

தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்குப் ெபா மன்னிப்  வழங்குதல் 
மற் ம் மக்கள் கு யி ந்த காணிகைள ம் கு யி ப் ப் 
பகுதிகளில் இ ந்த ெபா  இடங்கைள ம் வி வித்தல்: 
சிைறகளில் அைடக்கப்பட் க்கும் தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகளின் வி தைல குறித்  ஆக்க ர்வமான எந்தெவா  
தீர்மானத்ைத ம் அரசாங்கம் எ க்கவில்ைலேய என்  
அரசாங்கத்தின் பங்காளிகளாக இ ந்தா ம் எதிர்க்கட்சியாக 
இ க்கும் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  குற்றஞ்சுமத்தி 
வ கின்ற . சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இணக்க அரசியல் 
வழி ைறக்கு வந்தி ந்தா ம் அதன் லம் பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்ப்பதற்கான ெபாறி ைறகள் குறித் ச் சிந்திக்காதவர் 
களாகத் ெதாடர்ந்  இ ந் வ வதால் அரசாங்கேம தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகளின் வி தைலகுறித்  அக்கைற ெச த்த 
ேவண் ய நிைல இ க்கின்ற . ஆகேவ, இ  விடயத்தில் 
அரசாங்கம் எந்த நிைலப்பாட்ைட எ க்கப்ேபாகின்ற ?  

நாட் ள்ள பல சிைறகளில் 217 தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் 
அைடக்கப்பட் ப்பதாகத் ெதாிய வந்தி க்கின்ற . 
அவர்களில், நீதிமன்ற விசாரைணகள் ற் த் தண்டைன 
வழங்கப்பட் ப்ேபார், நீதிமன்ற விசாரைணகள் 
நைடெபற் க் ெகாண் ப்ேபார், நீதிமன்ற விசாரைணகள் 
இ வைர நைடெபறாமல் இ ப்ேபார் என்  ன்  
வைகயினர் இ க்கின்றனர். அவர்கள் அைனவ க்கும் ெபா  
மன்னிப்  வழங்கப்பட ேவண் ம் என்பேத தமிழ் மக்களின் 
ேகாாிக்ைகயாகும். எம  நாட் ல் ஏற்ெகனேவ 1971 மற் ம் 
1989களில் ஆ தப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்ட ேஜ.வி.பீ. 
யின க்கும் 1987ஆம் ஆண்  இலங்ைக - இந்திய 
ஒப்பந்தத்ைதத் ெதாடர்ந்  தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்கும் 
மற் ம் தமிழ் இயக்கப் ேபாராளிக க்கும் ெபா  மன்னிப்  
வழங்கப்பட் ந்த . அைதப்ேபான்  ஐந்  ஆண் க க்கு 
ேமலாகச் சிைறகளில் அைடக்கப்பட் ள்ள தமிழ் அரசியல் 
ைகதிக க்குப் ெபா மன்னிப்  வழங்க ேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய அரசாங்கம் ஏற் க்ெகாண்  நைட ைறப் 
ப த் ம் என்பேத எம  நம்பிக்ைகயாகும்.  

தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள வி தைல ெசய்தல் மற் ம் 
பா காப் க் காரணங்கைளக் காட் ப் பைடயினர் ைகவசம் 
ைவத்தி க்கும் மக்கள் கு யி ந்த காணிகைள ம் கு யி ப் ப் 
பகுதிகளி க்கும் ெபா  இடங்கைள ம் தமிழ் மக்களிடம் 
மீள ஒப்பைடத்தல் ேபான்ற விடயங்கைள அரசாங்கம் 
விைரவாகச் ெசயற்ப த்த ேவண் ம். தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினர் அரசாங்கத் டன் இவ்விடயங்கள் குறித் ப் 
ேபச்சுவார்த்ைதகள் நடத்தியதாகக் கூறிவ கின்ற அேத 
ேவைள, ேபசப்பட்ட விடயங்கள் குறித் ம் அப்ேபச்சு 
வார்த்ைதயில் எ க்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் குறித் ம் 
மக்க க்குத் ெதளி ப த்தவில்ைல. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
A point of Order is being raised by the Hon. 

Sumanthiran. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, this is a Question being raised by a Party Leader 

under Standing Order No. 23(2). He may raise the 
Question for answer by the Government. But, in the 
course of this supposed Question, he has been making 
reference to the Tamil National Alliance and making 
criticism. I say this is totally out of order and                
this Question does not fall within the Standing Order    
No. 23(2).  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
This is not a criticism.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
As a Party Leader, under Standing Order No. 23(2), he 

can raise a Question. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
A Party Leader, under Standing Order No. 23(2), can 

raise a Question and that will be answered by the 
Government. But a Party Leader cannot insinuate and 
make criticism against a Party that is seated in the 
Opposition which cannot answer that Question. This is 
totally out of order. I urge that the Chair rules this as out 
of order. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Mr. Deputy Speaker, we cannot answer that particular 

question about the TNA. We have to answer this 
Question. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
But, he cannot abuse - 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
If you go through my - 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You have referred to the TNA. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I have raised a point of Order and I want a Ruling.  He 

cannot abuse his position as a Party Leader that has been 
recognized. There is a serious question about that as well. 
But, nevertheless, when he raises that Question, he cannot 
abuse that against another Party that is seated in the 
Opposition. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
With your objection, I allow the Hon. Douglas 

Devananda to continue with his submissions under 
Standing Order No. 23(2). 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இந்நிைலயில் இதற்கான ெபா ப்ைப உணர்ந்  

அரசாங்கம் இைவ குறித் த் தமிழ் மக்க க்குத் ெதளி  
ப த்தாமல் இ ப்ப  ஏன்? ைகதிக க்குப் ெபா மன்னிப் க் 

ேகாாி ம் காணிகைள மீள ஒப்பைடக்குமா ம் தமிழ் மக்கள் 
ேபாராட்டங்கைள நடத் கின்றேபா தான் அரசாங்கம் 
அைதப்பற்றிப் ேபசுகின்ற  என்  குறித்த தரப்  
கூ கின்ற ; அரசாங்கம் தமக்கு வழங்கிய வாக்கு திகைள 
நிைறேவற்றவில்ைல என்  அரசாங்கம்மீ  குற்றங்கைளச் 
சுமத் கின்ற . இத்தைகய ரண்பாட்  நிைலயான  
அரசின்மீதான நம்பிக்ைகயீனத்ைத வளர்த் வி வதாக ம் 
ேதசிய நல் ணக்கத் க்கான யற்சிகைளப் பாதிப்பதாக ேம 
அைம ம். இந்த நிைலகுறித்  அரசாங்கம் என்ன க த்ைதக் 
ெகாண் க்கின்ற ? தமிழ் மக்கள் அரசாங்கத்தின்மீதான 
நம்பிக்ைகைய இழப்பார்கேளயானால் அதைனத் தம  
சுயலாப அரசிய க்குப் பயன்ப த் வதற்குச் சில தரப்பின 

க்கு வசதியாக இ க்கலாம். இந்நிைலைம ெதாடர்வைத 
இந்த அரசாங்கம் வி ம் கின்றதா?  

இரகசிய காம்: சமீபத்தில் இலங்ைகயில் இரகசிய 
சித்திரவைதத் த ப்  காம்கள் இ ப்பதாகச் ெசய்திகள் 
வந்தேபா , அவ்வா  இரகசிய சித்திரவைதத் த ப்  

காம்கள் இ க்கின்றனவா என்பைத ம் அவ்வா  இ ந்தால் 
அந்த காம்கள் எங்ேக இ க்கின்றன என் ம் அந்த 

காம்களில் எத்தைன ேபர் அைடக்கப்பட் க்கின்றார்கள் 
என் ம் இந்தச் சைபயில் 23.05.2015ஆந் திகதி நான் 
ேகள்விெய ப்பியி ந்ேதன். என  ேகள்விக்கு அரச 
தரப்பி ந்  பதிலளித்தேபா , "அவ்வாறான இரகசிய 
சித்திரவைத காம்கள் நாட் ல் எங்கும் இல்ைல" என்  
கூறப்பட் ந்த . ஆனால், இப்ெபா  மீண் ம் இரகசிய 
சித்திரவைத காம் ெதாடர்பான சர்ச்ைச ேமெல ந் ள்ள . 
தி ேகாணமைலயி ள்ள கடற்பைட காமில் இரகசிய 
த ப்  காம் இ ந் ள்ளதாகச் சர்வேதச விசாரைணக் 
கு வினர் ஒ  ெசய்திைய ெவளியிட் க்கின்றார்கள். 
எனேவ, மீண் ம் அேத ேகள்விைய ன்ைவக்கின்ேறன். 
தி ேகாணமைலயில் இ ந்ததாகக் கூறப்ப கின்ற இரகசிய 
த ப்  காம் ெதாடர்பான விபரங்கைளப் பகிரங்கப்ப த்த 
ேவண் ம். அேதேபால் நாட் ல் ேவெறங்காவ  இரகசியத் 
த ப்  காம்கள் இ க்கின்றனவா என்பைதத் ெதளி ப த்த 
ேவண் ம்.  

ேகாப்பாய் மாணவனின் தற்ெகாைல: தமிழ் அரசியல் 
ைகதிக க்குப் ெபா மன்னிப்  வழங்க ேவண் ம் என்பைத 
அரசியல் ாீதியாக ெவன்ெற க்காத சில தமிழ்த் 
தைலைமக க்கு ேகாப்பாய் மாணவன் ெசந் ரனின் 
தற்ெகாைலச் ெசய்தி சுயலாப அரசியல் நடத் வதற்கு ஒ  
வாய்ப்பாக அைமந் விட்ட . மாணவன் இராேஜஸ்வரன் 
ெசந் ரனின் தற்ெகாைல நிகழ்வான  ேபரதிர்ச்சிைய ம் 
ெப ம் யைர ம் தந்தி க்கின்ற . அவர  இழப்பின் 

யரத்தில் வைதப ம் கு ம்பத்தவர்கள், உறவினர்கள், 
நண்பர்கள், சக மாணவர்கள் மற் ம் கல்விச் ச கத்தினர் 
அைனவ க்கும் ஆழ்ந்த அ தாபங்கைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  அேதேவைள மாணவன் ெசந் ரனின் 
தற்ெகாைலைய அரசியலாக்கி இலாபம் ேதட யற்சிப் 
ேபாாின் ெசயற்பாட்ைட ம் கண் க்கின்ேறன்.   

தமிழ் மக்கைள ஏமாற் ம் தமிழ்த் தைலைமகளின் 
ெசயற்பா கள் ெதாடர்பில் அதி ப்திக ம் விரக்திக ம் 
நிைறயேவ உண் . ஆனால், ேதர்தல் காலத்தில் நஞ்சு சிய 
நாேணற்றி, வாக்கு திகைளக் ெகா த் , மக்களின் வாக்கு 
கைள அபகாித் வி கிறார்கள். இ  ெந ங்காலம் நீ க்கா  
என்ப  ேவ  விடயம். ஆனா ம், தம்ைம ஏமாற் ம் 
தைலைமகளின் தவ க க்காகத் தற்ெகாைல ெசய் ம் 

கைள எந்த ஒ  தமிழ்க் கு மக ம் எ க்கமாட்டான். 
மாறாக, ஏமாற் ம் தமிழ்த் தைலைமகளின் தவ க க் 
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ெகதிராகப் ேபாராடேவ ற்ப வார்கள். தமிழ் மக்கள் 
அளப்பாிய மனித உயிர்கைளப் பறிெகா த்தி க்கின்றார்கள். 
எனேவ, இழந்தைவகள் ேபா ம்! நாம் இழப் களி ந்  
நிமிர்ந்ெத ந்  உாிைமெபற்  வாழ்வதற்கான ெபாறி ைற 
கைளக் ைகயாளேவண் ய காலமி !  

அரசாங்கம் தமிழ் மக்களின் நியாயமான ேகாாிக்ைக 
க க்கு உாிய தீர்ைவ வழங்குமாக இ ந்தால் இ ேபான்ற 

யரங்கள் ெதாடரேவண் ம் என்ற ண் தல்கேள 
இங்கி க்கா .  தமிழ் மக்களின் ேகாாிக்ைககள் குறித்  
அரசாங்கம் கவனம் ெச த்தேவண் ம் என்பதற்காகத் தமிழ் 
மக்கள் ஒவ்ெவா  சந்தர்ப்பத்தி ம் ேபாராடேவண் ெமன் ம் 
தற்ெகாைல ெசய்யேவண் ெமன் ம் நிைலைம ஏற்பட்  
விடக்கூடா . இ ேபான்ற சம்பவங்கைள ஊக்குவிக்கும் 
விதமாகச் சில தமிழ் அரசியல் தைலைமகள், அரசாங்கம் தமிழ் 
மக்கைள ஏமாற் கிறெதன் ம் ஆதரைவ வாபஸ் ெப ேவா 
ெமன் ம் பதவி விலகுேவாெமன் ம் மீண் ம் ேபாராட்டம் 
ெவ க்குெமன் ம் மக்கைள உசுப்ேபற் ம் க த் க்கைளேய 
ெதாடர்ந் ம் கூறிவ கின்றார்கள் என்பைத ம் இச்சைபயில் 
கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். எனேவ, மாணவன் 
ெசந் ரனின் தற்ெகாைலக்கான உண்ைமயான காரணம் எ  
என்பைத ம் அதன் பின்னணிகள் என்ன என்பைத ம் 
பாரபட்சமற்ற விசாரைணகள் லம் கண்டறிய அரசாங்கம் 

யற்சி எ க்குமா? என்பைத ம் ேகட் , என  ேகள்விைய 
த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Mr. Deputy Speaker, I will respond tomorrow. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Minister of Foreign Affairs will respond 

tomorrow. 
 

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. 
 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 

"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business 
appearing on the Order Paper be exempted at this day’s 
sitting from the provisions of the Standing Order No. 7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
28.11.2015." 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
ෙරොෂාන් රණසිංහ ජනසහන පදනම (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
ெராசான் ரணசிங்க ஜனசஹன மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
ROSHAN RANASINGHE JANASAHANA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

මා ඉදිරිපත් කරනවා : 
 

"ෙරොෂාන් රණසිංහ ජනසහන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 
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 සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන  අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப் 

படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி 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  Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
ශී ලංකා හිරා පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
ஸ்ரீ லங்கா ஹிரா ெபளன்ேடஷன் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
SRI LANKA HIRA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 
 

ගරු කාදර් කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, பின்வ ம் 

பிேரரைணைய நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

1803 1804 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  මහතා] 
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"ஸ்ரீ லங்கா ஹிரா ெபளன்ேடஷன் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட 
லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக"  

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 
 
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 සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப் 
ப 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  Social Empowerment and Welfare for report. 
 

 
අල්මනාර් විදුහල (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
அல்மனார் கல் ாி (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

AL MANAR COLLEGE (INCORPORATION) BILL 
 
ගරු කාදර් කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, பின்வ ம் 

பிேரரைணைய நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

 "அல்மனார் கல் ாி (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் ெகாண் வர 
அ மதி வழங்கப்ப மாக"  

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

 
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 තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික 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  தபால், தபால் 

ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 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 Post, Postal Services and Muslim Affairs for report. 

 
 

හිස්බුල්ලාහ ්පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ஹிஸ் ல்லாஹ் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
HIZBULLAH FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු කාදර් කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, பின்வ ம் 

பிேரரைணைய நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

"ஹிஸ் ல்லாஹ் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் ெகாண்  
வர அ மதி வழங்கப்ப மாக"  

 
 ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 
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 සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப் 
ப 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  Social Empowerment and Welfare  for report. 
 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1. විසර්ජන 

පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය.  09වන ෙවන් කළ  
දිනය.   

1805 1806 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 
 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 
කියවන ලදී.  ඊට අදාළ පශන්ය [ ෙනොවැම්බර් 20 ] 

"පනත් ෙ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 20] 

"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 
ப மாக"   [மாண் மிகு  ரவி க ணாநாயக்க] 

வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 
November] 

"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon. Ravi 
Karunanayake] 

Question again proposed. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
විවාදය ආරම්භ කිරීම ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති.  

 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන්               
ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Anura Dissanayake, you may start your speech. 
 

 
[පූ.භා. 10.21] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

ආණ්ඩුව කරන ෙකොට  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙවනම අය වැය 
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුව 
කරන ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙවනම අය වැය ෙල්ඛන 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. පළමුවැනි වතාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
සහ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හවුල් ආණ්ඩුවක් විධියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ 
අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව අෙප් පැත්ෙතන් අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්න, කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඉලක්ක කර 
ගත් යම් යම් සාකච්ඡාවන් සිදු ෙවලා තිෙබන නිසා අය වැය 

ෙල්ඛනය පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට පවිශ්ට වන්නට කලින් ඒ 
පිළිබඳව යමක් කිව යුතුය කියා මා කල්පනා කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීවරයා, ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීවරයා -තව කිව්ව අය ගැන මා දන්ෙන් නැහැ-  
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ලැබී තිෙබන කාලය සහ ෙකෝප් එෙක් 
නිෙයෝජනෙය් පමාණය පිළිබඳව යම් විෙව්චනාත්මක අදහසක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඇත්තටම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
කාලය ෙබෙදන්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයට සියයට 75ක් සහ විපක්ෂයට 
සියයට 25ක් කියන පදනමින්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් පක්ෂ හයයි. එයින් පක්ෂ තුනක් වන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත්, අගාමාත්යවරයා අමාත්ය ධුර වැඩි කර ගැනීම 
සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අවස්ථාෙව්දී එකතු කර ගත් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානයත්, මුස්ලිම් ෙකොංගසයත්. ඒ අය 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානයත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් සහ ඊපීඩීපී 
සංවිධානයත්. ඒ නිසා විපක්ෂයට ලැෙබන සියයට 25 කාලය ෙම් 
පක්ෂ තුන අතර තමයි ෙබෙදන්ෙන්.  ආණ්ඩුවට ෙවන් කරන ලද 
සියයට 75න් තමයි  ඔවුන්ට කාලය හිමි වන්ෙන්. විපක්ෂෙයන් 
කාලය ලබා ගන්න නම් ඔවුන් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙයන් සහ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉවත්ව විපක්ෂෙය් 
ස්වාධීන මන්තීවරයකු ෙලස කටයුතු කරනවා යයි කියලා එක් එක් 
මන්තීවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවන ෙවනම පකාශයන් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කථානායකතුමාට ලිඛිතව ෙදන්න 
ඕනෑ.   

මීට ෙපර එවැනි අවස්ථා අපට මතකයි. පජාතන්තවාදී ජාතික 
සන්ධානෙයන් අජිත් කුමාර කියන මන්තීවරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කළා, එක  
දිනයක සිට එතුමා විපක්ෂෙය් ස්වාධීන මන්තීවරයකු හැටියට 
කටයුතු කරනවා කියලා. එදා සිට ඔහුට විපක්ෂෙයන් කාලය 
ෙවන් වුණා. ෙමොකද, එතුමා ඒක ලිඛිතවත් කථානායකතුමාට 
දැනුම් දී තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ශී රංගා කියන මන්තීවරයා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයන් තරග වැදිලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
විපක්ෂෙය් ස්වාධීන මන්තීවරයකු හැටියට කටයුතු කරනවාය 
කියලා පකාශයක් කරලා ඒ ගැන ලිඛිතව කථානායකතුමාට දැනුම් 
දී තිබුණා. ඒ අනුව එතුමාට විපක්ෂෙය් කාලය හිමි වුණා. දැන් ෙම් 
පිරිෙසන් කිසිදු මන්තීවරයකු කිසිෙසේත්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් 
ඉවත්ව විපක්ෂෙය් ස්වාධීන මන්තීවරුන් ෙලස කටයුතු කරනවාය 
කියලා  පකාශයට පත් කර නැහැ. ඒ නිසාම තමයි ඔවුන් 
ජනාධිපතිවරයා කැඳවන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායම් 
රැස්වීමට යන්ෙන්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
නායකතුමා අදත් 10.00ට රැසව්ීමක් කැඳවා තිෙබනවා. ඔවුන් 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ජනාධිපතිතුමා කැඳවන 
මන්තී කණ්ඩායම් රැස්වීමට යනවා. ගිහිල්ලා ඔවුන් එතැනින් 
අවසර ඉල්ලනවා, "විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න අපට ඉඩ ෙදන්න" 
කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් පැහැදිලිවම එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් ෙකොටසක්. ඔවුන් කිසිෙසේත්ම පකාශ කරලා නැහැ, 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ඉවත්ව විපක්ෂෙය් ස්වාධීන 
මන්තීවරුන් හැටියට කටයුතු කරන බව. එෙසේ කටයුතු ෙනොකර, 
විපක්ෂෙයන් කාලය ෙවන් කිරීම කිසිදු සාධාරණත්වයක් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ උප සභාපති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමා පවාහන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ විවාදය 
පටන් ගන්නවා. ඒ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ම මාතර දිස්තික් 
නායක ඩලස් අලහප්ෙපරුම ෙම් පැත්ෙතන් කථා කරනවා. ඒ 
විකාර ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන්? එෙහම නම් ඔවුන් කියන්න ඕනෑ, 
"ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉවත් ෙවලා විපක්ෂෙය් ස්වාධීන 
මන්තීවරුන් විධියට කටයුතු කරනවා" කියලා. එෙහම කටයුතු 
කරනවා නම් විතරයි විපක්ෂයට හිමි කාලය සහ විපක්ෂයට හිමි 
COPE සහ PAC යන කාරක සභාවල ධුරයන් ලබා දිය හැකි 
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වන්ෙන්. ෙදොන් නම් ෙදොන්. සි මන් නම් සිමන්. ෙදොන්  සිමන් ෙදකම 
බැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ෙදකම බැහැ.  

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් මන්තී කණ්ඩායමක් 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ඉඳිමින්, ඔවුන්ෙග්                          
මන්තී කණ්ඩායම් රැස්වීම්වලට සහභාගි ෙවමින් ෙම් ඇති කරලා 
තිෙබන විකෘතියත්, ෙවනම කටයුතු කරනවාය කියලා කරන පුහු 
පකාශ තමයි ෙම්කට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා කිසිෙසේත්ම 
ෙමය ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණටවත්, ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානයටවත් අතිෙර්ක කාලයක් ලබා දීමක් ෙනොෙවයි. එය 
විපක්ෂය ෙලස අපට හිමිව තිෙබන කාලය.  

ඊළඟට මා දැක්කා ෙම් විවාදෙය්දී විජයදාස රාජපක්ෂ 
අමාත්යවරයාත්, ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යවරයාත්, සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත අමාත්යවරයාත් අය වැය ෙල්ඛනය පෙසකින් තබලා 
පකාශ කර තිබුණා, "ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 1988-1989 
භාවිතාවන් පිළිබඳව". අවුරුදු 26කට පස්ෙසත් ඒ මහත්වරුන්ට 
අලුත් එකක් ෙසොයා ගන්න බැරි ෙවලා තිබීම ගැන අපි සතුටු 
වනවා. හැබැයි, අපට නම් ඒ මහත්වරු ගැන පසු ගිය සතිෙයත් 
ෙහොයා ගන්න පුළුවන්, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිෙයන්. අපට ඒ 
මහත්තුරු ගැන පසු ගිය සතිෙයත් ෙහොයා ගන්න පුළුවන්, රටවිරු 
අරමුදලට කළ ෙසල්ලෙමන්. අපට ඒ මහත්තුරු ගැන පසු ගිය 
අවුරුද්ෙදත් ෙහොයා ගන්න පුළුවන්, ෙහජින් ගනුෙදනුෙවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි සතුටු ෙවනවා මීට 
අවුරුදු 26ක ඈත ඉතිහාසයක් හැරුණු ෙකොට අලුත් කිසිවක් ෙම් 
මන්තීවරුන්ට අප පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන්න ෙනොහැකි වීම 
පිළිබඳව. ඒ නිසා තමයි ඒ අය අතීතයක් හාරන්ෙන්. එයින් ඔප්පු 
කර තිෙබනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලනයත්, තමන්ෙග් භාවිතයත් ඉතාම නිවැරැදිව හසුරුවමින් 
තිෙබන බව. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යවරයාටත්, සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත අමාත්යවරයාටත්, ඩිලාන් ෙපෙර්රා අමාත්යවරයාටත් 
අපි  කියන්න කැමැතියි, 1988-1989 කාලය පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් පවත්වමු කියලා. ඒ කාලෙය් මහා 
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැතිව මහා මැතිවරණය කල් දැම්මා. 
ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට, ''ඡන්දයක් ඕනෑද නැද්ද'' කියලා 
ඡන්දයක් විමසුවා. ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදි අයිතිය විනාශ කළා. 
1983 කළු ජූලිය නිර්මාණය කරලා, ෙහට්ටිවීදිය ගිනි තියලා, 
ෙදමළ ජනතාවට පහාර එල්ල කරලා, විශාල පිරිසක් ඝාතනය 
කරලා, ඒකට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ හවුල් කියලා, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ තහනම් කළා. හැබැයි, ඒකට හවුල් වුෙණ් අපි 
ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මැර කණ්ඩායම්; සිරිල් 
මැතිව්ලා. ඒ කණ්ඩායම් තමයි ඒ ගිනි තැබීම් පිටුපස සිටිෙය්. ඒ අය 
තමයි ජාතිවාදය ඇවිස්සුෙව්. ජාතිවාදය අවුස්සලා අෙප් පක්ෂය 
තහනම් කළා. ඒ ඉතිහාසය ගැන අපි කථා කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මැයි දිනෙය්දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයා කිව්වා, ''තමන්ෙග් පධාන සතුරා වන ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ හඹාෙගන ෙගොස් විනාශ කිරීම තමයි තමන්ෙග් අරමුණ'' 
කියලා. එෙහම තමයි ඒවා ආරම්භ කෙළේ. අෙප් පක්ෂය තහනම් 
කරලා, අපට තිබුණු අයිතිවාසිකම් තහනම් කරලා, මැයි දිනය 
තහනම් කරලා, රෙට් පජාතන්තවාදය තහනම් කරලා, කම්කරුවන් 
එළියට දමලා, සාහිත්යධරයන්ට පහර දීලා, විවියන් ගුණවර්ධනට 
පහර දීලා, ෙම් රෙට් පජාතන්ත විෙරෝධි තත්ත්වයක් ඇති කරලා 
රට ඇවිදින කැරෙකෝප්පුවක් බවට පත් කළා. මා දන්නවා, 
වර්තමානෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අලුතින් ඉන්න තරුණ 
මන්තීවරුන් කවුරුවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඒ ඉතිහාසය 
අනුමත කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ කවුරුවත් ඒ ඉතිහාසය අනුමත 
කරන්ෙන් නැහැ. ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල්වල වධකාගාර තිබුණා. 
බටලන්ෙද් සිට කැකිරාෙව් ඉහළගම හන්දිෙය් ඇමතිවරයාෙග් 
ෙගදර දක්වා වධකාගාර තිබුණා. එෙසේ වධකාගාර සංස්කෘතියක් 
ඇති ෙවමින් තිබුණා; පැහැරගැනීම් සිදු වුණා. රට ඇවිදින 

කැරෙකෝප්පුවක් බවට පත් කරලා තිබුණා. ඒ ඉතිහාසය ගැන 
විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයාත් එක්ක තර්ක කරන්න අපි 
ලෑස්තියි. ඒ ඉතිහාසය ගැන ඩිලාන් ෙපෙර්රා, සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
අමාත්යවරුන් එක්ක තර්ක කරන්න අපි ලෑස්තියි. ''පා'' කණ්ඩායම 
හදපු, ආණ්ඩුෙවන් අවි ආයුධ අරෙගන සාමාන්ය වැසියන් ඝාතනය 
කරන්න පා කණ්ඩායම කටයුතු කරපු ඉතිහාසයත් ඒ මහත්වරුන්ට 
ෙහළිදරවු කරන්න අපි කැමැතියි. එෙහම විවාදයක් ඕනෑ නම්, අපි 
ඒ විවාදය පටන් ගනිමු.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කරුණු කියන්න 
ෙහේතු වුෙණ් ඇයි? අය වැය විවාදයකදී, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
ඉතිහාසය -1989-1989 - ගැන නිකම් ඉබාගාතෙය් යමින් 
ෙදොඩවන්න එපා. මා දැක්කා, සුසිල් ෙපේමජයන්ත අමාත්යවරයා 
කියනවා, ඒ කාලෙය් ෙද්වල් ෙසොයන්න ෙකොමිසමක් දමන්න 
කියලා. අපි ලෑස්තියි. අපිත් කියනවා, ෙකොමිසමක් දමන්න කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් අමාත්යවරෙයක් කියනවා, 1988-
1989 කාලය පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න ෙකොමිසමක් පත් කරන්න 
කියලා. අපිත් තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, පුළුවන් නම් 
ෙකොමිසමක් පත් කරන්න කියලා. නමුත් එෙහම ෙකොමිසමක් පත් 
කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙකොමිසමක් පත් කෙළොත් හිර ෙගදර 
ඉන්න ඕනෑ ෙගොඩක් අය ෙම්ක ඇතුෙළේ ඉන්නවා. ඒ මුහුණුත් මා 
ඉදිරිෙය් මට ෙපෙනනවා. ෙම්කයි ඇත්ත කථාව. එදා වධකාගාර 
පවත්වාෙගන ගියා; පුද්ගලයන් පැහැරෙගන ගියා. ඒ සංස්කෘතිය 
හැදුෙව් ඔබතුමන්ලායි. එෙහම සංස්කෘතියක් හදපු මහත්වරු අද 
ෙකෝට් බෑය ඇඳෙගන ඇවිත් කියනවා, 1988-1989 කාලෙය් 
ෙමෙහමයි සිද්ධ වුෙණ් කියලා. ඒ ඉතිහාසය එකිෙනකාට ඕනෑ 
ඕනෑ විධියට ෙද්ශපාලන පක්ෂ විෙව්චනය කරන ඉතිහාසයක් 
බවට පත් කරගන්න එපා. ඒ ඉතිහාසය පිළිබඳ සාධාරණ 
විනිශ්චයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගමු. ඕනෑ නම් ඒ පිළිබඳ 
විවාදයකට අපි ලෑස්තියි. ෙවනම විවාදයක් කරමු ඒ පිළිබඳව. කවුද 
ඝාතකයන්, ඝාතනයට හවුල් වුෙණ් ෙකොෙහොමද, ඔත්තු දුන්ෙන් 
කවුද, විජයදාස ලියනාරච්චි සෙහෝදරයා පැහැරෙගන යන ෙකොට 
ඔත්තු දුන්ෙන් කවුද කියන ඒවා අපි දන්නවා. හම්බන්ෙතොට කිසිදු 
ෙද්ශපාලන නායකෙයකුට ෙගොඩ එන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ; 
ෙවනත් නායකෙයකුට බැබෙළන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඒ අය 
ගැන ඔත්තු දුන්නා, ආණ්ඩුවට. ඒ ඔත්තු දීපු අයත් අපි දන්නවා, 
නම් ගම් සහිතව. ඒ ඉතිහාසය ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය්දී ඇද 
ගැනීම පිළිබඳව ඒ මන්තීවරුන් ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.  ඒ 
ඉතිහාසය පිළිබඳ විවාදයක් ඕනෑ නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් 
සතියක විවාදයක්  පවත්වන්න අපි  සූදානම්. ඒ විවාදෙය්දී කවුද 
ඝාතකයන්, කවුද පජාතන්ත විෙරෝධීන්, කවුද  ඒකාධිපති 
පාලකයන්, කවුද  නීති කැඩුෙව්  කියලා ෙම් රට හමුෙව් කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්නම්.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට 
අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න මා සූදානම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය  
සකස් කරන්න පදනම් කර ගත්ෙත්, ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 5 වැනි 
දා අගාමාත්යතුමා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද  
මධ්යකාලීන ආර්ථික සැලැසේම් පතිපත්ති. ඒ පතිපත්තිවලට 
අනුකූල වන පරිදි තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමා 
ඉදිරිපත් කළා, මධ්යකාලීන ආර්ථික සැලැස්මක්. ඒ මධ්යකාලීන 
ආර්ථික සැලැසම් ඉදිරිපත් කරනවිට එතුමා කිව්වා,  ''ෙම් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් තුන්වැනි  තුන්වැනි පරම්පරාෙව් ආර්ථික සැලැස්මයි'' 
කියලා. පළමුවැනි පරම්රාෙව් ආර්ථික සැලැස්මය කියලා එතුමා 
අර්ථකථනය කෙළේ, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා එෙතක් තිබුණු 
සංවෘත ආර්ථිකය බිඳ වට්ටලා, ෙකොල්ලකාරී විවෘත ආර්ථිකයක 
ෙදොරටු විවෘත කිරීෙම් කියාදාමයයි. එය හඳුන්වා දුන්නා  පළමුවැනි 
පරම්පරාෙව් ආර්ථික සැලැස්ම හැටියට.   

ඊළඟට, ෙදවැනි පරම්පරාෙව් ආර්ථික සැලැස්ම ෙලස එතුමා 
හැඳින්වූවා, ෙපේමදාස මහත්මයා ෙප්ෂ කර්මාන්තශාලාවලින් පටන් 
ෙගන රාජ්ය ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් කියාදාමය. එය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදවැනි පරම්පරාෙව් ආර්ථික සැලැස්ම කියලා  එතුමා  කිව්වා. දැන් 
එතුමා හඳුන්වා ෙදන්න හදන්ෙන්, තුන්වැනි  පරම්පරාෙව් ආර්ථික 
සැලැස්ම බව කිව්වා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1948  සිට 1977 දක්වාත් 
ෙම් රට අනුගමනය කරමින් තිබුෙණ් ධනවාදයයි. එදා ධනවාදය  
පවත්වාෙගන ගිෙය්  ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවලා. ඒකට කිව්වා, රාජ්ය 
ඒකාධිකාරී ධනවාදය කියලා. රජය මැදිහත්ෙවලා තමයි ඒ 
ධනවාදය පත්වාෙගන ගිෙය්. ඒ යටෙත් මුළු ෙතල් ෙවෙළඳ 
ෙපොළම රජය සතුව තිබුණා. ෙබෙහත් ෙවළඳ ෙපොළ රජය සතුව 
තිබුණා. පවාහන ෙව ෙළඳ ෙපොළ රජය සතුව තිබුණා. ඉඩම් ෙවළ ඳ 
ෙපොළ රජය සතුව තිබුණා. වතු ටික රජය සතුව තිබුණා. ඒ විධියට 
එක කාලයක් ෙම් ධනවාදය පවත්වාෙගන ගියා රජය මැදිහත් 
ෙවලා. 1977 දක්වා තිබුෙණ් රාජ්යය මැදිහත්වුණු ධනවාදයක්. 
1977න් පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා ආර්ථිකෙය් ෙදොරටු විවෘත කළා. 
ඒක ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් හපන්කමක් ෙනොෙවයි. 
බිතාන්යෙය් තැචර් වාදයත්, ඇමරිකාෙව් ෙර්ගන් වාදයත් හරහා 
ෙලෝකය පුරා බලපෑම් කරමින් තිබුණා, ෙවළඳ ෙපොළවල් විවෘත 
කරන්න කියලා. ෙමොකද, ඔවුන් අර්බුදයකට ගියා. ඔවුන්ෙග් 
අර්බුදය පියමන් කර ගන්න නම් අෙනක් රාජ්යයන් ෙවත තමන්ෙග් 
පාග්ධනය ගලාෙගන යන්නට ඕනෑ,  නිදහෙසේ. එංගලන්තෙය් 
පාග්ධනය එක්රැස්කර ෙගන, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්  
පාග්ධනය  එක්රැස් කරෙගන එයින් ලාභය උත්පාදනය කරන්න 
බැහැ. ලාභය උත්පාදනය කරන්න නම් තමන් සතුව තිෙබන 
පාග්ධනය තමන්ෙග් පරිධිෙය් පිහිටි රාජ්යයන්ට ගලාෙගන යන්න 
ඕනෑ. පාග්ධනෙයන් තමයි ලාභය නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. ඒ 
පාග්ධනෙයන්  තමයි  ශමය අත්පත් කර ගන්ෙන්. ඒ පාග්ධනය 
විසින් තමයි ශමයට ෙගවිය යුතු නියම වටිනාකම ෙගවන්ෙන් 
නැත්ෙත්. එම  නිසා ෙලෝකය පුරා  1970 අග භාගෙය්දී අදහසක් 
ආවා, තවදුරටත් සංවෘත ෙවලා තිෙබන ආර්ථිකය විවෘත කරන්න. 
ඒ පාග්ධනට අවශ්ය වන විධියට නිදහෙසේ සැරිසරන්නට කටයුතු 
කර ෙදන්න වුවමනා වුණා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා  1977දී  මහ 
ෙකොළඹ ආර්ථික ෙකොමිසම හදලා විෙශේෂ ආර්ථික කලාප ෙගොඩ 
නැඟුවා. බියගම, කටුනායක, ෙකොග්ගල විෙශේෂ ආර්ථික කලාප 
ෙගොඩ නැඟුවා. ඒවාෙය් කම්කරු නීති ලිහිල් කළා. ඒවාට 
පාග්ධනය ෙයොදවන අයෙග් අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කළා. ඇයි 
ඒ? ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගැනීමට.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ පහසුකම් ෙමොන තරම් 
විවෘත කළත්  ආෙයෝජකෙයෝ ආෙව් නැහැ. නිකම් ෆැක්ටරි ටිකක් 
දාන්න ආවා මිසක් ඊට වඩා ෙලොකු ආෙයෝජනයකට ආෙව් නැහැ. 
ඊට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා.   ඉඩමක් 
අරෙගන, ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදලා, ෆැක්ටරියක් හදලා ඒක 
ව්යාපාරයක් බවට පත් කරන්නට ආෙයෝජකෙයෝ ආෙව් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කළා, ''දැන් අෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වා 
ගැනීමට නම් ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ'' කියලා. දැන් 
අෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වා ගන්න නම් ''කියාකාරීව පවතින අෙප් 
කර්මාන්ත ටික ෙදන්න ඕනෑ'' කියලා හිතුවා. ඒ අනුව ෙප්ෂ 
කර්මාන්තශාලා ටික වික්කා. තුල්හිරිය, මත්ෙත්ෙගොඩ, පූෙගොඩ 
ෙරදි කර්මාන්තශාලා  වික්කා. ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල වික්කා. 
කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාව වික්කා. හිඟුරාන සීනි 
කර්මාන්තශාලාව වික්කා. ඇලයාපත්තුව උළු කම්හල වික්කා. 
තුනීලෑලි සංස්ථාව වික්කා. තමුන්නාන්ෙසේලා රෙට් තිබුණු 
කියාකාරී කර්මාන්තශාලා ටික ෙදන්න ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආෙයෝජකයන් කැ ෙඳව්වා. එෙහම නැතිව, ආෙයෝජකයන් ආෙව් 
නැහැ අෙප් රෙට් අලුත් කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කරන්න. 
ඉඩමක් අරෙගන, -බිම් කඩක් ෙවන් කරෙගන- අලුත් 
ආෙයෝජනයක් ඇති කර ගැනීමට ආෙයෝජකයන් ආෙව් නැහැ. ඒක 
අනතුරක්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට අන්තිමට ෙදොරටුව විවෘත 
කරන්න සිද්ධ වුණා, රාජ්ය ආයතන විකිණීම දක්වා. ඒක තමයි 

ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් යුගය. ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් යුගෙය් 
රාජ්ය ආයතන 38ක් වික්කා. චන්දිකා මැතිනියෙග් යුගෙය් රාජ්ය 
ආයතන 42ක් වික්කා. එදා එයාර් ලංකා ආයතනය, ගෑස ්සමාගම, 
සිෙමන්ති සමාගම ඇතුළු ආයතන 42ක් වික්කා.  

1977 සිට පටන් ගත්ත ෙම් ගමන් මඟ එකම ගමන් මඟක්.  ඒ 
ගමන් මඟ  ෙවන් කරලා ෙපන්වන්න හදන්න එපා. ඒ ගමන් මඟ 
සාටකෙයන් ෙවන් කරන්න  බැහැ.  ඒ ගමන් මඟ ඇඳුෙමන් ෙවන් 
කරන්න බැහැ. ඒ ගමන් මඟ රැවුෙලන් ෙවන් කරන්න  බැහැ. ඒක 
ගිරුවාපත්තුවද, ෙකොල්ලුපිටියද කියන කාරණෙයන් ෙවන් 
කරන්න  බැහැ. ෙම්ක ශරීරවලින් ෙවන් කරන්න  පුළුවන් ආර්ථික 
සැලැස්මක් ෙනොෙවයි.  

තමුන්නාන්ෙසේලා, 1947 සිට 1977 දක්වා රජය මැදිහත් වුණු 
ධනවාදයකුත්, 1977න් පසුව පාග්ධනයට ෙදොරටු විවෘත කරන ලද 
ධනවාදයකුත් පවත්වාෙගන ආවා. අද ඒ ධනවාදෙය් පතිඵලය 
ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ පතිඵල අනුව 
ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනිහින් තිෙබනවාද? ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන් 
බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් කළා ඒ ආර්ථික සැලැස්ම. කල්පනා 
කරලා බලන්න.  

2011 වර්ෂෙය්දී ආණ්ඩුෙව් මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 
967යි. නමුත් ණය හා ෙපොලී ෙගවන්න ෙවනවා රුපියල් බිලියන 
895ක්.  එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට අෙත් ඉතිරි ෙවන්ෙන් 
රුපියල් බිලියන 72යි.  2012 වන විට ආණ්ඩුෙව් ආදායම රුපියල් 
බිලියන 1,051යි. රජය උපයා ගන්නා ලද ආදායම රුපියල් බිලියන 
1,051යි. නමුත් රජයට ණය හා ෙපොලී වාරික වශෙයන් 
ෙගවන්නට ෙවනවා රුපියල් බිලියන 1,017ක්. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අෙත් ඉතිරි ෙවන්ෙන් කීයද? රුපියල් 
බිලියන 34යි. 2013 වන විට ආණ්ඩුෙව් ආදායම රුපියල් බිලියන 
1,163යි. ආණ්ඩුවට ණය හා ෙපොලී වාරිකය ෙගවන්නට සිද්ධ 
ෙවනවා රුපියල් බිලියන 1,137ක්. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
ආණ්ඩුව සතුව ඉතිරි ෙවන්ෙන් රුපියල් බිලියන 26යි.   ආණ්ඩුවක් 
උපයා ගන්නා මුළු ආදායමට සමාන පමාණයක් ණය හා ෙපොලී 
වාරිකය ෙලස ෙගවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒක 
බංෙකොෙලොත් ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයිද? රටක් උපයා ගන්නා 
ආදායම මුළුමනින්ම පාෙහේ ණය හා ෙපොලී වාරිකය වශෙයන් 
ෙගවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් ආර්ථික 
සැලැස්ම ආර්ථික වශෙයන් බංෙකොෙලොත් කළා අෙප් රාජ්යය. ඒ 
නිසා අෙප් රටට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා වසෙර් සෑම  වියදමක සෑම 
සතයක්  සඳහාම ණය ගන්නට. ෙම්ක තමයි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ආණ්ඩුෙව් ආදායෙමන් ණය ෙපොලී වාරික ෙගව්වාට පසුව 
ආණ්ඩුවක් දුවන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් ලබන අවුරුද්ෙද් වියදම් 
සඳහා ආණ්ඩුවට රුපියල් බිලියන 1,400ක් ඕනෑ ෙවනවා. ණය 
ෙපොලී වාරිකය ඇරුණු ෙකොට, ඒ බිලියන 1,400ම 
තමුන්නාන්ෙසේලා ණයට ගන්න සැලසුම් කරනවා. ඒ රුපියල් 
බිලියන 1,400ම තමුන්නාන්ෙසේලා ණයට ගන්න ඕනෑ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ෙගදරකට වුෙණොත් මාසික 
ආදායම පමාණවත් නැහැ, ඒ ෙගදර බැංකු ණය වාරිකය 
ෙගවන්න. රජෙය් ෙසේවකයකු නම්, ඔහු උපයා ගන්නා මාසික 
වැටුප පමාණවත් නැහැ, බැංකු වාරිකය ෙගවන්න. ඊට පස්ෙසේ 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ මාෙසේ ජීවත් ෙවන්න මුදල් ණයට ගන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග් ෙගවල්වලට කියන්ෙන් බංෙකොෙලොත් 
වුණ ෙගවල් කියලා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය බංෙකොෙලොත් කළා. අෙප් රෙට් විෙද්ශ ෙවළඳ ෙපොළ 
හකුළා දැම්මා. 1977දී ෙලෝක ෙවළඳාෙමන් සියයට දශම 5ක් අපිට 
අයිතිව තිබුණා.  ෙඩොලර් 200ක ෙලෝක ෙවළඳාමක් සිද්ධ වුණා 
නම්, ෙඩොලර් එකක් ලංකාවට ආවා. අද කීයද? අද ෙලෝක 
ෙවළඳාෙමන් ලංකාෙව් පංගුව සියයට 0.045යි. ඒ කියන්ෙන් 
කීයද? 2,000න් එකයි. 1977දී ෙලෝක ෙවළඳාෙමන් 200න් එකක් 
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ලංකාවට අයිතිව තිබුණා. අද ෙලෝක ෙවළඳාෙමන් අපිට අයිති 
2,000න් එකයි. ෙලෝක ෙවළඳාෙම් අෙප් පංගුව 10 ගුණයකින් 
තමුන්නාන්ෙසේලා විනාශ කළා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ආර්ථික 
වශෙයන් අෙප් රට බංෙකොෙලොත් කළා. ආර්ථික වශෙයන් විතරක් 
ෙනොෙවයි, සමාජීය වශෙයන් ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? සමාජීය 
වශෙයන් විනාශ ෙවච්ච රටක් හැදුවා. 2014 වර්ෂ ය ගැන කල්පනා 
කරලා  බැලුෙවොත්, දවසකට පුද්ගලයන් 14 ෙදෙනක් සියදිවි හානි 
කර ෙගන තිෙබනවා.  

බුද්ධ ධර්මය, කිස්තු ධර්මය, ඉස්ලාම් ධර්මය, හින්දු ධර්මය  
යන ෙම් හැම ධර්මයකින්ම සාමකාමී ජීවිතයක් පිළිබඳව ෙද්ශනා 
කරමින් තිෙබන ෙකොට, දවසකට අෙප් රෙට් පුරවැසියන් 14 
ෙදෙනක් සියදිවි හානි කර ගන්නවා. එවැනි සමාජ අපරාධයන් 
සහිත රටක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොඩනැඟුවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  
අෙප් රට අපරාධවලින් ගහන වුණ රටක් බවට පත් වුණා,  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. අපරාධ වැඩි වුණා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අපරාධවල ගුණාත්මකභාවයත් වැඩි වුණා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 30ක, 40ක 
තරුණයකු  අවුරුදු 5ක ළමෙයක් දූෂණය කරයි කියලා අපි 
කවදාවත් හිතුවාද? අපරාධ විතරක් ෙනොෙවයි, අපරාධවල 
නරුමභාවයත් වැඩි කළා. ඒ නිසා අවසානෙය්දී ගත්තාම 
තමුන්නාන්ෙසේලා නරුම සමාජයක් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැනට වාර්තා වන  සත්ී 
දූෂණ සංඛ්යාව ගත්තාම දවසකට කාන්තාවන් 6ෙදෙනක් ෙම් රෙට් 
ෙකොතැනක ෙහෝ දූෂණයට ලක් ෙවනවා. ෙපොලීස් වාර්තා අනුව 
2014 වර්ෂෙය්දී කාන්තාවන් 2008 ෙදෙනක් දූෂණයට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අවුරුද්දකට කාන්තාවන් 2008ක් දූෂණය ෙවන රටක්. 
ෙම් වාර්තා ෙවන පමාණය විතරයි. අෙප් තිෙබන සංස්කෘතිය 
අනුව, අපි ඒවා ෙගොඩාක් හංඟා ගන්නවා. දූෂණය වුණු කාන්තාවක් 
ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් දාන්න අකමැතියි. ෙපොලීසියට 
පැමිණිල්ලක් දමන්න ගියාම ෙපොලීසිෙය්දී ඒ කාන්තාවන් ලක් වන 
පීඩාව අපි දන්නවා.  ඔවුන් අධිකරණෙය්දී විඳින පීඩාව අපි 
දන්නවා. එම කාන්තාවට  අධිකරණෙය් සාක්ෂි කූඩුවට නැගලා 
තමන් දූෂණය වුණ ආකාරය පැහැදිලි කරන්න සිදු ෙවනවා. ඒ 
නිසා දූෂණය ෙවන කාන්තාවන් අද නීතිය හමුවට යන්ෙන් නැහැ. 
නීතිය හමුවට ගිය  පමාණය ගත්තත්, ගිය අවුරුද්ෙද් 2008යි. ඒ 
කියන්ෙන් දවසකට කාන්තාවන් 6 ෙදෙනක් දූෂණය ෙවන රටක් 
තමුන්නාන්ෙසේලා හැදුවා.  

එක පැත්තකින් රෙට් ආර්ථිකය බංෙකොෙලොත් කළා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? සමාජ 
අපරාධවලින් පිරුණු රාජ්යයක් අෙප් රෙට් ෙගොඩ නැඟුවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කඩා වැට්ටුවා. කිරි 
නිෂ්පාදනය ගත්ෙතොත්, අදත් කිරි අවශ්යතාෙවන් සියයට 90ක් අපි 
පිට රටින් ආනයනය කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. අදත් අපි ලූනු අවශ්යතාෙවන් සියයට 56ක් පිට 
රටින් ආනයනය කරනවා. අදත් අපි මිරිස් අවශ්යතාෙවන් සියයට 
72ක් පිට රටින් ආනයනය කරනවා. අදත් අපි අෙප් රෙට් සීනි 
අවශ්යතාෙවන් සියයට 90ක් පිට රටින් ආනයනය කරනවා. සීනි 
අවශ්යතාෙවන් සියයට 90ක් පිට රටින් ආනයනය කරනවා නම්, 
කිරි පිටි අවශ්යතාෙවන් සියයට 89ක් පිට රටින් ආනයනය කරනවා 
නම්, මිරිස ් අවශ්යතාෙවන් සියයට 72ක් පිට රටින් ආනයනය 
කරනවා නම්, ලූනු අවශ්යතාෙවන් සියයට 56ක් පිට රටින් 
ආනයනය කරනවා නම් ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලා හදපු රට? 
ආර්ථිකය බැලුවත්, නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය බැලුවත්, සමාජ අපරාධ 
ක්ෙෂේතය බැලුවත්, සමාජයක් හැටියට පවතින යහ පැවැත්ම 
පැත්ෙතන් බැලුවත් ෙම් ආර්ථික ගමන ඕනෑවටත් වඩා වැඩිෙයන් 
අසාර්ථක වුණු ආර්ථික ගමනක්. එය කිසිෙසේත්ම, අෙප් රට තව 
දුරටත් අඟලක් ෙහෝ, අෙප් රෙට් ජනතාව තව දුරටත් කිසිදු අඟලක් 
ෙහෝ ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි ආර්ථික සැලැස්මක්.  

හැබැයි රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා තමන්ෙග් ආර්ථික 
පතිපත්ති පකාශනෙයන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයා ඉදිරිපත් කළා, තමන්ෙග් ආර්ථික සැලැස්ෙම් 
පළමු පරම්පරාෙව් සැලැස්මක්. ෙදවැනි පරම්පරාෙව් සැලැස්ම 
ඉදිරිපත් කළා, ෙපේමදාස මහත්මයා. දැන් ඉදිරිපත් කරනවා, 
තුන්වැනි පරම්පරාෙව් ආර්ථික සැලැස්ම. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
පළමු පරම්පරාව, ෙදවැනි පරම්පරාව, තුන්වැනි පරම්පරාව කියන 
එෙක් තිෙබන්ෙන් ඥාතිත්වයක්. ඒ පාරම තමයි, ඒ ගමනම තමයි, 
ඒ දිගුවම තමයි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි එහි 
තිෙබන භයානකකම ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒ දිගුව  ෙව්ගෙයන් යනවා. ඒකයි භයානක. 

චන්දිකා මැතිනිය ඒ ගමෙන් හිටියා. ඇයට ෙව්ගෙයන් යන්න 
බැරි වුණා. ඇයි? චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය බලයට පත් කරපු 
බල ෙව්ගයන් යම් පමාණයකට බාධා කළා. වෙම් ව්යාපාරය ඒ 
ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ හිටියා. චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් 
ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන ලද ජනතාවෙග් සංයුතිය ෙවනස්. ඒ 
නිසා තමන්ට ෙම් පාෙර් ෙව්ගෙයන් යන්න ඕනෑ වුණාට 
ෙව්ගෙයන් යන්න බැරි වුණා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙම් ගමන ගියා. හැබැයි ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙව්ගෙයන් යන්න බැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් පත් කරපු 
ස්වභාවය, ඒ ෙගොල්ලන් අනුගමනය කරපු ෙද්ශපාලන මතයන්, 
සමාජය ඇතුෙළේ ඒ ෙගොල්ලන් ෙපනී සිටි ආකාරය,  ඒ ෙද්වල් 
ගත්තාම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ෙව්ගෙයන් යන්න බැරි 
වුණා. ඒ ගමන ෙජ්.ආර්. මහත්මයා ගියා. ඒ ගමන ෙපේමදාස 
මහත්මයාත් ගියා. චන්දිකා මැතිනියත් යම් පමාණයකට ගියා. ඊට 
වඩා මන්දගාමීව  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඒ ගමන ගියා. 
හැබැයි අද ඒ පාෙර්  මන්දගාමිත්වය අයින් කරලා ශීඝෙයන් 
විනාශකාරි ගමනක් සඳහා ඇදෙගන යන ආර්ථික සැලැස්මක් 
තමයි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඊෙය් අගමැතිතුමා කියනවා මා අහෙගන සිටියා, "සම්පදායෙය් 
හිර ෙවන්න එපා, අලුත් ෙද් ගැන හිතන්න" කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් 
අය වැෙය් තිෙබන අලුත් ෙද්? මට  ෙම් අය වැෙය් තිෙබන එක 
අලුත් ෙදයක් ගැන කියන්න. 1977 අය වැය ෙල්ඛනයට වඩා, 
1989 අය වැය ෙල්ඛනයට වඩා, 2008 අය වැය ෙල්ඛනයට වඩා, 
2014 අය වැය ෙල්ඛනයට වඩා අලුත් ෙද් ෙමොකක්ද? නැහැ. 
සම්පදායෙය් හිර ෙවලා තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලායි. පැරණි 
තමුන්නාන්ෙසේලායි. යල් පැනලා තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලායි. 
අලුත් ෙදයක් ගැන, අලුත් ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් ගැන, අලුත් 
සැලැස්මක් ගැන ෙනොහිතන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලායි. ගරු 
අගාමාත්යතුමා කියන්ෙන්  ෙම්වා සම්පදායික උගුල් ලු.  

ඔබතුමන්ලාට ෙම් ආර්ථික සැලැස්ම ෙවනස් කරන්න බැරි 
වුණා. ෙම් ආර්ථික උපාය මාර්ග ෙවනස් කරන්න බැරි වුණා. ෙම් 
ආර්ථික උපාය මාර්ගය වැරැදියි. දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ 
ආර්ථික උපාය මාර්ගෙය් වඩාත් ෙව්ගෙයන් යන්න නම්, පළමු 
ෙකොටම කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද?  පළමු ෙකොටම ෙම් ආර්ථික 
උපාය මාර්ගෙය් යන්න නම්, අෙප් රෙට් ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
නිදහස් කරන්න ඕනෑ කියලා කියනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, 1985දී ෙලෝක බැංකු නිෙයෝජිතයන් ෙදෙදෙනක් 
ලංකාවට ආවා. ඒ ෙදෙදනා ඇවිල්ලා කිව්වා, ලංකාෙව් ඉඩම් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හරි බාධාවන් තිෙබනවා, ෙම්වා ලිහිල් කරන්න 
කියලා.  

අද ෙපොෙලොන්නරුෙව් ගිෙයොත් ෙගොවියා ළඟ වත්කම් හැටියට 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? වත්කම් හැටියට තිෙබනවා, ඉඩම. 
වත්කම හැටියට තිෙබනවා, වතුර ෙමෝටරය. වත්කම හැටියට 
තිෙබනවා, රත්රන් බඩු ටිකක්. හැබැයි, රත්රන් බඩු ටික උකස් 
කෙඩ්; වතුර ෙමෝටරය උකස් කෙඩ්. නමුත් ඉඩම උකස් කෙඩ් 
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නැහැ. ඉඩම තවමත් ජනතාව අෙත් තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ඉඩම් 
නීතිය ශක්තිමත්. අෙප් රෙට් ශක්තිමත් ඉඩම් නීතියක් තිෙබනවා.  
ඒ නිසා  ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොළ නිදහස් නැහැ.  ඕනෑ ෙකෙනකුට 
ගන්න, ඕනෑ ෙකෙනකුට විකුණන්න අවශ්ය ෙවන ඉඩම් 
ෙවළඳෙපොළක් නැහැ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැෙයන් 
ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙම් ඉඩම් ෙවළඳෙපොළ නිදහස් කරනවා.  
රත්තරන් බඩු උකස් කරනවා වාෙග් අෙප්  මිනිස්සු අෙප් රෙට් 
ඉඩම් ෙකොම්පැණිකාරයන් කිහිප ෙදෙනකු අතට අත්පත් කරන 
සැලැස්මයි ෙම් හදලා තිෙබන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අනුරාධපුර පැත්තට 
ගිෙයොත් එක කන්නයක ඉඩම අක්කාට අයිතියි. ඊළඟ කන්නෙය් ඒ 
ඉඩම මල්ලිට අයිතියි. ඊළඟ කන්නෙය්දී ඒ ඉඩම ෙලොකු අයියාට 
අයිතියි. ඒ ඉඩම කාටවත් විකුණන්න බැහැ. අක්කාටත් බැහැ; 
අයියාටත් බැහැ. හම්බන්ෙතොට ගත්ෙතොත් හම්බන්ෙතොට 
ඉඩම්වලින් සියයට 51ක් අඳ ඉඩම්. ඒක අඳ අයිතියට විකුණන්නත් 
බැහැ; ඉඩම් හිමියාට විකුණන්නත් බැහැ. ඒ නිසා ඉඩම් නීතිය 
ශක්තිමත්. පූජා ඔප්පු තිෙබනවා, ෙද්වාල ඔප්පු තිෙබනවා. යාපනය 
ගත්ෙතොත් ෙවනම නීති තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ඉඩම් නීතියක් 
තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අදත් අෙප් රෙට් ජනතාව අතර ෙම් ඉඩම් 
සම්පත තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙම් 
ඉඩම් ටික නිදහස් කරනවා. ඉඩම් නීතිය ලිහිල් කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලිව කියනවා, ඉඩම් නීතිය ලිහිල් 
කරනවා කියලා. ඉඩම් නීතිය ලිහිල් කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
සන්තකෙය් තබා ගත හැකි ඉඩම් සීමාවත් අයින් කරනවා. දැන් 
තමන් සන්තකෙය් තබා ගත හැකි ඉඩම් සීමාව ෙකොපමණද? මම 
හිතන විධියට අක්කර 50යි.  පුද්ගලෙයකුට තමා සන්තකෙය් තබා 
ගත හැකි සින්නක්කර ඉඩම් පමාණය අක්කර 50යි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් අක්කර 50 සීමාෙවන් 
නිදහස් කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේ  කියවා බලන්න, අය වැය 
ෙල්ඛනෙය්  199  යටෙත් පැහැදිලිව  කියනවා, ඉඩම් බැහැර 
කිරීෙම් සහ සීමා කිරීෙම් සීමාවන් ඉවත් කරනවා කියලා."බැහැර 
කිරීෙම් සහ සීමා කිරීෙම්" ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඕනෑ 
ෙකෙනකුට ඕනෑ විධියට ඉඩමක් බැහැර කරන්න පුළුවන්. සීමා 
කිරීම් නැහැ. ඕනෑ ෙකෙනකුට ඕනෑ තරම් ඉඩම් පමාණයක් ගන්න 
පුළුවන්.  කාටද ෙම් ඉඩම් ෙදන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
ඉඩම් ෙවළඳ ෙපොළ විවෘත කරන්න උත්සාහ කළා. චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනිය උත්සාහ කළා; මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
උත්සාහ කළා. හැබැයි, අෙප් රෙට් ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත කර 
ගන්න බැරි වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා පැහැදිලි ෙලසම ෙම් ඉඩම් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත කරන්න සැලසුම හදලා තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ඉඩම් මිලදී ගන්ෙන් කවුද? ඉඩම් මිලදී 
ගන්නෙකොට විෙද්ශිකයන්ට තිබූණු බද්ද ඉවත් කරනවා. ෙමොකක්ද 
ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරකසභාපතිතුමනි, 
ෙලෝකෙය් කිසිදු රටක ඉඩමක් ඒ රෙට් පුරවැසියන්ට හා 
විෙද්ශිකෙයකුට සමාන ෙලස ගන්න බැහැ. හැම රටකම ඉඩමක් 
විෙද්ශිකෙයක් ගන්නෙකොට එයට බාධාවන් හදලා තිෙබනවා. ඇයි 
ඒ? ලංකාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ඒක පුද්ගල ආදායම 
උපරිම ෙඩොලර් 4,000යි කියලා.  හැබැයි, සිංගප්පූරුෙව් ඒක 
පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර්  35,000යි. එතෙකොට සිංගප්පූරුෙව් එක 
පුරවැසියකුෙග් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 35,000ක් 
ෙවනෙකොට ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 4,000යි. 
එතෙකොට සිංගප්පූරු වැසිෙයකුට අෙප් රෙට් පුරවැසිෙයකු ඉඩමක් 
මිලදී ගන්නවා වාෙග් හය ගුණයක ආදායමක් තිෙබනවා,  ඉඩමක් 
මිලදී ගන්න. ඒ නිසා ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොළට ලංකාෙව් පුරවැසියකු 
සහ විෙද්ශිකයකු ආෙවොත්, විෙද්ශිකයාට ඒ ඉඩම මිලදී ගැනීෙම් 
හැකියාව වැඩියි.  ඇයි? ඔහු සතු වත්කම් පමාණය වැඩියි.  

ඔවුන්ෙග් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩියි.  එතෙකොට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා අෙප් ලාංකිකයාෙග් ඉඩම ලාංකිකයාෙග් 
තරගකාරිත්වෙයන් ගිලිහී විෙද්ශිකයා අතට යනවා.  

හැබැයි, ඒකට අෙප් රෙට් බාධාවක් තිබුණා. ෙමොකක්ද 
බාධාව? විෙද්ශිකයකු ඉඩමක් ගන්නවා නම්, සියයට 100ක 
බද්දක් ගහන්න ඕනෑ. එතෙකොට සම තරග ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
තිබුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් බද්ද අයින් කරනවා. බද්ද 
අයින් කළාම ෙවන්ෙන් ෙමොකක් ද? එංගලන්තෙය් ඉන්න 
සුද්දාටත්, ඩුබායිවල ඉන්න අරාබිකාරයාටත්, ලංකාෙව් ඉන්න 
සිරිපාලටත් සම ෙලසම ඉඩමක් මිලදී ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. 
ඒක සාධාරණද? ෙලෝකෙය් ෙමෙහම තිෙබන්ෙන්   ෙකොෙහේද? 
ඉතාලි රටට ගිහිල්ලා ඉඩමක් මිලදී ගන්න කාටවත් පුළුවන්ද? 
ඉඩමක් ෙනොෙවයි, කඩයක් දමන්න බැහැ. කඩයක් දමනවා නම් 
දමන්න ඕනෑ, ඉතාලිකාරෙයකුෙග් ලයිෂන් එකක් අරෙගනයි. ඒ 
අයට මාසයකට බද්දක් ෙගවන්න සිදු ෙවනවා. ඩුබායි ගිහිල්ලා 
කාටවත් කඩයක් දමන්න පුළුවන්ද? ඩුබායිවල කඩයක් දමනවා 
නම් කවුරු හරි පුරවැසිෙයකුෙග් නමින් ඉඩමක් ගන්න ඕනෑ. 
ඒකයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැම රටක්ම  ස්වෙද්ශිකයන් අ ෙත් 
තිෙබන ඉඩම් සම්පත ආරක්ෂා කර ගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ස්වෙද්ශිකයන් අෙත් තිෙබන ඉඩම් ටික විෙද්ශිකයන්ට ලබා දීම 
සඳහා සැලසුම් හදනවා. ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනට 
විවෘත කරන්න බැරි වුණා; ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්. ෙපේමදාසට 
විවෘත කරන්න බැරි වුණා; ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ පසු ගිය කාලෙය් 
හිටපු නායකයන්ට විවෘත කරන්න බැරි වුණා. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉඩම් ෙවළඳ ෙපොළ විවෘත කිරීම සඳහා 
සැලැස්මක් හදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  "ඌන උපෙයෝජිත 
ඉඩම්" කියලා,  ඉඩම් සඳහා බැංකුවක් හදනවා. ෙම් ඉඩම් බැංකු 
හදන්ෙන් කාටද? ජනතාවට ෙදන්නද? ජනතාවෙග් ඉඩම් ඌන 
උපෙයෝජිත නැහැ. ජනතාවෙග් ඉඩම් ඌන උපෙයෝජිත ඉඩම් 
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ජනතාවට එෙහම ඉඩම් නැහැ. යාපනෙය් 
ජනතාවෙග් ඉඩම් ඌන උපෙයෝජිතද? එෙහම නැහැ. තිෙබන්ෙන් 
ෙගොඩ ඉඩමක් නම්, ඒ ඉඩෙම් වගා කර තිෙබනවා. තිෙබන්ෙන් 
කුඹුරු ඉඩමක් නම්, වතුර තිෙබනවා නම් ඒකත් වගා කරනවා. 
ඌන උපෙයෝජිත ඉඩම් නැහැ, ජනතාව ළඟ. ඌන උපෙයෝජිත 
ඉඩම් තිෙබන්ෙන්, ආණ්ඩුවටයි. එෙහම ෙනොෙවයිද? ආණ්ඩුෙව් 
ෙගොවිෙපොළවල් තිෙබනවා. මහඉලුප්පල් ලම ෙගොවිෙපොළට  
ගිහිල්ලා බලන්න. මහඉලුප්පල්ලම ෙගොවිෙපොෙළේ  බීජ හදලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, වැඩිපුරම තිෙබන්ෙන් ඉපිල්-ඉපිල් ගස්. 
පැල්ෙවෙහර ෙගොවිෙපොළට ගිහිල්ලා බලන්න. එහා පැත්ෙත් 
තිෙබනවා, සීඅයිසී ෙගොවිෙපොළ. ඒක ෙකොළ පාටට ෙපෙනන 
ෙකොට, ෙමහා පැත්ෙත් තිෙබන පැල්ෙවෙහර ෙගොවිෙපොළ නාටු 
ෙවලා ෙපෙනනවා.  ෙම්වා තමයි, ඌන උපෙයෝජිත ඉඩම්.  
තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්ෙන්, ෙම් "ඌන උපෙයෝජිත ඉඩම්" කියන 
මුවාෙවන් ඉඩම් බැංකුවක් හදලා ඉඩම් ටික ෙකොම්පැනිවලට 
පවරන්නයි. ෙම්ක තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අරමුණ. ඒ නිසා 
පසු ගිය ආණ්ඩු හතරකටම, පාලකයන් හතරෙදෙනකුටම කර 
ගන්න බැරි වුණු ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත කිරීම, අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙව්ගෙයන් කරෙගන යනවා. දැන් ෙම් ඉඩම් 
පනත් ටිකත් තමුන්නාෙසේලා  හදලා ඉවරයි කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සම්බන්ධව ෙව්ගවත්. ජනතා සංවාදයක් ඇති 
ෙවන්න කලින්, මතයක් ෙගොඩනැ ෙඟන්න කලින් නීති ටිකත් 
හදලා ඉවරයි. එතැනින් නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අයවැය  ෙල්ඛනෙය්  199  යටෙත් කියා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? "...අපැහැදිලි හා රළු පනතක් ෙසේ 
සැලෙකන විනිමය පාලන පනත අෙහෝසි කිරීමට...." යනුෙවන් 
එහි සඳහන් ෙවනවා. "අපැහැදිලි හා රළු පනතක්"  කියලා 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, රළුභාවය?  

1815 1816 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 



2015  ෙදසැම්බර්  02  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි වැනි පුංචි රටවලට 
ෙඩොලර් ඕනෑ විධියට ෙගන යන්නත්, ෙඩොලර් ඕනෑ විධියට ෙගන 
එන්නත් ඉඩ කඩ විවෘත කරන්න බැහැ. අපි ෙපොඩි රටවල්. අපි 
සතුව තිෙබන්ෙන්, ෙපොඩි ආර්ථිකයක්. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
ෙසෝෙරෝස් වැනි ව්යාපාරිකෙයකුට තනියම ගන්න පුළුවන්. අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙලොකු, බහු ජාතික සමාගමකට තනියම අත්පත් 
කර ගන්න පුළුවන්. සමහර බහු ජාතික සමාගම්වල පවතින 
ආර්ථිකය ගත්තාම, එයින් සියයට දහයකටත් වඩා අඩුයි, අෙප් 
ආර්ථිකය. අෙප් තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි ආර්ථිකයක්. ඒ නිසා ෙපොඩි 
ආර්ථිකයක සුරක්ෂිතභාවය රැක ගන්න නම්, සිදු ෙවන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන්  ෙමොකක්ද? ෙඩොලර් එහාට ෙමහාට නිදහෙසේ ෙගන 
යන්න ඉඩ කඩ ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා තමයි, විනිමය පාලන 
පනත තිෙබන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ඒක රළු පනතක් කියලා. රළු 
පනතක් නිසා තමයි, ඒක ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද කරන්ෙන්? "අපැහැදිලි හා රළු පනතක්"  
කියලා ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙම්ක අපැහැදිලි නැහැ. ෙමම 
පනෙත් තිෙබන අපැහැදිලිභාවය ෙමොකක්ද? අවුරුදු ගණනාවක් 
ෙම් පනත කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. 1953 ඉඳන් කියාත්මක 
ෙවලා තිෙබනවා. 1977දීවත් ෙම්ක ෙවනස් කෙළේ නැහැ. 1953 
ඉඳලා කියාත්මක වුණු විනිමය පාලන පනත අෙහෝසි කරන්ෙන් 
ඇයි? කාටද, ඒක රළු වුෙණ්? කාටද, ඒ පනත රළු වුෙණ්? කාටද, 
ඒ පනත අපැහැදිලි? ෙමය 1953 ඉඳලා කියාත්මක වුණු පනතක්. 
ගරු මුදල් අමාත්යවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියනවා නම්, 
ඒක රළු පනතක්, ඒක පැහැදිලි නැති පනතක් කියලා, මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් ෙමොෙළේ පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ; 1953 ඉඳලා 
කියාත්මක වුණ පනතක් රළු වුණා නම්; 1953  ඉඳලා කියාත්මක 
වුණු පනතක් අපැහැදිලි වුණා නම්. නැහැ, ෙම් පනත පැහැදිලියි, 
ෙම්ක රළුයි. කවුරු ෙවනුෙවන්ද? ජාවාරම්කාරයන් ෙවනුෙවන්. 
ෙම් පනෙත් පැහැදිලිව බාධා තිෙබනවා, ජාවාරම්කාරයන්ට. ෙම් 
පනත පැහැදිලිව රළු ෙවලා තිෙබනවා, ජාවාරම්කාරයන්ට. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද, කරන්ෙන්? ඔවුන්ට ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
විවෘත කරනවා. ඔවුන්ට ෙම් පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත 
කරන්න තමයි විනිමය පාලන පනත සංෙශෝධනය කරන්ෙන්. 
එතැනින් නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ආෙයෝජනය කරලා ලාභයක් ලැබුෙවොත් ඕනෑම ෙකෙනකුෙගන් ඒ 
ලාභාංශය සඳහා බද්දක් අය කරනවා. ඒක සාධාරණයි ෙන්. 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කරනවා, ලාභයක් 
ලබනවා, ලාභයට බද්දක් අය කරනවා.  

හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද, කියන්ෙන්? 
විෙද්ශිකයන්ෙගන් ඒ බද්ද අය කරන්ෙන් නැහැ කියනවා. ඒක හරි 
කථාවක් ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්ෙන්, ඒෙරොප්ෙප් 
ඉන්න සුද්ෙදෝද? ෙම් ආණ්ඩුව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, තමන්ට 
ඡන්දය දුන්ෙන් කවුද කියලා. ඡන්දය දුන්ෙන් ශී ලංකාෙව් ජනතාව. 
ශී ලංකාෙව් ජනතාව ඡන්දය ෙදනවා;  ඉඩම්  ටික ෙදනවා සුද්දන්ට. 
ශී ලංකාෙව් ජනතාව ඡන්දය ෙදනවා; මුදල් ඇද ගන්න ෙදනවා, 
සුද්දන්ට. ශී ලංකාෙව් ජනතාව ඡන්දය ෙදනවා; ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ලාභාංශය මත අය කරන බද්ද සුද්දන්ෙගන් අය කිරීම 
නවත්වනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්ෙන් ඒෙරොප්ෙප් මිනිස්සුද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්ෙන් ඇඹිලිපිටිෙය් ජනතාව; 
අනුරාධපුරෙය් ජනතාව; ලංකාෙව් ජනතාව. තමුන්නාන්ෙසේලා 
සහන ෙදන්ෙන් කාටද? මීට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා 
ඡන්දය ඉල්ලා ගන්නත් ඕනෑ ඒෙරොප්ෙප් මිනිසුන්ෙගන්. ඉඩම් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට දීලා, බදු සහන ඒ ෙගොල්ලන්ට දීලා, පාග්ධන ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ඒ ෙගොල්ලන්ට නිදහස් කරලා, ලංකාෙව් ජනතාවෙගන් 
ඡන්දය ඉල්ලනවා. ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ, තමුන්නාන්ෙසේලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කිරීෙමන් ලැෙබන ලාභය මත අය කරන 
බද්ද විෙද්ශිකයන්ෙගන් අය කිරීම නවත්වන්ෙන් ඇයි කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ඒක සාධාරණද? 
ලාංකිකයන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කෙළොත් ඒ 
ලැෙබන ලාභාංශයට බද්දක් අය කරනවා. සුද්ෙදක් ආෙයෝජනය 
කෙළොත් බද්දක් අය කරන්ෙන් නැහැ. ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලා 
කාෙග් ආණ්ඩුවක්ද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අපට මතකයි, ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධන 
ව්යාපෘති පනත පිළිබඳ ෙලොකු විවාදයක් ඇති වුණු බව. බැසිල් 
රාජපක්ෂ මහත්මයා තමන්ෙග් ආෙයෝජන පනත ෙලස තමයි ෙම් 
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත ෙගන ආෙව්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත 
මඟින් අෙප් වටිනා ජාතික සම්පත් විශාල පමාණයක් සමාගම් 
ෙවත පවරන්න සැලසුම් වුණා.  

මම එක ෙදයක් කියන්නම්. කාෙවරි ෙදෝණිෙය් තිෙබන අෙප් 
ෙතල් සම්පත ෙකොටස් හතකට කැඩුවා. අෙප් ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි 
ඇමතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා. කඩලා, එක ෙකොටසක් දුන්නා, 
ඉන්දියානු කායින් සමාගමට. ඒ ෙකොටස ෙදන ෙකොට රාජ්ය භාගය 
සියයට 10යි. ඒ කියන්ෙන් බැරල් 100ක් ගත්ෙතොත් ලංකාවට 
බැරල් 10යි තිෙබන්ෙන්; බැරල් 90ක් ඉන්දියාෙව් කායින් 
සමාගමට. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් කාෙවරි මුහුෙද් තිෙබන ෙතල් 
සම්පත එතෙකොට අෙප් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, බැරල් 100ක් 
ගත්ෙතොත් අපට හිමි ෙවන්ෙන් 10යි. 90ක් ෙදනවා, ඉන්දියානු 
කායින් සමාගමට. හැබැයි ඒ ෙවලාෙව්දී ෙමන්න ෙම් කායින් 
සමාගෙමන් බදු අය කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, ආදායෙමන් සියයට 
28ක් බදු ෙලස ලංකාවට ලැබුණා. එතෙකොට ෙතල් බැරල්වලින් 
සියයට 10ක් ලැෙබනවා. බදුවලින් එනවා සියයට 28ක්. එතෙකොට 
ආණ්ඩුෙව් පංගුව සියයට 38ක් වුණා. ඒක සාධාරණයි. සමහර අය 
කිව්වා, ලංකාව වැනි ෙතල් ෙහොයා ෙගන නැති රටක, ෙතල් 
පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ කරලා තිෙබන රටක, ෙතල් උඩට අරෙගන 
නැති රටක ආණ්ඩුෙව් පංගුව සියයට 38ක් ලැෙබනවා නම් ඒක 
සාධාරණයි කියා. අපිත් කල්පනා කළා ෙම්ක සාධාරණ ඇති කියා. 
ෙමොකද,  100ක් ගත්ෙතොත් අපට එයින් 38ක් ලැෙබනවා ෙන්ද 
කියලා. හැබැයි, ෙමොකක්ද කෙළේ? කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති 
පනත ෙගනැල්ලා අවුරුදු 15කට බද්ද අයින් කළා. ෙදනෙකොට  
ගිවිසුෙම් තිබුෙණ් ෙම් බද්දත් එක්කයි. නමුත් කෙමෝපාය 
සංවර්ධන පනත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ෙදන ෙකොට 
තිබුණු සියයට 28ක බද්ද අයින් කළා. ෙදනෙකොට කිව්වා, අපිට 
සියයට 38ක ආදායමක් ලැෙබනවා කියලා. පස්ෙසේ අපට ලැබුෙණ්  
සියයට 10යි.  

''කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත'' කියලා කියන්ෙන් අෙප් 
රෙට් තිෙබන වටිනා සම්පත් බහුජාතික සමාගම්වලට කිසිම බද්දක් 
නැතිව, බදු විරාමයක් සහිතව කුණු ෙකොල්ලයට ලබා ෙදන්න හදපු 
පනතක්. ඒ පනත පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු විවාදෙය්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කරපු අදහස් කියවලා බලන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කරපු කථා කියවලා බලන්න. එම 
පනත අෙප් රෙට් විෙද්ශිකයන්ට විශාල වශෙයන් බදු සහන ෙදන 
පනතක්. ඒ පනත අනුවම තමයි කැසිෙනෝ සඳහා ෙජ්ම්ස් පැකර් 
ලංකාවට ආෙව්. ඉන් පසුව, එම පනත පිළිබඳව ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විශාල විවාදයක් තිබුණා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ පනත ඉවත් කරලා අලුත් පනතක් 
ෙගෙනනවා කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි, 
එය ඉවත් කරන්ෙන් එය නරක නිසා ෙනොෙවයි, නරක මදි නිසා. 
ෙම්කයි තිෙබන පශ්නය. ඒ කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප්ක්ෂා 
කරන ආෙයෝජකයන් ෙග්න්න ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පනතත් මදි. ඒ පනෙතන් ෙදන බදු සහනත් මදි. ඒ පනෙතන් හදලා 
තිෙබන විනාශයත් මදි.  තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ පනත අයින් 
කරන්ෙන් පනෙත් දුර්ගුණයන් මකන්න ෙනොෙවයි. ඒ පනත අයින් 
කරන්ෙන් අලුත් ආෙයෝජන පනතක් ෙග්න්න. ෙමොකද, 
ආෙයෝජනයන් සඳහා ෙම් පනත තව බාධාවක් වන නිසා. 
එතෙකොට ෙම් ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්? එදා කෙමෝපාය 
සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත විනාශකාරී පනතක් කියලා කිව්වා නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගන එන ෙමම ආෙයෝජන පනත එයිට වඩා 
ෙදගුණයක් විනාශකාරී පනතක්. ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ  පැත්ෙතන් විවෘත කිරීම්  කරන්න 
හදනවා. දැන් ෙම් ආකාරයට ඉස්සරහට යන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ඉස්සරහාට යන්න 
නම් ෙමොකක්ද ෙවන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා පාග්ධන ෙවෙළඳ 
ෙපොළ විවෘත කරලා ෙදනවා; ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත කරලා 
තිෙබනවා; ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජන විවෘත කරලා 
ෙදනවා. බහු ජාතික සමාගම්වලට ඇවිත් ඕනෑ විධියට සැණෙකළි 
නටන්න අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා තව 
එක ෙදයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඉඩම දුන්නාට හරි යන්ෙන් 
නැහැ. පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත කරලා දුන්නාට හරි යන්ෙන් 
නැහැ. බදු සහන දුන්නාට හරි යන්ෙන් නැහැ. ලාභාංශය මත අය 
කරන බද්ද අයින් කරලා දුන්නාට හරියන්ෙන් නැහැ. තව එකක් 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් කම්කරු නීති සංෙශෝධනය 
කරලා ෙදන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
අංක 299 යටෙත් පැහැදිලිවම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, කම්කරු 
නීති සංෙශෝධනය කරනවා කියලා. දැන් ෙම් අයුරින් කම්කරු නීති 
සංෙශෝධනය කරන්ෙන්, කම්කරුෙවෝ ශක්තිමත් කිරීෙම් දිශාවටද? 
නැහැ.  ආෙයෝජකයාට තව තවත් කම්කරුවා පීඩාවට පත් කිරීෙම් 
දිශාවට.  ඇයි? අර  ඔක්ෙකොම දුන්නාට වැඩක් නැහැ. ෙමොකද,  
ඔවුන් ෙම් කම්කරු නීතිය යටෙත් එන්ෙන් නැහැ.  

දැන් ෙම් කම්කරු නීතිය සංෙශෝධනය කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරනවා. ෙයෝජනා කරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් අංක 301 යටෙත් ඒ ගැන 
සඳහන් ෙවනවා. මීට කලින් ෙකොන්තාත් පදනම මත බඳවා ගනු 
ලැබූ ෙසේවකෙයක් හිටියා නම්, අඛණ්ඩව මාස 6ක් ෙසේවෙය් 
ෙයදුණා නම් ඔවුන්ට අයිතියක් තිෙබනවා ෙසේවාව ස්ථිර කර 
ගන්න. අඛණ්ඩ ෙසේවෙය් අවුරුද්දක් සිටිෙයොත් තමයි ඒ 
ෙසේවකයාට අයිතියක් තිෙබන්ෙන් ඔහුෙග් ෙසේවය ස්ථිර කිරීම 
සඳහා ඉල්ලීමක් කරන්න. ෙම්ක සාධාරණද? දැන් තමුන්නාන්ෙසේ 
හිටෙගන ඉන්ෙන් කාෙග් පැත්ෙත්ද? කම්කරුවාෙග් පැත්ෙත්ද? ඒ 
කම්කරුවා මාස 6ක් අඛණ්ඩව රැකියාෙව් ෙයදුණාම ඒ ෙසේවය 
ස්ථිර කර ගැනීම සඳහා තමන්ට අවස්ථාවක් ලැෙබනවා නම් ඒක 
ඒ කම්කරුවාෙග් අයිතියක්. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? මාස 6ක කාල සීමාව අවුරුද්ද දක්වා වැඩි කරනවා. 
දැන් කාෙග් පැත්තටද ෙපනී සිටින්ෙන්? අර ඔක්ෙකොම විවෘත 
කළාට ආෙයෝජකෙයෝ එන්ෙන් නැහැ. නැවත ෙමොකද කරන්න 
ඕනෑ? තමන්ට ඕනෑ විධියට කම්කරුවා පාලනය කිරීමට අවශ්ය 
වන නීති සම්පාදනය කරලා ෙදන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒකත් කරලා ෙදනවා. එතෙකොට ෙම් රට කාෙග්ද? ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන්ෙග්ද? ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
ආර්ථික සැලසුම් හදන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවටද, ෙම් රෙට් 
කර්මාන්තකරුවාටද, ෙම් රෙට් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවාටද? නැහැ. මුළුමනින්ම අසාර්ථක ආර්ථික 
ගමෙන්ම යන දිගුවක් හැටියට තමයි අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
දකින්ෙන්.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් හාල් 
බිස්නස් එකක් කළත් ෙපොඩි සමාගමක් හදනවා, බිම් මල් 
නිෂ්පාදනයක් කළත් ෙපොඩි සමාගමක් හදනවා. ෙමොකද, 
ලියාපදිංචි සහතිකයක් තිබුණාම වටිනාකමක් තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් වශෙයන්, බිම් මල් වගාවක් කරනවා නම් "කුසුම් 
බිම් මල්" කියා පැකට් එෙක් මුදණය කරලා ෙවෙළඳ ෙපොළට 
නිකුත් කරන ෙකොට එහි ලියා පදිංචි අංකය සඳහන් කරනවා. එය, 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ බිම් මල්වලට ෙපොඩි සහතිකයක් වෙගයි. දැන් 
ෙම් කුඩා ව්යාපාර ලියා පදිංචි කරනවා. ඒ කුඩා ව්යාපාර ලියා පදිංචි 
කරන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ ව්යාපාර 
ලියා පදිංචි කරන්න රුපියල් 8,000ක් ඕනෑ. ෙම්වා කප්පම්. ඒක 
මතක තබා ගන්න. ෙම්වා ෙපොඩි අයෙගන් ගන්නා කප්පම්. ෙම්වා 
බදු ෙනොෙවයි. ෙම්වාට බදු කියන්ෙන් කවුද? ෙම්වා කප්පම්.  

බැංකුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ගත්ෙතොත්, රුපියල් 10,000ක් 
ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්වා කප්පම්. ෙම්වා බදුද? ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් තිබුෙණ්, රුපියල් ලක්ෂ 
10ක් බැංකුවක තැන්පත් කළාම තැන්පත්කරුට බැංකුෙවන් 
කීයක් ෙහෝ ෙගවන කමයක්. නමුත් දැන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් 
බැංකුෙව් තැන්පත් කරලා, ඒ මුදල ආපසු ගන්න ගියාම බැංකුවට 
කීයක් ෙහෝ ෙදන්න ඕනෑ. දැන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් බැංකුෙව් 
තැන්පත් කරන්න බැහැ, රුපියල් 10,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ 
සල්ලි ෙගදර තබා ගන්න බැහැ, ෙහොරු පනිනවා. දැන් ඒ සල්ලි 
සාක්කුෙව් දමා ෙගන ඉන්න ඕනෑ. ඒකද දන්ෙන් නැහැ, රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා කිව්ෙව්, "අපි ආපුවහම සාක්කු පුරවනවා"යි 
කියලා. ෙමොකද, ඒ මුදල් බැංකුෙව් තබා ගන්නත් බැහැ; ෙගදර 
තබා ගන්නත් බැහැ; සාක්කුෙව් තබා ගන්න ඕනෑ. UNP 
ආණ්ඩුවක් ආවාම සාක්කු පුරවනවාය කියා කිව්වා ෙන්. එතෙකොට 
බැංකුෙව් ෙනොෙවයි සල්ලි තිෙබන්ෙන්, සාක්කුෙව්. ෙමොකක්ද 
ෙම්?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් අලුතින් කමයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. බැංකුවල සල්ලි 

තැන්පත් කර තිෙබනවා නම් ෙගවන්න ඕනෑ; you have to pay. 
You cannot have money in banks - [Interruption.] .Even for 
a current account, it is so. දැන් පිට රට current account එකක 
වුණත් මුදල් තැන්පත් කර තිෙබනවා නම්, අලුත් කමය යටෙත් 
තැන්පත්කරු විසින් ෙගවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ මුදල් බලා ෙගන ඉන්නවාට ෙගවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එංගලන්තෙය් කරන වැඩද ෙම් කරන්න හදන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ. මා නිකම් කියන්ෙන්. 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
කමෙව්දයක්. 

 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා කියන්නම්.  
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා මා කියන්ෙන්. 
 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ෙපොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් 

ෙකොන්තාත්කරුවන් ඉන්නවා ෙන්. දැන් අෙප් රෙට් ෙකොන්තාත් 
එකකට අත් පිට මුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙගවීම් කරන්ෙන් ෙචක්පතකින්. එතෙකොට ඒ ෙචක්පත මාරු කර 
ගන්න බැංකුෙව් තැන්පත් කරන්න ඕනෑ. බැංකුෙවන් ෙචක්පත 
මාරු වුණාම, පඩි ෙගවන්න ඒ ලක්ෂ 10 ගන්න ෙකොට දැන් 
බැංකුවටත් පඩියක් ෙගවන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, මීට 
කලින් ඒ ෙගොල්ෙලෝ පඩි ෙගව්ෙව් පාෙර් වැඩ කරපු ෙකනාට, 
ෙලොරිෙය් වැඩ කරපු ෙකනාට, එෙහම නැත්නම් ටැක්ටරෙයන් ගල් 
ඇදපු ෙකනාට. ඒ ෙගොල්ලන්ට තමයි ෙකොන්තාත්කරුවා පඩි 
ෙගවන්න ඕනෑ. පාෙර් වැඩ කරන ෙකනාට විතරක් ෙනොෙවයි දැන් 
පඩි ෙගවන්න ඕනෑ. ලක්ෂ 10 තබාගත්තාට බැංකුවටත් පඩියක් 
ෙගවන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද ෙම්? ෙම්වා දවසින් දවස සිද්ධ  වන 
ගනුෙදනු. රුපියල් ලක්ෂ 10ක් අවුරුදු 4ක්, 5ක් බැංකුෙව්  නිකම් 
තියලා ඊට පස්ෙසේ ඒ ලක්ෂ 10 ගන්න යන ෙකොට රුපියල් 
10,000ක් ගන්නවා ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම්වා ෛදනිකව සිද්ධ වන 
ගනුෙදනු. අද ලක්ෂ 10 ගන්න ෙකොට ඒක ෙචක් එකකින් හම්බ 
ෙවනවා. ෙහට ඒක මාරු කරෙගන පඩි ෙගවනවා. එතෙකොට 
බැංකුවට රුපියල් 10,000ක් ෙගවනවා. මුදල වැඩි වුෙණොත් තව 
ෙගවන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා ෙන්, "ෙම්ක ෙපොඩි 
මිනිහා ඉලක්ක කරගත් අය වැයක්" කියලා. ෙමොන ෙපොඩි මිනිහා 
ෙවනුෙවන්ද ෙම්ක ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් අය වැය අෙප් රෙට් මුළු 
ෙවෙළඳ ෙපොළම බහු ජාතික සමාගම්වලට විවෘත කිරීම සඳහා 
සකස් කර තිෙබන සැලැසම්ක්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කරගන්ෙන් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය ෙල්ඛනෙය් 151වැනි 
වගන්තිෙයන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? පිට රටින් කසළ ෙත් 
ෙගනැල්ලා අෙප් ෙත්වලට කලවම් කරලා විකිණීම තමයි  අෙප් 
රෙට් ෙත් කර්මාන්තයට තිෙබන විශාලම තර්ජනය. ඒක තමයි ෙත් 
කර්මාන්තකරුවන් හමු වුණාම අපට කියන්ෙන්. අෙප් ෙත් 
කර්මාන්තයට ෙහොඳ brand name එකක් තිබුණා, "Ceylon Tea" 
කියලා. දැන් ඒක කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි පිට 
රටින් ෙගෙනන ෙත් අෙප් ෙත්වලට කලවම් කරලා විකිණීම. ඒක 
ඔබතුමා දන්නවා. ඒ නිසා වළක්වන්න ඕනෑ ඒකයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය 
වැය කථාෙව් 158වැනි වගන්තිෙය් ෙමෙහම කියනවා: 

".... ශී ලංකාව ෙත් ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස ෙත් මිශ කිරීම වැනි කටයුතු 
තුළින් අගය එකතු කිරීම වැඩිකර ගැනීමට උනන්දු කිරීෙම් අරමුනින්       
ශී ලංකාවට ෙත් ආනයනය කිරීම, පවතින ෛනතික රාමුව තුළ ලිහිල් 
කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා." 

දැන් හදන්න ඕනෑ නීතිය ෙමොකක්ද? ෙහොෙරන්, ෙහොෙරන් 
ෙහෝ කසළ ෙත් එනවා නම් එය වළක්වා ගැනීමට තමයි නීති 
හදන්න ඕනෑ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා හදන නීතිය ෙමොකක්ද? 
කසළ ෙත් ෙග්න්න නීති හදනවා. ඉඩම් සම්පත විතරක් ෙනොෙවයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් නිෂ්පාදන රැක ගන්ෙනත් නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා 
ෙපොල් පිට රටින් ෙග්නවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, පශ්නය 
ෙවන්ෙන් ෙම්කයි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඔව්. ඒක ෙවන කථාවක්. 
මම ෙම් කියන්ෙන් ඕනෑම රටක් තමන්ෙග් රෙට් යම් භාණ්ඩයකට 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළොන් පංගුවක් අත් පත් ෙවලා තිෙබනවා 
නම් ඒ භාණ්ඩෙය් ගුණාත්මකභාවය තවත් වර්ධනය කිරීෙමන් 
තමයි ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙලොකු කරගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අෙප් 
ෙත්වලට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පංගුවක් තිෙබනවා. අපට ඒ 
පංගුව තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් අෙප් ෙත්වල 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරලා විතරයි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා 
කරන්න හදන්ෙන් එෙහම ෙවෙළඳ ෙපොළක් අත් පත් කරගන්න 
එක ෙනොෙවයි. ෙකොෙහන් ෙහෝ කසළ ෙත් ෙගනැල්ලා අෙප් 
ෙත්වලට කලවම් කරලා වැඩිපුර ෙත් විකුණලා ගානක් 
ෙහොයාගන්න එකයි තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න හදන්ෙන්. ඒක 
වැරදියි. ඒක අවුරුද්දක් ෙදකක්, කන්නයක් ෙදකක් පවතියි. 
හැබැයි ඕක දිගු කාලීනව ෙත් කර්මාන්තයට යහපත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ෙපොල් 
ආනයනය කරනවා කියලා.  

ෙමවර අය වැය කථාෙව් 160වන පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

 ''...රාජ්ය ආයතන මඟින් හඳුනා ෙගන පාලනය කරන අංශ තුළ කරනු 
ලබන අගය එකතු කිරීම සඳහා ෙපොල් ආනයනය කිරීමට ෙයෝජනා කරන 
අතර...'' 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1977 ෙම් අය  විවෘත 
ආර්ථිකයක් ආරම්භ කරන ෙකොට අපි ෙත්රුම් ගත්ෙත් අෙප් රෙට් 
පධාන අපනයන ෙභෝග ෙවන්ෙන් ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් කියලා. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ආර්ථික සැලැස්ෙම්  2015ට එන විට 
කියනවා, ''අපි ෙත්ත් ෙගන්වනවා, ෙපොලුත් ෙගන්වනවා'' කියලා. 
අෙප් රෙට් quarantine නීතිය අනුව ෙපොල් ෙගන්වන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඕනෑම රටක ''ශාක 
නිෙරෝධායන පනතක්'' තිෙබනවා. සෑම රටක්ම ශාක නිෙරෝධායන 
පනත හදා තිෙබන්ෙන් ඒ රෙට් තිෙබන ෙභෝග, වගාවන් ආරක්ෂා 
කර ගැනීමට. ඒක සෑම රටකම තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි හුඟාක් 
රටවලට යන විට අපට කෑම එකක් ෙගන යන්නත් බැරි 
තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. මට මතකයි,  
ඕස්ෙට්ලියාෙව් එවන් අවස්ථාවක්. ඕස්ෙට්ලියාෙව් කිකට් 
කණ්ඩායම සහ අෙප් කිකට් කණ්ඩායම අතර පශ්නයක් ඇති වුණු 
ෙව්ලාෙව්, අර්ජුන රණතුංග කිකට් නායක හැටියට කටයුතු කරන 
කාලෙය් කිව්ව ෙදයක් මට මතකයි.  ඕස්ෙට්ලියාව එක්ක ගැටුමක් 
අෙප් කිකට් කණ්ඩායමට තිබුණා ෙන්. ඒ ෙව්ලාෙව් ඕස්ෙට්ලියාෙව් 
Quarantine එෙකන් අෙප් කීඩකයන්ෙග් සපත්තු පිටුපසට හරවලා 
බැලුවාලු, පස් තිෙබනවාද කියලා. ඒ නීතිය අනුව එෙහම කරන්න 
පුළුවන්. පස් එක්ක දිලීර, ෙවන ෙවන ෛවරස්වලින් පැතිෙරන 
ෙරෝග එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා, මඩ තිෙබනවාද කියලා සපත්තු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරීක්ෂා කර බැලුවාලු . ඇයි ඒ? -ඒක හිංසාවට තමයි කෙළේ.-  
හැබැයි, හැම රටක්ම තමන්ෙග් ශාක නිෙරෝධායනය ගැන 
කල්පනා කරනවා. ඕනෑ රටකට ඕනෑම ෙදයක් ෙගෙනන්න බැහැ. 
ඒ රෙට් තිෙබනවා, ආරක්ෂක පද්ධතියක්. අෙප් රෙට් නැති ෙලඩ 
ෙරෝග ෙවන රටවල තිෙබනවා. අෙප් ෙපොල්වලට වඩා 
පාකිස්තානෙය් ෙපොල්වල ෙලඩ තිෙබනවා. අෙප් කුකුළන්ට නැති 
ෙලඩ ඉන්දියාෙව් කුකුළන්ට තිෙබනවා. අෙප් එළෙදනුන්ට නැති 
ෙලඩ ඉන්දියාෙව් එළෙදනුන්ට තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් 1981 
ෙම් ශාක නිෙරෝධායන පනත අනුව තාල වර්ගෙය් ශාක ෙහෝ 
නිෂ්පාදන අෙප් රටට ෙගෙනන්න බැරි. හරියට කියනවා නම් පුවක් 
ෙගෙනන්නත් බැහැ; ෙපොල් ෙගෙනන්නත් බැහැ.  මට මතකයි, පසු 
ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙපොල් ගණන් ගියාට පසුව පාකිස්තානෙයන් 
ෙපොල් ෙගනාවා. හැබැයි, ඒ ෙපොල් ටික වරාය ඇතුළට ගත්ෙත් 
නැහැ. ෙපොල් ටික මහ මුහුදට හැලුවා. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ 
ගැන ඇසුවා. මට මතකයි, ඒ ෙව්ලාෙව් අදාළ අමාත්යවරයා 
පිළිතුරු දුන්නා,''අපි ෙපොල් ෙගනාවා. හැබැයි, ශාක නිෙරෝධායන 
පනත අනුව ෙපොල් ලංකාවට ෙගෙනන්න බැරි නිසා ෙපොල් ටික 
මහ මුහුදට හැලුවා'' කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙපොල් ගණන් ගිය 
ෙව්ලාෙව් පාකිස්තානෙයන් ෙපොල් ෙගනාවාම ලංකාව ඇතුළට 
ෙපොල් ෙගෙනන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒවා තමයි වැල්ෙල් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ඒවා තමයි සමහරවිට වැල්ෙල් තිෙබන්ෙන්.  

දැන් කල්පනා කර බලන්න ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙම් ශාක නිෙරෝධායන පනත ශක්තිමත්. ඒ පනත 
අනුව තාල වර්ගෙය් ෙද්වල් ෙගෙනන්න බැහැ. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ''ෙපොල් ෙගෙනනවා'' කියලා. අඩුම 
තරමින් ඒ නීතිය  -quarantine නීතිය- දැන ගන්න ඕනෑ. ශාක 
නිෙරෝධායන පනත  පිළිබඳව නීතියක් තිෙබන්නට ඕනෑ . 

ඊට පසුව පුවක් ගැන කියනවා. ෙම් නීතිය අනුව පුවක් 
ෙගෙනන්නත් බැහැ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද කරන්ෙන්? 
ෙත්, පුවක්, ෙපොල් ආනයනය කරන රාජ්යයක් බවට පත්වී 
තිෙබනවා. එයින් කියන්ෙන් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනයත් බිඳ වට්ටනවා කියන 
එකයි. 

එතැනින් නතර වන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඕනෑම රටකට -විෙශේෂෙයන්ම අප වැනි රටකට- 
අතිශය වැදගත් ෙදයක් තමයි බලශක්තිය. ඒ ෙමොකද? 
බලශක්තිෙය් අයිතිකරුවා තමයි ෙහට ෙම් රට පාලනය කරන්ෙන්. 
අෙප් වැනි කුඩා රටවල බලශක්තිය ෙපෞද්ගලික අංශයට නිදහස ්
කරන එක වැරැදියි. බලශක්තිය කියන්ෙන් ආණ්ඩුව අෙත් පවත්වා 
ගතයුතු ෙදයක්. අෙප් ර ෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට, ජාතික පැවැත්මට 
අතිශය වැදගත් ෙම් බලශක්තිය ආණ්ඩුව අෙත් තබා ගන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා තමයි, විදුලිබල මණ්ඩලයට විදුලිබල ඒකාධිකාරිත්වයක් 
තිබුෙණ්. ඒ නිසා තමයි, ෙතල් සංස්ථාවට ෙතල් ෙගන්වීෙම්, ගබඩා 
කිරීෙම්, ෙබදා හැරීෙම් ඒකාධිකාරිත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
තමයි, විදුලිබල මණ්ඩලයට විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කිරීෙම්, ෙබදා 
හැරීෙම්, සම්බන්ධ කිරීෙම් ඒකාධිකාරිත්වයක් තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙම් ඒකාධිකාරිත්වය බිඳිනවා.  

ෙමවර අය වැය ෙයෝජනාවල 391වැනි ෙඡ්දෙයන් කියනවා 
"උපායශීලී වත්කම් පවා ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න මැළි වන්ෙන් 
නැහැ" කියා. ඒ උපායශීලී වත්කම් ෙමොනවාද කියා එම කාරණයට 
ඉහළින් සඳහන් ෙවනවා. ඒ ෙමොනවාද? ඛනිජ ෙතල් උපායශීලි 
වත්කමක්. විදුලිබලය උපායශීලී වත්කමක්. ඒවා පවා 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
එම ෙඡ්දෙය් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එක පැත්තකින් මූල්ය 
ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත කරනවා. අනික් පැත්ෙතන් ඉඩම් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ විවෘත කරනවා. අනික් පැත්ෙතන් බලශක්ති ෙවෙළඳ ෙපොළ 
විවෘත කරනවා. අනික් පැත්ෙතන් නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හැමදාම ෙතල් 
සංස්ථාවට වැඩිෙයන් ලාභ ෙගනැත් දුන්ෙන් අප සතුව තිබුණු නැව් 
ෙතල් අංශයයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පැවති 2001-2004 
කාලෙය් නැව් ෙතල් අංශෙය් "මැරයින් සර්විස්" කියා 
ෙකොම්පැනියක් හදලා ෙජෝන් කීල්ස් මුදලාලිට වික්කා. හැබැයි, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවක් ගිහින් නැවත ඒ ෙතල් ටැංකි ටික 
ආණ්ඩුවට පවරා ගත්තා. ෙතල් සංස්ථාවට ලාභ ෙගනැත් දුන්ෙන් 
නැව් ෙතල් අංශයයි. ෙතල් සංස්ථාව පාරිෙභෝගිකයන්ට ෙතල් 
විකුණලා පාඩුවක් ලැබුෙවොත්, ඒ පාඩුව නැව් ෙතල් අංශෙයන් 
පියවා ගත්තා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමවර අය වැය ෙයෝජනාවල 
209වන ෙඡ්දෙයන් ෙයෝජනා කරනවා, නැව් ෙතල් අංශයත් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට විවෘත කරන්න. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? 
නැව් ෙතල් අංශය විතරක්  ෙනොෙවයි, තාර ෙගන්වීමත් විවෘත 
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා තාර ටික ෙග්න්නත් බැරි ආණ්ඩුවක්ද? 
අෙප් රෙට් තාර ෙගන්වීෙම් ඒකාධිකාරය තිෙබන්ෙන් ෙතල් 
සංස්ථාවටයි. ෙමොකද, තාර නරක් වන්ෙන් නැහැ. හරි ෙල්සියි, 
ෙගනාවා. ෙගනාවාම ඒවා ගන්ෙනම ආණ්ඩුව. ෙමොකද, පාරවල් 
හදන්ෙන් ආණ්ඩුව ෙන්. තාර ටික ෙපෙටෝලියම් එෙකන් ෙගනාවා; 
ආණ්ඩුවට විකුණුවා. ෙම් තාර ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ෙතල් සංස්ථාව 
වැඩිම ලාභයක් ලැබුවා. ඒක ෙලොකු ෙලොකු කතන්දර කරන්න 
ඕනෑ එකක් ෙනොෙවයි. ෙතල් සංස්ථාව තාර ටික ෙගනාවා; 
ආණ්ඩුව හදන පාරවලට ඒ තාර ටික වික්කා. ඔච්චරයි තිබුෙණ්. 
හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද කරරන්ෙන්? තාර 
ෙවෙළඳ ෙපොළත් විවෘත කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කර තිෙබන්ෙන්? 
තාර ෙගන්වන්නත් ඉඩ ෙදනවා, නැව් ෙතල් අංශයත් ෙදනවා, 
ෙතල් පිරිපහදුවත් ෙදනවා.  

තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි ටිකත් නැවත ෙපෞද්ගලික අංශයට 
පවරන්න යනවා. ඒකත් විකුණලා දැන් කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්. 
එය නැවත ෙපෞද්ගලික අංශයට විකුණන්න සැලසුම් හදා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා මට කියන්න, අගමැතිතුමා 
කිව්ව සම්පදායික ආර්ථික ගමනක ඉන්ෙන් අපිද, කවුද කියලා. 
කවුද සම්පදායික ආර්ථික ගමෙන් ඉන්ෙන්? ෙම්ක 1970 පාලන 
කාලෙයන් ෙවනස් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 77 පාලන කාලෙයන් 
ෙවනස් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 89දී පැවති ෙපේමදාස මහත්තයාෙග් 
පාලන කාලෙයන් ෙවනස් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනියෙග් පාලන කාලෙයන් ෙවනස් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙම්ක කිසිෙසේත්ම ෙවනස් වන්ෙන් නැහැ. ඒ ගමනම 
ෙව්ගෙයන් යන දිගුවක් ෙම්ක. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  Temasek 
කියා -සිංගප්පූරුෙව් තිෙබනවාය කියන- අමුතු වචනයක් 
ෙගනැල්ලා ලංකා ෙහොස්පිට්ල් එක තමුන්නාන්ෙසේලා විකුණන්න 
ෙයෝජනා කරනවා. ඒ විධියට ඔක්ෙකොම සමාගම් ටික විකුණන්න 
හදනවා. කලින් නම් සමාගම් ෙවන ෙවනම තමයි වික්ෙක්.  

එයාර් ලංකා සමාගම ෙවනම වික්කා. ගෑස් සමාගම ෙවනම 
වික්කා. තුල්හිරිය ෙපෙහකම්හල ෙවනම වික්කා. ඇඹිලිපිටිය 
කඩදාසි කම්හල ෙවනම වික්කා. දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? දැන් 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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bulk එකම එකට දාලා විකුණනවා. ෙවනම විකුණන්න ගිෙයොත් 
පශ්න මතු ෙවනවා. අතැනින් කෑ  ගහනවා; ෙමතැනින් කෑ 
ගහනවා. ඒ නිසා ඔක්ෙකොම එකට එකතු කර සමාගමකට දාලා 
විකුණනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ආර්ථිකය හදන්න ෙවන 
කමයක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සමාගම් ටික විකුණලා 
ගන්න සල්ලිවලින් ලබන අවුරුද්ෙද් ආර්ථිකයට ෙපොඩි ගැම්මක් 
ගනීවි. නමුත් ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා. ඕකයි 
සිදු වන්ෙන්. ෙම් සමාගම් ටික විකුණලා සල්ලි ටිකක් ෙහොයා 
ගනීවි. ඒ සල්ලි ටිෙකන් ඊළඟ අවුරුද්ද අරෙගන යාවි. නමුත් ඊට 
පස්ෙසේ  අවුරුද්ෙද් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැෙටනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් සැලැස්ම ෙමොකක්ද? ආර්ථිකය තවතවත් 
ෙකොල්ලකාරි ජාවාරම්කාරයින්ට විවෘත කරන අය වැය 
ෙල්ඛනයක් තමයි ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අධිෙව්ගී මාර්ගත් කළමනාකරණය 
කරන්න ෙයෝජනා කරනවා කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා. 
ලජ්ජයි, පාරක්? පාරක් හදා ගන්න එක අමාරුයි. හදපු පාරට 
ෙකොල්ෙලෝ ෙද ෙදෙනක් තුන් ෙදෙනක් දාලා, ඔවුන්ට කියා ටිකට් 
කඩලා ඒ වාහන යවන්න බැරිද? ඕනෑ නම් ටිකට් නැතිවත් වාහන 
ධාවනය කරන්න ෙදන්න පුළුවන් ෙන්. වාහන යනෙකොට ඇෙරන 
ෙග්ට්ටු පිට රටවල ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒ වාෙග් අෙප් රෙට්ත් 
අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න පුළුවන් ෙන්. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අධිෙව්ගී මාර්ග කළමනාකරණය 
ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට පාරක්වත් 
කළමනාකරණය කර ගන්න බැරිද කියා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. ළමයි ටිකක් දාලා, ඒ අයට ටිකට් 
ටික කඩන්න දීලා, වාහන ය නෙකොට ෙග්ට්ටු අරින්න වහන්නත් 
කටයුතු කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරිද? ෙමොකක්ද, ෙම් 
කරන්ෙන්? මහාමාර්ග ඇමතිතුමා තමයි අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මැතිතුමා. මම හිතන්ෙන් ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්වත් නැතිව 
ෙවන්න ඇති ෙම් ෙයෝජනාව ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනයට ඇතුළත් 
කර තිෙබන්ෙන්. නුවර පැත්ෙත් දරුෙවෝ කීප ෙදෙනකුට රස්සා 
ෙදන්න තිබුණු ෙහොඳ අවස්ථාවක් ෙන් ෙම්ක. ඒකත් නැති කරනවා. 
[බාධා කිරීමක්] වැරැදිලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
BOT කමයට,- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
BOT කමයට හදන්න තිෙබන ඒවා ෙවන්න පුළුවන්. අපි පීමා 

පිටි ෙකොම්පැනිය හැදුවා වාෙග්.  
  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
BOT කමයට හැදුෙවොත් ඇත්ත වශෙයන්ම  ඔය කියන, - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒෙගොල්ලන් කාලයක් පාවිච්චි කර අෙප් අතට ෙදනවා. නමුත් 

ෙම්ක එෙහම නැහැ. එෙහනම් මුදල් ඇමතිතුමා කියන්න ඕනෑ, 
"ෙම් ෙයෝජනා කමය වලංගු වන්ෙන් හදපු පාරවල්වලට ෙනොෙවයි. 
 මීට පසුව හදන පාරවල්වලට තමයි ෙම් පතිපත්තිය වලංගු 
ෙවන්ෙන්." කියා.  

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා, එෙහනම්  ෙම් පතිපත්තිය 
ෙගෙනන්න ඕනෑ ෙම් පාරවල් හැදුවාමයි. අධිෙව්ගී මාර්ග 
කළමනාකරණය කිව්වාම අෙප් ඔළුවට එන්ෙන් දකුණු අධිෙව්ගී 
මාර්ගයයි, කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නව රජය අධිෙව්ගී මාර්ග සෑදීෙම්දී හැකි තරම් දුරට උත්සාහ 

කරනවා, BOT කමයට ෙම් පාරවල් හදන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි පවාහන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳව විවාද කරන දවෙසේදී කථා කරමු. අධිෙව්ගී මාර්ග 
කළමනාකරණය කිරීම ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදනවාය කියනවා 
ෙන්. එතෙකොට අෙප් ඔළුවට එන්ෙන් නැ හැෙන්,  හදන්න තිෙබන 
නුවර පාර; හදන්න plan කරලා තිෙබන දඹුළු පාර පිළිබඳව. අෙප් 
ඔළුවට එන්ෙන් ෙමොකක්ද?  කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය, දකුණු 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන තමයි අපි හිතන්ෙන්. ඒ මාර්ග ටික ගැන 
ෙනොෙවයි කියන්ෙන් කියා ෙමවර අය වැෙය් කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
කරන්ෙන් පාරවල් ටික පවා ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමක් හැර ෙවන 
මුකුත් ෙනොෙවයි. රස්සා කරන තරුණයින්ෙග් job එක පවා 
අනතුරට ලක් ෙවන තත්ත්වයක් තමයි ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා 
කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් ෙවන මුකුත් 
ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

1978 කන්තෙල් වැව් බැම්ම පුපුරලා ගියපු ආකාරය අපට 
මතකයි. සියලුම සම්පත් විනාශ කරෙගන ගියා. වැව කියන්ෙන් 
අෙප් ආර්ථිකය; වැව කියන්ෙන් අෙප් සංස්කෘතිය; වැව කියන්ෙන් 
අෙප් කීඩාව;  වැව කියන්ෙන් අෙප් ඥාතීත්වය. වැව් බැම්ම 
කැෙඩනවා කියන්ෙන් අෙප් ආර්ථිකයත් විනාශයි, අෙප් කීඩාවත් 
විනාශයි,  අෙප් සංස්කෘතියත් විනාශයි, අ ෙප් ඥාතීත්වයත් විනාශයි 
කියන එකයි.  මහා වැවක බැම්ම කඩාෙගන සියලු ෙද් ෙපොඩි 
පට්ටම් කරෙගන යන වර්ගෙය් ආර්ථික සැලැස්මක් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමවර ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  අතිශය 
භයානක, අතිශය විනාශකාරි ආර්ථික සැලැස්මක් තමයි ෙමවර අය 
වැෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ආර්ථික සැලැස්ම 
අතිශය අසාර්ථකයි කියා අපි කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා එතැනින් 
නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ පැත්තට තිෙබන අවස්ථාව උපරිම 
වශෙයන් විවෘත කරන ගමන් ජනතාවට ෙමෙතක් තිබුණු 
සහනවලට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ජනතාවට ෙමෙතක් ලබා දුන්නු 
සහනත් තමුන්නාන්ෙසේලා කප්පාදු කරනවා. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය කප්පාදු කරනවා.  ෙපොෙහොර දමන එක  ෙහොඳද 
නරකද කියා  ෙම් ගරු සභාෙව් විවාදයක් තිෙබන්න පුළුවන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක විද්යාත්මක 
විවාදයක්.  ෙපොෙහොර භාවිතය වකුගඩු ෙරෝගයට ෙහේතු වනවා නම්  
ඉස්ෙසල්ලාම කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? වකුගඩු මර්දන ඒකකයක් 
පිහිටුවන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් වකුගඩු මර්දන ඒකකයක් නැහැ. 
ලංකාෙව් වකුගඩු පර්ෙය්ෂණ ඒකකයක් පිහිටුවන්න. ෙමෙතක් 
කරන ලද සෑම පර්ෙය්ෂණ පතිකාවක්ම එතැනට ඉදිරිපත් කරන්න. 
පර්ෙය්ෂණ පතිකා ඉදිරිපත් කර,  ඒ පිළිබඳව එම ඒකකය ඇතුෙළේ 
සාකච්ඡා කර විද්යාත්මක මතයක් ලබා ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් 
එක එක අය පර්ෙය්ෂණ කරාවි. පර්ෙය්ෂණ පතිකා ෙගනැල්ලා 
මාධ්යවල සාකච්ඡා පවත්වලා කියාවි, "ෙම් වකුගඩු ෙරෝගයට 
ෙහේතුව ෙවල් මාළු කෑම, මාළුවාෙග් ෙබොක්ෙක් ඇල් ගී වර්ගයක් 
හැෙදනවා, ඒ නිසා තමයි  වකුගඩු ෙරෝගය හැෙදන්ෙන්" කියා. 
එතෙකොට ඒ ගම්වල මිනිස්සු මාළු කන එක නතර කරනවා. ෙපොඩි 
එකාට මාළුවලින් ලැබුණු ෙපෝටීන් ටිකත් ඒ නිසාම අහිමි ෙවනවා. 

1825 1826 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ගැඹුරු ළි  ෙඳේ වතුර ෙබොන්න එපා. පාෙවන වතුර බිව්ෙවොත් 
ෙහොඳයි. පදවිෙය් වකුගඩු ෙරෝගය අඩු ඔවුන් පදවිෙය් වැෙවන් 
තමයි වතුර ෙබොන්ෙන්. ඒ නිසා වැෙව් වතුර ෙබොන්න" කියා ඊට 
පසු ඒ උදවියට කියනවා. තවත් උදවිය ඇවිල්ලා කියනවා, 
"වකුගඩු ෙරෝගය හැෙදන්ෙන් ඇලුමිනියම් වළං පාවිච්චි කරන 
නිසාය" කියා. ෙමෙහම  ෙගොඩාක් ෙද්වල් කියනවා. හැබැයි, ෙම් 
සඳහා ෙවනම පර්ෙය්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම හිතන හැටියට මට ෙපරවරු 10.30 ඉඳලා ෙපර වරු 11.30 

වනතුරු පැයක කාලයක් තිෙබනවා. ෙපර වරු 11.30 වන තුරු 
ෙන්. මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. මට කථා කරන්න තව ෙවලාව තිෙබනවා.  

මම කියමින් හිටිෙය් ඒ පර්ෙය්ෂණවලින් තවම වකුගඩු 
ෙරෝගයට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියා තහවුරු කර නැහැ කියන එකයි. 
ෙපෙර්දා රාවය පුවත්  පතට ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් 
මහාචාර්ය -එතුමා කලින් ෙප්රාෙදණිය කෘෂි විද්යාපීඨෙය් 
පීඨාධිපති- බුද්ධි මාරෙඹ් මහත්මයා රසායනියක ෙපොෙහොර සහ 
වල් නාශක පිළිබඳව ඉතාම නිවැරදි දැක්මක්, විද්යාත්මක මතයක් 
ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඒ නිසා වකුගඩු ෙරෝගයට ෙපොෙහොර භාවිතය 
ෙහේතු වනවාද, නැද්ද කියා තර්කයක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙපොෙහොර භාවිතය ඉවත් කරන්ෙන් ෙරෝග කාරක පැතිෙරන නිසා 
නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙවනුවට ආෙද්ශක ෙපොෙහොරක් ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ ෙපොෙහොර ෙහොඳ නැත්නම් ආෙද්ශක ෙපොෙහොර ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක 
නිෂ්පාදන සහනාධාරයක්. ෙම්වා ඇවිල්ලා නිකම් සල්ලි ෙනොෙවයි. 
ෙම් නිෂ්පාදන සහනාධාර. ෙපොෙහොර ටික කුඹුරට ගහපුවාම 
අස්වැන්න වැඩි වනවා. ඒක නිෂ්පාදන සහනාධාරයක්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Will an Hon. Member propose the 

Hon. J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 

now take the Chair. 
 

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 ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. J.M. ANANDA 
KUMARASIRI took the Chair. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් සහනාධාර නිකම් ලැබුණ ඒවා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ෙගොවි 

ජනතාව උපවාස කර, සටන් කර  දිනා ගත්ත අයිතීන් තමයි 
ෙම්වා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙගොවීන්ට කවුරුවත් නිකම් 
තෑග්ගක් විධියට දුන්ෙන් නැහැ. පිටෙකොටුෙව් මාරාන්තික 
උපවාසයක් කළා. මට මතකයි අනුර බණ්ඩාරනායක 
මහත්තයාත්, පූජ්ය ඇල්ෙල් ගුණවංශ හාමුදුරුෙවොත් ඇවිල්ලා  ඒ 
ෙවලාෙව් වතුර ෙපව්වා. උපවාසය කළ බව මට මතකයි. ඒ 
ෙවලාෙව් අනුර බණ්ඩාරනායක මහත්තයා ෙපොෙරොන්දු වුණා. 
එෙහමයි ෙම්වා සිද්ද වුෙණ්. ෙම්වා ජනතාව විසින් දිනා ගත්ත 
අයිතිවාසිකම්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා කප්පාදු කරනවා.  

පළමුවැනි කප්පාදුව ෙමොකක්ද? අක්කර 5 දක්වා තිබුණු 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය අක්කර 2 ½ දක්වා අඩු කළා. ඉස්ෙසල්ලා 
භූමි පමාණය කප්පාදු කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, සීමා කරනවා. ඒ 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය අතුරු ෙභෝගවලටත් දුන්නා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා වීවලට විතරක් කියා සීමා කරනවා. වීවලට 
විතරයි; අක්කර 2 ½ටයි. අවුරුද්දට කන්න ෙදකටම රුපියල් 
25,000යි. ඒ කියන්ෙන් කන්නයකට රුපියල් 12,500යි. අක්කර 2 
½ට කන්නයකට රුපියල් 12,500 කියන්ෙන්, අක්කරයට රුපියල් 
6,250යි. 

සාමාන්යෙයන් අක්කරයකට යූරියා කිෙලෝ ග්රෑම් 135ක් ඕනෑ 
ෙවනවා. දැන් ෙවෙළඳ ෙපොළ මිල ගණන් අනුව යූරියාවලට 
රුපියල් 7,130ක් යනවා. අක්කරයකට TDM ඕනෑ කිෙලෝ ග්රෑම් 
35ක්. දැන් මිලට බැලුවාම රුපියල් 1,980ක් යනවා. අක්කරයට 
TSP ඕනෑ කිෙලෝ ග්රෑම් 35ක්. දැන් මිලට බැලුෙවොත් රුපියල් 
2,102ක් යනවා. ඒ කියන්ෙන්, අක්කරයක් සඳහා ෙපොෙහොර 
ෙවනුෙවන් රුපියල් 11,212ක් යනවා. හැබැයි, එදා රුපියල් 
11,212ක් යන ෙකොට ෙගොවියාට දරන්න සිදු වුෙණ්, රුපියල් 500 
ගාෙන් රුපියල් 2,000යි. එතෙකොට රුපියල් 9,212ක්ම දැරුෙව් 
ආණ්ඩුව. හැබැයි, අද ආණ්ඩුව දරන්ෙන් කීයද? අක්කරයකට 
රුපියල් 5,000යි. හැබැයි, එදා ආණ්ඩුව දැරුවා රුපියල් 9,212ක්. 
ෙගොවියා දැරුෙව් රුපියල් 2,000යි. අද ආණ්ඩුව දරන්ෙන් රුපියල් 
5,000යි. ෙගොවියාට දරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් 
6,212ක්. ඒ කියන්ෙන්, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
සහනාධාරය මඟින් ෙගොවියාට දුන්නු අයිතිවාසිකම 
තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් රුපියල් 4,212කින් අඩු කර තිෙබනවා. 
ෙගොවියාට පසු ගිය කන්නෙය් ෙපොෙහොර සහනාධාරෙයන් රුපියල් 
4,212ක් හම්බ වුණා නම්, දැන් ෙගොවියා අමතරව රුපියල් 4,212ක් 
ෙගවන්න ඕනෑ. අක්කර 2 ½ට ගත්ෙතොත් ෙගොවීන්ට අමතරව 
රුපියල් 11,630ක් යනවා. ෙපොෙහොර ෙවනුෙවන් ෙගොවීන්ට 
අමතරව රුපියල් 11,630ක් ෙගවන්න ඕනෑ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා එතැනින් නතර වුෙණ් නැහැ. වී මිල අඩු 
කළා. සම්බාවල සහතික මිල රුපියල් 50යි තිබුෙණ්. දැන් කීයද? 
දැන් රුපියල් 41යි. අපි අහනවා, පසු ගිය මාර්තු මාසෙය් සම්බා 
කිෙලෝ එක රුපියල් 50 කරන ෙකොට, ෙම් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
සම්බා කිෙලෝ එක රුපියල් 41ක් කරන්න ෙහේතු වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු වුණාද, මිලදී ගැනීෙම් හැකියාව වැඩි 
වුණාද, අස්වැන්න වැඩි වුණාද, අලුත් බීජ සඳහා පර්ෙය්ෂණ 
කළාද, අලුත් බීජ හඳුන්වා දුන්නාද? නැහැ. පසු ගිය මාර්තු මාසෙය් 
දින 100 වැඩ පිළිෙවෙළේදී කිව්වා, "සම්බා කිෙලෝ එකක සහතික 
මිල රුපියල් 50යි" කියා. අද කියනවා රුපියල් 41යි කියා. ඒ 
කියන්ෙන්, සම්බා කිෙලෝ එෙකන් රුපියල් 9ක් අඩු කර තිෙබනවා. 
ෙගොවිෙයක්ෙගන් සම්බා කිෙලෝ 2,000ක් ගත්තා කියමු. ඒකට 
කීයද? කිෙලෝ 2,000ක් ගත්තා නම් රුපියල් 9 ගාෙන් රුපියල් 
18,000යි. එතෙකොට වීවලින් ෙගොවියාට රුපියල් 18,000ක් අහිමි 
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වනවා. කන්න ෙදකට රුපියල් 36,000ක් අහිමි වනවා. 
ෙපොෙහොරවලින් එක කන්නයකට රුපියල් 11,630ක් අහිමි වනවා. 
කන්න 2ට අහිමි වනවා රුපියල් 23,000ක්. එතෙකොට වීවලින් 
රුපියල් 36,000ක් අහිමි වනවා. ෙපොෙහොරවලින් රුපියල් 23,000ක් 
අහිමි වනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙගොවියාට අවුරුද්දකටම අමතරව 
රුපියල් 59,000ක් දරන්න වනවා. ෙගොවිෙයකුට ෙම්ක දරන්න 
පුළුවන්ද? ෙගොවියාෙග් මුළු අස්වැන්න විකුණුවත් ලාභය රුපියල් 
59,000ක් එන්ෙන් නැහැ. ඒක අපි ෙහොඳින් දන්නවා. ෙගොවියාෙග් 
මුළු අස්වැන්න විකුණුවත් රුපියල් 59,000ක ආදායමක් එන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා ෙපොෙහොර ෙවනුෙවනුත්, වී 
මිල අඩු කිරීම ෙහේතුෙවනුත් ෙහක්ෙටයාරයක් ෙවනුෙවන් 
ෙගොවිෙයකුට රුපියල් 59,000ක් දරන්න ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙකන් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවෙග් සහනාධාර 
කප්පාදු කළා. එතැනින් නතර ෙවන්ෙන් නැහැ.  

දිවි නැගුම අරමුදල ගනිමු. දිවි නැගුම පනත ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන ෙවලාෙව්දී අපි කවුරුත් ඒකට උර 
දුන්නා. ඒ පනතට සංෙශෝධන ෙගන ඒෙම් කාරණය 
ෙහේතුෙකොටෙගන තමයි ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට 
තමන්ෙග් තනතුර අහිමිවන්න එක සාධකයක් බවට පත් වුෙණ්. ඒ 
පනත විසින් කරපු ෙද් තමයි, දිවි නැගුම අරමුදල අදාළ 
අමාත්යවරයාට තමන්ට ඕනෑ විධියට පරිහරණය කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව හදලා දුන්ෙන්. දිවි නැගුෙම් අරමුදෙල් තිෙබන්ෙන්  
ජනතාවෙග් තැන්පතු. ජනතාවෙග් තැන්පතු තිෙබනවා නම් ඒක 
මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණයට යටත් විය යුතුයි. මුදල් පනතට යටත් 
විය යුතුයි. නමුත්, මුදල් පනතින් අයින් කර දිවි නැගුම පනතකට 
විතරක් දිවි නැගුම අරමුදල ඇති කළා. ඒක නිසා තමයි බැසිල් 
රාජපක්ෂ මහත්තයාට remand වන්න සිදු වුෙණ්. ඒක නිසා තමයි  
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්වරයාට, දිවි නැගුම 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට සිරගත වන්න සිදු වුෙණ්. ඒක නිසා 
තමයි මහා වංචාවන් සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා දිවි නැගුම අරමුදල 
වංචාකාරි ෙලස උපෙයෝගි කර ගන්න එදා තිබුණු දිවි නැගුම පනත 
උපෙයෝගි වුණා. ඒ නිසා තමයි ඒ පනතට විරුද්ධව අපි ඡන්දය 
පාවිච්චි කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලාත් විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කළා. 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා එදා ඒකට විරුද්ධව කථා කළා. 
හැබැයි, අද ෙමොකද කරන්ෙන්?  

අද දිවි නැගුම අරමුදල ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවත් එක්ක 
ඒකාබද්ධ කරන්න යනවා. ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවත් එක්ක 
ඒකාබද්ධ ක රන්ෙන් ඇයි? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව පවත්වාෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? විශාල 
ෙගොඩනැඟිලිවල, විශාල AC කාමරවල. ෙලොකු වාහන පාවිච්චි 
කරන managersලා අෙත්, ෙලොකු වැටුපක් ෙගවන managersලා 
අෙත්, ෙලොකු අධ්යක්ෂ මණ්ඩල අෙත්, ෙලොකු වැටුප් ෙගවන 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල අෙත් තමයි තමයි ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව 
තිෙබන්ෙන්. දිවි නැගුම බැංකුව තිෙබන්ෙන් ගෙම් කාමරයක. Fan 
එකකුත් නැහැ. දූවිලි වැදුණු ෙම්සයක් උඩයි files ටික තියාෙගන 
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා දිවි නැගුම බැංකුවට පුළුවන් අඩු ෙපොලියට ණය 
ෙදන්න. ඒක overhead  එක - පවත්වාෙගන යන වියදම අඩුයි. 
ඒක ගාමීය බැංකුවක්. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද 
කරන්ෙන්? ෙම් දිවි නැගුම බැංකුව ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට 
ඒකාබද්ධ කරනවා. ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? තවත් වාණිජ බැංකුවක්. දිවි නැගුම බැංකුව තවත් 
වාණිජ බැංකුවක් ෙනොෙවයි.  දිවි නැගුම බැංකුව හරහා ගම්වල 
සාමාන්ය පුරවැසියන්ට සාධාරණ ෙලස ෙපොලියට යම් මුදලක් 
ගන්න තිබුණා නම් ඒකත් තමුන්නාන්ෙසේලා අෙහෝසි කර 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා අමුතු 
වර්ගෙය් බදු පනවනවා. වාහනයක් lease කරලා ගන්න යන්ෙන් 

ඇයි? සල්ලි නැති නිසායි. හැබැයි, lease කිරීම සඳහා වාහනය 
තක්ෙසේරු කරන්න ගිෙයොත් ඒකටත් සල්ලි ගන්නවා. සල්ලි නැති 
ෙකනා තමයි lease කරලා වාහනයක් ගන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
නම් එකවර සල්ලි දීලා ගන්නවා ඇති. හැබැයි, සාමාන්ය 
පුරවැසියකු lease කරලා වාහනයක් ගන්ෙන් සල්ලි නැති නිසායි. 
හැබැයි, වාහනය තක්ෙසේරු කරන්නත් සල්ලි ගන්නවා. ඒ අනුව 
three-wheeler එකක්, motorcycle එකක් තක්ෙසේරු කරන්න 
රුපියල් 2,500ක් ඉල්ලනවා. අෙනකුත් වාහන තක්ෙසේරු කරන්න 
රුපියල් 15,000ක් ඉල්ලනවා. එතෙකොට lease කරලා වාහනයක් 
ගන්න යනවා නම් වාහනෙය් තක්ෙසේරුවට ෙවනම රුපියල් 
15,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ජනතාවට යම් අයිතිවාසිකම් ලැබී තිබුණා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා  
ඒ අයිතිවාසිකම්  කප්පාදු කරනවා. 

එතැනින් නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. පාසල් නිල ඇඳුම 
සම්බන්ධෙයන් ෙමොකද කරන්ෙන්? දැන් ෙලොකු කථාවක් 
කියනවා, "අපි වංචා, දූෂණ නතර කරනවා" යි කියලා. පාසල් නිල 
ඇඳුම ෙදන්න ෙහේතු ෙදකක් තිබුණා. එකක් තමයි නිල ඇඳුම 
ගන්න බැරි දරුවාට නිල ඇඳුමක් ලබා දීම. ෙදවැනි එක, හැම 
පන්තියකම දරුවන් එක සමාන ඇඳුම්වලින් සමානතාවක් ෙගොඩ 
නැඟීම. නිල ඇඳුම දීෙම්දී ෙම් අරමුණු ෙදකම තිබුණා. නැත්නම් 
සල්ලි තිෙබන ෙකනා ෙහොඳ ඇඳුමක් ඇඳෙගන එනවා. සල්ලි නැති 
ෙකනා දිය වුණු ඇඳුමක් ඇඳෙගන එනවා. එතෙකොට ඒ දරුවාෙග් 
මානසිකත්වය ෙහොඳ නැහැ. ඒ නිසා පාසල් නිල ඇඳුම ලබා දීෙම් 
කමෙව්දෙය් අරමුණු ෙදකක් තිබුණා. ඒ තමයි, ඇඳුමක් ගන්න බැරි 
ෙකනාට ඇඳුමක් ලබා දීමත්, පාසල තුළ සමානතාවක් ෙගොඩ 
නැඟීමත් කියන කාරණා ෙදක.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, නිල ඇඳුමට ෙරදි ෙදනවා 
ෙවනුවට, වවුචරයක් ෙදනවා කියලා. ෙකොළඹ තිෙබන ෙරදි මිලම 
ද මැදවච්චිෙය් තිෙබන්ෙන්? මා අහන්ෙන් එච්චරයි. අමාත්යවරයා 
කියලා තිෙබනවා මා දැක්කා, ඒ ෙදන මුදලින් නිල ඇඳුමට 
අමතරව තව ෙමොනවා හරි ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් 
මැදවච්චිෙය් එෙහම තමයි ෙවන්ෙන්. ඉස්ෙකෝෙල් යන අයියාට 
shirt එකට ෙරදි අරෙගන ෙගදර  ඉන්න නංගිට ගවුම් ෙපොඩියකටත් 
ෙරදි කෑල්ලක් ගනීවි. ඒ, එෙහේ ෙකනා. ෙමෙහේ සල්ලි තිෙබන 
ෙකනා තව අතිනුත් ගණනක් දීලා ෙරදි කෑල්ලක් ගනීවි. එතෙකොට 
පාසෙල් පන්තිෙය් වාඩි ෙවන ෙකොට ෙපෙනනවා, ෙමයාෙග් ඇඳුම 
ෙමෙහමයි, ෙමයාෙග් ඇඳුම ෙමෙහමයි, ෙමයා වත්කම් තිෙබන 
ෙකෙනක්, ෙමයා වත්කම් නැති ෙකෙනක් කියලා. ඒ නිසා ෙම් 
පාසල් නිල ඇඳුම සමාන ආකාරෙයන් දීම කළ යුතුව තිබුණා. 
ෙමොකද, එතැන මානසික පශ්නයක් තිබුණා. ඒකත් ෙම්ෙකදී 
සැලකිල්ලට ලක් කළා.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා වවුචර් ෙබදනවායි කියලා. 
ෙම් වවුචරය ආෙයමත් උද්ධමනය අනුව ගළපනවාද, මිල වැඩිවීම් 
අනුව ගළපනවාද, පෙද්ශ අනුව ගළපනවාද? ෙම් ඔක්ෙකෝම 
ෙබොරු කථා. තමුන්නාන්ෙසේලාට එකපාර පාසල් නිල ඇඳුම අයින් 
කරන්න බැහැ. අයින් කිරීෙම් වක පාර තමයි ෙම්. ෙම් සැෙර් 
වවුචරය ෙදනවා.  ඊළඟ වතාෙව් වවුචරයත් නැහැ. ඒ ගමන තමයි 
ෙම් විවෘත කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 ඊළඟට, වාහන permit එක කියන්ෙනත් ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකමක්. ඒක ඒ ජනතාව සටන් කරලායි දිනා ගත්ෙත්. 
ෙම්ක සුෙඛෝපෙභෝගි වැඩක් ෙනොෙවයි. ෙමොකක්ද සුෙඛෝපෙභෝගී 
වැෙඩ්? වික්කාද? ඔව්. සමහර අය වික්කා. උපරිම කීයද හම්බ 
වුෙණ්? රුපියල් ලක්ෂ 15යි.  ලක්ෂ 15ට විකුණුෙව් ඇයි? Permit  
එක අරෙගන වාහනයක් මිලදී ගන්න සල්ලි නැති නිසායි. ෙමොකද, 
permit එකත් එක්ක වාහනයකුත් මිලදී ගන්න ඒ අයට සල්ලි 

1829 1830 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා නම් ඒ අය permit එක විකුණන්ෙන් නැහැ. එෙහනම් 
වාහනයක් මිලදී ගන්නවා. ෙම් රුපියල් 40,000, 50,000 පඩියක් 
අරෙගන රාජ්ය ෙසේවකයකු ෙකොෙහොමද වාහනයක් ගන්ෙන්? 
Lease කළත් රුපියල් 25,000ක් යනවා. ඉතිරි රුපියල් 25,000න් 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා සමහර අය permits විකුණුවා. 
ලක්ෂ 15ට විකුණුවා නම් ලක්ෂ 15ට වඩා අඩු වාහනයක් මිලදී 
ගත්තා. එෙහම නැත්නම් ෙග් හදා ගත්තා.  ඒක නිකම් ලැබුණු 
එකක් ෙනොෙවයි. ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කල්පනා කරනවා නම් කල්පනා කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ඒක 
තව අයට ෙදන්නයි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
ඒක තව අයට ෙදන්න ෙනොෙවයි. තිෙබන එකත් කප්පාදු 
කරන්නයි. දැන් ලක්ෂ 10ක් ෙදනවාලු. ඒ කවදා වනතුරුද?  2016 
ජනවාරි මාසෙය් 01වැනි දා ඉඳන් රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන අයට 
permit එක නැහැ. ලක්ෂ 10ත් නැහැ, ඒ ෙගොල්ලන්ට. ෙම්කයි 
සිද්ධ කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ජනතාව දිනාෙගන තිෙබන 
අයිතිවාසිකම් තමුන්නාන්ෙසේලා කප්පාදු කර තිෙබනවා.  

ඊළඟට, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරනවා 2016 ජනවාරි 
මාසෙය් 01වැනි දා ඉඳන් රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන අයෙග් විශාම 
වැටුප අෙහෝසි කරන්න. සාධාරණද ෙම්ක? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, විශාම වැටුප කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් හැම ෙදනාම 
වැඩ කරන්ෙන් ෙමොකටද? අපි හැම ෙදනාම කරන්ෙන් සමාජ 
කාර්යයක්. ගුරුවරු ඉස්ෙකෝලයට ගිහිල්ලා උගන්වනවා. ඒ අයට 
ෙපෞද්ගලික පඩියක් හම්බ ෙවනවා. ඒ අය කරන්ෙන් සමාජ 
කාර්යයක්. බස් ෙකොන්ෙදොස්තර බස් එෙක් වැඩ කරනවා. ඒ අය 
වැඩ කරන මිනිස්සු වැඩෙපොළට ෙගන යනවා.  ඒ අයට පඩියක් 
හම්බ ෙවනවා. ඒ අය කරන්ෙන් සමාජ කාර්යයක්. ෙම් වැඩ කරන 
අපි ඔක්ෙකෝම කරන්ෙන් සමාජ කාර්යයන්. ඒ සමාජ කාර්යයන් 
ෙවනුෙවන් තිෙබන වගකීම ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොල්ලන්ට බැරි 
වුණාම ඒ ෙගොල්ලන්ට රැකවරණය  දීම, ඒ ෙගොල්ලන් රැක බලා 
ගැනීම සමාජෙය් වගකීමක් සහ යුතුකමක් වනවා. වැඩ කරන්න 
පුළුවන් කාලෙය් ඒ ෙගොල්ලන් සමාජය ෙවනුෙවන් වැඩ කරනවා. 
බැරි ෙවන කාලෙය් ඒ ෙගොල්ලන් රැක බලා ගැනීම සමාජෙය් 
වගකීමක්. ඒ වගකීම ශක්තිමත් ෙලස තහවුරු කරන එකක් තමයි 
විශාම වැටුප කියන්ෙන්. ඒෙකන් තමයි ඒක තහවුරු කරන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? විශාම වැටුප අෙහෝසි 
කරනවා. ඇයි ඒ? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මිථ්යාවක් තිෙබනවා. ඒ 
මිථ්යාව තමයි "ෙම් රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන්ෙන් විශාම වැටුප 
තිෙබන නිසා, ඒ නිසා පස්ෙසන් එනවා, ෙබ්ෙරන්න බැහැ, ෙම් 
විශාම වැටුප නිසා තමයි රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන්න ෙපොරකන්ෙන්,  
ඊට පස්ෙසේ ෙපෞද්ගලික අංශයට යයි" කියන එක. ඇත්තටම 
කරන්න තිෙබන්ෙන් තිෙබන අයිතිවාසිකම නැති කරන එක 
ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙහෝසි කෙළේ නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, ජනවාරි මාසෙය් 1වැනි දා සිට. සමාවන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙහෝසි කරලා නැහැ.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. ජනවාරි මාසෙය් 1වැනි දා සිට රාජ්ය ෙසේවයට 

බැ ෙඳන අයෙග් විශාම වැටුප අෙහෝසි  ෙකෙර්. නව කමයක් හදයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, අපි අලුත් කමයක් හඳුන්වා ෙදනවා.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔය කම අපි දන්නවා ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අලුත් කමයක් හඳුන්වා ෙදනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉතින් ෙම් තිෙබන කමය ෙහොඳයි ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අලුත් කමයක් හඳුන්වා ෙදනවා. ඒක වැරදියි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් මුළු ගමන දිහා බැලුවාම ෙම් හදන කමය වැඩ කරන 

ජනතාවට - [බාධා කිරීමක්] 

මෙග් ෙවලාව අවසන් නිසා මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් හදන කමය ජනතාවට හිතකර වැඩසටහනක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම විශාම වැටුප් කමය 

අෙහෝසි කරලා නැහැ. ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා අලුතින් බැ ෙඳන 
කට්ටියට නව විශාම වැටුප් කමයක් අපි සකස් කරනවා.  

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නව දායක විශාම වැටුප් කමයක්. ඔබතුමා වචන ෙත්රුම් 

ගන්න. නව දායක විශාම වැටුපක්.  
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්, දායක.  
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නව දායක විශාම වැටුපක්. ෙම්වා ජනතාව දිනාගත් 

අයිතිවාසිකම්. තමුන්නාන්ෙසේලා සැලැස්ම හදනවා නම් හදන්න 
ඕනෑ, රාජ්ය ෙසේවෙයන් විශාම ගියාම ඒ විශාමිකයාට තමන්ෙග් 
ජීවිතය ගත කිරීම සඳහා තිෙබන සුරක්ෂිතභාවය කප්පාදු කරන 
විධියට ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන එක්ෙකනාටත් 
ඒ සුරක්ෂිතභාවය හදන විධියටයි. එෙහමයි තරගකාරිත්ව ෙග්න්න 
ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා තරගකාරිත්ව ෙග්න්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
රාජ්ය ෙසේවෙය් තිෙබන එක කප්පාදු කරලා ෙපෞද්ගලික අංශයට 
සමාන කරනවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් තිෙබන එක රැකලා ෙපෞද්ගලික 
අංශයටත් ඒක ලබා දීලා තමයි ෙම් ෙදක අතර සමානකම හදන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තිතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. කාලය 

ෙගවී යන නිසා, අවසාන වශෙයන් මම  වාහන permits  ගැන 
කියන්න ඕනෑ. ඇත්තටම ෙම් ඇමතිවරයාට වාහනත් එක්ක 
තරහක් තිෙබනවා. එයාට ෙකෝට්ෙට් ඉඳන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන 
ෙකොට traffic jams  අහුෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. එෙහම නම් තරහ 
ෙවන්න ඕනෑ අපියි. ආපු දවෙසේ ඉඳන් එයාට ෙම් වාහන ගැන 
ෙලඩක් තිෙබනවා. පසු ගිය මාර්තු මාසෙය් දින 100 වැඩසටහන 
එන ෙකොට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ජනපිය වාහනය බවට පත් ෙවලා 
තිබුෙණ් hybrid  වාහනයයි. ඒක තමයි සාමාන්ය ෙකෙනක් මිල දී 
ගන්න වාහනය. ඒකට බද්දක් ගහලා මිල වැඩි කළා. ෙමවර තවත් 
රුපියල් ලක්ෂ පහක් වැඩි කළා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ෙග්න 
ෙකොට සාමාන්ය ෙකනකුෙග් ජනපිය වාහනය බව ට පත්ෙවන්න 
තිබුෙණ් electric car  එකයි. ඒක පරිසරයටත් ෙහොඳයි. වියදමටත් 
ෙහොඳයි. ෙනෝර්ෙව් වැනි රටවල electric car එක ෙනොමිලෙය් 
charge  කරලා ෙදනවා. ඒ තරම් පරිසරහිතකාමය වර්ධනය කරන 
කාර් එකක්. ලක්ෂ 29ට තිබුණු කාර් එක ලක්ෂ 25කින් වැඩි කරලා 
ලක්ෂ 54 දක්වා වැඩි කළා. ඇයි ඒ? පසු ගිය මාර්තු මාසය ෙවන 
ෙකොට  ජනපිය ෙවලා තිබුණ  hybrid  car එෙක් මිල වැඩි කළා. 
ෙම් ෙනොවැම්බර් මාසය වන විට ජනපිය electric car   එක. ඒෙක් 
මිල වැඩි කරනවා. ඇයි ඒ?  Maruti car  එකට ෙවෙළඳ ෙපොළ 
හදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා Maruti ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන ෙසොයලා 
බලන්න. පසු ගිය අවුරුදු පෙහේ ලංකාෙව් Maruti car  එක විකිණුන 
පමාණයට සමානයි, ෙම් මාස 11 Maruti car  විකිෙණන පමාණය. 
ඇයි ඒ? AMW  ආයතනය කාෙග්ද? ෙම් ළඟදී ඒෙක් ෙකොටස් 
වික්කා. ෙසොයිසා මහත්තයාට අයිතිව තිබුණා. ෙකොටස් විකිණුවා. 
ඒ ෙකොටස් මිල දී ගත්ෙත් කවුද? තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය 
ෙල්ඛන හදන්ෙන් ජාවාරම්කාර වැඩවලටත් එක්කයි. පතිපත්ති 
විතරක් ෙනොෙවයි, ජාවාරම්කාර වැඩත් තිෙබනවා. Maruti  එකට 
අතිෙර්ක ලාභ හදන්න වැඩක් හදලා තිෙබනවා.   

තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ඕනෑ ෙකනකුට ලංකාවට රත්රන් 
ෙග්න්න පුළුවන්; රන් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න පුළුවන් කියලා. 
මීට පස්ෙසේ හැම ෙදනාටම රත්රන් ෙග්න්න බැහැ. බලපත 50ක් 
ෙදනවා. දැනටමත් පණස් ෙදනා ෙතෝරා ෙගන ඇති. ඒ පණස් 
ෙදනා දැන් ෙග් වෙට් කැරෙකනවා ඇති. ෙම්වා ගැන කල්පනා කර 
බලන්න. බලපත 50ක් ෙතෝරා ගන්නවා. මීට පස්ෙසේ ෙවනත් අයට 
රත්රන් ෙග්න්න බැහැ. කුඩා රන්කරුෙවක් ඩුබායිවලට ගිහිල්ලා 
රත්රන් බිස්කට් ෙදකක් ෙගනැල්ලා කරාබු ෙදකක් හදලා, ෙච්න් 

එකක් හදලා නිකවැරටිෙය්, ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙපොඩි රත්රන් බඩු 
කඩයක් පවත්වා ෙගන ගියා. දැන් කියනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ට එෙහම 
රත්රන් බිස්නස් කරන්න බැහැයි කියලා. රත්රන් business එක 
කරන්න පධාන වශෙයන් රත්රන් ෙග්න්න පණස් ෙදනකුට බලපත 
ෙදනවා. ඒ පණස් ෙදනා ෙතෝරාෙගනත් ඉන්නවා. එතෙකොට 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මුළු රන් ෙවෙළඳ ෙපොළම ජාවාරම්කාර 
පැළැන්තියකට හදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ෙම් 
කාරණයත් කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා  ගැඹුරු මුහුෙද් 
මාළු අල්ලන්න බලපත ෙදනවා කියනවා. මුහුෙද් මාළු අල්ලන්න 
බලපත ෙමොකටද? ෙම් රෙට් පුරවැසිකම තමයි මුහුෙද් මාළු 
අල්ලන්න තිෙබන බලපතය. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ගැඹුරු 
මුහුෙද් මාළු අල්ලන්න බලපතයක් ෙදනවා. බලපතය ගන්න 
එක්ෙකනාට ධීවරෙයෝ 100ක් රැකියාෙව් ෙයොදවන්න අයිතිය, 
හැකියාව තිෙයන්න ඕනෑලු. ඒ කියන්ෙන් බලපතය ගන්න 
එක්ෙකනාට ධීවරෙයෝ 100ක් ෙයොදවන්න පුළුවන්කම  තිෙයන්න 
ඕනෑ. ෙම් ධීවරයාටද අවස්ථාව ෙදන්ෙන් කියලා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. ෙම් අවස්ථාව ෙදන්ෙන් ධීවරයාට 
ෙනොෙවයි. ධීවරයාට අවස්ථාව ෙදනවා නම් ධීවරයාෙග් තාක්ෂණය 
දියුණු කරන්න, අලුත් ෙමවලම් ටික හඳුන්වා ෙදන්න, මාළු ෙසොයා 
ගැනීෙම් කම හදන්න, ජීවිත ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලසුම් හදන්න 
ඕනෑ. ඒ විධියට ධීවරයා රකින්න ඕනෑ. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගැඹුරු මුහුෙද් මාළු අල්ලන්න 
බලපතයක් ෙදනවා. බලපතය ගන්න එක්ෙකනාට  ධීවරෙයෝ 
100ක් ෙයොදවන්න පුළුවන්කම තිෙයන්න ඕනෑ. ඒ විධියට දැන් 
ධීවර කර්මාන්තයත් ෙකොම්පැනිවලට පවරනවා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ආර්ථික සැලැස්ම උපාය මාර්ගයක් 
විධියට අසාර්ථකයි. ජනතාවෙග් සහන කප්පාදු කරනවා. ෙතෝරා 
ගන්නා ලද ජාවාරම්කාරයින් කණ්ඩායමකට ෙදොරටු විවෘත කරන 
ආර්ථික අය වැයක් ෙම්ක. ඒ නිසා ෙම් අය වැය කිසිෙසේත්ම ඈත 
ෙගොවි ජනතාවෙග් ජීවිතයට, ධීවර ජනතාවෙග් ජීවිතයට, රැකියා 
විරහිත තරුණයාට තමන්ෙග් ජීවිතය පිළිබඳ බලාෙපොෙරොත්තුවක්, 
අෙප්ක්ෂාවක් කිසිෙසේත්ම ෙගොඩනඟන්න පුළුවන් අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ෙනොෙවයි.  ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පැරණි යල්පිනූ, 
සාම්පදායික, ගතානුගතික, ගමන් කරපු ගෙම්ම ඉදිරියට යන අය 
වැය ෙල්ඛනයක් හැරුණුෙකොට අලුත් කිසිවක් නැති, කිසිම අලුත් 
දැක්මක් නැති, අලුත් උපාය මාර්ගයක් නැති අසාර්ථක ගමෙන්ම 
දිගුවක් සහ ෙව්ගවත්භාවයක්. මහ වැෙව් වැව් බැම්ම කැඩුවා වාෙග්  
සංස්කෘතිය, සදාචාරය, පැවැත්ම, නිෂ්පාදනය, ෙවෙළඳ ෙපොළ, 
ඉඩම්, පාග්ධනය, කර්මාන්ත ෙම් සියල්ල ෙපොඩිපට්ටම් කර ෙගන 
යන විනාශකාරී අය වැයක් ෙම්ක. ඒ නිසා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පරාජයට පත් කළ යුතුය කියලා ෙයෝජනා 
කරමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
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, අෙප් ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමා මහත් ආෙව්ගයකින් කථා කළා. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය එතුමාට ෙචෝදනා කරනවා, එතුමා අපිත් එක්ක "ඩීල්" 
කියලා. අපිත් එක්ක "ඩීල්" නැහැ කියලා ෙපන්වන්න ෙවන්න 
ඇති, එතුමා එතරම් ආෙව්ගෙයන්  කථා කෙළේ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-  

1833 1834 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවස්ථාවක් ෙදන්න කාලය නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙග් නම කියපු නිසා-  
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ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ඒක මෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒක ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනා 

පස්ෙසේ ෙබ්රා ගන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මුලින්ම ඔබතුමාට කියනවා, 
මට ෙවන් කර ඇති විනාඩි 30න් විනාඩි 5ක් ගරු හරින් පනාන්දු 
ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා,  මම පාවිච්චි කරන්ෙන් 
විනාඩි 25යි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
20වන දා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් සම්මුතිවාදි රජෙය් මංගල අය වැය රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද්ෙද්,                 
ශී ලංකා ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් යුග ෙපරළියකට මුල් වූ දිනයක 
පළමු සංවත්සරෙය් ආසන්නම දිනෙය්දීයි. අපට මතකයි, ගිය 
අවුරුද්ෙද් -2014- ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 21වන දා කිසි  ෙකෙනකු 
ෙනොසිතූ ෙමොෙහොතක හවස තුනට ෙකොළඹ මහ නගර ශාලාවට                    
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පධාන ෙල්කම් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා, චන්දිකා කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිනිය සමඟ 
ඇවිල්ලා, හදිසි පුවත් පත් සාකච්ඡාවක් තියලා, එතුමා විපක්ෂෙය් 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා බවට පත් වන්නට කැමැත්ත පකාශ කළ බව. 
ඇත්ත වශෙයන්, අන්න ඒ ෙමොෙහොත මෑත ශී ලාංකීය ෙද්ශපාලන 
ඉතිහාසෙය් මහා යුග ෙපරළියක මුල් පියවර හැටියට දැන් 
ඉතිහාසගත ෙවලා තිෙබනවා.   

ඊට පසු දිනක, එවකට විපක්ෂ නායකතුමා වූ රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පධාන ෙල්කම් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පධාන මූලස්ථානයට, 
සිරිෙකොතට කැඳවලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පූර්ණ සහෙයෝගය 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා වන සිරිෙසේන මැතිතුමාට ලබා ෙදන බවට 
පතිඥා දුන්නා.  

 තවත් පක්ෂ හා කණ්ඩායම් රාශියක් එකතු කරෙගන, අතිපූජ්ය 
මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ඇතුළු සර්ව 
ආගමික නායකත්වෙය් ආශීර්වාදය සහ මඟ ෙපන්වීම යට ෙත් එම 
ජයගාහී මැතිවරණය අපි එදා ෙමෙහයවූවා. සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් ඇතුළු සමස්ත ශී ලාංකීය ජනතාවෙග් 
ආශීර්වාදෙයන් එතුමා ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ගමන් මඟ ජනවාරි 
8වන දා සහමුලින් ෙවනස් කළා. වසර 10ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
සම්පත් ෙකොල්ලකමින් ඒකාධිපතිත්වයක් පිහිටුවන්න කටයුතු 
කරපු රාජපක්ෂ ඥාති ගජ මිතුරු පාලනය පරාජය කරලා, 
පජාතන්තවාදය, යහ පාලනය, නීතිෙය් ආධිපත්යය මුල් කරගත් 
නව ශී ලංකාවක් කරා යෑෙම් අලුත් ගමන අපි ආරම්භ කළා. අවුරුදු 
10ක් තිස්ෙසේ රාජපක්ෂලාෙග් ෙචෞර පාලනය යටෙත් කරන්න බැරි 
වූ කාරණා රාශියක් අපි පළමුවන දින 100දීම ඉටු කළා.  

අපි දින 100න් ජනතා ජයගහණ 100ක් ලබා දුන්නා. රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ෙග් පඩි රුපියල් 10,000කින් ක්ෂණිකවම වැඩි කළා. 
විශාමිකයන්ට රුපියල් 3,500ක මාසික අන්තර් දීමනාවක් ලබා 
දුන්නා. ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් රුපියල් දසලක්ෂයක් වන 
ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා සියයට 15ක ෙපොලියක් ලබා දුන්නා. 
සමෘද්ධි දීමනාව සියයට 200කින් වැඩි කළා. ගැබිනි මව්වරුන්හට 
මාස 10ක් පුරා රුපියල් 2,000ක ෙපෝෂණ මල්ලක් දුන්නා. සීනි, 
කිරි පිටි වැනි අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 13ක මිල අඩු කළා. ෙපට්රල්, 
ඩීසල්, භූමි ෙතල් මිල අඩු කළා. ෙමන්න ෙම් විධියට ක්ෂණික 
කාරණා 100ක් ඒ ඉතාම ෙකටි කාලෙය්දී ඉටු කරන්න අපට 
පුළුවන් වුණා.  

2010 වර්ෂෙය් ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා පපුවට ගසමින් මහා නායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා 
ඉදිරිෙය් කිව්වා, ''අෙන් ස්වාමීන් වහන්ස,  මට නම් ෙබොරු කියලා 
පුරුදු නැහැ. මම යළි ජනාධිපති වුෙණොත් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
වැටුප රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරනවා'' කියලා.  එෙහම කිව්වත් 
අෙප් රජය වැඩි කරන තුරු ඒ රජයට ඒ තිබුණු වැටුප ශත 
පහකින්වත් වැඩි කරන්න බැරි වුණා. ෙම් විධියට අපි  ඉටු කළ ඒ 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පතිකාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවශ්ය 
නම් සභාගත කරන්න පුළුවන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද ජනමාධ්යෙව්දීන්ට තම පෑන පාවිච්චි 
කරන්න කිසිම තහංචියක් නැහැ. අද සුදු වෑන් නැහැ. ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා දුරකථනෙයන් මාධ්යෙව්දීන්ට කුණුහරුපෙයන් 
බනින්ෙන් නැහැ. අද ඇත්ෙතන්ම කිව්ෙවො ත්, සමහර ෙවබ් අඩවි 
අෙප් ජනාධිපතිතුමාට, අෙප් අගමැතිතුමාට ඉතා පහත් අන්දමින් -
පවෘත්ති විකෘති කර ෙනොෙවයි. පවෘත්ති නිෂ්පාදනය කර-  පහර 
ෙදනවා. නමුත්, එෙහම කළාය කියලා අද කවුරුවත් හතරවන 
තට්ටුවට ෙගනයන්ෙන් නැහැ. මම විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට 
ෙපෝස්ටර් ගැහුවා කියලා පසු ගිය වසර හෙත් මා හය වතාවක් 
හතර වැනි තට්ටුවට අරෙගන ගියා. අෙප් කාර්යාලෙය් ෙත් හදන, 
වයස අවුරුදු හැටපහක කාන්තාවක් හිටියා. ඇයත් අත් අඩංගුවට 
ගත්තා. නමුත් අද එවැනි තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් නැහැ.   

අලුත් පරිසරය තුළ වුණත් යම් යම් අඩුපාඩු සිද්ධ වුණා. පසු 
මාසෙය් පරණ පුරුද්දට ෙපොලීසිෙය් කිහිප ෙදෙනක් අර ශිෂ්යයන්ට 
පහර දුන්නා. ඒ ගැන අපි කනගාටු වුණා. අගමැතිතුමා වහාම ඒ 
පශ්නයට මැදිහත් වුණා. ඊට දින කිහිපයකට පසුව ශිෂ්ය 
ව්යාපාරෙය් අය දහස් ගණනින් පාරට බැස්සා. පජාතන්තවාදී රටක 
ඒ අයට ඒ කටයුත්ත කිසිම  පශ්නයක් නැතිව කරන්න පුළුවන් 
වුණා.  

අද ෙම් ආණ්ඩුෙව්  මැති-ඇමතිවරුන්ට  තම තමන් විෙව්චනය 
කරගන්න, අඩු පාඩු ෙපන්වන්න සම්පූර්ණ අයිතිය තිෙබනවා. 
නමුත් පසු ගිය අවුරුදු දහෙය්දී, අද ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් මහා  
වීරෙයෝ හැටියට දඟලන, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයයි කියා ගන්නා 
නාඩගෙම් මන්තීවරු එදා  අමැතිවරුන් හැටියට  බත්ගිලපු ෙගෝනි 
බිල්ෙලෝ වාෙග් හිටියා. ඒ ආණ්ඩුෙව් මහ අය  ෙසොරකම් 
කරනෙකොට  තමන්ටත් පුළුවන් ගණනක් ෙසොරකම් කර ෙගන  
ශබ්ද නැතිව හිටපු හැටි අපට මතකයි. 

අෙප් ගරු තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා කළ ෙද් අපි දැක්කා. 
එතුමා වරදක් කෙළේ නැති වුණත්, ''ආණ්ඩුව අපහසුතාවට 
පත්ෙවනවා නම්, මම ඇමති ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්ෙවනවා"  කියලා 
ඇමති ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වුණා.  අෙප් රෙට් රජෙය් 
ඇමතිවරෙයක් ෙම් ආකාරයට ඉල්ලා අස්වුෙණ් අවුරුදු විසිඅටකට 
පස්ෙසේයි. පසු ගිය කාලෙය් පුරුද්දක් තිබුණා, ෙමොන ෙචෝදනාවක් 
තිබුණත්, ෙමොන වැරැද්දක් ෙපන්නුවත් ඒ ඇමතිවරු ෙකොෙහොම  
හරි  තමන්ෙග් ඇමතිකම් බදාෙගන හිටියා. ඒවා දමලා ගිෙය් 
නැහැ. දැන් ෙම් විධියට අපි අලුත් සංස්කෘතියක් ෙම් රෙට් ඇති කර 
තිෙබනවා.  
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ෙම් ජනාධිපතිවරයා පත්ෙවලා ෙම් ෙවනෙකොට මාස දහයයි. 
නව ආණ්ඩුව පිහිටුවලා තවමත් මාස හතරයි. පළමුවැනි අය වැය 
ඉදිරිපත් කරලා තවමත් දවස් ෙදොළහයි. නමුත් ෙම් ෙවනෙකොටත් 
ශී ලංකාව ෙලෝකෙය් කැපී ෙපෙනන පජාතන්තවාදයක් ඇති රටක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  අවුරුදු විසි අටකට 
ඉස්ෙසල්ලා. ඔව්. ෙබො ෙහොම සත්ුතියි. [බාධා කිරීම්] ඔව්. මම 
අස්වුණා. පරිවාස ආණ්ඩුෙවන් මම අස්වුණා. මටත් ඒක අමතක  
වුණා.   

අද ශී ලංකාව, ටියුනීසියාව හා මියන්මාරය ෙලෝකෙය් පවතින 
ආදර්ශවත් පජාතන්තවාදී රටවල් හැටියට  ෙලෝකය ඉදිරිෙය් කැපී 
ෙපෙනනවා. ෙලෝකයම ෙම් ගැන කථා කරනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් ගැන කථා කරනෙකොට මෙග් විෙද්ශගත මිතෙයක් 
මට  ළඟදී කිව්වා, ලංකාව ඉතා වාසනාවන්ත රටක්  කියලා. එතුමා 
කියනවා, ''අද  ලංකාවට ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා ෙකෙනකුත් 
ලැබිලා තිෙබනවා, ලී ක්වාන් යූ ෙකෙනකුත් ලැබිලා තිෙබනවා,   
ඒ ෙදන්නා එකතුෙවලා ෙම් රට ෙහොඳට දියුණු කරයි''                   
කියලා.  ජනාධිපතිතුමා පජාතන්තවාදය, සංහිදියාව ෙවනුෙවන් 
නායකත්වය ෙදනෙකොට, අගමැතිතුමා ෙම් රෙට් ආර්ථික 
පතිසංස්කරණයට  නායකත්වය ෙදනවාය කියන එක අද 
ෙලෝකයම පිළිගන්නවා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, 
ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා ගණෙය් නායකයකු බවට පත් ෙවමින් 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා ජනමත 
විචාරණයකින් ෙතොරව සංෙශෝධනය කළ හැකි සියලුම විධායක 
බලතල පළමු දින 100 ඇතුළත අෙහෝසි කළා.  

රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත්  අධිකරණය, රාජ්ය ෙසේවය, 
ෙපොලීසිය, මැතිවරණ කාර්යාලය, අල්ලස් හා දූෂණ ෙචෝදනා 
පිළිබඳ විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව,  තමන්ෙග් පවුෙල් ඕනෑ 
එපාකම් ඉටු කරන ආයතන ෙලස පත් කරෙගන තිබුණත්, අද ඒ 
සියල්ල ස්වාධීන ආයතන බවට පත් කරලා තිෙබනවා. එතැනින් 
නැවතුෙණ් නැහැ. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
විධායක ජනාධිපති කමය සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරලා, ඒ 
විධායක බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරීෙම් ෙයෝජනාව සති 
ෙදකකට ෙපර කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. ෙම් නව 
වසෙර්දී - 2016 වසෙර්දී - ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ව්යවස්ථා සභාවක් 
වශෙයන් පත් කරන්නට දැනටමත් කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ෙම් 
ආකාරයට ජනාධිපතිවරයා ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදීකරණය වඩාත් 
ෙව්ගවත් කරමින් සිටියදී, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිවරයා ෙම් රට 
තුළ ශක්තිමත්, නවීන ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමයක් ඇති කිරීම 
සඳහා එතුමාෙග් ආර්ථික දැක්ම ෙම් අය වැය හරහා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. අද සම්මුතිවාදී රජෙය් පළමුෙවනි අය වැෙයන් 
ෙව්ගවත් සංවර්ධනයකට අවශ්ය ශක්තිමත් පදනමක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාත්යන්තරය අපි යළි 
දිනාෙගන තිෙබනවා. එදා ශී ලංකාවට පක්ෂව සහ විපක්ෂව 
ෙලෝකය ෙබදී සිටියා. පසුගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 01ෙවනිදා 
ජිනීවාහිදී මුළු ජාත්යන්තරයම, - එක රටක් ෙනොහැර- ශී ලංකාව 
ගැන විශ්වාසය පළ කළා. ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් කිරීෙම් 
අවශ්යතාව අමතක කර දමා  අද මුළු ෙලෝකයම ලංකාවට අත හිත 
ෙදන්නට සූදානමින් සිටිනවා. සංහිඳියා කියාවලියට මුල්තැන 
ෙදමින් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, මැෙල්, බර්ගර් යන සියලු 
ජනතාවට බිෙයන් සැකෙයන් ෙතොරව ජීවත් වන්නට පුළුවන් 
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. අද රට තුළත්, රටින් පිටත් 
සිටින සියලු ශී ලාංකිකයන් රෙට් අනාගත දියුණුෙව් 
ෙකොටස්කරුවන් බවට පත් වීෙම් පසුබිම ෙම් ඉතාම ෙකටි 
කාලයක් තුළ අපි සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙමවැනි ෙකටි කාලයක් 
තුළදී ෙම් ආකාරයට රට තුළ ඇති කරන ලද මහා ෙද්ශපාලන 
පරිවර්තනය නිසා, රාජපක්ෂ ඥාති ගජ මිතුරු සංස්කෘතිය තුළ 

වැජෙඹමින් සිටි  ෙද්ශපාලනඥයන් අනාථෙවලා, අතරමංෙවලා, 
ජනතාව ෙනොමඟ යවන්නට සත්යය විකෘති කරමින් අෙත් 
පත්තුෙවන ෙබොරු පතුරුවමින් සිටිනවා. 

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு  ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
දැන් ෙම් අය කියනවා, රට පාවා ෙදනවා ලු, ෙකොටින්ට රට 

විකුණනවා ලු. පුහු ෙද්ශෙපේමෙයන් තමන්ෙග් ෙහලුවැල්ල වහ 
ගත්ත රාජපක්ෂ ඥාති ගජ මිතුරු හවුල රට පාවා දුන් ආකාරය, 
රෙට් සම්පත් මංෙකොල්ල කාපු ආකාරය, පිට රට  බැංකුවල 
තමන්ෙග් ගිණුම්  මුදල් ඉහළ නංවපු  ආකාරය දැන් ෙහළිදරවු 
ෙවමින් තිෙබනවා. ඥාති ගජ මිතුරු හවුෙල් ෙපොඩිම ෙපොඩි 
එකාෙග් ඉඳලා,  මහ එකා දක්වා ෙම් රෙට් සම්පත්, මුදල් 
මංෙකොල්ල කාපු ආකාරය දැන් ෙහළිදරවු ෙවනවා. ඒ තරම් 
ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා;  මංෙකොල්ල කාලා තිෙබනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම කියනවා නම් ඒවා ගැන ෙසොයන්න පරීක්ෂණ කරන්න 
කල් ගත ෙවනවා.  

අපට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව  දැනටමත් පසුගිය රජෙය් 
වංචා, දූෂණ, මිනී මැරුම් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ 725කට වඩා ෙම් 
වන විට සිදු ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් හැම පරීක්ෂණයකම පිටුපස 
වකව ෙහෝ රාජපක්ෂ ඥාති ගජ මිතුරු හවුෙල් ෙකෙනක් ඉන්නවා. 
එපමණක් ෙනොෙවයි,  ෙම් පරීක්ෂණ 725ට අමතරව ඍජුවම 
රාජපක්ෂ පවුෙල් අය සම්බන්ධ මහා පරිමාණ වංචා පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ 25ක් කරෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මම යළිත් 
වතාවක් ෙම් සභාෙව්දී වගකීෙමන් කියනවා. මම ෙම්ක පුවත් පත් 
සාකච්ඡාවකදී කිව්වාම කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමා, අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා මට නඩු දානවා 
කියලා. තවම නඩුවක් දාලා නැහැ. නමුත් මම යළිත් කියනවා, ෙම් 
අයට පිට රටවල්වල බැංකු ගිණුම් තිෙබනවා කියලා. ඒවාත් අපි 
දැන් ෙසොයමින් ඉන්නවා. ෙම් වාෙග් පරීක්ෂණ රාශියක් දැන් කර 
ෙගන යනවා. උදාහරණයක් හැටියට ෙම් පරීක්ෂණවලින් ෙපොඩි 
එකක් ගැන මම කියන්නම්. ෙව්ලාව නැති නිසා ෙපොඩි 
පරීක්ෂණයක් ගැන විතරක් කියන්නම්. ෙපොඩියි කියලා කියන්ෙන්, 
ෙම්ක රුපියල් ෙකෝටි 6.2ක වංචාවක් නිසා. ෙම් අයෙග් ෙපොඩිම 
වංචාව ගැනත් රුපියල් ෙකෝටි ගණන්වලින් තමයි කථා කරන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ෙම් බලන්න, ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් හිටපු ෙශේෂ්ඨ 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. රාජපක්ෂ පවුෙල් ෙම් ෙදමව්පියන්ෙග් 
ෙකෞතුකාගාරයක් සහ ස්මාරකයක් ඉදි කිරීමට රජෙය් මුදල් 
රුපියල් මිලියන 62.07ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් මුදල්; ආණ්ඩුෙව් මුදල්. මිලියන 62.07ක් කියන්ෙන් 
රුපියල් ෙකෝටි 6.2ක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් මුදල් ආණ්ඩුෙවන් 
අරෙගන, ෙම් ව්යාපෘතියට ශම දායකත්වය ශී ලංකා නාවික 
හමුදාෙවන් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහාත් තවත් රුපියල් 
මිලියන 25ක් ආණ්ඩුෙවන් ෙගවලා තිෙබනවා. ජල ෙපොකුණු 
නිර්මාණය සහ සුරතල් මසුන් සඳහා රුපියල් මිලියන 0.8ක් 
ආණ්ඩුෙවන් ෙගවලා තිෙබනවා. තවද, හතරැස් කළුගල් 15,000ක් 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ණයට ලබා ෙගන ෙම් වන තුරු 
සතයක්වත් මුදල් ෙගවලා නැහැ. ඊට අමතරව නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය හරහා චාමස් ධාන්යාගාරය තුළ තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 
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3,000ක් වටිනා ගල් ලක්ෂ 10ක් අනවසරෙයන් ෙම් අය ඉවත් කර 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් මම කියාපු රුපියල් මිලියන 62ට අමතරව 
වියදම් වූ මුදල්. 

චාමස් ධාන්යාගාරය තුළ තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 3,000ක් වටිනා 
ගල් ලක්ෂ 10ක් ඉවත් කර ෙගන තිෙබනවා. සල්ලි ෙගවලා නැහැ. 
ඒ කියන්ෙන් ෙහොරකම් කරෙගන තිෙබනවා.  මම ෙම් කිව්ෙව් කර 
තිෙබන වංචාවලින් ෙපොඩි එකක් ගැන විතරයි. ෙම් විධියට ෙපොඩි 
එකාෙග් ඉඳලා මහ එකා දක්වා කරපු ෙහොරකම් පිළිබඳව විස්තර 
අපි සතුව තිෙබනවා. නමුත් ෙම්වා ගැන ෙම් අවස්ථාෙව්දී දිගින් 
දිගට කථා කරන්න ෙව්ලාවක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ෙමතැනදී කියන්නට ඕනෑ, පික්ෙපොකට්කාරයන් 
අල්ලනවා වාෙග් ෙම් මහා වංචාකරුවන් අල්ලන්න බැහැ. සමහර 
ෙව්ලාවට එක පරීක්ෂණයක් ෙවනුෙවන් විතරක් අපිට රටවල් 
6කට විතර යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. රටවල් 6ක පරීක්ෂණ 
එක ෙමොෙහොෙත් සිද්ධ ෙවනවා. එක පරීක්ෂණයක් සඳහා 
එංගලන්තය, යුක්ෙර්නය, වර්ජින් දූපත් කියලා ෙකොෙහේෙදෝ 
තිෙබන පුංචි දූපතකට,  ඒ රටවල බැංකුවලට යන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ රටවල නීතියට අනුවයි අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ඒවා ෙලෙහසි පහසු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම සීෙෂල්ස් දූපතට, 
ඩුබායිවලට, සිංගප්පූරුවට, තවත් අයට යන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පරීක්ෂණ සඳහා යම් කිසි කාලයක් ගත 
ෙවනවා. ෙම් පරීක්ෂණවලට විවිධ රටවල සහාය ලබා ගන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙම්වා දවසින් ෙදෙකන් සිද්ධ කරන්න බැරි වුණත්, 
ෙකොයි තරම් කාලයක් ගියත් අපි ෙම් හැම පරීක්ෂණයක්ම 
නිවැරදිව කරනවා. ෙම් රටින් ෙකොල්ලකාපු මුදල් අපි නැවත ෙම් 
රටට ලබා ෙදනවා කියන එක නැවත වතාවක් කියන්න ඕනෑ.  

ෙලෝකෙය් ෙචෞර පාලනයන් තිබුණු සෑම රටක්ම ෙම් විධියයි. 
"The Economist" සඟරාෙව් International Center for Asset 
Recovery කියන ආයතනෙයන් පළ කර තිෙබන ලිපිෙය් ෙම් 
වාෙග් ෙචෞර නායකයන් හිටපු රටවල් ගැන සඳහන් කර 
තිෙබනවා. අෙප් කු රුණෑගල මන්තීතුමාෙග්  ෙහොඳම යහළුෙවක් 
තමයි ලිබියාෙව් හිටපු නායක මුවම්මර් ගඩාෆි. දැන් ෙම් ලිපිෙය් 
සඳහන් කර තිෙබනවා, හිටපු මුවම්මර් ගඩාෆි ජනාධිපතිතුමා 
තමන්ෙග් රෙට් ෙද්ෙපොළ බිලියන 80ක පමාණයක් පිට රටවල 
හංඟලා තිබුණා කියලා. දැන් ඒ රෙට් ආණ්ඩුව ෙපරළිලාත් අවුරුදු 
5ක්, 6ක් ෙවනවා. නමුත් ෙම් ෙවනෙකොට ඒ අය තවම ඒ රටට 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් බිලියන 3.6යි. ෙමොකද, කල් යනවා. ෙම් 
සඟරාෙවන් කියනවා, ඊජිප්තුෙව් හිටපු ෙචෞර පාලකෙයකු වන 
ෙහොස්නි මුබාරක් බිලියන 70ක් විතර ෙහොරකම් කළා කියලා. ඒ 
මුදල්වලින් දැනට ෙහොයා ෙගන තිෙබන්ෙන් බිලියනයකටත් වඩා 
අඩු මුදලක්. මිලියන 800ක් විතර.  

අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් වංචා ගැන ඉක්මනින්ම දැන ගන්න 
ජනතාවට ෙබොෙහොම වුවමනාවක් තිෙබන බව. ඒක සාධාරණයි. 
නමුත් මම නැවතත් කියන්ෙන් ෙම් පරීක්ෂණ විධිමත්ව ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්දී කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා කියලායි. නමුත් 
ඉතාමත්ම බරපතළ අඩු පාඩු සහිතව. ෙම්වා පරීක්ෂා කරන්න 
ඉන්න මිනිස්සු පමාණය මදි. ඒ අදාළ රටවලට ගිහිල්ලා පරීක්ෂණ 
කරන්න තිෙබන පහසුකම් මදි. නමුත් ඒ අඩු පහසුකම් ඉදිරිෙය් 
ෙහෝ ඒ කටයුත්ත අපි කියාත්මක කරනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
අද අෙප් රජය ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් ෙලොකු පිළිගැනීමකට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා.  මම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, විපක්ෂ නායක 
ෙවන්න දවල් සිහින දකින ඒකාබද්ධ විපක්ෂය යැයි කියා ගන්නා 
ෙමොකක්ෙදෝ නාඩගමක ඉන්න මෙග් මිත දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව් ඉදීවි කියලා. ඒ කණ්ඩායම අද 
වියරුෙවන් කථා කරනවා; පිස්සු වැටිලා වාෙග් කථා කරනවා. 
ඊෙය් මම පුදුම වුණා, එතුමාෙග් කථාව ඇහුවාට පස්ෙසේ. එතුමාම 

පිළිගන්නවා, ලංකාව පසු ගිය කාලෙය් චීන ය ඉදිරිෙය් දණ 
ගැහුවාය කියලා. ෙම් ඊෙය් කථාෙව් එතුමා එෙහම කිව්වා. එතුමා 
කියනවා, "ඇෙමරිකාවත් අද චීනය ඉදිරිෙය් දණ ගහනවා" කියලා. 
ඒෙකන් ෙමොකක්ද ෙත්රුම් යන්ෙන්? "ඇෙමරිකාවත් දණ 
ගහනවා" කියන එෙකන් ෙත්රුම් යන්ෙන් අපි වාෙග්ම 
ඇෙමරිකාවත් දණ ගහනවා, ඒක නිසා ඒක වරදක් නැහැ කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙද්ශ ඇමතිවරයා 
හැටියට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව නම් කාෙග්වත් ඉදිරිෙය් දණ 
ගහන්ෙන් නැහැ කියලා. අපි උෙරන් උර ගැටිලා තමයි අපි 
නායකෙයෝ එක්ක හිට ගන්ෙන්. ඒක ඊෙය් ෙපෙර්දා ඔබතුමන්ලා 
දකින්න ඇති. ෙමෝල්ටාහි පැවති ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය 
සම්ෙම්ලනයට ගියාම ෙලෝක නායකෙයෝ අෙප් ජනාධිපතිතුමාව 
ෙහොයාෙගන එනවා. ෙලෝක නායකෙයෝ අෙප් අගමැතිතුමාෙග් 
සැපදුක් ෙසොයනවා.  

පැරීසිෙය්දී බිතාන්ය අගමැතිතුමා, පංශෙය් ජනාධිපතිතුමා, 
කැනඩාෙව් අගමැතිතුමා, ඕස්ෙට්ලියාෙව් අගමැතිතුමා වැනි අය 
ඇවිල්ලා අපට කියනවා, ''අෙන්, අපට ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත් එක්ක පින්තූරයක් අරගන්න ආසයි'' කියලා. ෙම්ක 
තමයි අද තිෙබන තත්ත්වය. අපි කාටවත් ''ෙසකන්ඩ්'' ෙවන්ෙන් 
නැහැ; කාටවත් නැෙවන්ෙන් නැහැ. චීනය කියන්ෙන් අදත් අෙප් 
ඉතාමත් ෙහොඳ මිතෙයක්. චීනයත් එක්ක අපි කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. චීනය කියන රටත් එක්ක අෙප් ජාතික ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
පක්ෂ ෙදකම ඉතාමත්ම ෙහොඳට ගනුෙදනු කළා. ෙමොකද ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක අගමැතිතුමා තමයි එදා චීන විප්ලවෙයන් පස්ෙසේ 
චීන ආණ්ඩුව මුලින්ම පිළිගත් නායකයන් අතර ෙකෙනක් වුෙණ්. 
ඊට පස්ෙසේ එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා තමයි 
චීනයත් එක්ක මුලින්ම තානාපති සම්බන්ධකම් ඇති කර ගත්ෙත්. 
ඊට පස්ෙසේ හැම ආණ්ඩුවක්ම ෙම් තිෙබන මිතත්වය වැඩි කර 
ගත්තා. නමුත් එක පැත්තකට වැඩිෙයන් බර වුෙණ් නැහැ. 

චීනයත් එක්ක අෙප් මිතත්වය ෙගොඩ නඟනවා වාෙග්ම අද 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත් අෙප්  ඉතාමත් ෙහොඳ මිතෙයෝ. 
රුසියාවත් එක්ක අපි ගනුෙදනු කරන ෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන් 
එංගලන්තය, යුෙරෝපා සංගමයත් එක්ක අපි ගනුෙදනු කරනවා. 
ඉන්දියාවත් එක්ක අපි ගනුෙදනු කරන ෙකොට ඒ ආකාරයටම 
පාකිස්තානයත් එක්කත් අපි  ගනුෙදනු කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙම් විධියට යළිත් වතාවක් ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන රට 

ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් විෙද්ශ පතිපත්තියක් අපි හදලා 
තිෙබනවා. අවසාන වශෙයන් තවත් කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. 
නමුත් මම ඉක්මනට අවසාන කරන්නම්. දැන් එක එක ඒවා 
කියනවා. විපක්ෂෙය් අය කියනවා, ෙකොටින්ට අපි සහෙයෝගය 
ෙදනවා කියලා. ෙකොටින්ව ආරක්ෂා කරනවාලු.  

2014 වර්ෂෙය්දී ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත විතරක් තහනම් 
කරපු සමහර ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරා සංවිධානවල තහනම ඉවත් 
කළා. තහනම් සංවිධාන 16කින් සංවිධාන අටක තහනම ඉවත් 

1839 1840 

[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 
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කළා. පුද්ගලයන් 400 ගණනකින් පුද්ගලයන් 200 ගණනකෙග් 
තහනම ඉවත් කළා. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණයට යන්න, ෙද්ශ 
ෙපේමීත්වය ෙලෝකයට ෙපන්වන්න මැරිලා අවුරුදු පහක්, හයක් 
වුණු අයවත් තස්තවාදීන් කියලා නම් කරලා ගැසට් කළා. ෙම් 
ෙද්ශපාලන ෙදයක් විතරයි. නමුත් අපි ෙම්වා කළාම කියනවා 
"ෙමන්න බුදු අප්ෙපොච්චිෙය් ෙම්ෙගොල්ෙලෝ රට පාවා ෙදනවා" 
කියලා. එෙහම කෑ ගහන ෙම් අය කවුද? මෙග් මිතයා දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම ෙම් පිංතූර 
ෙගනාෙව්ම ඔබතුමාෙග් ෙගදර තිෙබන රාජපක්ෂ ෙද්වාලෙය් 
ෙම්වා ගහගන්න කියලා එවන්නයි. මට ආරංචියි ෙද්වාලයක් 
තිෙබනවා කියලා. ෙම් තිෙයන්ෙන් ඒ පිංතූර. ෙම්වාෙය් ඉන්ෙන් 
ෙම් කවුද? ෙම් මහින්ද රාජපක්ෂ, එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් පධාන 
කියාකාරිකෙයක් වන ධර්මලිංගම් ෙලෝෙක්ෂ්වරන් සමඟ සිටින 
පිංතූරයක්. ඔහුව ෙක්පී හරහා හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඔහු ෙකොටි 
සංවිධානෙය් සල්ලි එකතු කළ පධානිෙයක්.  ෙදසැම්බර් 17 
ෙවනිදා ඉතාලියට ගියාම ගත් පිංතූරයක්. ෙම් පිංතූරෙය් ෙක්පීව ඉඹ 
ගන්නවා. ඔහු වර්තමාන ෙකොටි නායකයා. මම ෙම් පිංතූර table 
කරන්න ෙනොෙවයි, ෙම්වා ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාට මම album එකක් හදලා 
එවන්නම්. අපිට කියන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම්වා ෙපොඩ්ඩක් බලන්න.  
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමා අනිවාර්යෙයන්ම එවන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අනිවාර්යෙයන්ම.  අෙප් යාළුකම කාටවත් නැති කරන්න 

බැහැ. ෙම් තිෙයන්ෙන් තවත් එකක්, "Diaspora could contribute 
towards Northern development". එක පැත්තකින් තමන්ෙග් 
ෙහළුවැල්ල වහ ගන්න ෙද්ශ ෙපේමීත්වය ෙපන්වනවා. අනික් 
පැත්ෙතන් පිට රට ගිහින් කියනවා, ෙම් ඩයස්ෙපෝරාව එක්ක අපි 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලා. බලන්න, ෙම් පිංතූරෙයත් 
ඩයස්ෙපෝරාෙව් ලස්සන ගැහැනු ළමයි ටිකක් එක්ක ඉන්නවා. 
නමුත් එහි කිසි වරදක් නැහැ.   බැසිල් රාජපක්ෂ එදා කියනවා, 
"Diaspora should help rebuild Sri Lanka" කියලා. ෙකොළඹ 
diaspora conference එකක් පැවැත්වූවා. ෙම් අෙප් බැසිල් 
රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉන්නවා. ඊළඟට, "Tamil Diaspora 
delegation meets Gota". ඔය ෙගොඨාභය මහ ෙලොකුවට කෑ 
ගැහුවා. ෙම් තිෙබන්ෙන්. ඒක ගැන මට පිංතූරයක් නම් නැහැ. 
ඉතින් කරුණාකරලා පටු ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න කටයුතු 
කරන්න එපා කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් අපට 
ෙනොලැබුණු අගනා අවස්ථාවක් අද අපට ලැබී තිෙබනවා. හැමදාම 
ෙදපැත්ෙත් ඉඳෙගන ෙද්ශපාලනය කරපු රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක, 
පසු ගිය අවුරුදු 60ක කාලයක් තුළ ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න කටයුතු 
කළ ෙම් පක්ෂ ෙදක රට ෙවනුෙවන් අද එකතු ෙවලා තිෙබනවා.   
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
එක පැත්තකින් ෙම් ආණ්ඩුෙව් පධානියා හැටියට ඉන්නෙකොට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා ෙම් ආණ්ඩුෙව් අගමැති 
වශෙයන් ඉන්නවා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය එකතු කරෙගන යන ෙම් ගමනට දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, අකුල් ෙහළන්න එපා. ඔබතුමන්ලා ෙම් පුංචි පුංචි 
ෙද්වල් අටවාෙගන ඉරිසියාෙවන්, ෛවරෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් 
නැතුව අද සවස  අපි ඔක්ෙකෝම එක්ක ඔබතුමන්ලාත් එකතු ෙවලා 
ෙම් අය වැය ෙවනුෙවන් අත උස්සන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 

15ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 

 

[පූ.භා. 11.55] 
 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මට ෙම් 

අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම ෙහොඳ ශී ලංකා 
නිදහස් පාක්ෂිකෙයක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අනුගතව, ඒ 
කියන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පතිපත්ති මත කථා කිරීම 
මෙග් යුතුකමක් වනවා. ෙම් අය වැෙය් අංශ කිහිපයක් තිෙබනවා. 
එකක් තමයි ෙපෞද්ගලීකරණය.  අනිත් කාරණය තමයි ෙද්ශීය 
ඉඩම් සින්නක්කරව හා බදු නැතුව ලබා දීම.  අනික් කාරණය තමයි 
සීමාවලින් ෙතොරව ආර්ථිකය විවෘත කිරීම. අනිත් කාරණය තමයි 
රාජ්ය  ෙසේවාෙව් තිෙබන ආකර්ෂණය අඩු කිරීම. සාමාන්යෙයන් අපි 
හැම තිස්ෙසේම හිටිෙය් ෙම් හුඟාක් ෙද්වල්වලට විරුද්ධවයි. අපි 
අතිනුත් වැරදි සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම වුෙණ් නැහැ කියා මම 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් පතිපත්තිවලට අපි විරුද්ධයි. අපි 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම කියන කාරණය ගත්ෙතොත්, පිට රට 
ඉන්නා විෙද්ශිකයන් ෙහෝ බිස්නස්කාරයන් ලංකා වට ඇවිල්ලා 
ෙමෙහේ තිෙබන ෙහොඳම ආයතන හැර ලාභයක් ලබන්න බැරි 
ආයතන මිලදී ගන්ෙන් නැහැ ෙන්. උදාහරණයක් විධියට ලංකා 
සළුසල ආයතනය වාෙග් ආයතනයක් ගන්න කිව්වාට, ඒ වාෙග් 
ආයතන මිලදී ගන්ෙන් නැහැ. ඒ සියලු ෙදනාම ඉල්ලන්ෙන්, ලාභ 
ලබන ආයතනයි. ෙම් අය වැෙයනුත් විකුණන්නය කියා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ලාභ ලබන ආයතනයි. 
විෙශේෂෙයන්ම Lanka Hospital (Pvt.) Limited, Litro Gas 
Lanka Limited, Grand Oriental Hotel, Hilton Hotel වාෙග් 
ඒවා තමයි, ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ඒකට අපි හැම 
ෙදනාම විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමනි, 
මීට කලින් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව පැවැති කාලෙය් දීපු 
ඒවාත් නඩු කියා අපට ආපසු ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා, අෙප් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්දී. ඒ නිසා ෙම් ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමට මැද 
මාවෙත් යන වෙම් අය හැටියට අපි විරුද්ධයි.  

අනිත් එක තමයි, ෙද්ශීය ඉඩම් විෙද්ශිකයන්ට සින්නක්කර හා 
බදු නැතුව විකිණීම. අපි ෙම් සම්බන්ධව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
එක්කත් සාකච්ඡා කළා. ෙම් විෙද්ශිකෙයෝ ඇවිල්ලා අෙප් ගම් 
මැද්ෙද් තිෙබන ෙපොල් ඉඩමක් ෙහෝ රබර් ඉඩමක් මිලදී ගන්නවා 
නම් කමක් නැහැ. නමුත් විෙද්ශිකයන්ට ඒවා වැඩක් නැහැ. 
විෙද්ශිකෙයෝ බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, මුහුද අයිෙන් තිෙබන 
ෙහොඳම ඉඩම් ටික මිලදී ගන්නයි. ඒ ඉඩම් තමයි, ඔවුන් මිලදී ෙගන 
සංවර්ධනය කිරීමට ෙහෝ ෙඩොලර්වලට විකුණන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. විෙද්ශිකෙයෝ වුණත් ෙම් රටට නිකම් 
එන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ අය එන්ෙන්, සල්ලි හම්බකරන්නයි. මම 
ඒකට ෙහොඳම උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් Nissan Leaf කියන 
electric car එක ෙගන්වන්ෙන්, AMW ආයතනෙයන්. ෙම් කාර් 
ෙගන්වන agent  AMW  ආයතනයයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඇයි නැත්ෙත්? Nissan එක අයිති AMW ආයතනයටයි. දැන් 

එහි අයිතිය තිෙබන්ෙන් අල් ෆුෙට්ම් කියන ඩුබායි ෙකොම්පැනියට. 
දැන් ෙම් ෙගොල්ලන් ෙම් කාර් වර්ගය ආනයනය කරන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. Nissan Leaf කාර් එක ෙගන්වන්ෙන් ෙවනත් parallel 
ෙසේල්කාරෙයෝ. නමුත් ෙම්ක ෙගන්වන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඒ තාක්ෂණික දැනුම නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ඒ 
තාක්ෂණික දැනුම ෙහොයන්න නම්, ෙම් electric car එක 
සම්බන්ධව ඉෙගන ගැනීමට අෙප් රෙට් අය එහාට යවන්න ඕනෑ. 
ඒකට යන වියදම ඒ ෙගොල්ලන් දරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමෙහේ 
තිෙබන ලාභය -හැම ෙදයම- ෙඩොලර්වලට හරවා ආපසු අරෙගන 
යනවා. ඒ නිසා ෙම්  ෙගොල්ලන් ඒ තාක්ෂණයට මුදල් ෙයොදවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක අත හැර දමා තිෙබනවා. ඒ නිසා parallel importersලා 
තමයි, ඒ Nissan Leaf  කාර් එක ෙගන්වන්ෙන්. දැන් Nissan Leaf 
එක ගැන ෙගොඩාක් පශ්න තිෙබනවා ෙන්. දැන් ජනාධිපතිතුමා පිට 
රට ගිහිල්ලා, "green"  ගැන කථා කරනවා; පරිසරය ගැන කථා 
කරනවා. ෙමෙහේ duty එක සියයට 100කින් වාෙග් -සියයට 5 
සියයට 50 දක්වා-වැඩි වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒෙකන්ම 
ජනාධිපතිතුමාත් අපහසුතාවට පත් ෙවනවා කියා මා හිතනවා. ෙම් 
විධියට විෙද්ශිකෙයෝ ඇවිල්ලා අෙප් ෙහොඳම ෙදය සූරා ෙගන 
කාලා අරෙගන යනවා මිසක්, ඒෙකන් කිසිම වැඩදායී ෙදයක් අපට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන විෙශේෂෙයන්ම දැනුවත් 
ෙවන්න ඕනෑ.  

සීමාවලින් ෙතොරව ආර්ථිකය විවෘත කිරීම ගැන බලමු. 
ආර්ථිකය සීමාවකින් ෙතොරව විවෘත කළාම, අපට ඉන්නා කුඩා 
කර්මාන්තකරුවන්ට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? එෙසේ කළාම, අෙප් 
කර්මාන්තකරුවන් අන්තිම අපහසුතාවට පත් ෙවනවා ෙන්. දැන් 
අපි ෙදොර විවෘත කරනවා, ඕනෑම  ෙකෙනකුට ඇවිත් ෙමෙහේ 
කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ ෙදොර විවෘත 
කරන්න ඕනෑ අෙප් කුඩා කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා වන 
විධියටයි. හැම තිස්ෙසේම අෙප් කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා වන 
විධියට තමයි අපි ෙම් ෙදොර විවෘත කරන්න ඕනෑ. නමුත් එෙහම 
ෙදයක් නැහැ. ෙම් ෙදොර විවෘත කරනවා, ඕනෑම ෙකෙනකුට 
දිගටම එන්න පුළුවන් වන විධියට. 2001 වසෙර්දී “Regaining Sri 
Lanka” යනුෙවන් ඉදිරිපත් කර තිබුණු පතිපත්තියම තමයි ෙම් 
ෙගන යන්ෙන්. මම හිතන විධියට “Regaining Sri Lanka” 
පතිපත්තියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් විරුද්ධ වුණා, 2001 
වසෙර්දී. චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියත් ඒකට විරුද්ධ වුණා. ඒක 
ෙන් 2004 වසෙර්දී ආණ්ඩුව ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි වුෙණ්. ඒ 
“Regaining Sri Lanka” සංකල්පයම තමයි ෙම් නැවත ෙගන 
එන්ෙන්. ශී ලංකාකාරෙයෝ හැටියට අපට පුළුවන්ද, ෙම් 
“Regaining Sri Lanka” එකට ආපසු ඡන්දයක් ෙදන්න? මම ෙම් 
කියන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ගැන. ඒ නිසා ඒ 
ෙගොල්ලන් සාමාන්යෙයන් ෙම් ගැන හිතන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
සීමාවලින් ෙතොරව, - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්නද?  
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
බැහැ. පශ්න අහන්න බැහැ. මාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ පශ්න 

අහන්න. ඔබතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙනොෙවයි ෙන්. 

ඔබතුමා යූඑන්පී එෙක්. මම ෙම් කියන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම පශ්නයක් අහන්ෙන්. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
බැහැ. පශ්න අහන්න බැහැ. පශ්න අහන්න පස්ෙසේ. [බාධා 

කිරීමක්] බැහැ, බැහැ. ඒවා පස්ෙසේ අහන්න. පශ්න අහන්න ෙදන්න 
බැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පනින්ෙන් නැතුව වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
නැහැ, නැහැ. Point of Order එකක් නැහැ. ඔෙහොම වාඩි 

ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාෙග් 
කාලය ගත ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙමතුමාෙගන් ඉතාම 

වැදගත් ෙලස ඇහුෙව්, මට පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද කියලායි. 
ඒකට පිටි පස්ෙසේ ඉන්න අය නිකම් කෑ ගහන්න ඕනෑ නැහැ. 
ෙහොරකම් වහ ගන්න ඕනෑ නම්, ෙහොරකම් වහ ගන්න. [බාධා 
කිරීම්] ෙහොරකම් වහ ගන්න නිකම් කෑ ගහන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] හරි, ෙබොෙහොම සත්ුතියි. ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙගනුයි ඇහුෙව්, පශ්නයක් අහන්නද කියලා. එච්චරයි. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 

ඔබතුමා කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
කථා කරන්න.  
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ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සීමාවලින් ෙතොරව ආර්ථිකය 

විවෘත කිරීෙම්දී ෙම් රට අගාධයට යනවා. ෙලොකු පශ්නවලට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා අෙප් කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා 
වන විධියට තමයි අපි  ඒ ෙදය කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟ කාරණය තමයි රාජ්ය ෙසේවයට පවතින ආකර්ෂණය අඩු 
කිරීම. ඒ කියන්ෙන්, රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ අඩු කරනවා කියන එක. 
අපි ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් බලමු. ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ ලක්ෂ 
15ක් ඉන්නවා. ෙකොෙහොමද, ෙම් ලක්ෂ 15 හැෙදන්ෙන්?  ෙම් 
ලක්ෂ 15න් ලක්ෂ තුනහමාරක් ඉන්නවා, අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය්. 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ලක්ෂ ෙදකහමාරක් ඉන්නවා. ඊළඟට, තිවිධ 
හමුදාෙව් හා ෙපොලීසිෙය් ලක්ෂ හතරකට ෙහෝ පහකට ආසන්න 
සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. එතෙකොට එතැනම ලක්ෂ 10ක් පැනලා. රෙට් 
ආරක්ෂාව කියන එක තිෙබන්න ඕනෑ ෙදයක් ෙන්. ඕනෑම රටක 
ආරක්ෂාවට මුදල් වියදම් කරනවා; ඒ වාෙග්ම ෙලොකු strength 
එකක් ඉන්නවා. අපි එල්ටීටීඊ ව්යාපාරය පැරදුෙව් ෙම් රෙට් 
ආරක්ෂාව ෙහොඳින් තිබුණු නිසා ෙන්. තිවිධ හමුදාෙව් රණවිරුවන්ට 
නායකත්වය දීලා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ඒක 
කරන්න පුළුවන් වුෙණ්, ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව සඳහා පමාණවත් 
පිරිසක් හිටපු නිසායි. ඒ නිසා ඒක පශ්නයක් නැහැ. නමුත් රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙගන් ලක්ෂ දහයහමාරක් විතර එතැනට අයින් වුණාම, 
ඉතිරි පිරිස තමයි ඉතිරි ක්ෙෂේතවලට ෙබෙදන්ෙන්. එතෙකොට සුළු 
පමාණයක් තමයි රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්ෙන්. ඉතින් ඒක තවත් 
කප්පාදු කරනවා කියන එක මට නම් පිළිගන්න බැහැ.  

අෙනක් එක, රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙදන වාහන permit එකත් 
දැන් අෙහෝසි කරලා ෙන්. අෙප්  වාහන permit එක අෙහෝසි කළාට 
පශ්නයක් නැහැ. නමුත් රාජ්ය ෙසේවකයින්ට ෙදන වාහන permit 
එකත් අෙහෝසි කරලා තිෙබනවා. අද අ ෙප් telephonesවලට 
පණිවුඩයක් ලැබුණා, ෙහට ඉඳලා ෙදොස්තරලා වැඩ වර්ජනය 
කරනවා කියලා. ඒ නිසා අපි කළ යුත්ෙත් රාජ්ය ෙසේවයට තිෙබන 
ආකර්ෂණය අඩු කිරීම ෙනොෙවයි,  රාජ්ය ෙසේවයට අවශ්ය පමාණය 
බඳවා ගැනීමයි.  

අෙනක් කාරණය, මම ඉස්සර ෙවලා කිව්වා වාෙග් ලංකා 
ෙහොස්පිට්ල් එක, ලිෙටො ගෑස් සමාගම, ඔරියන්ට් ෙහෝටලය, 
හිල්ටන් ෙහෝටලය විකුණන්න යනවා. බලන්න, හුඟාක් ඉස්සර 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්දී ඔබෙරෝයි 
ෙහෝටලය හැදුෙව් කවුද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා නම් 
කියන්න. ඔබෙරෝයි එක හැදුෙව් ඔබෙරෝයි සමාගම ෙනොෙවයි. 
CWE එක තමයි හැදුෙව්. CWE එක තමයි ඔබෙරෝයි එක හැදුෙව්. 
ඒක පාලනය කරන්න දුන්නා ඔබෙරෝයි සමාගමට. 
කළමනාකරණය දුන්නා ඔබෙරෝයි සමාගමට.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Ceylon Continental Hotel එකත් දුන්නා ෙන්ද? 

 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔව්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 3ක කාලයක් 

තමයි තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
Ceylon Continental Hotel එක හිල්ටන් ෙහෝටලය වාෙග් 

ආයතන. ෙබොෙහෝමයක් අපි දීලා තිෙබන්ෙන් අෙප් ආයතනයි. 
නමුත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් දී ඒවා විකිණුවා. 
දැන් ඒවා පටන් ගන්ෙනත් නැවත විකුණන්නයි. ඒක නිසා ෙම් 
ආයතන විකුණන එකට අපට පක්ෂ ෙවන්න බැහැ. සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්, කළුගල්ල ඇමතිතුමාෙග් 
කාලෙය්-[බාධා කිරීම්] 1980 වසෙර්-[බාධා කිරීම්]  විකුණලා 
තිෙබනවා. සෙතොස කියන්ෙන් ලාභ ලබපු ආයතනයක් ෙන්. 
සෙතොස ෙන් ෙම්ක හැදුෙව්. එෙහම නම් අපට ෙහොඳ management 
එකක් දාලා ෙම් ආයතන ටික පරිපාලනය කරන්න බැරි ඇයි?  අපි 
ෙමොකටද ෙම්වා විකුණන්ෙන්? අපට ෙම්වා පරිපාලනය කරන්න 
ෙහොඳ දක්ෂ නිලධාරින් ඉන්නවා ෙන්.  

දැන් Temasek කියා ආයතනයක් ෙගනැල්ලා ඒක "under one 
umbrella" කියා දාලා තිෙබනවා. අෙප් තිෙබන්ෙන් Singapore 
style එක ෙනොෙවයි ෙන්? Singapore style එක අපට හරියන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ලී ක්වාන් යූ ඇවිල්ලා කිව්වා, "අෙප් රට ලංකාව වෙග් 
කරනවා" කියා. දැන් අපට සිංගප්පූරුව වාෙග් තැනකට යන්න 
බැහැ. සිංගප්පූරුෙව් තිෙබන ෙද්වල් අපි දන්නවාද? සිංගප්පූරුෙව් 
තිෙබන ෙද්වල් අෙප් රටට දැන් ෙගෙනන්න පුළුවන්ද?  එහි රෑට 
ගියාම ඔය විවිධ ෙද්වල් තිෙබනවා. අපි මන්තීවරු හැටියට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඔය පැත්ෙත් ආසනවල ඉන්න අයත් උපාසක 
මහත්වරු ෙනොෙවයි ෙන්.  අෙප් රට සිංගප්පූරුවක් කරන්න අපට 
බැහැ. අෙප් රෙට් ශිෂ්ටාචාරයක් තිෙබනවා. ඒ ශිෂ්ටාචාරයට අනුව 
අපි යන්න ඕනෑ.  

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි.  අද වන විට බස් තිෙබනවා. මම 
 ෙගනාපු බස් 2500 නිසා තමයි අද පාෙර් බස් දුවන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්]අපට ෙම්වාට ඉඩ ෙදන්න පුළුවන්ද? තමුන්නාන්ෙසේ දැන 
ගන්න. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ විභාග කරන්න. මම 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් කියනවා, "ඕක විභාග කරන්න" කියා. 
[බාධා කිරීම්] මම ෙගනාපු බස ් 2500ට ආණ්ඩුෙවන් ශත පහක් 
වියදම් කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] කට වහෙගන ඉන්නවා.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] අපි කියන්නම්. [බාධා කිරීම්] කට වහෙගන 
ඉන්නවා.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා අද යන්ෙන් ඒ බස්වල. [බාධා කිරීම්] 
කට වහෙගන ඉන්නවා.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීම්] ෙම් 
ෙගොල්ලන්  අද ෙම් බස් ගැන කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] 

අද ඒ බස ් 2500න් තමයි CTB එක දුවන්ෙන්. අෙනක් එක ඒ 
බස් 2500 ෙගනාෙව් ආණ්ඩුෙව් ශත පහක්වත් ෙගවන්ෙන් නැතිව 
leasing  කමයටයි. ඒක ඔබතුමන්ලා දැන ගන්න. [බාධා කිරීම්] 
ෙම් ෙගොල්ලන් දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන දන්ෙන් නැතිව කියනවා, 
බස් 10කට එකක් නිකම් ෙදනවා වාෙග්.  [බාධා කිරීම්] ෙම් අය 
දන්න ෙදයක් නැහැ.  [බාධා කිරීම්] ශත  පහක් ආණ්ඩුෙවන් වියදම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඔය බස් 2500ම ෙගනාෙව් පාෙර් දුවලා 
හම්බ කරන සල්ලිවලින් ෙගවන්න. තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් 
නැත්නම් මෙගන් ටියුෂන් ගන්න එන්න. [බාධා කිරීම්]  

එතෙකොට, මම තමුන්නාන්ෙසේට කියලා ෙදන්නම්. ෙත්රුණාද? 
ඒක නිසා නිකම් ෙබොරු කතන්දර කියන්න ඕනෑ නැහැ. දැන් 
ගිහිල්ලා නඩු දාලා ඔප්පු කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
සාමාන්ය මහජනයා අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ් එෙකන් බස් එකක් 

order කළාම හතළිස්දාහකට හම්බ ෙවන බස් එක- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා කරුණාකරලා වාඩි 

ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ෙවල්ගම මන්තීතුමා කරුණාකර කථාව 
අවසන් කරන්න. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීම්] අර වවුෙලක් 

එල්ලිලා. වවුෙලක්.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මට විරුද්ධව - [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. දැන් 

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙචෝදනා 
භාර දීලා තිෙබනවා ෙන්. මට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා 
නම් එහිදී ඔප්පු කරන්න. [බාධා කිරීම්] ඔප්පු කරලා මට කියන්න.  
[බාධා කිරීම්] ඔය ෙබොරුවට කෑ ගහන්න එපා. මා ඒකට භය 
නැතුව මුහුණ ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] මෙග් තාත්තා ෙහොඳ 
බස්කාරෙයක්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. [බාධා 

කිරීම්]  

[අ.භා . 12.12] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වැදගත් විවාදෙය් අවසාන 

දවස උදා ෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොෙත්, විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
ජනාධිපතිතුමා සභා ගර්භෙය් සිටින අවස්ථාෙව්දී විවාදයට  
සහභාගි ෙවන්න ලැබීම මෙග් භාග්යයක් වශෙයන් සලකනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 08වන දා අප දායක වුණු 
ෙම් ර ෙට් ෙල් ෙනොසැලුණු විප්ලවෙය් පතිඵලයක් විධියට ෙම් රෙට් 
ජනතාව එදා භුක්ති වින්ෙද් නැති අයිතිවාසිකම් සමූහයක් අද 
භුක්ති විඳිනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ෙද්ශපාලනිකවත්, තම 
ජීවිතයටත් බරපතළ අනතුරක් ඉදිරිෙය් තබා ෙගන ඔබතුමා ඒ 
සටනට නායකත්වය ෙදන්න ඉදිරිපත් වුණු නිසා තමයි, අපට ඒ 
ජයගහණය ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. එදා ඔබතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු, ඔබතුමා අවදානම ගත්ත ඒ ජයගහණෙය් 
නියම පතිඵලය අපට උදා වන්ෙන් ෙම් රට ආර්ථික වශෙයනුත් 
සංවර්ධනය කර, අප බලාෙපොෙරොත්තු වන නව උත්පාදක සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය හරහා ෙම් රට සංවර්ධනය කරා යන 
ඉලක්කය ඉෂ්ට කර ගත්ෙතොත් පමණයි. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, 
ඔබතුමාත් ඉන්න ෙවලාෙව් ෙම් ෙගෞරවනීය සභාව ආමන්තණය 
කරන්න ලැබීම මට සතුටක්. 

අද ඉතාම ලස්සණට අපෙග් මිත ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා කථා කළා. එතුමා කවදත් ඉතාම ආකර්ෂණීය ෙලස 
කථා කරනවා. ආර්ථික සංවර්ධනය උෙදසා අප ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන සෑම ෙයෝජනාවකම අවදානම ගැන, විය හැකි ෙද් ගැන, 
උපකල්පන ගැන එතුමා කථා කළා. එෙහම හිතන්නට, එෙහම 
තර්කානුකූලව කල්පනා කරන්නට අෙප් අනුර කුමාර දිසානායක 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට අයිතිය තිෙබනවා. හැබැයි 
එතුමා කිසිම ෙලසක එතුමාෙග් පක්ෂ ෙය් දර්ශනය ෙමොකක්ද, 
එතුමාෙග් පක්ෂෙය් විකල්ප ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ කුමක්ද කියන 
කාරණා ගැන කිසිම ආකාරයක අර්ථ විවරණයක් කෙළේ නැහැ. 
එතුමා කිසිම ෙවලාවක කාල් මාක්ස් කියපු ෙද් උපුටා දැක්වූෙව් 
නැහැ. එතුමා කිසිම ෙවලාවක මා ඕ ෙසේතුං කියපු ෙද් උපුටා 
දැක්වූෙව් නැහැ. එතුමා කිසිම ෙවලාවක ඒංගල්ස් කියපු ෙද් උපුටා 
දැක්වූෙව් නැහැ. එතුමා කිසිම ෙවලාවක කැස්ෙතෝ අනුගමනය 
කරපු මාර්ගය උපුටා දැක්වූෙය් නැහැ. එතුමා කිසිම ෙවලාවක 
 ෙරෝහණ විෙජ්වීර මැතිතුමා දක්වපු මඟ උපුටා දැක්වූෙය්ත් නැහැ. 
ඕනෑම අලුත් වැඩ පිළිෙවළකට යන ෙකොට අවදානමක් තිෙබනවා. 
ඕනෑම අලුත් වැඩ පිළිෙවළක සැක කරන්න, හිතන්න, පශ්න 
කරන්න තැන් තිෙබනවා. හැබැයි අවාසනාවකට විකල්ප ආර්ථික 
දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අපෙග් මිත අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමා අසමත් වුණා. කවදත් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන ගිහින්, 
අෙප් රට එදා තිබුණු තත්ත්වෙය් ඉඳලා අද දක්වා යම්කිසි 
සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම්, මිනිසුන්ෙග් ජීවිතවල 
යම්කිසි ගුණාත්මකභාවයක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ වැඩි 
ෙවලා තිෙබන, ඒ ලබා තිෙබන සෑම ජයගහණයකම 
අයිතිකාරයන් වන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, අපි එදා ඉඳලා 
අනුගමනය කරන ඒ ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්තියයි. හැබැයි, එදා 
අනුගමනය කරපු ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්ති ඒ ආකාරෙයන්ම අදට 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය අපටත් තිෙබනවා. 
කාලෙයන් කාලයට ඒ ආර්ථික පතිපත්තිවල ෙවනස්කම් පිළිබඳව 
 සාකච්ඡා ඇති ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, ඒ 
වාෙග්ම ආර්ථික විෂය පිළිබඳව පවීණත්වය දරන අපෙග් පක්ෂය 

1847 1848 

[ගරු කුමාර ෙවල්ගම  මහතා] 
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නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සහ පිටත සිටින 
විෙශේෂඥයන් සාකච්ඡා කරලා අදට ගැළෙපන, රටට ගැළෙපන, 
අෙප් රට ඊළඟ පිම්ම පැනලා ෙලෝකෙය් ෙශේෂ්ඨතම ජාතියක් වීෙම් 
තත්ත්වයට ෙගන යන මාවත විවර කරන්නට අවශ්ය කරන 
සුවිෙශේෂී ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම නෙවෝත්පාදන සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කරා 
යන ගමන් මඟ අපි ෙම් අය වැය කථාෙවන් විස්තර කරලා 
තිෙබනවා.  සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය කියලා කියන්ෙන් 
පරණ ලිබරල් ධනවාදය ෙනොෙවයි. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකය කියලා කියන්ෙන් පරණ නිෙයෝ ලිබරල්වාදය ෙනොෙවයි. 
සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය කියලා කියන්ෙන් 1977 ඉදිරිපත් 
කළ වැඩ පිළිෙවළ ෙනොෙවයි. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය 
කියලා කියන්ෙන් 1989 රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් 
කළ වැඩ පිළිෙවළ ෙනොෙවයි. එතැනින් ඔබ්බට ගිය, අද කාලයට 
ගැලෙපන නවීන වැඩ පිළිෙවළක්. එම නිසා ෙමය 2001 වැඩ 
පිළිෙවළ, ෙමය 1989 වැඩ පිළිෙවළ, ෙමය 1977 වැඩ පිළිෙවළ 
කියලා කියන එෙක් කිසිම තර්කයක් නැහැ. අපි අද එතැනින් 
එහාට ගිහිල්ලා තිෙබනවා; එතැනින් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
අලුත් විධියට හිතන්න, අලුත් විධියට දකින්න වුවමනාවක් අපට 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ෙලෝකය ලබාෙගන තිෙබන අත් දැකීම් 
හරහා අෙප් රෙට් අලුත් අත් හදා බැලීමක් කරන්න අපි සූදානම් 
ෙවලා ඉන්නවා. 

ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් කියන ෙම් පක්ෂ ෙදකම අද 
එකඟතාවකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හැබැයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
තුළ කිසිම ෙද්කට එකඟ ෙනොවන යම් කණ්ඩායමක්, යම් 
ෙවලාවක තමන්ෙග්ම පක්ෂෙය් බලය ලබා ගන්න පුළුවන් කියන 
විශ්වාසෙයන් විකල්ප මත දරන කණ්ඩායමක්, සෑම ෙද්කම නරක 
දකින පිරිසක් සිටින බව අපි දන්නවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්  
ගරු සභාව ඇතුෙළේ ඉන්න ෙම් ෙවලාෙව් ඒ පිරිස කවුද කියන එක 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි වුණා. එහි සංඛ්යාව ෙකොපමණද, පමාණය 
ෙකොපමණද, ඔවුන්ෙග් ආකල්පය ෙමොකක්ද කියන එක පැහැදිලි 
වුණා. ඔවුන්ට එෙහම කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඒක 
පජාතන්තවාදය. ඔවුන් ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතෙයෝ. ඒ නිසා 
ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන් වශෙයන් විකල්ප මත දරන්න ඔවුන් ට 
තිෙබන අයිතිය පිළිගනිමින් අපි කියනවා, හැබැයි ඔවුන් ඒ විකල්ප 
මත ඉදිරිපත් කරන්ෙන් තර්කානුකූලව ෙනොෙවයි, පදනම් සහගතව 
ෙනොෙවයි, ෛවරය, ද්ෙව්ශය, ෙකෝධය මත පදනම් ෙවලා කියන 
එක. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම,- 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු කුමාර ෙවල්ගම 

මන්තීතුමාට විරුද්ධව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසම ෙවත ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන පැමිණිල්ලක් 
සම්බන්ධෙයන් මම මෙග් කථාෙව්දී පකාශයක් කළා. එතුමා දැන් 

ෙමතැනින් එළියට ගියා “බස ් ගත්ත හැටි, එළියට ආවාම 
බලාගන්නම්” කියලා. තර්ජනාත්මක විධියට තමයි ඒ පකාශය 
කරලා ගිෙය්. ඒක බරපතළ පකාශයක්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
කවුද එෙහම කිව්ෙව්? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා. “එන්න එළියට” කියලා තමයි 

ෙවල්ගම මන්තීතුමා ෙමතැනින් එළියට ගිෙය්. ෙමතැන සාක්ෂි 
තිෙබනවා. ඒක බරපතළ පකාශයක්. මන්තීවරෙයකුෙග් වරපසාද 
උල්ලංඝනය කිරීමක්. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක මන්තීවරෙයකුෙග් 
වරපසාද උල්ලංඝනය කිරීමක්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට වරපසාද පිළිබඳ පශ්නයක් 

තිෙබනවා නම්,- 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙමතැන සාක්ෂි තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් වහාම 

කියා මාර්ගයක් ගන්නා ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මම ඒ පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමාව දැනුවත් කරන්නම්. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. ෙමොකක්ද point 

of Order එක? 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 

මන්තීතුමාට අසුන් පැනවිලා තිෙබන්ෙන් විපක්ෂය පැත්ෙත්. එතුමා 
විපක්ෂය පැත්ෙත් පිවිසුෙමන් තමයි පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගැබට 
එන්න ඕනෑ. එතුමා එළියට යන්නත් ඕනෑත් ෙමතැනින්. ඒ නිසා 
එතුමාෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. 

1849 1850 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ඒ පිළිබඳව මම ගරු කථානායකතුමාව දැනුවත් 

කරන්නම්.  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙම් රෙට් පැවතුණු, අපි 

ෙම් රෙට් නැති කරපු, ගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා 
නායකත්වය දීලා අවසන් කළ යුගෙය් නෂ්ටාවෙශේෂ තමයි ෙම්. 
ගරු මාරසිංහ මැතිතුමා විද්වෙතක්, මහාචාර්යවරෙයක්. එතුමා යම් 
ලිඛිත සාධකයක් මත පදනම්ව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලක් මත පදනම් 
ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීතිරීති අනුව යම් විෙව්චනයක් කළාම 
ඒකට අභිෙයෝග කරන්ෙන්, “අපි එළිෙය්දී බලාගමු, ෙලොබිෙය්දී 
බලාගමු” කියායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම 
පළමුෙවන්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා ගරු (මහාචාර්ය) ආශු 
මාරසිංහ මන්තීතුමාෙග් ශාරීරික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න 
කියලා. ෙමොකද, එතුමාට යන්න ෙවන්ෙන්, එතුමා ඉන්ෙන් 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් සිටින පැත්ෙත් නිසා. විපක්ෂය පැත්ෙත් 
තිෙබන ෙලොබිෙය් තමයි එතුමාට ගැවෙසන්න ෙවන්ෙන්, විපක්ෂ 
Lobby එක හරහා තමයි එතුමාට යන්න ෙවන්ෙන්. එම නිසා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මාරසිංහ මන්තීතුමාෙග් ශාරීරික ආරක්ෂාව 
තහවුරු කිරීම සඳහා සුදුසු නිෙයෝගයන් වහාම ලබා ෙදන්න කියා 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාව තුළ 
ෙබොෙහොම විෙව්චන ඇති වුණා. ඒ විෙව්චන කරන්න අයිතිය 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ විෙව්චන ෙකොපමණ සාධාරණද කියලා 
බලන්න ඕනෑ.  

බලශක්තිය පිළිබඳව ෙපෞද්ගලීකරණයක් සිදු ෙවනවාය කියා 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අද ෙම් ගරු සභාව තුළ සඳහන් 
කළා. විදුලි බල මණ්ඩලය ෙහෝ එහි අනුබද්ධ ආයතන ෙහෝ කිසිම 
එකක්, කිසිම ආකාරයක ෙපෞද්ගලීකරණයකට ලක් කරන්ෙන් 
නැහැ, එය සියයට සියයක් ස්ථිරව මට පකාශ කරන්න පුළුවන් 
කියා මා ඉතාමත් වගකීෙමන් කියනවා. ඒ වාෙග්ම, දැනටමත් ෙම් 
රෙට් විදුලි බල උත්පාදනය සඳහා විෙශේෂෙයන්ම කුඩා ජල විදුලි 
බලාගාර, ඒ වාෙග්ම සුළං ආශෙයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන 
බලාගාර, ෙම් ක්ෙෂේතවල සැලකිය යුතු පමාණයක් ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජකයන් තමන්ෙග් ආෙයෝජන හරහා ෙපෞද්ගලිකව බලාගාර 
ඉදි කරලා, ඒ බලාගාරවලින් ලැෙබන විදුලිය, අපි එකඟ වුණු 
සාධාරණ ෙකොන්ෙද්සි මත විදුලි බල මණ්ඩලයට විකුණනවා. 
ඉතාම ෙහොඳින් ඒ කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
අනාගතෙය් පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය සහ ඒ හා සම්බන්ධ 
ක්ෙෂේතවලදී ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජනය අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  ෙම් සියලු ආෙයෝජන කිරීමට රජයටම පුළුවන්කමක් 
නැහැ. රජයටයි විදුලිය ෙබදා හැරීෙම් සම්පූර්ණ වගකීම 
තිෙබන්ෙන්. රජය තමයි ජනතාවට අඩුම මිලකට, ෙහොඳම 
ආකාරයකට, ඉහළම ෙසේවයක් සහිතව විදුලි බලය සැපයීම 
පිළිබඳව සනාථ කරන්ෙන්. හැබැයි, විදුලි බල උත්පාදනෙය්දී ඊට 
අවශ්ය පාග්ධනය රජයටම සපයන්න බැරි නිසා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි කල්පනා කරලා තිෙබනවා මීට කලින් කළ 
ආකාරයම වඩාත් ෙහොඳින් ඉදිරියට අර ෙගන ගිහිල්ලා, වඩාත් 
ෙහොඳ ෙකොන්ෙද්සි මත, ෙපෞද්ගලික ව්යවසායයන්ට ඉඩ 
සලසන්න. එයින් රටට කිසිම හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ. එයින් 
රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් දිගින් දිගටම රජෙය් 
ඉඩම් පිළිබඳව සාකච්ඡාවන් ඇති ෙවනවා. දැන් සාකච්ඡා ෙවනවා, 
''රජෙය් ඉඩම් සුද්දන්ට විකුණනවා'' කියලා. ෙම්ක 
සම්පූර්ණෙයන්ම අසත්ය පකාශයක්. රජෙය් ඉඩම් සුද්දන්ට 
ෙනොෙවයි, චීන ජාතිකයන්ට ෙනොෙවයි, රුසියාවට ෙනොෙවයි, 
කිසිම රටකට ෙහෝ කිසිම විෙද්ශිකෙයකුට විකිණීම පිළිබඳව අල්ප 
මාතයක්වත් ෙමහි සඳහන්ව නැහැ. ෙම් පිළිබඳව තිෙබන එකම 
කාරණය තමයි, අවුරුදු ගණනක බදු මුදල මුල් අවස්ථාෙව්ම 
එකවර ෙගවන්න වීම කියන ෙකොන්ෙද්සිය නිසා විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් මුදල් ෙයොදා ව්යාපාර 
පටන් ගනිද්දී ඉතාම අසීරුතාවකට පත් වුණා. ඒක අසාධාරණ 
ෙකොන්ෙද්සියක්. අපි ආෙයෝජකයන්ට හිතවත් ෙකොන්ෙද්සි 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිනම්, ඔවුන්ට අවශ්ය කරන ආෙයෝජන 
පරිසරය ෙම් රෙට් හදන්ෙන් නැතිනම්, ෙම් විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ. මීට වඩා ෙහොඳ පහසුකම් 
ඔවුන්ට බුරුමෙය්දී ලබා ගන්න පුළුවන්;  තායිලන්තෙය්දී ලබා 
ගන්න පුළුවන්; ඉන්දුනීසියාෙව්දී ලබා ගන්න පුළුවන්; 
වියට්නාමෙය්දී ලබා ගන්න පුළුවන්; බංග්ලාෙද්ශෙය්දී ලබා ගන්න 
පුළුවන්. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ, විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් 
ලංකාවට පැමිණීම වළක්වන්නා වූ සමහර ක්ෙෂේත හඳුනා ෙගන, ඒ 
හා සම්බන්ධව අපට අවශ්ය කරන පතිසංස්කරණ කළ යුතුයි. 
නමුත්, ඔය කියන ආකාරයට ගාලු ෙකොටුෙව් ඉඩම් විකුණන්න 
ෙහෝ හික්කඩුෙව්, නැතිනම් බස්නාහිර, නැ ෙඟනහිර මුහුදු ෙවරෙළේ 
ඉඩම් විකුණන්න හැකියාවකුත් නැහැ; අවසරයකුත් නැහැ; අපි 
ඒවා ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන කිසිම ආකාරයකට සැක 
කරන්න කාරණයක් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය 
වැය තුළත්, 11වැනි මාසෙය් 5වැනි දා ගරු අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් 
කළ අෙප් ආර්ථික පතිපත්ති පකාශය තුළත්, ඒ ඉඩම් අයිතිය 
පිළිබඳව සුවිෙශේෂී කාරණයක් තිබුණු බව මා විෙශේෂෙයන් කියන්න 
අවශ්යයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ඒ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳව 
අෙප් විප්ලවීය පතිපත්තිය වන්ෙන්, ඉඩම් සුද්දන්ට දීම ෙනොෙවයි, 
ඉඩම් අෙප් රෙට් පුරවැසියන්ට ලබා දීමයි. වසර 30, 40, 50, 60 
රජෙය් ඉඩම් අස්වද්දා ෙගන, රජෙය් ඉඩම්වල ෙගවල් හදා ෙගන, 
රජෙය් ඉඩම්වල ජීවත් වන අෙප් රෙට් පුරවැසියන්, පවුල් ලක්ෂ 
ගණනක් ඉන්නවා. රජෙය් තිෙබන අකාර්යක්ෂමතාව නිසා, රජෙය් 
පතිපත්තිෙය් දුර්වලකම නිසා, රජෙය් නිලධාරින්ට තිෙබන 
වුවමනාෙව් අඩුකම නිසා, ඒවාට අවශ්ය සම්පත් පමාණවත් ෙලස 
ෙයදවූෙය් නැති නිසා, රජෙය් ඉඩම්වල පදිංචි ෙවලා සිටින අහිංසක 
මිනිසුන්ට තමන්ෙග් ජීවිතෙය් ඉදිරි පිමි පැන ගැනීමට බැරිව 
සිටිනවා. තමන් ජීවත් වන ෙගදර, තමන් ජීවත් වන ෙපොෙළොව, 
තමන් වගා කළ ඉඩෙම් අයිතිය පිළිබඳව අවිනිශ්චිතකම නිසා 
පසුගාමී ජීවිත ගත කරන මිලියන ගණනාවක් ජනතාව ෙම් රෙට් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි,  එක්සත් ජාතික ෙපරමුණත්, ඒ වාෙග්ම 
ගරු ජනාධිපතිතුමාත් පතිපත්තිමය වශෙයන් එකඟ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් වසර 10කට වඩා පදිංචි ෙවලා ඉන්න ඉඩම්වල අයිතිය 
ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට ලබාෙදන්න.  

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ෙම් කාරණෙය්දී අපට අභිෙයෝගයක් 
තිෙබනවා. ඒ අභිෙයෝගය ෙම්කයි. ෙම් ඉඩම් අක්කර ලක්ෂ 
ගණනක  පදිංචි ෙවලා ඉන්න, ඒවා අස්වද්දපු අෙප් රෙට් අහිංසක 
පුරවැසියන්ට ඒ ඉඩම්  ෙදන්න නම්, ඒ සෑම ඉඩමක්ම මනින්න 
ඕනෑ; ඒ සෑම ඉඩමකම මායිම් ලකුණු කරන්න ඕනෑ; ඒ සෑම 
ඉඩමකටම ඔප්පු සකස් කරන්න ඕනෑ. ඉඩම් අයිතිය පවරන බලය 
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාට. ෙම් කටයුත්ත සාර්ථකව කරන්න නම් 
අෙප් රටට පමාණවත් මිනින්ෙදෝරුවන් සංඛ්යාවක් අවශ්යයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් කටයුත්ත කරන්න විෙශේෂ කාර්ය සාධක බල කායක් 
අවශ්යයි. ඒ නිසා ෙම් නව ආර්ථික පතිපත්තිය තුළ, අප විශ්වාස 
කරන ඒ සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය තුළ, ෙම් රෙට් 
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පුරවැසියන් ජීවත් වන ෙම් මාතෘ භූමිෙය්, ෙපොෙළොෙව් අයිතිය 
ඔවුන්ට සින්නක්කරව උරුම කර දීම රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග්,  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්, රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාෙග්, අෙප් පතිපත්තියයි. ෙම්වා නරකද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් අය වැය 
ගැන ෙබොෙහෝ වි ෙව්චන තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් රෙට් අහිංසක 
පුරවැසියන් ලක්ෂ ගණනකට ෙම් ඉඩකඩම්වල අයිතිය ලබාදීම 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙමොනම අවස්ථාවක  ෙහෝ අගය කළාද? ඒක 
ඉක්මනින් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා කථා කළාද? නැහැ. ඒක 
තමයි ෙද්ශපාලන කුහකකම කියන්ෙන්. හැම දාම, ඡන්දෙයන් 
ඡන්දයට ෙම් අහිංසක මිනිසුන්ට "ඔප්පු ෙදනවා, ඔප්පු ෙදනවා, 
ඔප්පු ෙදනවා" කියලා රවටනවා. අපි ඒක නතර කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමොනරාගල පෙද්ශය 
නිෙයෝජනය කරන නිසා ෙම් පශ්නය  දන්නවා. ඒ පළාත්වල 
ඉන්න අහිංසක මිනිසුන්ට ෙම් ෙපොෙරොන්දු දීම අවසන් කරන්න 
ඕනෑ. 2020 මැතිවරණය ෙවන ෙකොට ෙම් රජෙය් ඉඩම්වල අවුරුදු 
10කට වඩා පදිංචි ෙවලා ඉන්න හැම එක්ෙකනාටම ඒවාෙය් 
අයිතිය ලබාෙදන්න ඕනෑ. අප ගමකට ගියාම ඒ අහිංසක මිනිසුන් 
අපට කියන්ෙන්, "අෙප් ඉඩමට ඔප්පුවක් ෙදන්න" කියලා. ඒ ඈත 
පළාත්වල විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය් ඉඩම්වල පදිංචි අය බස්නාහිර 
පළාෙතත් ඉන්නවා. සමහර අයට තිෙබන්ෙන් හුදු බලපතයක් 
පමණයි. සමහරු නිකම්ම නිකම් අනවසර පදිංචිකරුවන් ෙලස 
ඉන්නවා. ඒ අහිංසක මිනිසුන්ට ඒ අදාළ ඔප්පු ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණයත් මම ෙම් ගරු සභාවට 
කියන්න ඕනෑ.  ෙබොරු ජාති ෙපේමය, ෙබොරු ජාති ආලය තිෙබන 
සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා අද විවිධ ෙද්වල් කියනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
ෙලස ෙත්රී පත් වුණාම ඒ මන්තීවරයාට යුතුකම් කීපයක් ඉෂ්ට 
කරන්න තිෙබනවා. ඉන් පළමුෙවනි යුතුකම ෙමොකක්ද? 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ. ෙදවැනි යුතුකම හැටියට, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සැසි වාරයට සහභාග වන්න ඕනෑ. තුන්වැනි 
යුතුකම හැටියට, තමන්ට අදාළ, තමන් කැමැති විෂයන්වලදී, 
තමන්ට වැදගත් වන විෂයන්වලදී පාර්ලිෙම්න්තුව අමතන්න ඕනෑ.   

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු බවට පත් ෙවලා අද වන තුරු ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වචනයක්වත් කථා කරපු නැති සමහර මන්තීවරු 
ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර කාලය, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර අවස්ථාව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
උත්තරීතර වරම පාවිච්චි කරන්ෙන් නැති අය අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළිෙය් ඉඳෙගන ෙබොෙහෝ විෙව්චන කරනවා. 
මම ඒ එක විෙව්චනයකට පමණක් උත්තර ෙදන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් උපු ටා දක්වන්ෙන් ශී 
ලංකා ෙපොලීසිෙය් තස්තවාදී විමර්ශන අංශෙය් අධ්යක්ෂ ෙජ්යෂ්ඨ 
ෙපොලිස් අධිකාරී  නාලක ද සිල්වා මහත්මයා 2015.11.24වැනි දා 
ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව.  

එම වාර්තාෙව් මාතෘකාව ෙමයයි: 

"2010.01.22 සහ 2010.01.25 වන දින ගරු නීතිපති තුමාෙග් උපෙදස් මත 
ඇපමත මුදාහරින ලද සැකකරුවන් ෙගන් පබල තස්තවාදී කියා සඳහා 
සම්බන්ධව සිටියදී ඇපමත මුදා හරින ලද සැකකරුවන් පිළිබඳ වාර්තාව." 

එම වාර්තාෙව් පළමුෙවන්ම සඳහන් වන්ෙන් මුරලිසිවඥානි 
මුටරිස් කියන පුද්ගලයාෙග් නමයි. එයා තමයි ෙපොට්ටුඅම්මාන්ෙග් 
පධාන නිෙයෝජිතයා. ඔහු ෙපොට්ටුඅම්මාන් ෙවනුෙවන් තස්තවාදී 

සංවිධානෙය් මුදල් පරිහරණය කළ තැනැත්තා. ඔහු ලංකාව තුළත්, 
ලංකාෙවන් පිටතත් ෙමම ගිණුම් පවත්වාෙගන ගිහින් තිෙබනවා.   
එම ෙල්ඛනෙය් ෙදවැනි තැනට ඉන්ෙන් නඩරාසා සිවරාසායි. ඔහු 
ෙකොළඹ මහාධිකරණෙය් පැවැති නඩු විභාගයකින් පසුව අවුරුදු 
හතක් බරපතළ වැඩ ඇතිව සිර දඬුවම් ලබා තිෙබනවා. ඊළඟට 
ඉන්ෙන් ශම්මුගම් බාස්කරන්. ඔහු 1992දී එල්ටීටීඊ සංවිධානයට 
බැඳිලා බර අවි පුහුණුව ලබා තිෙබනවා. ෙමම වාර්තාෙව් 
හතරවනුව සඳහන් වන්ෙන් අන්ෙතෝනිමුත්තු අරුල්ෙජොන්සන් 
කියන නමයි. ඔහු 2000 වසෙර්දී එල්ටීටීඊ සංවිධානයට බැඳිලා 
තිෙබනවා. ඔහු මුහුදු ෙකො ටිෙයක්. තිකුණාමලය පෙද්ශෙය්දී 
නාවික හමුදාවට පහර දීලා ෙසබළුන්             මරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථාව අවසන් කරන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එම වාර්තාෙව් ඊළඟට ඉන්ෙන් ෙසල්වරාසා නගුෙල්ෂ්වරන්. 

ඔහු එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් බුද්ධි අංශෙය් පධානියාෙග් ෙපෞද්ගලික 
ආරක්ෂකයා. ෙම් අය ඇතුළුව 300කට වැඩි එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් 
පිරිසක් මහින්ද රාජපක්ෂ කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමා ජනාධිපතිකම කරන කාලෙය් එතුමාෙග් නිෙයෝගය පිට 
නිදහස් කළා. ඒ වාෙග්ම, සිර භාරෙය් රඳවාෙගන ඉඳලා 
2010.01.22 වැනි දා ඇප පිට නිදහස් කරන ලද සැකකරුවන් 45 
ෙදෙනකුෙග් නම් ඇතුළත් ලැයිසත්ුවක් මා ළඟ තිෙබනවා. නීතිපති 
ෙමොහාන් පීරිස් තමයි ඔවුන් නිදහස් කරන්න කියලා අණ කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සිර භාරෙය් රඳවාෙගන ඉඳලා 2010 
ජනවාරි මාසෙය් 22වැනි දා ඇප පිට නිදහස් කරන ලද 
සැකකරුවන් 95 ෙදෙනකුෙග් නම් ඇතුළත් තවත් ලැයිස්තුවක් මා 
ළඟ තිෙබනවා. ෙම් ලැයිස්තු ෙදකම මම සභාගත* කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. හයියක් තිෙබනවා නම් කුරුණෑගල 

දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, ෙම් ගරු සභාෙව් කටයුතුවලට සහභාගි 
ෙවන්න ඕනෑ. එතුමාට එෙහම කරන්න යුතුකමක් තිෙබනවා. 
එතුමා ෙම් ගරු සභාවට පත් ෙවලා ඉන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු හැටියට වැඩ කරන්නයි. මීට කලින් පැවැති වැදගත් 
විවාදයක් වූ ජිනීවා ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් වූ විවාදෙය්දීත් 
එතුමා විනාඩි 15ක කාලය අරෙගන මඟ හැරලා ගියා. අය වැ ය 
ෙදවැනි වර කියැවීෙම් විවාදය අදින් අවසන් ෙවනවා. හැබැයි, ෙම් 
අය වැය ෙදවැනි වර කියැවීෙම් විවාදය පැවැත්ෙවන අවසාන 
දිනෙය්දීත් ඒ  මන්තීතුමා කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

1853 1854 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් ෙම් 

කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් ෙවලා, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීකෙම් රාජකාරි කරන්ෙන් නැතිව, ඒ වැටුප 
ගන්න, ඒ වරපසාද ගන්න, ඒ ආවරණය ගන්න මහින්ද රාජපක්ෂ 
වුණත්, ෙවන රාජපක්ෂ ෙකෙනක් වුණත්, ෙපෙර්රා වුණත්, සිල්වා 
වුණත්, ගුණෙසේකර වුණත් - ඒ කවුරු වුණත් - ඒ මන්තීවරයා 
මන්තීකමින් ෙනරපන්න පුළුවන් විධිෙය් ෙරගුලාසි, නීති ෙම් රෙට් 
හදන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණාට 
පස්ෙසේ ඔවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව මඟ හරිනවා; ජනතාවට ඉටු කරන්න 
ඕනෑ වගකීම් මඟ හරිනවා. එෙහම නැත්නම් කරන්න තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්ෙවලා, කුරුණෑගල 
දිස්තික් ලැයිස්තුෙව් ඊළඟට ඉන්න  මන්තීතුමාට අවස්ථාව ලබා 
දීලා තමන්ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරෙගන ෙගදර යන එක.  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය අයුතු ෙලස 
පාවිච්චි කිරීම රටට ෙහළිදරව් කළ යුතුයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් පැමිණීම 
සහ සහභාගිත්වය පිළිබඳ වාර්තා පසිද්ධ කරන්න කියලාත් මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දිවා ආහාරය සඳහා සභාෙව් කටයුතු අත්හිටුවනවා. 

 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,  අ.භා.1.00 
ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත 
පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair. 
 
 

[අ.භා. 1.01] 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 2016 

වර්ෂය සඳහා ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට මෙග් 
ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා කියපු ෙද්වල් අපි 
අහෙගන හිටියා. මුදල් ඇමතිතුමා වාෙග්ම ආණ්ඩු පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන සියලු ෙදනාම කියන්ෙන් ෙම් අය වැය "සහන 
ෙදන අය වැයක්" කියලායි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙය්දී තමයි 
කියන්ෙන් ෙම් අය වැය "සහන ෙදන අය වැයක්" කියලා. හැබැයි, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට ගිහිල්ලා රෙට් ෙපොඩ්ඩක් ඇවිදලා 
බැලුවාම නම් අපට ෙපෙනන්ෙන්, ෙමය ආණ්ඩුව හදපු අයට 
අසහන ෙගන ෙදන අය වැයක් ෙලසයි. ෙම් ආණ්ඩුව හදපු අය  අද 
අසහනෙයන් සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අය වැය ෙදවැනි වර 
කියැවීෙම් ඡන්දය පැවැත්ෙවන දවසයි. ෙම් අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් අද පත්තරවල පළවී තිෙබන ෙද්වල්  බලන්න, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. "අය වැයට එෙරහිව රට පුරා 
වර්ජන රැල්ලක්. පරිපාලන සංගම් 16ක් සටනට. බස් සංගමය 
සතියක් කල් ෙදයි. වෘත්තියෙව්දී ෙසේවාවන් 17ක් දැඩි වෘත්තීය 
සටනකට සූදානම්." ෙමෙහම පළ වී තිෙබන්ෙන් අද "දිවයින" 
පත්තෙර්යි. 

"රජෙය් ඉංජිෙන්රුවන් අද ෙලඩ නිවාඩු", "පුද්ගලික බස් 
14වැනිදා මධ්යම රාතීෙය් සිට වර්ජනයක. රජයට විෙරෝධය 
පාන්න 7වැනිදා සිට බස්වල කළු ෙකොඩි," "වෘත්තීය සමිති රැසක් 
15වනදා වර්ජනයකට සූදානම් ෙවයි," "වැඩි පඩි, සහන මිලට 
වාහන නැති අය වැයට අපි විරුද්ධයි - රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය," "යහ පාලන රජෙය් පළමු අය වැය රාජ්ය 
ෙසේවකයාට කෙන් පහරක් - අධ්යාපන කළමනාකරණ සහකාර 
නිලධාරින්ෙග් ඒකාබද්ධ සංගමය," "අය වැෙය් වී මිලට බකමූෙණ් 
ෙගොවි විෙරෝධතා," "දුම් සහතික ගාස්තු අඩු කරන්න - ෙකොග්ගල 
ෙවෙළඳ කලාපෙය් රියදුෙරෝ උද්ෙඝෝෂණයක." ඔවුන් බස් එකක් 
උඩ නැඟලා තමයි උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන්. ෙම් ආකාරයට අද 
පුවත් පත් රැසක ෙම් අය වැය ගැන ලිපි පළවී තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ඔක්ෙකොම පකාශ 
නිකුත් කරලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව හදන්න කටයුතු කළ අයයි. 
වෘත්තීය සමිති හැටියට, ෙනොෙයකුත් ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන හැටියට 
රට පුරා ගිහිල්ලා ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න කටයුතු කරපු 
අය තමයි අද ෙම් අය වැයට විරුද්ධව පකාශ නිකුත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

අපට මතක් ෙවනවා, 2001-2004 ආණ්ඩුව ගැන. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා අය වැය සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිපත් වුෙණ් "Regaining Sri Lanka" කියන වැඩසටහන. එදා 
"Regaining Sri Lanka" වැඩසටහන ඉදිරිපත් වුණ ෙවලාෙව් අපි 
දැක්කා, 98ක් වැඩ වර්ජනය කරන්න ලෑස්ති ෙවලා හිටියා. ඒ 
විධියටම රට පුරා වැඩ වර්ජන තිබුණා. ලංකා ඉතිහාසෙය් 
වැඩිෙයන්ම වැඩ වර්ජන තිබුණු ආණ්ඩුව බවට පත් වුෙණ් 2001-
2004 ආණ්ඩුවයි.  ෙම් වන ෙකොට වෘත්තීය සමිති ඇතුළු 
ෙනොෙයකුත් සංවිධාන වැඩ වර්ජන රැල්ලට එකතු වනවා. ඒ 
විතරක්  ෙනොෙවයි. විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්, පාසල් ශිෂ්යයන් පවා 
අද ෙම් තත්ත්වයට පත් කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් විධියට පාසල් දරුවන්ට ඔවුන්ෙග් නිල ඇඳුම ලබා ගන්න 
ෙකොට ලබන අවුරුද්ෙද් ජුනි මාසයත් පසු ෙව්වි. ඇයි?  ඒ සඳහා 
තැන් 18කට විතර යන්න සිද්ධ වනවා. පන්ති භාර ගුරුතුමිය 
අත්සන් කරන්න ඕනෑ. ඊළඟට විදුහල්පතිතුමා අත්සන් කරන්න 
ඕනෑ. කෙඩ්  cashier අත්සන් කරන්න ඕනැ. තවම දාලා නැහැ, 
salesman අත්සන් කරන්න ඕනෑ කියන එකත්. ඒ ඔක්ෙකෝම 
අත්සන් කරලා එන ෙකොට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ වව්චර් එෙක් 
වටිනාකම රුපියල් 350ක් නම්, අෙන්! ෙගදර ඉන්න තාත්තා හරි 
කවුරු හරි ගිහිල්ලා ඒක රුපියල් 150ට විකුණනවා. රුපියල් 150ට 
විකුණා ගන්නවා. පාසල් දරුවාට දීපු නිල ඇඳුම නැති කරන 
තත්ත්වයට ෙම් අය වැය හදලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් විධියට ෙම් අය වැය ගැන ෙසොයලා බැලුවා. අපි 
දන්නවා, පසු ගිය ඉතිහාසය පුරාම  ෙම් රෙට් අය වැය ෙල්ඛන 
හදලා තිෙබන බව. මුදල් අමාත්යාංශෙය් සිටින පරිණත රජෙය් 
නිලධාරින් තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛන හදන්ෙන්. අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන ඇතුළු සියලු ෙද් ගැන ඒ අය 
ෙහොඳින් දන්නවා.  ඒ ගැන ඒ අයට ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.  
නමුත් ෙම් අය වැය හදද්දී ෙමොකකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  
මුදල් අමාත්යාංශෙය් සිටින පරිණත, ෙහොඳ හැකියාවක් තිෙබන, 
බුද්ධියක් තිෙබන, දැනුමක් තිෙබන, රාජ්ය ෙසේවෙය් වසර 
ගණනාවක පළපුරුද්දක් තිෙබන නිලධාරින් ෙනොෙවයි ෙම් අය 
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වැය හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක හැදුෙව් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය. කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්ය කරන 
deals ටික ඇතුළත් කර ගන්නයි. ඒ deal  ගැන ඊෙය් මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා පැහැදිලි කරලා කිව්වා. දැන් කියනවා, 
"ෙම් රටට රත්තරන් ෙගන්වන්න 50ෙදෙනකුට බලපත ෙදනවා" 
කියලා. අපි අහලා තිෙබනවා, ඉතිහාසෙය් සමහර ආණ්ඩු wine 
storesවලට බලපත ලබා දුන් බව; අරක්කුවලට බලපත ලබා දුන් 
බව. දැන් බලපත ෙදන්න හදන්ෙන් අරක්කුවලට ෙනොෙවයි.  
රත්තරන් ෙගන්වන බලපත ෙදනවා. අපි අහනවා, ඒ  රත්තරන් 
ෙගන්වන්න බලපත ලබා ෙදන පනස් ෙදනාෙග් නම් ෙමොනවාද 
කියලා. ඒ පනස්  ෙදනා කවුද? ඒ පනස් ෙදනාෙග් නම් ටික 
කියන්න. කවුද ඒ? හවස්වරුවට තරු පෙහේ ෙහෝටල්වල කථා 
කරන්ෙන්, මුදල් ඇමතිවරයාෙග් උපෙද්ශකලා ගිහින් සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්, ඒ පනස් ෙදනා ෙතෝරන්නද? හැබැයි, අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් නම් ෙමතුමන්ලා කිව්ෙව්, ෙම්වා ෙවන්ෙද්සි කරලා ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ කියලායි. දැන් පනස් ෙදෙනකුට බලපත ෙදන්න 
යනවා. ඒවාට ගණන් මිනුම් කථා කරනවා. ෙම්කයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය තුළින් සිද්ධ 
වන ෙද්වල් තමයි මම කිව්ෙව්. ෙමය ව්යාපාරික අතෙළොස්සකෙග් 
සාක්කු පුරවන අය වැයක් බවට  පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
දන්නවා, ලංකාෙව් tile කර්මාන්තය ගැන. ෙනොෙයකුත් 
ෙපෞද්ගලික ආයතන, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් එම 
කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටිනවා. අද අෙප් දිස්තික්කය ඇතුළු ෙම් 
රෙට් හුඟක් දිස්තික්කවල tile හදනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය කිරි මැටි 
ලබාගන්ෙන් අෙප් ෙපොෙළොෙවන්.  ඒවා ලබාෙගන තමයි tile 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. එතෙකොට අද තමන්ෙග් වත්ෙත් තිෙබන 
මැටි ටික හාරන මනුස්සයා, මැටි ටික අරෙගන ෙලොරිෙය් යන 
මිනිහා, ඊළඟට  tile හදන factory එෙක් වැඩ කරන ෙසේවකයා,  
tile ෙව ෙළඳාම් කරන ආයතන,  යන  ෙම් ඔක්ෙකෝම ගත්තාම 
ලංකාෙව් ලක්ෂ 4ක්, 5ක් විතර පිරිසක් ෙම් ව්යාපාරෙයන්  ජීවත් 
වනවා. අද ෙම් කර්මාන්තයට ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්?  පිට 
රටින් ෙගන්වන tileවලට බදු ගහන එක එෙහම පිටින්ම අයින් 
කරලා තිෙබනවා. ඇයි? ලංකාවට tile ෙගන්වන පධාන ෙපෙළේ 
සමාගම් එක්ක සාකච්ඡා කර ගත්තා.  කවුද ඉන්න හාදෙයෝ ටික 
කියලා, අපි නම් ලැයිස්තුවත් එක්කම ඉදිරිපත් කරන්නම්. කාෙග් 
කවුද කියලත් අපි ෙපන්වන්නම්. ඒ ඉන්න අයෙග් සාක්කුව තර 
කරන්න ෙමොකද කෙළේ? ටයිල් ෙගන්වන ෙකොට අය කරන බදු  අඩු 
කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්?  අර මා කියාපු අෙප් ගෙම් කිරි මැට්ට කපන මිනිහාට 
රක්ෂාව නැති ෙවනවා. ටයිල් ෆැක්ටරිෙය් වැඩ කරන මිනිහාට 
රක්ෂාව නැහැ. පවාහනය කරන මනුෂ්යයාෙග් රක්ෂාව නැති 
ෙවනවා. හැබැයි, ඒ ආයතනය වැෙහන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? ඒ 
ආයතනයත් ඒ නමින්ම ටයිල් ෙගන්වාවි.  හැබැයි, ඒ ආයතනය 
වැෙටන්ෙන් නැති වුණාට ෙම් රෙට් රක්ෂාව කරන ලක්ෂ 5කෙග් 
බඩට ගහලා තිෙබනවා. ටයිල් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ඒ 
මිනිස්සු   අද  අන්ත අසරණ භාවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  සමහර අය කියනවා,  
ෙමය  අය වැය   පිරිසිදු අය වැයක් කියලා. මා ඔබතුමාට ඉදිරිපත් 
කරන්නම්, ෙම් පිරිසිදු අය වැෙය් අපිරිසිදු ගනුෙදනු. මා අෙත් 
තිෙබනවා, ෙම් අය වැෙයන් වාහනවල මිල ගණන් ඉහළ නංවා 
තිෙබන ආකාරය ඇතුළත්  ෙල්ඛනයක්. ෙම් ෙල්ඛනය මා 
සභාගත* කරනවා.  

ෙම්ෙක් සඳහන් වනවා, ලංකාවට ෙගන්වන වාහන සඳහා අය 
කරන ගාස්තු. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  Toyota 
Aqua  කාර් එකකට - සාමාන්ය රාජ්ය ෙසේවකයකු තමයි ෙම් වාෙග් 
ෙපොඩි කාර් එකක් ගන්ෙන්. ෙපට්රල්වලින් වැඩ කරන කාර්   
එකක්-  පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ගහලා තිබුණු duty එක කීයද? 
රුපියල් 18,45,520යි.   දැන් කීයද? රුපියල් 26,07,500යි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

තුනක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කථා කරන්න කවුරුවත් 

නැතිවයි මාව ෙගන්වා ගත්ෙත්. මා ගැන අනුකම්පා කරන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
තව විනාඩි තුනයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
කවුරුත් නැති නිසා ඔබතුමාට සහෙයෝගයටයි මා ආෙව්. මා 

ෙනොෙවයි කථා කරන්න හිටිෙය්. TNA එෙක් මන්තීතුෙමකු මට 
ෙවලාව ෙදනවා කිව්වා.  [බාධා කිරීමක්]    ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අෙප් පෙද්ශවල ඉන්නවා සංචාරක ව්යාපාරෙය් 
නියැෙලන අය. ඒ අය ගන්නවා,  Toyota Hiace KDH  කියන 
වෑන් එක. ෙම් වෑන් එකට එදා තිබුණු  duty එක කීයද?  එදා දාලා 
තිබුෙණ් රුපියල් 27,36,975යි.   අලුතින් ෙම් ආණ්ඩුව  ෙම්කට අය 
කරන duty එක කීයද? රුපියල් 65,74,665යි.  ලක්ෂ 38ක් වැඩි 
ෙවලා.  සංචාරක ව්යාපාරෙය් ඉන්න, ෙම් වාෙග් වාහන ගන්න 
ඔක්ෙකෝම අය අපට ඡන්දය දීපු අයද? ෙම් ඔක්ෙකෝම අපට ඡන්දය 
දීපු අයද?  නැහැ.  ෙම් අය ඡන්දය දුන්නා ෙම් ආණ්ඩුව හදන්න.  
දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? කියමනක් තිෙබනවා,  ගෙල් 
පහරපු බළලාට වහ ගන්නත් බැහැ, ගඳ නිසා මුහුණ තියාෙගන 
ඉන්නත් බැහැ කියලා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයට අද ඒ අය පත් ෙවලා 
තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.   

Nissan Leaf  වාහනෙය් ඇත්ත මිල ගණන් මා කියන්නම්. අද 
තමයි මට ෙම් විස්තර හම්බ වුෙණ්. Nissan Leaf  වාහනය 
කියන්ෙන් electric  වාහනයක්.  ෙම් වාහනයට අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් පනවා  තිබුෙණ් කීයද? රුපියල් 204,568යි. ෙම් ආණ්ඩුව 
Nissan Leaf  වාහනයට duty එක හැටියට ගහනවා, රුපියල් 
26,67,862ක්. ෙකොෙහොමද වැෙඩ්?  ෙමෙහම ගැහිල්ලක් තිෙබනවා 
ද? ගැහිලිත් තිබුණා, ෙමන්න ගැහිලි. ෙම්වා තමයි නියම ගැහිලි.  
දැන් ෙම්වා ගැන කථා කරන ෙකොට කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ෙම් 
අය වැය ගැන ඉවසා ෙගන ඉන්න බැරිව,  ෙම් සහන මල්ල ගැන 
ඉවසා ෙගන බැරිවලු අපි කථා කරන්ෙන්.  සහන මල්ල ඉවසා 
ෙගන ඉන්න බැරි නිසා ෙනොෙවයි,  ෙම් කරලා තිෙබන 
අසාධාරණය ගැනයි කථා කරන්ෙන්. Three-wheeler එකක් 
තිබුෙණ් කීයට ද? රුපියල් 475,000ට තිබුණු  three-wheeler එක 
රුපියල් 655,000 බවට පත් වුණා. Three-wheelers පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ෙලොකු මිනිස්සු ද? ෙලොකු අයටයි බදු ගහනවා කිව්ෙව්.  
Three-wheelers පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙලොකු මිනිස්සු ද? නැහැ.  ෙම් 
රෙට් අහිංසක මිනිස්සුන්ටයි ෙම් අය වැෙයන් ගැහුෙව්.  

1857 1858 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ෙත් ෙගොවියා අසරණයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  විෙශේෂෙයන්  අෙප් පැතිවල, 
අෙප් දිස්තික් නායක ගරු කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා නිෙයෝජනය 
කරන අගලවත්ත, මතුගම, බුලත්සිංහල වැනි  පැතිවල ඉන්න ෙත් 
ෙගොවියාට අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඉස්සර  බදුරලිය town 
එකට එනෙකොට, අගලවත්ත  town එකට එන ෙකොට leasing 
ෙදන සිංගර්, අබාන්ස ්වාෙග් එක එක electrical  බඩු විකුණන කඩ 
තිෙබනවා.   

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන ෙවලාව ඉවරයි.  
 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. මා දැන් කථා කළා TNA  එෙක් මන්තීතුමා එක්ක. එතුමා 
කිව්වා එතුමාට විනාඩි 30ක් තිෙබනවායි කියලා.  
   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Mavai S. Senathirajah  30 minutes කථා කරනවා. 

 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
එතුමා මට කිව්වා විනාඩි 05ක් ෙදනවා කියලා. මම ෙබොෙහොම 

බැගෑපත් ෙවලා අහිංසකව ඉල්ලීමක් කළා. 
 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
විනාඩියක් ෙදන්න පුළුවන්.  

 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඒවා විකුණන තැන්වලින් ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ දවස්වල ෙත් 

ෙගොවියා එන ෙකොට බලා ෙගන ඉන්නවා. අෙන්  දන්නවා, ගෙම් 
සිරිපාල අයියා, අප්පුහාමි  ෙත් ෙගොවිෙයක් කියලා. දුවලා ඇවිල්ලා 
ඇතුළට ඇද ෙගන යනවා. ගිහිල්ලා ෆිජ් එකක් ෙපන්වනවා; ටීවී 
එකක් ෙපන්වනවා; මහන මැෂිමක් ෙපන්වනවා. ගණන කීයද 
ඇහුවාම කියන්ෙන් "ගණන් ෙමොකටද, අර ෙගන යන්න අප්පුහාමි, 
ඔබ ෙත් ෙගොවිෙයක්, අර ෙගන යන්න" කියලා. දැන් සිංගර්කාරයා, 
අබාන්ස්කාරයා ෙත් ෙගොවියා දකින ෙකොට කියනවා "වහනවා, 
වහනවා ෙදොර, ඔන්න එනවා, ණය ෙවච්ච ෙත් ෙගොවියා" කියලා. 
ඇයි, දැන් භාණ්ඩ ෙදන්න බැහැ. ෙත් ෙගොවියා අන්ත අසරණ 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා. දැන් ෙත් දළු කිෙලෝව රුපියල් 44යි. 
ෙගදරින් ෙගනැල්ලා තමන්ෙග් අතින් රුපියල් 6ක් දමන්න ඕනෑ. 
අද ෙත් මිල ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි.  ෙම්කයි අද තත්ත්වය. අද ෙම් අය වැය ගැන 
කථා කරනවා. ෙම් අය වැෙයන් එෙහම පිටින්ම ෙගොවියා අසරණ 

වුණා. ධීවරයා අසරණ වුණා; කිරි ෙගොවියා අසරණ වුණා; රබර් 
ෙගොවියා අසරණ වුණා; ෙත් ෙගොවියා අසරණ වුණා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිවරයාෙග් භාෂාෙවන්ම කියනවා නම්,  ෙම්ක එෙහම පිටින්ම 
පික්ෙපොකට් අය වැයක්. ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට ලයිට් බිල වැඩි 
ෙවනවා; ෙටලිෙෆෝන් බිල වැඩි ෙවනවා. ඒක වැඩිෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
එදා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
සභාපතිවරයා ඒක ආයතනයට දරා ගන්න බැහැයි කියලා කියනවා 
අපි අහෙගන හිටියා. 

 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up now.  
 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
අන්තිම විනාඩිය. මම අවසන් කරනවා. ඔබතුමා මෙග් මිතයා.  
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have already been taken two more minutes.  
 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා පජාතන්තවාදය 

රජකරවන්න කැමැති ෙකෙනක්. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා 
ඔබතුමා විපක්ෂෙය් අෙප් ෙවලාව කපන්ෙන් නැහැයි කියලා.  
ෙමොකද, අද හුඟක් කථිකෙයෝ නැහැ. බලන්න මම හිටිෙය් කථික 
ලැයිස්තුෙව් කීවැනියාටද කියලා. අද ලැයිස්තුෙව් ඉන්න 
කථිකෙයෝ ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා ෙවලාව ෙදන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපි ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව මතක් කරන්න ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශිකයන්ට 
ඉඩම් විකුණන එක ගැන. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  
2001 - 2004 ආණ්ඩුව විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් විකිණීම නිසා  
හම්බන්ෙතොට ඉඳන් දකුණු ෙවරළ තීරෙය්ම   විෙද්ශිකෙයෝ ඉඩම් 
අරෙගන තිෙබනවා. අද ගිහිල්ලා ඇහුෙවොත් ඉඩම් කාෙගද කියලා. 
එක්ෙකෝ ජර්මන් ජාතිකයකුෙග්. නැත්නම් පංශ ජාතිකයකු ෙග් 
ඉඩම්. අපි ගිහිල්ලා ෙම්වා කියන්ෙන් කාටද?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, wind up please, now. The next speaker 

is the Hon. S.B. Dissanayake.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් කාලෙයන් මට විනාඩි 

ෙදකක් ෙදන්න. මෙග් මිත ඇමතිතුමා. මට හරි ආදෙරයි. [බාධා 
කිරීමක්] ෙමතුමා තමයි එදා 2004 ආණ්ඩුෙව් සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
පටන් ගත්ෙත්. දැන් එතුමාව එතැනට දමලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 

1859 1860 

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන  මහතා] 
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කාරක සභාපතිතුමනි,  විපක්ෂෙය් ඉන්න නිසා අපිත් හිතුවා ෙම් 
අය වැය අපිව කුඩු ෙවන්න ගහපු අය වැයක් ෙවයි කියලා. ෙදන්න 
තිෙබන සහන මලු දීලා, අපට ගමට යන්න බැරි ෙවයි කියලා 
හිතුවා. ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් අපට ෙහොඳට 
ගමට යන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙහේතුව ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට 
පින් සිද්ධ ෙවන්න ෙම් ආණ්ඩුව හදපු මිනිස්සු අපට කියනවා 
"තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකළින් මිනිස්සු, තමුන්නාන්ෙසේලාට අෙප් 
ආශිර්වාදය තිෙබනවා"ය කියලා. ඇයි ඒ? ඒ තරමටම ෙම් අය වැය 
මිනිස්සු මුළා කරන අය වැයක් බවට පත් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය කිව්වා  රැකියා 
ලක්ෂ 10ක් ෙදනවා කියලා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අපට 
ෙපන්වා තිෙබනවාද ඒ රැකියා ලක්ෂ 10 ෙදන්ෙන් ෙකො ෙහොමද 
කියලා. ලක්ෂ 10ක් කියන්ෙන් අවුරුද්දට ලක්ෂ 2ක්. අවුරුදු 5යි 
නම්, අවුරුද්දකට ලක්ෂ 2යි.  ෙම් රැකියා ලක්ෂ 2 ෙදන විධිය අපට 
ෙපන්වා තිෙබනවාද? කාටද ෙම් රැකියා ෙදන්ෙන්? ෙකොෙහොමද 
ෙම් රැකියා ෙදන්ෙන්. කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. Volkswagen 
Company එකක් දමනවා කිව්වා. අපි බලා ෙගන හිටියා. ෙමෙහේ 
දමනවා කියන ෙකොට එෙහේ මහ ෙකොම්පැනිය වහලා. 
බලන්නෙකෝ, පුදුම කරුමය කියන්ෙන් ඒකයි. ෙමෙහේ දමන්න 
ලැහැස්ති ෙවන ෙකොට එෙහේ ෙකොම්පැනිය වහලා. අෙප් 
කරුමයක්ද, ආණ්ඩුෙව් කරුමයක්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. අර 
කථාවක් තිෙබනවා "පැටියා දමන්න ඉස්සරෙවලා අම්මා මළා" 
කියලා. ඒ වාෙග් තමයි ෙම්ක ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ කියා අප කියන්ෙන් ඒකයි. ෙම්ක එෙහම පිටින් ඉතිහාසෙය් 
"Regaining Sri Lanka" වැඩසටහන ඉදිරියට ෙගන එන්න ෙගනා 
අය වැයක් බවට පරිවර්තනය ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා තවත් විනාඩියකින් 

කථාව අවසන් කරනවා, ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාට 
ස්තුති කරලා.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් 

කාරණය කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. පසු ගිය එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජය විසින් විකුණන ලද රාජ්ය ආයතන ඇතුළත් 
ෙල්ඛනය මම සභාගත* කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් තරම් රාජ්ය ආයතන විකුණපු- [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් අය වැයට අපි ෙබෙහවින් විරුද්ධයි කියලා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

[අ.භා. 1.21] 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි. මම 

විශ්වාස කරනවා, අෙප් සෙහෝදර ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා මතු කරපු තර්ක, එතුමා කථා කරපු "ඩීල්" ආදි සියල්ල 
පිළිබඳව අෙප් රජෙය් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු වීම ඉතාම වැදගත් 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අමතක කරන්න 
ෙහොඳ නැහැ, ෙම් රජය ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් 
පධානියා හැටියට සිටින, ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නායකයා ෙම් රෙට් අගමැතිතුමා හැටියට සිටින සන්ධාන රජයක් 
ෙවනුෙවන් බව. ඒ වාෙග්ම, අපි ඉතාම ෙහොඳින් දන්නවා, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් හා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපි ෙම් වාෙග් 
ආණ්ඩුවක් හදපු පළමු අවස්ථාව ෙම් බව. ඊට අමතරව, ජාතික 
ෙහළ උරුමය, ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසය, සමසත් ලංකා මුස්ලිම් 
ෙකොංගසය, ජාතික කම්කරු ෙපරමුණ සහ කඳුරට ජනතා 
ෙපරමුණත් ෙම් ආණ්ඩුෙව් සිටිනවා. ෙම් කුමන පක්ෂ තිබුණත්, 
රෙට් ජනාධිපතිවරයා -ෙම් ආණ්ඩුෙව් පධානියා- ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සභාපති වුණත් ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් උපනායකයා වන අෙප් මුදල් අමාත්ය රවි 
කරුණානායක මැතිතුමායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසිද්ධිෙය් සාකච්ඡා 
කරලා අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. අතීතෙය් අය 
වැය ෙයෝජනා රහස් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශ කරන්න කලින් 
ෙහළි වූ නිසා බිතාන්ය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් ඇමතිවරයා ඉල්ලා 
අස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අය වැය රහස ්ෙහළිදරව් වීම 
නිසා ඉන්දියානු මුදල් ඇමතිවරෙයක් ඉල්ලා අස් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙයෝජනා පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය හැටියට අපට ගැටලු තිෙබනවා; පශ්න තිෙබනවා. අපි 
දන්නවා, ෙම් අය වැයට කලින් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා එතුමාෙග් රජෙය් පතිපත්ති පකාශනය ඉදිරිපත් කළ බව. 
ඒ වාෙග්ම, අය වැයට කලින් ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව පතිපත්ති පකාශනයක් එළිදැක් වූවා. 
ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ඒ පකාශන ෙදක 
දිහා බැලුවත්, සමානතා වාෙග්ම යම් යම් පරස්පරතාත් 
තිෙබනවාය කියලා ෙපෙනනවා. ෙම්ක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ස්වරූපය. ෙම්ක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන සංකීර්ණභාවය. 
ෙම්ක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ගැටලුසහගත බව. ෙමය 
ෙබොෙහොම ෙහොඳින් ෙත්රුම් ෙගන, ෙම් ගැන කලබල වන්ෙන් 
නැතිව, ෙම් ගැන කලකිෙරන්ෙන් නැතිව, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙක්න්ති ගන්ෙන්ත් නැතිව ෙම් ගැටලු, පශ්න විසඳාෙගන අපි 
ඉදිරියට යා යුතුයි. අෙප් ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා 
ආණ්ඩුව හැදුෙව්, මූලික ජාතික කාරණා ගණනාවක් ඉෂ්ට 
කරන්නයි. 

අෙප් රට ඉදිරිෙය්, අෙප් පක්ෂය ඉදිරිෙය්, අෙප් පක්ෂ 
නායකයන් ඉදිරිෙය්, තිවිධ හමුදාව ඉදිරිෙය්  මහා කාලෙබෝම්බයක් 
හැටියට තිබුණු එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසම 
ඉදිරිෙය් අපට එෙරහිව තිබුණු ෙචෝදනා, අපට එෙරහිව ඇෙමරිකාව 
ෙගනා ෙයෝජනා පිළිබඳ ෙම් පශ්නය, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය, මානව හිමිකම් ෙකොමිසම, ඇෙමරිකා එක්සත් 

1861 1862 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනපදය, අපට එෙරහිව හිටපු අෙප් අසල්වැසි මිතයා, ඥාතියා වන 
ඉන්දියාව යන ෙම් සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගය හා මිතත්වය ඇතිව 
අද එක විසඳුමක් කරා ෙගනයන මඟකට අපි ඇවිත් ඉන්නවා. 
ෙම්ක අපි ලැබූ විශාල ජයගහණයක්. එෙසේම අද අපි ජනමත 
විචාරණයකට ෙනොගිහින් ෙවනස් කරන්නට පුළුවන් විධායක 
ජනාධිපති බලතල දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් ඉවත් කර, එතැනින් නවතින්ෙන් නැතිව අපි දැන් 
-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
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) 
What is your point of Order? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙගන් ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

අවශ්යයි. ඔබතුමා අෙප් පක්ෂෙය් භාණ්ඩාගාරිකතුමා. ඔබතුමා 
සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් ෙහොඳ ගමනක් යන්න යනවා. ඔබතුමාෙග් දිවි 
නැගුම අරමුදල NSB බැංකුෙව් තැන්පත් කරලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා ඊට එකඟද? ඔබතුමා ඒක    අනුමත කරනවාද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. එකඟත්  නැහැ. ඒක කරන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ජයෙව්වා! 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම විධායක 

ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන නව  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක ට 
යෑෙම් කටයුතු අද අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම්ක විශාල 
ජයගහණයක්. ඒ වාෙග්ම මනාප ඡන්ද කමය අෙහෝසි ෙවන, 
ආසන ඡන්ද කමයක් එන, හැම ආසනයකටම මන්තීවරෙයක් 
ෙත්රී පත්ෙවන මැතිවරණ කමයකට යෑෙම් කටයුතුත් අපි ආරම්භ 
කර තිෙබනවා.  

ෙම් සංකීර්ණ කාරණාවලට අමතරව ෙම් රෙට් කෘෂි 
කර්මාන්තය, අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය, පරිසරය පිළිබඳ ජාතික 
පතිපත්ති ෙගොඩ නැඟීම සඳහා පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදෙක් 
ආණ්ඩුව තිබීෙම් ඉතාම වැදගත්කමක් දකිනවා. ඒ ෙකටි 
කාලයකට.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රජෙය් 
අමාත්යවරෙයක් හැටියට ෙම් අය වැෙය් මා  දකින වි ෙශේෂම 
කාරණය ෙමයයි. ෙම් අය වැෙයන් අෙප් රෙට් ක්ෂුද, -ඉතාම කුඩා- 

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ණය පිළිබඳව අතිවිෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. ෙම් සඳහා ෙම් අය වැෙය් ආරම්භෙය්දීම මූලික 
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. අෙප් රට මධ්යම පහළ පන්තිෙය් 
ආර්ථිකයක් තිෙබන රටක්.  

ලංකාෙව් ෙගොවිතැන් කරන අය සහ three-wheelers පාවිච්චි 
කරන අය අත හැර, ෙම් රෙට් කුඩා ව්යවසායකයන් සංඛ්යාව 
බැලුෙවොත්, 2012 වර්ෂෙය් ජන හා නිවාස සංගණනය අනුව  ෙම් 
රෙට් ක්ෂුද ව්යාපාර ෙම් රෙට් මුළු ව්යාපාර ගණනින් සියයට 93ක් 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. කුඩා ව්යාපාරත් ෙම්කට එකතු කළාම 
ෙම් රෙට් ව්යාපාරවලින් සියයට 98. 7ක්ම තිෙබන්ෙන්, ඉතාම සුළු 
හා කුඩා ව්යාපාරයි. 2012 සංඛ්යාෙල්ඛන අනුව, අෙප් රෙට් 
සම්පුර්ණ ව්යවසායකයන්ෙග් ගණන,   දසලක්ෂ දහනවදහස් 
හයසිය අසූ එකයි. ඒෙකන් ක්ෂුද ව්යාපාර නවලක්ෂ තිස්පන්දහස් 
හත්සිය තිහයි; කුඩා ව්යාපාර හැත්තෑඑක්දහස් හත්සිය විසිහයයි; 
මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර දහදහස් හාරසිය පහයි; මහා පරිමාණ 
විශාල ව්යාපාර ෙදදහස් හාරසිය දහහතයි. මුළු ව්යාපාර දස ලක්ෂ  
ගණනින් ෙම් ෙදදහස් හාරසිය දහහත ගැන තමයි ආෙයෝජන 
මණඩලය -BOI-,  කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය, EDB, ලංකා 
බැංකුව, මහජන බැංකුව ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු  
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් රෙට් සියයට 99ක් වන ෙම් ක්ෂුද හා 
කුඩා ව්යාපාර පිළිබඳව පළමුවැනි වතාවට ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර, ඒ අයට ඇප නැතිව 
ණය මුදලක් ලබා දීම සඳහා විෙශේෂ අරමුදලක් හදන්න - 
අරමුදල්වල අරමුදලක් හදන්න- ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.  ඒක ඉතාම වැදගත් ෙදයක් හැටියට මම දකිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආෙයෝජනවල ස්වභාවය 
අනුව, -2012 ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
දත්ත අනුව- අෙප් රෙට් ඉතාම minor ව්යාපාර හැටියට, -ක්ෂුද 
ව්යාපාර හැටියට- දකින්ෙන් 1 - 3 අතර ෙසේවක සංඛ්යාවක් සිටින 
ව්යාපාර. ක්ෂුද ෙසේවා ආයතන හැටියට දකින්ෙන් 1- 4ත් අතර 
ෙසේවක සංඛ්යාවක් සිටින ව්යාපාර. ක්ෂුද කර්මාන්ත හා ඉදි කිරීම් 
ෙලස දකින්ෙන් 1 - 4 අතර ෙසේවක සංඛ්යාවක් සිටින ව්යාපාර.               
ශී ලංකාෙව් තිෙබන ව්යාපාර දසලක්ෂෙයන් වැඩ කරන ෙසේවක 
සංඛ්යාව අනුව එක ෙසේවකෙයකු පමණක් සිටින ව්යාපාර සියයට 
62.5යි. ෙසේවකයන් ෙදෙදෙනකු ෙහෝ තුන් ෙදෙනකු සිටින ව්යාපාර 
සියයට 27.2යි. මුළු ගණන සියයට 89.7යි. සාමාන්ය වශෙයන් 
ගත්තාම සියයට 90යි. ෙම් අය පිළිබඳව ෙමෙතක් කාලයක් ෙම් 
රෙට් ඇප නැතිව ණය ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ව්යාපාරවලට පධාන 
ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට පාග්ධන ගැටලු තිෙබනවා. 
ඔවුන්ට කළමනාකරණ ගැටලු තිෙබනවා. ඉතාම පුංචි ආයතන. 
ගිණුම්කරණ ගැටලු තිෙබනවා. අෙළවිකරණ ගැටලු තිෙබනවා. 
තාක්ෂණික ගැටලු තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගබඩා හා කල් තබා 
ගැනීෙම් ගැටලු තිෙබනවා. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය හරහා ෙම් 
පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයන්නට උත්සාහ දැරීම ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක් ෙලස මම සලකනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි 1995දී සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය පටන් ගත්ෙත් එවකට ලංකාෙව් පැවති ආණ්ඩුවට 
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙයන් රතු නිෙව්දන නිකුත් කළාට පසුව. 
ඒ, ලංකාෙව් මන්ද ෙපෝෂණය, ලංකාෙව් මාතෘ මරණ, ලංකාෙව් 
ළදරු මරණ, ලංකාෙව් අඩු බර දරු උපත් වාෙග් ෙද්වල් 
සම්බන්ධව රතු නිෙව්දන නිකුත් කර තිබුණු ෙවලාවක. එදා අෙප් 
රෙට් දුගී බෙව් ෙර්ඛාව ගැහුෙව් රුපියල් 1,200ට. එෙහම ගහන විට 
එදා දුප්පත් පමාණය සියයට 26.7යි. අද අපි ඊටත් ටිකක් 
වැඩිෙයන් සහනාධාර ෙදනවා. අපි 19 ලක්ෂයකට සහනාධාර 
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ෙදනවා. ඒ සහනාධාර අපි රුපියල් 600, 450, 350, 140 වාෙග් 
ගණන්වලින් දුන්නා. අද අපි ෙම් දුප්පත්කෙම් ෙර්ඛාව අඳින්ෙන් 
රුපියල් 3,800ට. රුපියල් 3,800ට ඒ ෙර්ඛාව අඳින විට අද දුප්පත් 
පවුල් ලංකාෙව් දුගී බෙව් ෙර්ඛාවට පහළින් ඉන්ෙන් සියයට 6.4යි. 
නමුත් අදත් අපි ඊට ටිකක් වැඩිෙයන් 14 ලක්ෂයකට සහනාධාර 
ෙදනවා. සහනාධාරය හරහා අපි එදා හිතුෙවත් නැහැ, අද 
හිතන්ෙනත් නැහැ, ෙම් අයෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්නට 
පුළුවන් කියා. නමුත් අපි මහ විශාල ආර්ථික කටයුත්තකට සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය හරහා ෙම් අය බද්ධ කර ගන්නවා. ඒ අයව අනිවාර්ය 
ඉතිරි කිරීම්වලට ෙයොමු කරවලා තිෙබනවා. අපි ළමා ඉතුරුම්වලට 
ෙම් අයව ෙයොමු කරවනවා. වැඩිහිටි ඉතුරුම්වලට ෙයොමු 
කරවනවා. ඒ වාෙග්ම ආබාධිත ඉතුරුම්වලට ෙයොමු කරවනවා. 
විෙශේෂ අවස්ථාවල අපි, -සිංහල අවුරුද්ද වාෙග්- ඉතිරි කිරීෙම් තරග 
පවත්වනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් අයෙග් සහනාධාරය හරහා සමාජ 
ආරක්ෂණ අරමුදල් හදලා උපත, අසනීපය, විවාහය, මරණය වාෙග් 
ෙද්වලට ඔවුන්ට ආධාර කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි නිවාස අරමුදලක් 
හදලා ෙලොතරැයියක් හරහා ෙම් අයට නිවාස හදා ගන්න රුපියල් 
150,000 ගණෙන් මාසයකට  100 ෙදෙනකුට ආධාර  උපකාර 
කරනවා.  

ෙම් සියල්ල හරහා ආධාර කරන ගමන් උසස ් ෙපළ හදාරන 
සමෘද්ධි පවුල්වල දරුෙවෝ 20,000කට මාසයකට රුපියල් 1,000 
ගණෙන් ශිෂ්යත්ව ෙදනවා. දැන් අපි ෙම් රජය යටෙත් මරණය, 
මඟුල් ෙගදර, අසනීපය, දරු උපත කියන සියල්ලටම ෙදන දීමනාව 
ෙදගුණ කරනවා. ඒ වාෙග්ම උසස් ෙපළ දරුවන්ට ෙදන ශිෂ්යත්ව 
මුදල වන රුපියල් 1,000ක මුදල රුපියල් 1,500ක් කරනවා. 5 
වසර ශිෂ්යත්ව විභාගය ෙහොඳින් සමත් වන දරුවන් පිරිසකටත් 
ශිෂ්යත්ව ලබාදීම සඳහා අපි වැඩ කරෙගන යනවා. සියල්ල කරන 
ගමන් අපි ෙම් අරමුදල්වල ඉතිරි වන මුදල්වලින් අපි ආබාධිත 
පවුල්වල දරුවන්ට, වැඩිහිටි පවුල්වල දරුවන්ට, සමෘද්ධි 
සහනාධාර පවුල්වල අයෙග් දුක් කරදරවලදී උදව් ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළකුත් දිගින් දිගටම කර ෙගන ගියා. ෙම් සියල්ල වඩාත් 
ශක්තිමත්ව ෙම් කාලය තුළ කරෙගන යන්න අපි අද සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියන්න කැමතියි, 

අපි ෙම් හදා ගත්ත ඉතිරි කිරීම් ව්යාපාර හරහා කුඩා කණ්ඩායම් 
හදලා, අපි ඒ කුඩා කණ්ඩායම් හරහා  -ඒ කාලෙය් සමෘද්ධිය. අද 
දිවි නැගුම.- පුංචි සමිතියක් හදලා ඒ සමිතිය හරහා ගම්මාන 10ක්, 
15ක් එකතු කර දිවි නැඟුම බැංකු සංගමයක් හදලා, ඒ සංගමය 
යටෙත් අපි බැංකු 1,074ක් හදලා තිෙබනවා. ෙම් බැංකුවල ණයදීම 
පිළිබඳව තීන්දු ගන්ෙන් කුඩා කණ්ඩායම් සමිතිය හා සංගමයයි. 
ඉතිරි කිරීම් ආෙයෝජනය පිළිබඳව තීන්දු ගන්ෙන් ඒ කුඩා 
කණ්ඩායම, සමිතිය හා බැංකු සංගමයයි. ඒ නිසා කීයටවත් 
සමෘද්ධි අධිකාරී පනත යටෙත් එෙහම නැත්නම් දැන් තිෙබන දිවි 
නැඟුම පනත යටෙත් ෙවනත් කිසිම බැංකුවකට ෙම්ක බද්ධ 
කරන්න බැහැ. හැබැයි, අපි කැමතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, දිවි නැගුම බැංකු සංගමයට ෙපොඩි ෙපොඩි මූල්ය 
ආයතන ටිකක් එකතු කර ගන්න. මෙග් කාලෙය් පෑන් ඒෂියා 
බැංකුෙව් සියයට15ක් එදා සමෘද්ධි මුදල්, අද දිවි නැඟුම මුදල් 
ආෙයෝජනය කර එහි කළමනාකාරීත්වය එදා අෙප් අතට ගත්තා. 
අදත් අෙප් දිවි නැගුම බැංකු ව්යාපාරයට තිෙබන ඉතාමත්ම ෙහොඳ 

ආෙයෝජනයක් තමයි, ඒ පෑන් ඒෂියා බැංකුෙව් අපි කරපු 
ආෙයෝජනය. එයින් අපිට සියයට 10ක් 12ක් විත ර ලාභාංශ හා 
ෙපොලී හැටියට හම්බ ෙවනවා.  

අපි ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා, කුඩා කුඩා පුංචි අඩු 
පාඩුකම් තිෙබන මූල්ය ආයතනවල ෙකොටස් අරෙගන, ෙම්වා අෙප් 
සමෘද්ධි බැංකු ව්යාපාරය සතු කර ෙගන, ඒ වාෙග්ම ඒකට අවශ්ය 
ෙපෞද්ගලික ස්වරූපෙය් පාලන ඒකාධිකාරයක් හදලා ෙම් කටයුතු 
කර ෙගන යන්න අපි කැමතියි. ඒකට අවශ්ය නීතිමය බලතලත් 
ෙම් දිවි නැගුම පනත යටෙත්, ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි අධිකාරී පනත 
යටෙත් ෙගොඩ නඟන්න අපට බලය තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
කියන්න කැමතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව වුෙණ් සමෘද්ධි බැංකු ව්යාපාරය සමෘද්ධි වාණිජ 
බැංකුවක් දක්වා ෙගන යන්නයි. සමෘද්ධි සමාජ හා රක්ෂණ 
සමාගමක් දක්වා ෙගන යන්න. එෙහම බලාෙපොෙරොත්තු තිබුණා. 
අෙප් ඒ බලාෙපොෙරොත්තු අදත් තිෙබනවා. අද අපි ෙම් දිවි නැගුම 
නැවතත් සමෘද්ධි ව්යාපාරය හැටියට නම් කර ෙගන අෙප් ඉලක්ක 
කරා යන්න අපි අදත් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි, 
අපි මුදල් අමාත්යාංශයට කියන්ෙන්, ඉතාම අහිංසක දුප්පත්ම 
දුප්පත් සහනාධාර ලබන අයෙග් මූල්ය ආයතනයට ශක්තිමත්ව 
නැඟී සිටින්න අපිට ආධාර කරන්න කියායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
හැටියට අපි කියන්න ඕනෑ, අපට ෙමවර අය වැය පිළිබඳව ගැටලු 
තිෙබන බව. අපිට පශ්න තිෙබනවා. ඒ නිසා මම කියන්න 
කැමතියි, හුඟාක් පශ්න ගරු අගමැතිතුමා සමඟත්, ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා සමඟත් කථා කර විසඳාෙගන තිෙබන බව. විසඳා 
ගනිමිනුත් යනවා. මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්න කැමතියි. ඒ 
වුණත්, දිවි නැගුම බැංකුව හා ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව 
ඒකාබද්ධ කිරීම නතර කරන්න. රජෙය් නිලධාරින්ෙග් වාහන 
බලපතය ඒ අයට නැවත ලබා ෙදන්න. විෙශේෂෙයන්ම දිසාපතිවරු, 
ෙල්කම්වරු විශාම යනෙකොට ඒ අයට ඉතිරි වන එකම ෙද් ඒ 
වාහන බලපතයයි. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් පරිසරය ගැන විශාල 
වශෙයන් කථා කරද්දී ජනාධිපතිතුමා තමුන්ෙග් ඉහළම 
පමුඛත්වය ෙම්කට දීලා තිෙබද්දී වහාම විදුලි කාර් බද්ධ ඉවත් කර 
ඒ කාර් වැඩිෙයන් ෙගෙනන්න අවශ්ය පහසුකම් සලසන්න. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙපර ෙලසම ලබා ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම තාර 
ෙතල් ෙගන්වීම විවෘත කිරීම නතර කරන්න. ඒක විතරයි ෙතල් 
සංස්ථාවට ලාභ ෙදන ව්යාපෘතියක් හැටියට තිෙබන්ෙන්. ෙපොල් 
ආනයනය වහාම නතර කරන්න. ඒ වාෙග්ම ෙතල් ගෙව්ෂණ මුදල් 
ෙවන් කර ෙදන්න, ගෙව්ෂණ කටයුතු කර ෙගන යන්න. ෙමවර 
අය වැෙයන් මිලියන 10ක් ෙහෝ 15ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒක 
පමාණවත් නැහැ.  

ඊළඟට, මිල පහත වැටුණු ෙත් ෙගොවියන් සහ රබර් ෙගොවියන් 
ආරක්ෂා කරන්න ෙත් මිලට සහනාධාරයක් ලබා ෙදන්න. ඒ 
වාෙග්ම සංචාරකයන් ෙවනුෙවන් තිෙබන සියයට 1 ක සංචාරක 
සංවර්ධන බද්ද සංචාරක මණ්ඩලයට ෙදන්න. ඒ හරහා සංචාරක 
ව්යාපාරය ෙගොඩ නඟන්න විශාල ෙද්වල් කරන්න පුළුවන්. EPF 
හා ETF එකතු කිරීම නැවත සලකා බලන්න. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන්න වෘත්තීය සමිති ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සමඟ සම්බන්ධ 
කරවන්න.  

ඊළඟට, අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යය සඳහා ෙවන් කරපු මුදලින් 
ක්ෂය කිරීම් පිළිබඳව ඇතුළත් කර තිෙබන මුදල් පමාණය අයින් 
කරලා අධ්යාපනය හා ෙසෞඛ්යයට වැඩි කරපු මුදල ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළි කරන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

1865 1866 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Hesha Withanage. You 

have ten minutes.  
 

[අ.භා. 1.40] 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අය වැය විවාදෙය් ඡන්ද 

විමසීමට ෙහෝරා කිහිපයක් තිෙබද්දී මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ආධුනික මන්තීවරෙයකු විධියට ඔබතුමාට ඒ වාෙග්ම 
අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායකතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී මන්තීවරුන් විවිධ ආකාරෙය් 
අදහස් දැක්වූවා. එදා 2015 ජනවාරි 08වැනි දා සිදු වුණු ෙපරළියත් 
එක්ක, 2015 අෙගෝස්තු 17වැනි දා ඇති වුණු ඒ පතිඵලයත් එක්ක 
ෙම් රෙට් බිහි වුණු ඒ ෙද්ශපාලන ෙවනසත් එක්ක අපි තරුණ 
මන්තීවරු විධියට බලාෙගන ඉන්න ෙකොට අපට සමහර ෙවලාවට 
ෙපෙනනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සම්මුතියකින් 
එකතු ෙවලා ෙම් රට නව දිශාවකට, නිවැරැදි දිශාවකට, ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තුවන දිශාවකට අරෙගන යන්න 
සූදානම් ෙවන ෙකොට ජනතාවෙග් මනස විකෘති කරලා තමන්ෙග් 
කාලකණ්ණි අවශ්යතා ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින අය ෙම් සභාෙව් 
ෙනොඉන්නවා ෙනොෙවයි කියලා. ෙමොකක් නිසාද මම එෙහම 
කියන්ෙන්? ෙම් රෙට් සියලු ජනතාව බලාෙගන ඉන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් හැදිලා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් 
විතරක් සතුටු කරන ගමනකට රට අරෙගන යන්න ෙනොෙවයි.       
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පාක්ෂිකයන් සතුටු කරන ගමනකට රට 
අරෙගන යන්න ෙනොෙවයි. ෙම් සියලු ෙදනා රෙට් ෙපොදු ජනතාව 
විධියට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් රට නිවැරැදි දිශාවකට 
ගිහිල්ලා ෙම් පුංචි මාතෘ භූමිය ෙලෝකෙය් නමක් දිනා ගන්න 
තැනකට, අපිත් ශී ලාංකිකෙයෝ කියන අභිමානය ෙගෙනන්න 
පුළුවන් ආකාරයට ෙවනස් කරන්න පුළුවන් තැනකට අරෙගන 
ඒවිය කියලා. එතැනට යන, ඒ මාතෘ භූමියට ආදරය කරන ඒ 
හැඟීම තිෙබන විශාල පිරිසකෙග් එකතුවත් එක්ක යන ගමනක් 
තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, ෙම් සියලු 
ෙදනාම ඒ එකඟතාව පළ කරන කණ්ඩායමක්ය කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් මාස තුනක ආණ්ඩුව 
අවුරුදු 20ක ෙද්වල් කරපු නැති විධිෙය් දැඩි විෙව්චනත් එක්ක 
තමයි සමහර අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරුන්ෙග් කථාවල් ආරම්භ 
වුෙණ්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා දින 100 
වැඩසටහන යටෙත් ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සු ෙවනුෙවන් 
ඉතිහාසෙය් කවරදාකවත් නැති ආකාරයට  විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්න අපි සියලු ෙදනාට පුළුවන් වුණා. ඒ අතර රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට කවදාවත් එක වර රුපියල් 10,000කින් වැටුප් වැඩි 
වීමක් ෙවලා නැහැ. අපට ඒ අවස්ථාව උදා කරලා ෙදන්න පුළුවන් 
වුණා.  

ෙම් අය වැය ගැන කථා කරන, ෙම් අය වැය ගැන විෙව්චනය 
කරන, ෙම් අය වැයට විරුද්ධව විපක්ෂෙය් අදහස් දක්වන අෙප් 
ආර්ථික විෙශේෂඥයන්වත් සාධනීය විධියට ෙම්කට විරුද්ධව කථා 
කරනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ. නිකම් සාමාන්ය කරුණු හුවා දක්වලා 
කථා කළා. සාධනීය විධියට ෙම් අය වැය ඇතුළට ගිහිල්ලා එය 
විෙව්චනය කරන ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ ෙම් සභාව තුළ ඉඳ 
ෙගනත් කථා ෙනොකිරීම පිළිබඳව අපි කනගාටු ෙවනවා. 
විශාමිකයන්ට රුපියල් 3,500ක අන්තර් දීමනාවක් දුන්නා. අද වන 
ෙකොට ගැබිනි මාතාවන්ට රුපියල් 2,000ක ෙපෝෂණ මල්ලක් 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අත්යවශ්ය පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ 13ක මිල අඩු 
කළා. ඒ වාෙග්ම ෙපටල්, ඩීසල්වල මිල අඩු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෑත අවුරුදු 15ක 
ඉතිහාසය ගත්තාම 2008 වර්ෂෙය් තමයි  එකවර වැඩිම මුදලකින් 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙපටල් සහ ඩීසල් මිල නැත්නම් ෙබොර 
ෙතල් මිල අඩු වුෙණ්. 2008 ජූලි මාසෙය් ෙබොරෙතල් බැරලයක 
මිල තිබුෙණ් ෙඩොලර් 133.4යි. 2008 ෙදසැම්බර් ෙවනෙකොට 
ෙබොරෙතල් බැරලයක මිල ෙඩොලර් 41කට බහිනවා. විශාල ෙලස 
මිල අඩු ෙවනවා. හැබැයි, එවකට පැවැති රජය ලබා ෙදන සහනය 
ෙවන්ෙන් ලංකා ෙපටල් සඳහා රුපියල් 135 සිට 133 දක්වා 
රුපියල් 2කින් ද  ඩීසල් සඳහා රුපියල් 80 සිට රුපියල් 70 දක්වා 
රුපියල් 10 කින් ද මිල අඩු කිරීමයි. නමුත් එය මෑත ඉතිහාසෙය් 
වැඩිම මුදලකින් ෙබොරෙතල් බැරලෙය් මිල අඩු වුණු ෙවලාවක්. 
2014 ෙදසැම්බර් වන විට ෙබොරෙතල් බැරලයක් ෙඩොලර් 59.30යි. 
2015 ජනවාරි අපි ෙම් රජය බාරගන්නෙකොට ෙබොරෙතල් 
බැරලයක් ෙඩොලර් 47.22ට අඩු ෙවනවා. ෙම් අඩු ෙවන සීමිත 
පමාණය තුළ ලංකා ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 158 සිට 128 දක්වා 
රුපියල් 30කින් අඩු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 
111 සිට 95 දක්වා රුපියල් 16කින් අඩු කරනවා. ඉතිහාසෙය් 
විශාලම මුදලකින් ඩීසල්, ෙපටල්, ලාම්පු ෙතල් අඩු කරපු රජයක් 
තමයි ෙම් රජය. නමුත්  ෙම් කරුණ කවුරුවත් මතක් කෙළේ නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් ඇති ෙවලා 
තිෙබන එකඟතාවත් එක්ක එක කල්ලියකට, එක කණ්ඩායමකට 
නැත්නම් එක පිරිසකට ෙම් රෙට් තිෙබන වටිනාකම, ෙම් රෙට් 
තිෙබන සාරය උරා ගන්න හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අද 
ෙපොදු කණ්ඩායමක් ඉන්ෙන්. කවුරු හරි එකඟ ෙනොවන ෙදයක් 
කරනවා නම්, තව ෙකෙනක් එය විෙව්චනය කරනවා.  

දැන් අෙප් ගරු එස්.බී දිසානායක අමාත්යතුමා කිව්වා, ෙමොනම 
ෙහේතුවකටවත් සමෘද්ධි බැංකු ෙවනස් කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ 
කියලා. බලන්න, එතැන ෙලොකු හැකියාවක් තිෙබනවා. දැන් ඔය 
පකාශය කළාට අෙප් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාටත් බැරි 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් එකඟතාව ෙම් රටට ශුභදායි වනවා කියා අපි 
හිතනවා. ෙම් එකඟතාව තුළින් යනෙකොට අමාත්යවරුන්ට පුළුවන් 
තව අමාත්යවරෙයකුෙග් යම් ෙවනසක් තිෙබ් නම් පශ්න කරන්න. 
ඒ තුළින් රෙට් පජාතන්තවාදය සුරැෙකනවා වාෙග්ම රෙට් අහිංසක 
සාමාන්ය ජනතාවට, අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්න මහන්සි වුණු 
ජනතාවට ෙලොකු ෙසේවාවක් ෙවනවා කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් 
මා මතක් කරනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

3ක කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙව්ලාව සීමිත නිසා ෙම් 

සභාෙව්දී මතුවූ කරුණු කිහිපයක් සමඟ මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්න මම කැමතියි. අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නායකතුමා කිව්වා, සාමාන්ය අහිංසක මිනිහාට කෙන් පහරක් 
ගහන්න තමයි සමාගම් ලියා පදිංචි ගාස්තු වැඩි  කෙළේ කියලා. 
සාමාන්ය අහිංසක පුද්ගලයා, සාමාන්ය ව්යාපාරයක් කරන 
පුද්ගලයන් ඒ ව්යාපාර සමාගම් වශෙයන් අෙප් රෙට් ලියා පදිංචි 
කරනවා හරි අඩුයි. අෙප් රෙට් සමාගම් 85,000ක් පමණ 
තිෙබනවා. කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැති සමාගම් එයින් භාගයක් 
පමණ තිෙබනවා. ලියා පදිංචි ගාස්තු වැඩි කිරීම රෙට් ඒ 
පවණතාවය නවත්වන්න ගත් තීන්දුවක්. ආණ්ඩුව මංෙකොල්ලයක් 
කන්න රුපියල් 60,000ට ඒක වැඩි කළා කියා එතුමා  හුවා 
දැක්වූවා. ඒක විමතියට කරුණක්.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය රජය සමෙය් සිදු 
වුණු කාරණයක් සම්බන්ධව අද මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ඒක ගැන ගරු අමාත්යවරයා ෙහෝ ෙවනත් කවුරුහරි 
අපට පැහැදිලි කරනවා නම්, අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. පසු ගිය 
රජය සමෙය් ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයට බස් රථ මිලදී 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අපට පුංචි ගැටලුවක් තිෙබනවා. අෙප් ගරු 
මන්තීතුෙමක් ඒ ගැන ෙහළිකරනෙකොට පශ්නයක් මතු කරන්න 
උත්සාහ කළා. නමුත් මම ෙම් පශ්නය සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. 
තරුණ මන්තීවරු විධියට අපට ඒ සඳහා පිළිතුරක් අවශ්යයි. ෙම් 
රෙට් මහජනතාවත් ෙම් ගැන අවධානෙයන් ඉන්නවා.  ෙමොකද, 
ෙම්වා කාෙග්වත් සල්ලි ෙනොෙවයි.  චන්දිකා මැතිනිය හිටපු 
කාලෙය් අත්තනගල්ෙලන් සල්ලි ෙගනැල්ලා ෙම්වාට දැම්ෙමත් 
නැහැ. අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හිටපු කාලෙය් තංගල්ෙල් 
මැදමුලෙනන් සල්ලි ෙගනැත් ෙම්වාට  දැම්ෙමත් නැහැ. දැන් 
ඉන්න අෙප් අමාත්යවරු ෙම්කට සල්ලි දමන්ෙනත් නැහැ. අහිංසක 
සාමාන්ය මිනිසුන්ෙග් බදු මුදලින් තමයි ෙම් ඔක්ෙකෝම කරන්ෙන්.  
ඒ නිසා ෙම් පශ්නයට අපට උත්තරයක් ලැෙබ්වි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා. පසු ගිය රජය සමෙය් අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ් බස් රථ 
2,200ක් ගන්න කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළාම බස් රථ 
1,500ක් මිලදී ගන්න කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරකසභාපතිතුමනි, ඒ ලැබුණු අනුමැතිය තුළ 

එවකට බස් රථයක් ඉන්දියාෙව් සිට ලංකාවට ෙග්නෙකොට 
සාමාන්ය මිල තිබුෙණ් ෙඩොලර් 30,000යි. එතෙකොට NBT එක 
එකතු කළාම ෙඩොලර් 35,000යි. ෙම්කට clearing charges එකතු 
කළාම, ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට ෙඩොලර් 40,000කට ලංකාවට  බස ්
රථයක් අරෙගන එන්න පුළුවන්. නමුත් ශී ලංගමයට බස ් රථ 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්, අර ෙඩොලර් 30,000ට තිබුණු CIF value 
එක ෙඩොලර් 40,000 විධියට ෙපන්වා NBT එකට ෙඩොලර් 5,000ක් 
ගහලා, bank charges කියලා තව ෙඩොලර් 5,000ක් ගහලා ෙඩොලර් 
50,000කටයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මම කථාව අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි. එතෙකොට සාමාන්ය පුද්ගලෙයකුට පවා ෙඩොලර් 
40,000ට ෙම් රටට ෙගෙනන්න පුළුවන් බස් රථයක්, ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය ෙගෙනනෙකොට ෙඩොලර් 50,000ක් 
ෙවනවා. ෙම් ෙවනස එනම් ෙඩොලර් 10,000ක් කියන්ෙන් කීයක්ද? 
ෙඩොලර් 10,000 ඒවා 1,500ක් කියන්ෙන් මහ විශාල ෙවනසක්. ෙම් 
ෙවනස ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ඇහුවාම, ඒ ගරු මන්තීතුමාට 
පශ්නයක් වුණා. පසු ගිය දවස්වල අෙප් අමාත්යවරුන් පවා කියා 
තිබුණා, pistols පාවිච්චි කරන්න එපාය කියා. නමුත් දැන් 
මන්තීවරුන්ට ෙම් ගරු සභා ගර්භයට එන ෙකොටත්, pistol එකක් 
දමා ෙගන එන්න ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ වාෙග් තර්ජනාත්මක සිදුවීම් 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වාෙග් අකටයුතු 
සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අපි ඉදිරිපත් කළාම අපට ඒවාට උත්තර 
ෙදන්න ඕනෑ. එෙසේ උත්තර දීලා එම ගැටලු නිවැරදි කරනවා විනා 
තර්ජනය කිරීම එයට උත්තරයක් ෙනොෙවයි, සුදුසු ෙදය එය 
 ෙනොෙවයි කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ෙම් 
ඇති වී තිෙබන සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව තුළින් ෙම් යන ගමනට අකුල් 
ෙහළන්න, ෙම් ගමනට බාධා කරන්න ෙහෝ ෙම් ගමන ගැන 
විෙව්චන එල්ල කරන්න ඕනෑ ෙකෙනකුට අවස්ථාව තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාල ෙව්ලාව 

අවසානයි. Please wind up. 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
නමුත් ෙම් ගමනට බාධා කරලා, ෙම් ගමන නතර කරන්න 

කාටවත් හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියා අප විශ්වාස 
කරනවා. ෙම් ගරු සභා ගර්භෙය් පිටු පස සිටින තරුණ 
මන්තීවරුන් විධියට අපි ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. ෙම් ගමනට 
එකතු ෙවන්න. අද හවස ඡන්දය තිෙබනවා. ෙම් රට ෙගොඩනඟන 
ෙම් ගමනට එකතු ෙවන්නය කියා අෙප් විපක්ෂෙය් සිටින තරුණ 
සෙහෝදර මන්තීවරුන්ට ආරාධනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

 
[பி.ப. 1.51] 
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ஓர் 

ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதற்குப் பிறகு, சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்்ள 
வர  ெசல த் திட்டத்தின் இரண்டாவ  வாசிப்  மீதான 
விவாதத்தின் இ திநாள் இன்றாகும். இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
எனக்குப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றி 
ையக் கூறிக்ெகாள்கிேறன். இந்த அைவயிேல தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் தைலவர் ெகளரவ சம்பந்தன் அவர்கள் 
எதிர்க்கட்சித் தைலவராக இ க்கின்றார். நாங்கள் கணிச 
மானள  உ ப்பினர்கள் இச்சைபயில் எம  மக்கைளப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ேறாம். ஆயி ம், நாங்கள் 
அைமச்சரைவயில் அங்கம் வகிப்பதில்ைல என்  தீர்மானித் 
தி க்கின்ேறாம். ஆனா ம், வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் 
கடந்த 30 வ டங்க க்கு ேமலாகப் ேபாாினால் பாதிக்கப் 
பட்ட பகுதிகள் என்ற வைகயில், இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
தயாாிக்கப்ப கின்றெபா , பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் 
நிதி அைமச்சர் அவர்க ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ட ம் வடக்கு, கிழக்கு மாகாண 
அைமச்சர்க ட ம் ேபசியி ந்தால், அந்த மாகாணங்களின் 
ேதைவகள் பற்றி ைமயாக அறிந்தி ப்பதற்கான வாய்ப்  
ஏற்பட் க்கும்.  

எங்க ைடய மக்கள் ஜனவாி மாதம் 8ஆம் திகதி ஒ  
ெகா ங்ேகான்ைம அரசுக்கு எதிராக, மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
ஜனாதிபதியாக வ வதற்கு எதிராக வாக்களித் , மிக 
நம்பிக்ைகேயா  ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கைள 
ஜனாதிபதியாகத் ெதாி ெசய்வதில் தீவிரம் காட் னார்கள். 
அேதேபால, இந்த நாட் ள்ள ஸ் ம் மக்க ம் வடக்கு, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

கிழக்ைகத் தவிர்ந்த இடங்களில் வா ம் தமிழ் மக்க ம் 
அத்ேதர்த ேல மிகப் ெப மளவில் வாக்களித் , ஓர் ஆட்சி 
மாற்றத் க்கு அ ேகா யி ந்தார்கள். அதற்குப் பின்னர் 
நைடெபற்ற ெபா த் ேதர்த ம் ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ைடய தைலைமயில் ஸ்ரீ 
லங்கா சுதந்திரக் கட்சி ம் இன்ைறக்குப் பிரதம அைமச்சராக 
இ க்கின்ற மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய 
தைலைமயில் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ம் ேபாட் யிட்டன. 
அதில் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி  ெப ம்பான்ைமப் பலத்ைதப் 
ெபற்ற காரணத்தினால், பிரதம அைமச்சர் அவர்க ைடய 
தைலைமயிலான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ம் ஜனாதிபதி 
அவர்க ைடய தைலைமயிலான ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் 
கட்சி ம் இைணந்  ஆட்சிைய அைமத் , இன்  இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற .  

இந்த ஆட்சி மாற்றமான , இந்த நாட் ல் ஒ  திய 
அரசியல் அத்தியாயத்ைத ஆரம்பித்  ைவத்தி க்கின்ற . 
எங்க ைடய தமிழ் மக்கள் கடந்தகால அரசாங்கத்தினால் 
இைழக்கப்பட்ட அநீதிகள், இன அழிப்  நடவ க்ைககள், 
எங்கள  இனத்தின் அைடயாளத்ைதேய இல்லாமல் 
அழித் விடக்கூ ய சம்பவங்கள், இனப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  
கிைடக்காத நிைலைம ேபான்றவற்ைற மனதிற்ெகாண் , 
தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி அவர்கள்மீ ம் திய ஆட்சியின் 
மீ ம் நம்பிக்ைக ைவத்தி ந்தார்கள். இந்த ஆட்சி மாற்றத்திேல 
சர்வேதச ச கத்தி ைடய ஈ பா ம் இ ந்தைத நாங்கள் 
ெதளிவாக அறிேவாம். இந்தச் சூழ்நிைலயில் இன்ைறக்கி க் 
கின்ற அரசாங்கம் எங்க ைடய மக்களின் பிரதிநிதிகைள, 
அதாவ  இந்த அரசாங்கத்ைத உ வாக்குவதற்கு வாக்களித்த 
தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகைளப் றக்கணித் வ வைத 
அவதானிக்கக்கூ யதாக உள்ள . நாங்கள் அைமச்சரைவயில் 
இல்லா விட்டா ம் அழிந் ேபாயி க்கின்ற, னரைமப் ச் 
ெசய்யப்படேவண் ய எங்கள் பிரேதசங்களின் ேதைவகைள 
எங்க டன் கலந் ேபசித் தீர்மானித்தி க்க ேவண் ம் 
என்பைதத்தான் நான் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். அ  ஓர் 
ஆேராக்கியமான நிைலைமயாக இ ந்தி க்கும்.   

இந்த நாட் ன் இனப்பிரச்சிைன ெதாடர்பாக கடந்த 
ெசப்ெரம்பர் மாதத்திேல ஐ.நா. சைபயின் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயிேல நிைறேவற்றப்பட்ட தீர்மானம் மிக க்கியமான 
ஒன்றாகும்.  அந்தத் தீர்மானத்திேல க்கியமாக இந்த நாட் ன் 
இனப்பிரச்சிைன தீர்க்கப்படேவண் ம் எனச் ெசால்லப் 
பட் க்கின்ற . அந்தத் தீர்மானத்திற்கு இலங்ைக 
அரசாங்க ம் ரணமான சம்மதத்ைத வழங்கியி ந்த டன், 
அந்த அைவயிேல அங்கம் வகிக்கின்ற அைனத்  நா க ம் 
அதைன ைமயாக ஏற் க்ெகாண்டன என்பைத ம் நான் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.   

நான் இப்ேபா  குறிப்பிடேவண் ய, சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ற ஒ  விடயம், ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள ம் 
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள ம் 
தைலைமயிேல இ க்கின்ற அரசு, எங்க ைடய பிரேதசங் 
களில் அபிவி த்திையச் ெசய்ய ேவண் மாக இ ந்தா ம் சாி, 
அன்றாடம் எ கின்ற பிரச்சிைனகளில் ஈ பா  காட்  
அவற்றிற்குத் தீர்  காணேவண் ெமன்றா ம் சாி, தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப் டன் கட்டாயமாகப் ேபசி அதற்கான 
தீர்மானங்கைள எ க்கேவண் ய  அவசியம் என்பதாகும். 
அதிகாரங்கள் பகிரப்பட ேவண் ய   ஓர் அரசியல் தீர்வின் 
அ ப்பைடயிேலேய இடம்ெபற ேவண் ம். ஆனால், இந்த 

அரசாங்கத்தின ம் கடந்த அரசாங்கத்ைதப்ேபால எங்க  
ைடய பிரேதசங்கைள ம் பாரா மன்றப் பிரதிநிதிகைள ம் 

றக்கணித்  அல்ல  அவர்க க்கு மதிப் க் ெகா க்காமல் 
ஒவ்ெவா  தீர்மானத்ைத ம் தாங்கள் நிைனத்தவா  
எ க்கிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்ைட இன்  காைலயிேல 
எம  பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் எங்களிடம் விவாதித் க் 
ெகாண் ந்தார்கள். நாங்க ம் அப்ப த்தான் க  
கின்ேறாம்.  இன்ைறக்கு இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைத 
ஆதாிப்பதா, இல்ைலயா? என்ெறா  ேகள்வி எங்க க்குள் 
எ ந்தி ந்த .  

எவ்வாறி ந்தா ம், ெதன்னிலங்ைகயிேல ஏற்பட் க் 
கின்ற ஒ  ரட்சியான ஆட்சி மாற்றத்தினா ம் ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சி ம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ம் இைணந்  
ேதசிய அரசாங்கம் என்ற ேபாில் ஆட்சி அைமத்தி க்கின்ற 
சந்தர்ப்பத்தில் சிங்கள மக்கள் மத்தியி ம் மனமாற்றம் 
ஏற்பட் க்கின்ற  என்ற எதிர்பார்ப்பி ம் ஐ.நா. சைபயின் 
மனித உாிைமகள் ேபரைவயிேல நிைறேவற்றப்பட்ட 
தீர்மானத்ைத அரசாங்கம் ைமயாகக் கைடப்பி க்க 
ேவண் ெமன்பதில் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினரான 
நாங்கள் ரணமான அக்கைற ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்த 
அரசு ஒ  நிர்வாகக் கட்டைமப்  ாீதியான ஆட்சிக்கு வந்  ஒ  
சில மாதங்கேள கடந் ள்ளன என்பதனால், இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தின் ன்றாவ  வாசிப் க்கிைடயில் 
பாரா மன்றப் பிரதிநிதிகளாகிய நாங்க ம் எங்கள  
மக்க ம் எதிர்ேநாக்கியி க்கும் அன்றாடப் பிரச்சிைனகள், 
மற் ம் அரசாங்கம் எங்கைளப் றக்கணித்  நடந் ெகாள்வ  
பற்றிய க த் க்கள் ேபான்றவற்ைற ன்ைவத் ப் பிரதமர் 
அவர்க ட ம் ஜனாதிபதி அவர்க ட ம் எங்க ைடய 
தைலவர் ெகளரவ சம்பந்தன் அவர்க டன் இைணந்  
நாங்க ம் ேபசுவதற்கு வி ம் கின்ேறாம். நிச்சயமாகப் 
ேபசுேவாெமன்பைத எம  பாரா மன்ற உ ப்பினர்களிடம் 
அ தியிட் க் கூறியி க்கிேறாம். காரணம், மத்தியிேல 
இ க்கின்ற அைமச்சர்கள் எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல 
தைலயீ  ெசய் , தாங்கள் நிைனத்தவா  அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககளில் ஈ ப கின்றார்கள். சிலேவைளகளில் 
மாகாண சைபக க்குக்கூடத் ெதாியாமல் அைவ நடத்தப் 
ப கின்றெதன்  குைற ெசால்கின்ற அள க்கு இந்த 
நிைலைமகள் காணப்ப கின்றன. என்றா ம், இந்த 
அைவயிேல வர  ெசல த் திட்டத் க்கு ஆதரவாக வாக் 
களிக்க ேவண் ெமன்ற தீர்மானத்திற்கு இப்ெபா தான் 
நாங்கள் வந்தி க்கிேறாம். இந்தச் சந்தர்ப்பம் தவறிப் 
ேபாவதற்கு நீங்கள் இடமளிக்கமாட்டீர்கள் என்ற 
நம்பிக்ைகேயா  நாங்கள் இ க்கின்ேறாம். இைத நீங்கள் 
மனதிற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல எங்க டன் ஆராயாமல் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற நிதியில்கூட வடக்கு, கிழக்கு 

றக்கணிக்கப்பட் க்கின்ற . எங்கள் பிரேதசத்திேல  
வாழ்வாதாரத்ைதேயா அல்ல  னர்வாழ் , னரைமப்  
நடவ க்ைககைளேயா நிைறேவற்றக்கூ ய வைகயில் நிதி 
ஒ க்கப்படவில்ைல; இவ்வாறான பல ேதைவகள் இ ந் ம், 
மிகச் ெசாற்பமான பணேம ஒ க்கப்பட் ள்ள . ஆனால், 
கடந்த காலங்கைளப்ேபால இந்த ஆண் ம் வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 304 பில் யன் பாய் பா காப் ச் 
ெசலவினத் க்கு ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ெமாத்த 
வ மானத்தில் பா காப் க்கு ஒ க்கப்பட் க்கும் 
ெசலவினம் மிக ம் அதிகமானதாக இ ப்பைத எங்களால் 
ஏற் க் ெகாள்ள யவில்ைல. ேபார் ந்ததற்குப் 
பின்ன ம் பா காப் ச் ெசலவினத் க்காக இவ்வள  நிதி 
ஒ க்கேவண் ய அவசியம் இல்ைல. மிக ம் உயர்ந்த 
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இரா வ பலத்ைதக் ெகாண் க்கின்ற வல்லாண்ைம 
நா கள்கூட 6 - 9 சத தத்ைதத்தான் தங்க ைடய வர  
ெசல த் திட்டத்திேல பா காப் க்காக ஒ க்குகின்றன.  

எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் அழி கள் 
அதிகமாகும். ெகால்லப்பட்ட மனிதர்க ைடய எண்ணிக்ைக 

ம் அதிகமாகும். 90,000 இளம் தாய்மார்கள் தங்க ைடய 
கு ம்ப வாழ்ைவ இழந்தி க்கிறார்கள். எங்க ைடய நிலங்கள் 
வி விக்கப்படவில்ைல. அதனால் மீள்கு ேயற்றம் ைம 
யாக நடக்கவில்ைல. இந்தியாவிேல இ க்கின்ற கிட்டத்தட்ட 
இரண்  இலட்சம் ேபர் தங்க ைடய நிலங்க க்குத் தி ம்பி 
வரேவண் ெமன்  வி ம் கின்றார்கள். இலங்ைகயில் 
யாழ்ப்பாணத்தி ம் ஏைனய இடங்களி ம் இ க்கின்றவர்கள் 
தங்கள் நிலங்க க்குத் தி ம்பிச்ெசல்ல யாமல் 25 
ஆண் க க்கும் ேமலாக காம்களில் இ க்கின்றார்கள்.  
இலங்ைகயி ம் 20 சத தமான மக்கள் வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் 
இ க்கின்றார்கெளன்  உங்க ைடய இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல ெசால்லப்பட் க்கின்ற . ஆனால் வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் 70 - 80 சத தமானவர்கள் 
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் இ க்கின்றார்கள். இலட்சக் 
கணக்கான மக்க க்கு தங்க ைடய விவசாயத்ைதச் 
ெசய்வதற்கு அங்கு நிலம் இல்ைல. மீன்பி த் ெதாழில் 
ெசய்கின்றவர்கள் ேநற்  ன்தினம் எங்களிடம் வந்  
தங்களால் கட க்குச் ெசல்ல யாமல் இ ப்பதாக 

ைறயிட்டார்கள். இப்ெபா  மைழக்காலம்! இந்திய 
மீனவர்கள் இ ைவப் படகுகளில் வந்  எங்க ைடய 
வளங்கைளெயல்லாம் அள்ளிச் ெசல்கின்றார்கள். இந்த 
அரசாங்கத்திடம் எத்தைனேயா தடைவகள் ைறயிட் ம்கூட 
அந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணப்படவில்ைல. தாங்கள் 
வ ைமயில் வா வதாக அவர்கள் ெசால்கிறார்கள். நாங்கள் 
இங்ேக அபிவி த்திையப் பற்றிப் ேபசுகின்றெபா  அங்ேக 
இலட்சக்கணக்கான மக்கள் உைழப்பின்றி, வ மானமின்றி 
வாழ யாமல் இ க்கின்றார்கள்.    

வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தவைரயில், எங்க ைடய 
தைலவர் அவர்க ம் இந்த சைபயிேல ஒ  குறிப்ைபச் 
ெசால் யி க்கின்றார். உங்க ைடய அரசாங்கத்தின் 
அைமச்சரைவப் பிரதிநிதிக ம் வடக்கு மாகாணப் பிரதிநிதி 
க ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைபப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிக ம் இைணந்  ெசயற்பட்  
வடக்கு, கிழக்ைக மீளக்கட் யைமப்பதற்கான தீர்மானத்ைத 
எ க்கேவண் ம்; அதைன நைட ைறப்ப த்தக்கூ ய 
வைகயில் வடக்கு, கிழக்குக்ெகன்  ஓர் இைணந்த கட்டைமப்  
இ க்க ேவண் ம். அைதவி த் , அைமச்சர்கள் தாம் 
வி ம்பியவா  தனித்தனிேய எங்க ைடய பிரேதசங்க க்கு 
வந் , இ க்கின்ற ஏதாவ  கட் டத்ைதத்  திறந்  
விட் ப்ேபாவ  க்கிய விடயமல்ல. எங்க ைடய வடக்கு, 
கிழக்கு பிரேதசங்கள் ைமயாக மீளக்கட் யைமக்கப்பட 
ேவண் ம். அதற்காக தகுந்த பிரதிநிதித் வ ள்ள- வடக்கு, 
கிழக்ைகப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தக்கூ ய அைமப் க்களின் 

ைமயான கட்டைமப்ெபான்   இ க்கேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

பிரதம அைமச்சர் அவர்களின் ெகாள்ைகப் பிரகடன 
அறிக்ைகயில்,  2016 ஜனவாி மாதம் நைடெபற ள்ள 
நன்ெகாைடயாளர் மாநாட் ல் - donor conference இல் - தான் 

ன்ெமாழி கைளக் ெகாண் ெசன்  அங்ேக வடக்கு, 
கிழக்கின் அபிவி த்திையப் பற்றி ம் அைத மீளக்கட்  
யைமப்ப  பற்றி ம் ேபசவி ப்பதாக ஒ  க த்ைத 

ன்ைவத்தி க்கின்றார். ஆகேவ, பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
donor conferenceக்கு ேபாவதற்கு ன்னர்,  எங்க ைடய 

பிரேதசங்கைள எப்ப க் கட் ெய ப்ப ேவண் ம்; எங்க  
ைடய ேதைவகைள  எப்ப யான திட்டங்கள் வகுத் த் 
தீர்க்கேவண் ம்; அந்தத் திட்டங்க க்காக  எவ்வள  பணம் 
ேதைவ  என்பவற்ைறப் பற்றிெயல்லாம் மாகாண சைப 
அைமச்சர்க ட ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ப் 
பிரதிநிதிக ட ம் ஒ  கலந் ைரயாடைலச் ெசய்  ஒ  
தீர்மானத்ைத எ க்கேவண் ம். அந்தத் தீர்மானத்தின்ப , 
நீங்கள் வடக்கு, கிழக்ைக மீளக் கட் ெய ப் வ  பற்றி அங்கு 
ேபசலாெமன்  இந்த அைவயிேல உங்களிடம் ெசால் க் 
ெகாள்வேதா , ஏன், எங்கள் பிரதிநிதிக ம் அதில் 
ேபசக்கூடா ? என்பதைன ம் க்கியமாகக் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக,  ஐ.நா. சைபயின்  மனித உாிைமகள் ேபரைவ 
யில் எ க்கப்பட்ட தீர்மானத்ைத இந்த அரசாங்கம் ரணமாக 
ஆதாித்தி ந்த . "இனப்பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணப்ப ம்; 
ேபார்க்காலத்திேல இைழக்கப்பட்ட குற்றங்கள் விசாாிக்கப் 
ப ம்; ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலங்கள் வி விக்கப்ப ம்; தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகள் வி விக்கப்ப வார்கள்; பயங்கரவாதத் 
தைடச்சட்டம் - Prevention of Terrorism Act  
மாற்றியைமக்கப்ப ம் அல்ல  நீக்கப்ப ம்" எனப் 
பலவாறான வாக்கு திகைளக் ெகா த்ததன்ேபாில்தான் 
இலங்ைகக்கு சாதகமான ஒ   தீர்மானம் அங்ேக எ க்கப் 
பட்டதாகச் சர்வேதச அரசியல் வல் நர்கள் எங்க க்குச் 
ெசால் யி க்கின்றார்கள். கடந்தகால அரசாங்கங்கைளப் 
ேபாலல்லா  இந்த அரசாங்கம் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயிேல அளித்த வாக்கு திைய நிைறேவற்ற ேவண் ம். 
எங்கள் மக்கள் - தமிழ், ஸ் ம் மக்கள் - ஓர் ஆட்சி 
மாற்றத் க்காக உங்க க்கு வாக்களித்தி க்கிறார்கள்.  
எனேவ, அவர்க ைடய நம்பிக்ைகைய ேமேலாங்கச் ெசய்வ 
தாயின், இன்ைறக்குக் கிைடத்தி க்கின்ற சந்தர்ப்பத்ைத 
நீங்கள் இழக்கக்கூடா . சர்வேதச ாீதியாக உ வாகி ள்ள 
சந்தர்ப்பத்ைத நாங்க ம் இழக்க யா . இன்ைறக்கு 
ஏற்பட்டைதப்ேபான்ற நல்ல சந்தர்ப்பம் ன்  இ ந்த  
மில்ைல; அ  இழக்கப்ப மாயின் மீண் ம் அண்ைமயில் 
இவ்வாறான ஒ  சந்தர்ப்பம் வ ெமன்  நாங்கள் 
நிைனக்க மில்ைல. ஆனப யால், எங்க ைடய மக்கள் 
தங்க ைடய நம்பிக்ைகைய இழக்கும்வைகயில், அவர் 
க ைடய நம்பிக்ைகயிேல பல னத்ைத ஏற்ப த் வதற்கு 
இந்த அரசாங்கம் இடமளிக்கக்கூடா .  மாண் மிகு பிரதமர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின ம் ஒன்றிைணந்  இந்த நாட் ன் 
இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்குக் கிைடத்தி க்கின்ற இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திைன, இந்த அரசாங்கம் ஐ.நா. சைபயின் மனித 
உாிைமகள் ேபரைவயிேல அளித்த வாக்கு திைய 
நிைறேவற் வதற்குக் கிைடத்த சந்தர்ப்பத்திைனச் சாியாகப் 
பயன்ப த்தேவண் ம். அதன் லமாக இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற இனப்பிரச்சிைன தீர்க்கப்பட ேவண் ம்.   

அதற்கு ன்ேனா யாக, ஜனாதிபதித் ேதர்தல் காலத்தில் 
ஜனாதிபதி அவர்க ைடய ேதர்தல் அறிக்ைகயில், எந்த 
நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்  இரா வ அடக்கு ைறக்குள் 
இ க்கின்றனேவா, அைவ அந்த நிலங்களின் ெசாந்தக் 
காரர்க க்குத் தி ப்பி வழங்கப்ப ம் என்ற வாக்கு திைய 
அளித்தி ந்தார்.  அதில் சில ன்ேனற்றங்கள் இ ந்தா ம், 
நான் வாழ்ந்த பிரேதசத்திேல -இப்ெபா  நான் அங்கு 
இல்ைல -  25 ஆண் க க்கும் ேமலாக மக்க ைடய 
நிலங்களில் வாசல்கள், ெசாத் க்கள் ரணமாக 
அழிக்கப்பட்  அந்த மக்கள் அங்கு தி ம்பிச் ெசல்ல யாமல் 
இன்ைறக்கும் உள் ர் காம்களி ம் இந்திய காம்களி ம் 
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இ ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். நாங்கள் நைடெபற்ற 
சம்பவங்கைள மறக்கவில்ைல. தி ேகாணமைலயில் மிக ம் 

க்கியம் வாய்ந்த சம் ர்ப் பகுதி வி விக்கப்பட்டைதயிட்  
நாங்கள் மிக ம் வரேவற்கின்ேறாம்.  ஆனால், யாழ்ப்பாணத் 
தி ம் வன்னியி ம் மன்னாாி ம் தி ேகாணமைலயி ம் 
அம்பாைறயி ம் இன் ம் ஏைனய பிரேதசங்களி ம் 
இரா வத்தின் ேதைவக க்காக ஆக்கிரமிக்கப்பட் க்கின்ற 
ஆயிரமாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் ரணமாக வி விக்கப் 
ப வ தான் இந்த நாட் ேல ஒ  நல்ெலண்ணம் 
ஏற்ப வதற்குக் கால்ேகாளாக இ க்க ம். அ  ஓர் 
அ ப்பைடயான ஒ  பிரச்சிைன ம்கூட.   

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், அரசியல் ைகதிகள் 
அைனவைர ம் வி தைல ெசய்வதாக எங்க ைடய 
தைலவ க்கு மட் மல்ல, சிைறயி க்கின்ற ைகதிக க்கும் 
வாக்கு தி ெகா த்தி ந்தார்.  தான் ெகா த்த வாக்கு திைய 
அவர் நிைறேவற்றேவண் ம்.  எங்களிடம் அவர்கள், "நீங்கள் 
மக்க ைடய ஆதரைவப் ெபற் த் தைலவர்களாகத் ெதாி  
ெசய்யப்பட்டீர்கள்;  ஜனாதிபதி அவர்க க்கு நாங்கெளல் 
ேலா ம் வாக்களித்ேதாம்; நல்லாட்சி அரசாங்கெமான்  
இன்ைறக்கு அைமந்தி க்கின்ற ; ஆனால், ஜனாதிபதி 
அவர்கள் எங்க ைடய தைலவ க்குக் ெகா த்த வாக் 
கு திைய நிைறேவற்றவில்ைலேய!" என்  மிக ம் மனக் 
ெகாதிப்ேபா  ேகட்கின்றார்கள். எனேவ, இதற்கு 
உடன யாகத் தீர்  காண ேவண் ம். அதற்கு ஒ  நாள் 
ேபா ம்; இரண்  நாட்கள் ேதைவயில்ைல.  

எனக்கு இப்ெபா ம் நல்ல ஞாபகம் இ க்கின்ற . ேபார் 
ற்ற ேநரத்தில் ேகா க்கணக்கான அந்நிய பண 

ேநாட் க்கள், அதாவ  currency கள் கண் பி க்கப்பட்டன. 
சரத் ெபான்ேசகா - அப்ெபா  தளபதியாக இ ந்தவர் - 
ஓாிடத்திேல ெசான்ன ெசய்திைய நான் அறிந்தி க்கின்ேறன். 
அதாவ , "அப்ெபா  நான் 200 கிேலா தங்கத்ைதக் 
ெகாண் வந்  அரசாங்கத் தரப்பிடம் ெகா த்தி க்கின்ேறன்" 
என்  ெசால் யி க்கின்றார். அ  அன்ைறய ஜனாதிபதி 
அவர்க க்குத் ெதாிந்தி க்க ம்; அந்தத் தங்கத்ைத 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஏற்றி க்க ம் ம். 
அப்ப  எங்க ைடய மக்க ைடய எத்தைன எத்தைனேயா 
ஆயிரம் ேகா ச் ெசாத் க்க க்கு - உைழப் க்கு 
உங்க ைடய வர  ெசல த் திட்டத்திேல என்ன மதிப்பீ ? 
இதற்கு ன்னர் இரண்  தடைவகள் நாங்கள் இ  பற்றிக் 
ேகட் க்கின்ேறாம். ெகளரவ சுமந்திரன் அவர்க ம்கூட ஒ  
சந்தர்ப்பத்திேல இ பற்றிப் ேபசினார். அந்த நைககளின், 
அந்தச் ெசாத் க்களின் ெப மதி எவ்வள ? அந்த நிதி எங்ேக? 
அந்த நைககள் எங்ேக? அ  தமிழ் மக்க ைடய வாழ் க்காக 
ஏன் பயன்ப த்தப்படக்கூடா ? நீங்கள்தான் அவர்க க் 
காகச் சாியான நிதிெயா க்கீட்ைடச் ெசய்யவில்ைலேய! 
அகதிகளாக, அநாைதகளாக இ க்கின்ற சி வர் ச தாயம், 90 
ஆயிரம் விதைவகள் மற் ம் வாழ்விழந்தி ப்பவர்க க்கு 
அந்தப் பணத்ைத ஏன் பயன்ப த்தக்கூடா ? எங்க ைடய 
மக்க ைடய ேதைவக்காக இதற்கு ன்ன ம் எந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தி ம் ேபாதியள  நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப் 
படவில்ைல.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க க்கு இன் ம் ஐந்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன. 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
அைதவிட, ேபார் காரணமாக ம் ேவ  காரணங்களா ம் 

இலட்சக்கணக்கான எங்க ைடய மக்கள் ெவளிநா க க்குச் 
ெசன்  வாழ்கின்றார்கள்; அங்கி ந்  நம  நாட் க்கு 
எவ்வளேவா அந்நியச் ெசலாவணிைய அள்ளிக்ெகா க்கின் 
றார்கள். அவர்க ைடய அந்நியச் ெசலாவணி எத்தைனேயா 
ஆயிரம் ேகா கள் ஒவ்ெவா  நா ம் ஒவ்ெவா  மாத ம் 
என்  ஆண் ேதா ம் இந்த நாட் க்குக் கிைடத்  
வ கின்ற . ஆகேவ, எங்க ைடய மக்க க்ெகன நிதி 
ஒ க்குகின்றேபா  ஏன் நீங்கள் அந்த மதிப்பீ கைளக் 
கவனத்திற்ெகாண்  ெசயற்படக்கூடா ? ெவளிநா களிேல 
இ க்கின்ற தமிழர்க ம் மற் ம் லம்ெபயர்ந்தவர்க ம் 
எவ்வளேவா பணத்ைதச் ேசமிப்  வங்கிகளில் ைவத்தி க் 
கின்றார்கள். இைவ எல்லாம் இந்தக் கணக்கில் வரவில்ைல. 
ஆனால், இவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள் மதிப்பீ  ெசய்ய 
ேவண் ம்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல சில இடங்க க்கு 
நீங்கள் அதிக நிதி ஒ க்கீ  ெசய்தைத நாங்கள் 
ம க்கவில்ைல. ஆனால், வடக்கி ள்ள ைற கங்கள் பற்றி 
இதில் ேபசப்பட் க்கின்ற ; கிழக்கிற்கு அப்ப  நிதிெயா க் 
கியதாக இல்ைல. ப த்தித் ைற, வல்ெவட் த் ைற என்  
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற ; வரேவற்கின்ேறாம். ஆனால், 
தந்ைத ெசல்வா பிரதிநிதித் வப்ப த்திய காங்ேகசன் ைறத் 
ெதாகுதியி ள்ள மீன் வள ள்ள மயி ட் த் ைற பற்றி ஏன் 
குறிப்பிடப்படவில்ைல? என்  எங்கள் மக்களால் ேகள்வி 
எ ப்பப்ப கின்ற . இரா வம் அதற்கு அ மதிக்கவில்ைல 
என்ப தான் ஒேரெயா  காரணமாக இ க்க ம். 
ெபா ப் வாய்ந்த அைமச்சர்கள் மற் ம் உ ப்பினர்கள் 
இங்ேக இ க்கின்றீர்கள். இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நான் 
உங்களிடம் ஒ  விடயத்ைதக் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , மயி ட் த் ைறையச் ேசர்ந்த மக்க ைடய 
ேதவாலயங்கள் மற் ம் பாடசாைலகள் அைனத் ேம  
அழிக்கப்பட்  அங்கு இரா வத்தின் ெப ம் வர்த்தக 
நி வனங்கள் அைமக்கப்பட் க்கின்றன. இன்  அந்தத் 

ைற கம் அவர்களால் வர்த்தகத் க்காகப் பயன்ப த்தப் 
ப கின்ற . அந்தப் பகுதி மீனவ மக்கள் அங்கு வந்  ஏன்,  
மீன்பி த் ெதாழிைலச் ெசய்யக்கூடா ? அதற்கு நீங்கள் 
இடமளிக்காத  ஏன்? என்  நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

பல்கைலக்கழகங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், மிக 
அண்ைமயில் ெகளரவ அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள் 
கிளிெநாச்சியில் ெபாறியியல் பீடத் க்கான ஒ  கட் டத்ைதத் 
திறந் ைவத்தார். எதிர்காலத்தில் வன்னி மிக ம் வளம்மிக்க 
தாக வி த்தியைடயக்கூ ய ஒ  பிரேதசம். ஆகேவ, அங்கு 
ஒ  ேவளாண்ைமத் ைறப் பல்கைலக்கழகத்ைத நி வலாம். 

ல்ைலத்தீ ப் பிரேதசத்திேல மீன்பி த் ைற சார்ந்த ஒ  
பல்கைலக்கழகத்ைத நி வலாம். இைவ எல்லாம் அங்ேக 
ேதைவயாக இ க்கின்றன.  

ெதாழில் ைறகைளப் ெபா த்தவைரயில், ன்பி ந்த 
ெதாழிற்சாைலகளில் ெப ம் ெதாழிற்சாைலகளாக இ ந்த 
காங்ேகசன் ைற சீேமந் த் ெதாழிற்சாைல, பரந்தன் 
இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல, மட்டக்களப்  - வாைழச்ேசைன 
காகிதத் ெதாழிற்சாைல என்பனவற்றில் ஆயிரக்கணக்கான 
மக்கள் ெதாழிலாளர்களாக இ ந்தார்கள்; உைழத்தார்கள்; 
பிைழத்தார்கள். இப்ெபா , அவர்கள் ெசல் ப யற்ற 
வர்களாக, சீர்குைலந் ேபாய் கிடக்கின்றனர். நீங்கள் இங்கு 

தலீ  ெசய் மா  தனியாைர அைழத்தி க்கின்றீர்கள்; 

1875 1876 

[ගරු  මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා] 
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லம்ெபயர்ந்த தமிழர்கைள அைழத்தி க்கின்றீர்கள். ஆனால், 
நீங்கள் ெதற்குக்கு நிதி ஒ க்குவதற்காக, நாங்கள் வாி 
ெச த்தேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். எங்க ைடய 
பகுதிக க்கு நிதி ஒ க்கப்படவில்ைல.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க ைடய உைரைய த் க்ெகாள் ங்கள்! 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
 காங்ேகசன் ைற சீேமந் த் ெதாழிற்சாைல பற்றிய பல 

ஆய் கைளத் தன  அ வலகத்தின் லம் பிரதம அைமச்சர் 
அவர்கள் ெசய்தி க்கின்றார். இதற்கு லப்ெபா ளாக 
இ க்கின்ற சுண்ணக்கற்கைள - limestone - கிளிெநாச்சியில் 
கடேலாரத் க்கு அண்மித்ததாக ெபான்னாெவளி, கிராஞ்சி 
ேபான்ற பிரேதசங்களில் மிக ஆழமாக ம் அகலப்ப த்தி ம் 
ெபறக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எனேவ, காங்ேகசன் ைற 
ெதாழிற்சாைலையப் பாவிக்க யாவிட்டா ம், கிளிெநாச்சிப் 
பிரேதசத்தி ள்ள சுண்ணக் கற்கைளப் பாவித் ச் சீெமந்ைத 
உற்பத்தி ெசய்வதற்கு அங்கு ஒ  சீேமந் த் ெதாழிற்சாைலைய 
ஆரம்பிக்கேவண் ெமன்  நாங்கள் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
ேவண் ேகாள் வி க்க வி ம் கிேறாம்.  

இ தியாக, இலங்ைக உட்பட உலகம் வ ம் 
ஒன் பட்  நிைறேவற்றிய ஐ.நா. சைபயின் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயின் தீர்மானத்ைத ைமயாக நிைறேவற்ற 
ேவண் ம் என்பதற்காக ம் எங்க ைடய இனப் பிரச் 
சிைனக்குத் தீர்ைவக் காணேவண் ம் என்பதற்காக ம் வடக்கு, 
கிழக்கிேல அழிந் ேபாயி க்கின்ற தமிழர் பிரேதசங்கைள  
மீளக்கட் ெய ப்ப ேவண் ம் என்பதற்காக ம் நாங்கள் இந்த 
அரசாங்கத்ேதா  ேசர்ந்  ெசயற்பட வி ம் கின்ேறாம். இன்  
கிைடத்தி க்கும் சந்தர்ப்பத்ைத அரசாங்கம் ரணமாக ஏற் , 
இந்த நாட் ன் பிரச்சிைனக்கு - 30-40 ஆண் க க்கு 
ேமலாகத் தங்க ைடய சுதந்திரத்ைத, ஆட்சிைய, 
ஆ ைமைய, வளங்கைள இழந்தி க்கின்ற தமிழ் மக்க ைடய 
பிரச்சிைனக்கு, மிக விைரவாகத் தீர்  காண்பதற்கு இந்த வர  
ெசல த் திட்டக் காலத்திேல சிந்தித் ச் ெசயற்படேவண் ம் 
என்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
[අ.භා. 2.21] 

 
ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි 2015 වර්ෂෙය් නව 

රජයක් පිහිටුවා, අභිනවෙයන් 2016 අය වැය සම්බන්ධෙයන් විවාද 
වන අවස්ථාෙව්දී අදහස් කිහිපයක් පකාශ කරන්න ලැබීම මා ලද 
භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා.  

ඒ හැටි ජන පදනමක් නැති, කවුරුත් කියන පරිදි ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් නන්නත්තාර වුණු කණ්ඩායමක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයක් 
කියලා එකතු ෙවලා දැවැන්ත උද්ෙඝෝෂණයක් කරමින්, දැවැන්ත 
විෙරෝධතාවක් දක්වමින් ෙම් රජය ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය 
පිළිබඳව විෙව්චනය කරනවා. [බාධා කිරීම්] හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන ගන්නට ඕනෑ එක ෙදයක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please, will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair. 
 

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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left the 
Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථාව 

පවත්වාෙගන යන්න. 

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා උපරිම 

වශෙයන් මාස 10යි ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් 
හැටියට පත් ෙවලා තවම මාස තුනක කාලයක් තමයි ෙගවී ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි අද ඒ විපක්ෂෙය් උදවිය පිළිබිඹු කරන්න 
හදනවා, ෙමය අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 12ක් ඉදිරියට ගිය ආණ්ඩුවක් 
හැටියට. දැන් ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරියට යන්ෙන් නැහැයි කියලා, 
ෙමොකක්වත් කරන්ෙන් නැහැයි කියලා විපක්ෂෙයන් අපට 
ෙචෝදනා එල්ල කරනවා. එවැනි බරපතළ ෙචෝදනා එල්ල කරමින් 
ආණ්ඩුව අඩපණ කරන්න හදනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, කුඩා දරුවකු වුණත් ඉපදුණු 
ගමන්ම ඇවිදින්ෙන් නැහැයි කියලා. මුලින්ම බඩ ගානවා, ඊට 
පස්ෙසේ දණ ගානවා, ඊට පස්ෙසේ මාස 10ක්, මාස 12ක් යන ෙකොට 
තමයි ඇවිදින්න පටන් ගන්ෙන්. අෙප් වර්තමාන රජය පැහැදිලිව 
පියවෙරන් පියවර ඉදිරියට යන ගමෙන්, ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් 
හැටියට මාස 3ක් ඉදිරියට ෙගොස් ඇති ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා මතක් 
කරන්න කැමැතියි, ඒ ෙකටි කාලය තුළදී මන්තීවරුන් 47ෙදනකු 
සිටියදී, අෙප් රෙට් ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ අගාමාත්යතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් අපි කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කළ බව. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කෘතිම ෙලස හදපු ආණ්ඩුව තමයි අපි භාර 
ගත්ෙත්. ඒක ඇතුෙළේ රාජපක්ෂවරුන්ෙග් ෙහොල්මන්, අවතාර 
කියාත්මක ෙවද්දී ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂා නියම ආකාරෙයන් ඉටු 
වුණාද කියන එක අපට පශ්නයක්. 2010න් පස්ෙසේ විවිධ වරපසාද 
දීලා, වරදාන දීලා හදා ගත්ත ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඒ නිලධාරිවාදයත් 
සමඟ තමයි අපට ආණ්ඩුව ෙගන යන්න සිද්ධ වුෙණ්.  

1877 1878 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කවරදාවත් පරාජය කරන්න බැහැයි කියා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ජප කරපු සර්ව බලධාරි මහින්ද රාජපක්ෂ කියන ජනාධිපතිවරයා, 
අධිකරණ පද්ධතිය -ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සිට- යට කර ෙගන 
සිටියා. [බාධා කිරීම්] ෙම් රෙට් ජනමාධ්ය නිදහස උල්ලංඝනය 
කරලා ජන මාධ්යෙව්දින් මරා දැම්මා. ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවය 
මුළුමනින්ම ෙද්ශපාලනීකරණය කරලා තමන්ෙග් මැතිවරණය 
දිනා ගන්න රාජ්ය ෙසේවයක් සකස් කර ගත්තා. ඒ නිසා අපි ෙම් 
රෙට් සිවිල් පජාව එකතු කර ෙගන, එකට එකතු ෙවලා නැඟිටලා, 
එළියට බැහැලා සදාකාලික වැජෙඹන්න හිටපු ඒ රාජපක්ෂ 
ෙරජිමය පරාජය කළා. 

පසු ගිය අෙගෝස්තු 18වැනිදා ඒ රාජපක්ෂ කල්ලිෙය් අගමැති 
සිහිනය ෙබොඳ  කරන්නට ෙම් රෙට් ජනතාව එකතු වුණා. ඒක 
පරාජය කරන්න අපි සියලු ෙදනාට පුළුවන් වුණා. අන්න එතැනින් 
පසුව තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, 
අගාමාත්යතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් කටයුතු කරන ඒ සුසංෙයෝගය 
ෙම් රට තුළ ඇති කෙළේ. අපි ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් හැදුවා. අද ෙවන 
ෙකොට ෙම් ආණ්ඩුවට මාස 3යි. ෙම් කාලය සංකාන්ති සමයක් 
කියලා අපි කවුරුත් දන්නවා. ෙම් ආණ්ඩුව අවුරුදු 8ක්, 10ක් 
කටයුතු කළ ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි කියන එක ඔබ කවුරුත් 
දන්නවා. හරියටම බැලුෙවොත් ෙම් ආණ්ඩුව හදලා මාස 3ක් වෙග් 
කාලයකදී අෙප් ආර්ථික පතිපත්තිය, විෙද්ශ පතිපත්තිය, ෙම් රට 
ෙමෙහයවන්න අවශ්ය අෙනකුත් පතිපත්ති පිළිබඳව තීන්දු තීරණ 
අරෙගන, ෙම් රට ෙමෙහයවන්න පුළුවන් නිලධාරින් එකතු 
කරෙගන, කැබිනට් තීරණ අරෙගන ෙම් රට හසුරුවන ෙවලාෙව් 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙම් අභූත ෙචෝදනා එල්ල කරන්ෙන්. 

ෙම් රට කඩාෙගන වැටිලාලු, රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම් රට 
ෙහොඳට හදලා තියලා ගියාලු, ෙම් රට සම්පූර්ණෙයන් අනිත් 
පැත්තට කැරකිලාලු. ෙමන්න ෙම් වෙග් අභූත ෙචෝදනා කරලා, 
බිල්ෙලක් මවලා, "ෙම් ආණ්ඩුව අද ෙපරළනවා, ෙහට ෙපරළනවා" 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා හීන දකිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට හීන 
දකින්න අයිතියක් තිෙබනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය 
කාලෙය් එවැනි සිහිනයක්වත් දකින්න ඉඩ තිබුෙණ් නැහැයි කියන 
එක අපි කවුරුත් දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ආණ්ඩු ෙපරළන 
එක  ගැන, අගමැති සිහින ගැන හිතන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ 
අයිතිය අපි තමුන්ට ඉතුරු කරලා තිෙබනවා. හීන දකින්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අයිතියක් තිෙබනවා. හැබැයි, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ අගාමාත්යතුමා කියපු පරිදි 2020 ෙවනකල් ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙපරළන්න ෙමොන ජගෙතකුටවත් ඉඩ තියන්ෙන් නැහැයි 
කියන එක අපි ෙම් අවසථ්ාෙව් පකාශ කරනවා. 

ෙම් ආණ්ඩුව පවත්වාෙගන යන්න අපට පුළුවන් කැප කිරීම් 
සියල්ල අපි කරනවා. 2020 ෙවන ෙකොට අපි ගිය ගමන වැරදි නම්, 
අන්න එතෙකොට ජනතාවට අයිතිය තිෙබනවා, ජනතාවට පුළුවන්, 
අෙප් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න. "ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙමොනවත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ, ෙම් අය වැය මුළුමණින්ම ජනතා විෙරෝධී එකක්" කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වාට, තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩු කරන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා හැසිරුණා වෙග් උද්ධච්ච විධියට හැසිෙරන්න 
අපි ලැහැස්ති නැහැයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ 
කරනවා. ෙම් අය වැෙය් වුවත් වැරදි හා අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්, 
ජනතාවට අහිතකර ෙයෝජනා තිෙබනවා නම් ආණ්ඩුවක් විධියට 
සාකච්ඡා කරලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ත් අදහස් අරෙගන 
නම්යශීලීව ඒවා හදාගන්නට පුළුවන් බව අපි ෙම් ෙවන ෙකොටත් 
ඔප්පු කරලායි තිෙබන්ෙන්. අපි ඇතැම් අඩු පාඩු හදාෙගන 
තිෙබනවා. ෙම්ක ජනතාවට ගරු කරන ආණ්ඩුවක් මිස, රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පාලන කාලෙය් තමුන් හැසිරුණු ආකාරයට 
උද්ධච්ච විධියට හැසිෙරන්න අපි කිසිෙසේත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒක නිවටකමක් කියලා 

තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවා නම්, අන්න ඒකටත් උත්තර ෙදන්න 
අපි සූදානම් කියලා මම ෙම් අවසථ්ාෙව් පකාශ කරනවා. 

ආණ්ඩුවක් ජනතා මතයට ගරු කරන්නට ඕනෑ. අපි ෙම් 
ආණ්ඩුව හැදුෙව් ෙම් රෙට් සිවිල් ජනතාව එකතු කරෙගනයි; 
උගත් බුද්ධිමත් ජනතාව එකතු කරෙගනයි. එෙහම නම් අෙප් අය 
වැය ඇතුෙළේ වුණත් රටට, ජනතාවට අහිතකර ෙයෝජනා 
තිෙබනවා නම් ඒවා ෙවනස් කරන්නට නම්යශීලී ෙවන්න 
ආණ්ඩුවක් විධියට අපි සූදානම්. හැබැයි, විපක්ෂයක් හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලා හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මම මතක් කරන්න 
කැමැතියි, එදා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපෞද්ගලික අංශයට විශාම 
වැටුපක් ෙග්න්න කියලා EPF එක ETF එක ෙකොල්ල කන්නට 
හදපු ෙවලාෙව් ඊට විරුද්ධව ෙම් රෙට් කම්කරුෙවෝ ටික එළියට 
බැස්ස ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා උත්තර දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඔළු කටු  කුඩු ෙවන්න ෙවඩි තියලා, ෙරොෙෂේන් චානකලාව ඝාතනය 
කරලා, තරුණ තරුණියන් 50කට වැඩි සංඛ්යාවක් ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත් කරලායි තමුන්නාන්ෙසේලා එදා ඒකට උත්තර 
දුන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ තමයි ඒ ෙයෝජනා හකුළා ගන්නට තීරණය 
කෙළේ. 

මම මතක් කරනවා, ඉන්ධන සහනාධාරය ඉල්ලපු ෙව්ලාෙව් 
හලාවතදී ඇන්ටනී සෙහෝදරයා ෙවඩි තබා මරා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ම්ෙල්ච්ඡ විධියට හැසිරුණු ආකාරය. එදා රතුපස්වල ජනතාව 
වතුර ඉල්ලපු ෙව්ලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ ෙමොකක්ද? පිරිසිදු 
වතුර ඉල්ලපු ජනතාවට තමුන්නාන්ෙසේලා දුන්ෙන්, ෙවඩි උණ්ඩය. 
ජීවිත තුනක් නැති කර තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ජනතාවෙග් 
පශ්නයට අවධානය ෙයොමු කෙළේ. අෙප් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ඊට 
වඩා ෙවනස්. තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, "අපි ෙම් 
කිසිවකට ඇහුම්කන් ෙනොදී උද්ධච්ච ස්වරූපෙයන් හැසිරිලා, 
එළියට බහින ජනතාවට පති පහාර එල්ල කර, ජීවිත නැති කර, ඒ 
මළමිනී ෙගොඩ උඩින් බලයට එයි" කියා.  නමුත් අද ෙවනෙකොට ඒ 
අවස්ථාවත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ගිලිහී යන බව දකිනෙකොට, 
කාෙග් කාෙග්ත් හිත්වලට දුකක්, කනගාටුවක් ඇති ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙම් ආණ්ඩුව දිහා තමුන්නාන්ෙසේලා ෛවරෙයන්, 
ෙකෝධෙයන් බලන බව අපට පැෙයන් පැය ඇෙහන විපක්ෂෙය් 
කථාවලින් ෙහොඳාකාරව පිළිබිඹු ෙවනවා. ඒ බව අපට 
ෙපෙනනවා. එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීමට අප කිසි ෙසේත් ඉඩ 
තබන්ෙන් නැහැ කියන එක ගැන අප ජනතාවට පැහැදිලිව 
පතිඥාවක් ෙදනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා අෙපන් අහනවා, ෙම් ස්වල්ප දිනකදී අප 
කෙළේ ෙමොකක්ද කියා. මම මතක් කරනවා, අපි රාජ්ය 
ෙසේවකයින්ෙග් වැටුපට අදාළ දීමනාව රුපියල් 10,000කින් වැඩි 
කළාය කියන කාරණය. 2010 වසෙර් පැවැති මැතිවරණෙය්දී 
රුපියල් 10,000කින් වැටුප් වැඩි කරන්නය කියා සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා කියනෙකොට, මහරජාණන් කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? එතුමා ජනතාව ඉදිරිෙය්දී, මහා සංඝරත්නය ඉදිරිෙය්දී 
කිව්ෙව්,"අ ෙප් හාමුදුරුවෙන්, මට නම් රුපියල් 10,000ක් ෙදන්න 
බැහැ. රුපියල් 2,500ක් ෙදන්න පුළුවන්" කියා. ඒ රුපියල් 2,500 
දුන්ෙන්ත්, ෙකොතරම් කාලයකට පසුවද කියා මම අහනවා. දැන් 
අපි ඒ රුපියල් 10,000 දීමනාව දීලා ඉවරයි. මහෙපොළ ශිෂ්යාධාරය 
රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරනවා කිව්වා. නමුත් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමන්ලා ෙගදර යවනෙතක් ඒක කර ගන්නට බැරි වුණා. 
ඒකත් අපි රුපියල් 5,000ක් දක්වා වැඩි කර ෙම් රජය හරහා අෙප් 
යුතුකම් ඉෂ්ට කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු නවයක් 
මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර ලබා ෙදන්නට කටයුතු කෙළේ නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම  වතුකරෙය් දවිඩ ජනතාවට ලබා ෙදනවාය කියපු පර්චස් 
හතක ඉඩම් ලබා ෙදන්නත් අපි කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන 
කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. තවත් 
ෙබොෙහෝ පතිලාභ ලබා දීලා තිෙබනවා. මට තව ෙබොෙහෝ අදහස් 
පකාශ කරන්න තිෙබනවා.  

1879 1880 

[ගරු  දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද  මහතා] 
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මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද පන්සලක් පන්සලක් 
ගාෙන් ගිහිල්ලා ෛවරය පතුරුවනවා, ෙකෝධය පතුරුවනවා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා ජනාධිපති මන්දිරයට මහා 
සංඝරත්නය වැඩම කරවලා අහපු බණ හරියාකාරව පිළිපැද්දා නම්, 
අද පන්සලක් පන්සලක් ගාෙන් ගිහිල්ලා ෙහොටු ෙපර ෙපරා 
අඬන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ කියන පණිවුඩය මතක් කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ඔබ සැමට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 
[අ.භා. 2.35] 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශීය ව්යවසායකයා 

පරාජයට පත් කරමින්, ෙද්ශීය ආර්ථිකය පැත්තකට දමමින්, 
විෙද්ශීය ආර්ථිකයක් ෙගොනු කර ගන්නා අවිධිමත් අය වැයක ගුණ 
අගුණ ගැන කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු 
ෙවනවා. ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් හැටියට වාමාංශික 
ෙද්ශපාලනය තුළ දරන මතයත් එක්ක "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" 
කියන ආර්ථික සැලැස්ම අපි කිසිෙසේත්ම අනුමත කෙළේ නැහැ, 
අනුමත කරන්ෙන්ත් නැහැ. 1994 වසෙර් සිට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
රැඳී සිටි කාල වකවානුව තුළ අපි ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙයෝජනා 
තුළ ජනතා සහන ලබා දීෙම් තිරසාර සැලැසම්ක්, ඒ වාෙග්ම 
ෙද්ශීය ආර්ථිකය සහ ෙද්ශීය ආෙයෝජකයා රැක ගැනීෙම් මහා 
අරමුණක් අපට තිබුණා. ෙපෞද්ගලීකරණයට එෙරහිව කටයුතු 
කරමින් ඒ සඳහා ෙගොනු වුණා. ෙම් කාල වකවානුෙව්දී කථා කරපු 
hybrid වාහන ගැනවත්, විදුලි වාහන ගැනවත් කථා කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. බහු වාර්ගික දිස්තික්කයක ජීවත් 
වන ෙකෙනක් හැටියට, ඒ ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත් වූ 
ෙකෙනක් හැටියට, ඒ වාෙග්ම ෙත් ආර්ථිකයත් එක්ක ෙගොඩ 
නැ ෙඟන පෙද්ශයක ජීවත් වන ෙකෙනක් හැටියට මම 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ; ෙම් රටට බත සපයන, ඒ 
බතට එළවලු සපයන, කෘෂිකර්ම  ක ්ෙෂේතෙය් ෙයෙදමින් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන අෙප් ෙගොවීන්, කම්කරුවන් විශාල 
අසාධාරණයකට ලක් වීමට ඉඩ තිෙබන බව.  

ෙගොවි ආර්ථිකයත් එක්ක ෙගොඩ නැ  ෙඟන විට විෙශේෂෙයන්ම 
එළවලු මිල පාලනය කර ගන්න අවශ්යයි. අල නිෂ්පාදනය 
ගත්ෙතොත් අද අල කිෙලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කිරීමට රුපියල් 
73.60ක් වැය ෙවනවා. නමුත් අද ඒ සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලබා ෙනොෙදන විධියට කටයුතු කරන්න සූදානම් වීමත්, නිෂ්පාදන 
වියදම වැඩි කිරීමත් සමඟම ෙද්ශීය ආර්ථිකය පහත වැෙටන 
තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබනවා. ෙමය පදනම් කර ෙගන තමයි 
අෙනක් එළවලු සම්බන්ධෙයන් තීන්දු ගන්න සූදානම් වන්ෙන්. 
ඒවාෙය් තීන්දුවත් ඒ ආකාරෙයන්ම කියාත්මක වනවා කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
කාරණෙය්දී අය වැය හිඟය -වැය ශීර්ෂය- පියවා ගැනීම සඳහා -
ආර්ථිකය උත්පාදනය කිරීම සඳහා- අරමුණු කර ෙගන තිෙබන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලීකරණයයි; ෙපෞද්ගලීකරණය තුළ ආෙයෝජකයන්ට ෙම් 
රෙට් සම්පත් විකුණා දැමීමයි. ෙම් මර්මස්ථාන, ආර්ථික වශෙයන් 
වැඩිම වටිනාකමක් තිෙබන ස්ථාන ගැන ෙහොයලා බලන්ෙන් 
නැතුව ඒවා විකුණා දැමීම ෙම් රෙට් අනාගතයට කරන මහා විශාල 
පාප කර්මයක් හැටියට දකින්න පුළුවන්. ෙම් පාප කර්මයට දායක 
ෙවන්න කිසිෙසේත්ම අපි සූදානම් නැහැ කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී -2006, 2013, 2014 වර්ෂවලදී- 
විදුලි සංෙද්ශ කටයුතු සඳහා සියයට 19ක ආෙයෝජනයක්, ඒ 
වාෙග්ම නිවාස සහ සාප්පු සංකීර්ණ සඳහා සියයට 17ක 

ආෙයෝජනයක් හා ඉදිකිරීම් සඳහා සියයට 13ක ආෙයෝජනයක් 
තිබුණා. ෙම් ආෙයෝජනය තුළින් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි ෙවලා 
තිබුණා. ඒ වැඩි වුණු ආදායමත් එක්ක තමන්ෙග් ජීවිතය ෙගොඩ 
නඟා ගන්න අවස්ථාව සලසා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අඩි පාර 
ෙවනුවට ෙකොන්කීට් පාරත්, තාර පාර ෙවනුවට කාපට් මාර්ගයත් 
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම සෑම නිවසකට විදුලිය ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබුණා.  

ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ වාෙග්ම, නැණස පහදා දීෙම්දී 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළ මහා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට 
ඈත පිටිසර අෙප් ගම් දනව්වල සිටින අයට පරිගණක 
තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට එන්න අවස්ථාව සලසා දුන්නා. 
අවස්ථාව සලසා දීමත් එක්ක, ඔවුන් ෙහට දවෙසේ ශී  ලංකාව  
දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානය බවට පරිවර්තනය කරන්න සූදානම් වන 
විට, එය අද අඩාල ෙවලා තිෙබනවා. දැනුම ලබා දීමට ඉදිකළ 
මහිෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර විවෘත කිරීම සඳහා පසු ගිය මාස 
10, 11ක කාලෙය් දී රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරක් වැය කර විදුලිය 
ලබා ෙදන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණා. මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට අපට විමධ්යගත අරමුදල් ලැබුණා. 
විමධ්යගත අරමුදල්වලින් රුපියල් ලක්ෂ 50ක්, රුපියල් ලක්ෂ 
100ක් ෙදනවා කියලා කිව්වා. අද වන තුරු ශත පහක්  දීලා නැහැ. 
ඒ  ෙගන ගෙම් පාර හදන්න, පඩිෙපළ හදන්න, නාන පීල්ල 
හදන්න  මහජන නිෙයෝජිතෙයකුට අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ලබා 
ෙදන්න  පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් කාරණෙය් දී  
අයිතියක්, වරපසාදයක් කියාත්මක කරන්න අවස්ථාව සැලසුෙණ් 
නැහැ. එදා අඩිපාර ෙවනුවට ෙකොන්කීට් පාර ලැෙබන ෙකොට, තාර 
පාර කාපට් කරනෙකොට, ගල් කඩපු පුද්ගලයා;  මැටි කඩපු 
පුද්ගලයා; ඒවා පවාහනය කරපු පුද්ගලයා; ෙම් සඳහා වඩු වැඩ, 
ෙම්ෂන් වැඩ කරපු පුද්ගලයාෙග් ආර්ථිකය පහතට වැටිලා 
ආර්ථිකය දුවන්ෙන් නැති නැති මට්ටමකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

රාජ්ය ෙසේවකයාට රාජ්ය ෙසේවෙය් ආරක්ෂාව, රැකවරණය ලබා 
ෙදන්ෙන් නැතිව ඔවුන්ට ලබා ෙදන වරදාන වරපසාද ෙවනුවට 
ෙචෝදනා, අපවාද, නින්දා අපහාස කරනවා. ඒ අනුව, AR එක FR 
එක තියා ෙගන ඔවුන් රාජකාරී කරනවා විනා, රට දුවන්න 
සංවර්ධනය කරන්න ඉස්සරහට ෙගන යන්න සූදානම් ෙවලා නැති 
ආර්ථිකයක් හැටියට දකින්න පුළුවන්. ෙම්කට සැලැස්මක් නැහැ. 
ඒ සැලැස්ම දියත් කර නැහැ. ඒවා පැහැදිලි කර ගැනීමකින් යුතුව 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් දවස්වල ජලාශ 11ක වාන් ෙදොරවල් ඇරලා 
තිෙබනවා. වාන් ෙදොරවල් ඇරලා තිෙබන ෙකොට, ආපදා 
කළමනාකරණය සඳහා සැලැස්මක්, සූදානමක් අත්යවශ්ය 
ෙවනවා. අපි ෙනොහිතපු ෙවලාවක තමයි සුනාමි ෙඛ්දවාචකයට 
මුහුණ දුන්ෙන්. මා නිෙයෝජනය කරන නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව ආපදාවන්වලට ලක් ෙවලා උන් හිටි තැන් පවා අහිමි 
වුණා. ඌව පළාෙත්  මීරියබැද්ද පෙද්ශෙය් නාය යෑම නිසා ජීවිත 
අහිමි වුණා. ෙම් සඳහා සැලැසම්ක්; තිර සාර වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කළ යුතු ෙවනවා.  

සමුපකාරය ශක්තිමත් කිරීම අෙප්  වගකීමක් ෙවනවා. රාජ්ය 
ආයතන ශක්තිමත් කිරීම වගකීමක් ෙවනවා. එතැන කුමන 
ආකාරෙය් ෙපෞද්ගලික ආයතන තිබුණත්, ඉදිරියට යන්න බැරි 
අවස්ථාවක ඔවුන්ට ශක්තිය ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙමම රාජ්ය 
ආයතන ශක්තිමත් ෙවලා තිබුෙණොත් පමණයි. එෙසේ ෙනොවන්ෙන් 
නම් යාන්තණය ෙහොයා ෙගන, ෙමම යන්තණය සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරනෙකොට අපි ආර්ථිකමය වශෙයන් ඉදිරියට 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව මම පශ්න කරන්න 
ඕනෑ. රාජ්ය ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා නම්, ස්වාධීන 
ෙකොමිසමක් ෙතෝරා ෙගන, සව්ාධීන තීන්දුවක් අරෙගන, ඒ 
තීන්දුවත් එක්ක කටයුතු කරන්න සූදානම් ෙවන්න කියා මම මුදල් 
අමාත්යතුමාට ෙයෝජනා කරනවා.  

1881 1882 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා සමෘද්ධි ව්යාපාරය පිළිබඳව පැහැදිලි 
තීන්දුවක් දුන් බව. ගෙම් කුඩා කණ්ඩායම් එකතු වී මහා 
ධනස්කන්ධයක් හැටියට තිබුණු මුදල, ෙවනම බැංකුවක තැන්පත් 
කර ඒක කඩාකප්පල් කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
කෙළොත් ගෙම් දුගී දුප්පත් කම්කරු ජනතාවට ඒ අවස්ථාව සලසා 
ෙදන්න ෙනොහැකි මට්ටමට එනවා. ඒකට කීයටවත් ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ. අපිත් ඒකට එකඟයි කියා අත ඔසවලා පැහැදිලිව පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් කාරණා සියල්ලම ගත්තාම පංචබල 
ෙක්න්දයක් හැටියට තිබුණු ෙමම අවස්ථාව, අවකාශය අද අපට 
නැතිෙවමින් යනවා. විෙද්ශ ආෙයෝජනයන්ට අත දික්කර ඔවුන් 
ෙදන ෙද්වල් බලාෙගන කටයුතු කරන්න අවකාශය සලසා ගන්න  
අපි සූදානම් ෙවනවා. ෙමන්න ෙමතැනින් ගලවා ෙගන අප යන්න 
අවශ්ය ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ලබා 

ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට වැඩිෙයන් විනාඩියක කාලයක් ලබා දුන්නා. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මම අවසාන වශෙයන් කියන්න කැමැතියි, ආෙයෝජන 

තාක්ෂණ ගිවිසුම අත්සන් ෙකරුෙවොත් ඒ ගිවිසුම ෙහේතුෙවන් 
අර්තාපල්, එළවලු වාෙග් ෙද්වල් පිටරටවලින් ෙමරටට ආනයනය 
කරනෙකොට අෙප් ෙද්ශීය ෙගොවියාට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? සහල් 
ෙගොවියාට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ වාෙග්ම ෙත් පිටරටින් 
ආනයනය කර Ceylon Tea කියන නමින් ආපහු ෙලෝකයට 
විකුණන්න සූදානම් ෙවනවා නම්, ෙත් වගාකරුවන්ට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? ඒ ගැන ෙහොඳට කල්පනා කර ෙහොයලා බලලා කියා 
විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් කරනවා. ෙමම ෙයෝජනා කමය අෙප් 
පතිපත්තිවලට පටහැනි බවත්, එම නිසා ෙම් ෙයෝජනා කමයට 
විරුද්ධ බවත් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයක් හැටියට මතක් 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 2.44] 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජ්ය මුදල් 

අමාත්යවරයා හැටියට 2004 සිට 2010 දක්වා අය වැය විවාදයන් 
සමඟ කටයුතු කළා. ඒ වකවානුෙව් රජය ෙවනුෙවන්, මුදල් 

අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් වැඩිෙයන්ම කථා කළ කථිකයා වුෙණ්ත් 
මම. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය 
ෙවනුෙවන් වැඩිෙයන්ම කථා කළ කථිකයා වුෙණ්ත් මම . හැබැයි, 
අද  අලුත් අත් දැකීමක් එක්කයි මම කථා කරන්ෙන්. අද මම 
ජාතික ආණ්ඩු ෙව්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
අමාත්යවරෙයක්. ෙම් අලුත් අත් දැකීමත් එක්කයි මම කථා 
කරන්ෙන්. 2005 - 2014 යුගය අපි දන්නවා. කවුරු ෙකොෙහොම 
කියන්න හැදුවත් මා කියන්ෙන්, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය දුන් ඒ යුගය ෙම් රට ආර්ථිකමය 
වශෙයන් දැවැන්ත අභිෙයෝග රාශියක් ජය ගත්ත යුගයක් කියායි.  

විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථිකයට ඉතාමත්ම දැඩි පහාරයන් එල්ල 
කරන කාරණා හැටියට අප දකින, ෙලෝකෙය් පධානම ෙද්ශගුණික 
බාධකයක් වුණු සුනාමියට අපි මුහුණ දුන්නා. ෙලෝක ෙතල් මිල 
අහස උසට ගියා. අද වාෙග් ෙදගුණයක් උඩට ගියා. නමුත්, අපි 
එයට මුහුණ දුන්නා. ඇෙමරිකාෙව් බැංකු 750ක් වැෙහන ආර්ථික 
අවපාතයකට අපි මුහුණ දුන්නා, ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙනොදැෙනන 
විධියට. ඒ වාෙග්ම, ෙම් රෙට් අවුරුදු තිහක් තිස්ෙසේ දිග්ගැසුණු 
අභ්යන්තර යුද්ධයකට අපි මුහුණ දුන්නා. ඒ සියල්ලටම මුහුණ 
ෙදමින් අපි ආර්ථිකය ඉදිරියට රැෙගන ගියා. ඒක අපි ෙබොෙහොම 
පශංසනීයව කථා කළ යුතු කාරණයක්. ෙම් කාල සීමාව තුළ අපි, 
ආර්ථිකයක තිෙබන මිණුම් දඬු ඉතා සාර්ථක මිණුම් දඬු බවට 
පරිවර්තනය කළා. එක් වතාවක -2008 ෙවද්දී- ෙම් රටට අවශ්ය 
දව්ය සහ ෙසේවා ආනයනය කරන්න අෙප් විෙද්ශ වත්කම් පමාණය 
සීමා වුෙණ් සති තුනකටයි. අද එය මාස හයක් දක්වා වර්ධනය කර 
ගන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කාල සීමාෙව්දී 
ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර්  1,000 සිට ෙඩොලර් 4,000 දක්වා 
ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට පුළුවන් වුණා. රෙට් ණය පතිශතය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට, සියයට 105 සිට සියයට 
75 දක්වා පහළට ෙගෙනන්න ඒ යුගෙය් පුළුවන් වුණා. රෙට් 
දිළිඳුභාවය සියයට 15 සිට සියයට 7 දක්වා පහළට ෙගෙනන්නට 
පුළුවන් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ යුගෙය් ලැබූ 
ෙලොකුම ජයගහණය හැටියට මා දකින්ෙන්,  ෙම් රට එක් ෙසේසත් 
වූ රටක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න ලැබීමයි. ෙබෙදන තැනටම 
පත් වුණු රට එක් ෙසේසත් වුණු රටක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් වුණා. අපි ඒ ගැන 
ෙගෞරවෙයන් කථා කරන්න අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, ඉන් පසුව ඇති වුණු 
තත්ත්වය ගැන අපි පැහැදිලිව කථා කළ යුතුයි. රට ෙනොෙබදුණු 
රටක් ෙලස ෙභෞතික වශෙයන් පවත්වා ගත්තාට, ෙනොෙබදුණු 
රටක, ජාතීන් හැටියට ෙනොෙබදුණු හදවත් ආරක්ෂා කර ගන්න 
අපට පුළුවන් වුණාද කියන පශ්නය තිෙබනවා. යුද්ධෙයන් පීඩා 
විඳි දවිඩ ජාතික සෙහෝදරයන් හැරුණු ෙකොට, මුස්ලිම් ජාතික 
සෙහෝදරයාත් අෙපන් ඈත් වුණා. මුස්ලිම් ජාතික සෙහෝදරයා ඈත් 
වන විට, ආගමික වශෙයනුත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ 
කණ්ඩායෙමන් ජනතාව ඈත් ෙවනවා අපි දැක්කා. ඒ එක 
පැත්තක්. අපි ''ෙනොෙබදුණු රටක්'' කියන මාතෘකාව ගැන පුන 
පුනා කථා කරන විට, හදවත් වශෙයන් ජනතාව හතර පැත්තට 
ෙබදිලා තිබුණා. සමහරවිට අපට ඒක ෙත්රුම් ගිෙය් නැහැ. 
ෙත්රුණාත් ඒක ෙත්රුම් ගන්න සමහර ෙවලාවට උත්සාහ කෙළේ 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි 
ෙබොෙහොම එඩිතරව ෙම් සටන ජයගහණය කරද්දී ෙලෝකෙය් 
බලවත් ජාතීන්ෙග් මතයත් එක්ක හැප්පුණා. හැබැයි, ඉන් පසුවත් 
ඔවුන් සමඟ සුහදව කටයුතු කර ෙගන යන්නට අප තුළ 
නම්යශීලීභාවය ඇති වුණාද කියන පශ්නය අපට තිබුණා. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් තිබුණු පජාතන්තවාදීභාවය පිළිබඳවත් අපට 
පශ්නයක් තිබුණා. දවසින් දවස පජාතන්තවාදීභාවය වර්ධනය 
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වුණාද, දුර්වල වුණාද කියන පශ්නය තිබුණා. ෙම් කාරණාවල 
පතිඵලයක් හැටියට, පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයාව සිටි, පක්ෂෙය් 
කැබිනට් අමාත්යවරෙයක්ව සිටි, වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා අවසානෙය් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා බවට පත් 
ෙවලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ සමසත් බහුතරයක් 
ජනතාවෙග් කැමැත්ෙතන් ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපතිවරයා 
වුණා අපි දැක්කා.   

ජනතාවෙග් බහුතර කැමැත්ත අප පිළිගත යුතුයි. ඉන් පසුව    
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකත්වය එතුමාට පිරිනමනවා කියා 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පැහැදිලි තීන්දුවක් ගත්තා. එතුමා එය 
බෙලන් ගත්ෙත් නැහැ; ඉල්ලා හිටිෙය් නැහැ. හැබැයි, පක්ෂයට 
ආදරය කරන්ෙනක් හැටියට පක්ෂෙයන් ෙකරුණු ආරාධනාව                      
-ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකත්වය- එතුමාත් පිළිගත්තා. එදා 
සිට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගත්ත තීන්දුත් එක්ක අපි හිටියා. මම 
ෙම් කියන්න උත්සාහ කෙළේ ෙම් ජාතික ආණ්ඩු ෙව් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන අමාත්යවරෙයක් විධියට කථා 
කරන්න සිදු වුණු පසු බිම ෙමොකක්ද කියායි. අප ෙම්ක සරලව 
ෙත්රුම් ගත යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන විවිධ 
මතිමතාන්තර, විවිධ ආකාරෙය් හුවා දැක්වීම් ෙම් ගරු සභාව තුළත් 
දැක්ක නිසායි මම ෙමෙහම කථා කරන්ෙන්.  

අද යුගෙය් අවශ්යතාව ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් නායකයා -
ජනාධිපතිවරයා- ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයායි. 
අගාමාත්යවරයා -රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා- එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නායකයායි. අප සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ ෙම් කියන පසු 
බිමත් එක්ක ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න. අෙප් මතය, 
අවශ්යතාව ජාතිය ෙගොඩනැඟීම නම්, ෙම් රට ඉසස්රහට ෙගන යන 
එක නම්, අප අවංකව ඒ කටයුතු ෙවනුෙවන් කැප ෙවන්න ඕනෑ. 
අප ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කථා කරන්ෙන් පුෙරෝකථනයන්; 
ඉදිරි 2016 වර්ෂෙය් අප  ෙම් රෙට් අය වැය පියවා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියායි. අප ෙකොයි තරම් කෑ ගැහුවත්, අප දන්නවා ෙම් 
රට  විෙද්ශ ෙවෙළඳාම මත තීන්දු වුණු රටක් බව. ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකෙයන් සියයට 50කට වැඩිය ආනයන අපනයනත් එක්ක 
සෘජුව බැඳිලා තිෙබනවා. බලන්න, අප ෙමොන ෙමොන විධියට කථා 
කළත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා පත් ෙනොවුණා නම් 
ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් තීන්දුව ෙකොයි වාෙග් ෙව්විද? 
එෙහම වුණා නම් ෙම් විෙද්ශ ෙවෙළඳාම ආරක්ෂා කරන තැනට 
ඒක ෙයොමු ෙව්විද? එෙහම නම්  අෙප් ෙම් අය වැය සිහින සුන් 
ෙවලා යනවා. ඇයි, ෙම් සුබවාදී ෙද් ගැන අප සුබවාදීව බලන්ෙන් 
නැත්ෙත්? මට තිෙබන පශ්නය ඒකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. රටට ආදරය කරනවා නම් සුබවාදී ෙදය ෙදස 
සුබවාදීව බලන්න අප පුරුදු විය යුතුයි.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන වැදගත්ම පනත් 
ෙකටුම්පත විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පතයි.  එය සම්මත 
ෙනොවු ෙණොත් 2016 ජනවාරි මාසෙය් 1වැනි දා සිට ආණ්ඩුවට 
වියදම් කරන්න බැහැ; ආදායම් ගන්නත් බැහැ. වියදම් කරන්න 
පුළුවන් විශාම වැටුප සහ විෙද්ශ ණය සඳහා පමණයි. එෙහම තමයි 
මූල්ය පනෙත් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසාම තමයි අය වැය ෙල්ඛනය 
කියන ෙම් දැවැන්ත පනත් ෙකටුම්පත, සුවිෙශේෂී පනත් ෙකටුම්පත 
පරාජය වුෙණොත් රජයක් පරාජය වුණා ෙසේ සැලෙකන්ෙන්. 
හැබැයි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තමයි විෙව්චනය කරන්න 
ෙලෙහසිෙයන්ම තැන් ෙහොයාගන්න පුළුවන් පනත් ෙකටුම්පත. 
ෙහේතුව  ෙමොකක්ද? ෙමොනවාද, ෙම් ආදායම් කියා අප කියන්ෙන්? 
සියයට 95ක් බදු. කවුද බදු ෙගවන්ෙන්? රෙට් සමස්ත ජනතාවයි. 
ඔබතුමන්ලා, අපි, මහ පාෙර් ඉන්න යාචකයා දක්වා ඒ බදු ජාලය 
පැතිරිලා තිෙබනවා. ෙමහි විෙව්චනය කරන්න පුළුවන් තැන් හරි 
පහසුෙවන් ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. ජනතාවෙග් සාක්කුෙවන් ෙන්, 
ෙම් ආදායම අප ෙහොයා ගන්ෙන්. හරි පහසුයි.  

ඊළඟට, අපි වියදම් ගැන බලමු. අප ෙම් සුබසාධනය කියා 
ඉල්ලන සියලු ෙදයක්ම වියදම්. රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැටුප 
10,000කින් වැඩි වුණාම, වෘත්තීය සමිතියක සෙහෝදරයන් ඒක 
තවත් වැඩිෙයන් අවශ්යයි කියනවා මා දැක්කා. ෙදන්න පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි. ඒක වියදමක්. ඒ වියදමට ආදායම් ෙහොයන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද? නැවතත් බදු; ආෙයත් බදු; ආෙයත් බදු. ඉතින් 
විෙව්චකයන්ට ඕනෑ තරම් කාරණා තිෙබනවා. ඕනෑ පැත්තකින් 
විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්. එක පාර්ශ්වයකට ෙහොඳක් ෙවන 
ෙකොට තව පාර්ශ්වයකට පැහැදිලිවම පශ්නයක් මතු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට වී මිල ගැන බලන්න. 
වී මිල වැඩි කෙළොත් ෙගො වියාට සතුටුයි. හැබැයි, ඊට සාෙප්ක්ෂව 
ෙමොකක්ද වන්ෙන්? හාල් මිල ඉහළ යනවා. එතෙකොට 
පාරිෙභෝගිකයාෙග් පැත්ෙතන් රජයට එල්ල වන ෙචෝදනාව 
ෙමොකක්ද? ඒක තමයි මා කිව්ෙව්, ඉතා පහසුෙවන් විෙව්චනය 
කරන්න තැන් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් පනතක් ෙලස ෙම් පනත 
අපට සලකන්න පුළුවන් කියා. අප ෙම්ක ෙහොඳින් කල්පනාෙව් 
තබාගත යුතුයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම ෙම්ක 
පුෙරෝකථනයක්. ෙම්ක අප කලින් අත් වින්ද පරණ ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඉදිරිෙය්දී ෙමෙහම ෙවයි කියා අප කල්පනා කරනවා. 
ඒ නිසා පසු ගිය ඒවා ගැන ඕනෑ ෙකෙනකුට ෙහොයා ගන්න 
පුළුවන්, "ෙම් ෙද් සියයට සියයක් වුෙණ් නැහැ, ෙම් ෙද් සම්පූර්ණ 
කර ගන්න බැරි වුණා" කියා. පුෙරෝකථනවල ස්වභාවය ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
තිෙබන සරල ෙයෝජනා කීපයක් මා කියන්නම්. ආණ්ඩුෙව් මුළු 
ආදායම 2015 වසරට වඩා රුපියල් බිලියන 569කින් වැඩි කර 
ගන්න ෙම්  අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ආණ්ඩුව පුෙරෝකථනය 
කරනවා. බිලියන 569ක් වැඩි කරනවා නම් ෙහොඳයි. නමුත්, ෙම් 
569 වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? බදු තමයි වැඩි කරන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම් ෙහොඳයි කියන ෙයෝජනාෙව් තව පැත්තක් 
තිෙබනවා. ඒ ගැන කථා කරලා අපට ඕනෑ විධියකට ෙම්ක ෙහළා 
දකින්න, ෙම්කට පහර ෙදන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. ඊළඟට 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් කියනවා බදු ආදායම පසු ගිය අවුරුද්දට 
වඩා රුපියල් බිලියන 554කින් වැඩි කරනවා කියා. ෙම්ක 
විෙව්චකයන්ට ෙහොඳ අවස්ථාවක්. හැබැයි, රජයක් පැත්ෙතන් 
බැලුවාම ෙම් ආදායම් වැඩි කරගැනීම නරක නැහැ. ආදායම වැඩි 
කරලා ජනතාවට ෙසේවය සපයන එක තමයි ආණ්ඩුවක අවසාන 
ඉලක්කය විය යුත්ෙත්.  

2015 අවුරුද්දට වැඩිය 2016 අවුරුද්ෙද් වර්තන වියදම 
රුපියල් බිලියන 631ක් දක්වා වැඩි කරන්න උත්සාහ කරනවාය 
කියලා අපි කියනවා. ෙමොකක්ද  වර්තන වියදම කියන්ෙන්? රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට ෙගවන වැටුප්, සමෘද්ධි සහනාධාරය, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙගවන්ෙන් ඒෙකන්. ආණ්ඩුව ඒ සහන කැපුවා, 
කැපුවා කියලා දැන් කෑ ගහනවා. හැබැයි, පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා 
2016 අවුරුද්ෙද් ජනතාව ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්න ආණ්ඩුව 
ලෑසත්ියි. ෙම් සඳහා ආදායම් ෙහොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? සියයට 
95ක් ආදායම් ෙහොයා ගන්ෙන් බදු මුදල්වලින්. ෙම් වර්තන වියදම 
ලබන අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 631ට වැඩිවීම පිළිබඳව කථා 
ෙනොකර, "බදු වැඩි වුණා, අරක වැඩි වුණා, ෙම්ක වැඩි වුණා" 
කියලා කථා කිරීම හරි පහසුයි. මම අෙප් ජනමාධ්යෙව්දී 
සෙහෝදරයන්ටත් කියනවා,  අය වැය ෙල්ඛනයක් විෙව්චනය 
කරන්න හරි පහසුයි, නමුත් ෙමහි යථාර්ථය - ෙදපැත්ත - අපි 
ෙත්රුම් ගත යුතුයි  කියලා. 

2015 අවුරුද්දට වැඩිය 2016 අවුරුද්ෙද් රාජ්ය ආෙයෝජන 
රුපියල් බිලියන 351ක් දක්වා වැඩි කරනවාය කියනවා. පසු ගිය 
වසරට වඩා පාග්ධන වියදම වැඩි කරන්නත් ආණ්ඩුව ලෑස්තියි. 
ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි, බදු  වැඩි වනවා කියලා අපට ඒ ගැන 
විෙව්චනයකුත ් තිෙබනවා.  

1885 1886 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය වසරට සාෙප්ක්ෂව ආදායම් සහ පදාන දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට 2016 අවුරුද්ෙද් සියයට 3.3කින් 
වැඩි ෙවනවා. ආදායම් සහ පදාන වැඩිවන ෙකොටත් වැඩි ෙවන්ෙන් 
රාජ්ය ආදායමයි. ෙම් විධියට ෙමහි ෙදපැත්ත අරෙගන ෙම් ගරු 
සභාෙව්, මාධ්යෙය්, මාධ්යෙයන් එහා ගිය ෙද්ශපාලන ෙව්දිකා ෙව් 
කථා කරන්න ඕනෑ තරම් කරුණු ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙම් කරුණු ෙතෝරා ෙබ්රාෙගන අපි කථා කළ යුතුයි. 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට යම්කිසි කරුණක් ගැන කථා කරන 
විධියත්, විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට ඒ ගැන කථා කරන විධියත් 
පිළිබඳව මීට වඩා තුලනාත්මකභාවයක් ඇති කර ගැනීමට ජනතා 
නිෙයෝජිතෙයකුට වගකීමක් තිෙබනවාය කියලා මා හිතනවා.  

අපට ෙම් ෙයෝජනා විවිධාකාරෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන 
සතිෙය් කෘත්යය සඳහාත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  
ළඟදී පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්ෙවනවාය  අපි කියනවා. 
ඒ  පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහාත් අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් සභාෙව් අර්බුදයක් මතු කරන්නත් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ ඔක්ෙකෝටම වඩා 
වැදගත් ෙද්, රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන් වීමයි.  

ෙමවර අය වැෙය් අපට කථා කරන්න ෙබොෙහෝ ෙද් තිෙබනවා. 
හැබැයි, අපි කාලයක් තිස්ෙසේ ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණු, විවිධ 
දුෂ්කරතා නිසා ෙනොගත්, අනාගතය ෙවනුෙවන් වූ තීරණ 
ගණනාවක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ තිෙබනවා. ඒ සඳහා වූ 
ෙහොඳම ෙවලාව මුදල් අමාත්යතුමා පාවිච්චි කරලා තිෙබනවාය 
කියලා මා හිතනවා. මා එෙහම කියන්ෙන් ෙමොකද? එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් රවි කරුණානායක මැතිතුමා අය වැය ෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත්  කළා නම්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් රංජිත් සියඹලාපිටිය 
ඒ අය වැෙය් ෙහොඳ පැත්ත දකින්ෙන් නැහැ. ඒ අෙප් රෙට් හැටි. 
හැබැයි, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ජාතික ආණ්ඩුව 
යටෙත් අද ෙම් රට ඊට වඩා ෙවනස් තැනකට ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. ෙහොඳ ෙද්වල් පිළිබඳව කථා කරන්න යම්කිසි 
එකඟතාවක්  යම් පිරිසක් තුළ තිෙබනවා, සමහර අය තුළ නැති 
වුණාට. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් අවස්ථාව තමයි, රටක තීන්දු ගන්න 
ෙහොඳම ෙවලාව. අෙප් බැරිකම, ෙම් ෙද් කරන්න අමාරුයි, අෙප් 
ඉදිරි ගමනට උදවු කරන්න කියන ෙයෝජනාව ජනතාවට කරන්න 
තිෙබන ෙහොඳම ෙවලාව තමයි ජාතික ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙවලාව. 
අය වැය ෙල්ඛනය සම්පාදනය කිරීෙම්දී ඒ අවස්ථාව පෙයෝජනයට 
ෙගන තිෙබන බව මම දකිනවා. මම ඒෙකන් අදහස් කරන්ෙන් 
නැහැ, "ෙම් සියල්ල ෙහොඳයි, ෙම්ක ෙවනස් විය යුතු නැහැ" 
කියලා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙවනස් විය යුතු කරුණු 
තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අමාත්යවරු හැටියට අපි ඒ 
ගැන ගරු අගාමාත්යතුමා සහ මුදල් ඇමතිතුමා සමඟ දීර්ඝ 
සාකච්ඡාවක් පසු ගිය දා  කළා. 

මම ෙත් සහ රබර් වැෙවන පෙද්ශයක ජනතා නිෙයෝජිතෙයක්. 
ඒ වාෙග්ම මම ෙගොවිෙයක්. ඒ නිසා ඒ කර්මාන්ත ගැන මීට වැඩිය 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, එෙහම වුණාට ෙත් මිල 
අඩු වුණු එක ගැන ෙම් ආණ්ඩුවට මහා ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කරලා 
අපට සැනෙසන්න බැහැ. රබර් මිල සම්බන්ධවත් එෙහමයි. 
ෙලෝකෙය්ම රබර් මිල අඩුෙවලා තිෙබනවා. ෙතල් මිල අඩු 
වනෙකොට ඊට සාෙප්ක්ෂව අනිවාර්යෙයන්ම ස්වාභාවික  රබර් මිල 
අඩු ෙවනවා. ෙම් කාරණා ගැන ෙමොකුත් දන්ෙන් නැහැ වාෙග් කෑ 
ගහන එක ෙනොෙවයි අපි කළ යුත්ෙත්. ෙම් වාෙග් සංහිඳියාවක් 

තිෙබන ෙමොෙහොතක ෙම් ගැන කථා කරලා, මධ්යස්ථ තැනකට 
ෙම්  පශ්නය ෙගන එන්න අපට වගකීමක් තිෙබනවාය කියලා මම 
හිතනවා, මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වගකීම ඉෂ්ට 
කරන්න අවශ්ය වැදගත්ම ෙව්දිකාව ජාතික ආණ්ඩුවක් තුළ 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් කරුණු රාශියක් පිළිබඳව 
අපි ඉදිරිෙය්දී කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අය වැය ෙදවැනි වර කියැවීෙම් 
විවාදෙය්දී අපි කථා කරන්ෙන් අය වැය ෙල්ඛනෙය් මූලික 
පතිපත්ති පිළිබඳවයි. හැබැයි, කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කථා 
කරන්න ඕනෑ ෙබොෙහෝ ෙද්වලුත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්  කථා 
කරනවා. කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී තමයි අමාත්යාංශෙයන් 
අමාත්යාංශය ෙලස අරෙගන, අපි ඒ  කරුණු එකින් එක කථා 
කරලා විසඳා ගත යුත්ෙත්. නමුත් අද අපට  ෙම් අවස්ථා  පැ ටලිලා. 
අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අපට කථා කරන්න ෙබොෙහෝ 
ෙද් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශය  යටෙත් 
තිෙබන විදුලිබල මණ්ඩලයට  ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද හැටියට 
අලුතින් සියයට 4ක් එකතු ෙවනවාය කියලා තිෙබනවා. නමුත් 
ජනතාව පිට ඒ බදු බර පටවන්ෙන් නැහැ කියන පැහැදිලි මතෙය් 
අපි ඉන්නවා. හැබැයි, ඒක කළමනාකරණය කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා රජය සහ මුදල් අමාත්යාංශයත් එක්ක අපට 
කථා කරන්න අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, අය වැය කාරක 
සභා අවස්ථාව. ඒ නිසා  අපි ෙම් කාරණා හරියාකාරව වටහා  ගත 
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ජනතා නිෙයෝජිතයාෙග් වගකීම අපි ෙත්රුම් ගත 
යුතුයි. එෙහම නැතිව අපි හුදු ජනපියභාවය සඳහා ෙම් අය වැය 
විවාදය ෙව්දිකාවක් කර ගන්නවා නම්, එතැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන එදිරිවාදය සඳහා පමණක් අපි කථා 
කරනවා නම් එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය පරාජය වීම රජයක් 
පරාජය වීම ෙලස සැලෙකන බව මා කලින් කිව්වා. අන්න, ඒ 
හීනය විතරක් ඔළුෙව් තියා ෙගන අපි දඟලනවා නම්, එතැනත් 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්, 
විපක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන් සියලුම ජනතා නිෙයෝජිතයන්ට අය 
වැය ෙල්ඛනය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම්දී සුවිෙශේෂී 
වගකීමක් තිෙබනවා කියන එකත් මා මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 
ෙමොකද, ෙම් අය වැය සකස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් මා ස්තුතිය 
පකාශ කළ යුතුයි. මම අවුරුදු 6ක් මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා ෙලස සහ රාජ්ය ආදායම් අමාත්යවරයා ෙලස හිටපු 
නිසා මා දන්නවා, අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු 
කරනවාය කියන්ෙන් සුවිෙශේෂී ව්යායාමයක් බව. ඒ ව්යායාමෙය් 
අඩු පාඩු තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ ව්යායාමය හරි අමාරුයි. ඒ 
ව්යායාමය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරපු මුදල් අමාත්යතුමාට අෙප් 
ස්තුතිය හිමි විය යුතුයි. අපි ෙම් විෙව්චනය කරන්ෙන්ත් කාලයක් 
තිස්ෙසේ දඟලලා හදා ගත්ත සුවිෙශේෂී වැඩ පිළිෙවළක්. ඒ වාෙග්ම 
විෙශේෂෙයන්ම මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමාටත් ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. 
ඒ වාෙග්ම, මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ආචාර්ය සමරතුංග 
මැතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ෙලොකු ෙවෙහසක් දරලා අපි 
ෙවනුෙවන් අය වැය සකස් කර තිෙබනවා. මා කාලයක් එතුමා 
සමඟ වැඩ කරපු නිසා දන්නවා, එතුමා ඉතා අවංක, අව්යාජ 
ගැමිෙයක්; ගෙම් ඉඳලා ඉදිරියට ආපු, ආචාර්ය උපාධියක් තිෙබන 
මහත්මෙයක්. එතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ෙලොකු ෙවෙහසක් 
දරලා ෙම්  අය වැය ෙයෝජනා සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන 
එතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත විය 
යුතුයි.   

1887 1888 

[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා] 
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මා අවසාන වශෙයන් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලන්ෙන් ෙමයයි. අප 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ෙපෞද්ගලික න්යාය පත තිෙබනවා. ඒ 
ෙපෞද්ගලික න්යාය පතවලින් මිෙදන්න. ඒ වාෙග්ම රට ගැන 
හිතන්න. සාධාරණ විෙව්චන කරමින්, ෙම් ඉදිරියට යන සුවිෙශේෂී 
ජාතික ආණ්ඩුෙව් මංගල අය වැයට උදවු කරන්න කියන 
ආරාධනාවත් කරමින්, මට කථා කරන්න අවස්ථාව සලසා දීමගැන 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 

 
[අ.භා. 3.00] 
 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් යුත්, ජාතික රජෙය් 2016 වර්ෂයට 
අදාළ අය වැය ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දී මා හටද අදහස ්
පකාශ කිරීමට ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. 

ෙමම අය වැය රෙට් දුක් විඳින ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් 
සාර්ථක කිරීෙමහිලා වඩාත් පමුඛත්වය ලබාදී ඇති අය වැයක් 
වනවා. ෙමවැනි අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම හරහා යහ පාලන 
රජයට ජනතා අෙප්ක්ෂා ඉටුකර දීෙම් හැකියාව තිෙබන බව 
මහජන නිෙයෝජිතයන් වන අපිට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 

මාෙග් කථාෙව්දී මාධ්ය නිදහස හා ආපදා කළමනාකරණය 
පිළිබඳව යම් අදහස් කීපයක් පකාශ කිරීමට බලාෙපොෙරත්තු 
වනවා. ඊෙය් දිනෙය් ෙමම ගරු සභාෙව්දී මාධ්ය නිදහස සම්බන්ධව 
ගරු අගමාත්යතුමා ෙහොඳ පැහැදිලි සහතිකයක් දුන්නා. ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් කථාව ඉතා පශංසනීයයි. වර්තමාන රජය 
විෙව්චනය කරන පවෘත්ති පවා රජෙය් මාධ්ය ඔස්ෙසේ පචාරය 
කරමින් පවතිනවා. එෙසේම මාධ්යෙව්දීන්ටද නිදහෙසේ කටයුතු 
කිරීෙම් පරිසරයක්ද ෙගොඩනැඟී තිෙබනවා. යහ පාලනය බිහි වූ 
සැණින්ම ෙම් රෙට් ජනතාවට දැෙනන ෙවනසක් ෙලස  ෙමය 
හැඳින්විය හැකියි. ෙම් ආකාරෙයන්ම රජෙය් මාධ්ය හැසිරවීෙම් 
කියාවලිය අඛණ්ඩව පැවැතිය යුතුයි. 

මාස ගණනාවක් මුළුල්ෙල් සිට රෙට්  පවතින අයහපත් 
කාලගුණය නිසා විවිධ පළාත්වල නාය යෑම්, ගංවතුර තර්ජන වැනි 
ස්වාභාවික විපත් සිදු වනවා. ෙමම අභිෙයෝග ජය ගැනීෙම් 
කියාවලියට රජයක් වශෙයන් අප සාර්ථක ෙලස මුහුණ දිය යුතුයි. 
2004 වර්ෂෙයන් පසුව, ෙදසැම්බර් මාසය වන විටම ෙම් රෙට් 
ජනතාවට මතක්වන සිද්ධියක් තිෙබනවා. ඒ තමයි 2004 
ෙදසැම්බර් 26වන දින සිදු වූ සුනාමි ෙඛ්දවාචකය. මුළු මහත් 
ෙලෝකෙය්ම අවධානය එදා ඒ ෙකෙරහි ෙයොමු වුණා. සුනාමි 
ෙඛ්දවාචකය නිසා දහස ්සංඛ්යාත ජීවිත අහිමි වීමත් සමඟ, ෙපොදු 
මහ ජනතාවෙග් නිවාස, ව්යාපාරික ස්ථාන, කර්මාන්තශාලා, 
ෙගොවිතැන් කටයුතු සහ ධීවර කර්මාන්තය සහමුලින්ම විනාශයට 
පත් වූ බව සියලු ෙදනාම දන්නා කරුණක්. එම ෙඛ්දවාචකෙයන් 
විපතට පත් අයට සහන සැලැස්වීම පිණිස එවකට පැවැති රජය හා 
රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන ගණනාවක්ද ඉදිරිපත් වුණා. විපතට පත් 
අයට සහන සැලසීම සඳහා තවත්  ෙනොෙයකුත් කටයුතු ඒ දවස්වල 
කරෙගන ගියා.  ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන හා 
ඒකාබද්ධ වූ ෙම් රෙට් විවිධ රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානද ජනතාවට 
ෙසත සැලසීම පිණිස ඉදිරිපත් වුණා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ 
විපතට පත් වූවන්ෙග් පශ්න සහ ඔවුන් පිළිබඳව නිවැරදි ෙතොරතුරු 
ලබා ගැනීෙම් කියාවලිය සාර්ථික ෙලස සිදු වූ බව පිළිගැනීමට 

බැහැ.  එයට පධාන ෙහේතුවක් වූෙය්, එවකට පැවැති රජය සුනාමි 
ව්යසනෙයන් විපතට පත්වූවන්  සඳහා කියාත්මක කළ  යන්තණය 
කමවත් ෙලස කියාත්මක ෙනොකිරීම සහ සුනාමිෙය් නාමෙයන් 
බිහි වූ ඇතැම් සංවිධානවල ගසා කෑම බව සඳහන් කළ යුතුයි. 
සුනාමි ව්යසනෙයන්  විපතට පත් වූවන් අතර,  ෙමෙතක් විසඳුම් 
ෙනොලැබූ අය දිවයින පුරා දැනුත් අසරණභාවෙයන් පසු ෙවනවා. 

තව ද, දිවයිෙන් උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත් ඇතුළු අෙනකුත් 
මුහුදුබඩ පෙද්ශවල සුනාමි ව්යසනෙයන් විපතට පත්වීම නිසා 
ෙද්ෙපොළ අහිමි වූවන්ට ෙසත සැලසීෙම් කියාවලියක් ෙම් රෙට් 
දැන් ෙපෙනන්නටම නැහැ. ලබන ෙදසැම්බර් මස 26 වැනි දිනට 
සුනාමි ව්යසනය සිදු වී  වසර 11ක් සම්පූර්ණ වනවා.  වර්තමාන 
යහපාලන රජෙය්  අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කළ යුතු වනවා.   

ෙදසැම්බර් මස 26වැනි දින පැවැත්ෙවන සුනාමිෙයන් විපතට 
පත් වූවන් සිහිපත් කිරීම සඳහා වූ ජාතික උත්සවයට සමගාමීව,  
ෙම් දක්වා කිසියම් විසඳුමක්  ලබා දී ෙනොමැති විපතට පත් වූ අය  
හඳුනා ෙගන, ඔවුන්ට ස්ථිර විසඳුම් ලබා දීමටත්,  සුනාමිෙයන් 
විපතට පත් වූවන් අසරණභාවෙයන් පසු ෙවද්දී එම ජනතාවට 
ෙසත සැලැස්වීෙම් මුවාෙවන් කියාත්මක වූ සංවිධානවල ගසා 
කෑම සහ අකමිකතා වැනි සිදුවීම් ෙසොයා බලා විමර්ශනය කිරීම 
පිණිස ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටු විය යුතු යැයි ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
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 මන්තීතුමනි, "Helping Hambantota" කියන එක  ගැන 

විමර්ශනය කරන්න ද?   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ, මහ බැංකු මංෙකොල්ලය ගැන කියන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
මා කියන්ෙන් ෙපොදුෙව් සියල්ල ගැනයි.  ෙනොෙයකුත් ආයතන 

ඒකට සම්බන්ධ වුණා, ෙනොෙයකුත් අය සම්බන්ධ වුණා. [බාධා 
කිරීම්] නැහැ, නැහැ. මම කියන්ෙන් සුනාමි ව්යසනය ගැනයි.  
[බාධා කිරීම්]  ඔබතුමන්ලා නිකරුෙණ් කලබල ෙවන්න එපා. මා 
ෙම් කියන්ෙන් සුනාමි ව්යසනය ගැනයි. [බාධා කිරීම්]  
කරුණාකරලා, ගරු මන්තීතුමන්ලා අනවශ්ය විධියට කලබල 
ෙවන්න එපා. මා කියන්ෙන් සුනාමි ව්යසනය ගැනයි. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මහ බැංකුෙව් මහ දවල් සිදු වුණු  මංෙකොල්ලය ගැනයි. - 

[බාධා කිරීම්]   
 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
සුනාමි ව්යසනය  ගැනයි මා කිව්ෙව්. ඒ සඳහා රජෙය් ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යවරයා ෙලස ගරු 
අගාමාත්යතුමා විසින් පියවර ගනු ඇතැයි මා අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

1889 1890 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 Muslims have been living in this country in harmony, 
in a pluralistic society with multiple ethnic identities. We 
all have equally contributed historically to the 
development of this nation. We ought to celebrate this 
diversity in our country. We are extremely happy that we 
now have a good Government with a good a President 
and a good Prime Minister who have recognized the unity 
in diversity. 

As a Representative of a predominant Muslim Party - 
the Sri Lanka Muslim Congress - I share the joy of almost 
100 per cent of the Muslims of this country voting for this 
Government, that values peace and humanity among 
communities.   

இலங்ைக அரசியல் வரலாற்றில் ஒ  க்கியமான 
தி ப் ைனயில் இந்த வர  ெசல த் திட்டம் ன்ைவக்கப் 
பட் க்கின்ற . இன நல் ணக்கத்ைத ம் நிைலயான 
சமாதானத்ைத ம் அைட ம் ஒ  ெபாறி ைறைய வி த்தி 
ெசய் ம்வைகயில் பன்ைமத் வமான, பல் னப் 
ெப மானங்களின் அ ப்பைடயிலான ஒ  ஜனநாயக 
ச கத்ைதக் கட் ெய ப்ப இந்தக் கூட்டரசாங்கம் - இந்தத் 
ேதசிய அரசாங்கம் - வழங்கிய வாக்கு திைய நாங்கள் 
மதிக்கின்ேறாம். இந்த வர  ெசல த் திட்டம் அைனத்  
ச கங்க க்குமான ெசளபாக்கியமிக்க, அைமதியான 
இலங்ைகையக் கட் ெய ப் வைத ேநாக்காகக் ெகாண்ட ஒ  
நீண்டகாலத் திட்டமாகும்.   

இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல இன்ெனா  விடயத்ைத நான் 
இங்கு ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  அதாவ , இன மற் ம் மத 
அ ப்பைடயிலான சி பான்ைமயினாின் எதிர்பார்ப் க்கைள 
இந்தப் பாரா மன்றம் நன்கு அறி ம்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. 

 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
Sir, please give me one more minute.  

ேம ம், அச்சு த்தல்கள், அடாவ த்தனங்கள் மற் ம் 
வணக்கத்தலங்கைள ம் குறிப்பாக மதாீதியில் நாட் ன்   
சி பான்ைமயினைர ம் இலக்கு ைவத்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
வாய் ல, உடல் ாீதியான மற் ம் ெபளதிகத் தாக்குதல்கள் 
ேபான்ற ெதாடர்ச்சியான சம்பவங்கள் ேபா க்குப் பிந்திய 
காலப்பகுதியி ம் இடம்ெபற்றைம ர்ப்பாக்கிய நிகழ்  
களாகும்.  

The previous speaker, the Hon. Ranjith 
Siyambalapitiya, also mentioned in his speech about the 
polarization of the communities in this country.  I 
fervently hope that this Government will not neglect the 
interests of the Muslims who underwent a lot of hardships 
and insecurity in the past.  

Thank you. 

[අ.භා. 3.11] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමම අය වැය විවාදයට 

එක්විමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන පළමුව මාෙග් ස්තුතිය  පළ 
කරනවා.  ෙමම අය වැය මා දකින්ෙන්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ජනවාරි 8වැනිදා ලැබූ ජනවරෙම් පතිඵලයක් 
ෙලසයි. පසු ගිය මාස 10 තුළ ෙම් රජය කිසිවක් කෙළේ නැහැයි 
කියලා සමහරු අපට ෙචෝදනා කරනවා. පසු ගිය මාස 10 තුළ ෙම් 
රෙට් ආර්ථික, සමාජයීය සහ ව්යවස්ථාපිත ෙවනස්කම් රැසක් 
ෛමතී පාලනය යටෙත් ඇති කළ බව මා වගකීෙමන් කියනවා. 

 
අපි එදා යුද්ධය ජයගහණය කළා. හැබැයි, අපි යුද්ධෙයන් 

පීඩාවට පත් වුණු උතුෙර් සහ දකුෙණ් ජනතාවෙග් හිත් ඒකාබද්ධ 
කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළාද කියන එක මම ෙම් ගරු 
සභාෙවන් අහන්න කැමැතියි.  ඒ වාෙග්ම ෙභෞතික සංවර්ධනය 
කියන්ෙන් සැබෑ සංවර්ධනයක්ද කියලා මා ෙම් ගරු සභාෙවන් 
අහනවා. අපි යුද්ධෙයන් පසුව උතුෙර් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් 
කළා. ඒත් අපට උතුෙර් ජනතාවෙග් හිත් දිනා ගැනීමට 
අෙපොෙහොසත් වූ බව පිළිගත යුතු කරුණක්.  

 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා උතුෙර් සහ දකුෙණ් 

ජනතාවෙග් හිත් ඒකාබද්ධ කිරීම තුළින්, සැබෑ ලාංකික 
චින්තනයක් ෙම් රෙට් ඇති කිරීමට අඩිතාලම දමමින් සිටින බව 
අප පිළිගත යුතු කරුණක්. 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පසුව 
සෑම රාජ්ය නායකයකුම තමන්ෙග් බලය වැඩි කර ගැනීමට තැත් 
කළ නමුත්,  අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ෙහෝ පජාතන්තවාදය 
තහවුරු කිරීමට තැත් ෙනොකළ බව අප සියලු ෙදනා පිළිගත යුතුයි.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ජනතාවට දුන් 
ෙපොෙරොන්දුව වුෙණ්, විධායක ජනාධිපති කමෙය් අත්තෙනෝමතික 
බලතල අඩු කර ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා බිහි කරන බවයි. එය 
පසු ගිය අවුරුදු 30ක කාලය තුළ ෙම් රට පාලනය කළ කිසිම 
රාජ්ය නායකයකු ෙනොකරපු ෙදයක්. ඒ අනුව පසු ගිය අවුරුදු 30ක 
කාලය තුළ ෙම් රට පාලනය කළ කිසිම රාජ්ය නායකයකු 
ෙනොකරපු ෙදයක්, පසු ගිය මාස 10 තුළ ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ඉෂ්ට කළ බව මම ෙම් ගරු සභාවට ෙපන්වා දීමට 
කැමැතියි. 

Sir, from the time of Independence, Budgets have 
been presented by the governing party. That is, either by 
the United National Party or the Sri Lanka Freedom 
Party. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Why are you reading? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
If I want to read, I will read. I find it easier. - 

[ Interruption.] Please do not disturb me. You always feel 
that you know everything. - [ Interruption.] What is your 
problem? - [ Interruption.] 

1891 1892 

[ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස්  මහතා] 
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The election of His Excellency President Maithripala 
Sirisena is where the General Secretary of the SLFP 
challenges the incumbent President and the then Leader 
of the SLFP and defeats him with the support of all 
progressive political parties, including the UNP, a section 
of the SLFP, the TNA and many others. His Excellency 
President Maithripala Sirisena pledged to the nation that 
he will move away from petty politics, put the nation 
before self or party and steer the country for two years, 
forming a National Government consisting of the UNP 
and the SLFP. This Budget is a continuation of that 
pledge to steer the Government, where the Cabinet 
consists of Hon. Ministers of the UNP and the SLFP. 
There are ideological differences between the UNP and 
us. However, to steer this pledge, we act collectively in 
presenting this Budget.  

Today, we, as a country, cannot live in isolation. If we 
are to reduce our foreign debt and attract foreign 
investments, we have to live in harmony with the 
international community.  

Foreign entities to engage in business need land. Land 
is the only commodity that no foreigner, however big or 
small, can take away. Therefore, if a foreigner builds a 50
-storey building, the net benefit will be to the country and 
our economy. But, we should prevent foreigners from 
obtaining absolute title to a land or pushing land prices up 
to make it prohibitive for the average Sri Lankan to 
purchase land.  

Then, the reduction of the 15 per cent tax on projects 
implemented by foreigners would be very positive in 
encouraging foreign investments to come into this 
country. When I was the Deputy Minister of Investment 
Promotion, that 15 per cent tax deterred foreign 
investments from coming into this country and I think we 
are now on the right track by removing that levy.  

Also this Budget is based on the following promises: 
generating one million employment opportunities, 
enhancing income levels, development of the rural 
economy, ensuring land ownership to the rural and the 
estate sectors, the middle-class and government 
employees and creating a vibrant and strong middle-class. 
In addition, the basic prices of essentials have been 
reduced.  

The tax man will not be at your doorstep until you 
reach the threshold of Rs. 2.4 million a year, which is a 
major incentive to earn. The common tax slab of 15 per 
cent was on the Robin Hood theory, where a persons who 
earns more is taxed more and that mechanism is being 
taken away. I think that is a great benefit to the people. 
The Corporate Tax has been brought down, which could 
ignite the growth of the private sector.  

The financial sector has been making greater profits 
compared to other sectors of the economy. The increase 
in the corporate taxes in that sector, if the tax burden is 

not shifted by the banks to the customers, would be a 
positive factor. So, one should be cautious to see that the 
tax increase is not shifted to the customer, whereby the 
cost of finances would be further increased.  

The request made by the Women's Chamber of 
Industry and Commerce that 5 per cent of the loan 
portfolio for SME projects be granted to women be 
included in the Budget is a very positive factor as women 
entrepreneurship is an integral part in a vibrant economy.  

I would request that the decision with regard to the 
cancellation of vehicle permits for the government 
servants and doctors be reconsidered or an alternative 
mechanism brought in to address their need for private 
transportation. 

As a lawyer, I have seen entrepreneurs taking the 
benefit of the concept of limited liability, by which their 
risk is reduced and they can enhance their skills towards 
entrepreneurship. But, the amount of Rs.60,000 payable 
by a private company annually, I would say, would deter 
that because you always see entrepreneurs starting with a 
smaller capital and gradually building up. Therefore, if 
we have this payment of Rs.60,000 per year and if we 
move back to sole proprietorship or partnership, that 
would be going backwards. So, I request that the said 
suggestion of an annual payment of Rs.60,000  by a 
private company be reconsidered.   

In dealing with my Ministry, the Ministry of 
Provincial Councils and Local Government, due 
recognition has been given to the Finance Commission. 
Earlier, funds were given to the Provinces without 
considering the recommendations of the Finance 
Commission, which is a violation of the Constitution. 
Now, the Finance Commission has been given due 
recognition and funds for the Provinces would be made 
consequent to the consultation of  the Finance 
Commission. Therefore, with this mechanism of 
consultation of the Finance Commission, my Ministry, 
being the Line Ministry, would be made accountable with 
regard to the funds given to the Provincial Councils, 
thereby making it easy for me to answer Parliament with 
regard to monies given to the Provincial Councils.  

I am very confident that this Budget will empower the 
masses of this country for greater prosperity. I thank the 
efforts of His Excellency the President, the Hon. Prime 
Minister and the untiring efforts of the Minister of 
Finance, Hon. Ravi Karunanayake and the officials of the 
Ministry of Finance. Thank you.  

 
[අ.භා. 3.20] 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, නවක මන්තීවරයකු 

හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය පිළිබඳ මෙග්  පථම කථාව 

1893 1894 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම මා සතුටු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සම්බන්ධව කථා කරන ෙකොට 
ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් ෙම් රටට උදා වන ලකුණු 
පහළ ෙවලා තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. 
අෙප් ඉතිහාසෙය් විවිධ ආණ්ඩු ෙම් රට පාලනය කළා. ඒ වාෙග්ම 
ජනතාව ෙවනුෙවන් විවිධ වැඩ සටහන් කියාත්මක කළා. නමුත් 
ෙම් අය වැයත් එක්ක බලනෙකොට අද ඉතාමත්ම ෙලොකු අර්බුදකාරී 
තත්ත්වයක් ෙගොඩනැඟී තිෙබන බව ෙපෙනනවා. වරින් වර ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන කරුණු  සහ දත්තයන් ෙවනස් වන 
ලකුණු පහළ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ජනතාව හූරා ෙගන කන 
ෙමම ආර්ථික කමයට විරුද්ධ නිසා, විෙශේෂෙයන්ම ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට සැබෑ ෙලසම 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට මෙග් විෙරෝධතාව මුලින්ම පකාශ 
කරනවා.  

අපට මතකයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයින් ෙම් 
ආණ්ඩුව ගන්න ෙකොට ජනතාවට ඉතාමත්ම සුන්දර ෙපොෙරොන්දු 
දුන් බව. අද ඒ ෙපොෙරොන්දු එකින් එක කඩෙවමින් යනවා, හරියට 
කඩවුණු ෙපොෙරොන්දු වාෙග්. අහිංසක ජනතාවෙග් ඒ අහිංසක 
බලාෙපොෙරොත්තු සුණු විසුණු කළ අය වැයක් හැටියටයි මම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය දකින්ෙන්. කවුද ෙම් අය වැයට 
පක්ෂපාතීව ඉන්ෙන්? කවුද ෙම් අය වැය පිළිබඳව ෙබොෙහොම 
පශංසා මුඛෙයන් කථා කරන්ෙන්? ඒ ෙම් රට විනාශ කරන, ෙම් 
රට පාවා ෙදන, ජනතාවෙග් මතයට පයින් ගහපු උදවිය තමයි ෙම් 
අය වැය සම්බන්ධව ඒ විධියට කථා කරන්ෙන්. බලන්න, අෙප් 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා ෙම් අය 
වැය සම්බන්ධව පුවත්පතකට කළ පකාශය.  "ෙම් අය වැය රසත් 
නීරසත් ෙදකම තිෙබන අය වැයක්" කියනවා. ඉතින් ෙදයියෙන්, 
නීරස තිෙබනවා නම් ෙම් අය වැය වර්ණනා කරන්ෙන් ෙමොකටද? 
නීරසක් තිෙබනවා නම්, ඇයි නීරස තිෙබන අය වැයක් අෙප් 
ආදරණීය ජනතාවට, ෙම් රටට ලබා ෙදන්ෙන්? ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් අය වැය දකින්ෙන් සැබෑ ෙලසම ජනතාව 
රවට්ටන අය වැයක් හැටියටයි. කවුද ෙම් අය වැයට විරුද්ධව 
කටයුතු කරන්ෙන්?  

අහිංසක ජනතාව ෙම් අය වැයට සැබෑ ෙලසම විරුද්ධයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද ෙම් කයිය ගහන, මහා 
ෙලොකුවට පුරසාරම් ෙදොඩන ෙම් ආණ්ඩුෙව් අය බඩු මිල අඩු කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කළාද? නැහැ. එන්න එන්න බඩු මිල ඉහළ 
යනවා, හරියට අහසට ෙරොකට් එකක් යනවා වාෙග්. බඩු එකක 
ෙදකක මිල අඩු කළාට, පාලනය කළාට, එය ජනතාවට දැෙනන 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ජල බිල, විදුලිය බිල, දුරකථන බිල කියන ෙම් 
සියලු ෙද් අඩු කර තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම්, ජනතාවට ෙදන 
සහනාධාර වැඩි කරන්න අවශ්ය කරන කටයුතු කර තිෙබනවාද? 
වැඩි ෙදයක් ෙනොෙවයි, අඩුම ගණෙන්, ගැබිනි මව්වරුන්ට දුන් 
ෙපෝෂණ මල්ලත් අද ෙම් වන විට නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. මා ඉදිරිපත් කරන්නම්, ෙම් සම්බන්ධ ෙතොරතුරු. මා 
ළඟ තිෙබනවා, මාස කීපයක විස්තර. ෙබ්රුවල ආසනෙය් 
ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් තුණ්ඩු කෑල්ල විතරයි 
ජුනි, ජූලි මාසවල ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ගැබිනි මාතාවන්ට ලැබිය 
යුතු ෙපෝෂණ මල්ල ලබාගැනීමට අද හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. 
තවත් පෙද්ශවල ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව ජීවත් වන ගෙම් 
ෙභෞතික සම්පත් ටික වැඩි කරන්න අලුත් කමෙව්දයන් ටිකක් 
සකස් කර තිෙබනවාද? අධිෙව්ගි මාර්ග, ජාත්යන්තර ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ, ජාත්යන්තර වරාය, ගුවන් පාලම් ආදිය නිර්මාණය 
කරපු රජයක හිටපු උදවිය හැටියට අපි ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් 
මහින්ද රාජපක්ෂෙග් පාලන යුගය ගැන කථා කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ රට ඉදිරියට ෙගන 

යන එවැනි සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියන එක අපි 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින උදවියෙගන් අහනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
උදවියෙගන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා අෙප් 
ජනතාවෙග් මතයට පයින් ගහලා ගිය අෙප් අයෙගනුත් අපි 
අහන්න කැමැතියි, ෙම් අය වැයට පක්ෂ පාතිව ඡන්දය ෙදන්න 
හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන ෙකනකුට පුළුවන්ද කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය ෙසේවය ෙගන බලන්න. 
රාජ්ය ෙසේවෙය් සිටින අයට -රජෙය් ෙසේවකයින්ට- සහන ලබා 
ෙදනවා ෙවනුවට, රජෙය් ෙසේවය ශක්තිමත් කරනවා ෙවනුවට අද 
රාජ්ය ෙසේවය කප්පාදු කරන්න සූදානම් ෙවනවා. ඒක ෙබොෙහොම 
කමානුකූලව, සූක්ෂ්මව කරන්න හදන වැඩ පිළිෙවළක්. එවන් 
වැඩ පිළිෙවළක් අපි ෙම් අය වැෙය් දකිනවා. රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් 
මූලික වැටුපට රුපියල් 10,000ක දීමනාව එකතු කරනවා කියපු 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව අද ඒ කටයුත්ත රාජ්ය ෙසේවය 
ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැෙයන් ඉටු කර තිෙබනවාද? අපි පැහැදිලිව 
දන්නවා, අෙප් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයාට ලැබී තිෙබන තැන. 
විෙශේෂෙයන් මාස 60න් අලුත් රටක් හදන පංචවිධ කියාවලිය 
ඉදිරිපත් කරපු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ඒ වැඩ පිළිෙවළට 
ෙම් අය වැෙය් තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගුරුවරයා ගැන කථා 
කෙළොත්, ගුරුවරයාෙග් අවම මූලික වැටුප රුපියල් 11,700යි. 
අෙනක් දීමනා ඔක්ෙකොම එකතු කළත් ඔහුට ලැෙබන මුදලින් 
ජීවත් ෙවන්න බැරි මට්ටමක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා. 

අධ්යාපනයට සියයට 6ක් ලබා ෙදනවා කියලා අෙප් ආදරණීය 
දුවා දරුවන්, ගුරුවරුන්, අධ්යාපන නිලධාරින්, ෙදමව්පියන් හා 
රෙට් නායකයා පවා අන්දවන්න හදපු අය වැයක් හැටියටයි අපි ෙම් 
අය වැය දකින්ෙන්. ගුරුවරයකු හැටියට සිටි නිසා මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, අධ්යාපනය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව        
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරමින් ජනතාව සහ අෙප් අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් උදවිය රවටන්න හදපු රැවටිල්ල අද ජනතාවත්, අෙප් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් උදවියත් අවෙබෝධ කරෙගන තිෙබනවාය 
කියා. අධ්යාපනයට රුපියල් බිලියන 185ක් ෙවන් කළා කියලා 
කියනවා. රාජ්ය ආයතන පවත්වාෙගන යෑෙම් පිරිවැය රුපියල් 
බිලියන 121යි. ඒ රුපියල් බිලියන 121 අඩු කළාට පසුව 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කර ඇති  නියම මුදල ෙලස 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 59ක් වැනි මුදලක්.  

ෙසෞඛ්ය ගැන ගත්තාමත් එවැනි තත්ත්වයක්ම තමයි උදා 
ෙවන්ෙන්. අද ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා ෙමොන තරම් ෙලොකුවට කයිය 
ගැහුවත් අලුත්ගම දර්ගා නගරෙය්, ෙබ්රුවල ෙරෝහල්වල අඩුම 
තරමින් අසනීපයකට ෙබෙහත් ෙපත්තක් නැති තත්ත්වයක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය ගැන ෙහොඳට ෙසොයලා බලන්න. අද 
අහිංසක ජනතාවට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට ගිහින් ෙබෙහත් 
ගන්න ෙලොකු මුදලක් වියදම් කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් කථා කරන විට කථා කරන්ෙන් සියලු ෙද්වල් හරියට 
ජනතාවට ලබා දුන්නා වාෙග්. ඒ නිසා ෙම් අය වැෙය් ෙසෞඛ්ය ගැන 
කියනෙකොටත් අපිට එකඟ ෙවන්නට බැරි කරුණු තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන 
ෙබ්රුවල ආසනෙය් අද සංචාරක කර්මාන්තය ඇද වැටිලා.  අෙප් 
හිටපු සංචාරක හා කීඩා ඇමතිතුමාෙගන්, එෙහම නැත්නම් 
වර්තමාන සංචාරක සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙගන් මම අහන්නට 
කැමැතියි, ෙබ්රුවල සංචාරක කලාපයක් වන 'රන් සැතපුම' - 
"Golden Mile" - කියන සංචාරක කලාපය ගැන දන්නවාද 
කියලා. ඒ සංචාරක කලාපයට කුඩම්මාෙග් සැලකිලි ලැෙබන්න 
පටන් අරෙගන. අඩුම ගණෙන් එක දවසක් ගිහින් ෙම් කලාපෙය් 
තිෙබන සංචාරක ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට ෙම් 
අමාත්යවරුන්ට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. 

1895 1896 
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ආයතන කිහිපයක් ව හගත කරන්නට දැන් ලැහැස්ති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ආයතන විකුණන මට්ටමට ගිහින්. ඒ ආයතන 
ව හගත කිරීම සම්බන්ධව තිෙබන ලිපි ෙල්ඛන කිහිපයක් අද මම 
ෙගනාවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවශ්ය අෙයකුට දැන 
ගැනීම සඳහා මම එම ලිපි ෙල්ඛන කිහිපය සභාගත* කරනවා. 

අවන්හල් හිමියන්ට දරා ගන්නට බැරි බදු මුදලක් එකතු 
කරලා, සංචාරක කර්මාන්තය වට්ටන විධියට අද ෙම් අය වැෙයන් 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. දිගින් දිගටම සංචාරක ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව මහා උජාරුවට කථා කළ නායකෙයෝ අද ෙම් රෙට් 
සංචාරක කර්මාන්තය වට්ටවන්නට අවශ්ය කරන සියලු කටයුතු, 
සියලු සැලසුම් සකස් කර තිබීම පිළිබඳව අපි ඉතාමත්ම කනගාටු 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි 
විෙශේෂෙයන්ම දන්නවා, රාජ්ය ෙසේවෙය් රා ජ්ය නිලධාරින්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලබා දී ඇති කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

අපට ෙම් වාහන බලපතය නැති වුණාට කමක් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙවනත් කට්ටිය නම්, -එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් උදවිය- ඒ දවස්වල 
ෙගොන් කරත්තවල නැඟලායි ආෙව්. මන්තීතුමියකුත් එහි නැඟලා 
ආවා. එෙහම නැඟලා එන විට පාෙර් ඉන්න අය ඇහුවා, "ෙකොයි 
අයද, ෙගොන්නු හැටියට ෙපනී සිටින්ෙන්?  උඩ ඉන්න කට්ටියද, 
කරත්තය ඇඳෙගන යන කට්ටියද? " කියලා. ඒ දවස්වල එවැනි 
ආකාරයට තමයි කටයුතු කෙළේ. නමුත් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගොන් කරත්තෙයන් එන්ෙන් නැහැ. අපි පයින් ගිහින් ෙහෝ කළුතර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව හමු ෙවලා, ඒ ජනතාවෙග් ගැටලු 
විසඳන්නට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපිට ඔය වාහන බලපතය 
නැති වුණාට කිසිම දුකක් නැහැ. හැබැයි, අපි එක ෙදයක් කියනවා. 
රාජ්ය ෙසේවෙය් සිටින අහිංසක රාජ්ය නිලධාරින්ට, විෙශේෂෙයන්ම 
ෛවද්යවරු වැනි අයට ෙම් බලපතය ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන්න. එෙහම නැති වුෙණොත් අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට 
දිගින් දිගටම ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරනවා; දිගින් දිගටම ෙම් 
සම්බන්ධව අෙප් වි ෙරෝධය දක්වන බව පකාශ කරනවා. 

මෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුව කථා කරනවා නම් මම ෙම් අය 
වැයට සම්පූර්ණ විරුද්ධයි. කවුරු ෙම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය 
ෙදන්න කිව්වත්, පියල් නිශාන්ත ෙම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.32] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මෙග් මිත 

පියල් නිශාන්ත මැතිතුමා කථා කළාට පසුව -අපි ෙදන්නා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හමු වුෙණ් කාලයකට පසුව.- කථා කරන්නට 

අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමා සංචාරක 
ව්යාපාරය ගැනත් කිව්වා. එතුමා පර්මිට් ගැනත් කිව්වා. එතුමා ෙම් 
අය වැෙය් තිෙබන සමහර ෙද්වල් සම්බන්ධව එකඟ ෙනොෙවන 
බවත් කිව්වා. ඒ වාෙග්ම සමහර ෙද්වල් නීරස බවත් කිව්වා. 

ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වූෙය්  වැඩි වශෙයන්ම ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව, 
මධ්යම පන්තිෙය් ජනතාව ෙම්  සියලු ෙදනාෙග්ම ඉදිරි අනාගතය 
සුරක්ෂිත කිරීෙම් අටියාෙවනුයි.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් කරන  මුදල්, ලබා ෙදන  
සහන  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්  බැංකු ගිණුෙමන් ලබා 
ෙදනවා නම්;  එෙසේ නැත්නම්   ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්   
ෙදමව්පියන්ෙග් බූදලෙයන් ලබා ෙදනවා නම්; ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාෙග් බූදලෙයන් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික 
මුදෙලන් ෙවන් කරනවා නම්; එෙහම ෙවන් කරනෙකොට 
එතුමන්ලාට පින් ෙදන්න පුළුවන්. ෙවන් ෙනොකෙළොත් 
එතුමන්ලාට ෙදෝෂාෙරෝපණය  කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්වා අපි  
කවුරුවත්  ෙපෞද්ගලික  මුදෙලන් කරන සුබසාධනයන් ෙනොෙවයි. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් එෙහමයි. චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනියත් එෙහමයි. ෙම් කවුරුවත් ෙගදරින් ෙග නැල්ලා  
ජනතාවට ලබා දුන්  ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම්වා ජනතාවෙග්ම මුදල් 
පසුම්බිෙයන් අරෙගන  තවත් තැනකට ෙදන සහනාධාර.  හැබැයි, 
සහනාධාර ෙනොෙදන්න කියා ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්.   
සහනාධාර අවශ්ය තැනට, සමාජෙය් අමාරුෙවන් ජීවත් ෙවන 
පිරිසට,  සමාජෙය් සුෙඛෝපෙභෝගීව ජිවත්වන   පිරිසෙගන්  යම්කිසි 
පමාණයක් වැඩිෙයන් අරෙගන -සමාජවාදය ෙනොෙවයි මම 
කියන්ෙන්-  දුප්පත් ජනතාවට සහනාධාර   ෙදන  ගමන්ම ෙම් රට 
ඉදිරි  අනාගතය ෙවනුෙවන්  දියුණු  කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක  සිතා බලන්න අපට වගකිමක්  තිෙබනවා. ඒ ගැනත් සිතා  
බලන්නට ඕනෑ.  

හැමදාම ෙම් පවාහය ගලාෙගන යන්නට දුන්ෙනොත්, හැම 
ෙදනාම සතුටු කරන අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු   වුෙණොත් -සහන දීලා,  පඩි දීලා, permits  දීලා, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීලා සියලු ෙද්වල් දීලා- නිකම් ඉන්න 
පුළුවන් රටක් ඇති කෙළොත්  සියලු ෙදනාම සතුටට පත් ෙවනවා. 
එෙහම රටවල් පවත්වාෙගන යන්නට පුළුවන්ද? ෙකොරියාව, 
තායිලන්තය, මැෙල්සියාව, එංගලන්තය, පංශය යන රටවල් දියුණු 
වුෙණ් එෙහමද කියා සිතා බැලීෙමන් තමයි ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා, ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමන්ලා සහ අපි 
ෙම් රට  අලුත් දිසාවකට ගමන් කරවමින්, ෙම් රෙට් ෙවනසක් 
ඇති කරන්නටයි ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

පාග්ධන මූල්ය  පදනම් කර ෙගන, ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය  වැඩි 
කර, කර්මාන්ත  ඇති කර - ජපානෙය් ෙටොෙයොටා කර්මාන්තය, 
ෙහොන්ඩා කර්මාන්තය, සුසුකි කර්මාන්තය,  කවසාකි කර්මාන්තය
- ජපානය නැඟිට වූ  කර්මාන්ත ෙම් රෙට් බිහි  කරන්න  පසු බිමක් 
ඇති කරන එකයි ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කරන්ෙන්.  
විෙශේෂෙයන් ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා ව්යාපාර 
සම්බන්ධෙයන් දන්නා නිසා, එතුමා දන්නවා ඇති. සැම්සුන්, 
හුන්ඩායි, එල්ජී යන විශාල කර්මාන්ත ආයතන තුළින් තමයි 
ෙකොරියාව දියුණු වුෙණ්. 

විෙශේෂෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව රෙට් ජනතාව ලබා දුන් 
ආණ්ඩුවක්ය කියන එක  ඔබතුමන්ලා  දන්නවා.  එක්සත් ජාතික  
පක්ෂයවත්,  සම්මුතිවාදී  ෙද්ශපාලනයවත් බෙලන් ඇති කර ගත් 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව ලැබුෙණ් ජනතාවෙගන්. 
ෙලනින්ට පසුව ආ විළියම් ෙටොස්කි  නායකයා ජනතා වෙගන් 
බිහිවන ආණ්ඩු සම්බන්ධෙයන් කියනවා, "විප්ලවයක  අතිශයින්ම  
නිසැක ලක්ෂණය වනුෙය් ඓතිහාසික සිද්ධීන් තුළ මිරිෙකන්නාවූ  

1897 1898 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාවෙග් ඍජු මැදිහත්  වීමයි" කියා. මැදිහත්වීෙම් පතිඵලයක් 
තමයි ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවීම. ඒ පතිඵලය අනුව තමයි,    
ෙද්ශපාලනෙයන් තමන්ෙග්  පවුල වඩා ගන්ෙන් නැතිව, අෙප් 
අනාගතය වඩා ගන්ෙන් නැතිව, ෛමතිපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
අනාගතය වඩා ගන්ෙන් නැතිව,  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
අනාගතය වඩා ගන්ෙන් නැතිව ජනතා සුබවාදී , සම්මුතිවාදී ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් ආණ්ඩුවක් බවට ෙම් ආණ්ඩුව පත් වී 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අෙප් ලිපිකරුෙවකු ෙවන්නට 
පුළුවන්, නැත්නම් ෙවනත් ෙසේවකෙයකු ෙවන්නට පුළුවන් ඒ හැම  
ජනතාවෙග්ම  අනාගතය සඳහා  ඇති කරන ආණ්ඩුවක් බවට  ෙම් 
ආණ්ඩුව පත් වී  තිෙබනවා.  

ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන  සහන,  ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සංවර්ධනය ඇති කර ගන්නට පුළුවන් කියා 
මාර්ගය මම ෙපන්වන්නම්.  අෙප් නායකතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් 
ෙවනසට  හුඟක් අය භයයි. ෙම් ෙවනසට සියලු ෙදනාම භයයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට  පැමිෙණනවා.  

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය,  
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் தைலைமவகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ අමාත්යතුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අෙප් 

ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ෙවනස ගැන කථා  කළා.  මම මාධ්යයට 
සම්බන්ධ එක මහත්මෙයකු සමඟ කතා කර මින් සිටින විට එතුමා 
මට ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් අදහසක් පළ කළා. අපි මාධ්ය ගැනත් 
ෙපොඩ්ඩක්   බලා ගන්නට  ඕනෑ. මම මුදල් අමාත්ය ගරු  රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් මාධ්යෙව්දී  
සෙහෝදරවරුන් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනවා. එතුමන්ලා 
අදහස් පළ කළ නිසාම,  එතුමන්ලාටත් යම් සහනයක් ලබා 
ෙදන්නට පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගඟක් ගලනෙකොට ඒ ගඟ 
හරස් කර dam  එකක්  නැත්නම්  ෙව්ල්ලක් ගහන්ෙන් එයින් 
විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කර ගන්නයි. විදුලිය  ලබා ගන්නට හා 
කෘෂිකර්මයට අවශ්ය ජලය ලබා ගන්නයි. එතෙකොට පල්ෙලහා 
ඉන්න ජනතාවට යම්කිසි ඉතා ෙකටි කාලයකට අපහසුතාවයන් 
එන්නට පුළුවන්. හැබැයි, ඒ dam  එක  ගැහුෙව් නැත්නම් ඒ ජලය 
හැමදාම ඒ ගණනටම ගැලුෙවොත්  රෙට් සංවර්ධනයක් ඇති කර 
ගන්නට  බැහැ. ඒ ග ෙඟන් පෙයෝජනයට යමක් ඇති කර ගන්නටත් 
බැහැ.  එෙහම නම්   ඒ dam  එක  ගහන එක තමයි ෙම් අය 

වැෙයන් කෙළේ.  ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතයට පදනම අපි හදනවා. 
කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙම් රට 
යන දිසාව ෙවනස් කරන්න අපි පවුල්වාදය අයින් කර, ෙහොරකම 
අයින් කර කටයුතු කර ෙගන  යනවා. ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා කිසිම තැනක පගාවක් ඉල්ලුවාය, මෙග්  
අමාත්යාංශය භාර අමාත්ය ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා කිසිම 
තැනක පගාවක් ඉල්ලුවාය, අපි පගාවක්  ඉල්ලුවාය කියා කියන්න 
පුළුවන්ද? අපි  BOI  එෙක් සභාපති ධූරයට දැම්ෙම් වටිනා 
පුද්ගලෙයක්. අෙප් යහළුෙවක් ෙනොෙවයි. අපි EDB එකට දැම්ෙම් 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අවුරුදු 25ක දැනුමක් තිෙබන නායිකාවක්. අෙප් 
යහළුෙවක් ෙනොෙවයි. අෙප්  නෑෙයක් ෙනොෙවයි. අෙප් අයියා 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මල්ලි ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. අපටත්  ඕවා 
කරන්නට සිදු ෙවනවා. 

හැබැයි, අපි ඒවා ෙනොකර ඉන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය 
ෙවනුෙවන්. විෙශේෂෙයන්ම පවුල්වාදය අවසන් කර, ෙහොරකම 
අවසන් කර ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් වගකියන 
පුරවැසියන්  වශෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සම්මුතිවාදී 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ඇතුළු සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා කරන්ෙන් ෙම් 
රෙට් ඉදිරි අනාගතය සකස් කරන එකයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙඩන්ග් 
ෂියාඕ පිංග්ලා, නරසිංහ රාඕලා, ෙගොර්බෙචෝප්ලා, ෙකොරියාෙව් 
පාර්ක්ලා, ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා ඒ වාෙග්ම වර්තමානෙය් ඉන්න 
පාප්තුමන්ලා ෙම් ෙවනස ඇති කෙළේ නැත්නම් ඒ රටවල් ෙවනස් 
ෙවන්ෙනත් නැහැ. ෙලෝකෙය් ඉදිරි අනාගත දිශානතිය ෙවනස් 
ෙවන්ෙනත් නැහැ. ඔවුන් ඒක ෙවනස් කළා. ඒ ෙවනස ඇති 
කරන්න පුළුවන් ශක්තිය අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගමැතිතුමාටත් තිෙබනවා. ෙමොකද, කෑදරකම නැහැ. කෑදරකම 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා පමණයි, ජනතාවෙග් 
අනාගතය සඳහා පමණයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
විෙශේෂෙයන්ම මාස 60කින් අපි අත්පත් කර ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සංවර්ධනය සඳහා අත්යවශ්යම කාරණය. අපි 
ව්යාපාරයකින් ෙමොනවාද බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? අපි 
ව්යාපාරයකින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම රැකියා 
නිර්මාණය කිරීමයි. ඊළඟ එක තමයි ආදායමක් ලබා ගැනීම. ඊළඟ 
එක තමයි දියුණු තාක්ෂණය රටට ෙගන ඒම. ඊළඟ එක තමයි 
වි ෙද්ශ ආෙයෝජන ෙම් රටට ෙගන ඒම. දැන් කථා කරනවා, ෙම් 
රට සුද්දන්ට ෙදනවා කියා.  

මම ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා, Celestial Tower එක 
මිලියන 3කට විකුණන ෙකොට, ඒ වාෙග්ම ෂැන්ගි-ලා එක 
ෙෂරටන් එකට විකුණනෙකොට, රජෙය් ෙද්පළ සින්නක්කරව 
විකුණන ෙකොට ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් කවුද ඒකට විරුද්ධව 
කථා කෙළේ? සුද්දන්ට සින්නක්කරව ෙම් රෙට් ඉඩම් විකුණන 
ෙකොට අපියි කථා කර ඒවා නවත්වා ගත්ෙත්. ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා 
ලංකාවට එනෙකොට කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමාට මතක් වුෙණ් 
නැහැ, ඒ සුද්ෙදක් කියා. කරන්න තිෙබන ඔක්ෙකෝම business 
ටික සුද්දන් එක්ක කළා. සුද්දන් කියා බැලුෙව් නැහැ, චීනෙයන් 
කහ පාටින් ආවත් කමක් නැහැ, සුද්දා ෙනොෙවයි කියා business 
කළා. ඉන්දියාෙවන් ආවා නම්, ඒත් කළා. පිට රටින් එන හැම 
මනුස්සෙයක්ම "සුද්ෙදක්" කියා හඳුන්වන්න අපිට පුළුවන්. ඒ 
උදවියත් එක්ක deal දාගත්තා, business කළා එතෙකොට 
ජාතිකත්වය, ජාතිමාමකත්වය මතක් වුෙණ් නැහැ.  

හැබැයි, අපි කවුරුවත් වර්ධනය කරන්න  ෙනොෙවයි, කවුරුවත් 
ෙපෝෂණය කරන්න ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට්  අනාගතය ෙවනුෙවනුයි 
අෙප් ෙවළඳ ෙපොළ විවෘත කරන්ෙන්. එෙහම විවෘත කෙළේ 
නැත්නම් ෙමොකද වන්ෙන්? බිලියන 11යි අෙප් අපනයන ආදායම. 
අවුරුදු 10කට කලින් ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ සියයට 0.11ක් 
තිබුණු අෙප් අපනයන ෙම් අන්තිම අවුරුදු 10 තුළ,- උදය 
ගම්මන්පිල මැතිතුමන්ලා කථා කළා.- සියයට 0.05 දක්වා පහත 
වැටිලා ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම අෙප් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 34ක් තිබුණු අපනයන සියයට 14 

1899 1900 

[ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා] 
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දක්වා පහත වැටිලා. ෙකොෙහොමද ෙම්වා පහත වැටුෙණ්? ඔබතුමාට 
මම කියන්නම්. අෙප් අෙනකුත් ආදායම් බලන්න. රජෙය් ආදායම. 
මම ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම්. දියුණු වන රටවල් එක්ක 
සංසන්දනය කර බලන්න. ෙමන්න තිෙබනවා වගුව. 1990දී 
ලංකාෙව් ආදායම සියයට 21යි. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කර 
ඉවර වුණාම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒක සියයට 
10.2යි. සියයට සියයකින් රජෙය් ආදායම අඩු ෙවලා. ෙකොෙහොමද 
රටවල් දියුණු ෙවන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා කියනවා, අර සහනාධාරය 
ෙදන්න; ෙම් සහනාධාරය ෙදන්න කියා. ෙම්ක තරාදිය වාෙග්යි.  
Permit දීලා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීලා, සියල්ල දුන්නාම 
අෙනක් පැත්ත උඩ යනවා. ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න අපහසු 
ෙවනවා. අපි ෙදන්ෙන් ජනතාවෙග් මුදල්වලින්. ෙම්වා අපි ෙගදරින් 
ෙගෙනන මුදල් ෙනොෙවයි. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
ෙදමාපියන්ෙග් බූදලෙයන් ෙවන් කර ෙදනවා නම්, අන්න එෙහම 
නම් රටට විශාල සහනයක් ලැෙබනවා. එෙහම කරන්න 
නායකයන්ට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඉදිරි 
අනාගතය ගැන හිතලා අපි ෙම්වා කරන්ෙන් රට සංවර්ධනය 
කිරීෙම් අටිෙයනුයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

මම ඔබතුමාට ෙහොඳ උදාහරණයක් ෙදන්නම්. දැන් බලන්න, 
පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයෙග් ෙකරුවාව 
සම්බන්ධව. ෙමන්න තිෙබනවා රට. ෙම්ෙකන් ෙපන්වන්ෙන් චීනය 
දියුණු වුණ හැටියි. රජෙය් ආදායම වැඩි ෙවන ෙකොට තමයි රටවල් 
දියුණු ෙවන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනයත් එක්ක බලන ෙකොට චීනෙය් ආදායම 2000දී  සියයට 
13.6යි. ලංකාෙව් සියයට 14.5යි. 2000 වර්ෂෙය්දී අපි චීනයට වඩා 
උඩින් හිටිෙය්. දැන් කීයද? චීනය සියයට 32යි. ලංකාෙව් සියයට 
10.2යි. දැන් ෙමන්න ෙවනස බලා ගන්න. 2000දී බංග්ලාෙද්ශය -
සියයට 8.5යි.- අපිට පහළින් හිටිෙය්.  ඉන්දුනීසියාව -සියයට 
13.4යි.- අපිට වඩා පහළින් හිටිෙය්. කාම්ෙබෝජය -සියයට 10.2යි.- 
අපිට වඩා පහළින් හිටිෙය්.  2005දී ඒ රටවල් අෙප් රට අභිබවා 
යනවා. බංගලාෙද්ශය -සියයට 9.4යි.- තවමත් පහළින් ඉන්නවා. 

කාම්ෙබෝජය සියයට 11.9යි. මියන්මාරය සියයට 11.8යි. 2010 
වර්ෂෙය්දී අෙප් රටට පහළින් ඉතිරි ෙවන්ෙන් රටවල් ෙදකයි. 
බංග්ලාෙද්ශය සියයට 10යි. මියන්මාරය සියයට 11.4යි. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් අවුරුදු 10ක පාලන කාලය අවසන් ෙවන 
ෙකොට රට ඉවර කර විතරක් ෙනොෙවයි, සියලු රටවල් අෙප් රට 
අභිබවා ගිහිල්ලා ලංකාව අන්තිම ස්ථානෙය් ඉතිරි ෙවනවා. ලංකාව 
සියයට 10.2යි. ඊට උඩින් ඉන්නවා බංගලාෙද්ශය සියයට 10.9යි. 
ඊට උඩින් ඉන්නවා ඉන්දුනීසියාව සියයට 16.6යි. පීලිපීනය සියයට 
19.0යි. ඉන්දියාව සියයට 19.4යි. කාම්ෙබෝජය සියයට 19.5යි. 
වියට්නාමය සියයට 21.4යි. තායිලන්තය සියයට 22.5යි. 
මැෙල්සියාව සියයට 24.2යි. මියන්මාරය සියයට 24.8යි. අපි 
සියයට 10 ෙවන ෙකොට, ෙමොංෙගෝලියාව සියයට 28යි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. චීනය සියයට 28.5යි. අෙප් අල්ලපු 
රට වන මාලදිවයින ඉහළම ස්ථානෙය් ඉන්නවා, සියයට 32යි. 
ෙමන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කරපු ෙද්. තමුන්ෙග් 
ෙගදරින් ෙගනැල්ලා ෙබදලා ෙදනවා වාෙග්යි අපිට ෙපන්නුෙව්. 
ඇවිල්ලා "ෙකොෙහොමද බයියාෙග් වැඩ" කියා ඇහුවා. ෙමොනවාද 
කෙළේ? ඔබතුමන්ලා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කළා. අපි 
ෙපොෙහොර සහනාධාරයට ඊට වඩා වැඩි පමාණයක් ෙවන් කරනවා. 
කාබනික ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරන්න උනන්දු කරවනවා. බලන්න, 
ෙහක්ටයාර එකකට රුපියල් 12,500ක් අපි ෙවන් කරනවා. ඒ 
කියන්ෙන් අක්කර ෙදකයි කාලක්. එතෙකොට අක්කරයකට 
රුපියල් 5,000යි. අක්කරයකට ෙපොෙහොර දාන්න ඕනෑ නම් මඩ 
ෙටොන් එකක් රුපියල් 1,300යි. බන්ඩි ෙටොන් එකක් රුපියල් 
1,300යි. යූරියා ෙටොන් භාගයක් රුපියල් 650යි. රුපියල් 3,250යි 
අක්කරයකට වියදම් ෙවන්ෙන්. රුපියල් 5,000න් රුපියල් 1,750ක් 
ඉතුරුයි. ඒ ෙපොෙහොර දාන්ෙන් නැතුව කාබනික ෙපොෙහොර දානවා 
නම් ඒ මුදලත් ඉතුරුයි.  

අද වැඩිම ඉල්ලුමක් තිෙබන්ෙන් ගරු මන්තීතුමනි, කාබනික 
ෙපොෙහොරවලින් වගා කරන ෙභෝගවලටයි. ඒ සඳහා ෙලෝකෙය් 
විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. එෙහම වගා කළා නම් මුදල් ඉතුරු 
ෙවනවා. ෙපොෙහොරවලින් ෙහොරකම් කරපු ගණන කීයද? 
ෙපොෙහොරවලින් ගහපු ෙකොමිස් පමාණය සියයට 30යි, සියයට 
40යි. අපට කියන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොමිස් ගැහුෙව් නැත්ෙත් 
ෙමොකකින්ද කියලා. හැම එකකින්ම ෙකොමිස් ගැහුවා. හිටපු 
සභාපතිවරුන් අද ෙකෝටිපතියන් බවට පත් ෙවලා. සභාපතිවරුන් 
විධියට දැම්ෙම් තමන්ෙග් අක්කෙග් දරුෙවෝ නැත්නම් බාප්පාෙග් 
පුතාලා. තමන්ෙග් මුළු සංහතියම ෙපොෙහොසතුන් බවට පත් කළා. 
ඩුබායි රෙට් බැංකුවල තැන්පත් කරපු මුදල් තිෙබනවා, ෙඩොලර් 
මිලියන 650ක්. අපට ඒවා ගන්න බැරුව ඉන්ෙන්. එක ගිණුමක 
පමණක් රුපියල් බිලියන 10ක් තිෙබනවා. විශාල ෙහොරකම් ටික 
නවත්වන්න අපට මාස තුනයි හම්බ වුෙණ්. අපි නවත්වලා 
ෙපන්වන්නම්, අපට අවුරුද්දක් ෙදන්න; ෙදකක් ෙදන්න; තුනක් 
ෙදන්න. 

අපි ජනතාවෙග් බඩු මිල අඩු කරලා ෙපන්නුවා. බඩු මිල අඩු 
කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා මම ෙපන්වන්නම්. අපි කරන්ෙන් 
ජනතාවෙග් වියදම් කිරීෙම් හැකියාව වැඩි කරන එකයි. අපට හැම 
දාම මිල පහළින් තියා ගන්න බැහැ. අපි අමාරුෙවන් රුපියල් 
10,000ක් පඩි  වැඩි කළා. අපි ඉදිරි අනාගතෙය්දී ඊටත් වඩා වැඩි 
කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පඩි රුපියල් 45,000, 55000, 
70,000, 80,000 වාෙග් පමාණයක් දක්වා වැඩි කරන්න කටයුතු 
කරනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී බාධා කිරීෙම් අටිෙයන් ෙම් ගරු 
සභාවට නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම එනවා. 
[බාධා කිරීම්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, මෙග් යාළුවා ෙම් සභාවට එනවා; යනවා. 
[බාධා කිරීම්] ඇතුළට එන්ෙන් නැහැ කියලා ඉස්ෙසල්ලා තීන්දු 
කළා. [බාධා කිරීම්] දැන් එනවා කියලා තීන්දු කරලා. [බාධා 
කිරීම්] ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්] ඉතා සන්ෙතෝෂයි. [බාධා කිරීම්] අහ 
ගන්ෙන් නැහැ කියලා ගියා. නාමල් බබා ගිහිල්ලා කට්ටිය 
අරෙගන ආවා. [බාධා කිරීම්] ෙහොරකම් ඇෙහන ෙකොට එනවා. 
ගැරඬියාට භූමි ෙතල් ගැහුවා වාෙග් 'දඩාස්' ගාලා ආවා. නියමයි. 
මම දැන ගත්තා ෙගන්වා ගන්න විධිය. ඉස්ෙසල්ලා ඔක්ෙකෝම 
එළියට ගියා. හරීන් මල්ලී, මම කිව්වා ෙන්, "මම ෙගන්වා ගන්න 
විධිය දන්නවා" කියලා. එකයි ගැහුෙව්, ෙදකයි ගැහුෙව්. කට්ටියම 
ඇතුෙළේ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත 
කරන්ෙන් අපනයනය වැඩි කිරීම සඳහායි. අපි ආෙයෝජන කලාප 
45ක් ඇති කරනවා. ඒ ආෙයෝජන කලාප අපි ඇති කරන්ෙන් 
ආෙයෝජන වැඩි කරන්නයි. ඒවා ඇති කරන්ෙන්, තමන්ෙග් 
යාලුවන්ට ෙදන්න, පැකර්ලාට ෙදන්න, ෂැන්ගි-ලා එකට 
විකුණන්න, ෙෂරටන් එකට විකුණන්න ෙනොෙවයි; අෙප් 
මන්තීවරුන්ට හම්බ කර ගන්න ෙනොෙවයි; රනිල් විකමසිංහ 
මහත්තයාෙග් අක්කලාට, නංගිලාට හම්බ කර ගන්න ෙනොෙවයි; 
කාටවත් හම්බ කර ගන්න ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] Deal දැම්ම 
කට්ටිය කවුද කියලා දන්නවා. මම එක එක්ෙකනාෙග් deal ගැන 
කියන්න පටන් ගත්ෙතොත් මට උඩ ඉඳන් පටන් ගන්න ෙවනවා. 
මට ෙවලාවක් නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

ෙමොනවා කථා කළත් ගරු මන්තීතුමනි, තමන්ෙග් හදවත 
දන්නවා තමන් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අර 
ගැරඬියාට භූමි ෙතල් ගැහුවා වාෙග් "ෙහොරා" කියන ෙකොට 
ඔබතුමන්ලා දඩ බඩ ගාලා ඇවිස්ෙසනවා. ඒ නිසා ෙකොෙහේ හිටියත් 
එනවා. ෙමෙහේ  භූමි ෙතල් ගැහුවත් ගැරඬියා අරෙහන් ෙමහාට 
එනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපනයන ආදායම ගැන කථා කළා. දළ 
ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 34ක්ව තිබුණු අෙප් අපනයන 
ආදායම නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග් තාත්තා -මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා- හිටපු කාලෙය් සියයට 14ට බැහැලා. 
ෙම්කද අෙප් කාර්ය භාරය? අපි තරහට ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. 

1901 1902 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි කථා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන්. ඒ ගැන 
අෙප් ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා. අපනයන වැඩි වුෙණොත් විතරයි 
අෙප් රටට වැඩිපුර ෙඩොලර් පමාණයක් ලැෙබන්ෙන්. අපනයන අඩු 
වුෙණොත් එය අඩු ෙවනවා. අෙප් අපනයන පමාණය බිලියන 11යි. 
කාර්මික නිෂ්පාදන අපනයනය සම්බන්ධෙයන් අපි උනන්දු ෙවලා 
නැහැ. දැනට අපි කරන අපනයනවලින් සියයට 40ක් පමණ 
තිෙබන්ෙන් ඇඟලුම්. එය බිලියන 5ක්.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ෙපොල් ගෑවාද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ අපි ෙහොරකම් කරපුවා ඇල්ලුවා. 

ෙපොල්ගෑෙව් නැහැ. මාස හතක් යන කල් ෙපොල් ගෑෙව් නැහැ, 
ෙහොරු ඇල්ලුවා. අපි ෙහොරු අල්ලන්න ෆයිල් ටික හැදුවා. 
ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 20ක් හිරමණ හැදුවාද? [බාධා කිරීම්] ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් 
ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් deal දාන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] කෑ 
ගහන්න පුළුවන්. ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් ෙම් රෙට් ජනතාව ඇත්ත  
ෙමොකක්ද කියලා දන්නවා. ෙහොරු ටික අල්ලන්න වැඩි කල් 
යන්ෙන් නැහැ.  ෙහොරකම් කරපු අය ගැන විස්තර ඇතුළත් files 
35ක් තිෙබනවා. ෙහොරකම් ටික ඔක්ෙකෝම ෙපෝලිම්ගත කරලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] විශාල පිරිසක්,- [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමන්ලාට අත් ෙවන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම,- [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Navin Dissanayake, what is your point of  

Order?  
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, how much was in that 

Dubai account?  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
US Dollars 650 million. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මුහුණු රතු ෙවනවා. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] මල්ලි ගිහිල්ලා ගත්තා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] කට්ටියට 
කීය කීය හම්බ වුණාද දන්ෙන් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] No, no. Do 
not disturb me. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ඔය ෙහොරකම් ටික අපි අල්ලනවා. ඔය එකක් විතරයි. එක ගිණුමක් 
විතරයි. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් රීති 

පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
The Hon. Navin Dissanayake asked you to list out - 

[Interruption.] No, no, wait. You said it is US Dollars 
650 million. I am surprised, Hon. Navin Dissanayake, 
because your father was accused of buying an apple 
estate.  - [Interruption.]  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, you may continue.  

   
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඉඳගන්න. ඉඳගන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙහොරකම් සියල්ල 

සම්බන්ධෙයන් ෙඩොලර් බිලියන 3ක්, බිලියන 4ක් විෙද්ශ 
සමාගම්වල තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගත්ත විධියත් දන්නවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි රෙට් නීති හදනවා. [බාධා කිරීම්] නීති ආෙයත් 
ඇති කරනවා. ෙම් කරපු ෙහොරකම්වලින් එක ගිණුමකින් විතරයි 
ෙඩොලර් මිලියන 650ක් හම්බ වුෙණ්. අනිත් එක, ෙඩොලර් බිලියන 
3ක් තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකෝම ටික එකතු කර අපි ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී නීති මඟින් කටයුතු කරනවා. තවම ෙම් රෙට් 
නීතියක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] හා  හා ගෑවාට, -[බාධා කිරීම්] හරි. 
ඔබතුමන්ලා ආපු හැටි ඔබතුමන්ලා දන්නවා ෙන්. ඔබතුමන්ලා 
කරපු ව්යාපාර කියන්න. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කරපු ව්යාපාරය කියන්න. ඔය ගණන ඔබතුමා උසාවිෙය් 
ෙගවන්න ඔබතුමා කරපු ව්යාපාරය කියන්න. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමා කරපු ව්යාපාරය කියන්න. ඔබතුමා හම්බ කරන්න, BMW 
ගන්න, Mercedes-Benz ගන්න, ෙගවල් ගහන්න ඔබතුමා ජීවිත 
කාලය තුළ කරපු ව්යාපාරය කියන්න. [බාධා කිරීම්] හරි. හරි. කෑ 
ගහලා වැඩක් නැහැ ෙන්.  කියන්න. අපි ඇහුෙව් පශ්නයක්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මෙග්ද අහන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම පශ්නයක් ඇහුෙව්. ෙවල්ගම මන්තීතුමා, ෙකෙහළිය 

රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා, ඔබතුමන්ලා කරන ව්යාපාර අපට 
කියන්න. එච්චරයි අපි අහන්ෙන්. ෙමතැන කෑ ගහන්න ඕනෑ 
නැහැ. ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා කරපු ව්යාපාර ටික කියලා අපි 
අහන්ෙන් අපට දැන ගන්නයි.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

1903 1904 

[ගරු   සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
විනාඩියක් ෙදන්න විධියක් නැහැ.  කාලය ඉවරයි. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, please give me one more minute.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Your time is over.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Please, give me only one more minute. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
I will give you just 30 seconds.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපි ඇහුෙව් එපමණයි. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා අෙප් මන්තීවරුන්ට හම්බ 
කරන්න, තමන්ෙග් පවුල්වලට හම්බ කරන්න, -[බාධා කිරීම්]
ආර්ථිකය නැති කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] අය වැය ගැන කථා 
කරනවා.  අය වැය තමයි ෙහොරකම නවත්වන එක. [බාධා කිරීම්] 
ඉදිරි අනාගතෙය් ෙම් රෙට් අපනයන වැඩි කරනවා. අවුරුදු 2ක් 
ෙදන්න. අපි අපනයන ආදායම වැඩි කරලා, ෙම් ර ට සංවර්ධනය 
කරනවා. අපි අවුරුදු 5ක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු 10ක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු 
20ක් ආණ්ඩු කරලායි පස්ස බලන්ෙන් කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් 
සඳහන් කරනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. H.R. Sarathie 

Dushmantha. You have eight minutes.  
 
[අ.භා. 3.52] 

 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා (අධිකරණ නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த - நீதி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාව ෙම් උත්තරීතර 

පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර එවීම සම්බන්ධව කෑගලු දිස්තික් 
ජනතාවට ෙම් අවස්ථාෙව් මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට 
ඕනෑ. රටක් හැටියට, ඒ ඒ පක්ෂවල පතිපත්ති ඔස්ෙසේ අෙප් 
ආර්ථිකෙය් ෙනොෙයකුත් කාලපරිච්ෙඡ්ද අපි ගත කර තිෙබනවා. 
1977දී විවෘත ආර්ථිකයට එළඹුණාට පසුව  සුවිෙශේෂ වූ ෙවනස්කම් 
රාශියක් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය තුළ සිද්ධ වුණා.  පසු ගිය ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව 
ෙබොෙහොම අමාරු කාලයක් පසු කරෙගන ඉදිරියට ආපු 
ආණ්ඩුවක්ය කියන කාරණය තමුන්නාන්ෙසේලා අපි දන්නවා.  
විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධෙයන් බැට කාපු, ඒ වාෙග්ම සුනාමිෙයන් බැට 

කාපු  රටක් තමයි අපි ඉදිරියට අරෙගන ආෙව්. [බාධා කිරීම්] 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්නෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ෙම් අය වැෙය්  
දත්ත විගහ කර බලන ෙකොට 2015 රුපියල් බිලියන 1,468ක් 
අෙප් ආදායම හැටියට තිෙබනවා.  2016 ෙවනෙකොට රුපියල් 
බිලියන 2,032ක ආදායමක් ලබා ගන්නට ෙම් ෙයෝජනාවලියත් 
සමඟ අපට කටයුතු කරන්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2015 
අවුරුද්ෙද් රජෙය් මුළු වියදම හැටියට රුපියල් බිලියන 2,153ක් 
තිෙබනවා. 2016 මුළු වියදම හැටියට රුපියල් බිලියන 2,787ක 
මුදලක් ඉලක්ක කර තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලිය 
සාර්ථක කරෙගන ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණාව 
සම්බන්ධෙයන් අපි සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් 
අය වැය ෙයෝජනාවලිය සාර්ථක කර ගැනීමට සියලු 
මන්තීවරුන්ෙග් වගකීමක් හා යුතුකමක් තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙය් 
මම විෙශේෂත්වයක් දකිනවා. ෙමොකද, බදු ෙනොවන ආදායම 
හැටියට 2015 අවුරුද්දට වඩා තුන් ගුණයක් -රුපියල් බිලියන 
378ක වැඩි වීමක්- ෙම් අවුරුද්ෙද් අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ෙම් රුපියල් බිලියන 378 ලබා ගන්නා වූ කමෙව්දය පිළිබඳව, 
ෙමය සාර්ථක කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව අපි 
සියලු ෙදනාම ෙම් අය වැය තුළ කතිකාවතක් ඇති කර ගන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පුනරාවර්තන වියදම් පියවා ගැනීමටත් රජය 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. 2015 වසෙර් රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 
1,468ක් ෙවන ෙකොට, පුනරාවර්තන වියදම රුපියල් බිලියන 
1,648ක් ෙවනවා. 2016 වසෙර් රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 
2,032ක් ෙවනෙකොට, පුනරාවර්තන වියදම රුපියල් බිලියන 
1,928යි. ෙබොෙහෝ කාලයකට පස්ෙසේ ෙම් අය වැය තුළින් රුපියල් 
බිලියන 104ක ආදායම් අතිරික්තයක් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම දියුණු ෙවමින් පවතින රටකට ඒක 
සාධනීය පියවරක්, ගුණාංගයක් ෙවනවා කියලා මා හිතනවා. ඒ 
නිසා අය වැය පරතරය සියයට හෙය් ඉඳලා සියයට 5.9 දක්වා අඩු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් තමයි, අපි 
අවධානය ෙයොමු කළ යුත්ෙත්.  

අධ්යාපනය හා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේත ගත්තාම, ෙමවර අය වැෙයන් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ඒක සතුටට කාරණයක්. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් පාසල් දහසක 
ව්යාපෘතිය තිබුණා. නමුත් අපට ඒ ව්යාපෘතිෙය්  පාසල් දහසම හදා 
ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි විශාල පාසල් පමාණයක් 
හැදුවා. අද ඒ ව්යාපෘතියම ඉදිරියට අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. අෙප් පළාෙත් සමහර පැතිවල  ඉන්න 
අෙප් දරුවන්ට සාමාන්ය ෙපළ කරලා උසස ් ෙපළ කරන්න 
යනෙකොට, ගණිතය, විද්යාව වාෙග් විෂයන්වලට පෙව්ශවීමට 
අවකාශයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි, ද්විතීයික 
පාසල්වල වැදගත්කම අපි මතු කරලා ෙපන්වූෙව්. ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් විශාල මුදලක් ද්විතීයික පාසල් දහසක සංවර්ධනයට 
ෙවන් කර තිෙබනවා.  ඒ කාරණයත් පැසසිය යුතු කාරණයක්  
හැටියට මා දකිනවා. පසු ගිය කාල සීමාව තුළ පාථමික 
පාසල්වලට අවශ්ය වැසිකිළි ටික ලැබුෙණ් නැති අවස්ථා තිබුණා. 
හැබැයි, ෙම් අය වැෙයනුත් පසු ගිය ආණ්ඩුව කළා වාෙග්ම 
පාථමික පාසල්වලට විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ඒකත් සාධනීය පියවරක් හැටියට අපි ගන්නවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් වතු ආශිතව තිෙබන 
සමහර පාසල්වල ඉන්ෙන්, විදුහල්පතිවරයා විතරයි; ගුරුවරු 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ වතු ආශිත පාසල් සම්බන්ධෙයනුත් විෙශේෂ 
උනන්දුවකින් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  වතුවල වැඩ කරන 
ඒ පිරිසත් අෙප් ආර්ථිකයට ඒ කාලෙය් සිටම විශාල දායකත්වයක් 
ලබා ෙදන පිරිසක්. වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් පාසල් 25ක් ද්වීතියික 
මට්ටම දක්වා උසස් කිරීමට අවශ්ය සම්පත් ලබා දීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 250ක් ලබා දීමටත් ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා 
කර තිෙබනවා. ඒකත් ෙබොෙහොම ෙහොඳ සාධනීය පියවරක් හැටියට 
මා දකිනවා.  

1905 1906 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ගත්තාම, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් වකුගඩු ෙරෝගය 
සම්බන්ධෙයන් විශාල සටනක් කරෙගන ගියා. අපි සතුටු ෙවනවා, 
ෙම් සා විශාල මුදලක් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවන් කර තිබීම පිළිබඳව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංචාරක කර්මාන්තය 
ගත්තාම, ලංකාවට වැඩිපුරම ආදායම ලබා ගන්න අපි අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙන් සංචාරක කර්මාන්තය හරහා. ඒ සඳහා පුහුණු 
ශමිකයන්ෙග් විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා මා හිතනවා. 
අෙප් පළාත් ගත්තාම, අෙප් පළාත්වල සංචාරක ක්ෙෂේතය තව 
තවත් ඉදිරියට දියුණු කරන්න ඕනෑ. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩිම කිතුල්ගල පෙද්ශෙය් අද ෙවනෙකොට 
hydropower plants හදන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා.  දහස ්
ගණනකට රැකියා දුන් ෙහෝටල් විශාල පමාණයක් ඒ පෙද්ශෙය් 
තිෙබනවා. සමහර රටවලට නැති සම්පතක් අෙප් රෙට් තිෙබන 
ෙකොට, ඒ සම්පත ආරක්ෂා කර ගන්න අපට බැරි වුණා.  ඒ නිසා 
රජයක් හැටියට සංචාරක ක්ෙෂේතය ගැන අවධානය ෙයොමු කරනවා 
නම්, ෙම් කරුණු සම්බන්ධවත් අපි- තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු 
ෙදනාම අවධානය ෙයොමු කර කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෂැන්ගිලා 
ෙහෝටලය හදනෙකොටත් ෙනොෙයකුත් කතන්දර කිව්වා. නමුත් 
විෙද්ශිකයන්ට ෙම් රටට ඇවිල්ලා ආෙයෝජනය කරන්න ඉඩ 
දීෙමන් හැර, විශාල වශෙයන් අෙප් රටට ෙඩොලර් ලබා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. ඒ නිසා 
විෙද්ශිකයන්ට ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්නට පුළුවන් 
පරිසරයක් නිර්මාණය කර දීම සඳහා අෙප් විනිමය පාලන පනත 
අෙහෝසි කරලා ආෙයෝජන හිතකාමී විෙද්ශ විනිමය කළමනාකරණ 
පනතක් හඳුන්වා දීම වැදගත් කාරණයක්ය කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 

ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
මම අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ෙඩොලර් බිලියන ෙදකකට වැඩි ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් ක්ෙෂේත 
- oil refinery; renewable energy; integrated car 
manufacturing; manufacturing steel bridges for the region; 
fertilizer, manufacturing Triple Super Phosphate; satellite 
technology; aircraft repair and logistical support; integrated 
sugar industry - තමයි අපි ෙම් හරහා විවෘත කර ෙදන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රටවලින් ලැෙබන 
ආෙයෝජන අමතක කරලා අපට ඉදිරියට යන්න බැහැ. අපි සියලු 
ෙදනාම ෙම් ර ට පාලනය කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරන්න ඉඩමක් ගන්න ගියාම 
ආෙයෝජනයට එන පිරිස්වලට ෙමොන තරම් බාධක, ගැටලු තිබුණාද 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ඒ බාධක ඉවත් කරලා, විෙද්ශ 
ආෙයෝජන වැඩි වැඩිෙයන් ෙම් ර ටට ෙගන එන පරිසරයක් 
නිර්මාණය කිරීම තුළින් තමයි ෙම් රට දියුණු කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන් කියලා මම හිතනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
මම නිෙයෝජනය කරන කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අද ෙත් සහ 

රබර් සම්බන්ධෙයන් යම් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපි දිගටම ඒ සඳහා සහනාධාර ලබා දුන්නා. 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ඒ මඟින් අෙප් ෙත් , රබර් 
වගාකරුවන්ට යම් සහනයක් ලැෙබයි කියලා. නමුත් ඊට එහා ගිය 
තවත් පශ්නයක් අද තිෙබනවා. ඒ තමයි කසළ ෙත් සම්බන්ධ 
පශ්නය. අෙප් නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි ඉදිරි 
කාලය තුළ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අද වන විට අමු ෙත් දඵ 
කිෙලෝවකට ලැෙබන මිල පහළ යන්න පධානම ෙහේතුව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් කසළ ෙත් ජාවාරමයි. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන නීති රීති දැඩි කරන්න ඕනෑ; නව නීතිරීති ඇති කරන්න 
ඕනෑ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
සමස්තයක් හැටියට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය අෙප් 

ව්යවසායකයන්ට, විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට ෙම් රට විවෘත කරන 
අය වැය ෙල්ඛනයක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. යම් යම් 
සංෙශෝධන කරන්න තිෙබනවා.  බීර සඳහා අය කරන බද්ද සියයට 
පහකින් අඩු කරපු ෙවලාෙව් ඒ බද්ද නැවත තිබුණු පමාණයට 
ෙගෙනන්න කියලා  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  කිව්වා වාෙග්, අපි 
සියලු ෙදනාටම අවස්ථාව තිෙබනවා, ෙම් අෙනකුත් ෙයෝජනා 
සඳහාත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න. අපි සියලු ෙදනාටම ෙම් අය 
වැය සඳහා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. මම 
මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.01] 
 
ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායාකතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී 

වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ වනවා. පසු ගිය දින කිහිපය පුරාවටම 
විපක්ෂෙය් අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා, 
ඉදිරිපත් කරපු විෙව්චන අනුව, ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලට 
ෙනොෙයකුත් සංෙශෝධන සිදු කිරීම සම්බන්ධෙයන් අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැවත කථා බහ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
විපක්ෂයක් විධියට අපි සතුටු ෙවනවා, අපි ඉදිරිපත් කරපු විෙව්චන 
ආණ්ඩුව යම් මට්ටමකට පිළිගනිමින්, සංෙශෝධන සිදු කරමින් 
තිෙබන නිසා. ඒ අනුව, ආණ්ඩුව පැත්ෙතන්ම ෙයෝජනා වුණා, 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වාහන බලපතය අෙහෝසි කිරීම ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියනයක් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුව 
පැත්ෙතන් අෙප් විෙව්චනවලට යම් පිළිතුරක් ෙදමින් පසු ගිය 
දවස්වල ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා බහ වුණා, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙවනුවට රුපියල් 25,000ක් මුදලින් ලබා ෙදනවා 
කියලා. ඒ වාෙග්ම EPF, ETF ඒකාබද්ධ කිරීෙම් කටයුත්ත 
කරන්ෙන්, රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වෘත්තිය සමිති ඇතුළු සියලු 
පාර්ශ්ව එයට  එකඟ වුෙණොත්, නැවත වතාවක් එම ෙයෝජනාව 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුවයි කියන එකත් පසු 
ගිය දවස්වල පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා බහ වුණා. ඒ නිසා විපක්ෂයක් 
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විධියට යම් ආකාරයකට අපි ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ වනවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් සෙහෝදර මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කරපු 
ෙයෝජනා පිළිබඳව සලකා බලමින්, මුලින් ඉදිරිපත් කළ අය වැය 
ෙයෝජනාවලට වඩා ෙවනස් ෙයෝජනා ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් නැවත 
ඉදිරිපත් වීම ගැන.    

අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකොටසක් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ඉන්නවා. ඒ ඇමතිවරුන්ටත්, අපටත් ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් 
විෙව්චන තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් කළ යුතු සංෙශෝධන 
අපි ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් කරමින් සිටිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම දිවි නැගුම පනෙත් දිවි නැගුම බැංකු ටික ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට එකතු කර තිෙබනවා. අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට හා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට පමණක් ක්ෂය 
වටිනාකම එකතු කරලා තිෙබනවා. ඉතිරි අමාත්යංශවලට  එෙහම 
එකතු කරලා නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් කෘතිම තත්ත්වයක් මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් කාරණා තිෙබනවා.  අෙප් 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන  අමාත්යවරුන්ම අය 
වැයට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ෙම්වා කියාත්මක 
කරන්න කියලා.  

ස්වාධීන මනසකින් යුතුව ෙම් අය වැය ආකෘතිය ෙදසත්, අප 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඉදිරිපත් කළ අය වැය ආකෘති ෙදසත් 
බලන ෙකොට,   ෙම් ෙකොපමණ සංෙශෝධන  ෙගනාවත් ෙම් අය 
වැය නිවැරැදි දිශාවකට ෙගන යන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නය මෙග් 
හිතට එනවා.  විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා 
ෙගොවිජන ෙසේවා ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය්දී 
"අපි වවමු - රට නඟමු" කියලා වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා, 
අපට මතකයි.  එතෙකොට එය කියාත්මක වන වැඩ පිළිෙවළක් 
හැටියට අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කරලා එයට ෙවනමම 
පතිපාදන ෙවන් කළා. අපට මතකයි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය කාලෙය් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවන් නඟා සිටුවන්න රජයක් හැටියට අපි තීන්දුවක් 
ගත්ත බව. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මන්තකරුවන් සඳහා  පිට 
රටින් ෙගන්වන අමු දව්යවලට බදු සහන ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා  
අය වැෙයන් ෙවනම ණය ෙයෝජනා කම  ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම 
අපි සපත්තු හදනවා නම් පිට රටින් ෙගන්වන සපත්තුවලට tax 
එකක් ගැහුවා.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛන ෙය් ෙයෝජනා තිබුණාට ෙම් ෙයෝජනා 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කිරීමක් 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂිත ඉලක්කගත වැඩ පිළිෙවළකට යන 
බවක් ෙම් අය වැය තුළ අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැය ෙයෝජනාවලිෙය් තිෙබනවා, ඉඩම් 
මිල දී ගැනීෙම්දී විෙද්ශිකයන්ට යම් යම් බදු සහන ලබා ෙදන 
ෙයෝජනා. ඉඩම් විකුණුවාම රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයිද? ඔබතුමන්ලාට අනුව එය මූලික ඉලක්කයක් ෙන්. 
අෙප් ඉලක්කයි, ඔබතුමන්ලාෙග් ඉලක්කයි ෙවනස් ෙන්. අපි 
හිතමු, ඒ ඉලක්කයට යන්න ෙම් ෙයෝජනාව ගැන විෙද්ශ රටවල් 
දැනුවත් කරන්න පචාරක ව්යාපෘතියක් කරනවාය කියලා. නමුත් ඒ 
සඳහා ෙම් අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කිරීමක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. 
එෙහම නැත්නම් ලංකාෙව් easy business කරන්න පුළුවන් වන 
විධියට  වැඩ පිළිෙවළක් හදා ගන්න ෙම් අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් 
කිරීමක් කරලා නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් සහලින් රට 
ස්වයංෙපෝෂිත කරනවාය කියා තීන්දුවක් ගත්තා; තිරිඟුවලින් රට 
ස්වයංෙපෝෂිත කරනවාය කියා තීන්දුවක් ගත්තා; පුරන් කුඹුරු 
අස්වද්දන්න තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ ඒ වැඩ පිළිෙවළට  අය වැෙයන් 
ඉලක්කගත මුදල් ෙවන් කිරීමක් කළා.  

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
බඩ ඉරිඟු. 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
සමා වන්න. තිරිඟු ෙනොෙවයි, බඩ ඉරිඟු. සමසත් අය වැය 

ෙල්ඛනය ෙදස ස්වාධීන මනසකින් බලන ෙකොට ෙමය පරිපූර්ණ 
අය වැයක් විධියට මට හැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. අසම්පූර්ණ ආකෘතියක් 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය 
තව අවුරුදු තුනකින් ෙමන්න ෙම් ඉලක්කයට යන්න, ෙමන්න ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරනවාය කියලා ඒ සඳහා මුදල් 
ෙවන් කිරීමක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් අපට දකින්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  

බදු පතිපත්ති ගැන කථා කරන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඉතාම ෙකටි ෙව්ලාවක් මට ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම් බදු පතිපත්ති ගැන  කියනවා නම්, දුම් 
පරීක්ෂණයටත් ගාස්තු අය කරලා රටක ආර්ථිකය දියුණු කරන - 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙමොන පරීක්ෂණයද? 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
දුම් පරීක්ෂණයට. ගරු අනාගත ජනාධිපතිතුමනි, මම ෙලෝක 

සිතියෙම්ත් ෙසව්වා, ෙමෙහම රටක් තිෙබනවාද කියලා. දුම් 
පරීක්ෂණය සඳහා ගාස්තු අය කරන රටක් තිෙබනවාද කියලා.  
එෙහම රටක් ෙසොයා ගන්න නැහැ.  මම ෙම් ආණ්ඩුෙව් බදු 
පතිපත්තිය ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි ෙමොන 
තරම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළත්, සමහර සංෙශෝධන 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් ඇමතිතුමා ඉතාම තද පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙම් අය වැයට  මුදල් 
ෙවන් කිරීමක් කරනෙකොට,  විපක්ෂයටත් යම් කිසි ඇහුම්කම් 
දීමක් කරන්න ඕනෑ. සමහර ඒවා ඉතාම තදින් පතික්ෙෂේප කරලා 
තිෙබනවා. ඉතින් එෙහම තද පතිපත්තියක ඉන්න ෙවලාවක ෙමම 
අය වැය නිවැරැදි දිශාවකට  ෙගන යන්න අපට  පුළුවන් ෙවයි 
කියලා,  අප විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  සමස්තයක් 
වශෙයන් පරිපූර්ණ ෙනොවුණු ෙමම අයට වැයට අෙප් සහෙයෝගය 
ලබා දීමට ෙනොහැකි බව පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.10] 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 8ෙවනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු 

කරන මංගල කථාව හැටියට තමයි අද ෙම් කථාව කරන්නට 
අවස්ථාව උදා කර ගන්ෙන්. මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අමතක 
කරන්නම බැරි කරුණක් තිෙබනවා. 2014 අෙගෝස්තු මාසෙය්  
05වැනිදා මා ෙම් ගරු සභාෙව් විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳෙගන පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් අවසාන කථාව කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය 

1909 1910 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් එදා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා. මම එදා  
කිව්වා, 8ෙවනි පාර්ලිෙම්න්තුවට මා නැවත වරක් එන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් එක්කයි කියලා. [බාධා කිරීම්] අහගන්න, 
අහගන්න. ලජ්ජයි, හැසිරීම ලජ්ජයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, 8ෙවනි පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රීපත් ෙවලා  ආපු 
අයෙග් බුද්ධිෙය් තරම ෙම්ෙකන් ෙපෙනනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මංගල කථාවක් කරන ෙකොටත් ෙමතුමන්ලා 
හැසිෙරන ආකාරෙයන්ම එය පැහැදිලි ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  එදාත් මම කථා කරලා යනෙකොට ඔෙහොම 
හිනාවුණු කට්ටිය සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් 
අරෙගනම මම නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා කියලා 
කිව්වාම,  එදා හිනා වුණු කට්ටිය - අස්වර් මහත්තයාලා වාෙග් 
කට්ටිය - ෛදවෙය් සරදමක් නිසා ෙවන්න ඇති අද ඒ අය 
ෙකොෙහේද කියලාවත් ෙහොයා ගන්න නැහැ. ඒකත්  මම ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. අලුෙතන් ඇවිල්ලා  සිටින 
තරුණ මන්තීවරුන් වැඩිය දඟලන්න එපා, ඊළඟ වාරෙය්  
ඔබතුමන්ලාට ඒ ඉරණම අත්ෙවන්න පුළුවන්  කියන එකත් මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ආසන 
නවයම ජයගහණය කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඓතිහාසික 
ජයගහණයක් ලබා දුන්  ඒ සියලුම ජනතාවට  මාෙග් ස්තුතිය හා 
පණාමය පුද කරන්නත් මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම  ෙපෞද්ගලිකවම මටත් විශාල ජයගහණයක් ලබා දුන් ඒ 
සියලුම ජනතාව ෙවනුෙවන් අනිවාර්ෙයන්ම අනන්ත වූ 
කැපවීෙමන් මා කටයුතු කරන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් 
කරනවා. තවම ෙම් ආණ්ඩුවට මාස ෙදකහමාරයි. ජනතාව විශාල 
ෙවනසක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා.  කප්පරයක ෙවනසක් 
විපක්ෂය අෙපන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අවුරුදු 20ක් විනාශ 
කරපු රට අපි  මාස ෙදෙකන් ෙවනස් කරාවි කියලා  විපක්ෂය  
බලා ෙගන ඉන්නවා. අවුරුදු 20ක් කාපු රට මාස ෙදෙකන් ෙවනස් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් නිදහස් ශී ලංකාෙව් 
69වන අය වැයයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග් 
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අවුරුදු 20ක කුරිරු 
පාලනය ෙවනස් කරලා බලයට පත් වුණු ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන 
පළමුවැනි අය වැය නිසා. හැම අය වැයක්ම ඉදිරිපත් කරද්දි 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක් තිෙබනවා.  බඩු මිල අඩු 
ෙවයි,  සහන ලැෙබයි,  වැටුප් වැඩි ෙවයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අය වැෙයන් ලැබිය යුතු ෙද් හැටියට ජනතාව බලන්ෙන් 
ෙම්වා ගැනයි. නමුත්  ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට ෙම් අය වැය 
තුළට අලුත් ෙදයක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයොජ්ය 
කථානායකතුමනි. ඒක තමයි වැඩ පිළිෙවළක්, දැක්මක්; 
දර්ශනයක්, ගමනක්; ගමනාන්තයක්  එහි තිබීම. ඒ ගමනාන්තය 
ගැන  තමයි ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගාමාත්යවරයා 
විධියට ෙම් රටට යම් පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කෙළේ. අපිත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලයක් සිටියා. අපි අගාමාත්යවරුන් කිහිප 
ෙදෙනකුවම දැක තිෙබනවා. මීට කලින් පැවැති ආණ්ඩුවල 
ජනාධිපතිවරයා සිටිනෙකොට  අගාමාත්යවරයාව නිකම්ම තියා 
ෙගන සිටියා. ඒ නිසා අද අපි දකිනවා අගාමාත්යවරෙයක් සහ 
ජනාධිපතිවරෙයක් අතර සුසංෙයෝගයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද ෙම් සුසංෙයෝගය? රට දියුණු කරන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළක්.  පක්ෂ 2ක් එකතු කරෙගන තිෙබනවා. ඒ තමයි 
ලංකාෙව් තිෙබන පධාන පක්ෂ ෙදක. එකතු ෙවන්න බැරි වුණු 
කට්ටිය අෙන්! අර ළිෙඳේ වැටුණු මැඩිෙයෝ ටික වෙග් ''බක, බක, 
බක'' ගගා කෑ ගහනවා. කරගන්න ෙදයක් නැතිකමට, යන්න 
එන්න තැනක් නැතිකමට, නිකම් ළි ෙඳේ ඉන්න මැඩිෙයෝ ටික වාෙග් 
කෑ ගහනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බලන්න ෙම් 
ජනාධිපතිතුමාෙග්,- [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මැඩියා කිව්ෙව් කාටද, 
''බක, බක'' ගාන්ෙන් කවුද කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දීම පැහැදිලි                
වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බලන්න ෙම් සරල 
ජනාධිපතිවරයා දිහා. අපි ෙගනාෙව් ෙබොෙහොම සරල 
ජනාධිපතිවරෙයක්. ෙගොවි ජනතාවෙග් දුක හඳුනන නායකෙයක් 
ෙගනැල්ලා රෙට් ජනාධිපති කරද්දී ෙම් අය ෙමොනවාද කිව්ෙව්, 
ෙමොනවාද කෙළේ? [බාධා කිරීම්] හිනා වුණු කට්ටිය තමයි ඔය කෑ 
ගහන්ෙන්. අද ෙමොකක්ද තත්ත්වය? එතුමා ආදර්ශයක් දුන්නා. 
[බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොකක්ද ඒ 
ආදර්ශය? 2014 ලංකාෙව් අය වැෙයන් සියයට 62ක්, ඒ කියන්ෙන් 
රුපියල් බිලියන 1,652ක් පාලනය කෙළේ එදා හිටපු 
ජනාධිපතිවරයායි. අෙන්! ෙම් සරල ජනාධිපතිවරයා ෙමොකක්ද 
කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් අය වැෙයන් සියයට 12යි ෙම් 
ජනාධිපතිතුමා තම පරිපාලන කටයුතු සඳහා තබාෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 377යි. අන්න එෙහමයි 
ආදර්ශෙයන් වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්. එතැනින් තමයි පටන් 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. අගාමාත්යවරයායි, කැබිනට් එකයි, පධාන 
පක්ෂ ඇතුළු අෙනකුත් පක්ෂයි  එකතු කරලා තමයි වැඩ කිරීමට 
පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අය වැය ෙදස බලන්න. ගරු 
නිෙයෝජ්යය කථානායකතුමනි, ඉස්සර අය වැය විවාදවලදීත් ගරු 
පවිතා ෙද්වි වන්නිආරච්චි මැතිනිය කථා කළා. නමුත් පවිතා ෙද්වි 
මැතිනියෙග් ෙවනදා කථා ස්වරූපය ෙනොෙවයි අද තිබුෙණ්. ගෑස් 
බැහැලා. අර දුම් ටික නැහැ. දුම් ගැන කිව්වා. ෙවනදා නම් දුම් දාලා 
කථා කරන්ෙන්. අද දුම් නැහැ. නිකම් ෙපොතක් කියවනවා වාෙග් 
කියවලා  ගියා. ඇයි ඒ? දැන් ෙමොකක්ද තත්ත්වය? දැන් එෙහම 
නැහැ. දැන් සද්ෙද් නැහැ. ඔය කිව්වාට, නමට ඇවිල්ලා ෙමොකක් 
හරි ෙපොඩ්ඩක් කියලා ගියා. ෙවනදාට ඔෙහොමද කථා කරන්ෙන්? 
පුපුරන්න ෙදන්ෙන්. දැන් පිපිරිල්ලක් නැහැ. දැන් පිපිරිලි සද්ෙද් 
නැහැ. එෙහන් ෙමෙහන් ආපු කිහිප ෙදෙනක් තමයි ඔය සද්ෙද 
දාන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙහත් යථාර්ථය 
ෙමොකක්ද? රටට අලුත් බලාෙපොෙරොත්තුවක් දීලා තිෙබනවා. පශ්න 
ටිකක් තිෙබන්නට පුළුවන්. රටක් දියුණු කරන ෙකොට, රටක් 
වැටිලා තිෙබන ෙකොට, ලංකාෙව් ජනතාවෙගන් සියයට 43කට 
දවසට ෙඩොලර් 2ක පමාණයක ආදායමක් නැතුව තිබුණු රටක් 
භාරගන්න ෙකොට එකවරම ෙම් සියලු ෙද් ෙවනස් කරගන්න බැහැ 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ සියලු ෙද්වල් එකවර ෙවනස් 
කරන්නට බැහැ. පළමුවැනි වතාවට තමයි  ආණ්ඩුවක්,- [බාධා 
කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
க  ஜயசூாிய] தைலைம வகித்தார்கள்.    

    
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  MR. 

SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] took the Chair. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු අමාත්යතුමා, කථා කරන්න. 

1911 1912 

[ගරු  හරින් පනාන්දු මහතා] 



2015  ෙදසැම්බර්  02  

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු කථානායකතුමනි. මම ආඩම්බර 

ෙවනවා ගරු කථානායකතුමා මුලසුෙන් සිටින අවස්ථාෙව් කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන. ගරු කථානායකතුමනි, මම කියමින් 
සිටිෙය් ෙමය ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඉතාමත්ම ෙඵතිහාසික 
අවස්ථාවක් කියන එකයි. ෙම්ක අෙප් යහපාලන ආණ්ඩුෙව් 
පළමුවැනි අය වැය. දරුෙවක් ඉපෙදන්න ඉන්න ෙකොට - දරුෙවක් 
බෙඩ් ඉන්න ෙකොට -, දරුවා උපත ලබලාත් නැති ෙකොට ඒ දරුවාට 
ෙක්න්දර හදන්න දඟලන ෙම් වාෙග් මැඩිෙයෝ ටික ගැන තමයි මට 
තිෙබන දුක. තවම දරුවා බෙඩ්. දරුවා වදලාත් නැහැ, ෙම් 
මැඩිෙයෝ ටික දරුවාෙග් ෙක්න්දෙර් හදලා ඉවරයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම්ක තමයි කුහකකම. ෙම්ක අලුත් 
ආණ්ඩුවක මංගල අය වැයක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා, -දැන්  
කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා- එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි 
කියන්න අපට ෙකොන්දක් තිබුණා. නමුත් ෙම්ක කුහකකම. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙමොනවාද කෙළේ කියලා අහනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඉඳලා 2015 
ෙනොවැම්බර් මාසය දක්වා බඩු මිල ගැන ෙමතැන කථා ෙනොකරපු 
කට්ටියට ෙපොඩ්ඩක් කියලා ෙදන්නට ඕනෑ. 2014දී සීනි කිෙලෝව 
රුපියල් 110යි. 2015දී එය රුපියල් 95යි. කිරි පිටි 2014දී රුපියල් 
355යි. 2015දී රුපියල් 295යි. සහල් කිෙලෝව රුපියල් 95යි,  
2015දී රුපියල්90 යි. 2014දී ගෑස් රුපියල් 1,975යි. අද රුපියල් 
1,375යි. ෙපටල් 2014දී [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි 
ෙමන්න, වහල් ෙවලා  ඉන්න වහල්ලු ටික.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. කාටත් ෙම් 

ගරු සභාෙව් කථා කරන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් කථා කළා. ෙදපැත්තටම කථා කිරීෙම් අයිතිය 
ලබා ෙදන්න. පිළිතුරු ෙදන විට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙපටල් ගහ ෙගන වාහනවල ආපු 

අය දැන් කියනවාද, 2014දී  රුපියල් 156ට ගහපු ෙපටල් ලීටරය 
අද රුපියල් 117ට ගහන්ෙන් නැහැ කියලා? [බාධා කිරීම්] එදා 
රුපියල් 125ට ගහපු ඩීසල් ලීටරය අද රුපියල් 95ට ගහන්ෙන් 
නැහැ කියනවාද? ගරු කථානායකතුමනි, මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය 
රුපියල් 5,000 දක්වා වැඩි වුෙණ් නැහැ කියා ෙම් අයට කියන්න 
පුළුවන්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ආර්ථික චකවර්ති, වයිමා විභූෂණ 
සම්මානලාභී බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරීන් පසු ගිය කාලෙය් කිව්වා, 
මාසයකට රුපියල් 2,500කින් එක් අෙයකුට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
කියලා. එෙහම කිව්ව ෙලෝකයක් ඒ කාලෙය් ෙම් රෙට් තිබුණා. 
එෙහම තිබුණු ෙලෝකයක් තමයි අපි ෙවනස් කෙළේ . එෙහම තිබුණු 
ෙලෝකයක් ෙවනස් කරලා තමයි ෙම් රටට ෙමෙහම යුගයක් 
ෙගනැල්ලා ෙදන්නට කථා කෙළේ. එදා  මුකවාඩම් දමා ෙගන හිටිය 
අය, එදා කට වහ ෙගන හිටිය අය අද නිකම් අන්ධ ෙවලා වාෙග් 
ඉන්නවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමා කිව්ව කථාවක් මාෙග් 
හිතට එනවා. වහල්කෙමන් සිටින විට, ඒ වහල් බෙවන් අයින් 
ෙවන්නට සමහර මිනිසුන් කැමැති නැහැ, වහල්ලු ෙවලාම ඉන්නයි 

කැමැති. එෙහම ඉන්න වහල්ලු ෙබොෙහොම ෙපොඩි පිරිසයි ඉන්ෙන්. 
වහල්ලු කී ෙදෙනක් ඉතිරි ෙවලා ඉන්නවාද කියන එක අද ඡන්දය 
ෙදන විට බලා ගන්න පුළුවන් කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2 ෙවනි සියවස මුල් කරෙගන විශ්ව 
පෙව්ශයකට සූදානමින් යන ගමනක් ෙමය. ගරු 
කථානායකතුමනි, අෙප් රජෙය් තිෙබන්ෙන් ''මාළුවා ග ෙඟ් සිටිද්දී 
ෙහොද්ද ලිෙප් තියන'' ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි.  ෙමතුන්මලාෙග් 
කාලෙය් ෙමොකක්ද  කෙළේ? වරාය හදනවා; ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
හදනවා; ආෙයෝජකයා එන කල් කට ඇර ෙගන බලා ෙගන 
ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද ඒ කථාව? ෙපොඩ්ඩක් අහ 
ගන්න. ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියා මා දන්නවා. බුද්ධිෙය් තරම 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න. ''මාළුවා 
ග ෙඟ්, ෙහොද්ද ලිෙප්'' කියන්ෙන් ෙම්කටයි. ෙහොද්ද ලිෙප් තියලා 
මාළුවා අල්ලන්න යනවා. අෙප් ආණ්ඩුව එෙහම ෙනොෙවයි. 
මාළුවා අල්ලලා ඉවර ෙවලායි ෙහොද්ද ලිෙප් තියන්ෙන්. ඒ නිසා 
අපි කරන්ෙන් මුලින්ම ආෙයෝජකයා ෙගෙනනවා. ආෙයෝජකයා 
ෙගනැල්ලා ඉවර ෙවලායි රට දියුණු කරන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා වැඩිපුර කාලය ගන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, දුම් සහතිකය ගැන කථා කළ නිසා ඒ ගැන කරුණක් 
කියන්නට ඕනෑ. දුම් සහතිකය ගැන ෙවබ් අඩවිවල හරි පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් වාහන තිෙබන්ෙන් කීයද, ගරු 
කථානායකතුමනි? ලංකාෙව්ම වාහන මිලියන 6යි තිෙබන්ෙන්. 
Motorcycles  මිලියන 3යි තිෙබන්ෙන්. Three-wheelers මිලියන 
1යි තිෙබන්ෙන්. මිලියන 6න් මිලියන 4ක්ම තිෙබන්ෙන් three-
wheelers සහ motorcycles. Three-wheelers  සහ motorcycles 
සඳහා දුම් සහතිකවලට රුපියල් 5,000ක් අය කරන්ෙන් නැහැ. 
මිලියන 6න් මිලියන 4කට දුම් සහතික ගන්න අවශ්ය නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] හරිද? රුපියල් 500යි. රුපියල් 5,000ක් ගන්ෙන් නැහැ. 
හරිද?  [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෝටර් කාර් ලක්ෂ 6යි තිෙබන්ෙන්. 
ලක්ෂ 6යි කියන්ෙන්, ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 3කටයි 
ෙමෝටර් කාර් තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් ෙමවර PAYE tax එක 
ජනතාවෙග් වැටුපටත්, මධ්යම පාන්තිකයන්ට පශ්නයක් කියා 
Facebook  එෙක් අෙප් එක බෙබක්ෙග් ෙගෝලයින් ටිකක් -150ක් 
විතර දමා ෙගන- දමලා ජනතාව  කුපිත කරන්න හදනවා. ඔය 
බබාෙග් ෙසල්ලම් අපි දන්නවා.  

හැබැයි, ගරු කථානායකතුමනි, මම එකක් පැහැදිලිව 
කියනවා. මධ්යම පාන්තිකයන්ට ෙමම අය වැෙයන් සලකලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙකොෙහොමද? මධ්යම පාන්තිකයන් පසු ගිය කාලෙය් 
රුපියල් 60,000ක මාසික වැටුපක් ගත්තා නම්  ඒ 
ෙගොල්ෙලොන්ෙගන්  tax එකක් අය කළා. රුපියල් 60,000ක් 
මාසික වැටුප් ගත්ත පුද්ගලයාෙගන් පතිශතයක් හැටියට  tax 
එකක් අය කළා. නමුත්, ඒ  tax එක අද අඩු කරලා තිෙබනවා. 
සියයට 16ක් විතර tax අය කළා. සියයට 8ක්, සියයට 15ක්, 
සියයට 24ක් දක්වා PAYE tax එකක් අය කළා. අද ඒක නවත්වා, 
බද්ෙදන් නිදහස් උපරිම මාසික වැටුප් සීමාව ලක්ෂ 2 ක් කර 
තිෙබනවා. රුපියල් 60,000ක මාසික වැටුපක් ලබා ගන්නා 
පුද්ගලයාෙගන් අය කළ tax එක අද අය කරන්ෙන් නැහැ.  
රුපියල් 60,000, රුපියල් 70,000, ලක්ෂය, ලක්ෂ එකහමාර වැටුප් 
ලබාගන්නා අයෙගන් tax අය කරන්ෙන් නැහැ. බදු ගැහුවාය 
කියනවා. ෙමොන බම්බුවක්ද 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙම් කියන්ෙන්? දැනෙගනද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ෙමතුමන්ලා 
හරියට දැනෙගන ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්.  වැටුප ලක්ෂ ෙදකක් 

1913 1914 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙතක් බදු නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒෙකන් මධ්යම 
පාන්තිකයා ට අවුරුද්දකට ලක්ෂ එකහමාරක් විතර පඩිෙයන් 
ඉතුරු ෙවනවා. ඉතින් ෙම් දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව ෙලස දවසකට 
රුපියල් 13ක් ෙම් සියලුෙදනාට ෙගවා ගන්න බැරිද ගරු 
කථානායකතුමනි? ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්?  

රටක් හදන්න නිදහස් අධ්යාපනය ඉල්ලනවා. ඉස්පිරිතාලයට 
ගියාම පැනෙඩෝල් ෙපති ෙදක නිකම් ෙදන්න ඕනෑ. පාසල් යන 
ළමයාෙග්  නිල ඇඳුම් ටික නිකම් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සියලු ෙද්ම 
නිකම් තමයි ෙදන්න ඕනෑ. දුම් පරීක්ෂණ සහතිකයට දවසකට 
රුපියල් 13ක් ෙදන්න බැරිද? ලජ්ජයි! ෙම් ෙබොරුවට ඉල්ලන්ෙන්. 
ෙම් කියන කථා අහෙගන ඉන්න ෙකොට ලැජ්ජයි.  

මම අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මම 
එතුමාට ආදරය කරනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, එතුමා එෙහම කථා 
කරන්ෙන් ඇයි කියා. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අද කථාෙව්දී 
අගමැතිවරයාට දිගින් දිගටම පහර ගහෙගන, පහර ගහෙගන ගියා.  
JVP එකට ෙවලා තිෙබන්ෙනත් ෙමොකක්ද? හැම දාම ෙහොඳ ෙද්ට 
ෙහොඳයි කියන්ෙනත් නැහැ, නරක ෙදයට නරකයි කියන්ෙනත් 
නැහැ. හැම ෙදයටම නරකයි කියනවා. පඩි වැඩි කළත් නරකයි, 
පඩි අඩු කළත් නරකයි. ෙපෞද්ගලික අංශයට පඩි වැඩි කෙළොත් 
රජෙය් අයට වැඩි කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි කියලා අහනවා. රජෙය් 
අයට වැඩි කෙළොත් ෙපෞද්ගලික අංශයට වැඩි කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි 
කියා අහනවා. ෙකොෙහේ ෙහෝ පශ්නයක් ඇති කර ගන්නවා. එෙහම 
ෙනොකෙළොත් ඒ අයට පැවැත්මක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ෙද්ශපාලනය 
ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, ආෙයෝජකයන් ෙනොෙගන ෙම් 
ආර්ථිකය දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ගරු කථානායකතුමනි?  

ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, -අෙප් සුජීව 
ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දීත් කිව්වා.- 2000දී අෙප් 
අපනයන සියයට 30ක් තිබුණු එක 2014 වන විට සියයට 15ක් 
දක්වා -සියයට 50කින්- පහළ බැහැලා කියලා. ඒ කාලෙය් 
සපත්තුවලට ෙමොනවාද අඩු කළාය කියා පවිතා ෙද්වි වන්නිආරච්චි 
මන්තීතුමිය කියනවා මම අහෙගන හිටියා. අෙන්, එෙහම නම් 
සපත්තු අපනයනය ෙවන්න එපා යැ. අරවා අඩු කළා ලු; ෙම්වා අඩු 
කළා ලු;ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා නඟා සිෙටව්වා ලු. ෙදයියෙන්! 
එෙහම නඟා සිෙටව්වා නම් ෙම් රෙට් අපනයනය සියයට 50කින් 
අඩු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔව්, ඉතින් ඒ ආණ්ඩුව නටපු නැටුමකුත් 
නැහැ, ෙබෙර් පලුවකුත් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැනත් පශ්න 
ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරයට මුදලක් ලබාදීම 
ගැන ෙනොෙයකුත් තැන්වල කථා ෙවනවා. නමුත්, ෙම්ෙක් ගැබ් 
ෙවලා තිෙබන අර්ථය ෙමොකක්ද? ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය දීෙමන් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීම තුළ අප එක ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒක තමයි, ෙම් රෙට් විනාශකාරී ෙලස මුදල් හම්බ කරපු 
කමෙව්දයට පාර කපන එක නැවැත්වීම. ෙපොෙහොර ෙගන්වන 
බිස්නස්කාරෙයෝ හිටියා නම් ඒ businessවලින් deal ගැහුවා නම්, ඒ 
කාල ෙය් ෙකොමිස් ගත්තා නම් ෙමොකක්ද තත්ත්වය? අද 
විනිවිදභාවයක් තිෙබනවා. අද අපට එක එක අය ෙචෝදනා 
කරනවා, "අරවා කරන්න පුළුවන්, ෙම්වා කරන්න පුළුවන්?" කියා. 
එෙහම කරන්න බැහැ. ආර්ථිකය සම්බන්ධ කමිටුවක් තිෙබනවා. ඒ 
කමිටුවට යන්න ඕනෑ. පක්ෂ ෙදෙක්ම ෙද්ශපාලන නායකයන් 
ඉන්නවා. අප ඉදිරිපත් කිරීම් කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාෙග් 
කාලෙය් වාෙග් unsolicited ෙද්වල් කරන්න බැහැ; ෙසල්ලම් 
දමන්න බැහැ. අද ෙම් රට තුළ කරන හැම ෙදයකම විනිවිදභාවයක් 
තිෙබනවා. අද මිනිසුන්ට අයිතියක් තිෙබනවා. අද ඉන්න 
මාධ්යෙව්දින්ට නිදහසක් තිෙබනවා.  

ජනාධිපතිතුමාටයි, අගමැතිතුමාටයි තමයි අද වැඩිම හරියක් 
බණින්ෙන්. ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතා ෙගනිච්චාය කියනවා; 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙගයක් හැදුවාය කියනවා. අෙන් ෙදයියෙන්! 
ෙමතුමන්ලා ඒ කාලෙය් මාළිගා කීයක් හැදුවාද? අපට ඒවා 
අමතකද? ගමක් ගමක් ගාෙන් මාළිගා හැදුවා. අද මාධ්ය නිදහස 
තිෙබනවා. මාධ්යයටත් ඒක අමතක ෙවලා තිෙබනවා.  අද රටට 
විනිවිදභාවයක් හදා තිෙබනවා. ඒකයි ෙම් රට ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගරු සභාෙව් කාලය වැඩිපුර 
ගන්ෙන් නැහැ.  ෙම් අගාමාත්යවරයාත්, ජනාධිපතිවරයාත් ෙම් රට 
අද අලුත්  මාවතකට ෙගනැත් තිෙබනවා. රෙට් අලුත් ෙවනසක් 
ඇති කර ති ෙබනවා. ෙම්ක අභිෙයෝගයක්. මා දන්නවා, ෙම් 
අභිෙයෝගය ජයගැනීම ඒ තරම්ම ෙලෙහසි වන්ෙන් නැති බව. 
නමුත්, ආෙයෝජකයන් ගලාෙගන එන්න ෙම් රෙට් ෙවනසක් 
කරන්න ඕනෑ. ආ ෙයෝජකයන්ට අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. රෙට් 
නිෂ්පාදන වැඩි කරලා රැකියා දසලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළට යන්න 
ඕනෑ. ෙම් සියලු ෙද් කරන්න ඒ ශක්තිය, ඒ අවස්ථා ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන කාරණය වශෙයන් බැංකු 
ගනුෙදනු ගැන මා කියන්නම්. බැංකුවකින් ලක්ෂ දහයක් ගන්න 
ෙකොට බැංකුවට සල්ලි ෙගවන්න ඕනෑය කියමින් අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා ඉතා කැත විධියට බැණපු හැටි මා දැක්කා. බලන්න, 
ෙමොන තරම්  අසත්යද පකාශ කරන්ෙන් කියා? මිනිසුන් ෙමොන 
තරම් ෙනොමඟ අරින කථාවක්ද ඒ කියා තිෙබන්ෙන්? එතුමා 
ෙකළින්ම ඒ ගැහුෙව් ගැලරි පන්තියට, ෙද්ශපාලනෙය් තුෙන් 
පන්තියට. ෙමොකක්ද ඒ කියපු ෙබොරු කථාව? ෙමොකක්ද ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ? ෙමොකක්ද, රවි කරුණනායක මැතිතුමා ෙදන්න හදන 
දර්ශනය? එතුමා කිව්වා, ලක්ෂ දහයක් බැංකුෙවන් ගත්තාට-
බැංකුෙව් cashierෙගන් ගත්තාම-  බදු ගහන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද 
ඒෙක් අදහස?  බැංකුෙවන් සල්ලි ගන්නවා නම් බැංකුවක් හරහා 
බැංකුෙවන්ම ගනුෙදනු කරන්න කියලා කිව්වා.  ඇයි ඒ? ෙම්ෙක් 
ඊට වඩා අදහසක් තිෙබනවා. බැංකුකරණය ඇතුෙළේ මුදල් හුවමාරු 
කිරීම එනම්  ඩිජිටල්කරණය කිරීම තුළිනුයි ෙම් ඉස්සරහට යන්න 
හදන්ෙන්; අලුත් ෙලෝකයට යන්න හදන්ෙන්; E-Wallet system 
එකට යන්න හදන්ෙන්. ෙකොම්පැනියක, ආයතනයක පඩි 
ෙගවන්න ඕනෑ වුණාම "ආයතනෙය් ඉන්න සියලු ෙසේවකයින්ෙග් 
බැංකු ගිණුම්වලට පඩි ටික බැර කරන්න" කියලා බැංකුවට ඒ 
මුදල් ටික ෙගනිහිල්ලා ෙදනවා. එතෙකොට ඒවා ඔක්ෙකොම 
සංඛ්යාගත ෙවනවා. රටක් කරෙගන යන කමෙව්දයක් තිෙබනවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්වා ෙමතැන ඉන්න මැඩියන්ට 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] මැඩියන්ට 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. රටක් කරන කමෙව්දයක් තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] ගෙම් චණ්ඩින්ට ෙම්වා ෙල්සියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

[බාධා කිරීම්] ඔය මැඩිෙයෝ 

1915 1916 

[ගරු  හරින් පනාන්දු  මහතා] 
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[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කෑ ගැහුවාට කිසි පශ්නයක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් 
දවස්වල වැස්ස වැඩියිෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් ඓතිහාසික අවස්ථාෙව් මෙග් තරුණ 
මන්තීවරුන්ට මම ආදරයට ෙපොඩි විහිළුවක් ෙදකක් කෙළේ. 
හැබැයි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

"ධම්මපදෙය්" ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 
"සාරං ච සාරෙතො ඤත්වා -අසාරං ච අසාරෙතො 
ෙත සාරං අධිගච්ඡන්ති - සම්මාසංකප්පෙගෝචරා" 

ගරු කථානායකතුමනි, සුදු ඇඳි වත ෙපොරවාෙගන, ඇල් 
වතුරත් නිවලා ෙබොන මහත්තයාට ෙනොෙවයි මම ෙමෙහම 
කියන්ෙන්. හැබැයි, එතුමාටත් ෙම්ක ගැළෙපනවා. සාරවත් ෙද් 
සාරවත් ෙලසත්, අසාරවත් ෙද් අසාරවත් ෙලසත් පිළිගන්න 
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම මනසක් දියුණු කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම මනසක් දියුණු කර ගන්ෙන් නැතිව වහල්ලු 
ෙලස ජීවත් වුෙණොත් හැම දාමත් ඔය වහල්භාවයට අයිති ෙවන්න 
ෙවනවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්තයා කිව්වා වාෙග් මමත් 
ෙමෙහම කියනවා: 

  
"මඟ ෙහොඳට තිෙබ්  නම් 
 යන්න දෑසත් ෙපෙන් නම් 
  කිම බැදිවල යන්ෙන් 
 මං මුළා වූ එකකු ෙසේ" 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි ෙත්රුමත් කියලා මම මෙග් 
කථාව අවසන් කරන්නම්. පාර ෙහොඳට ෙපෙනන්න තිෙබනවා 
නම්, යන්න ඇස් ෙදක ෙපෙනන්න තිෙබනවා නම්, කැලෑ ගණෙන් 
රස්තියාදු ගහන්ෙන් ඇයි? මං මුළා ෙවලා එංගලන්තෙය් ගිහිල්ලා 
ඉන්න තුන්මුල්ෙල් විමෙල් වාෙග් ෙවන්න එපා කියලා මම 
කියනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාටත් 
මම පශංසා කරන්න ඕනෑ. He has actually executed a 
revolutionary Budget and I wish him all the very best. I think 
Sri Lanka will have a great future in the years to come.  We 
wish him all the best! 
Thank you, Sir.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා. 
 
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 කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතා වැදගත් පශ්නයක් තමයි මම 

අහන්ෙන්. හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අය 
වැය ෙදවැනි වර කියවීෙම් ඡන්දය පවත්වන අද දිනෙය්ත් ආෙව් 
නැහැ. අඩු ගාෙන් දැන්වත් ඇවිල්ලා, - [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. Hon. Ravi Karunanayake, 

you may go ahead. [බාධා කිරීම්] 
 
[අ.භා. 4.31] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 අය වැය ෙදවන වර කියවීෙම් 

විවාදෙය්දී ගරු අමාත්යවරුන්, රාජ්ය අමාත්යවරුන්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරුන් සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් අදහස් දැක්වීම 
පිළිබඳව මෙග් කෘතඥතාව මම පුද කරනවා. ෙම් අවස්ථාවට 
මන්තීවරු එකසිය අසු ෙදෙදෙනකු කථා කරලා තිෙබනවා. නලින් 
බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් අය වැය ගැන වචනයක්වත් කියන්ෙන් 
නැතිව, පන්සල්වලට  ගිහිල්ලා එක එක ෙද්වල් කියන එක නම් 
අපටත් ෙලොකු පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
එතුමා ඒ කියපු ෙද්වල්වලටත් මම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී උත්තර 
ෙදන්න බලාෙපො ෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා.  

අ පෙග් රජය ඔබතුමන්ලාෙග් වටිනා අදහස් සැලකිල්ලට 
ෙගන, අවශ්ය වන පරිදි නම්යශීලීව කටයුතු කරන බව 
පථමෙයන්ම මම ෙම් ගරු සභාවට දැන්වීමට කැමතියි.  

මෑත දශක කීපයකට කලින් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය 
කථාවලින් පසුව ෙමතරම් දීර්ඝව අය වැයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා සිදු 
වූ අවස්ථාවක් ඇතැයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. එය ඉතා 
සාධනීය තත්ත්වයක්. එෙසේම අය වැය  විවාදය පැවැත්වූ කාලය 
තුළ ගරු මන්තීතුමන්ලා දැක්වූ අදහස් වාෙග්ම එහිදී පැන නඟින 
ලද ඇතැම් කරුණු පිළිබඳවත් මම ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි 
කරන්න අදහස් කරනවා. මම කලින් කිව්වා වාෙග් මන්තීවරු 
එකසිය අසූ ෙදෙදෙනක් ෙම් ෙමොෙහොත වන තුරු ෙම් අය වැය 
පිළිබඳව කථා කරලා තිෙබනවා. මම ෙම් ගරු සභාෙව් හිටිෙය් 
නැති වුණත්, මෙග් කාමරෙය් සිටින අවස්ථාෙව්දීත්, අෙප් කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාම පැවසූ පරිදිත් එම මන්තීවරුන් කරපු 
කථා පිළිබඳව මම අවධානය ෙයොමු කළා. ගරු මන්තීතුමන්ලා අය 
වැය පිළිබඳව ෙහොඳ අදහස ්ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අනවශ්ය ෙද්වල් කියලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ හැම ෙද්ටම උත්තර 
දීම මා සතු කාර්ය භාරයක් වන නිසා මම ෙම් අවස්ථාව ඒ සඳහා 
උපෙයෝගි කර ගන්නවා. මට ෙපර කථා කරපු හරින් පනාන්දු 
මන්තීතුමාට මෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා. ෙමොකද, මම අය වැය 
ගැන කථා කරපු හුඟක් ෙද්වල් ඉතාමත් ලසස්නට, සාරාංශව  
එතුමා ඉදිරිපත් කළා. 

අය වැෙයන් කියපු ආකාරයටම අපි ජීවන වියදම අඩු කළා. 
සැබෑ ෙලෝකෙය් තිෙබන දත්ත තමයි  අපි අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් 
කෙළේ. අපි ෙම් ෙම් ෙද්වල් ෙවන්න යනවාය කියලා කිව්ෙව් නැහැ. 
අපි කිව්ෙව්, "ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20වැනිදා රෑ 12.00 ඉඳලා 
බඩුවල මිල අඩු ෙවනවා"ය කියලායි. ඒ සහනය අපි ලබා දුන්නා. 
ඒ වාෙග්ම තමයි,  අපට ලැබුණු ආර්ථිකය පිළිබඳවත්. 2016 අය 
වැය හදන අවස්ථාෙව්දී අපි හිතුෙව්, "ආර්ථිකය bandage කර 
හරියන්ෙන් නැහැ. අලුත් ආර්ථිකයක් අපි ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ" 
කියා. ඒක තමයි අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් අගමැතිතුමාත් අපට 
දුන්න නිර්ෙද්ශය. ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් අෙප් කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සියලුෙදනා, අෙප් ඇමතිවරු හා මන්තීවරු, ඒ වාෙග්ම 
අෙප් විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ඉදිරිපත් කළ අදහස් උපෙයෝගි 
කරෙගන අපි සංෙශෝධනත් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ගැන කිසිෙසේත්ම 
පශ්නයක් නැහැ කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

මා ෙම් අවස්ථාව කරුණු ෙදකක් සඳහා උපෙයෝගි කර 
ගන්නවා. එකක් තමයි, ෙමවර අය වැය සම්බන්ධෙයන් ෙකොටසක් 

1917 1918 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංවිධානාත්මකව අදහස් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අෙනක් අය 
කුහකකමින් අදහස් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මා හිතනවා, 
කුහකකමින් අදහස් පකාශ කළ අයට මෙග් කථාව අවසාන වන 
විට ෙම්ෙකන් අදහස් කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක 
ෙපෙන්වි කියා. පශ්න හත අටක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒවාට 
අංග සම්පූර්ණ උත්තර අප ෙම් අවස්ථාෙව් ලබා ෙදනවා. 

ඉස්ෙසල්ලාම මා කථා කරන්න කැමැතියි, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය සම්බන්ධව. 2015 වසෙර්දී ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
සඳහා ෙවන් කර තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 35ක - මිලියන 
35,000ක- මුදලක්. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 37,500ක් -
බිලියන 37.5ක්- දක්වා එම පමාණය වැඩි කර තිෙබනවාය කියන 
එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. දැනටමත් 2016 
අය වැ ය ඇස්තෙම්න්තු මඟින් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට රුපියල් 
බිලියන 35ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඉතුරු මුදලත් අප ෙවන් කර 
තිෙබනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. 
වී ෙගොවියාට ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය අපි ෙහක්ෙටයාර එකක් 
දක්වා අඩු පමාණයකට දුන්නා කියා, ඉල්ලීමක් තිබුණා 
ෙහක්ෙටයාර පමාණය වැඩි කරන ෙලස. අපි ඒක ෙහක්ෙටයාර 
ෙදක දක්වා වැඩි කර තිෙබන බවත්, ඒ සහනාධාරය පලතුරු සහ 
එළවලු වගාකරුවන්ටත් ලබා දීමට ෙයෝජනා කර තිෙබන බවත් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා සතුටින් පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙත්, රබර් හා ෙපොල්වලට? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙත්, රබර් හා ෙපොල්වලට restructuring එකක් ඉදිරිපත් කර 

තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ ෙභෝග ගැන කමිටුවක් තුළින් තීරණ 
ගන්නවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි පැලැස්තර අලවන්ෙන් නැතුව, 
ගන්නා තීරණය අගමැතිතුමා මඟින් ඉදිරිපත් කරනවා. මාසයක් 
යන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ උත්තරයක් අප 
ලබා ෙදනවා. නමුත්, දැන් කියාත්මක වන විධිය ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් 31වන ෙතක් යනවා. ජනවාරි මාසය ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා 
ඔබතුමන්ලාෙග් පෙද්ශවල තිෙබන පශ්නයට අපි අංග සම්පූර්ණ 
උත්තරයක් ලබා ෙදනවා.  

අය වැය කථාෙව්දී ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැබීය යුතු වී 
ෙගොවීන් නිශ්චිතව හඳුනාෙගන, ඵලදායිතාව වැඩි වන පරිදි 
ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීමට ෙයෝජනා කරන ලදි. කෘෂිකර්ම 
ඇමති මීට දවස් ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා මෙග් අමාත්යාංශයට 
ඇවිල්ලා එතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ පශන් ඉදිරිපත් කළා. 
පශ්න ගණනාවක් තිබුණා. අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ සාකච්ඡා 
අන්තිමට අවසන් වුෙණ්, ඵලදායිතා දිශාවට යන productivity-
oriented ෙපොෙහොර සහනාධාර කමයක් ඇති කිරීෙම් 
ෙයෝජනාෙවන්. ඒ නිසා තමයි පලතුරු හා එළවලු   වගාකරුවන් 
සියලුෙදනාටම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න අපි අදහස් කෙළේ. 
ඒකට රුපියල් බිලියන හත අටක් යනවා. අපි ඒ පතිපාදන 
පමාණයත් ෙවන් කර තිෙබනවාය කියන එක සතුටින් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

අපට අවශ්ය වනවා, සුළු පරිමාණ ෙගොවි නිෂ්පාදන දියුණු 
කරන්න. ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිබුණා, 2018වන 
විට අපි ආනයනය සම්පූර්ණෙයන් නතර කරන්න අවශ්යයි කියා. 
ඒක අදාළ වනවා අල, ලූනු, තිරිඟු, ෙසෝයා සහ මිරිස ්
සම්බන්ධෙයන්. අපට එක පශ්නයක් තිෙබනවා. සියලුෙදනාම 

කියා තිෙබන්ෙන්, අල හැර අෙනක් ඒවා ආනයනය නතර කිරීෙම් 
ගැටලුවක් නැති බව. අල සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
2018වන ෙකොට ඒකට විසඳුමක් ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ සඳහා ගත හැකි පාෙයෝගික විසඳුම්, ඔෙබ් පෙද්ශ තුළින් 
දැනුවත්ව ඔබතුමන්ලාටත් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  

ඊළඟට, අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ගනිමු. මෙග් මිත බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන්න 
උත්සාහ කළා. මට ඇත්ත වශෙයන්ම දුකයි. ෙම් ගැන 
දැනුවත්කමක් තිබුණා කියා මා හිතුවා. නමුත්, ඒ කළ පකාශ නිසා 
මා හිතුවා ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න.  

අෙප් Appropriation Bill එෙකන් අපි ෙපන්වා දුන්නා, රාජ්ය 
වියදම ෙලස ෙමපමණක් ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා. ආදායම 
ෙම් ආකාරෙයන් ලබා ගන්නවා කියා. එතුමා කිව්ෙව්, අපි 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් පතිපාදන වැඩිෙයන් ෙවන් ෙනොකර 
ව්යාංගෙයන් ෙපන්වා දී තිෙබනවා; ෙමොකක්ද ෙම් කර තිෙබන්ෙන් 
කියා. ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා අපි ෙපන්වා දී තිෙබනවා. නමුත්, අධ්යාපනයට ෙවන් කරන 
ලද අය වැය පතිපාදන පිළිබඳව මහ ජනතාව ෙනොමඟ යවන 
ආකාරයට අප රජය කටයුතු කර ඇති බවට ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරු කීප ෙදෙනක් විසින් අදහස් දක්වා තිෙබනවා. එම නිසා 
ඒ සම්බන්ධව ම විසින් ගරු සභාවට කරුණු පැහැදිලි කළ යුතුයි 
කියා අදහස් කරනවා.  

2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 26වන දින මා ෙම් පිළිබඳව 
පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කළද, ෙමම කරුණු තවදුරටත් පැහැදිලි 
කිරීම උචිත බව ෙපෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් අදහස් දක්වමින් 2016 වසෙර් පුනරාවර්තන වියදම 
රජෙය් ආෙයෝජනවලින් පවත්වාෙගන යෑෙම් පිරිවැය -ඉඩම් හා 
ෙගොඩනැඟිලි. ඒක තමයි revalue කර තිෙබන්ෙන්.- ෙලස රුපියල් 
බිලියන 121.4ක් ඇතුළත් කිරීෙමන් වැරදි සහගත ෙලස කටයුතු 
කර ඇති බවද සඳහන් කර ඇත. ෙමම ගණනය කිරීම ඇතුළත් 
කරනු ලැබුෙව් ජාත්යන්තර ගිණුම්කරණ පමිතීන්ට අනුව දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් ලැෙබන ආදායෙමන් අධ්යාපනය සඳහා 
වැය කරන මුදල නිවැරදිව ඇතුළත් වන පරිදිය. එෙහත් ෙම් 
පිළිබඳව වැරදි මතයක් සමාජගත කිරීමට උත්සාහ කිරීම පිළිබඳව 
මා කනගාටු ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, මීට ෙපර  ගරු 
අගමැතිතුමා Zero-based Budgeting  එකක් ගැන පකාශ කළ 
බව. අපි මාස 09කට ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා, "හැම අමාත්යාංශයක්ම 
2016 වර්ෂයට මුදල් ලබා ගන්න අවශ්ය නම් Zero-based 
Budgeting  එකක් තුළින් කටයුතු කරන්න අවශ්යයි." කියා.   එහි 
මූලික අරමුණ වන්ෙන්, ඒ ආයතනවල තිෙබන ඇත්ත වත්කම්, 
ඇත්ත බැරකම් ෙමොනවාද කියා ෙසොයා බැලීමයි. ඒක තමයි 
ෙසොයා බලා කියාත්මක කෙළේ. ඒ සම්බන්ධව ෙනොමඟ යවන 
පකාශ ඉදිරිපත් කරන පශ්නයක් තමයි දැන්  තිෙබන්ෙන්.  

අපි කිව්වා, "සියලුම අමාත්යාංශවල ඒවා අපට දවසින් 
ෙදෙකන් කරන්න බැහැ" කියා. අපි මුලින් ගත්ෙත් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය සහ ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය.  නමුත් අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපොෙරොන්දු වුණා, "2016 - 2017 අය වැය හදන 
ෙකොට රෙට් තිෙබන සියලුම ආයතනවල සැබෑ ආදායම් වියදම් 
ඉදිරිපත් කරනවා" කියා. ෙමොකද, 2016 වර්ෂෙය් අග වන ෙකොට 
සියලුම ආයතන   Zero-based Budgeting  එකක් තුළිනුයි අපි 
කටයුතු කරන්න යන්ෙන්.   

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

1919 1920 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
You say that you have taken a valuation of Rs. 121 

billion. The question is, there are about 11,000 schools in 
the country.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
There are 10, 862 schools and 95 per cent of that 

number is functioning. 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
How did you do the valuation and on what basis have 

you done the valuation? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
There is a government valuation which goes on a 

regular basis. 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
You need a valuation report and you need a certificate 

on that. Was all that done within these three months?  If 
so, it is excellent. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
You do not know. The Government Valuation 

Department does this for all the institutions and this was 
in their books.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Then, you have to have a zero value because there are 

schools which are over 40 years. When you have 2 ½ per 
cent  depreciation on buildings within 40 years,  that 
means you have a zero value. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Keheliya Rambukwella, do you not know that 

there is an Asset Register? You cannot have a zero value 
in the Asset Register. Those were fictitious assets. Those 
are the very things that we are trying to eradicate. That is 
the nonsense that went on in this country. Those fictitious 
assets were converted into real time people’s assets and 
that is how this has been done. This entire thing was there 

in the Government Valuation Department. These were 
not hypothetical figures that were extracted from the 
skies to put in here.   

ගරු කථානායකතුමනි, 2016 වසෙර් පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රුපියල් බිලියන 167.6ක් ෙවන් කර ඇති ෙහයින්, පශ්නගත 
කරුණු වශෙයන් ගරු මන්තීතුමන්ලා සඳහන් කරන රුපියල් 
බිලියන 121.4ක් වූ මුළු මුදල පුනරාවර්තන වියදමින් අඩු කළ විට 
රුපියල් බිලියන 46.2ක් ෙවන් කර ඇත.  20 14 වර්ෂෙය් 
පුනරාවර්තන වියදම හා සැසඳූ විට ෙමහි රුපියල් බිලියන 8.9ක 
වැඩි වීමක් තිෙබ්.  

එෙසේම 2016 වර්ෂය සඳහා මූලධන වියදම ෙලස අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය ෙවත රුපියල් බිලියන 18.4ක් අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තුව මඟින් ෙවන් කර ඇත. මා විසින් ඉදිරිපත් කරන 
ලද අය වැය ෙයෝජනා මඟින් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් මූලධන 
වියදම සඳහා තවත් රුපියල් බිලියන 63.95ක් සහ පුනරාවර්තන 
වියදම ෙලස තව රුපියල් බිලියන1ක් අතිෙර්කව ලබා දී ඇත 
කියන එක මා නැවත මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ තුළින් 
සම්පූර්ණෙයන්ම රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අධ්යාපනය 
සඳහා ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 5.41යි. ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් ෙනොමඟ යැවීෙම් පකාශය අනුව අපි 
ඒක අඩු කළත්, රුපියල් බිලියන 5.11ක පමාණයක් 
සම්පූර්ණෙයන්ම අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබනවායි කියන එක 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ අනුව, 2016 
වර්ෂය සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් පශ්නගත පතිපාදන 
ඇතුළත් ෙනොකළ ද ෙවන් කළ මුදල රුපියල් බිලියන 126.9යි.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of 

Order එක? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා මෙග් නම සඳහන් කළ නිසා මා 

ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන 
පකාශයක් කිසි ෙසේත්ම ෙම් ගරු සභාවට මා විසින් ඉදිරිපත් කෙළේ 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. Hon. Ravi Karunanayke, you go ahead. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Thank you, Sir. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පතිශතයක් ෙලස 

සියයට 245ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවායි කියන එක මා සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ආරාධනා කරනවා, 
ඔබතුමන්ලාට ජනවාරි මාසෙය් 01වැනි දා සිට - [බාධා කිරීම්] 

1921 1922 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
A point of Order is being raised by the Hon. Bimal 

Rathnayake. 
  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙම් පිළිබඳවම කරුණක් මතු කරන්න 

තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන ගරු 
මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා  අය වැය විවාදෙය් කළ 
කථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන ලද ෙල්ඛනය මා සතුව තිෙබනවා. එතුමා 
ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය්ම නිෙයෝජිතෙයක්. එතුමා ඉදිරිපත් කරන 
එක අනුව ගත්තත්, the expenditure as of GDP සියයට 3.7යි. 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒක ඉදිරිපත් කළා. මා කියන්ෙන් සියයට 
2.7යි කියලායි. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමාෙග්ම පක්ෂෙය් සිටින ගරු 
මන්තීතුමා table කරපු ෙල්ඛනය ෙම් තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත ගණන 
ගත්ෙතොත්, සියයට  2.72යි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් විවාදය සජීවීව විකාශනය වන නිසා ඔබතුමා නිකම් 

ෙබොරුවට පශ්න කරන්න එපා. ඔබතුමා දන්ෙන් නැත්නම් 
අහගන්න. රාජ්ය අංශයට 3.71ක් සහ ෙපෞද්ගලික අංශයට 3.14ක් 
එකතු කරලා තිෙබනවා. සියයට 245ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවායි 
කියන එක මා කියන්න කැමැතියි.    

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  
රාජ්ය අංශෙය්  එකයි, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් එකයි දන්ෙන් 

නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කඳ montessori වුණාට -[බාධා කිරීම්] 2016 අධ්යාපනය 

සඳහා ෙමතරම් මුදලක් ෙවන් කරනු ලැබීමට ෙහේතු වූ කරුණු 
රැසකි. ගම්බද පාසල් ෙකෙරහි පසු ගිය කාලෙය්දි දැක්වූ අඩු 
සැලකිල්ල ෙහේතුෙවන් දැෙය් දූ දරුවන්ට අහිමි කරනු ලැබූ මූලික 
අයිතිවාසිකම් වන පානීය ජල පහසුකම් සහ සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් නැවත ලබා දීම පධාන කාරණාවකි. ෙම් යටෙත්, සියලුම 
පාසල්වල පානීය ජලය සම්බන්ධ ගැටලු සහ සනීපාරක්ෂක ගැටලු 
විස ෙඳනු ඇත.  ෙමය ෙකතරම් දුෂ්කර වුවද අනාගත පරපුර 
ෙවනුෙවන් අප විසින් ඉටු කළ යුතු ආෙයෝජනයකි. ෙමයට 
අමතරව ගුරු නිවාස ඉදි කිරීම්, රසායනාගාර පහසුකම් වැඩි දියුණු 
කිරීම, මානව සම්පත් සංවර්ධනය සහ අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් 
සියලුම අංශ ආවරණය වන පරිදි සමස්ත ගුණාත්මක සංවර්ධනයක් 
අෙප්ක්ෂා කරමින් ඒ සඳහා විශාල පමාණයක පතිපාදන ෙවන් කර 
දී ඇත.  

ඊළඟට, දායකත්ව විශාම වැටුප් කමය. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම් වන විට පළාත් රාජ්ය ෙසේවය ද ඇතුළත්ව මුළු රජෙය් 
ෙසේවකයින් ගණන 12,61,000කි; 1.26 million. විශාමිකයින් 

සංඛ්යාව 5,51,000යි. රජෙය් ෙසේවෙය් දීර්ඝ කාලීන ෙසේවෙයන් 
පසුව විශාම යන රජෙය් ෙසේවකයන්ට සුරක්ෂිත විශාම වැටුප් 
කමයක් සකස් කිරීම අප සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීමකි. විශාම 
වැටුප් සඳහා 2015 වසර ෙවනුෙවන් රජය විසින් දැරීමට නියමිත 
මුදල රුපියල් බිලියන 167ක් - Rs. 167 billion -  පමණ ෙව්. 
ෙමය ඉතා විශාල මුදලක් වන අතර ජනගහනෙය් වයස්ගත වීෙම් 
අනුපාතය සැලකිල්ලට ගත් විට ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ විශාම යන 
රජෙය් ෙසේවකයන් සංඛ්යාව විශාල අගයක් ගනු ඇත. දැනට ඇති 
කමෙව්දය අනුව ඒකාබද්ධ අරමුදලින් වාර්ෂිකව ෙම් සඳහා මුදල් 
ෙවන් කිරීමක් සිදු ෙකෙර්. ඒ අනුව විශාමිකයින් සඳහා අරමුදලක් 
ෙනොමැති වීම අප ඉදිරිෙය් ඇති විශාල අවදානමකි. රජෙය් 
ෙසේවෙය් නිරත වීෙමන් පසුව අෙප්ක්ෂා කරන විශාම කාලය 
සුවෙසේ ගත කිරීමට අවශ්ය ඉඩ පස්ථාව අප විසින් ලබා දිය යුතුය. 
ඒ සඳහා සුරක්ෂිත කමෙව්දයක් ෙනොපමාව ඇති කළ යුතුය. 
එබැවින් ඉදිරිෙය්දී රජෙය් ෙසේවයට ඇතුළත් වන තැනැත්තන් 
සඳහා දායකත්ව  කමය යටෙත් විශාම වැටුපක් ෙගවීමට කටයුතු 
කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇත. එහි ආරම්භක පාග්ධනය වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 1000ක් ෙයොදා රජය විසින් විශාම වැටුප් අරමුදල 
පිහිටුවනු ඇති. ෙම් අය වැය තුළින් ඇති කළ ෙදයක් වශෙයන් ඒ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 1000ක් ෙවන් කරනවා. එමඟින් අපෙග් 
විශාමිකයින් සඳහා සුරක්ෂිත විශාම දිවියක් උරුම ෙකෙරනු ඇත. 
ෙමම අරමුදල කළමනාකරණය කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාරෙය් 
ෙල්කම්, මහ බැංකුෙව් අධිපති, විගණකාධිපති, විශාමලත් 
අභියාචනාධිකරණ ෙහෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකරුෙවක්, 
ගණකාධිකාරිවරෙයක්, වෘත්තියෙව්දියකු සහ ආෙයෝජන 
විශ්ෙල්ෂකයකු ඇතුළත් වන පරිදි මණ්ඩලයක් පිහිටුවීමට 
ෙයෝජනා කරමි.   

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් සභාවට පැමිණ 
සිටින බවක් මට තවම ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. මා ෙම් අවස්ථාව 
උපෙයෝගී කර ගන්නවා, එතුමා කරන්ෙන් ෙමොන වාෙග් 
ෙපෝඩාවක්ද කියන එක ෙපන්වන්න. ෙම් කාරණය ෙම් ගරු සභාව 
ඉදිරිපිට කිව යුතු ෙදයක්. සාමාන්යෙයන් රජෙය් ෙසේවකයකු 
pension ගියා නම්, ෙවනත් පඩියක් ගන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් 
ජනාධිපතිවරයා පඩියකුත් ගන්නවා, pension එකත් ගන්නවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් මම ඉදිරිපත් කරනවා ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙයන් මාර්තු මාසය සඳහා එතුමාට ෙගවා තිෙබන 
pension එක. ෙමන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙගවලා තිෙබන පඩිය. 
මන්තී පඩිය ෙගවනවා, රුපියල් 54,285ක්. තව Entertainment 
Allowance කියලා රුපියල් 1000ක් ෙගවනවා. Fuel Allowance 
කියලා රුපියල් 40,503ක් ෙගවනවා. Cellular Allowance කියලා 
රුපියල් 2000ක් ෙගවනවා. Transport Allowance කියලා 
රුපියල් 10,000ක් ෙගවනවා. එකතුව රුපියල් 1,05,000ක් 
මාසයකට ගන්නවා. ෙම්ක අෙගෝස්තු, සැප්තැම්බර්, ඔක්ෙතෝබර්, 
ෙනොවැම්බර් මාසවල අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි විශාම 
වැටුප. ෙමන්න විශාම වැටුප. මාර්තු මාසෙය්, අෙපේල් මාසෙය්, 
මැයි මාසෙය්, ජුනි මාසෙය්, ජූලි මාසෙය්, අෙගෝස්තු මාසෙය්, 
සැප්තැම්බර් මාසෙය්, ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්, ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
09වැනි දාත් අර ෙගන තිෙබනවා. කීයද ගන්ෙන්? Pension එක 
රුපියල් 97,500යි. Secretary’s Allowance  එක 50,000යි. ඊට 
පස්ෙසේ ඉන්ධන දීමනාව - Fuel Allowance එක -  රුපියල් 
2,01,000යි. රුපියල් 349,000ක් ජනාධිපති කාර්යාලෙයන් විශාම 
වැටුප ෙලස ගන්නා මහින්ද රාජපක්ෂ අද පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා නැහැ, කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද ෙම් ලජ්ජා 
නැතිකම? අෙප් අහිංසක පුද්ගලෙයකු බැරි ෙවලාවත් විශාම 
වැටුපක් අරෙගන පඩියත් ගත්තා නම් ෙමොනවාද ඔහුට කියන්ෙන්? 
[බාධා කිරීම්] එෙහම ගන්නා ෙකනකුටත් දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා කථා කරන්න බැහැ. පන්සල්වලට ගිහිල්ලා කථා 
කරනවා. පන්සල්වල ගිහින් කරපු කථාවලට එතුමාට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී උත්තර ෙදන එක මා සතු කාර්ය භාරයක් ෙලස 
මම සලකනවා.  
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මම එතුමාටත් ෙමය යවන්නම්. ලැබිලා තිෙබන කරුණු සාක්ෂි 
සහිතව අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් -[බාධා කිරීම්] අහෙගන ඉන්න. 
[බාධා කිරීම්] අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමන්ලාට අප කියන ඒවා ගැන 
විශ්වාසයක් නැහැ ෙන්. විශ්වාසයක් ඇති කරන මාර්ගවලින් 
කරුණු ෙපන්වන්නම්. ගිය අවුරුද්ෙද් -2014- ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාට රුපියල් බිලියන 1,652ක් වියදම් කළා. අෙප් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් පත් කරපු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයා මහවැලි සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් තියාෙගන රුපියල් 
බිලියන 377යි පාවිච්චි කරන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙවනසක් 
තමයි අපි ඇති කර තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න, වියදම අඩු කරන 
මාර්ගය. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අපි කියන්ෙන්.  

අෙප් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, අපි 
ෙවලාවක් දුන්නා ඒ මන්තීතුමාට එන්න. නමුත් හිටපු ජනාධිපති, 
හිටපු මුදල් ඇමති ආෙව් නැහැ. දැන් අපි කථා කරනවා. කැබිනට් 
මණ්ඩල ය මෙගන් ඇහුවා ඔහුට ෙකොතරම් ආරක්ෂක භටෙයෝ 
ෙදනවාද කියලා. ෙපොලීසිෙයන් 103ෙදෙනක් ෙදනවා. රථ වාහන 
7ක් ෙදනවා. යුද හමුදාෙව් 550කට වැඩි පමාණයක් ලබා දී 
තිෙබනවා. ෙමහි සඳහන් රථ වාහන විස්තර කිෙයව්වාම, දුසිම් 
ගණන් දීලා තිෙබනවා කියලා තමයි ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කරන්න අවශ්යයි. ආරක්ෂක 
ෙල්කම්ට යුද හමුදාෙව් භටයන් 50ෙදෙනක් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම 
රථ වාහන 15ක් පාවිච්චි කරනවා. ෙම්වා නිසා තමයි ෙම් රෙට් -
[බාධා කිරීම්] අෙපන් අහනවා ෙකොෙහොමද වියදම අඩු කර 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම්, ෙදෙදෙනකු ගැන විතරයි. අපට තවම 
නිල වශෙයන් ෙසොයාගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගාමිණී බණ්ඩාර මහත්මයා ෙමන්න 
ෙමෙහම කියනවා: “I gave false evidence to save Gota.” ෙම්වා 
ගැන ෙමොනවාද කියන්ෙන්? අප ශීලාචාර ෙද්ශපාලන ගමනක් 
යනවා. දැන් සුදු වෑන්වලින් ගිහින් උස්සන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න 
ඇවිල්ලා කියනවා දැන් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා. පිස්ෙතෝෙල් 
තියලා, කථා කරන අවස්ථාෙව්දී -[බාධා කිරීම්] අෙප්ත් සීමාවක් 
තිෙබනවා. ඒ සීමාව ඉක්මවා යන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. එෙහම 
වුණාම -[බාධා කිරීම්] තවත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නම්. බය 
ෙවන්න එපා. තවත් ටික කාලයකින් ෙපන්වන්නම් ෙමොනවාද තව 
තිෙබන්ෙන් කියලා.   

ගරු කථානායකතුමනි, විශාම වැටුප සම්බන්ධෙයන් 
 ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා අපි ෙපන්වා දුන්නා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කළා.  

 උතුරු නැ ෙඟනහිර සංවර්ධනය 

අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා මතක් කළා, ඒ පෙද්ශවලට සෑෙහන 
තරෙම් මුදල් ෙවන් කිරීමක් කර නැහැ කියලා. As a 
Government, we have looked at the entire country as one 
and treated all Provinces on an equal basis. As a matter of 
fact, the North and the East have been overly looked after. 
We have certainly looked at the proposals that had come 
from you all. The President and the Hon. Prime Minister 
said, "If there is a variance, please look into it 
compassionately because that is an area that has been 
undergoing a lot of hardships.” We have been saying very 
openly that the necessary allocations have been made and 
we are moving on. Certainly, if there is a requirement of 
anything further, we are there to ensure that it is met. We 

want to ensure that all - the Sinhalese, Tamils, Muslims, 
Burghers and Malays - live in a very strong Sri Lankan 
social fabric.  

උතුරු නැ ෙඟනහිර නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීතුමන්ලා 
විසින්, යටිතල පහසුකම්වලට අමතරව එහි ජීවත් වන මහ 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා කටයුතු කළ යුතු 
බවට නිරතුරුව අදහස් දක්වන ලදි. ගරු කථානායකතුමනි, උතුරු 
නැ ෙඟනහිර යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට අමතරව ඒ පෙද්ශවල 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා නිවාස ලබා දීම 
ඇතුළු ජීවෙනෝපාය - livelihood - සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා 
රුපියල් බිලියන 14ක් අතිෙර්ක වශෙයන් ෙමම අය වැය මඟින් 
ලබා දීමට තීරණය කර තිෙබනවා. ඒ තුළින් ඔවුන්ට සුරක්ෂිත 
පරිසරයක් ඇති කරනු ඇති.  

වතු යටිතල පහසුකම්  

උඩරට පෙද්ශවල වතු ආශිතව ජීවත් වන ජනතාවෙග් 
පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
ෙකොට වතු නිවාස සකස් කිරීම, ෙතෝරාගත් පාසල් 25ක් ද්විතීයික 
මට්ටමට - secondary level - උසස් කර සංවර්ධනය කිරීම, 
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ආදී කටයුතු සඳහා මුදල් ෙවන් 
කිරීම තුළින් අප එම ජනතාව අමතක කර ෙනොමැති බවත්, 
ඔවුන්ට සමාන සංවර්ධන අවස්ථාවක් ලබා දීමට ෙමම රජය කියා 
කර ඇති බවත් තහවුරු කර තිෙබනවා. 

 

දුම් පරීක්ෂණ ගාසත්ු 

ගරු කථානායකතුමනි, දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට 
ෙයෝජනා කර තිබුණද, එය යතුරු පැදි සහ three-wheelers   
සඳහා අදාළ ෙනොෙව්. වැඩි කරන ලද මුදල් රජෙය් ආදායමක් ෙලස 
ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරනු ඇත.   

ෙමෙතක් කල් ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනි ෙදකකට ෙම් කටයුතු 
outsource කරලායි තිබුෙණ්. ඒ මුදල් ෙපෞද්ගලික අංශයට 
ගත්තාට, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ෙම් වැඩි කර තිෙබන රුපියල් 
පන්දාෙහේ මුදල සම්පූර්ණෙයන්ම RMV  එක හරහා Consolidated 
Fund  එකට එකතු කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන එක 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමතියි. දුම් පරීක්ෂණයට අදාළ 
නියාමන කටයුතු ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් 
සිදු කරනු ඇත.  

 

ෙපෞද්ගලික සමාගම් සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීම 

ෙකොටස් ගනුෙදනු බද්ද අෙහෝසි කිරීම තුළින්  ෙකොටස් 
ගනුෙදනු තුළින් ලබන ලාභය නැවත බද්දට යටත් කිරීමට සිදු 
ෙනොවන අතර, ෙමහි අෙප්ක්ෂාව වන්ෙන් ෙකොටස් ෙවළඳෙපොළ 
ආෙයෝජනය  දිරි ගැන්වීමයි.  

අද උෙද් එහි තිස්වැනි සංවත්සරය සමරන අවස්ථාෙව් අෙප් 
අගමැතිතුමා කිව්ෙව්, 2020 වර්ෂය වන විට ෙමය  සාක් කලාපෙය් 
ෙහොඳම ෙකොටස් ෙවළඳෙපොළ බවට පරිවර්තනය කරන්නට ඕනෑය 
කියන එකයි. ඒ සඳහා අවශ්ය සාධක තමයි අපි ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

අද උෙද් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා යම් 
තර්කයක් ඉදිරිපත් කළ බව මට ආරංචි වුණා. ''සුද්දන්ට විතරද 
ෙම්වා ෙදන්ෙන්'' කියලා එතුමා කියා තිබුණා. එතුමා ෙම්වා ෙදස 
හැම ෙවලාෙව්ම බලන්ෙන් ෙවනස් විධියකින්. සුද්දන් ෙහෝ         
ශී ලාංකිකයන් කියලා ෙවනසක් අප ළඟ නැහැ. ඉතාම ශක්තිමත් 
ශී ලාංකික ව්යවසායකයන් ඇති කරන  එක තමයි අපට අවශ්ය 

1925 1926 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වන්ෙන්. ආෙයෝජනය කරන විට ෙගවන මුදලින් සියය ට 15ක් 
සුද්දන්ෙගන් ඉවත් කරනෙකොට සියයට 10ක් ලාංකික 
ආෙයෝජකයන්ෙගනුත් ඉවත් කර තිෙබනවාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමතියි. විෙද්ශිකයන්  ආරක්ෂා  
කරන්නට ෙපර අෙප්  ශී ලාංකිකයන් ආරක්ෂා කීරීමයි අපි කරන්න 
අවශ්ය වන්ෙන්.  

සමාගම් ඈවර කිරීම සඳහා ෙයෝජිත ගාසත්ුව රුපියල් 
50,000ක් ෙලස සංෙශෝධනය වනු ඇත. අෙප් අදහස තිබුෙණ් 
ෙවනත් ෙදයක්. නමුත් ඒ ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරන විට  
ෙපනුණා, ඒ මුදල ලක්ෂ පහ ෙනොෙවයි, රුපියල් පණස්දාහට අඩු 
කළ යුතුයි කියලා. ඒ කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට 
කැමතියි.  

තවද, සමාගමක සියයට 15ක ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි ෙකොටස් 
හිමිකම් දරන - ෙම්ක නම් අසා දැනගැනීම අවශ්යයි - 
තැනැත්ෙතකුට එම සමාගෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් අසුනක් 
හිමිවිය යුතු බවට  මා විසින් ෙයෝජනා කර ඇති බවද  ඔබෙග් දැන 
ගැනීම සඳහා සඳහන් කරමි.  Quoted company එකක සියයට 
15ක ෙකොටස් අයිතියක් - shares - තිෙබනවා නම්  අධ්යක්ෂ 
මණඩලෙය් ආසනයකට අනිවාර්යෙයන්ම හිමිකමක් තිෙබනවාය 
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට කැමතියි. ඒක 
පතික්ෙෂේප කිරීම ඒ ෙකොටස්කරුවාෙග් අයිතියක්. නමුත් අද 
ෙකොම්පැනි ගණනාවක් සියයට එකක ෙකොටස් තුළින්  සියයට 
95ක ෙකොටස් පාලනය කිරීම සිදු කරන නිසා තමයි ෙම් නිවැරදි 
කිරීම කර තිෙබන්ෙන්. බැංකුවක් සම්බන්ධෙයන් ෙමම සීමාව 
සියයට 10ට අඩු කර තිෙබනවා. බැංකු සහ මූල්ය සමාගම් 
ඒකාබද්ධ කිරීමට අදාළ වන බදු නීති සංෙශෝධනය 2016-2017 
තක්ෙසේරු වර්ෂෙය් සිට ඉදිරියට අදාළ වන පරිදි  කියාත්මක වන 
බවද දන්වමි.  

 
විෙද්ශ ආෙයොජකයන් දිරි ගැන්වීම 

ජාත්යන්තර භාණ්ඩ පවාහනයට විෙද්ශීය සහභාගිත්වය ලබා 
දීම සඳහා අවශ්ය අවම ආෙයෝජන සීමාව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන  5කට සීමා කර තිෙබනවා.  

 
බහලුම් වාහන සඳහා ෙයෝජිත ලියාපදිංචි ගාසත්ුව  

වරාය භූමියට ඇතුළු වන බහලුම් වාහන - container carriers - 
සඳහා ෙයෝජිත මිල රුපියල් ලක්ෂයක්. ෙම් පරණ  ඒවා සඳහා 
ෙනොෙවයි. අලුෙතන් ලියාපදිංචි කරන්න යන ඒවා සඳහා අය කරන 
ගාස්තුව. ෙමෙතක් කල් ඒ සඳහා නීති  ෙනොවන මට්ටමින් 
 එක්ලක්ෂ පනස්දාහක් ෙදලක්ෂයක්  ෙගවනවා. නමුත් මීට පසුව 
නීත්යනුකූලව වරාය අධිකාරියට  රුපියල් ලක්ෂයක් ෙගවලා 
ඉන්පසුව annual fee එකක් විතරයි ෙගවන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ව්යාපාරය සඳහා අලුතින් ලියාපදිංචි වන තැනැත්ෙතකු සඳහා 
අදාළවන එක්වරක් පමණක් ෙගවිය යුතු ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ගාස්තුව ෙලස ඒ කරුණ සංෙශෝධනය කරමි. ඒකට වැරදි අර්ථ 
කථනයක් තිබුණා. වැරදි විධියට ෙපන්වා දී තිබුණා කියා 
ෙපනුණා. එම නිසා එය නිවරැදි කිරීමක් කරනවා.  

 
විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් පැවරීම 

විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් පැවරීෙම්දී  දැනට ඇති විධිවිධාන  
කිසිවක් ඉවත්කර  ෙනොමැති අතර, කල්බදු කමය යටෙත්  
විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් ලබා දීෙම්දී  කල්බදු කමය ඉවත් කර  ඇත. 
එෙසේ  කරනු ලැබුෙව් ෙමම බද්ද ආෙයෝජකයන් අෛධර්යවත් 
කිරීමකට ෙහේතුවක් ෙලස අනාවරණ වී ඇති නිසායි. 
විෙද්ශිකයන්ට සින්නක්කරව ඉඩම් පැවරීමක්  සිදු ෙනොවන අතර, 
99 අවුරුදු  බදු කමය  යටෙත් ඉඩම් ලබාගැනීමට ආෙයෝජකයන්ට 

පහසුකම් සලසනු ඇත. ෙම් කමෙව්දය වරාය  නගර ව්යාපෘතියටද 
- Colombo Port City - අදාළ කරනු ඇත. ෙම්  ගැන පශ්න කරන  
පිරිසක්  ශබ්ද  කරලා කිව්වා, අපි  සුද්දන්ට ඉඩම් විකුණනවා 
කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් Colombo Port City එෙක්                
අක්කර 216ක්ම නිකම්, සදාකල් freehold එකක් විධියට                        
- සින්නක්කරවම - ෙදන්න  කටයුතු කෙළේ කවුද? අපි කථා කරලා  
ඒක නිවැරදි කරලා තිෙබනවා. දැන් අපි ඒක leasehold එකක් 
විධියට තමයි ෙදන්ෙන්. අපි දැන් ඒ ගැන කථා කරලා අවසන් 
කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරන්න කැමැතියි. මීට 
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් ගැන කථා කළ ඔබතුමන්ලා වැදි බණ ෙන්ද කථා 
කෙළේ? නමුත් අපට ඇඟිල්ල දික් කරලා කියනවා ෙමෙහම 
කරනවා කියලා.  

බංග්ලාෙද්ශෙය් ඉඳන් මංජල ෙටක්ස්ටයිල් ආයතනෙය්  කාසි 
සෆ්රුල්ලා මහතා - හිටපු මන්තීවරෙයක්- ඒ තානාපතිවරයා සමඟ 
අද ආවා. ෙම් අය වැයට පසු  එතුමා අදහස ්කළා,  බද්දක් අය 
කරන්ෙන් නැති නිසා තංගල්ල පැත්ෙත් ෙහෝටලයක් ඇති 
කරන්නත්, ෙපොතුවිල්වල garment factory එකක් ඇති කරන්නත්. 
එතුමා අද ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරෙගනයි ගිෙය්. එවැනි 
ආෙයෝජන එන්ෙන් අපි ෙම් බද්ද නැති කරලා තිෙබන නිසායි. 
අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන් ආෙයෝජන ඇති කරන්නයි. එෙහම නැතිව 
ෙම්ක සුද්දන්ට ඉඩම් විකුණන එකක් ෙනොෙවයි. කිසිෙසේත්ම ඉඩම් 
සම්බන්ධ ඒ නීතිවල ෙවනසක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ඉඩම් ෙදන්ෙන් 
ෙදන්ෙන් 99 අවුරුදු බද්දක් හැටියටයි කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

ඒ වාෙග්ම, ෙන්වාසික වීසා කමය ගැන බලමු. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Hon. Minister, how many more 

minutes do you require?  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I need another 20 to 25 minutes.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I have been given time till 5.30 p.m. Is that okay, Sir?  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
In the morning we got the approval.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I will take 25 minutes maximum.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay.  

1927 1928 

[ගරු  රවි කරුණානායක  මහතා] 



2015  ෙදසැම්බර්  02  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ව්යාපාරික අරමුණ ෙවනුෙවන් පැමිෙණන විෙද්ශිකයන් 

දිරිගැන්වීම සඳහා ෙන්වාසික වීසා ලබාදීෙම්දී, අවුරුදු 3ක කාලයක් 
සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 250,000ක,  - US Dollars 250,000 -
  ආමුඛ ෙපේෂණයක් සිදු කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ස්ථිර ෙන්වාසික වීසා 
සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 5ක   ආමුඛ ෙපේෂණ - inward remittances - 
තිබිය යුතුයි. This is only an investment,  not a fee. වැරදි 
මතයක් තිබුණා, එන හැම ෙවලාෙව්ම ෙම්වා ෙගවන්න ඕනෑ 
කියලා. නමුත් ෙමය ආෙයෝජනයක් කෙළොත් ඒ සඳහා ලැෙබන 
ෙදයක් මිස ෙවනින් ෙදයක් ෙනොෙවයි. එෙසේම ෙමම මුදල් ෙමරට 
ආෙයෝජනය කළ යුතුය. ස්ථිර ෙන්වාසික වීසා සඳහා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 5ක  - US Dollars 5 million -   ආමුඛ ෙපේෂණයක් 
තිබිය යුතුය. ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි, කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඇතිවයි. මීට ෙපර ෙදතුන් සියයකට 
ෙන්වාසික වීසා දීලා තිෙබනවා. ඒවා ෙකොයි ආකාරයට දුන්නාද 
කියලා තවම දන්ෙන් නැහැ.   

අපි ඊළඟට, බදු ෙකොමිසමක් පිහිටුවීම ගැන බලමු. රජෙය් 
ආදායම් පූර්ණ විමර්ශනයට ලක්ෙකොට වර්ධනය කර ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් සකස් කර ගැනීමට පූර්ණ බලැති බදු ෙකොමිෂන් 
සභාවක් ලබන වසෙර් පිහිටුවීමට අෙප්ක්ෂා කරමි.  

ඒ වාෙග්ම තමයි වාහන බලපත. රජෙය් නිලධාරින්ට වාහන 
බලපත ලබාදීමට විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් ෙලස ෙයෝජනා කරනු 
ලැබූෙව් මුදල් පදානයක් ලබා දීමටය.  අමතර බදු සහන යටෙත් 
වාහනයක් ආනයනය කර ගැනීම විකල්ප කමෙව්දය කියාත්මක 
කිරීෙම් අෙප්ක්ෂාවයි. ඒ සඳහා ෙයෝජිත වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිෙය්දී 
ඉදිරිපත් කරමි.  

අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපන්වන්නට අවශ්ය කාරණයක් 
තිෙබනවා. දූෂණය සම්බන්ධව අද උදෑසන කථා කරලා තිබුණා.                      
ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙයන් බස් 2,200ක් ෙගන්වා 
තිෙබනවා. එයින් අෙප් රටට මිලියන 1,400ක්, -බිලියන 1.4ක- 
අලාභයක් තිෙබන බව අපි ෙහළිදරවු කරෙගන යනවා. දැන් ඒ 
පමාණය ඊටත් වැඩිය වැඩි වී ෙගන යනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලයට සවිසත්ර පකාශයක් ඉදිරිපත් කරනවා. 
ඒ අමතර ෙකොටස් ගැනීෙමනුත් මිලියන තුන්හාරසියයක 
අලාභයක් තිෙබන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට මතක් 
කරන්න කැමැතියි. අද කථා කරන අවස්ථාෙව්දී හිටපු අමාත්ය 
ෙවල්ගම මැතිතුමා කියලා තිබුණා, ''අපි සුද්දන්ට විකුණනවා'' 
කියලා. අපි කිසිෙසේත් විෙද්ශීකරණයක් කරලා නැහැ. ඒ කාලෙය් 
එක පවුලක් කළ ෙද්වල් නවත්වලා, ෙම් රෙට් පිරිසිදු පාලනයක් 
ඇති කිරීම තමයි අෙප් අරමුණ කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැරදි අන්දමින් කථා කරලා අෙප් 
ආණ්ඩුව ගැන වැරදි පකාශයක් කරන්න  උත්සාහ කරලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග්  point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
බස් ගැන කථා කළා. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, මම කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
බස් ගැන කථා කළා. මෙග් නම කිව්වාෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

ඒක  Bribery Commission එකට දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒක විභාග 
කරපුෙදන්. [බාධා කිරීමක්] නමුත් ෙම් කියන එක බස් එකක්වත් 
අපි ශත පහක්වත් දීලා අරෙගන නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙතොප්පිය දා ගන්න හැදුවාට මම කිව්ෙව් නැහැ. මම කිව්ෙව් 

බස් සම්බන්ධෙයන් කියලා. ඊට පසුව මම කිව්වා, "ෙවල්ගම 
ඇමතිතුමා" කියලා. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මට කථා කරන්න  ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මෙග් නම කිව්වාම 

කථා කරන්න ඕනෑෙන්. මෙග් නම කිව්වාම මම කථා කරන්න 
ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක තමයි. ෙම් බස් එකක්වත් ආණ්ඩුෙව් සල්ලිවලින් ශත 

පහක්වත් දීලා අරෙගන නැහැ. ෙම්කට මම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය අරෙගන තිෙබන්ෙන් උපයාෙගන ෙගවන්නයි. උපයලා 
ෙගවන්නයි අරෙගන දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා ෙනොමඟ යවන 
ෙද්වල් කියනවා. ඒ නිසා මම කියනවා, එෙහම එකක් තිෙබනවා 
නම් ඒ ගැන  විභාග කරන්න කියලා. ෙබොරුවට මඩ ගහන්න 
ලෑස්ති ෙවන්න එපා කියලා. ෙමොකද, අපිටත් පුළුවන් එෙහම නම් 
මඩ ගහන්න. ඒ නිසා ෙබොරුවට මඩ ගහන්න එපා.  තමන්ෙග් 
හිෙත් තිෙබන ෛවරය, ෙකෝධය ෙම් ගරු සභාෙව් ෙපන්වන්න 
ලෑස්ති ෙවන්න එපා කියලාත් මම කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙහොරා කාපුවා අපි දන්නවා. නමුත් මම කියන්ෙන් ඒ වාෙග් 
ෙද්වල් තිෙබනවා නම්, කරුණාකරලා ඒවා විභාග කරන්න 
කියලායි.  නම් කියන්න එපා, ඒවා විභාග කරන්න. ඒවා විභාග 
කරන්න එපා කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා "පට්ට 
ෙහොරකම්" කියලා ෙමතැන ෙබොරුවට කථා කරන්න ලෑස්ති 
ෙවන්න එපා.  ඒ ගැන නම් කියලා කථා කරන්න ලෑස්ති ෙවන්න 
එපා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් වැරැදි වහ ගන්න  ෙබොරුවට අෙප් නම් 
කියලා කථා කරන්න එපා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා අපූරු 

කථාවක් කිව්වා. ෙම්ක ෙගවන්ෙන් කල් බදු කමයටලු. එතෙකොට 
කල් බදු කමයට ෙගවන්ෙන් කවුද? ෙගවන්ෙන් ශී ලංකාෙව්,- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා කරුණාකර නිශ්ශබ්ද  වන්න.  

එතුමා පැහැදිලි කළා ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් අයට තමයි විශ්වාසයක් නැත්ෙත්.  විශ්වාසයක්  ඇති කර 

ගන්න තමයි අපි ෙම්වා ෙපන්වා ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමා, what is your point of Order?  
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආශු 

මාරසිංහ මහත්මයා ෙම් ගරු සභාෙව් කළ පකාශයක් 
සම්බන්ධෙයන් කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා එතුමාට තර්ජනය 
කරලා තිෙබනවා, එළිෙය් දී එතුමාට පහර ෙදනවා කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, මම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. [බාධා කිරීම්]   ගරු 

මරික්කාර් මන්තීතුමා දැන් වාඩි ෙවන්න.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ් එෙක් CIF value 

එක ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 30,000යි. ෙම්කට PAL and NBT එකතු 
කළාම landed cost එක ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 35,000යි. ෙම්ෙක් 
profit, clearance, banking charges එකතු කළාම ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් 40,000යි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] LC එක අරින්ෙන් ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් 40,000ටයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙමොනවාද කියන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන රුදාව ෙමොකක්ද? දැන් ෙපෙනනවාද, 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු මුදල් ඇමතිතුමා, කථාව කරෙගන යන්න.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැන් කියනවා, තවත් විශ්වාසභංග ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න 

ඕනෑ ලු. ෙමන්න විශ්වාසය.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු ඇමතිතුමා, කරුණාකර නම් කියලා කථා කරන්න ලෑස්ති 

ෙවන්න එපා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නම් එක්ක තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. වාර්තාව තිෙබන්ෙන් 

ඔබතුමාෙග්,- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!   
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙමය අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙනොෙවයි, 

මඩ ෙල්ඛනයක්ෙන්. අපි ෙම්කට ඡන්දය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is your point of Order?  
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට බස් 

ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් ෙල්ඛනයක් සභාගත කළා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කරලා, වැරදිකරුවන් අත් අඩංගුවට 
ගන්න කටයුතු කරනවාද කියලා ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් මා 
අහන්න කැමැතියි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා,  කථාව කරෙගන යන්න.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම රජෙය් මුදල් ඇමතිවරයා. මම CID වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. 

ඒක මම ආණ්ඩුවට බාර ෙදනවා. ආණ්ඩුෙව් වගකීම ඒ පරීක්ෂණ 
කරෙගන යන එකයි. හැබැයි, කිසිෙසේත්ම ෙම් පරීක්ෂණ යටපත් 
කරන්ෙන් නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වගකීෙමන් 
යුතුව කියනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

1931 1932 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමා, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. ගරු මුදල් 

ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. Hon. Minister, you  go 
ahead please.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් showroom price එක ෙඩොලර් 40,000යි. 

ඊට පසුව ෙම්කට CIF එකතු කරලා ෙඩොලර් 50,000කට තමයි ෙම් 
රටට ෙගන්වා ගන්ෙන්.  

 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් අය වැය 

කිසිම රහක් නැහැ කියලා මාධ්යයට කියනවා මම දැක්කා. නමුත් 
එක පා රටම රහක් ඇවිල්ලා ෙවන්න ඇති, පන්සලකට ගිහිල්ලා 
කරපු කථාවකදී එතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට අභිෙයෝග කෙළේ. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම්ක තමයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ෙමෙහේ ඇවිල්ලා කියන්ෙන් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම්  ෙමොනවාද 
කියලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් ණය වැඩි ෙවලා කිව්වා. මම මතක් 
කරන්න අවශ්යයි, අපි එදා ෙම් රට බාර ෙදනෙකොට බිලියන 
1,784ක් තිබුණු රෙට් ණයබරතාව, අපි නැවතත් ෙම් රට බාර 
ගන්න  ෙකොට බිලියන 8,955ක් ෙවලා තිෙබනවා. සියයට පස් 
ගුණයකින් ෙම් ණය බර වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොන කාලෙය්ද? 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය්යි. අපට ලැෙබන 
ආදායම තුළින් ෙම් සම්පූර්ණ ණය ෙගවන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
2005දී ණය සහ අධ්යාපනයට මුදල් ෙවන් කරන්න හැකියාව 
තිබුණා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, විශ්වාසයක් නැහැය කියලා කියපු 

මන්තීවරුන්  පිරිසක් තමයි ෙම් කෑ ගහන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ 
විශ්වාසය ඇති කරන්න මම කථා කරන ෙකොට ෙමතැන ඉඳෙගන 
කෑ ගහනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] විශ්වාසයක් නැහැ කියලා කියනවා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] අද ඒක පුද්ගල ණය බරතාව, ඒක පුද්ගල 
ආදායමට වඩා වැඩියි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 2005දී  ඒක පුද්ගල ණය 
බරතාව රුපියල් 71,000යි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  Hon. Members, please do not disturb.  

[ෙඝෝෂා කිරීම්] සභාෙව් කටයුතු කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, කියන්න ෙදයක් නැති නිසා ශබ්ද 

කරනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අය වැය ගැන එතුමා මුළු ලංකාවටම 

පිළිතුරු ෙදන්න තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න.  එතුමාට 
බාධා කරන්න එපා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැන් ඒක පුද්ගල ණයබරතාව රුපියල් 474,000යි. [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] ෙමන්න ෙවනස. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ නිසා තමයි රහක් 
නැත්ෙත්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] එතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
කථා කරන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] එතුමා කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා සිටිනවා නම්, 
ඇවිල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න. අ ෙප් අගමැතිතුමා 
පශ්න අහන්න විතරක් ෙනොෙවයි, පශ්නවලට උත්තර ෙදන්නත් 
ෙවනම දවසක් දුන්නා. විපක්ෂෙය් සිටින මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
මුදල් ඇමතිවරයාට අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා විවාද කරන්න බැරි 
ඇයි? ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්න ගැන තමයි අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  මතක් කරන්ෙන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති කියනවා, විෙද්ශිකයන්ට 
දිගු කාලීන බද්දකට ඉඩම් ෙදන්න යන එක අනුමත කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා. Colombo Port City එෙක් අක්කර 214ක් දුන්ෙන් 
කවුද?  [ෙඝෝෂා කිරීම්] අක්කර 214ක් දුන්ෙන් කවුද? [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ෙම්ක නැවැත්වූෙය් කවුද? [ෙඝෝෂා කිරීම්]  අෙප් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් අගමැති රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් තමයි ඒක නැවැත්වූෙව්. අපි හැම රටක්ම 
එක ෙලස සලකනවා. අපි ආදරෙයන් ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට 
ෙගන්වා ගන්නවා.  චීනෙයන් ෙගන්වා ගන්නවා; ඉන්දියාෙවන් 
ෙගන්වා ගන්නවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] යුෙරෝපෙයන් ෙගන්වා 
ගන්නවා; ඇෙමරිකාෙවන් ෙගන්වා ගන්නවා;  මැෙල්සියාෙවන් 
ෙගන්වා ගන්නවා. අද හැම රටකින්ම ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා 
ගන්නවා. ඒ කාලෙය්  එක තැනකින්,  එක පවුලකින් තමයි ෙම් 
සියල්ල පාලනය කෙළේ. ඒ ගමන අද නැවතිලා තිෙබන නිසාද,  
ෙම්ක අමිහිරි? ඒ නිසාද ෙම් අය වැෙය් රහක් නැත්ෙත්?  

අපි දවස් ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා කියපු ෙද්වල් 
අහෙගන සිටියා. අපි උත්තර ෙදන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි, සාක්ෂි 
සහිතවයි කියන එක මා ෙම් අවස්ථෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. 
උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කිව්වා,  "කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ" 
කියලා. අය වැය පරාජය කරන්න බැහැ කියලා දන්නවා ලු. ඒ  
නිසා විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළාට පසුව ඉල්ලා 
අස්ෙවන්න ඕනෑ ලු. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ කියන්ෙන් විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවම ඉල්ලා අස්ෙවන්න ඕනෑලු. ෙමොනවාද ෙම් 
කථා කරන්ෙන්? උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කියපු ෙද්වල් 
අමූලික ෙබොරු. එතුමා එෙහම කිව්ෙව් ෙමොන පදනමකින්ද කියලා  
මම දන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශිකයන්ට බදු ෙදනවාලු. අපි අවුරුදු 99ක 
බදු කමයක් යටෙත් තමයි ෙම්වා ෙදන්න හදන්ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් රීති 

පශ්නය. 

1933 1934 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අසත්යයක් කිව්වා කියලා කියනවා 

නම් ඒ කියපු අසත්ය ෙද් ෙමොකක්ද කියලා කියන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැත්නම් ඒක මට කරන අසාධාරණයක්. මම අසත්ය ෙදයක් 
කිව්වා කියනවා නම් ඒ කියපු අසත්ය  ෙමොකක්ද කියලා ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා පකාශ කරන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
No, that is not a point of Order. ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු 

කථාව කරෙගන යන්න.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතැන point of Order එකක්  නැහැ. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] කථා කරපු ෙද් ෙත්රුණාද දන්ෙන්ත් නැහැ. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා කථාව කර ෙගන යන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා ෙම් කියලා 

තිෙබන්ෙන් අමූලික ෙබොරුවක් කියලයි. එහි කිසිම පදනමක් 
නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] එතුමා හිතන්ෙන් ෙම් පශ්න කළා කියලා 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ආෙයෝජකයන් නැති ෙවනවා කියලායි. එතුමා 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් කරපු ෙද්වල් මම ෙම් අවසථ්ාෙව් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් රෙට් ආර්ථිකය අපි හදනවා. 
අපි සියලු ෙදනාම ඒක රාශි කරනවා. අපට අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනාම ඒකරාශි කරලා ෙවනසක් ඇති 
කරලා, ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්නයි. 

අපි පථමෙයන්ම කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා 
ආරක්ෂා කර ගැනීමයි.  ෙද්ශීය ව්යවසායකයා පුළුවන් තරම් දිරි 
ගැන්වීම  කරලා තිෙබනවා. ඒ දිරි ගැන්වීම් කරලා, ෙම් රෙට් බැරි  
නම්, අපි ෙම් රටට පිටරට තාක්ෂණය ෙගෙනනවා. තාක්ෂණයත්, 
අෙප් ව්යවසායකයාත් එකතු කරලා තමයි අෙප් රෙට් ඉදිරි 
අනාගතය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ ෙදකම බැරි නම් රෙට් 
තිෙබන ඉලක්කය සපුරන්න තමයි අපි විෙද්ශ ආෙයෝජනයන් ෙම් 
රටට ෙගන්වා ගන්ෙන්. එෙහම තමයි අෙප් රෙට් ඉදිරියට කටයුතු 
කරෙගන යන්න තිෙබන්ෙන්. අද ෙලෙහසි ගමනක් ෙනොෙවයි 
අපට යන්න තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් අගමැතිතුමා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. අද GMT 10ට බිතාන්ය පාර්ලිෙම්න්තුව තීන්දු 
කරනවා, සිරියාවට ෙබෝම්බ ගහනවාද, නැද්ද කියලා. පංශය 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා, එහි තිෙබන අන්තවාදය නැති කරන්න. 
ජර්මනියත් එ ෙහමයි. ෙම් වාෙග් ෙදයක් වුෙණොත් මැද ෙපරදිග 
තිෙබන පශ්නය උග ෙව්වි. ජාත්යන්තරව ෙමවැනි පශ්න ඇති වන 
අවස්ථාවක ඉදිරි දැක්මක් සහිතව රට පාලනය කරන එක ගැන 
අගමැතිතුමා කරුණු ෙහළිදරව් කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වා 
තුළින් තමයි අපිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් කටයුතු කරෙගන යන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ද්විත්ව පුරවැසිභාවය 
සම්බන්ධව කියන්නට මම ෙම් අවස්ථාව නැවත උපෙයෝගී කර 

ගන්නවා. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් විශාල 
ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අය වැය ෙයෝජනා පමාදයකින් 
ෙතොරව ඉතාම ඉක්මනින් කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 
ඊළඟට ෙකොටස් ෙවළඳෙපොෙළන් ඉවත්වීම සහ පසු විපරම. 
සමාගමක් ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළන් ඉවත්වී යාමට අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙන් නම්, රුපියල් මිලියන 50ක් ෙගවීමට ෙයෝජනා 
කරනවා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා 

කරන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙසේ ඉවත්ව ගියා නම්, එතැන් සිට ඉදිරි වසර 3 දක්වා අදාළ 

ෙතොරතුරු ලබා දීමට එම සමාගම බැඳී සිටිනවා. ෙකොටස් ෙවළඳ 
ෙපොෙළේ තැරැව්කරුවන් කාර්ය සාධනය හා කියාකාරිත්වය පිළිබඳ 
පසු විපරමක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්යයි. අෙප් stockbrokers ලා 
25 ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ අය කමානුකූලව වැඩ කටයුතු කෙළේ 
නැත්නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් අගය කිරීමක් තුළින් අලුත් කට්ටිය 
ෙග්න්න අදහස් කරනවා කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා. අපි කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් අෙප් රෙට් සංචිත 
පමාණය සියයට 6.4 දක්වා අඩුවී තිෙබන බව ෙපන්වා දී 
තිෙබනවා. නමුත් එය සියයට 7.9ක පවතිනවා. ඉතින් ෙම් විධිෙය් 
අනවශ්ය ෙද්වල් පකාශ කරලා, වැරැදි ෙතොරතුරු පිටරටට ෙගන 
යන්න හදන එක තමයි විපක්ෂය කරන්න හදන්ෙන්. අප කථා 
කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් අප රටට ආෙයෝජකයන් ගලාෙගන එනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් රුපියල බාල්දුවී ෙගන යනවා කියා පකාශ 
කරනවා.  අපි සැබෑ රුපියෙල් වටිනාකම ඇති කරනවා.  We have 
external turbulences. China has devalued their currency by 
11 per cent; India, yesterday, devalued their currency by 
about another 6 per cent, but we - the President, the Prime 
Minister and the Cabinet of Ministers - have been able to 
withstand the pressures that are there owing to the open and  
transparent basis of the financial management that has been 
going on. 2014 දී ආර්ථික වර්ධනය සියයට 7ක් තිෙබනවා 

කියලා පසු ගිය ආණ්ඩුව කිව්වා, rebase එක අනුව එය සියයට 
4.3යි. 2013 දී සියයට 6.7ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් තිෙබනවා 
කියා කිව්වා. නමුත් එය සියයට 3.4කට අඩු වී තිෙබනවා.  ඉතින් 
එෙහම නම් ෙම් වර්ධන ෙව්ගය තිබුෙණ් ෙකොෙහේද? අපි කථා 
කරන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි, සාක්ෂි සහිතවයි. අපි 2016 දී සියයට 
6.5ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් ඉලක්ක කර තිෙබනවා. මීට මාස 
තුන හතරකට ඉස්ෙසල්ලා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් 
නිෙයෝජිතයන් ෙම් රටට ආවා. ඒ ඇවිත් අෙප් ගිණුම් පරීක්ෂා 
කළා.  ඊට ෙපර අෙප් අය වැය හිඟය සියයට 6.7ක් තිබුණා කියා 
කිව්වා. 2015 අෙප් අය වැය හිඟය සියයට 6.7ක් ෙනොව සියයට 6 
දක්වා අඩු වී තිෙබන බව මම සතුටින් පකාශ කරන්න කැමැතියි.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි  රජය බාරගත්ෙත් ජනවාරි මාසෙය් 
08 වැනිදායි. දවස් 21කින් අපට අතුරු සම්මත අය වැයක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට තිබුණා. ඒ අතුරු අය වැෙය්දී අෙප් ෙද්ශපාලන 
ෙපොෙරොන්දු ටික අපි ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාෙව්දී අපි වියදමක් ඇති කළා. අපි ඒ වියදම ෙකොටස් 
ෙදකකින් පියවූවා. එකක් තමයි වියදම අඩු කිරීම. අනිත් එක 
ආදායම වැඩි කිරීම. අපිට ෙම් ෙමොෙහොෙත් දී සතුටින් පකාශ 
කරන්න පුළුවන් අෙප් වියදම රුපියල් බිලියන 195කින් අඩු කළා 
බව. ඒ වාෙග්ම අපිට අදායම වශෙයන් රුපියල් බිලියන 205ක් 
ෙහොයා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි කිසිෙසේත්ම අය වැය හිඟය 
වැඩි කෙළේ නැහැ.  තිබූ අය වැය හිඟය අපි අඩු කළා. ඊට පස්ෙසේ 
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ෙමොකද වුෙණ්?  සියයට 4.4ක් තිබූ අය වැය හිඟය ෙකොෙහොමද 
සියයට 6කට වැඩි වුෙණ්.  අපි ෙනො දන්නා, කැබිනට් මණ්ඩලය 
ෙනො දන්නා, මුදල් අමාත්යාංශය ෙනො දන්නා රුපියල් බිලියන 
280ක වියදමක් තිබුණා. ඒ රුපියල් බිලියන 280 ආෙව් 
ෙකොෙහන්ද? ඒවා පාරවල්, වතුර සම්බන්ධෙයන් කළ වියදම්. මුදල් 
අමාත්යාංශය ඒක ෙනොදැන සිටිෙය් ඇයි? ෙම් සඳහා මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙටන්ඩර් කමය අනුගමනය කර තිබුෙණ් නැහැ.  
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය එයට ලැබී තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම රුපියල් බිලියන 285ක වියදම් ෙගවීමට 
තිබුණා. ෙම්ක ෙගවන්න තිබුෙණ් කාටද? ෙගවන්න සිද්ධ වුෙණ් 
නැවත අලුතින් පත් වූ ආණ්ඩුවටයි.   

ඊෙය් අෙපන් ඇහුවා, මුදල් අච්චු ගැහුවා ෙන්ද කියලා. එය 
අමූලික ෙබොරුවක්. අපි ණයයි ගත්ෙත්. ඒ ණය ගත්ෙත් ඒ කරන 
ලද අපරාධය සඳහා මුදල් ෙගවන්නයි. අපි ෙම් ණය පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ණයබරතාව අඩු කර, නාස්තිය නැති කර ඒ 
තුළින් කටයුතු කරන්නයි. ඊට පස්ෙසේ  ෙම් අය වැෙයන් අෙප් 
ෙද්ශීය වත්කම් විකුණනවා කියලා ඉදිරිපත් කළා. කිසිෙසේත් 
strategic intent තිෙබන එකක්වත් විකුණා නැහැ. අපට තිබුණ 
හිල්ටන් එක අපි විකුණුෙව් යම් විධියකින් strategic ෙනොවන, 
වටිනාකමක් නැති නමුත් ආදායමක් ඇති ෙවන ආයතනයක් 
නිසායි. එය අෙප් ආදායමට අරෙගන නැහැ. එය අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් ණය ෙගවන්න මිසක් කිසිෙසේත් ආදායම් උපයන්න 
ෙනොෙවයි කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී වගකීෙමන් කියන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම සුද්දන්ට වත්කම් විකුණනවා කියනවා. 
නමුත් කිසිෙසේත්ම එෙහම කරන්ෙනත් නැහැ; අපට කරන්න 
අවශ්යතාවයකුත් නැහැ. ඒ සඳහා අෙප් රෙට් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගාමාත්යතුමා  ඉඩ ෙදන්ෙනත් නැහැ 
කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරන්න කැමැතියි. 
ඒ ආකාරයට යනෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති- හිටපු 
මුදල් ඇමති- කියනවා, සුද්දන්ට අපි ඉඩම් විකුණනවා කියලා; අපි 
සුද්දන්ට වත්කම් විකුණනවා කියලා. අපට කියන්න ඒ කරන්න 
හදන්ෙන් ෙමොනවාද? නමුත් අපි කිසිවිෙටක එවැනි ෙද් කරන්ෙන් 
නැහැ කියන කාරණය මම නැවත නැවතත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
මතක් කරන්න කැමැතියි. 

අපට අවශ්ය වන්ෙන්, ෙම් තුළින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සවි 
ශක්තිමත් කරන්නයි. අෙප් මූලික පදනම වූෙය්, ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනය නඟා සිටුවීමයි. ඒ නිසා අපි අධ්යාපනයට කරන වියදම් 
වැඩි කර තිෙබනවා. අපිට අවශ්ය වන්ෙන්, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය 
වැඩිදියුණු කිරීමයි. ඒ නිසා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට සියයට 3.74ක 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් මා ළඟම 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමාෙගන් අහන්න, ෙමෙතක් 
කාලයක් අවුරුදු එෙකොළහකට ලැබුෙණ් නැති මුදල් පමාණයක් 
ෙම් අවුරුද්ෙද් අපි ලබා දුන්ෙන් නැද්ද කියන එක ගැන. ඒ සඳහා 
ලබන ජනවාරි මාසෙය් පළමු වැනි දා සිට මුදල් ෙවන් කරලා 
වියදම් කරන්නත් පුළුවන්ය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  

යටිතල පහසුකම් ගැන කථා කරන විට, අධිෙව්ගී මාර්ග 
හතරක්, පහක් පමණ අපි ඇති කර තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. 
පාග්ධන වියදම්වලට රුපියල් බිලියන 874ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ෙම් තරම් කාලයකට 1979න් පසුව වැඩිෙයන්ම පාග්ධන 
වියදම්වලට මුදල් ෙවන් කර තිෙබන අය වැය, 2016 වර්ෂය සඳහා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අය වැය බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී අප මතක් 
කරන්න කැමැතියි. අපි අභිෙයෝග කරනවා. ෙම් නිසාද, විශ්වාසයක් 
නැත්ෙත්?  ෙම් නිසාද, ෙම්ක අමිහිරි? ෙම් නිසාද, ෙම්ෙක් රසයක් 
නැත්ෙත්? අපි පුනරාවර්තන වියදම අඩු කර තිෙබනවා. එය 
රුපියල් බිලියන 1,980කට අඩු කරලා තිෙබනවා. අෙප් සම්පූර්ණ 
වියදම රුපියල් බිලියන 3,488යි. අෙප් ආදායම රුපියල් බිලියන 
2,005යි. එම රුපියල් බිලියන 2,005ක ආදායම ලබා ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂා කර තිෙබන්ෙන්, ආදායම් බදු, ෙර්ගුව, සුරා බදු සහ 

අෙනක් බදු ෙනොවන ආදායම් තුළිනුයි. ෙමය කළමනාකරණය 
කරෙගන ගමන් කිරීම තමයි අමාරුම ෙදය ෙවන්ෙන්.  

හැම අවස්ථාවකම, හැම ෙකෙනකුම අපට කරුණු ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්, කළමනාකරණය අමාරු ෙවයි කියායි. ඔව්, අපි 
පිළිගන්නවා. මම සියලු ෙදනාටම ආරාධනා කරනවා. ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් අයිතියක් නැති වුණාට, අපි අද සිට එය කියාත්මක 
කිරීමට සූදානමින් සිටිනවා. ෙම් මන්තීවරුන් 225 ෙදනාම එන්න. 
අෙප් ෙම් අය වැය, ෙම් රෙට් අය වැයයි. ෙමය එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ෙහෝ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙහෝ ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් ෙහෝ ෙදමළ සන්ධානෙය් අය වැයක් ෙනොෙවයි. ෙමය 
රෙට් ආර්ථිකය ගැන තීන්දු ගන්නා අවස්ථාවක් නිසා සියලු 
ෙදනාම එන්න, ඇවිත් අලුත් ශී ලංකාවක් බිහි කරන්නය කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලීමක් 
කරන්ෙන්.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නා හැම මන්තීවරෙයකුම ෙම් රෙට් 
පාලනය ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑය කියා මෙග් අගමැතිතුමා 
පකාශ කළා. එය මුල් ෙකොට ෙගන තමයි, මම ෙම් ආරාධනය 
කරන්ෙන්. අපි ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී ඉවසිලිවන්තව ඔබ සියලු 
ෙදනාම කියපු ෙද්වල් අසා සිටියා. අපි යම් ෙද්වල් සංෙශෝධනය 
කරනවා. යම් ෙද්වල් නම්යශීලීව ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. යම් 
ෙද්වල් අපි එකතු කරලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් අය වැය හිඟය 
තවදුරටත් සියයට 5.9 දක්වා අඩු කරනවා මිසක් කිසි ෙසේත්ම වැඩි 
ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් ආදායම ඒ ආකාරෙයන් ෙසොයා 
ගැනීමට අප කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එක ෙදයක් ඉදිරිපත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් 
social market economy - 

  
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
වර්ජනයක් තිෙබනවාය කියා අපට ආරංචියක් ලැබුණා. 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
නැහැ, නැහැ. වර්ජන නැහැ. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමනි, අපි කියන ෙදය අසා ෙගන 

ඉන්න බැරි නම් ඔබතුමාත් එතැනට ගිහිල්ලා වර්ජනය කරන්න. 
[බාධා කිරීම්] නව උත්පාදන සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමයක් 
අපි හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. අපි සියලු ෙදනාටම කියන්ෙන්, අපි 
අලුත් ගමනක් ආරම්භ කර තිෙබනවා; ඒ ගමනට එකතු වී ඉදිරියට 
ගමන් කිරීම සඳහා එන්නය කියායි. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැවත 
මතක් කරනවා, ෙම් රෙට් පරිපාලනමය ෙවනසක් කරන්න 
අවශ්යයි කියන කාරණය. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කළා 

නම් ෙහොඳයි. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව මිනිත්තු ෙදකකින් මෙග් 

කථාව අවසන් කරනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 

1937 1938 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවසර දුන්නා, රුපියල් බිලියන 1,780ක් වියදම් කිරීමට. මම 
ඉතාම වගකීෙමන් කියනවා, දැන් වන තුරු රුපියල් බිලියන 
1,490යි වියදම් කර තිෙබන්ෙන් කියා. ෙම් අවුරුද්දට තව රුපියල් 
බිලියන 50ක් වියදම් කිරීමට අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. රුපියල් 
බිලියන 1,780ක් වියදම් කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අපට අවසර 
දුන්නාට, අපි රුපියල් බිලියන 1,550කට අඩුෙවන් වියදම් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවාය කියන කාරණයත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
බිලියන 200ක් අඩුෙවන් ණය ගන්න එක තමයි, අපි සිදු කර 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් අපි ෙකොෙහේද නාස්ති කර තිෙබන්ෙන්? ගරු 
චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙගන ගිය මාර්ගය අනුව 
ගිය අවුරුද්දට -2014ට- විතරක් රුපියල් බිලියන 1,800ක් පාවිච්චි 
කර තිෙබනවා. අපි ඒක අඩු කරලා, ෙගවලා, සංවර්ධනයත් ඇති 
කර තිෙබනවාය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ආදායම රුපියල් බිලියන 210කින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. වැට් බදු සියයට 35කින් අඩු වුණාටත් පසුව 
තමයි, ඒ රුපියල් බිලියන 210 වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්. සුරා බදුම 
සියයට 300කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්, - ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  audit firm එකකින් එක 
පකාශයක් කර තිබුණා. ෙපෞද්ගලික අංශය ෙමොන තරම් පශ්නයක් 
ද යම් ෙද්වල්වලට ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය 
ෙපන්වීම සඳහා මම එය එක නිදසුනක් වශෙයන් ගන්නම්. අපි 
රුපියල් 5,000ක බද්දක් දමා තිෙබනවාලු ෙපෞද්ගලික 
ෙකොම්පැනිවලට. ෙම් ගැන ඒ audit firm එෙක් පුද්ගලයා 
කියන්ෙන්, "Even for a defunct company we have put Rs. 
5,000.", කියායි. ෙම් කථාව කියා තිෙබන්ෙන්, audit firm එෙක් 
පුද්ගලෙයක්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් audit fee එක වශෙයන් 
අවුරුද්දකට රුපියල් 50,000ක් අය කරනවා. ඊට පසුව secretary's 
servicesවලට රුපියල් 30,000ක් අය කරනවා. මම ෙයෝජනා 
කරනවා, මින් පසුව කියාශීලී නැති ෙකොම්පැනිවලට - audit 
firmsවලට - රුපියල් 10,000කට වඩා අය කරන්න බැහැය කියා. 
ෙමොකද, රට ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා ආණ්ඩුවට වගකීමක් 
තිෙබනවා. අපි ෙම් ෙකොම්පැනියකින් අවුරුද්දකට ඉල්ලා 
තිෙබන්ෙන්, රුපියල් 60,000යි. ෙම් අයට රුපියල් 90,000ක් 
ගන්න පුළුවන් නම්, විෙව්චනය කරන්න පුළුවන් නම්, ෙම් තරම් 
යටිතල පහසුකම් ලබා  ෙදන ආණ්ඩුවට මාසයකට රුපියල් 
5,000ක් ෙගවන්න බැරි ෙවන්ෙන් ඇයි? 

ගරු කථානායකතුමනි, the impossibles, we have done; 
miracles take a little longer. දූෂණය නැති කරලා, ෙද්ශීය 
ව්යාපාර මුල් ෙකොට ෙගන, තරුණයන් උපෙයෝගි කර ෙගන, 
වැටිලා තිෙබන ආර්ථිකය හදන්න තමයි අපි ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමාටත්, 
අගමැතිතුමාටත්, ඇමති මණ්ඩලයටත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් සියලුම මන්තීවරුන්ටත් කියන්න ඕනෑ, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු 
සියලුම නිලධාරින් ඉතාමත් මහන්සිෙයන් මාස පහමාරක් තිස්ෙසේ 
ෙම් සඳහා වැඩ කළ බව. සමහර මන්තීවරුන් කිව්වා, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය හදලා තිෙබන්ෙන් කවුරුවත් එක්ක කථා කරන්ෙන් 
නැතුවයි කියලා. ෙම් සඳහා 1,855 ෙදෙනකුෙග් අදහස් උපෙයෝගි 
කර ෙගන තිෙබනවා. එයින් 1,400 ෙදෙනකුෙග් අදහස්, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් යම් යම් අය සමඟ කථා කථා බහ කරලා 
ලබා ගත් අදහස්. We wanted a bottom-up approach and not a 
top-down approach. ඒ සියලු ෙදනාටම මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් මන්තීවරු 225 ෙදනාටම මම ආරාධනා කරනවා, 
කරුණාකරලා අලුත් ශී ලංකාවක් හදන්න අපිත් එක්ක එකතු 
ෙවන්න කියලා. අපි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය අනිවාර්යෙයන්ම හදනවා. 
අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් සමඟ අලුත් ශී ලංකාවක් 

හදන්න ඔබතුමන්ලාත් එකතු ෙවන්න කියලා ෙම් සියලුම 
මන්තීවරුන්ට ආරාධනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ශී ලංකාවට 
ෙදවි පිහිටයි! God bless Sri Lanka! 

 
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යන පශන්ය 

විමසන  ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ"  මන්තීන්ට ජය බව කථානායකතුමා 

විසින් පකාශ කරන ලදී. 
 

"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 
ப மாக" எ ம் வினா வி க்கப்பட்ட .   

குரல்களின்ப  "ஆம்" ேமேலாங்கிற்  எனச் சபாநாயகர் 
அவர்கள்  அறிவித்தார்கள். 

 
Question, " That the Bill be now read a Second time", put. 
MR. SPEAKER, having collected the Voices, declared that the 

“Ayes" had it. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබදීමක් අවශ්යයි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකරලා සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද ෙවලා 

වාඩි ෙවන්න.  
 

පාර්ලිෙම්න්තුව මතු පළ වන අන්දමට-පක්ෂව 159;  විරුද්ධව 52; 
ෙනොපැමිණි 13; යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය. 

பாரா மன்றம் பிாிந்த :  சார்பாக 159;  எதிராக 52; வராேதார் 
13. 

The Parliament divided: Ayes 159; Noes 52;Absent 13. 

 
 

පක්ෂව 
சார்பாக 

Ayes 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Vajira Abeywardena) 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

1939 1940 

[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 



2015  ෙදසැම්බර්  02  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. Palani Digambaram) 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe) 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
( மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
( மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා  
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman Yapa  Abeywardena) 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

 
ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Champika Premadasa) 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. Vasantha Senanayake) 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon. A.H.M. Fowzie) 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ் கங்கந்த) 
(The Hon. Dunesh Gankanda) 
 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage) 
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர) 
(The Hon. Duleep Wijesekera ) 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
 
 ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana)  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

 
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 

 
ගරු  සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා 
(மாண் மிகு சிறினால்  ெமல்) 
(The Hon. Sirinal de Mel) 

ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa )  
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
 
ගරු කාදර් කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
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ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
 
 ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna) 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය මහතා 
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan) 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon. Muthu Sivalingam) 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr.) A.R.A. Hafeez) 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විරුද්ධව 
எதிராக 

Noes 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
( மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D.V. Chanaka) 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
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ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
 

ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා 
( மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
 

 
ෙනොපැමිණි 
வராேதார் 

Absent 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
 
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

1953 1954 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී. 
இதன்ப  சட்ட லம் இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Bill accordingly read a Second time.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, "විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කාරක සභාව කවදාද? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2015 ෙදසැම්බර් 03 වන බහස්පතින්දා. 
 
පනත් ෙකටුම්පත, අංක 52 දරන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත්, 

2015 ෙදසැම්බර් මස 03 වන බහසප්තින්දා පවත්වන පූර්ණ 
පාර්ලිෙම්න්තු  කාරක සභාවට පවරන ලදී. 

சட்ட லம்,  நிைலக்கட்டைள  இல. 52 இன்ப , 2015 நவம்பர் 03, 
வியாழக்கிழைம நைடெபறவி க்கும் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 
சாட்டப்பட்ட . 

Bill committed to a Committee of the whole Parliament under 
Standing Order No. 52 for Thursday, 03rd December, 2015.   

 
කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 5.00 පසු කර තිබුෙණන් ගරු  

කථානායකතුමා  විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් 
තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.00ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 
28 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 03 වන 
බහසප්තින්දා පු. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 5.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால், 

மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பி.ப.  6.00 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர் 03, 
வியாழக்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
And it being past 5.00 p.m., THE HON. SPEAKER  adjourned 

Parliament without Question put.  
Adjourned accordingly at 6.00 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday, 

03rd December, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 28th 
November, 2015. 

1955 1956 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


	240
	2015.11.20 (240-01) Final Printing
	2015.11.20 (240-01) 1st Part PDF
	2015.11.20 (240-01) 2nd Part PDF
	2015.11.20 (240-01) 3rd Part PDF

	2015.11.21 (240-02) Final Printing
	2015.11.23 (240-03) Final Printing
	2015.11.24 (240-04) Final Printing
	2015.11.26 (240-05) Final Printing
	2015.11.27 (240-06) Final Printing
	2015.11.28 (240-07) Final Printing
	2015.11.30 (240-08) Final Printing
	2015.12.01 (240-09) Final Printing
	2015.12.02 (240-10) Final Printing

