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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 

2008 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය : 
අධ ාපන අමාත තුමාෙග් පකාශය 

 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2009 - [පහෙළොස ් වන ෙවන් 
කළ දිනය]: 
[ශීර්ෂ 152, 282 (වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ);   ශීර්ෂ 153,  

286 - 288 (ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන) ; ශීර්ෂ 118, 281, 285, 
289 (කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා)] - කාරක 
සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්විය. කථානායකතුමා [ගරු වි. ජ. මු. 

ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் . ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர் 

அவர்கள் [மாண் மிகு டபிள் . ேஜ. எம். ெலாக்குபண்டார] தைலைம 
வகித்தார்கள்.  

The Parliament met at 9.30 a.m. MR. SPEAKER [ THE  HON.  W. J. M. 
LOKUBANDARA] in the Chair. 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

 (1) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කමසම්පාදන 
අමාත තුමා විසින් පනවන ලද නියමයන් 04ක්; 

 

 (2) 1995 අංක 15 දරන ශී ලංකා ගිණුම් හා විගනන පමිති පනෙත් 31 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිශ්චිත ව ාපාර මත 
පැන වූ ෙසස් බද්ද ඉවත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් පනවන ලද නියමයන්; 
සහ 

 

 (3) (52 වන අධිකාරය වන) සුරා බදු ආඥා පනෙත් 22 (1) වගන්තිය යටෙත් 
සුරා බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා විසින්  
පනවන ලද නියමයන් 04ක් (අංක 903, 904, 905 සහ 906 දරන සුරාබදු 
නිෙව්දන )  -  [අගාමාත තුමා, අභ න්තර පරිපාලන අමාත තුමා සහ 
රාජ  ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නිෙයෝජ  
අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 

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

   ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
ගරු සී. පී. ඩී. බණ්ඩාරනායක  මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අබ්දූල් බයිස ්කමර්ඩීන්  මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර  මහතා - පැමිණ නැත. 
 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ඛනිජ ෙතල් නිෂප්ාදන : බදු  
ெபற்ேறா ய உற்பத்திகள்  : வாிகள் 

PETROLEUM PRODUCTS   :  TAXES 
 

0028/’08  
 

01.ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඛනිජ ෙතල් හා ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශන්ය — (2) : 
 

 (අ) (i) 2004 අෙපේල් මස 02 වැනි දින සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ 
ෙපටල්, ඩීසල්, භූමිෙතල්, උඳුන් ෙතල් හා ගුවන් යානා 
ඉන්ධන වල මිල වැඩිවූ දින ක වෙර්ද; 

  (ii) ෙපටල් සඳහා එකතු කළ අගය මත බද්ෙදහි (වැට්) 
පතිශතය ෙකොපමණද; 

 

  (iii) ලීටරයක් සඳහා ඉහත අගය ෙකොපමණද; 
   යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
 

 (ආ) (i) 2006 වර්ෂය සඳහා එක් එක් ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදනය 
ෙවනුෙවන් අය කළ සම්පූර්ණ බදු පමාණය ෙකොපමණද; 

 

  (ii) ෙමම ආදායම භාවිතා කර ඇත්ෙත් කවර කටයුත්තක් 
සඳහාද; 

 

  (iii) සියලුම බදු වර්ග අෙහෝසි කළෙහොත්, ෙපට්රල්, ඩීසල්, 
භූමිෙතල්, උඳුන්ෙතල් හා ගුවන් යානා ඉන්ධනවල මිල 
ෙකොපමණද; 

 

   යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
 
 (ඇ) (i) බදු වැඩි කිරීම මගින් මාර්ගවල තත්ත්වය දියුණු කිරීමට 

බලාෙපොෙරොත්තු වූ බවත්; 
 

  (ii) බදු පැනවීෙමන් පසුව මාර්ගවල තත්ත්වය තවත් අයහපත් 
වී ඇති බවත්; 

   එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 
 
 (ඈ) එෙසේ නම් එවැනි බදු පැනවීෙම් අරමුණ කුමක්ද යන්න එතුමා 

සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
 
 (ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ெபற்ேறா யம், ெபற்ேறா யவள அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா : 

 
 (அ) (i) 2004 ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் 2 ஆம் திகதி தல் 

இற்ைறவைர ெபற்ேறால், டீசல், மண்ெணண்ெணய், 
உைல எண்ெணய், விமான எாிெபா ள் ஆகியவற்றின் 
விைலகள் அதிகாிக்கப்பட்ட திகதிகைள ம், 

 

  (ii) ெபற்ேறா க்கான ேசர் ெப மதி வாி 
ற் தத்ைத ம், 

 
  (iii) லீற்றர் ஒன் க்கு ேமற்குறிப்பிட்ட ெப மதிைய ம் 
   அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 
 

 (ஆ) (i) ஒவ்ெவா  ெபற்ேறா ய உற்பத்திக்குமான 2006 ஆம் 
ஆண் க்கான ெமாத்த வாிகைள ம், 

 

  (ii) இவ்வ மானம் பயன்ப த்தப்பட்ட ேநாக்கத்ைத ம், 
 
  (iii) எல்லா வாிக ம் நீக்கப்ப மாயின் ெபற்ேறால், டீசல், 

மண்ெணண்ெணய், உைல எண்ெணய்,  விமான 
எாிெபா ள் ஆகியவற்றின் விைல என்னவாக 
இ க்கும் என்பைத ம் 

   அவர் கூ வாரா? 
 
 (இ) (i) வாிகளின் அதிகாிப் , திகைள ேமம்ப த் வதற்காக 

உத்ேதசிக்கப்பட்ட  என்பைத ம், 
 
  (ii) வாிகள் விதிக்கப்பட்டதன் பின்னர் திகள் 

ேமாசமைடந் ள்ளன என்பைத ம் 
 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
 

    (ஈ)    அவ்வாெறனின், அத்தைகய வாிகளின் ேநாக்கம் என்ன? 
 

   (உ)   இன்ேறல், ஏன்?  



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1565 1566 

asked the Minister of  Petroleum and Petroleum 
Resources Development, : 
 

 (a) Will he inform this House,— 
 

 (i) the dates that the prices of petrol, diesel, 
kerosene oil, furnace oil and aviation fuel were 
increased from 2nd April, 2004 to date; 

 

 (ii) the VAT percentage for Petrol; and 
 

 (iii) the above value per liter? 
 

 (b) Will he state,— 
 

 (i) the total taxes for each petroleum product for 
the year 2006; 

 

 (ii) the purpose that this revenue has been used for; 
and 

 

 (iii) if all taxes are eliminated, what would be the 
price of petrol, diesel kerosene oil, furnace oil 
and aviation fuel? 

 (c) Will he admit,— 
 
 (i) that increase in taxes were supposed to be 

uplifted the roads; and 
 
 (ii) after the taxes had been imposed the roads have 

got worse? 
 
 (d) if it is so, what is the purpose of such taxes? 
 

 (e) if not why ? 
 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා (ඛනිජ ෙතල් හා ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு ஏ. எச். எம். ெபௗ  - ெபற்ேறா யம், ெபற்ேறா ய 
வள அபிவி த்தி அைமச்சர்) 

(The Hon.  A. H. M. Fowzie-Minister of Petroleum and 
Petroleum Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක් නිසා මම එය සභාගත* 

කරනවා. ගරු මන්තීතුමාට ෙමොනවා ෙහෝ අතුරු පශ්නයක් අහන්න 
තිෙබනවා නම් අහන්න පුළුවන්. 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

 *සභා ෙම්සය මත තබන ලද  පිළිතුර 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
   Answer tabled 
 
(අ)   (i) ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදනයන්හි මිල සංෙශෝධනය  -  2004.04.02  සිට  2008.06.17 දක්වා 
 
————————————————————————————————————————————————————————————-- 
 ෙපටල් භූමිෙතල් ඩීසල් දැවිෙතල් 
 වසර ෙවනස් කළ 90 95 සුපිරි කාර්මික සුපිරි ඔෙටෝ 500 800 1000 1500 2000 3500 
  දිනය ඔක්ෙට්න් ඔක්ෙට්න් භූමිෙතල් භුමිෙතල් ඩීසල් ඩීසල් සී.එස්.ටී. සී.එස්.ටී. සී.එස්.ටී. සී.එස්.ටී. සී.එස්.ටී. සී.එස්.ටී. 
 
   (රු.) (රු.) (රු.) (රු.) (රු.) (රු.) 
————————————————————————————————————————————————————————————- 
 2004 2004.04.02 57.00 60.00 25.50 27.80 37.30 32.00 25.80 24.70 24.20 23.30 22.30 21.00 
  දින සිට පැවැති 
  මිල ගණන් 
 2004 ජූලි 24 65.00 68.00 - - - - - - - - - - 
 2004 අෙගෝ. 14 68.00 71.00 - - 41.30 36.00 26.30 25.20 24.70 24.30 23.20 22.00 
 2004 සැප්තැ. 25 70.00 73.00 - - 49.30 44.00 - - - - - - 
 2004 ඔක්ෙතෝ. 01 - - - - - - - - - - - - 
 2005 මැයි 05 74.00 77.00 28.50 30.80 51.30 46.00 31.70 30.30 29.10 28.30 27.60 26.00
 2005 මැයි 16 - - - - - - - - - - - - 
 2005 ජුනි 06 80.00 83.00 30.50 32.80 55.30 50.00 33.30 32.80 31.40 30.30 29.60 28.00 
 2006 අෙපේල් 16 88.00 91.00 38.50 40.80 63.30 58.00 41.30 40.80 39.40 38.30 37.60 36.00 
 2006 ජුනි 11 93.00 96.00 43.50 45.80 66.30 61.00 46.30 45.80 44.40 43.30 42.60 41.00 
 2006 අෙගෝස්. 02 96.00 99.00 45.50 47.80 69.30 64.00 48.30 47.80 46.40 45.30 44.60 43.00 
 2006 සැප්තැ. 05 101.00 104.00 48.00 50.30 72.30 67.00 50.30 49.80 48.40 47.30 46.60 45.00 
 2006 සැප්තැ. 28 99.00 102.00 - - 69.80 64.50 - - - - - - 
 2006 ඔක්ෙතෝ. 06 97.00 100.00 - - 67.30 62.00 48.30 47.80 46.40 45.30 44.60 43.00 
 2006 ඔක්ෙතෝ. 26 92.00 95.00 - - 65.30 60.00 46.30 45.80 44.40 43.30 42.60 41.00 
 2006 ෙදසැම්. 26 - - - 58.30 - - - - - - - - 
 2007 ජනවාරි 01 - - - - - - - 39.90 38.70 37.70 - 35.65 
 2007 ජනවාරි 05 97.00 100.00 - - - - - - - - - - 
 2007 මාර්තු 30 104.00 107.00 - - - - - - - - - - 
 2007 අෙපේල් 19 - - 50.00 60.30 68.30 63.00 43.30 42.90 41.70 40.70 - - 
 2007 අෙපේල් 28 105.00 108.00 - - 70.30 65.00 - - - - - - 
 2007 මැයි 12 106.00 109.00 51.00 61.30 72.30 67.00 46.30 45.90 44.70 43.70 - 38.65 
 2007 ජුනි 30 111.00 114.00 67.00 68.00 76.30 71.00 50.30 49.90 48.70 47.70 - 42.65 
 2007 ජූලි 29 117.00 120.00 68.00 69.30 80.30 75.00 54.30 53.90 52.70 51.70 - 46.65 
 2008 ජනවාරි 13 127.00 130.00 70.00 75.00 85.30  80.00 - 63.90 - 61.70 - 56.65 
 2008 මැයි 25 157.00 170.00 80.00 85.00 125.30 110.00 - 73.90 - 71.70 - 66.65 
————————————————————————————————————————————————————————————- 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1567 1568 

ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදනයන්හි මිල  සංෙශෝධනය  -  ගුවන් යානා ඉන්ධන ෙතල් 
————————————————————————————— 
 වසර බලපැවැත්ෙවන දිනය ගැලුමකට මිල 
   (ඇ. ෙඩො.) 
————————————————————————————— 
 2004 මැයි 05 1.31 
 2004 ජුනි 05 1.43 
 2004 ජූලි 05 1.46 
 2004 අෙගෝස්තු 05 1.48 
 2004 සැප්තැම්බර් 05 1.57 
 2004 ඔක්ෙතෝබර් 05 1.62 
 2004 ෙනොවැම්බර් 05 1.78 
 2004 ෙදසැම්බර් 05 1.69 
 2005 ජනවාරි 05 1.62 
 2005 ෙපබරවාරි 05 1.55 
 2005 මාර්තු 05 1.63 
 2005 අෙපේල් 05 1.91 
 2005 මැයි 05 2.03 
 2005 ජුනි 05 2.12 
 2005 ජූලි 05 2.21 
 2005 අෙගෝස්තු 05 2.42 
 2005 සැප්තැම්බර් 05 2.45 
 2005 ඔක්ෙතෝබර් 05 2.36 
 2005 ෙනොවැම්බර් 05 2.20 
 2005 ෙදසැම්බර් 05 2.12 
 2006 ජනවාරි 05 2.01 
 2006 ෙපබරවාරි 2.16 
 2006 මාර්තු 05 2.11 
 2006  අෙපේල් 05 2.13 
 2006 මැයි 05 2.35 
 2006 ජුනි 05 2.36 
 2006  ජූලි 05 2.38 
 2006 අෙගෝස්තු 05 2.42 
 2006 සැප්තැම්බර් 05 2.46 
 2006 ඔක්ෙතෝබර් 05 2.25 
 2006 ෙනොවැම්බර් 05 2.09 
 2006 ෙදසැම්බර් 05 2.05 
 2007 ජනවාරි 05 2.17 
 2007 ෙපබරවාරි 05 1.99 
 2007 මාර්තු 05 2.04 
 2007 අෙපේල් 05 2.12 
 2007 මැයි 05 2.26 
 2007 ජුනි 05 2.29 
 2007 ජූලි 05 2.32 
 2007 අෙගෝස්තු 05 2.41 
 2007 සැප්තැම්බර් 05 2.34 
 2007 ඔක්ෙතෝබර් 05 2.50 
 2007 ෙනොවැම්බර් 05 2.89 
 2007 ෙදසැම්බර් 05 2.89 
————————————————————————————— 
 
 (ii) ෙපටල් සඳහා වැට් පතිශතය :- 
  2007.12.31 2008.01.01 
  15% 5% 
 
 (iii)   
  2007.12.31 2008.01.01 
  රු. 15.26 රු. 5.57 
 
 (ආ)  (i) 2006  වර්ෂය සඳහා ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන ෙවනුෙවන් අය කළ 

සම්පූර්ණ බදු පමාණය  :- 
 
 නිෂ්පාදනය ෙපටල් ඩීසල් භූමිෙතල් දැවි ෙතල් ෙවනත් 
      නිෂ්පාදන 
 
 බද්ද  16,146 5,750 390 5,747 1,426 
 (රු. මිලියන)  
 
 (ii) සියලුම බදු ආදායම මහා භාණ්ඩාගාරය ෙවත ලබා දී ඇත :  
 
 (iii) 2006 වර්ෂය සඳහා සියලුම බදු අෙහෝසි කළෙහොත් ඛනිජ ෙතල් 

නිෂ්පාදනවල මිල :  
 
 නිෂ්පාදනය ෙපටල් ඩීසල් භූමිෙතල් දැවි ෙතල් 
      
 
 මිල රුපියල් 53.95 55.17 51.23 37.61  
 (ලීටරයකට)  

 (ආ)  (i) මම ෙනොදනිමි. ෙමය මුදල්  හා කමසම්පාදන අමාත ාංශයට අයත් 
විෂය කරුණකි. 

 
  (ii) මම ෙනොදනිමි. ෙමය මුදල්  හා කමසම්පාදන අමාත ාංශයට අයත් 

විෂය කරුණකි. 
 
 (ඇ) මම ෙනොදනිමි. ෙමය මුදල්  හා කමසම්පාදන අමාත ාංශයට අයත් විෂය 

කරුණකි. 
 
 (ඉ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, පශ්න නම් තිෙයනවා. ඒවා ඔබතුමාෙගන් 

අහන එක තමයි තිෙයන පශ්නය. ඔබතුමාෙග් මුහුණ බලා ෙගන 
කනට ගහන්න මම කැමැති නැහැ. 

 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
නැහැ, නැහැ. පශන්යක් නැහැ. ඕනෑම පශ්නයක් අහන්න. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම එක පශ්නයක් අහන්නම්. නමුත් ඒකට 

ලැෙබන උත්තරය ෙමොකක්ද කියලා මම දන්නවා. ආණ්ඩුව ෙම් 
ෙතල් මිල අඩු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? දැන් වියදම රුපියල් 35ක් 
ෙවන ෙකොට, ෙතල් මිල අඩු කරන්න බැරි ඇයි? 

 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
ෙම් මිල කියාත්මක වන්ෙන් ලබන මාසෙය් සිට බවත් 

තමුන්නාන්ෙසේ දැන ගන්න ඕනෑ. ෙම් මිලට ෙතල් ෙගන්වන නැව් 
එන්ෙන් ලබන මාසෙය්යි. එතෙකොට ඒ මාසෙය් ඉඳලා  තමයි 
ගණන් හදන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණු 
කාලෙය්ත් ටැක්ස් දම්මා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් දැමූ 
ටැක්ස් එක සියයට 64ක්, ෙතල් ලීටරයක මිල රුපියල් 54ක් ව 
තිෙයද්දී සියයට 64ක් ටැක්ස් දැම්මා. අෙප් ආණ්ඩුව ෙතල් 
ලීටරයක මිල රුපියල් 142ක්ව තිෙයද්දී දාලා තිෙබන ටැක්ස් එක 
සියයට 54යි. ෙම් ටැක්ස් දමන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙදන්න 
තිෙබන යටිතල පහසුකම් සියල්ලම ෙදන්නයි. ඕනෑම රටක ෙතල් 
මිලට ටැක්ස් දමලායි ඒ රෙට් ජනතාවට අවශ  යටිතල පහසුකම් 
ලබා ෙදන්ෙන්. ෙම්ක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. මිල අඩු වන ෙකොට 
අඩු කරන්නට ඕනෑය කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා. නමුත් මිල 
වැඩි ෙවච්ච ෙවලාෙව් අප වැඩි කෙළේ නැහැ. ජනවාරි මාසෙය් සිට 
මැයි මාසය දක්වා අපට බිලියන 11ක් පාඩුයි කියන එක මතක 
තියා ගන්න. මිල වැඩි වුණාය කියා ෙතල් මිල වැඩි කෙළේ නැහැ. 
නමුත් පාඩු වුනාය කියා අඩු ෙනොකර ඉන්ෙන් නැහැ.  
ජනාධිපතිතුමා අඩු කළා. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා ඉල්ලන් කන්න හදනවා. 
 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
නැහැ, පශ්නයක් නැහැ. ඕනෑම පශ්නයක් අහන්න. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1569 1570 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කරුණාකරලා ආණ්ඩුව ෙම් කාරණය පිළිගන්නට අවශ යි. 

ඔබතුමන්ලා ෙකෝටි පන්දාහක් උපයනවා, මාසයකට ෙපටල් ලීටර් 
මිලියන 40ක් විකුණලා. ෙම් වාෙග් කළුකඩ ව ාපාරයක් ෙගන 
යන්න එපා ගරු ඇමතිතුමනි. 

 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
අප ෙනොෙවයි. ඒක කරන්ෙන්. ඒක ටැක්ස්. මා කිව්වාෙන්, 

ටැක්ස් කියලා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ටැක්ස් කියන්ෙන් පභාකරන්ෙග් ඒවාද? 
 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
ටැක්ස් නැතිව බැහැ රටක් පාලනය කරන්න. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ටැක්ස් කියන්ෙන්  පභාකරන්ෙග් ඒවා ද? 
 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
ටැක්ස් නැතිව පාලනය කරන්න බැහැ. ටැක්ස් වලින් තමයි, 

ජනතාවට අවශ  යටිතල පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන් කියා මා දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේට කිව්ෙව්. ඒ කියන්ෙන් පාරවල් හදන්න ඕනෑ; 
ආෙරෝග ශාලා හදන්න ඕනෑ; පාසල් හදන්න ඕනෑ. රක්ෂාවල් 
ෙදන්න ඕනෑ ෙම්වාට ෙකොයින් ද සල්ලි? තමුන්නාන්ෙසේලා කිසිම 
ෙදයක් ෙනොකර  - 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙදයිෙයෝ සාක්කි, ෙදයිෙයෝ ෙනොෙවයි. කථානායකතුමා 

සාක්කි. 
 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන් කිසිම ෙදයක් 

කරන්ෙන් නැතිව, ටැක්ස් එක වැඩි කළා සියයට 64ට. පාරවල් 
හැදුෙව් නැහැ. ෙගවල් හැදුෙව් නැහැ. පාසල් හැදුෙව් නැහැ. 
ආෙරෝග ශාලා හැදුෙව් නැහැ. රස්සාවල් දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙමොනවාවත් කරන්ෙන් නැතිව ටැක්ස් එක සියයට 64ට ඉහළ 
දැම්මා. අපි ෙම්වා ෙසේරම හදලා තමයි සියයට 54ට ටැක්ස් එක 
දාලා තිෙබන්ෙන්. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. ගරු අබ්දූල් කාදර් මන්තීතුමා.  

[බාධා කිරීම්] 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැන් අහන්ෙන් ෙද වැනි අතුරු පශ්නයයි. තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය මා අෙප් මුස්ලිම්   නායකතුමාට ෙදනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරුණාකර ඔබතුමා තිෙබන නම රැක ෙගන 
ආණ්ඩුෙව් තිෙබන පව් ආණ්ඩුවට තියා ගන්න කියන්න [බාධා 
කිරීම්] ඔබතුමන්ලාෙග් ෙහන්චයියලාට තමයි ෙලෝක බැංකුෙව් 
ප්ලග් ගලවන්න ගිහිල්ලා දැන් ෙෂොක් එක වැදිලා තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා තමයි ජනතාවට පණිවිඩයක් දුන්ෙන් 
“ෙලෝක   ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල්  මිල වැඩි වන ෙකොට අපි වැඩි 
කරන්ෙන් නැහැ: අෙප් මුස්ලිම් අරාබි යාළුෙවෝ තුළින් අපි අඩු 
කරනවා’ය කියලා. ඔබතුමන්ලා දහහතර වතාවක් ෙතල් මිල වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. අෙප් කාලෙය් මුළු කාලාන්තරය තුළම වැඩි 
වුෙණ් රුපියල් අටකිනුයි. 

 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
නැහැ, නැහැ.  -  [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්  - 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අසත  කියන්ෙන් නැතිව ෙතල් ලීටරය 

රුපියල් හතළිහට ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබන අවස්ථාෙව්දී, 
ඔබතුමන්ලා රුපියල් 60ක ලාභයකුත් තියා ෙගන - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්  -  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙතල් ලීටරය රුපියල් අසූ පහට අඩුව විකුණන්ෙන් නැත්නම් 

ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස් ෙවන්න ඕනෑය කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියනවා. [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An hon. Member) 
හරි, හරි. ඒක ෙහොඳයි. -  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ෆවුසි ඇමතිතුමා ඉන්න. අෙනක් ෙගෝල බාලෙයෝ ටිකයි 

ෙගදර යන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා ෙකෝටි පන්දහසක් පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ඇමතිවරු 110 රකින්නයි.  ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම්ක හරි අපරාධයක් ෙන්ද? ඔබතුමාෙග් බදුල්ල පෙද්ශයටත් 
ෙතල් විකුණන්ෙන් ෙම් මිලටයි. 

 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
ෙම් ලාභය ගන්න  -  [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.  -  [බාධා කිරීම්] 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1571 1572 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මා අෙප් මුස්ලිම් නායකතුමාට ෙදනවා. 
 

ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා 
(மாண் மிகு ஏ. ஆ. எம். அப் ல் காதர்) 
(The Hon. A. R. M. Abdul Kader) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තුන් වැනි අතුරු පශ්නය හැටියට මම 

තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්ෙන්, මට ආරංචියක් ලැබුණා ආණ්ඩුව 
පැත්ෙත් මුස්ලිම් මැති ඇමතිවරුන් තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් වතාෙව් 
මක්කමට එක්ක ෙගන යනවාය කියා. ඒ list  එකට මෙග් නමත් 
දමා  ගන්න පුළුවන්ද?  -  [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
එතුමා අහන්ෙන් අදාළ නැති පශ්නයක් ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා 
(மாண் மிகு ஏ. ஆர். எம். அப் ல் காதர்) 
(The Hon. A. R. M. Abdul Kader) 
ඒ list  එකට මෙග් නමත් දමා ගන්න පුළුවන්ද -  [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A. H. M. Fowzie) 
ඒන්න, එන්න. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇමතිතුමනි, ඒ උත්තරෙයන් මා  සෑහීමකට පත් වන්ෙන් 

නැහැ. ඉතින් ඒ උත්තරය කිව්ව නිසා මා පිළිගන්නම්. 
ෙහජින්වලින් -  [බාධා කිරීමක්] මහ බැංකුව  -  [බාධා කිරීමක්]  
ඔබතුමන්ලා කරලා තිෙබන පාප කර්මය.ඉතින් ඔබතුමන්ලා ෙම්ක 
භාර ගන්ෙන් ඇයි? ඊෙය් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව රැස ්
වූ අවස්ථාෙව්දී ෙපනුණා. ආණ්ඩුව  පිළිෙගන තිෙබන බව; 
කැබිනට් මණ්ඩලය එය අනුමත කර තිෙබන බව ෙම්ක දැන් 
ඔබතුමන්ලා ෙහජින්වලට දමන්නට එපා. 

 

නව මුදල් ෙනෝට්ටු මුදණය : පිරිවැය 
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0085/’08 
2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
 (மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය  -  (2): 
 

 (අ) 2004 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ —  
 (i) ෙවෙළඳෙපොළට නිකුත් කරන ලද නව මුළු මුදල් ෙනෝට්ටු 

පමාණය මාසික පදනමින් ෙකොපමණද;  
 (ii) ෙවෙළඳෙපොෙළන් ඉවත් කර ගන්නා ලද ව ාජ ෙලස 

සකස ් කළ හා ෙහොර මුදල් ෙනෝට්ටු පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) මුදල් ෙනෝට්ටු මුදණය කිරීමට වැය වූ පිරිවැය 
ෙකොපමණද;  

 (iv) මුදණය කර ඇති මුදල් ෙනෝට්ටු සඳහා වැය වූ පිරිවැය 
වාර්ෂික පදනමින් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ආ) ෙවෙළඳ ෙපොළට මුදල් නිකුත් කරන ලද්ෙද් කුමන ආර්ථික 
විද ාත්මක පදනම      (උදා: වත්කම් + නව වසෙර් වර්ධනය) 
මතද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

 
 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா :  

 

 (அ) 2004 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைரயில்,—  
 
 (i) சந்ைதக்கு விநிேயாகிக்கப்பட்ட ெமாத்த திய நாண 

யம் எவ்வள  என்பைத மாதாந்த அ ப்பைடயி ம்,  
 (ii) சந்ைதயி ந்  ைகப்பற்றப்பட்ட ேபா  அல்ல  

கள்ள நாணயங்களின் ெதாைக எவ்வள  என்பைத 
ம், 

 
 (iii) நாணயத்தாள்கைள அச்சி வதற்கான ெசல  

எவ்வள  என்பைத ம், 
 
 (iv) பணத்ைத  அச்சி வதற்கான  ெசல   எவ்வள   

என்பைத வ டாந்த அ ப்பைடயி ம் 
 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 
 

 (ஆ) எவ்வைகயான ெபா ளாதார (உதாரணம் : ெசாத் க்கள் + 
அ த்த வ டத்திற்கான வளர்ச்சி) அ ப்பைடயின் கீழ் 
பணம் சந்ைதக்கு வி விக்கப்பட்ட  என்பைத அவர் 
ெதாிவிப்பாரா? 

 

 (இ) இன்ேறல், ஏன்?  

 
asked  the Minister of Finance and Planning: 

 
 (a) Will he inform this House from 2004 to date,—  
 (i) the total amount of new currency issued to the 

market on per month basis;  
 (ii) the amount of forged currency or counterfeit 

notes withdrawn from the market;  
 (iii) the cost of printing of the money notes; and  
 (iv) the cost of money being printed on a per year 

basis? 
 

 (b) Will he state the economic basis (e.g. Assets+Next 
Year’s Growth) on which the money has been 
released to the market? 

 
 (c) If not, why? 
 
ගරු රංජිත් සියඔලාපිටිය මහතා (රාජ  ආදායම් හා මුදල් 

අමාත තුමා සහ මුදල් සහ කම සම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய - அரச இைறவாி, நிதி 
அைமச்ச ம், நிதி திட்டமிடல் பிரதி அைமச்ச ம்)  

(The Hon. Ranjith Siyambalapititya—Minister of State 
Revenue and Finace and Deputy Minister of Finance  and 
Planning) 

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා 
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

 
 (අ) (i) ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කරන නව මුදල් ෙනෝට්ටු 

පමාණය (මාසික පදනමින්) ඇමුණුම 1හි 1 වන වගුෙව් 
දැක්ෙව්.  

  (ii) ෙවෙළඳ ෙපොළින් ඉවත් කර ගන්නා ලද ව ාජ ෙලස 
සකස ්කළ ෙහොර මුදල් ෙනෝට්ටු පමාණය ඇමුණුම 1හි 2 
වගුෙව් දැක්ෙව්.  

 (iii) නව මුදල් ෙනෝට්ටු පමාණය මුදණය කිරීමට වැය වූ 
පිරිවැය ඇමුණුම 1හි 3 වන වගුෙව් දැක්ෙව්.  

 (iv) මුදණය කර ඇති මුදල් ෙනෝට්ටු සඳහා වැය වූ පිරිවැය 
(වාර්ෂික පදනමින්) ඇමුණුම 1හි 3 වන වගුෙව් දැක්ෙව්. 

   ඇමුණුම 1 සභාගත* කරමි. 
 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1573 1574 

[ගරු රංජිත් සියඔලාපිටිය මහතා ] 

 (ආ) ආර්ථිකෙය් මූර්ත වර්ධනය (මූර්ත ගනුෙදනු පමාණය) සහ දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් අවධමනය මත මුදල් සඳහා මහ 
ජනතාවෙග් ඉල්ලුම තීරණය ෙව්. ආර්ථිකෙයහි සුමට 
කියාකාරිත්වය සඳහා හිඟයකින් ෙතොරව මුදල් සැපයීම ශී 
ලංකා මහ බැංකුෙව් කාර්ය භාරයයි. 

  මුදල් අච්චු ගැසීම පිළිබඳ වැඩි ෙතොරතුරු සඳහන් 2007 ශී 
ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාෙව් 16.1 වැනි විෙශේෂ සටහන 
ෙම් සමඟ තිෙබනවා. හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම 
සඳහා මා එය ඇමුණුම 2 වශෙයන් සභාගත* කරනවා. මා ෙම් 
සටහන ඊෙය්ත් හැන්සාඩ්ගත කළා. ඊෙයත් ෙම් හා සමාන 
පශන්යක් ඔබතුමා අසා තිබුණා. 

 
 (ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ඇමුණුම –1 
 
  * සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:  
     சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்டஇைணப் கள்: 
     Annexes tabled : 
 
 
Table –1 
 

THE VOLUME AND VALUE OF NEW NOTES ISSUED IN TO CIRCULATION DURING 2004-2006 
 

 Number of notes (In thousand pieces)  Value (Rs. mn) 
 
 Month   2004   2005   2006   2007   2008   2004   2005   2006   2007  2008 
 
January   7896   10350   10258   10596   7437   775.04   2322.47   510.39   3104.17   268.72 
February 7395 9866 13175 14323 10025 1343.5 2265.18 2235.61 5168.73 779.6 
March 35476 34670 41382 26575 28873 9102.74 11662.71 12715.35 9302.67 10133.72 
April 9616 27954 34385 34911 25350 848.26 11956.04 10694.91 14373.13 9916.09 
May 4751 8141 11451 4079 5413 156.69 328.38 505.4 168.88 211.28 
June 2524 6385 8938 3674 3007 103.71 260.4 278.58 119.06 100.55 
July 6453 7460 9637 3337 2178 368.56 242.3 382.96 117.07 59.26 
August 10245 10191 9524 6124 3641 1901.52 465.63 387.86 367.51 120.46 
September 13428 11059 14141 15720 9808 3172.55 627.23 566.39 2275.62 779.71 
October 14772 19239 19848 9515 0 2180.94 889.22 3860.903 431.89 0 
November 16066 7628 13551 9319 0 3775.06 549.14 4882.05 408.02 0 
December 20241 20289 18178 12953 0 4943.15 6133.96 9513.69 683.27 0 
 
Total 148863 173682 204468 151126 95732 28671.72 37702.66 46534.09 36881.02 22369.39 
 

 
NEW NOTES ISSUED IN TO CIRCULATION MONTHLY (RS.MN) 

 
 
 2,004  2000/- 1000/-  500/- 200/-  100/-  50/-   20/- 10/-    TOTAL (RS.) 
 
JAN 0 384 108 3 170 45 37 28 775 
FEB 0 952 206 0 85 36 40 25 1,344 
MAR 0 2,851 5,497 69 332 174 71 109 9,103 
APR 0 167 253 13 318 51 0 47 848 
MAY 0 0 0 7 55 66 0 28 157 
JUN 0 1 0 0 54 22 23 4 104 
JUL 0 31 0 8 211 58 60 1 369 
AUG 0 1,463 44 3 278 40 45 28 1,902 
SEP 0 2,630 8 0 380 74 52 29 3,173 
OCT 0 1,502 34 0 436 115 59 36 2,181 
NOV 0 3,077 28 0 467 110 66 28 3,775 
DEC 0 3,584 632 1 493 112 79 43 4,943 
 

TOTAL PIECES 0 16,642 6,807 103 3,279 903 532 407 28,672 
 

 
 2,005  2000/- 1000/-  500/- 200/-  100/-  50/-   20/- 10/-    TOTAL (RS.) 
 
JAN 0 1,976 3 1 180 89 50 23 2,322  
FEB 0 1,968 9 2 160 54 42 31 2,265 
MAR 0 8,213 2,492 33 573 177 110 65 11,663 
APR 0 9,550 1,750 16 390 133 69 48 11,956 
MAY 0 0 0 4 174 84 38 28 328 
JUN 0 2 0 0 136 61 38 24 260 
JUL 0 0 0 0 122 40 52 28 242 
AUG 0 12 3 0 330 30 56 35 466 
SEP 0 140 0 0 341 61 44 41 627 
OCT 0 0 0 11 572 162 85 60 889 
NOV 0 10 0 10 450 44 28 8 549 
DEC 0 5,356 97 2 441 122 78 40 6,134 
 

TOTAL PIECES 0 27,227 4,353 78 3,868 1,055 692 430 37,703 
 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1575 1576 

 2006        2000/- 1000/- 500/- 200/- 100/- 50/- 20- 10/- TOTAL (Rs.) 
 

JAN 0 12 18 1 335 70 41 34 510 
FEB 0 1,650 1 0 440 67 41 37 2,236 
MAR 0 9,500 1,836 1 954 220 124 80 12,715 
APR 0 4,139 5,563 8 706 147 84 49 10,695 
MAY  0 0 0 0 315 103 50 37 505 
JUN 0 0 0 0 131 53 59 36 279 
JUL 0 0 0 0 244 51 54 35 383 
AUG 0 0 0 0 260 47 42 39 388 
SEP 0 0 0 0 370 76 62 58 566 
OCT 2,892 0 228 0 472 127 71 71 3,861 
NOV 4,348 0 110 0 253 67 62 42 4,882 
DEC 8,740 0 82 0 470 126 62 33 9,514 
 

TOTAL PIECES 15,980 15,301 7,836 9 4,950 1,154 751 553 46,534 
 
 

 2007        2000/- 1000/- 500/- 200/- 100/- 50/- 20- 10/- TOTAL (Rs.) 
 
JAN 2,692 0 0 0 255 89 38 30 3,104 
FEB 4,508 0 28 0 458 94 50 30 5,169 
MAR 8,070 0 220 0 672 172 98 70 9,303 
APR 11,678 8 1,818 0 833 214 110 73 14,734 
MAY  0 0 0 0 84 54 18 12 169 
JUN 0 0 1 0 56 24 23 15 119 
JUL 0 0 0 0 51 36 19 12 117 
AUG 100 6 0 0 176 35 28 22 368 
SEP 1,608 7 0 0 399 159 52 52 2,276 
OCT 4 9 0 0 244 105 40 30 432 
NOV 0 1 0 0 266 69 39 33 408 
DEC 28 21 28 0 430 81 52 43 683 
 

TOTAL PIECES 28,688 52 2,095 0 3,923 1,133 568 423 36,881 
 

 2008        2000/- 1000/- 500/- 200/- 100/- 50/- 20- 10/- TOTAL (Rs.) 
 

JAN 0 0 0 0 146 50 45 27 269 
FEB 2 121 200 0 343 43 38 33 780 
MAR 5,156 2,655 1,190 0 841 162 68 62 10,134 
APR 4,996 3,230 852 0 568 127 91 51 9,916 
MAY 10 14 3 0 86 46 33 20 211 
JUN 0 1 1 0 45 25 17 12 101 
JUL 0 0 0 0 22 13 15 10 59 
AUG 0 0 1 0 57 23 26 13 120 
SEP 116 149 115 0 228 95 50 27 780 
OCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

NEW NOTES ISSUED TO CIRCULATION FROM 2004 TO 2008 (DENOMINATION WISE IN PIECES) 
 

 2004        2000/- 1000/- 500/- 200/- 100/- 50/- 20- 10/- TOTAL (Rs.) 
 

JAN 0 384 215 14 1,704 902 1,847 2,830 7,896 
FEB 0 952 412 0 852 713 1,999 2,467 7,395 
MAR 0 2,851 10,993 344 3,321 3,475 3,567 10,925 35,476 
APR 0 167 505 63 3,183 1,016 24 4,658 9,616 
MAY  0 0 0 35 549 1,328 0 2,839 4,751 
JUN 0 1 0 0 542 433 1,138 410 2,524 
JUL 0 31 0 39 2,112 1,152 2,977 142 6,453 
AUG 0 1,463 88 15 2,777 802 2,272 2,828 10,245 
SEP 0 2,630 15 0 3,796 1,487 2,610 2,890 13,428 
OCT 0 1,502 67 0 4,361 2,291 2,928 3,623 14,772 
NOV 0 3,077 55 0 4,667 2,206 3,295 2,766 16,066 
DEC 0 3,584 1,264 3 4,927 2,249 3,926 4,288 20,241 
 

TOTAL PIECES 0 16,642 13,614 513 32,791 18,054 26,583 40,666 148,863 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1577 1578 

 2005        2000/- 1000/- 500/- 200/- 100/- 50/- 20- 10/- TOTAL (Rs.) 
 
JAN 0 1,976 6 5 1,804 1,785 2,508 2,266 10,350 
FEB 0 1,968 17 10 1,595 1,080 2,122 3,074 9,866 
MAR 0 8,213 4,983 165 5,726 3,541 5,514 6,528 34,670 
APR 0 9,550 3,500 80 3,900 2,660 3,440 4,824 27,954 
MAY  0 0 0 19 1,743 1,682 1,921 2,776 8,141 
JUN 0 2 0 0 1,361 1,212 1,910 2,350 6,835 
JUL 0 0 0 0 1,220 792 2,622 2,826 7,460 
AUG 0 12 6 0 3,298 599 2,812 3,464 10,191 
SEP 0 140 0 0 3,412 1,224 2,200 4,083 11,059 
OCT 0 0 0 55 5,716 3,231 4,270 5,967 19,239 
NOV 0 10 0 50 4,495 870 1,411 792 7,628 
DEC 0 5,356 193 8 4,405 2,430 3,889 4,008 20,289 
 

TOTAL PIECES 0 27,227 8,705 392 38,675 21,106 34,619 42,958 173,682 
 

2,006  2000/- 1000/-  500/- 200/-  100/-  50/-   20/- 10/-    TOTAL (Pcs.) 
 
JAN 0 12 35 3 3,350 1,408 2,039 3,411 10,258 
FEB 0 1,650 1 0 4,400 1,337 2,039 3,748 13,175 
MAR 0 9,500 3,671 4 9,540 4,404 6,222 8,041 41,382 
APR 0 4,139 11,125 40 7,060 2,931 4,196 4,894 34,385 
MAY 0 0 0 0 3,150 2,056 2,515 3,730 11,451 
JUN 0 0 0 0 1,310 1,050 2,930 3,648 8,938 
JUL 0 0 0 0 2,436 1,014 2,679 3,508 9,637 
AUG 0 0 0 0 2,604 934 2,090 3,896 9,524 
SEP 0 0 0 0 3,700 1,527 3,090 5,824 14,141 
OCT 1,446 0 455 0 4,719 2,542 3,554 7,132 19,848 
NOV 2,174 0 220 0 2,531 1,347 3,081 4,198 13,551 
DEC 4,370 0 164 0 4,702 2,523 3,115 3,304 18,178 
TOTAL 
PIECES 7,990 15,301 15,671 47 49,502 23,073 37,550 55,334 204,468 
 
 
2,007   2000/- 1000/-  500/- 200/-  100/-  50/-   20/- 10/-    TOTAL (Pcs.) 
 
JAN 1,346 0 0 0 2,548 1,788 1,883 3,031 10,596 
FEB 2,254 0 56 0 4,581 1,882 2,503 3,047 14,323 
MAR 4,035 0 440 0 6,719 3,449 4,900 7,032 26,575 
APR 5,839 8 3,636 0 8,331 4,281 5,482 7,334 34,911 
MAY 0 0 0 0 839 1,085 918 1,237 4,079 
JUN 0 0 2 0 557 489 1,165 1,461 3,674 
JUL 0 0 0 0 506 713 964 1,154 3,337  
AUG 50 6 0 0 1,762 706 1,401 2,199 6,124 
SEP 804 7 0 0 3,985 3,176 2,584 5,164 15,720 
OCT 2 9 0 0 2,442 2,102 1,999 2,961 9,515  
NOV 0 1 0 0 2,658 1,376 1,958 3,326 9,319 
DEC 14 21 55 0 4,302 1,618 2,624 4,319 12,953  
TOTAL           
PIECES 14,344 52 4,189 0 39,230 22,665 28,381 42,265 151,126  
 
 
2,008  2000/- 1000/-  500/- 200/-  100/-  50/-   20/- 10/-    TOTAL (Pcs.) 
 
JAN 0 0 0 0 1,463 1,009 2,232 2,733 7,437 
FEB 1 121 399 0 3,429 865 1,885 3,325 10,025 
MAR 2,578 2,655 2,379 0 8,414 3,240 3,375 6,232 28,873 
APR 2,498 3,230 1,704 0 5,683 2,549 4,548 5,138 25,350 
MAY 5 14 6 0 859 912 1,661 1,956 5,413 
JUN 0 1 1 0 448 500 868 1,189 3,007 
JUL 0 0 0 0 222 250 750 956 2,178 
AUG 0 0 2 0 570 466 1,313 1,290 3,641 
SEP 58 149 229 0 2,282 1,907 2,483 2,700 9,808 
OCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 
PIECES 5,140 6,170 4,720 0 23,370 11,698 19,115 25,519 95,732 
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THE VOLUME AND VALUE OF UNSERVICEABLE NOTESWITHDRWAN FROM CIRCULATION FOR DESTRUCTION DURING  
2004-2008 

 

 Number of notes (In thousand pieces) Value (Rs. mn.) 
 

Month  2004 2005 2006 2007 2008  2004 2005 2006 2007 2008 
 

January  775.0 2,322.5 510.4 3,104.2 268.7  280.4 1,337.3 2,551.0 2,029.2 443.2 

February  1,343.5 2,265.2 2,235.6 5,168.7 779.6  4,924.9 1,184.4 1,942.6 1,490.2 784.3 

March 9,102.7 11,662.7 12,715.4 9,302.7 10,133.7  1,011.3 1,326.8 1,864.5 2,141.5 630.3 

April 848.3 11,956.0 10,694.9 14,734.1 9,916.1  793.0 1,951.0 3,382.7 1,456.3 770.3 

May 156.7 328.4 505.4 168.9 211.3  3,028.7 2,179.1 3,178.2 1,065.2 1,200.3 

June 103.7 260.4 278.6 119.1 100.6  2,404.8 1,858.4 2,692.9 877.2 742.7 

July 368.6 242.3 383.0 117.1 59.3  2,061.6 1,908.6 1,838.7 501.0 1,082.1 

August 1,901.5 465.6 387.9 367.5 120.5  2,134.9 1,663.4 1,920.5 584.0 1,975.3 

September 3,172.6 627.2 566.4 2,275.6 779.7  1,794.3 1,992.4 1,416.2 398.6 1,929.3 

October 2,180.9 889.2 3,860.9 431.9 -  1,317.0 1,786.8 1,505.1 653.6 - 

November 3,775.1 549.1 4,882.1 408.0 -  1,351.2 2,045.5 1,710.5 679.6 - 

December 4,943.2 6,134.0 9,513.7 683.3 -  1,672.7 1,836.7 1,671.5 617.8 - 

 
Total 28,671.7 37,702.7 46,534.1 36,881.0 22,369.4  22,774.8 21,070.4 25,674.4 12,494.2 9,557.8 
 

 
Table 2 

Counterfeit Notes Referred to the Central Bank (Volume (PCS) 
Denomination 

 

Year  2000/- 1000/- 500/- 200/- 100/- 50/- 20/- 10/-       TOTAL (Pcs.)  
 

2004    727 702 40 221 316 2 1 2,009  
2005    2,673 1,908 89 684 346 52 62 5,814 
2006    469 604 44 112 7 1 0 1,237 
2007   68 464 473  225 2  1,232 
2008 up to 
September   163 967  33 9  1,172 
 
Total (Pieces.) 68 4,496 4,654 173 1,275 680 55 63 11,464 
 

The above counterfeit notes have been referred to Central Bank of Sri Lanka by the CID for certificates under Section 59  of the Monetary Law Act. 
 
 

 

Table 3. 
Cost of New Currency Notes Printed from 2004 - Sept. 2008 

 
 
 Year Printing Cost. (Rs.)  Taxes (Rs.) Total Cost (Rs.) 
  
 2004  697,065,025  123,011,475  820,076,500 

 2005  1,134,328,675  170,149,301  1,304,477,976 

 2006  1,350,898,755  202,634,813  1,553,533,568 

 2007  109,278,975  16,391,846  125,670,821 

 2008  817,910,000  136,828,758  954,738,758 

 
 Total 4,109,481,430 649,016,193 4,758,497,623   



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1581 1582 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 1585 1586 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරට අදාළ ඇමුණුම් සභාගත 

කළ නිසා අපට කියන්න පුළුවන්ද එන අවුරුද්ෙද් දළ ෙද්ශීය 
වර්ධනය කීයක් ෙවයිද කියන එක? ෙමොකද ෙම් අවුරුද්දට මුදල් 
වශෙයන් ඒෙකන් යම් පතිශතයක් ලබා ගන්නවා. 

 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඊෙය්ත් එය සභාගත කළා. අදත් ඒ 

සටහන්, -  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඊෙය් පැහැදිලි කර නැහැ. ඊෙය් ෙගදර ගිහින් තමයි මට ඒ 

වාර්තාව කියවන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒෙක් ඒ සම්බන්ධව කිසි 
ෙසේත්ම නැහැ.  

 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ගරු  ඒ සටහන මා අදත් ෙගනාවා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා අසත  පකාශ කරන්න එපා, දමලා නැති ෙද්වල් ගැන.  
 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
අසත  පකාශ කළාට මට අසත  පකාශ කරන්න කිසි 

අවශ තාවක් නැහැ.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් වර්ධන ෙව්ගය කියන්න, කථා කරන්ෙන් නැතිව? 
 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ඔබතුමාටයි අසත  පකාශ කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 

ඔබතුමන්ලාෙග් ෙබොරු වහ ගන්න. ෙම් සටහන ඉතා පැහැදිලිව 
ඔබතුමාට නැවතත් කියවන්න මා පිටු අංකයත් එක්ක කියන්නම්.   

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කියවලා මම ෙත්රුම් අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට 

ෙමතැන උත්තර ෙදන්න බැරි නිසා මා ඊෙය් ෙගදර අර ෙගන 
ගිහින් කියවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් කිසි ෙසේත්ම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයක් ගැන සඳහන් ෙවලා නැහැ.  

 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න 2007 මහ බැංකු වාර්තාෙව්, - 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් කියන්න දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය එන අවුරුද්ෙද් කීයද 

කියලා?  
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
166 වැනි පිටුව.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එන අවුරුද්ෙද් වර්ධන ෙව්ගය කියන්න බැරිද? 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
166 වැනි පිටුව. හැම වර්ෂයකම දළ ආර්ථික වර්ධනය සහ 

ආර්ථික අවධමනය කියන ෙදක එකතු කරලා ඒ එන පමාණයට 
තමයි අප නව මුදල් නිකුත් කිරීම් සඳහා සූදානම් වන්ෙන්. අෙප් 
ඉලක්කවල යම් කිසි ෙවනසක් වුෙණොත් අප ඊළඟ වර්ෂෙය් ඒ 
මුදල් නිකුත්  කිරීම ෙවනස් කරනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තමයි මම අහන්ෙන්. මම ඒක දන්නවා. දැන් සියලුම 

රටවල වර්ධන ෙව්ගය අඩු කර ෙගන යන නිසා ලංකාෙව් වර්ධන 
ෙව්ගය අඩුද, වැඩි කරනවාද කියන එක තමයි මා අහන්ෙන්.  

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
සියයට හයක වර්ධන ෙව්ගයක් ලබන වසෙර්ත් පවත්වා ෙගන 

යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එන අවුරුද්ෙද් සියයට හයක?  
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ඔව්.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් එන අවුරුද්ෙදන් කීයක් ෙම් අවුරුද්දට සපයා 

තිෙබනවාද?  
 
ගරු රංජිත් සියඹඔලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ලබන අවුරුද්ෙද් වර්ධන ෙව්ගය සහ අවධමනය එක්ක 

සපයන්ෙන් ලබන අවුරුද්දට මුදල් ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ ෙන්. එන අවුරුද්ෙදන් ෙම් අවුරුද්දට 

පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවට අවසරයක් තිෙබනවා.  



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1587 1588 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
අපට අවශ  වුෙණොත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒෙකන් ෙකොයි තරම් පමාණයක් අරෙගන තිෙබනවාද කියන 

එක විතරයි මා අහන්ෙන්.  
 
ගරු රංජිත් සියඔලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
අප ෙම් අවුරුදු ෙදකම තුලනාත්මකවයි යන්ෙන්. අප 2007දී 

සියයට අටක ආර්ථික වර්ධනයක් ගැන හිතලා මුදල් නිකුත් කළා. 
අප එය 2008දී තුලනය කළා. ඒ වාෙග්ම තමයි 2009 දීත්. තවම 
2008 වර්ෂය සම්පූර්ණෙයන්ම නිම ෙවලා නැහැ. යම් පමාණයක් 
වැඩි වුෙණොත් අප එය තුලනය කරනවා. එය මහ බැංකුව හැම 
වර්ෂයකම කරනවා. ආණ්ඩුවට අවශ  විධියට මුදල් නිකුත් 
කිරීමක් මහ බැංකුව කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ෙම් පුන පුනා 
ඉල්ලන්න් හදන්ෙන් ඒ පිළිතුර ෙන්. මහ බැංකුව හැම විටම 
මුදල්නිකුත් කරන්ෙන් ෙම් නිශ්චිත දත්තයනුත් සමඟයි ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමාට නිශ්චිත ඉලක්කයක් නැති නිසා නිශ්චිත දත්ත 

නැහැ.. මහ බැංකුෙවන් ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් ෙකෝටි 9,000ක් 
පාවිච්චි කර තිෙබනවා. රජෙය් වාණිජ බැංකු ෙදෙකන්, ඒ 
කියන්ෙන් ලංකා බැංකුෙවන් සහ මහජන බැංකුෙවන්  රුපියල් 
ෙකෝටි තුන්දහස් අටසියයක් අර ෙගන තිෙබනවා. එන අවුරුද්දට 
අදාළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් ෙකොතරම් පමාණයක් අර ෙගන 
තිෙබනවාද කියන පශන්යට පිළිතුර  විතරයි ඉල්ලන්ෙන්. මා 
සෘජුව අහන්ෙන් එයයි. 

 
ගරු රංජිත් සියඔලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ෙම් අවුරුද්ෙද් මුළු පාවිච්චිය ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් ? ෙම් 

අවුරුද්ෙද් තවත් මාස ෙදකක් ගත කරන්න තිෙබනවා. ඒනිසා, - 
[බාධා කිරීමක් ] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ ගැන අහලා වැඩක් නැහැ ගරු 

කථානායකතුමනි. ෙබොෙහොම  සත්ුතියි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 3 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තුන් වන පශ්නය අහනවා ගරු කතානායකතුමනි. ෙම් වෙග් 

නිෙයෝජ  මුදල් ඇමති ෙකෙනකුට ඇවිල්ලා ෙම් වෙග් උත්තර 
ෙදන්න පුළුවන්ද ? 

 
ගරු රංජිත් සියඔලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ඔබතුමා හැමදාම එකම පශ්නය ෙන් අහන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් 

තිෙබන බංෙකොෙළොත්භාවය ෙන් ෙපෙනන්ෙන්. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තුන් වැනි පශ්නය අහනවා ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු රංජිත් සියඔලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ඇහුෙවත් ෙම් පශ්නයමයි. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාට අහන්න පශ්න නැහැ. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
තුන්වැනි පශ්නය 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් අමාත ාංශය භාර ගන්න. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

  
 (අ) මහ බැංකුෙව් පධාන කාර්යයන් කවෙර්දැයි එතුමා ෙමම 

සභාවට  දන්වන්ෙනහිද ?  
  

 (ආ) (i) මහ බැංකුව ෙද්ශපාලන බලපෑම් වලින් ෙතොරවූ 
ආයතනයක් ද?    

  (ii) අද දින වන විට රෙට් මුළු ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද  

  

 (iii)  එම ණය පමාණෙය් මුල් මුදල සහ ෙපොලිය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් සහ 1948, 1955, 1956, 1977, 2001, 2004 සහ 
2007 වර්ෂ සඳහා ෙගවිය යුතුව තිබූ මුළු මුදල ෙකොපමණ ද ;      

 යන්න එතුමා සඳහන්කරන්ෙනහිද?  
 

 (ඇ) (i) රජය විසින් ෙගවීමට ඇති මුදල් පියවීම සඳහා මහ බැංකුව 
විසින් මුදණය කර ෙව   ෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කර ඇති 
මුදල් පමාණය ෙකොපමණ ද ;  

  
  (ii) 1995 සිට අද දක්වා වූ සෑම වර්ෂයකදීම සැප්තැම්බර් මස 

30 වැනි දින වන විට භාණ්ඩාගාර ගිණුෙමන් මහජන 
බැංකුවට සහ ලංකා බැංකුවට ෙගවීමට තිබූ  මුදල් 
පමාණය ෙකොපමණ ද ;  

 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද?  
 

நிதி. திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா : 
 

(அ) இலங்ைக மத்திய வங்கியின் பிரதான ெசயற்பா கள் 
என்ன என்பைத அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 

 

(ஆ) (i) மத்திய வங்கியான  அரசியல் தைலயீ  அற்ற 
நி வனமா என்பைத ம், 

 (ii) நாட் ன் உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட் க் 
கடன்கைள இன் ள்ளவா  தனித்தனியாக ம், 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1589 1590 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

 (iii) தல் மற் ம் வட்  ஆகிய ஆக்கக்கூ கைள 
தனித்தனியாக ம் மற் ம் 1948, 1955, 1956, 1977, 
2001, 2004, 2007 ஆகிய ஆண் களில் ெமாத்தமாக 
ெச த்தப்பட ேவண் ய ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 
 

(இ) (i) அரசாங்கத்தின் நி ைவகைள ெச த் வதற்ெகன 
மத்திய வங்கியினால் அச்சிடப்பட்  சந்ைதக்கு 
விடப்பட்ட பணத்ெதாைகயின் அள  எவ்வள  
என்பைத ம், 

 

 (ii) 1995 ஆம் ஆண்  தல் இன் வைர ஒவ்ெவா  
வ ட ம் ெசத்ெதம்பர்              30 ஆம் 
திகதியி ள்ளவா  மக்கள் வங்கிக்கும், இலங்ைக 
வங்கிக்கும் திைறேசாியின் கணக்கி ள்ள நி ைவ 
எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 
 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0087/’08 

asked the Minister of Finance and Planning, : 
 (a) Will he inform this House the main functions of 

the Central Bank? 
 

 (b) Will he state,— 
 (i) whether the Central Bank is a politically free 

institution; 
 (ii) the total local and foreign debt of the country as 
  of today, separately; and 
 (iii) the capital and interest component separately, 
  and the total payable for the years 1948, 1955, 
  1956, 1977, 2001, 2004 and 2007? 
 

 (c) Will he also state,— 
 (i) the amount of money been printed by the Central 

Bank and put into the market to meet the 
Government outstanding; and 

 (ii) the Treasury account outstanding with People’s 
Bank and Bank of Ceylon from 1995 to-date as 
at 30th September of each year? 

 

 (d) If not, why? 
 

ගරු රංජිත් සියඔලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මුදල් හා කම සම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශන්යට පිළිතුරු ෙදනවා. 
 

 (අ) මහ බැංකුෙව් පධාන කාර්යයන්  
 

 (i)  මුදල් පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම   
 (ii) ශී ලංකාෙව් නිල විෙද්ශ සංචිත කළමනාකරණය කිරීම   
 (iii) මුදල් නිකුත් කිරීම හා ෙබදා හැරීම 
 (iv) බැංකු මූල   සමාගම්, කල්බදු සමාගම් හා රජෙය් සුරුකුම්පත් සඳහා  වන 

පාථමික අෙලවිකරුවන්ට බලපත නිකුත් කිරීම, නියාමනය සහ 
අධීක්ෂණය සැපයීම 

 (v) මහ බැංකුෙව් පියවීම් ගිණුම් පවත්වා ගනිමින් මුල  ආයතන (වාණිජ 
බැංකු සහ පාථමික අෙලවිකරුවන්ට) ෙවත නිශක්ාෂණ සහ පියවීම් 
පහසුකම් සැපයීම 

 (vi) රජෙය් ආර්ථික උපෙද්ශක, බැංකුකරු හා රාජ  මූල  නිෙයෝජිත ෙලස 
කටයුතු කිරීම 

 මීට අමතරව, මහ බැංකුව පහත සඳහන් නිෙයෝජිත කාර්යයන් ද සිදු කරනු 
ලබයි. 

 

 (i)  රාජ  ණය කළමනාකරණය.   
 (ii) විෙද්ශ විනිමය පාලන කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම. 
 (iii) ආධාර ලබාෙදන ආයතන හා රජය ෙවනුෙවන් ක්ෂුද මූල  හා සංවර්ධන 

ණය ෙයෝජනා කමයන්හි  පධාන නිෙයෝජිත ෙලස කටයුතු කිරීම. 
 (iv) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් භාරකරු ෙලස කටයුතු කිරීම. 
 
 (ආ) (i) ඔව්, ශී ලංකා  මහ බැං කුව, රාජ  තන්තය තුළ ඇති අර්ධ වශෙයන් 

ස්වාධීන ආයතනයක් වන අතර එහි මුදල් මණ්ඩලයට මූල මය හා 
ෙමෙහයුම් කටයුතු  පිළිබඳ සම්පූර්ණ ස්වාධීනත්වය ඇත.   

  (ii) 2008 අෙගොසත්ු අවසානයට  රුපියල් දශ ලක්ෂ 
 
   විෙද්ශීය ණය  1,385,036 
   ෙද්ශීය ණය 1,916,161 
 
 (iii) අදාළ ෙතොරතුරු සංඛ ා සටහන 1හි දක්වා ඇත. 
 
  සංඛ ා සටහන 1 

 රජෙය් ණය ෙසේවාකරණ ෙගවීම්  
 
   රුපියල් දශලක්ෂ 

 
 වර්ෂය වර්ෂය ෙපොලී ෙගවීම මුළු ණය 
  ෙගවීම්  ෙසේවාකරණ 
    ෙගවීම් 
 1948 ලැ. ෙනො. ලැ. ෙනො. 32 
 1955 ලැ.ෙනො. ලැ.ෙනො. ලැ.ෙනො. 
 1956 ලැ.ෙනො. ලැ.ෙනො. ලැ.ෙනො. 
 1977 947 947 1,894 
 2001 84,765 94,307 179,072 
 2004 180,781 119,783 300,564 
 2007 317,833 182,681 500,514 
 
    මූලය- ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ලැ.ෙනො.- ලැබී ෙනොමැත 
 

 (ඇ) (i) ශී ලංකා  මහ බැංකුව,  රජෙය් ණය පියවීෙම් අවශ තාව සඳහා මුදල් 
මුදණය ෙනොකරයි. මුදල්, එනම් ව වහාර මුදල් ෙනෝට්ටු හා කාසි, 
මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන්ෙන් බලපතලාභී වාණිජ බැංකු 
අවශ තාවන් සපුරාලීමට  වන අතර, බැංකු විසින් ෙමම මුදල් 
ෙනෝට්ටු හා කාසි සඳහා ඉල්ලුම් කරනුෙය් සිය ගනු 
ෙදනුකරුවන්ෙග් මුදල් අවශ තාවන් සපුරාලීම සඳහාය. 

 

  (ii) අදාළ ෙතොරතුරු සංඛ ා සටහන 2 හි දක්වා ඇත. 
 

සංඛ ා සටහන  2-  භාණ්ඩාගාර ගිණුෙමන් රාජ  බැංකු ෙවත ෙනොෙගවා ඇති 
ණය පමාණය  (සෑම වර්ෂයකම සැප්තැම්බර් මස 30 වන දිනට) 

 
රුපියල් දශ ලක්ෂ 

 

 වර්ෂය ලංකා බැංකුව මහජන බැංකුව එකතුව 
 

1995   454.2 
1996 1.6 32.2 33.8 
1997 1,577.0 11.3 1,588.3 
1998 1,641.9 438.2 2080.1  
1999 1,174.4 3,658.0 4832.4 
2000 10,834.3 2,7311.9 13,566.2 
2001 10,991.4 14,501.3 25,492.7 
2002 888.5 4,675.3 5563.8 
2003  0.3 610.5 610.8 
2004  0.8 859.0 859.8 
2005  4,533.0 6,179.7 10,712.7 
2006  2,388.5 9,129.7 11,517.8 
2007  18,115.4 5,552.1 23,667.5 
2008  29,084.8 13,469.8 42,554.6 

  මූලයන් :  ලංකා  බැංකුව හා මහජන බැංකුව 
(ඈ) පැන ෙනොනඟී 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙම්ෙක් (ආ) (iii) යටෙත් 2004 සහ 2007 අවුරුද්ෙද් අග වන විට 
ණය බරතාව ෙකොපමණද කියා වාර්තා කරන්න. 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ඔබතුමා අහන්ෙන් බැංකු අයිරාවද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහ, the capital and interest component ඒ කියන්ෙන් 

සම්පූර්ණ ණය පමාණය සහ ෙපොලී පමාණයයි; ණය බරතාවයි. 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ණය වාරික ෙගවීම 2004 දී රුපියල් මිලියන 180, 781යි; 2007 

දී රුපියල් මිලියන 317,833යි. ෙපොලිය 2004 දී රුපියල් මිලියන 
119,783යි; 2007 දී 182,681යි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
(ඇ) (i)  හා  (ii) පිළිතුර කිව්ෙව් නැහැ ෙන්ද? 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
කිව්වා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමු වන අතුරු පශ්නය මා අහනවා. 

මහ බැංකුෙව් කාර්ය භාරය වශෙයන් පධාන කරුණු පහකුත්, 
අතුරු කරුණු හතරකුත් ෙපන්වූවා. ඒෙක් එක කරුණක් තමයි, 
ණය බරතාව සම්බන්ධෙයන් රජය ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීම. 
ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන් අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක 
ඇමතිතුමා පිළිගන්ෙන් නැද්ද? 2004 රුපියල් ෙකෝටි 178,000ක් 
තිබුණු එක, අවුරුදු තුනකින් රුපියල් ෙකෝටි 3,41,000 දක්වා 
සියයට සියයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි කඩා වැටීමක් 
තිෙබනවා. නිදහස ලබපු දවෙසේ ඉඳන් 2007 වනකම් ගන්න 
පුළුවන් සම්පූර්ණ ණය බරතාව ෙකෝටි 178,000 නම් අවුරුදු 
තුනකින් ෙම්ක සියයට සියයක් වැඩි ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතා සාවද  කරුණක්. ෙම්ක අපි පුන 

පුනා ෙම් සභාවට පැහැදිලි කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ණය 
ගැනීම කියන්ෙන් හැම ෙවලාවකම නිරෙප්ක්ෂව සලකා බැලිය යුතු 
කරුණක් ෙනොෙවයි. සාෙප්ක්ෂවයි ඒක සලකා බැලිය යුත්ෙත්. 
රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට සාෙප්ක්ෂවයි රටක ණය ගැන අප 
සලකා බැලිය යුත්ෙත්. පුද්ගලයකු වශෙයන් බැලුවත් ඔහුෙග් 
එදිෙනදා පවතින වත්කම් පමාණය අනුවයි ඔහුෙග් එදා පවතින 
ණය ගැන අපි සලකා බැලිය යුත්ෙත්. ඒ අනුව ෙමතුමන්ලා 2004 දී 
අපට රජය බාර ෙදන ෙකොට ෙම් රෙට්දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට 
සාෙප්ක්ෂව සියයට 105ක් ණයයි. අද අපි යුද්ධයත් කරලා, ෙම් 
රෙට් සංවර්ධනයත් කරලා, සුබසාධනයත් කරලා සියයට 85යි දළ 

ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව ණය තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි 
රටක් හැටියට ඉතාමත් ෙහොඳින් ණය කළමනාකරණය කරලා 
තිෙබනවා. නම් වශෙයන් මා සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ, අද 
ෙලෝකෙය් දියුනු රටවල් 5ක් 6ක් ණය ෙගවා ගන්න බැරුව හිර 
ෙවලා ඉන්න අවස්ථාවක අපි ෙම් අභිෙයෝගත් එක්ක ෙම් ගමන 
යනවා. 

   
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
හරි, ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි නිරෙප්ක්ෂයි, සාෙප්ක්ෂයි කිව්වාට 

සිම්බාබ්ෙව් රටත් සියයට දාහක විතර උද්ධමනයක් තියා ෙගන ඔය 
කතාවම කිය කියා ඉන්නවා. අද අපි එකක් කියනවා. අවුරුදු තුනක් 
ඇතුළත ණයබරතාව සියයට  සියයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ආණ්ඩුව පිළි අරෙගන තිෙබනවා යම් ෙද්වල් පැත්තකට දමලා 
උද්ධමනය සියයට 30 ඉඳලා සියයට 24ට 25ට අඩු කරලා ෙපන්වා 
තිෙබන බව. වැඩ කරන ඔෙබ්ත්, අෙප්ත් EPF, ETF සල්ලි පාවිච්චි 
කරලා සියයට 10 ෙපොලියක් තමයි ෙගවන්ෙන්. සෘණ ලැබිමක් 
negative return එකක්- තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් මහ 
බැංකුව ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ෙම්වා කාෙග්වත් සල්ලි ෙනොෙවයි 
ජනතාවෙග් සල්ලි. 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
මහ බැංකුව හැම දාමත් නිශ්චිත ෙපොලී අනුපාතයක් පවත්වා 

ෙගන යනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා අද ETF එක ගැන 
ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන් කතා කරනවා. නමුත් ඔබතුමන්ලාෙග් 
කාලෙය්දී  ETF එකත් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්නයි සූදානම් 
වුෙණ්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තමන් ෙනොදන්නා ෙද්වල් ගැන උෙද් පාන්දර ෙම්  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අසත  පකාශ කරන්න එපා. 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ෙම්ක සාමාන ෙයන් ෙමතුමා සුපුරුදු පරිදි කරන විෙව්චනයක්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හැම එකම එක්සත් ජාතික පක්ෂය, - [බාධා කිරීමක්] 

කරුණාකරලා ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් ෙවන්න. අපි ෙපන්වන්නම් 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියලා. 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
රජය වග කීෙමන් ෙම් කාරණාව ඉෂ්ට කරනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙලෝක ෙපොලී අනුපාතයනුත් සමඟ 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හැම එකම යූඑන්පී එකට.  ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ හරි ෙපොල් 

ෙගඩියක් වැටුණත් යූඑන්පී එකට. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1593 1594 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
අද ඔබතුමන්ලා නිකම් ළිං මැඩි පශ්න අහන්න එපා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරි අපි ළි ෙඳේ  ඉන්න ෙගම්ෙබො තමයි. 
 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන සියලු තත්ත්වයනුත් එක්ක ෙම් 

විධිෙය් මූල  කළමනාකරණයක් පවත්වා ෙගන යනවාය කියන 
එක මම වග කීෙමන් කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි  ළිෙඳේ ඉන්න ෙගම්ෙබොලු. ෙම් ෙගොල්ලන් කිඹුල් පැටව්. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
4 වැනි පශ්නය - ගරු රණවීර පතිරණ මහතා, එතුමා නැහැ. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන් වැනි අතුරු පශ්නය අහනවා. 

එෙහම ෙලෙහසිෙයන් මඟ හැරලා යන්න ෙදන්න බැහැ. ආර්ථිකය 
කඩා වැටිලා. ෙම් ආණ්ඩුව කඩා ෙගන වට්ටන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා ෙපන්වන්න අපට වග කීමක් තිෙබනවා. මහ බැංකුව තමයි, 
ෆවුසි ඇමතිතුමාට  [බාධා කිරීමක්]  මහ බැංකුව තමයි අනුබල දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඊෙය් ෙකෝප් කමිටුවට ආපු අසන්ත ද ෙමල් මහත්මයා 
කියලා තිෙබනවා. යූඑස් ෙඩොලර්ස් මිලියන 350ක අලාභයක් ලබා 
තිෙබනවා කියලා. 

 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළ පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ෙවනම අහනවා නම් මම සුදානම් උත්තර 
ෙදන්න. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. මහ බැංකුෙව් වගකීම. ෙම්ක පැහැර හරින්න බැහැ. 
 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
මහ බැංකුෙව් සියල්ලටම උත්තර ෙදන්න ෙමතැන බැහැ. 

 ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන් ෙවනත් කාරණාවක්. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමාම කිව්වා මහ බැංකුෙව් කටයුතු ෙමොනවාද කියලා. 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
මහ බැංකුෙව් සියල්ලටම උත්තර ෙදන්න මම ෙම් අවස්ථාෙව් - 

[බාධා කිරීමක්] ඒක ෙකෝප් එෙක් සාකච්ඡා වන කාරණයක් ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම්කට ෙකෝප් එක ඕනෑ නැහැ. ෙකෝප් එක පැත්තක තියන්න 

ෙකෝ [බාධා කිරීම්] ෙකෝප් එක කිව්වාම බය වුණා. ෙකෝප් එක 
ඕනෑ නැහැ. 

 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
අහන්න පශ්නයක් නැතුව අසරණ ෙවලා. ෙමොකක් හරි 

පශ්නයක් අහන්න තමයි දැන් සූදානම. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙහජීන් සම්බන්ධෙයන් මහ බැංකුව, - [බාධා කිරීමක්]  යුඑස් 

ෙඩොලර්ස් මිලියන - 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
එතුමා උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ ඒකට [බාධා කිරීමක්]   
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් පශ්නය 

ඇහුවා. ෙඩොලර් මිලියන 350ක් මහ බැංකුෙවන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒවාට වග කියන්ෙන් කවුද? මුදල් ඇමතිද? නිෙයෝජ  
මුදල් ඇමති ද? ෙල්කම් ද? 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
පශ්න සියල්ලටම තව මිනිත්තු 10යි තිෙබන්ෙන්. [බාධා 

කිරීමක්]  අදාළ වන්ෙන් නැහැ කියා එතුමා පිළිතුරු ෙදනවා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අදාළ නැති වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
 

බලෙව්ග ෙප්ෂකර්ම ෙසේවකෙයෝ :  
විශාම වැටුප් හිමිකම 

மின்தறி ெநச த் ெதாழில் ஊழியர்கள் :  
ஓய் திய உாித்  

 POWERLOOM TEXTILE EMPLOYEES :  
PENSION RIGHTS 

 

0303/’08 
 

7. ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
 (மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர)  
 (The Hon. Ranjith Aluvihare) 

කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය  - (2) : 
 

 (අ) පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා විසින් 
1999 වසෙර්දී අසන ලද පශන්යකට එවකට ෙප්ෂකර්ම 
අමාත වරයා විසින් ෙදන ලද පිළිතුෙරහි, ගාල්ල හා 
අනුරාධපුරය හැර ෙසසු බලෙව්ග ෙප්ෂකර්ම ව ාපාර දහෙය් 
ෙසේවකයින්ට විශාම වැටුප් හිමිකම නැතැයි සඳහන් ෙකොට 
තිෙබ්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1595 1596 

 (ආ)  2003 වසර දක්වාම විශාම වැටුප් හිමිකම නැතැයි සැලකූ 
බලෙව්ග ෙප්ෂකර්ම ෙසේවකයන් 800 කට 2003.01.01 දින 
සිට විශාම වැටුප් හිමිකම ලැබුණු බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

 
 (ඇ) (i) නීතිපතිතුමාෙග් අංක ඊ 423/2002 දරන 2003.02.07 

දිනැති ලිපිෙයන් දස වසරක ෙසේවා කාලය නැති බලෙව්ග 
ෙප්ෂකර්ම ෙසේවකයන් කිසිෙවකු විශාම ෙනොගන්වන 
ෙලස ෙප්ෂකර්ම අධ ක්ෂිකාවට උපෙදස ්දී ති බුෙණ්ද;   

  (ii) ඉතිරි ෙසේවකයන්ද විශාම ගැන්වීමට ආයතන අධ ක්ෂ 
ජනරාල්ෙග් අංක       ආ/IV/2/1/66 දරන 2003.03.10 
දිනැති උපෙදස ් සහ, සමාංක දරන 2003.05.19 දිනැති 
ලිපිය උපෙයෝගී කර ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;   

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?     
 
 (ඈ) ගාල්ල හා අනුරාධපුර ෙප්ෂකර්ම ව ාපාරවල දස වසරක 

ෙසේවය ෙනොතිබූ අය විශාම ගැන්වූ ආකාරයට ෙල්වැල්ල, 
ෙපොල්ෙගොල්ල ඇතුළු අෙනකුත් බලෙව්ග ව ාපාර දහෙයහි 
ෙසේවකයන්ද විශාම ෙනොගැන්වීෙමන් උල්ලංඝනය වූ 
හිමිකම් යළි ලබාදීමට එතුමා අවශ  පියවර ගන්ෙනහිද?  

 
 (ඉ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 

 
ைகத்ெதாழில் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா :  
 (அ) பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க 

வினால் 1999 ஆம் ஆண் ல் ேகட்கப்பட்ட ஒ  ேகள்விக்கு 
அப்ேபாைதய ெநச த் ெதாழில் அைமச்சரால் வழங்கப் 
பட்ட பதி ல், கா  மற் ம் அ ராத ரத்ைதத் தவிர 
ஏைனய பத்  மின்தறி ெநச த்ெதாழில் யற்சிகளின் 
ஊழியர்க க்கு ஓய் திய உாித் க்கிைடயாெதன குறிப் 
பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப் 
பாரா? 

 
 (ஆ) 2003 ஆம் ஆண்  வைர ஓய் திய உாித் க் 

கிைடயாெதனக் க தப்பட்ட மின்தறி ெநச த்ெதாழில் 
ஊழியர்கள் 800 ேப க்கு 2003.01.01 ஆம் திகதி          
யி ந்  ஓய் திய உாித் க்கிைடத்தெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

 
 (இ) (i) சட்டமா அதிபாின் இலக்கம் ஈ 423/2002 மற் ம் 

2003.02.07 ஆம் திகதிய க தத்தின் லம் பத்  வ ட 
ேசைவக்காலத்ைத ெகாண் ராத மின்தறி ெநச த் 
ெதாழில் ஊழியர்கள் எவைர ம் ஓய் ெபறச் ெசய்ய 
ேவண்டாெமன ெநச த்ெதாழில் பணிப்பாள க்கு 
அறி ைர வழங்கப்பட் ந்ததா,   

  (ii) எஞ்சி ள்ள ஊழியர்கைள ஓய் ெபறச் ெசய்வதற்கு 
தாபனப் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் ஆ/iv/2/1/66 ஆம் 
இலக்க, 2003.03.10 ஆம் திகதிய அறி ைரகள் மற் ம் 
அேத இலக்கத்ைதக் ெகாண்ட 2003.05.19 ஆம் திகதிய 
க தத்ைதப் பயன்ப த்தாதி ப்பதற்கான காரணம் 
யா  

  
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
 
 (ஈ) கா  மற் ம் அ ராத ர ெநச த்ெதாழில் யற்சிகளில் 

பத் வ ட ேசைவக் காலத்ைதக் ெகாண் ராதவர்கைள 
ஓய் ெபறச் ெசய்வைதப் ேபான்  ேலெவல்ல, ெபால் 
ெகால்ல உட்பட ஏைனய பத்  மின்தறி ெநச த்ெதாழில் 

ைறகளின் ஊழியர்கைள ஓய் ெபறச் ெசய்யாததன் 
லம் மீறப்பட் ள்ள, உாிைமகைள மீண் ம் ெபற் க் 

ெகா ப்பதற்கு அவர் நடவ க்ைக எ ப்பாரா?  
 

 (உ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

asked the Minister of Industrial Development, : 
 

 (a) Will he inform this House, whether it has been 
mentioned in the answer given by the then 
Minister of Textiles in response to a question 

asked by Hon. Tissa Attanayake, M.P. in 1999 that 
the employees of the ten power loom textile 
industries except for such industries at Galle and 
Anuradhapura are not entitled to pension rights? 

 
 (b) Is he aware that 800 employees of the powerloom 

textile sector who were treated as persons who did 
not have pension rights up to the year 2003, 
received pension rights from 01.01.2003? 

 
 (c) Will he submit to this House,—  
  (i) whether Directress (textiles), had been advised 

to the effect that any employee in the 
powerloom textile industry who has not 
completed 10 years service should not be sent 
on retirement by the letter of the Attorney 
General bearing No. E 423/2002 and dated 
07.02.2003; and  

 (ii) the reasons for not making use of the directive 
bearing  No. ආ/iv/2/1/66  and dated 10.03.2003 
and the letter bearing the same number and 
dated 19.05.2003 issued by the Director 
General Establishments for sending the 
remaining employees on retirement? 

 
 (d) Will he take necessary steps to grant the 

employees of the ten powerloom textile industries 
including Lewella and Polgolla with the 
entitlements that were violated by not sending 
them on retirement in the same way in which the 
persons who had not completed ten years service at 
Galle and Anuradhapura textile industries were 
sent on retirement? 

 
 (e) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා (නාගරික සංවර්ධන හා පූජා 
භූමි සංවර්ධන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 

(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நகர அபிவி த்தி, னித 
பகுதிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் ம் அரசாங்கக் கட்சியின் 

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Urban 

Development and Sacred Area Development and Chief 
Government Whip) 

ගරු කථානායකුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ගරු 
මන්තීතුමා අහපු පශ්නයට සම්පූර්ණ පිළිතුරක් දීලා තිෙබනවා.  
කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
 * සභා ෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර : 
    சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
     Answer tabled : 
 
 (අ) නැත.  
  
 (ආ)  ඔව්. 
  ෙප්ෂකර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව තිබූ බලෙව්ග ව ාපාරවල 

ෙසේවය කරන ලද යන්ත ෙසේවිකා සහ කැඳ යන්ත කියාකරු තනතුරු 
විශාම වැටුප් සහිත තනතුරු බවට පත් කර ඇත්ෙත් 1984 වර්ෂෙය් සිට 
ෙව්.  එම තනතුරු විශාම වැටුප් සහිත තනතුරු බවට පත් කිරීමට ෙපර, 
එනම් 1980-82 කාලය තුළ ෙපෞද්ගලික අංශයට විකුණන ලද බලෙව්ග 
ව ාපාරවල එම තනතුරුවල වසර 10කට වඩා වැඩි කාලයක් ෙසේවය 
කරන ලද යන්ත ෙසේවිකාවියන්ට සහ කැඳ යන්ත කියාකරුවන්ටද, 
නීතිපතිෙග් 2003.02.07 දිනැති ලිපිෙය් උපෙදස ් පරිදි හා ව ාපාර 
සංවර්ධන, කර්මාන්ත පතිපත්ති හා ආෙයෝජන පවර්ධන  



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1597 1598 

ගරු අමාත තුමාෙග් අමාත  මණ්ඩල පතිකා අංක : 04/0040/108/003 
හා 2004.01.12 දිනැති අමාත  මණ්ඩල සංෙද්ශය සඳහා 2004 මාර්තු 24 
දින පැවති අමාත  මණ්ඩල රැසව්ීෙම් දී එළැඹි තීරණය අනුව එකී 
තනතුරුවල අවම වශෙයන් වසර 10ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර 
තිබිණි නම් 2003.01.01 දින සිට විශාම වැටුප් පදානය කිරීමට කටයුතු 
කරන ලදී. ඒ අනුව 800කට ආසන්න සංඛ ාවකට විශාම වැටුප් ලබා දී 
ඇත. 

 
 (ඇ) (i) නීතිපතිතුමාෙග් අංක ඊ 423/2002 දරන 2003.02.07 දිනැති ලිපිෙය් 

එවැනි උපෙදසක් ලබා දී ෙනොමැත. 
  
  (ii) ෙමම අයට විශාම වැටුප් ලබා දීම සඳහා වරින් වර අමාත  මණ්ඩල 

පතිකා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒවා පතික්ෙෂේප වී ඇත.  
 
 (ඈ) ගාල්ල සහ අනුරාධපුර ෙප්ෂකර්ම ව ාපාරවල දස වසරක ෙසේවා කාලය 

ෙනොතිබූ අය විශාම ගැන්වූ ආකාරයට 1980-82 කාලය තුළ විකුණන ලද 
ආයතනවල ෙසේවකයින් විශාම ගැන්වීම පිළිබඳ ඇති වූ නීතිමය බාධා සහ 
ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත  මණ්ඩල පතිකා පතික්ෙෂේප වීම ෙහේතුෙවන් 
එම විශාම වැටුප් හිමිකම් ලබා දීමට ෙම් වන ෙතක් ගත් උත්සාහයන් 
ව ර්ථ වී ඇත.  

 
 (ඉ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர)  
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ඇමතිතුමනි, (ආ) ෙකොටසට පිළිතුර කියන්න. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එය දීර්ඝ පිළිතුරක්. ඔබතුමාට ඕනෑ නම් මම පිළිතුර කියවන්නම්. 
 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர)  
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
කියවන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
(ආ)  ඔව්. 
 

ෙප්ෂ කර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව තිබූ බලෙව්ග 
ව ාපාරවල ෙසේවය කරන ලද යන්ත ෙසේවිකා සහ කැඳ යන්ත 
කියාකරු තනතුරු විශාම වැටුප් සහිත තනතුරු බවට පත් කර ඇත්ෙත් 
1984 වර්ෂෙය් සිට ෙව්.  එම තනතුරු විශාම වැටුප් සහිත තනතුරු 
බවට පත් කිරීමට ෙපර, එනම් 1980-82 කාලය තුළ ෙපෞද්ගලික 
අංශයට විකුණන ලද බලෙව්ග ව ාපාරවල එම තනතුරුවල වසර 
10කට වඩා වැඩි කාලයක් ෙසේවය කරන ලද යන්ත ෙසේවිකාවියන්ට 
සහ කැඳ යන්ත කියාකරුවන්ටද, නීතිපතිෙග් 2003.02.07 දිනැති 
ලිපිෙය් උපෙදස ්පරිදි හා ව ාපාර සංවර්ධන, කර්මාන්ත පතිපත්ති හා 
ආෙයෝජන පවර්ධන ගරු අමාත තුමාෙග් අමාත  මණ්ඩල පතිකා 
අංක : 04/0040/108/003 හා 2004.01.12 දිනැති අමාත  මණ්ඩල 
සංෙද්ශය සඳහා 2004 මාර්තු 24 දින පැවති අමාත  මණ්ඩල රැසව්ීෙම් 
දී එළැඹි තීරණය අනුව එකී තනතුරුවල අවම වශෙයන් වසර 10ක 
ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබිණි නම් 2003.01.01 දින සිට විශාම 
වැටුප් පදානය කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. ඒ අනුව 800කට ආසන්න 
සංඛ ාවකට විශාම වැටුප් ලබා දී ඇත.  

 
ෙනොලැබුණු ෙකනකු ඉන්නවා නම් ඔබතුමා විසත්ර ඉදිරිපත් 

කරන්න. 
 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர)  
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ෙහොඳයි. 

වලස්මුල්ල ෙගොවිජන ෙසේවා මධ සථ්ාන බල 
පෙද්ශය : අඳ ෙගොවීන් සහ කුඹුරු 

வலஸ் ல்ல கமநல ேசைவ நிைலய அதிகரப்பிரேதசம் : 
குத்தைக விவராயிகள் மற்றம் வயல்கள் 

WALASMULLA AGRARIAN SERVICE CENTRE AREA : TENANT 
FARMERS AND PADDY LANDS 

 

0472/’08 
9. ගරු විජිත රණවීර මහතා 
 (மாண் மிகு விஜித ரண ர) 
 (The Hon. Vijitha Ranaweera) 

කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශන්ය  -  (2): 

 
 (අ) (i)  2007.12.31 වැනි දිනට හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් 

වලසම්ුල්ල ෙගොවිජන ෙසේවා මධ සථ්ාන බල පෙද්ශය 
තුළ තිෙබන කුඹුරු අක්කර පමාණය  ෙකොපමණද;                       

  (ii) ඒ අතුරින් මහ වාරි, සුළු වාරි සහ වර්ෂා ෙපෝෂිත වශෙයන් 
ගැෙනන බිම් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
  
 (ආ) (i) 2007.12.31 වැනි දිනට අදාළ බල පෙද්ශය තුළ සිටින 

කුඹුරු ෙගොවිතැන් කරන අඳ ෙගොවි සංඛ ාව හා වගා 
කරන කුඹුරු අක්කර පමාණය ෙකොපමණද;   

  (ii) ඉඩම් හිමි ෙගොවි සංඛ ාව හා වගා කරන කුඹුරු අක්කර 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ හැර ෙවනත් ෙගොවීන් සිටී නම් එම ෙගොවීන් සංඛ ාව 
හා වගා කරන කුඹුරු අක්කර පමාණය ෙකොපමණද;    

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?   
 
 (ඇ) (i) 2000 වර්ෂෙය් ෙගොවිජන සංවර්ධන පනත කියාත්මක 

වීෙමන් පසු 2007.12.31 දක්වා කාලය තුළ අඳ ෙගොවියා 
මිය යාම ෙහේතුෙවන් ඉඩම් හිමියා සහ අනුපාප්තිකයා 
අතර පැන නැඟී ඇති ගැටලු සංඛ ාව ෙකොපමණද;   

  (ii) ෙගොවිජන ෙසේවා සහකාර ෙකොමසාරිස ්ෙවත අදාළ බල 
පෙද්ශය තුළින් වාර්තා වී ඇති අඳ ෙගොවි ගැටලු සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;   

 (iii) අඳ ෙගොවි අයිතිවාසිකම් ලැබූ අනුපාප්තිකයන් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;   

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
 
  (ඈ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 
 

 கமத்ெதாழில் அபிவி த்தி, கமநல ேசைவகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா : 

 
 (அ)  (i) 2007 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்  

உள்ளவா  அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் 
வலஸ் ல்ல கமநல ேசைவ நிைலய அதிகார 
பிரேதசத்தில் உள்ள வயல்களின் அள  எத்தைன 
ஏக்கர்,  

  (ii) அவற்றிற்கிைடயில் ெபாிய நீர்ப்பாசனம், சிறிய 
நீர்ப்பாசனம், மானாவாாி என்றவைகயில் பாசனம் 
ெப ம் நிலத்தின் அள  ெவவ்ேவறாக எவ்வள    

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
 
 (ஆ) (i) 2007 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்  

உள்ளவா  சம்பந்தப்பட்ட அதிகார பிரேதசத்தில் 
கமத்ெதாழில் ெசய்கின்ற குத்தைக விவசாயிகளின் 
எண்ணிக்ைக ம் பயிர் ெசய்யப்ப கின்ற வயல்களின் 
ஏக்கர் அள ம் எவ்வள ,   

  (ii) காணி உாிைம ைடய விவசாயிகளின் 
எண்ணிக்ைக ம், பயிர் ெசய்யப் ப கின்ற வயல்களின் 
ஏக்கர் அள ம் எவ்வள ,  



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1599 1600 

   
 (iii)  அ  தவிர ேவ  விவசாயிகள் இ ப்பின் 

அவ்விவசாயிகளின் எண்ணிக் ைக ம் பயிர் 
ெசய்யப்ப கின்ற வயல்களின் ஏக்கர் அள ம் 
எவ்வள   

 என்பைத அவர் இச்சைபக்குச் சமர்ப்பிப்பாரா? 

 
 (இ) (i) 2000 ஆம் ஆண் ன் கமநல அபிவி த்திச் சட்டம் 

நைட ைறப்ப த்தப்பட்டதன் பின்னர் 2007.12.31 
வைரயிலான காலப்பகுதியில் குத்தைக விவசாயி 
இறந்  ேபானதன் காரணமாக காணி 
உாிைமயாள க்கும் பின் ாிைமயாள க்கும் 
இைடயில் ேதான்றி ள்ள பிணக்குகளின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ,  

  (ii) கமநல ேசைவ உதவி ஆைணயாள க்கு 
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப் பிரேதசத்தி ந்  
அறிவிக்கப்பட் ள்ள குத்தைக விவசாயிகளின் 
பிணக்குகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ,  

  (iii) குத்தைக விவசாய உாிைம ெபற்ற 
பின் ாிைமயாளர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள   

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
 

 (ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agricultural Development and 
Agrarian Services: 

 
 (a) Will he inform this House,— 
 
 (i) the number of acres of paddy lands in the 

Walasmulla Agrarian Service Centre area in 
the Hambantota District as at 31.12.2007; and 

 
 (ii) separately, the extent of land identified as 

falling into the categories of major irrigated, 
minor irrigated and rain fed, out of the number 
of acres of paddy lands mentioned in the 
answer for (a) (i) above? 

 
 (b) Will he submit to this House,— 
 
 (i) the number of tenant farmers engaged in paddy 

farming in the relevant area as at 31.12.2007 
and the number of acres of paddy lands 
cultivated by them; 

 
 (ii) the number of farmers who have their own 

paddy lands and the number of acres of paddy 
lands cultivated by them; and 

 
 (iii) if there are any other types of farmers other 

than the two types of farmers mentioned above, 
their number and the number of acres of paddy 
lands cultivated by them? 

 
 (c) Will he state,— 
 
 (i) the number of disputes that have arisen 

between the land owner and the successor 
owing to the death of the tenant farmer during 
the period up to 31.12.2007, since 
implementation of the Agrarian Development 
Act in the year 2000;  

 (ii) the number of disputes of tenant farmers that 
have been reported to the Assistant 
Commissioner of Agrarian Services from the 
relevant area; and  

 (iii) the number of successors who have been 
accorded the rights of tenant farmers? 

 
 (d) If not, why? 
 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (කෘෂිකර්ම  සංවර්ධන හා  
 ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன - கமத்ெதாழில் 
அபிவி த்தி, கமநல ேசைவகள் அைமச்சர் ) 

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Agricultural 
Development and Agrarian Services) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 

*සභා ෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර :  
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
  Answer tabled: 
 

 (අ) (i)  2007.12.31 දිනට හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් වලස්මුල්ල 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ සථ්ාන බල පෙද්ශය තුළ තිෙබන කුඹුරු 
අක්කර පමාණය  -  2,937කි.                      

  (ii) මහ වාරි මාර්ග වශෙයන් ගැෙනන බිම් අක්කර පමාණය -  892 
   සුළු වාරි මාර්ග වශෙයන් ගැෙනන බිම් අක්කර පමාණය - 1,080 
   වර්ෂා ෙපෝෂිත වශෙයන් ගැෙනන බිම් අක්කර පමාණය -  965 
 
 (ආ) (i)  කුඹුරු ෙගොවිතැන් කරන අඳ ෙගොවීන් සංඛ ාව - 1,482 
                      වගා කරන කුඹුරු අක්කර පමාණය - 1,255  
 
  (ii)  ඉඩම් හිමි ෙගොවීන් සංඛ ාව - 2,490 
                      වගා කරන කුඹුරු අක්කර පමාණය - 1,682  
 
  (iii)  ෙවනත් ෙගොවීන් සංඛ ාව - නැත 
   වගා කරන කුඹුරු අක්කර පමාණය - නැත 
 
 (ඇ) (i)  2000 වර්ෂෙය් ෙගොවිජන සංවර්ධන පනත කියාත්මක වීෙමන් පසු 

2007.12.31 දක්වා කාලය තුළ අඳ ෙගොවියා මිය යාම ෙහේතුෙවන් 
ඉඩම් හිමියා සහ අනුපාප්තිකයා අතර ගැටලු පැන නැඟී නැත.  

  (ii)  ෙගොවිජන ෙසේවා සහකාර ෙකොමසාරිස ් ෙවත වාර්තා වී ඇති අඳ 
ෙගොවි ගැටලු සංඛ ාව  -  06කි.  

  (iii) අඳ ෙගොවි අයිතිවාසිකම් ලැබූ අනුපාප්තිකයන් නැත. 
 
 (ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

 ගරු විජිත රණවීර මහතා 
 (மாண் மிகு விஜித ரண ர) 
 (The Hon. Vijitha Ranaweera) 

ගරු ඇමතිතුමනි, නව වන පශන්ෙය් (ඇ) (iii) ෙකොටසට පමණක් 
පිළිතුර කියවන්න. 

 
ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
අඳ ෙගොවි අයිතිවාසිකම් පිළිබඳවද? 
 

 ගරු විජිත රණවීර මහතා 
 (மாண் மிகு விஜித ரண ர) 
 (The Hon. Vijitha Ranaweera) 

ඔව්. අනුපාප්තිකයන් ගණන. 
 
ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
“අඳ ෙගොවි අයිතිවාසිකම් ලැබූ අනුපාප්තිකයන් නැත.” කියලායි 

තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා මට කලින් දන්වා තිබූ පශන්ය ගැන ඔබතුමාෙග් 
ඉල්ලීම අනුව ෙසොයා බලා මම කටයුතු කරනවා. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1601 1602 

 ගරු විජිත රණවීර මහතා 
 (மாண் மிகு விஜித ரண ர) 
 (The Hon. Vijitha Ranaweera) 

මම ඔබතුමාට කිව්ෙව් උනාව, ෙගෝනගමුව, තිසස්මහාරාම, 
අන්දරවීර ආරච්චිෙග් ෙපේමරත්න ගැනයි. ඒෙක් තිෙබන්ෙන්, වී වගා 
ණය කපා හැරීම,- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
ඒෙක් විසත්රය හරි. නම කිව්වා, ඇමතිතුමා දන්නවා. නැවත ඒ 

විසත්රයම කිය කියා ඉන්ෙන් ෙමොකටද? දැන් අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා. 

 
 ගරු විජිත රණවීර මහතා 
 (மாண் மிகு விஜித ரண ர) 
 (The Hon. Vijitha Ranaweera) 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ලියවිල්ලක් තිෙබනවා,- 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
හරි, ඇමතිතුමා පිළිගත්තා. එතුමා ඒක දන්නවා කිව්වා. ඉතින් 

ආෙයත්  -  [බාධා කිරීමක්] 
 

පීමා ආයතනයට ලබා දුන් තිරිඟු පිටි 
සහනාධාර : විසත්ර 

பிறிமா நி வனத் க்கு வழங்கப்பட்ட ேகா ைம 
மானியம் : விபரம் 

WHEAT FLOUR SUBSIDY TO PRIMA COMPANY  : DETAILS 
 

0525/’08 
 

10.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayaka) 
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය  - (2) : 
 

  (අ) (i) පීමා ආයතනය ෙවත තිරිඟු පිටි සඳහා රජය විසින් 
සහනාධාරයක් ලබා දී තිෙබ්ද;    

  (ii) එෙසේ නම් පිටි කිෙලෝගෑමයක් සඳහා අදාළ සහනාධාරය 
ෙකොපමණද;   

 (iii) එම සහනාධාරය ලබාදීමට කටයුතු කෙළේ කවදා සිටද; 
 (iv) එය අත් හිටු  වූෙය් කවදාද;  
  (v) එම කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂය සඳහා සහනාධාර ෙලස 

ලබා ෙදන ලද මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   
  
   (ආ) එම එක් එක් ව ර්ෂය සඳහා නියමිත සහනාධාර මුදල්, 

පීමා සමාගම ෙවත ලබා ෙදන ලද දිනයන් කවෙර්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?  

  
  (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද?   
 
 

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா : 
 

 (அ) (i) பிறிமா நி வனத்திற்கு ேகா ைம மாவின் ெபா ட்  
அரசாங்கத்தினால் மானியம் வழங்கப்பட் ள்ளதா,  

  (ii) ஆெமனில், ஒ  கிேலா மாவிற்கான மானியத்ெதாைக 
எவ்வள ,  

  (iii) ேமற்ப  மானியத்ைத வழங்குவதற்கு எப்ேபாதி ந்  
நடவ க்ைக எ க்கப்பட்ட ,  

 (iv) இ  எப்ேபா  நி த்தப்பட்ட ,  

  (v) ேமற்ப  காலத்தி ள் ஒவ்ெவா  ஆண் ன் 
ெபா ட் ம் மானியமாக வழங்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக தனித்தனியாக எவ்வள   

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
 

 (ஆ) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஆண் ற்குமான மானியத் 
ெதாைககள் பிறிமா கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்ட திகதிகள் 
யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

 
 (இ) இன்ேறல், ஏன்?  

   
asked the Minister of Finance and Planning,: 
 

 (a) Will he inform this House,— 
 
 (i) whether Prima Company has been granted any 

subsidy for wheat flour by the Government;  
 (ii) if so, the subsidy granted for one kilogram of 

wheat flour;  
 (iii) the date from which arrangements were made to 

grant the aforesaid subsidy;  
 (iv) the date on which it was suspended; and  
 (v) separately, the amount of money given as 

subsidy in each year during that period? 
 
 (b) Will he submit to this House the dates on which 

due subsidy was made available to Prima 
Company in relation to each year? 

 
 (c) If not, why? 

 
  
ගරු රංජිත් සියඔලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 
 

 (අ) (i) පීමා ආයතනය ෙවත තිරිඟු පිටි සඳහා රජය විසින් සහනාධාරයක් 
ලබා දී තිබිණි. 

 
  (ii) පිටි කිෙලෝ ගෑමයක් සඳහා අදාළ සහනාධාරය පහත දක්වා ඇත. 
 
වගුව 1 : පිටි කිෙලෝගෑමයක් සඳහා අදාළ සහනාධාරය 
 
 
 වසර දිනය කිෙලෝගෑමයක් සඳහා සහනාධාරය (රු.) 
 
 2001 2001.08.20  5.09 
  2001.10.13  4.94 
  2001.12.27  1.94 
 2002 2002.01.01  1.94 
  2002.02.21  - 
  2002.07.06  1.50 
  2002.11.01  - 
 2003 2003.01.01  - 
  2003.12.31  - 
 2004 2004.01.01  3.50 
 2005 2005.01.01  7.50 
  2005.03.01  - 
 
 2005.03.01 දින සිට තිරිඟු පිටි සහනාධාරය නවතා ඇත. 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1603 1604 

 (iii) 2001.08.20 දින සිට.  
 

 (iv) 2005.03.01 දින සිට අදාළ සහනාධාරය අත් හිටුවන ලදී. 
 

 (v) අදාළ කාල තුළ එක් එක් වර්ෂය සඳහා සහනාධාර ෙලස ලබා ෙදන 
ලද මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පහත දක්වා ඇත. 

 

වතුව 2 : තිරිඟු පිටි සහනාධාර ෙගවීම් 
 

 වසර දිනය ෙගවන ලද එක් එක් වසර  
   සහනාධාරය (රු.) ඇතුළත ෙගවන ලද 
    මුළු සහනාධාරය (රු.) 
 

 2001 2001.09.03  355,486,950  
  2001.10.10  706,185,605 - 
 2001 මුළු       1,061,672,555 
 එකතුව       
 2002 2002.10.10  236,232,847    
 2002 මුළු       
 එකතුව      236,232,847 
  -  -   - 
 2004 2004.03.09  330,098.750    
  2004.03.31  50,000,000    
  2004.04.23  100,000,000   - 
  2004.04.30  96,831,705   - 
 2004 මුළු       
 එකතුව      576,930,455 
 2006 2006.02.15  500,000,000    
 2006 මුළු       
 එකතුව      500,000,000 
 2008 2008.05.02  1,000,000,000    
 * 2008 මුළු       
 එකතුව      1,000,000,000 

 
ජීවන  වියදම අඩු කර මහජනතාවට සහනයක් සැලසීෙම් 
අවශ තාව සැළකිල්ලට ගනිමින්, රජය හා පීමා සමාගම අතර 
එළඹුණු ගිවිසුෙම් සඳහන් මිල සූතෙය් ආකාරයට 2004 ජනවාරි 
මස තීරණය වූ මිල සහ එවකට ෙවළඳෙපොළ මිල අතර ෙවනස වූ 
පිටි කි ෙලෝවකට රු. 3.50ක සහනාධාරයක් ෙලස ෙගවීමට රජය 
එකඟ විය. එෙහත් තිරිඟු පිටි සඳහා ජාත න්තර මිල ගණන් වල 
ෙවනස්වීම් අනුව තිරිඟු පිටි සඳහා වැඩි අගයක් ලබා දිය යුතු බවත්, 
ඒ අනුව සහනාධාරය පිටි කිෙලෝවකට රු. 3.50 ෙනොව රු. 7.50ක් 
විය යුතු බවත් පීමා සමාගම 2004 අෙපේල් මස දන්වන ලදී. රජය 
ෙමම අගය පිළි ෙනොගත් බැවින් නිලධාරී මට්ටමින්, 
අමාත වරුන්ෙග් මට්ටමින් සහ එවකට කැබිනට් අමාත  ධූර ෙහබ 
වූ ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර්, ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් සහ සරත් 
අමුණුගම යන ගරු අමාත වරුන්ෙගන් සමන්විත කැබිනට් 
අනුකමිටු මට්ටමින් සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පීමා සමාගම හා 
රජෙය් නිෙයෝජිතයන් අතර පැවැත් වූ නමුදු එකඟතාවකට 
එළඹීමට ෙනොහැකි විය. ගිවිසුෙම් සඳහන් ආකාරයට 2004 
සහනාධාරය සම්බන්ධව ෙබ්රුම්කාර මණ්ඩලයකට පීමා සමාගම 
තම පශ්නය ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම මණ්ඩලෙය් අතුරු 
නිෙයෝගයකට අනුව රජය විසින් පිළිගන්නා ලද පිටි කිෙලෝවකට 
රුපියල් 3.50 බැගින්  සහනාධාරය පදනම් කර ෙගන ෙගවීම් කරන 
ෙලස 2008 ජනවාරි මස දී දන්වා ඇත. ඒ අනුව 2004 
අදාළ සහනාධාරෙය් ෙකොටසක් ෙලස රුපියල් මිලයන 1,000ක් 
2008 මැයි මස ෙගවන ලදී. 2004 ෙපබරවාරි සිට 2005 ෙපබරවාරි 
දක්වා පිටි සහනාධාරය ෙලස තවත් රුපියල් බිලියන 1.8ක් 
ෙගවීමට ඇත. 

 
(ආ) එම එක් එක් වර්ෂය සඳහා නියමිත සහනාධාර මුදල්, 

පීමා සමාගම ෙවත ලබා ෙදන ලද දිනයන්, ඉහත වගුව 
2හි ෙද වන තීරෙය් දක්වා ඇත. 

 

(ඇ) අදාළ නැත. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට සහනාධාරය ඉවත් කෙළේ කවදාද? ගරු ඇමතිතුමා? 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya 
සහනාධාරය ඉවත් කෙළේ 2005.03.01 වන දින සිටයි. ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගවන්න තිබුණු මුදල් පමණයි. ඉන් පස්ෙසේ අපි 
ශතයක්වත් ෙගවලා නැහැ. අපිට හිඟයක් ෙගවන්න තිබුණා. ෙම් 
ෙගවා තිෙබනෙන් ඒ හිඟ මුදල. නැතිව 2005.03.01 දිෙනන් 
පස්ෙසේ අපි ශතයක්වත් ඔවුන්ට සහනාධාර දුන්ෙන් නැහැ.                    
[බාධා කිරීමක්] පීමා එක ගැන උනන්දු වන මන්තීවරයකු කෑ 
ගහනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හිඟ මුදල ෙකොෙහොමද ඔබතුමා ලබා දී තිෙබන්ෙන්? මට නැවත 

කියන්න. තවත් ෙකෝටි 50ක් දීලා තිෙබනවාද? 
 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya 
ෙකෝටි 50ක් 2006 දී ලබා දී තිෙබනවා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
2006 දී පීමා ආයතනයට එෙතක් ලබා දිය යුතුව තිබුණු 

සහනාධාරෙයන් ෙකෝටි 50ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya 
සහනාධාර ෙදන සමෙය් දී රජය විසින් ලබා දිය යුතු හිඟ මුදල. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
2008? 
 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya 
2008 වර්ෂෙය් දීලා තිෙබනවා ෙකෝටි 100ක්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පීමා එකට? 
 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya 
ඔව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට පැන නගින අතුරු පශ්නය 

ෙම්කයි. ඉඩම් හා ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් සංස්ථාව සතුව ෙකෝට්ෙට් 
තිබුණූ ඉඩමක් මුදල් අමාත ාංශෙය් නිර්ෙද්ශය මත අක්කරය 
රුපියල් 50ක් වැනි බදු මුදලකට පීමා ආයතනයට ලබා 
දී තිෙබනවාද? 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1605 1606 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා කියන්න 

පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] එය ෙම් පශ්නයට අදාල කරුණක් හැටියට 
අසා තිබුෙණ් නැහැ. ගරු මන්තීතුමා ඒ පශ්නය අසා තිබුණා නම් 
මට ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න තිබුණා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අදාළ අමාත ාංශෙයන් තමයි ඒක නිදහස් කර තිෙබන්ෙන්. 

නමුත් මුදල් අමාත ාංශෙයන් නිර්ෙද්ශය ලබා දී තිෙබනවා. පීමා 
ආයතනයට අක්කරයක්  රුපියල් 50ක බදු මුදලකට - ෙකෝට්ෙට් 
ඉතාමත් මිල අධික ස්ථානයක ඉඩම් අක්කරයකට රුපියල් 50 
ගණෙන් - ලබා ෙදන්නය කියලා. 

 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya 
ෙසොයා බලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, 

අපි 2005.03.01න් පස්ෙසේ කිසිම අවස්ථාවක පිටි සඳහා 
සහනාධාරක් දීලා නැහැ. ඒ නිසාම වර්ෂෙයන් වර්ෂයට - 2007 
ඉඳලා 2008 දක්වා බැලු ෙවොත් - ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් පිටි 
පාරිෙභෝජනය සියයට 40කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අපි යම් 
කිසි ආඩම්බරයකින් ෙම් සභාවට කියනවා. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
තව අතුරු පශ්න අහන්න තිෙයනවාද? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. පීමා ආයතනයට දිය යුතු 

සහනාධාර හිඟයක් තිබිලා තිෙබනවා. ෙමතුමා කියන පරිදි ඒ හිඟය  
තමයි දුන්ෙන්. එතෙකොට ඒ හිඟය ලබා ෙදන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම 
ඒ කාලය සඳහා ඔබතුමා යම් ෙපොලියක් ෙගවලා තිෙබනවාද? 

 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya 
නැහැ, කිසි ෙසේත්ම අපි ෙපොලී ෙගවලා නැහැ. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොලී ෙගවලා නැහැ? 
 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය  මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapititya 
නැහැ. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
ෙවනත් අතුරු පශ්න නැහැ. ඊළඟට 11 වන පශ්නය.  
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11. ගරු තිලකරත්න විතානාච්චි මහතා 
 (மாண் மிகு திலகரத்ன வித்தானாச்சி) 
 (The Hon. Thilakaratne Withanachchi) 

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන්   ඇසූ පශන්ය  -   (2) : 
 

 (අ) (i) ගාල්ල, නාෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
ෙකොතලාවල ෙකොටලපද්දලගම, ෙනො.02 ෙකොටෙසේ සහ 
අක්කර 80 පෙද්ශ ආවරණය වන, ඉඩම් පතිසංසක්රණ 
ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් හා රජයට පවරා ගත් ඉඩම් 
පමාණය ෙකොපමණද;   

  (ii) ඒ අතුරින් 2007 ෙදසැම්බර් මාසය වන විට ෙබදා දී ඇති 
ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;   

 (iii) ෙමම ඉඩම් ලාභින්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ලබා දී ඇති 
ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;   

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහි ද?  
 
 (ආ) (i) එම ඉඩම් ලාභින් අදාළ ඉඩම්වල පදිංචි වී ෙහෝ භුක්තිෙය් 

සිටින්ෙන් ද;    
  (ii) තමාට ලැබුණු ඉඩම් ෙකොටස ෙවනත් අයකුට පවරා ෙහෝ 

නීත නුකූල ෙනොවන අයුරින් විකුණා ඇත්නම් ඔවුන්ෙග් 
නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;   

 (iii) එෙසේ නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති පියවර කව ෙර්ද;   
 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?  
 
 (ඇ) රජෙයන් ෙනොමිෙල් ඉඩම් ලබා ගැනීෙමන් පසු ඒවා විකුණා 

නැවත රජෙය් ඉඩම් අනවසරෙයන් අත් පත් කර ගැනීම ෙමම 
පෙද්ශවල බහුලව සිදු වන බැවින් රජයට අයත් ඉඩම් රැක 
ගැනීම සඳහා මායිම් සලකුණු කර අවශ  පියවර ගැනීම 
ෙකොපමණ කාල සීමාවක් තුළ සිදු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

 
 (ඈ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද?  
 

காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா :  
 (அ) (i)  கா , நாெகாட பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 

அைமந் ள்ள ம் ெகாத்தலாவல ெகாட்டல பத்தலகம, 
“இலக்கம் 02 பிாிவில்” 80 ஏக்கர் பிரேதசத்ைத 
உள்ளடக்கிய ம் காணி சீர்தி த்த ஆைணக்கு  
விற்குச் ெசாந்தமான ம் அரசாங்கத்தினால் சு காிக் 
கப்பட்ட மான காணியின் பரப்பள  எவ்வள ,   

  (ii)  இதில் 2007 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் வைர 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காணியின் பரப்பள  எவ்வள ,  

  (iii)  ேமற்ப  காணி ெப நர்களின் ெபயர், கவாி மற் ம் 
வழங்கப்பட் ள்ள காணியின் அள  யா   

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
 
 (ஆ) (i)  ேமற்ப  காணி ெப நர்கள் குறித்த காணிகளில் 

வசிக்கின்றார்களா அல்ல  அ பவிப்  உாிைமையக் 
ெகாண் ள்ளார்களா,   

  (ii)  தமக்குக் கிைடத்த காணிைய இன்ெனா வ க்கு 
ஒப்பைடத் ள்ள அல்ல  சட்டாீதியற்ற விதத்தில் 
விற்பைன ெசய் ள்ளவர்களின் ெபயர், கவாி யா ,   

  (iii)  அவ்வாெறனில், அ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைக யா  

 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1607 1608 

 (இ) அரசாங்கத்தி ந்  இலவசமாகக் காணிகைளப் ெபற் 
க் ெகாண்டதன் பின்னர் அவற்ைற விற்பைன ெசய்  

விட்  மீண் ம் அரச காணிகைள அத் மீறிக் 
ைகப்பற் தல் ேமற்ப  பிரேதசங்களில் தாராளமாக 
நைடெப வதன் காரணத்தினால், அரசாங்கத்திற்குச் 
ெசாந்தமான காணிகைளப் பா காக்கும் ெபா ட்  
எல்ைலகைள அைடயாளமிட ேதைவயான நடவ க்ைக 
கள் எவ்வள  காலத்தி ள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

 

 (ஈ)  இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister  of  Land and Land Development: 
 

 (a) Will he inform this House,— 
 
 (i) the extent of lands that belong to the Land 

Reform Commission and which have been 
taken over by the Government including the 
areas of “Division No.2” and ‘80 acres’ at 
Kotalapaddalagama, Kothalawala in Nagoda 
Divisional Secretary’s Division in Galle; 

 
 (ii) the extent of lands that have been distributed 

by December 2007, out of the aforesaid lands; 
and 

 
 (iii) the names and addresses of the recipients of 

these lands and the extent of lands given to 
each of them? 

 
 (b) Will he submit to this House,— 
 
 (i) whether the aforesaid recipients are residing in 

the aforesaid lands or whether they are in 
possession of those lands; 

 
 (ii) if the portion of land received by any person, 

has been transferred or sold in an illegal 
manner to some other person, the names and 
addresses of persons who have done so; and 

 
 (iii) if so, the steps that have been taken in this 

regard? 
 
 (c) Will he state the period of time within which the 

necessary steps will be taken to protect the 
Government lands by demarcating their boundaries 
as the selling of lands received free of charge from 
the Government and acquiring the Government 
lands in an unauthorized manner subsequently 
takes place in these areas frequently? 

 
 (d) If not, why? 
 

 ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 
අමාත තුමා) 
 (மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க - காணி, காணி அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
 (The Hon. Jeewan Kumaranatunga  -  Minister of Land and 
Land Development) 

ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක් නිසා මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

*සභා ෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර :  
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
  Answer tabled: 
 

 (අ) (i)  ගැටලුෙවන් විමසා ඇති පරිදි ඉහත කී පෙද්ශවල; 
   රජයට පවරා ෙගන ඇති ඉඩම් පමාණය ෙහක්ටයාර 31.411කි. 
   ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට පවරා ගත් ඉඩම් පමාණය 

අක්කර 3,486 රූඩ් 2 
   පර්චස් 18 ක් වන අතර එය පහත පරිදි බව වාර්තා කර ඇත. 
 
   ඉඩෙම් නම පැවරී ඇති පමාණය 
 
   ෙහෝමෙදොල වත්ත අක්කර 1927 රූඩ්0 පර්චස් 16  
   අපර් ෙහෝමෙදොල අක්කර 754 රූඩ් 0 පර්චස් 16 
   ෙනලූ ඇල මූකලාන (ෙහෝමෙදොල අක්කර 35 රූඩ් 2 පර්චස් 24 
   වත්ෙත් ෙකොටස) 
   ෙහෝමෙදොල මූකලාන අක්කර 769 රූඩ් 3 පර්චස් 02 
 

   එකතුව අක්කර 3,486 රූඩ් 2 පර්චස් 18 
 
                    
  (ii) රජයට පවරා ෙගන ඇති ඉඩම්වලින් ෙබදා දී ඇති ඉඩම් පමාණය 

අක්කර 48 රූඩ් 01 පර්චස් 25 
   ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට පවරා ෙගන ඇති 

ඉඩම්වලින් ෙබදා දී ඇති ඉඩම් පමාණය අක්කර 2,313 රූඩ් 0 පර්චස් 
35.54කි. 

 
  (iii) රජයට අයත් ඉඩම්වලට අදාළ ෙබදා දී ඇති ඉඩම් පමාණය සහ නම් 

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇති අතර ලිපිනයන්, ඉඩම් පමාණයන් එහි 
සඳහන් ෙනොෙව්. 

   ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම් ලබා දී ඇති 
ආයතන, පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපින සහ ඉඩම් පමාණය පහත පරිදි 
බව වාර්තා කර ඇත. 

    
   ආයතනය/පුද්ගලයාෙග්  ලිපිනය පැවරීම් කර ඇති පමාණය 
 

   රාජ  වැවිලි සංසථ්ාව  අක්. 1,909 රූඩ් 03 පර්. 30 
   නාෙගොඩ පාෙද්ශීය   අක්. 82 රූඩ් 02 පර් 30 
   ෙල්කම් 
   වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව අක්. 259 රූඩ්. 03 පර්. 0.0 
   ඩිලාන් කීර්ති ෙපෙර්රා  ෙනො. 5/ඒ, අක්. 50 රූඩ්. 0 පර්. 0.0 
   මහතා නාගහවත්ත 
     ෙපෙදස, 
     අම්බලන්වත්ත, 
     ගාල්ල. 
   ෙබ්බි සිංෙඤෝ මහතා ෙහෝමෙදොල අක්. 09 රූඩ්. 03 පර්. 34 
     හන්දිය 
   හිරන ා රණසිංහ මිය ෙනො. 11/189, අක්. 0 රූඩ්. 0 පර්. 25.54 
     බාන්වැල්දූව 
     වත්ත, 
     අම්බලන්වත්ත, 
     කරාපිටිය. 
   රංජිත් ෙහේවාවිතාන ෙගෝනෙදණිය අක්. 0 රූඩ්. 02 පර්. 36 
   මහතා උඩුගම 
 

 (ආ) (i)  ඔව්. 
  
  (ii) ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාෙවන් පවරා දී ඇති ඉඩම් 

නීත නුකූල ෙනොවන අයුරින් පවරා දීම් සිදු කර ෙනොමැති බව 
වාර්තා කර ඇත. එෙහත් රජයට පවරා ගත් ඉඩම්වලින් ෙබදා දුන් 
ඉඩම් කට්ටි ලාභින් අතරින් එන්. ජී. ජයෙසේන මහතා සහ පී. ෙක්. 
සරත් මහතා ඔවුන්ෙග් ඉඩම් නීත නුකූල ෙනොවන අයුරින් අන්සතු 
කර ඇති බව වාර්තා වී ඇත. 

  
  (iii) ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත පකාරව සැලසී ඇති පතිපාදනයන් 

යටෙත් එකී ඉඩම් අවලංගු කිරීමට අදාළ පියවරයන්  නාෙගොඩ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් ගනිමින් පවතී. 

 
 (ඇ) කාල සීමාවක් නිශච්ය කළ ෙනොහැකිය. 
 
 (ඈ) ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටෙත් ෙබදා ෙදන ලද ඉඩම් කට්ටි 

ෙවනුෙවන් දීමනා පත නිකුත් කිරීම සඳහා මැන ගල් දැමීමට මැනුම් 
නිෙයෝග යැවීෙමන් අනතුරුව ඉඩම් කැබලි 17ක් සඳහා දැනටමත් මැනුම් 
කටයුතු සිදු කර ඇත. පාලන බලඅධිකාරි ෙදෙදෙනකුෙග් (පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් හා මැනුම් අධිකාරි) එකඟත්වය මත හා ඉදිරි සැලසුම් මත, 
තාක්ෂණික හා ෙභෞතික සම්පත් ධාරිතාව උපෙයෝගී කර ගැනීෙම් 
හැකියාව හා මැනුම් කටයුතුවලදී බලපාන සීමිත පිරිස ්බලය ද මත ෙමම 
කාර්යය ඉටු කිරීමට සිදු වන බැවින් ඒ සඳහා නිශච්ිත කාල වකවානුවක් 
දැක්වීම අපහසුය. 

 
 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1609 1610 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1611 1612 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1613 1614 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1615 1616 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1617 1618 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1619 1620 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1621 1622 

ගරු තිලකරත්න විතානාච්චි මහතා 
((மாண் மிகு திலகரத்ன வித்தானாச்சி) 
(The Hon. Thilakaratne Withanachchi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම පශ්නෙය් (ඇ) ෙකොටසට දී ඇති පිළිතුර 

මා දැන ගන්න කැමැතියි. 
 

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க) 
(The Hon Jeewan Kumaranatunga )  

 (ඇ)   කාල සීමාවක් නිශ්චය කළ ෙනොහැකිය. 
 
 (ඈ)  ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටෙත් ෙබදා ෙදන ලද ඉඩම් 

කට්ටි ෙවනුෙවන් දීමනා පත නිකුත් කිරීම සඳහා මැන ගල් 
දැමීමට මැනුම් නිෙයෝග යැවීෙමන් අනතුරුව ඉඩම් කැබලි 
17ක් සඳහා දැනටමත් මැනුම් කටයුතු සිදු කර ඇත.  
පාලන බල අධිකාරි ෙදෙදෙනකුෙග් (පාෙද්ශීය ෙල්කම් හා 
මැනුම් අධිකාරි) එකඟත්වය මත හා ඉදිරි සැලසුම් මත, 
තාක්ෂණික හා ෙභෞතික සම්පත් ධාරිතාව උපෙයෝගී කර 
ගැනීෙම් හැකියාව හා මැනුම් කටයුතුවලදී බලපාන සීමිත 
පිරිස් බලය ද මත ෙමම කාර්යය ඉටු කිරීමට සිදු වන 
බැවින් ඒ සඳහා නිශ්චිත කාල වකවානුවක් දැක්වීම 
අපහසුය. 

 
ගරු තිලකරත්න විතානාච්චි මහතා 
((மாண் மிகு திலகரத்ன வித்தானாச்சி) 
(The Hon. Thilakaratne Withanachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පශ්නය ෙම්කයි. ඉඩම් 

අමාත ාංශෙයන් දිගින් දිගටම ඉඩම් ලබා දීම සිදු කරනවා.  ඔවුන් 
ෙම් ඉඩම් අෙලවි කරමින් නැවත නැවතත් ඉඩම් ලබා ගැනීම සිදු 
කරනවා.  ඒක වළක්වන්න තමයි ඔබතුමාට ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ත්. ඒ සඳහා පියවර ගන්නවාද කියන එකයි අහන්ෙන්. 

 
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க) 
(The Hon Jeewan Kumaranatunga )  
ගරු මන්තීතුමා ඉඩම් ලබා දීම ඉඩම් අමාත ාංශය මඟින් 

ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. ෙම්වා පළාත් සභාවල එකඟත්වය ඇතිවයි 
කරන්ෙන්. පළාත් සභාවලින් අනුමතිය ලබා ෙදනවා. ඉඩම් පනතට 
අනුවයි අප කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. අප හිතුමෙත් ඉඩම් ලබා 
දීමක් කර නැහැ. 

 
ගරු තිලකරත්න විතානාච්චි මහතා 
((மாண் மிகு திலகரத்ன வித்தானாச்சி) 
(The Hon. Thilakaratne Withanachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට මා ඇසූ පශ්නය 

පැහැදිලි නැති බවයි ෙපනී යන්ෙන්. ඉඩම් ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ 
ඒවා ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් අන්සතු කර නැවතත් දිගින් දිගටම 
ඉඩම් ලබා ගන්නවා. ඉඩම් අමාත ාංශය තමයි අවසාන ඔප්පු ලබා 
දීම සිදු කරන්ෙන්. 

 
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க) 
(The Hon Jeewan Kumaranatunga ) 
ඔව්. අවසාන අනුමතිය.  හැබැයි, හිතුමෙත් අපට ඉඩම් අහිමි 

කරන්න බැහැ.  අහිමි කරන්ෙන් නැහැ.  ඔබතුමා කරුණු ඇතිව 
කිව්ෙවොත් අපට අවශ  පිළිතුර ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු තිලකරත්න විතානාච්චි මහතා 
((மாண் மிகு திலகரத்ன வித்தானாச்சி) 
(The Hon. Thilakaratne Withanachchi) 
මා එම කාරණය ඉදිරිපත් කරන්නම්. 
 
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க) 
(The Hon Jeewan Kumaranatunga ) 
ෙමහි විස්තර ඇතිව තිෙබනවා.  ඔබතුමාට බලා ගන්න පුළුවන්. 

ගව ඝාතනය  වැළැක්වීම : පියවර 
பசுக்கள் ெகால்லப்ப வைதத் த த்தல் : நடவ க்ைக 

PREVENTION OF CATTLE SLAUGHTER : STEPS TAKEN 
 

0703/’08 
 

14. ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
 (மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
 (The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය  - (1) : 

 
 (අ) මහා පරිමාණෙයන් සිදු වන ගව ඝාතන ෙහේතු ෙකොටෙගන 

ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය පහත වැටීෙම් සහ ගවයින් වඳ වීෙම් 
තර්ජනයකට ලක්ව ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

 
 (ආ) 1990 දශකෙය් මුල් භාගෙය් රජරට සහ වයඹ වියළි කලාපවල 

එක් රැළක ගවයින් ෙදතුන්  සියයක් සිටි අතර එම ගවයින් මස ්
සඳහා විකිණීම නිසා කිරි නිෂ්පාදනය විශාල ෙලස පහත වැටී 
ඇති බව එතුමා පිළිගන්ෙනහි ද? 

 
 (ඇ) (i) ගව ඝාතනය වැළැක්වීම ෙහෝ අවම කිරීම සඳහා පියවර 

ෙගන තිෙබ් ද; 
  
  (ii) එෙසේ නම් ඒ කවෙර්ද; 
  
 (iii) පශු සම්පත් අංශයද විනාශ වීමට ෙහේතු වී ඇති ෙම් මහා 

විනාශය වැළැක්වීම සඳහා ජාතික මට්ටමින් දැඩි කියා 
මාර්ගයක් ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

  
 (iv) පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් කමිටුවක් පත් කර වාර්තාවක් ලබා 

ෙගන නීත නුකූලව ගව ඝාතනය වැළැක්වීම සඳහා 
පියවර ගන්ෙන් ද; 

  
 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහි ද? 
 
 (ඈ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 

 

கால்நைடவளர்ப்  அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா : 
 
 (அ) ெப மளவில் பசுக்கள் இைறச்சிக்காக ெகால்லப்ப வதால் 

உள்நாட்  பால் உற்பத்தி ழ்ச்சியைட ம் அபாய ம் 
பசுக்கள் அழிவைட ம் அபாய ம் ேதான்றி ள்ளெதன் 
பைத அவர் அறிவாரா? 

 
 (ஆ) 1990 ஆம்   தசாப்தத்தின்   ன்னைரப்   பகுதியில் ரஜரட்ட 

மற் ம் வடேமல் உலர் வலயங்களில் ஒ  மந்ைதயில்  
இ  தல் ந்    பசுக்கள்வைர இ ந்த டன்   அைவ     
இைறச்சிக்காக விற்கப்பட்டதன்  விைளவாக   பால்   உற்பத்தியின் 
அள  குைறவைடந் ள்ள   என்பைத அவர் அறிவாரா?                                                         

 
 (இ) (i) பசுக்கள் ெகால்லப்ப வைத த ப்பதற்கு அல்ல  

குைறப்பதற்கு நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளதா  
என்பைத ம், 

  
  (ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம், 
  
  (iii) கால்நைடத் ைற அழிவைடய வழிசைமத் ள்ள இப் 

ேபரழிவிைன த ப்பதற்கு ேதசிய மட்டத்தில் 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத ம்,   

  (iv) பாரா மன்றக் கு ெவான்ைற நியமித்  அறிக்ைக 
ெயான்ைறப் ெபற்  பசுக்கள் ெகால்லப்ப வைத 
சட்டாீதியாக தைடெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப் 
ப மா என்பைத ம், 

  
 அவர் குறிப்பி வாரா? 
 

 (ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Livestock Development :  
 (a) Is he aware that the local milk production has 

dropped and the cattle have faced with the threat of 
extinction as a result of mass -scale slaughtering of 
cattle? 

 
 (b) Will he admit the fact that in early 1990’s a herd in 

the North Central Province and the dry zone of the 
North Western Province consisted of two or three 
hundred cattle and as a result of selling those cattle 
for meat the milk production has dropped 
drastically? 

 
 (c) Will he inform this House,—  
  (i) whether steps have been taken to prevent or 

minimize slaughtering of cattle;  
 (ii) if steps have been taken what they are;  
 (iii) whether action will be taken to adopt rigid 

measures on a national -  scale to prevent this 
massive destruction which has resulted in the 
destruction of the livestock industry; and  

 (iv) whether steps will be taken to prevent 
slaughtering of cattle legally after obtaining a 
report of a Committee appointed by the 
Parliament? 

 
 (d) If not, why? 
 

ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා (පශු සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත තුමා) 

( மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க - கால்நைட வளர்ப்  
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 

(The Hon. C. B. Rathnayake-Minister of Livestock 
Development)   
 (අ) ගව ඝාතනය ෙමරට ගව ගහනෙය් වර්ධනය අඩු වීමට 

ෙහේතුවක් වුවත්, ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය පහත වැටීමට 
එමඟින් දැඩි බලපෑමක් කර ෙනොමැත.  2002 දී මිලියන 
1.138ක් වූ ගව සම්පත 2007 දී මිලියන 1.222 දක්වා වර්ධනය 
වී ඇත.  2002 දී ෙදලක්ෂ අසූෙදදහක් (2,82,000) වූ මී ගව 
සම්පත, 2007දී තුන්ලක්ෂ දහඅටදහසක් (3,18,000) වී ඇත. 
(ජන හා සංඛ ා ෙල්ඛන දත්තයන් අනුව) 

 
 (ආ) ඉහත (අ) පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී. ෙමවැනි ගව රැළවල 

සිටිනුෙය් ඉතා අඩු කිරි ඵලදාවක් සහිත ෙද්ශීය සතුන් බැවින් 
කිරි නිෂ්පාදනය පහත වැටීමට දැඩි බලපෑමක් ඇති ෙනොෙව්.  
2006දී ශී ලංකාෙව් වාර්ෂික කිරි නිෂ්පාදනය ලීටර් මිලියන 
196ක් වූ අතර 2007 අවසානෙය් දී කිරි නිෂ්පාදනය ලීටර් 
මිලියන 202ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. දැනට ෙමරට කිරි 
අවශ තාෙවන් 27%ක් ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ලැෙබ්. 

 
 (ඇ) (i) ඔව්.   
  (ii) 1958 අංක 29 දරන සත්ව  පනත මඟින් ගවයින් 

අනවසරෙයන් පවාහනය කිරීම ෙහෝ ඝාතනය කිරීම 
සඳහා පනවා තිබූ දඩය වන රු. 25,000, රු. 50,000.00 
දක්වා වැඩි කිරීමට හා මාස 02ක සිර දඬුවම වසර 03ක් 
දක්වා වැඩි කිරීමට නීතිපතිතුමාෙග්ද අනුමැතිය අනුව 
පනත සංෙශෝධනය කර ගැසට් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

 

   1953 අංක 48 දරන ෙඝෝ ඝාතක පනත දැනටමත් 
සංෙශෝධනය කර ඇති අතර, එමඟින් අනවසරෙයන් කිරි 
ගවෙයකු ෙහෝ ගැබ්බර සතකු ඝාතනය කළෙහොත් දඩය 
රු. 50.00 (පනහක) සිට රු. 50,000.00 (පනසද්ාහක්) 
දක්වාද, මසක සිර දඩුවම වසර 03ක උපරිමයකට යටත්ව 
වැඩි කර ඇත. 

 (iii) ඔව්. නීත ානුකූල ෙනොවන ගව ඝාතනය නැවැත්වීම 
සඳහා සියළුම පාර්ශව්යන් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර 
ඇති අතර, ෙමම අමාත ාංශය ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සමඟ නිරතුරුවම සම්බන්ධීකරණය ෙවමින් කටයුතු කර 
ෙගන යනු ලැෙබ්.   

 (iv) ෙම් සඳහා අවශ තාවක් පැන ෙනොනඟී. 
 
 (ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගව ඝාතනය වැළැක්වීමට පනතක් 

ෙග්නවාය කියා ඔබතුමා අපට කමිටුෙව්දී කිව්වා. 
 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ. பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C. B. Rathnayake) 
අප පනත් ෙකටුම්පත සකස් කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී - [බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙමොකටද පනත් ෙකටුම්පතක් ෙග්න්ෙන් හරක් ඝාතනයක් 

නැතිනම්? ගව ඝාතනයක් ෙම් රෙට් නැහැයි කියන තත්ත්වයට 
සංඛ ා ෙල්ඛන තිෙබනවා නම් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙග්න්න ඕනෑ 
නැහැ. ඔබතුමා දැන් කිව්වා, එළ ගවයන් සහ මී ගවයන් යන ෙද 
වර්ගෙය්ම ඝාතනවල වැඩි වීමක් ෙවලා තිෙබනවාය කියා. එෙහම 
නම් ෙමොකටද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්ෙන්. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා කියන විධියට ගව ඝාතන වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම කථා කරන්ෙන් භූෙගෝලීය,- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා ෙන්න්නම් පනත් ෙකටුම්පතක් 

ෙගෙනන්ෙන්. අඩ ෙවලා නම් පශ්නයක් නැහැ. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අඩු ෙවලා නැහැ තමයි. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු 

ෙරෝහිත ෙබෝෙගොල්ලාගම ඇමතිතුමාත් දන්නවා, මම දිසා ඇමති 
විධියට හිටපු ඒ කාලෙය් මම ගව ගම්මාන ඇති කළා. ඒ ඇති කිරීම  
තුළ අද ඒ ගම්මානවල හරක් [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා නැහැයි කියා 
කියනවා නම්, ෙම් විධියට [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ. பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C. B. Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය  රෙට් නැති ෙවලා 

නැහැෙන්. ෙම් පශ්නය නැති කරනවාට එතුමා අකමැතිද?                   
[බාධා කිරීමක්] රෙට් සිදු වන ෙමවැනි ෙද්වල් නැති කරනවාට 
ඔබතුමා අකමැතිද?  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ. பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C. B. Rathnayake) 
ෙම් ගව ඝාතන නැති කරනවාට ඔබතුමා අකැමැතිද? 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මෙග් පශ්නය ෙම්කයි. 
 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ. பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C. B. Rathnayake) 
නැහැ, නැහැ. ෙම් කාරණයට උත්තරයක් ෙදන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගව ඝාතනය වැඩි වුෙණොත් තමයි හරක් අඩු ෙවන්ෙන්. මම 

කියන එක හරිද, වැරදිද කියන්න. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
ඝාතනය වැඩි ෙවලා කියලා ෙන් කියන්ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඝාතනය වැඩි වුණා නම් හරක් අඩු ෙවනවා. හරි ෙන්, ගණන් 

අනුව ‘අ’ යන්න ‘ආ’ යන්න,- [බාධා කිරීම්] එකයි, එකයි එකතු 
කළාම එකයි කිව්වා වාෙග්,- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ. பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C. B. Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2007 ඉඳලා ෙමහි වර්ධනයක් ෙවලා 

තිෙබනවාය කියන එක තමයි අපි පකාශ කරන්ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඉතින් ඒ වාෙග් එකක් කියන්ෙන්,- [බාධා කිරීම්] ගරු 

ඇමතිතුමනි,  මම ඔබතුමාට ෙබො ෙහොම ගරු කරනවා. ඔබතුමා 
ෙබොෙහොම අවංකව පශු සම්පත් දියුණු කරන්න හදනවා. ඒක නිසා  
අනුව ‘අ’ යන්න ‘ආ’ යන්න එකයි කිව්වාට හරි යන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමා වෙහන් ඔෙරෝ කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ. பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C. B. Rathnayake) 
එකයි බින්දුවයි එකයි  කියලායි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගව ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා සංඛ ා ෙල්ඛන 

ඉදිරිපත් කරන්න. මට ෙදන්න දිස්තික්ක අනුව. අද ඔබතුමායි, 
මහාචාර්ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමායි කියනවා කිරි 
නිෂ්පාදනය කරනවාය, කිරි හරක් ඇති කරනවාය, ෙහෝෙමෝන 
කමෙයන් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවාය කියා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
දැන් ෙප. ව. 10.02යි. අතුරු පශ්න,- 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එෙහමද? ගරු කථානායකතුමනි, මමයි කථා කරන්න ඉන්ෙන්. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
කථා කරන්න අදාළ අමාත ාංශය යටෙත්. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මටයි කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. මමයි ආරම්භ කරන්ෙන්, 

කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවි ජන ෙසේවා අමාත ාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂය. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙබොෙහොම දැහැමි ෙකෙනක්. 
ඔබතුමා ෙම් ගැන හිතලා  කියා කරන්න. මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. එපමණයි. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
අතුරු පශ්නය ඒක ද? 
 

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

ෙමොකක්ද ? 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
අතුරු පශ්නය ඒකද ? එතුමා නීති ෙගෙනන ෙකොට ඔබතුමා 

විරුද්ධයි ද? 
 

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

අතුරු පශ්නය ඒක තමයි. මම කියන්ෙන් එතුමාෙග් ඥානය 
පහළ ෙවලා ෙම්කට පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා නීතිමය ෙහෝ 
[බාධා කිරීම්] ෙම් රෙට් නැත්නම් පිට රටින් ෙහෝ හරක් ටිකක් 
ෙගන්වලා කවන්න ඕනෑ කට්ටියට කවාපුවාෙව්. නමුත් අෙප් ගව 
සම්පත ආරක්ෂා කර ගන්නය කියන එකයි මෙග් ඉල්ලීම [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon.  C. B. Rathnayake) 
ෙබොෙහොම ස්තූතියි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් සහෙයෝගය ලබා දීම 

ගැන. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
ඒකට ස්තූති කළා. තව අතුරු පශ්න තිෙබනවා ද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරක් මරනවාට ලක්ෂයක දඩයක් ගහනවා. මිනිසස්ු උස්සන්න, 

ජන මාධ ෙව්දීන් උස්සන්න සුදු වෑන් වලින් එනවා. ඒකට ෙම් 
ආණ්ඩුව තුළින් ඇති කර තිෙබන දඩය ෙමොකක්ද, 

 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon.  C. B. Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා පැහැදිලි කළා, ගව ඝාතනය 

නිසා කිරි නිෂ්පාදනය අඩු වීමට බලපෑමක් ෙවලා නැහැයි කියලා. 
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දළ වශෙයන් උත්තරය හැටියට තිබුෙණ් ඒක. නමුත් අය වැය 
කථාෙව්දී ගරු මුදල් අමාත තුමා - ජනාධිපතිතුමා - ඉදිරිපත් කළා, 
මිලියන 100ක් ෙවන් කරනවාය කියා. ෙමොකද, කිරි නිෂ්පාදනය 
අඩු වීමට බලපාන පධාන ෙහේතුවක් හැටියට ගව ඝාතනය සිද්ධ 
ෙවනවා, ඒක වළක්වන්න ඕනෑය කියලා. ඒ උත්තරයයි, ඔබතුමා 
දුන් උත්තරයයි අතර පරස්පරයක් නැද්ද ? 

 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon.  C. B. Rathnayake) 
මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් කිරි අවශ තාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා 

තමයි ඒ ෙද් කරන්නට සූදානම් වන්ෙන්. ෙම් රෙට් කිරි අවශ තාව 
අනුව කිරි නිෂ්පාදනය තිෙබන්ෙන් සියයට 5යි. ඒ නිසා සියයට 5ක් 
තමයි ඉල්ලුම අනුව සැපයුම තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි ෙම්ක දැන් 
සියයට 50ක් දක්වා වර්ධනය කරගන්නට ඕනෑ. සියයට 50ක් 
දක්වා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා කමෙව්දයන් අවශ  ෙවනවා. ඒ 
කමෙව්දයන් සඳහා තමයි මුදල් පතිපාදන ෙවන්කර ගන්ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා අය වැය  කථාව නැවත කියවන්න. එහි ඉතාම 

පැහැදිලිව තිෙබනවා, ගව ඝාතනය වැළැක්වීම සඳහා අදාළ 
ආයතනවලට,- 

 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon.  C. B. Rathnayake) 
එය ෙම් රෙටන් සම්පූර්ණෙයන් තුරන් කිරීම සඳහා අප 

උත්සාහයක ෙයෙදනවා. 

 
ඉදිකිරීම් හා ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අමාත තුමා : 

නිල නිවස 
நிர்மாணத் ைற, ெபாறியியல் ேசைவகள் அைமச்சர் : 

உத்திேயாக ர்வ வசிப்பிடம்  
MINISTER OF ENGINEERING AND CONSTRUCTION SERVICES : 

OFFICIAL RESIDENCE 
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4. ගරු විජිත රණවීර මහතා (ගරු ආර්. පී. ඒ. රණවීර පතිරණ 
මහතා ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு விஜித ரண ர - மாண் மிகு ஆர். பீ. ஏ. ரண ர 
பத்திரண - சார்பாக) 
 (The Hon. Vijitha Ranaweera - on be half of - The Hon. R. P. 
A. Ranaweera Pathirana) 
ඉදිකිරීම් හා ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය :  

 (අ) (i) ඉදිකිරීම් හා ඉංජිෙන්රු ෙසේවා (කැබිනට්) අමාත තුමා 
සඳහා නිල නිවාසයක් ලබා දී තිෙබ්ද;  

  (ii) එෙසේ නම්, එය රජය සතු ෙද්පළක්ද;  
 (iii) රජය සතු ෙනොෙව් නම් කවර පදනමක් යටෙත් එය ලබා දී 

තිෙබ්ද;  
 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
 (ආ) (i) නිල නිවසක් ලබා දී තිෙබ් නම්, එය 2005, 2006 සහ 

2007 වර්ෂ තුළ අලුත්වැඩියා කර ෙහෝ වැඩිදියුණු කර 
තිෙබ්ද;  

  (ii) අලුත්වැඩියා  කෙළේ නම් ඉහත එක් එක් වර්ෂවල වැයකළ 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත නිවාසෙය් පෙයෝජනය සඳහා 2005, 2006 සහ 
2007 වර්ෂ තුළ රජෙය් වියදමින් ගෘහභාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙවනත් උපකරණ මිලදී ෙගන තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද; 
  

 යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙනහිද?  

 (ඇ) (i) ෙමම නිල නිවාසය සඳහා 2005, 2006 සහ 2007 වර්ෂවල 
එක් එක් මාසය තුළ භාවිත කර ඇති විදුලිය හා ජල ඒකක 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

  (ii)  ඒ සඳහා අදාළ අමාත ාංශය මගින් ඉහත එක් එක් 
වර්ෂෙය් සහ එක් එක් මාසය තුළ වැය කර ඇති මුදල 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
 (ඈ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 

 
 நிர்மாணத் ைற, ெபாறியியல் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா : 
 

 (அ) (i) நிர்மாணத் ைற, ெபாறியியல் ேசைவகள் 
(அைமச்சரைவ) அைமச்ச க்கு உத்திேயாக ர்வ 
வி திெயான்  வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்,  

  (ii) ஆெமனில், அ  அரசாங்க உடைமயா என்பைத ம்,  
  (iii) அரசாங்க உடைம இல்ைலெயனில், எந்த 

அ ப்பைடயில் அவ்வி தி வழங்கப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்  

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

 
 (ஆ) (i) உத்திேயாக ர்வ வி திெயான்  வழங்கப்பட்  

ப்பின், அ  2005, 2006 மற் ம் 2007 ஆம் 
ஆண் களில் தி த்தப்பட்  அல்ல  ேமம்ப த்தப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்,   

  (ii) தி த்தப்பட் ப்பின், ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஆண் ம்  
ெசலவிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்,  

  (iii) ேமற்ப  வி தியின் பாவைனக்காக 2005, 2006 
மற் ம் 2007 ஆம் ஆண் களில் அரசாங்கச் ெசலவில் 
தளபாடங்கள் அல்ல  ேவ  உபகரணங்கள் 
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்,  

  (iv) ஆெமனில், ெசலவிடப்பட் ள்ள ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்  

 அவர் ெவவ்ேவறாக இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?  

 
 (இ) (i) ேமற்ப  உத்திேயாக ர்வ வி திக்காக 2005, 2006 

மற் ம் 2007 ஆம் ஆண் களில் 
பயன்ப த்தப்பட் ள்ள மின்சாரம் மற் ம் நீர் 
அலகுகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்,  

  (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ஒவ்ெவா  மாத ம் 
அரசாங்கத்தினால் ெசலவிடப்பட்ட ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்  

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
 
 (ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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[ගරු විජිත රණවීර මහතා] 

asked  the Minister of Construction and Engineering 
Services, -: 
 

 (a) Will he inform this House,—  
  (i) whether an official residence has been provided 

for the Minister of Construction and 
Engineering Services (Cabinet);  

 (ii) if so, whether it is a property owned by the 
State; and  

 (iii) if it is not owned by the State, the basis on 
which it has been allocated?  

 (b) Will he submit to this House separately,—   
  (i) if an official residence has been allocated, 

whether it has been repaired or upgraded 
during the years 2005, 2006 and 2007;  

 (ii) if it has been repaired, the amount of money 
spent in each year for that purpose;  

 (iii) whether furniture or any other equipment for 
the use of the aforesaid official residence, has 
been purchased at Government expense during 
the years 2005, 2006 and 2007; and  

 (iv) if so, the amount spent on them?  
 (c) Will he state,—   
  (i) separately, the number of units of electricity 

and water that have been used at this official 
residence during each month of the years 2005, 
2006 and 2007; and  

 (ii) the amount of money spent by the relevant 
Ministry for electricity and water used at the 
above mentioned official residence in each 
month of the aforesaid years?  

 (d) If not, why? 
 
ගරු ෛවද  රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ඉදිකිරීම් හා 

ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்தியகலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 

நிர்மாணத் ைற, ெபாறியியல் ேசைவகள்  அைமச்சர்)  
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne—Minister of Construction 

and Engineering Services) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 
*සභා ෙම්සය මත තබන ලද  පිළිතුර 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled 

 
 (අ) (i) ලබා දී තිෙබ්.  
  (ii) ඔව්.  
  (iii) පැන ෙනොනඟී. 
 
 (ආ) (i) පැන ෙනොනඟී.  
  (ii) පැන ෙනොනඟී.  
  (iii) නැත.  
  (iv) පැන ෙනොනඟී. 
 
 (ඇ) (i) නැත.                                                                                                                                                               
  (ii) පැන ෙනොනඟී. 
 
(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

කීඩා කටයුතු අමාත තුමා : නිල නිවස 
விைளயாட் த் ைற, அைமச்சர் : உத்திேயாக ர்வ 

வசிப்பிடம் 
MINISTER OF SPORTS : OFFICIAL RESIDENCE 
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4. ගරු විජිත රණවීර මහතා (ගරු ආර්. පී. ඒ. රණවීර පතිරණ 
මහතා ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு விஜித ரண ர - மாண் மிகு ஆர். பீ. ஏ. ரண ர 
பத்திரண - சார்பாக) 
 (The Hon. Vijitha Ranaweera - on be half of  - The Hon. R. 
P. A. Ranaweera Pathirana) 
 කීඩා හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු අමාත තුමාෙගන්  ඇසූ 
පශන්ය,— (1) : 
 

 (අ) (i) කීඩා කටයුතු (කැබිනට්  ෙනොවන) අමාත තුමා සඳහා 
නිල නිවාසයක් ලබා දී තිෙබ්ද;  

  (ii) එෙසේ නම්, එය රජය සතු ෙද්පළක්ද;  
 (iii) රජය සතු ෙනොෙව් නම් කවර පදනමක් යටෙත් එය ලබා දී 

තිෙබ්ද;  
 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
 (ආ) (i) නිල නිවසක් ලබා දී තිෙබ් නම්, එය 2005, 2006 සහ 

2007 වර්ෂ තුළ අලුත්වැඩියා කර ෙහෝ වැඩිදියුණු කර 
තිෙබ්ද;  

  (ii) අලුත්වැඩියා  කෙළේ නම් ඉහත එක් එක් වර්ෂවල වැයකළ 
මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත නිවාසෙය් පෙයෝජනය සඳහා 2005, 2006 සහ 
2007 වර්ෂ තුළ රජෙය් වියදමින් ගෘහභාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙවනත් උපකරණ මිලදී ෙගන තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;  
යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙනහිද?  

 (ඇ) (i) ෙමම නිල නිවාසය සඳහා 2005, 2006 සහ 2007 වර්ෂවල 
එක් එක් මාසය තුළ භාවිත කර ඇති විදුලිය හා ජල ඒකක 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

  (ii)  ඒ සඳහා අදාළ අමාත ාංශය මගින් ඉහත එක් එක් 
වර්ෂෙය් සහ එක් එක් මාසය තුළ වැය කර ඇති මුදල 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
 (ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

விைளயாட் த் ைற, ெபா ப் ெபா ேபாக்கு அ வல்கள்  
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா : 
 

 (அ) (i) விைளயாட் த் ைற (அைமச்சரைவ அந்தஸ்தற்ற) 
அைமச்ச க்கு உத்திேயாக ர்வ வி திெயான்  
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்,  

  (ii) ஆெமனில், அ  அரசாங்க உடைமயா என்பைத ம்,  
  (iii) அரசாங்க உடைம இல்ைலெயனில், எந்த 

அ ப்பைடயில் அவ்வி தி 
வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்  

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
 
 (ஆ) (i) உத்திேயாக ர்வ வி திெயான்  வழங்கப்பட்  

ப்பின், அ  2005, 2006 மற் ம் 2007 ஆம் 
ஆண் களில் தி த்தப்பட்  அல்ல  ேமம்ப த்தப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்,   

  (ii) தி த்தப்பட் ப்பின், ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் 
ெசலவிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
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  (iii) ேமற்ப  வி தியின் பாவைனக்காக 2005, 2006 மற் ம் 
2007 ஆம் ஆண் களில் அரசாங்கச் ெசலவில் 
தளபாடங்கள் அல்ல  ேவ  உபகரணங்கள் ெகாள் 
வன  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்,  

  (iv) ஆெமனில், ெசலவிடப்பட் ள்ள ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்  

 அவர் ெவவ்ேவறாக இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?  

 
 (இ) (i) ேமற்ப  உத்திேயாக ர்வ வி திக்காக 2005, 2006 

மற் ம் 2007 ஆம் ஆண் களில் 
பயன்ப த்தப்பட் ள்ள மின்சாரம் மற் ம் நீர் 
அலகுகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்,  

  (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ஒவ்ெவா  மாத ம் 
அரசாங்கத்தினால் ெசலவிடப்பட்ட ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்  

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
 
 (ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Sports and Public Recreation, : 

 
 (a) Will he inform this House,—  
  (i) whether an official residence has been provided 

for the Minister of Sports (non Cabinet);  
 (ii) if so, whether it is a property owned by the 

State; and  
 (iii) if it is not owned by the State, the basis on 

which it has been allocated?  
 (b) Will he submit to this House separately,—  
  (i) if an official residence has been allocated, 

whether it has been repaired or upgraded during 
the years 2005, 2006 and 2007;  

 (ii) if it has been repaired, the amount of money 
spent in each year for that purpose;  

 (iii) whether furniture or any other equipment for 
the use of the aforesaid official residence, has 
been purchased at Government expense during 
the years 2005, 2006 and 2007; and  

 (iv) if so, the amount spent on them?  
 (c) Will he state,—  
  (i) separately, the number of units of electricity 

and water that have been used at this official 
residence during each month of the years 2005, 
2006 and 2007; and  

 (ii) the amount of money spent by the relevant 
Ministry for electricity and water used at the 
above mentioned official residence in each 
month of the aforesaid years?  

 (d) If not, why? 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කීඩා හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක 
කටයුතු අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - விைளயாட் த் ைற, ெபா ப்  
ெபா ேபாக்கு அ வல்கள் அைமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Lokuge - Minister of Sports and Public 
Recreation) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
*සභා ෙම්සය මත තබන ලද  පිළිතුර : 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled : 
 

(අ) (i) ඔව්. 
 (ii) නැත. 
 (iii) කුලී පදනම මත ලබා දී තිෙබ්. 
 
(ආ) (i) නැත. 
 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 
 (iii) ඔව්. 
 (iv) 2005 - නැත, 2006 - 365,080/-, 2007 නැත 
 
(ඇ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 
 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

සමුපකාර අමාත තුමා : නිල නිවස 
கூட் ற த் ைற அைமச்சர் : உத்திேயாக ர்வ வசிப்பிடம் 

MINISTER OF CO-OPERATIVES : OFFICIAL RESIDENCE 
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6. ගරු විජිත රණවීර මහතා (ගරු ආර්. පී. ඒ. රණවීර පතිරණ 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு விஜித ரண ர - மாண் மிகு ஆர். பீ. ஏ. ரண ர 

பத்திரண - சார்பாக) 
(The Hon. Vijitha Ranaweera on behalf of The Hon. R. P. A. 

Ranaweera Pathirana) 
ෙවෙළඳ, අෙලවි සංවර්ධන, සමුපකාර හා පාරිෙභෝගික ෙසේවා 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය — (1): 
 

(අ)  (i) සමුපකාර (කැබිනට්  ෙනොවන) අමාත තුමා සඳහා නිල 
නිවාසයක් ලබා දී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම් එය රජය සතු ෙද්පළක්ද;  
 (iii) රජය සතු ෙනොෙව් නම් කවර පදනමක් යටෙත් එය ලබා දී 

තිෙබ්ද;  
 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
 
(ආ) (i)  නිල නිවසක් ලබා දී තිෙබ් නම් එය 2005, 2006 සහ 2007 

වර්ෂ තුළ අලුත්වැඩියා කර ෙහෝ වැඩිදියුණු කර තිෙබ්ද;  
 (ii)  අලුත්වැඩියා  කෙළේ නම් ඉහත එක් එක් වර්ෂවල වැය කළ 

මුදල ෙකොපමණද;  
 (iii)  ඉහත නිවාසෙය් පෙයෝජනය සඳහා 2005, 2006 සහ 

2007 වර්ෂ තුළ රජෙය් වියදමින් ගෘහ භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙවනත් උපකරණ මිලදී ෙගන තිෙබ්ද;  

 (iv)  එෙසේ නම්  ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;  
  යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට 

ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 
 
(ඇ) (i)  ෙමම නිල නිවාසය සඳහා 2005, 2006 සහ 2007 වර්ෂවල 

එක් එක් මාසය තුළ භාවිත කර ඇති විදුලිය හා ජල ඒකක 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 
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 (ii)   ඒ සඳහා අදාළ අමාත ාංශය මඟින් ඉහත එක් එක්  
 වර්ෂෙය් සහ එක් එක් මාසය තුළ වැය කර ඇති මුදල 
ෙකොපමණද; 

 
 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
 
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 
 
வர்த்தகம், சந்ைதப்ப த்தல் அபிவி த்தி, கூட் ற த் ைற, 

கர்ேவார் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா :  
 (அ) (i) கூட் ற த் ைற (அைமச்சரைவ அந்தஸ்தற்ற) 

அைமச்ச க்கு உத்திேயாக ர்வ வி திெயான்  
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்,  

  (ii) ஆெமனில், அ  அரசாங்க உடைமயா என்பைத ம்,  
  (iii) அரசாங்க உடைம இல்ைலெயனில், எந்த அ ப்பைட 

யில் அவ்வி தி வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்  
 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
 
 (ஆ) (i) உத்திேயாக ர்வ வி திெயான்  வழங்கப்பட் ப் 

பின், அ  2005, 2006 மற் ம் 2007 ஆம் ஆண்  
களில் தி த்தப்பட்  அல்ல  ேமம்ப த்தப்பட் 

ள்ளதா என்பைத ம்,   
  (ii) தி த்தப்பட் ப்பின், ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் 

ெசலவிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்,  
  (iii) ேமற்ப  வி தியின் பாவைனக்காக 2005, 2006 

மற் ம் 2007 ஆம் ஆண் களில் அரசாங்கச் ெசலவில் 
தளபாடங்கள் அல்ல  ேவ  உபகரணங்கள் ெகாள் 
வன  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்,  

  (iv) ஆெமனில், ெசலவிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்  

 அவர் ெவவ்ேவறாக இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?  
 
 (இ) (i) ேமற்ப  உத்திேயாக ர்வ வி திக்காக 2005, 2006 

மற் ம் 2007 ஆம் ஆண் களில் பயன்ப த்தப் 
பட் ள்ள மின்சாரம் மற் ம் நீர் அலகுகளின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்,  

  (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ஒவ்ெவா  மாத ம் 
அரசாங்கத்தினால் ெசலவிடப்பட்ட ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்  

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
 

 (ஈ)  இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of Trade, Marketing Development, 
Co-operatives and Consumer Services :  
 
(a) Will he inform this House,— 
 
 (i)  whether an official residence has been provided 

for the Minister of Co-operatives (non 
Cabinet); 

 
 (ii)  if so, whether it is a property owned by the 

State; and 
 
 (iii)  if it is not owned by the State, the basis on 

which it has been allocated? 
 
(b) Will he submit to this House separately,— 
 
 (i)  if an official residence has been allocated, 

whether it has been repaired or upgraded 
during the years 2005, 2006 and 2007; 

 (ii)  if it has been repaired, the amount of money 
spent in each year for that purpose; 

 
 (iii)  whether furniture or any other equipment for 

the use of the aforesaid official residence, has 
been purchased at Government expense during 
the years 2005, 2006 and 2007; and 

 
 (iv)  if so, the amount spent on them? 
 
(c) Will he state,— 
 
 (i)  separately, the number of units of electricity 
   and water that have been used at this official 
   residence during each month of the years  
   2005, 2006 and 2007; and 
 
 (ii)  the amount of money spent by the relevant 

Ministry for electricity and water used at the 
above mentioned official residence in each 
month of the aforesaid years? 

 
(d) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙවෙළඳ, අෙලවි සංවර්ධන, සමුපකාර 

හා පාරිෙභෝගික  ෙසේවා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම  පශ්නයට 
පිළිතුර *සභාගත කරනවා.  

 
*සභා ෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර : 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
  Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔව්.( 2005  ෙනොවැම්බර් සිට 2007 මැයි දක්වා) 
 (ii) රජය සතු ෙද්පළක් ෙනොෙව්. 
 (iii) 1996.09.25 දිනැති කැබිනට් අනුමැතිය අනුව සහ 2006.11.18 

දිනැති රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 19/2006 හි සඳහන් පරිදි. 
 
(ආ) (i) නැත. 
 (ii) ඉහත (ආ) (i) පැන ෙනොනඟී. 
 (iii) නැත. 
 (iv) ඉහත (ආ) (iii) අනුව  පැන ෙනොනඟී. 
 
(ඇ) (i) ආ (i) හි සඳහන් කාලය තුළ අදාළ නිවෙසේ ජල හා විදුලි ඒකක 

සම්බන්ධ ෙතොරතුරු අමාත ාංශය සතුව ෙනොමැත. 
 (ii) ඇමුණුම ෙමහි දක්වා ඇත. 
 
(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ඇමුණුම 

ගරු සමුපකාර අමාත තුමාෙග්  ගරු සමුපකාර  
නිවාසය සඳහා ෙගවන ලද  අමාත තුමාෙග් 
ජල බිල්පත්  පිළිබඳ ෙගවීම් නිවාසය සඳහා ෙගවන 
  ලද විදුලිය බිල්පත් 
  පිළිබඳ ෙගවීම් 
අදාල කාල සීමාව ෙගවූ මුදල අදාළ කාල සීමාව ෙගවූ  මුදල 
  (රු.)  (රු.) 
 
2006.01.01 සිට  11,645.63 2006.01.07 සිට 16,234.50 
2006.02.09  2006.02.07 
2006.02.09 සිට   2006.02.07 සිට 14,906.25 
2006.03.11  2006.03.08 
2006.03.11 සිට 4,947.50 2006.03.08 සිට 18,474.75 
2006.04.08  2006.04.08 
2006.04.08 සිට  4,369.03 2006.04.08 සිට 15,754.75 
2006.05.11   2006.05.08 
2006.05.11 සිට  6,934.13 2006.05.08 සිට 17,517.25 
2006.06.14  2006.06.08 
2006.06.14 සිට  5,362.50 2006.06.08 සිට 18,225.75 
2006.07.13  2006.07.07 

[ගරු විජිත රණවීර මහතා] 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1635 1636 

2006.07.13 සිට 4,457.75 2006.07.07 සිට 17,239.00 
2006.08.13  2006.08.07   
2006.08.13 සිට  8,417.75 2006.08.07  සිට  15,258.50 
2006.09.13  2006.09.07 
2006.09.13 සිට  7,015.25 2006.09.07 සිට 23,099.00 
2006.10.14  2006.10.08 
2006.10.14 සිට 7,095.00 2006.10.08 සිට 19,756.75 
2006.11.11  2006.11.08 
2006.11.11 සිට 6,892.25 2006.11.08 සිට 25,501.75 
2006.12.11  2006.12.08 
2006.12.12 සිට 8,414.83 2006.12.08 සිට 24,105.50 
2007.01.13  2007.01.07 
2007.02.15 සිට 4,867.50 2007.01.07 සිට 22,162.00 
2007.03.15  2007.02.07 
2007.03.15 සිට 4,785.00 2007.02.07 සිට 21,753.50 
2007.04.12  2007.03.08 
2007.04.12 සිට 5,327.63 2007.03.08 සිට 25,119.75 
2007.05.15  2007.04.07 
2007.05.15 සිට 4,310.50 2007.04.07 සිට 23,609.25 
2007.06.12  2007.05.08 
 
එකතුව 94,842.25 එකතුව 318,718.25 
 
 

ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් හා වතු යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධන අමාත ාංශය : බඳවා 

ගැනීම් 
ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் தல், ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  

அைமச்சு : ஆட்ேசர்ப் கள் 
MINISTRY  OF  NATION  BUILDING  AND  ESTATE  

INFRASTRUCTURE  DEVELOPMENT : RECRUITMENTS 
 

0407/’08 
 

8. ගරු පී. වීරකුමාර දිසානායක මහතා (ගරු අචල    
ජාෙගොඩෙග් මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு பீ. ரகுமார திஸாநாயக்க - மாண் மிகு அச்சல 
ஜாெகாடேக - சார்பாக)  

          (The Hon. P. Weerakumara Dissanayake - on behalf  
of - The Hon. Achala Jagodage) 

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන 
අමාත තුමාෙගන්  ඇසූ පශන්ය—(2): 

 

 (අ) 2007 වර්ෂය තුළ ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් හා වතු යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධන  අමාත ාංශයට ෙහෝ අමාත ාංශය සතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා සංසථ්ා ෙහෝ ෙවනත් ආයතන සඳහා 
අලුතින් පිරිසක් රැකියා සඳහා බඳවාෙගන තිෙබ්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

 (ආ) (i) එෙසේ නම්, එම එක් එක් ආයතනය සඳහා බඳවාෙගන 
ඇති සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

  (ii) ඒ ඒ තනතුර සඳහා බඳවාෙගන ඇති සංඛ ාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ අතුරින් ෙසේවෙය් සථ්ිර කර ඇති සංඛ ාව සහ 
උපාධිධාරීන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?  
 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 

ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் தல், ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
 (அ)  2007 ஆம் ஆண் ல் ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் தல், 

ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  அைமச்சிற்கு அல்ல  அதன் 
கீ ள்ள திைணக்களங்கள், கூட் த்தாபனங்கள் அல்ல  
ேவ  நி வனங்க க்கு திதாக ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
குறிப்பி வாரா? 

 
 (ஆ) (i) ஆெமனில், ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்திற்கும் 

ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்,  

  (ii) ஒவ்ெவா  பதவிக்கும் ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்,  

  (iii) இவர்களில், ேசைவயில் நிரந்தரமாக்கப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக 
ஆகியவற்ைற ெவவ்ேவறாக ம்  

 அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 
 

 (இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Nation Building and Estate 
Infrastructure Development:  
 (a) Will he inform this House whether a new batch of 

employees has been recruited, for the Ministry of 
Nation Building and Estate Infrastructure 
Development or Departments, Corporations or 
other institutions that come under it in the year 
2007?  

 (b) Will he submit to this House,—  
 (i) separately, the number that has been recruited 

for each institution if such a batch has been 
recruited;  

 (ii) separately, the number that has been recruited 
for each post; and  

 (iii) separately, the number that has been confirmed 
in service and the number of graduates out of 
the aforesaid batch of employees? 

 
 (c) If not, why? 
 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් 

අමාත තුමා) 
( மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - மக்கள் ேதாட்ட காைம, 

அபிவி த்திப் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Susantha Punchinilame - Minister of Nation 

Building) 
ගරු කථානයනකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු සභාගත*  

කරනවා. 

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

 
 (අ) ඔව්. 
 
 (ආ) (i)                    ආයතනය බඳවා ෙගන ඇති සංඛ ාව 
 
   ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය 05 
   උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 01 
   ශී ලංකා උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය 19 

ගරු සමුපකාර අමාත තුමාෙග්  ගරු සමුපකාර  
නිවාසය සඳහා ෙගවන ලද  අමාත තුමාෙග් 
ජල බිල්පත්  පිළිබඳ ෙගවීම් නිවාසය සඳහා ෙගවන 
  ලද විදුලිය බිල්පත් 
  පිළිබඳ ෙගවීම් 
 
අදාල කාල සීමාව ෙගවූ මුදල අදාළ කාල සීමාව ෙගවූ  මුදල 
  (රු.)  (රු.) 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1637 1638 

  (ii) ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය 
   අභ න්තර විගණක තනතුර 01 (ස්ථිර) 
   කලාප කළමනාකාර තනතුර 02 (ෙකොන්තාත්) 
   කාර්මික නිලධාරි 01 (ෙකොන්තාත්) 
   ව ාපෘති සම්බන්ධිකාරක තනතුර 01 (ස්ථිර) 
 
   උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
   සංචාරක බංගලා භාරකරු 01 (මාස 06ක  
    කාල සීමවකට 
    අනියම් පදනමින් 
    බඳවා ෙගන ඇත.) 
 
   ශී ලංකා උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය 
   අධ ක්ෂ සංවර්ධන 01 (ෙකොන්තාත්) 
   ගණකාධිකාරි 01 
   ඉංජිෙන්රු 01 (ස්ථිර) 
   සහකාර අධ ක්ෂ (සංවර්ධන) 01 (ස්ථිර) 
   සහකාර අධ ක්ෂ (සැලසුම්) 01 (ස්ථිර) 
   ගිණුම් සහකාර 01 (ස්ථිර) 
   කාර්යාල කාර්ය සහායක 01 (ස්ථිර) 
   කම්කරු 02 (ස්ථිර) 
   ලිපිකරු 01 (ස්ථිර) 
   කාර්මික නිලධාරි 04 (ස්ථිර) 
   පරිපාලන නිලධාරි 01 (ෙකොන්තාත්) 
   සංවර්ධන සහකාර 02 (ස්ථිර) 
   රියැදුරු 02 (ස්ථිර) 
 

   (කළමනාකරණ ෙසේවා අධ ක්ෂ ජනරාල් විසින් අනුමත කර ඇති 
ෙසේවක සංඛ ාව අනුව)   

  (iii) ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය 
   ස්ථිර කර ඇති සංඛ ාව         02 
      අභ ාන්තර විගණක තනතුර 01 
      ව ාපෘති සම්බන්ධිකාරක තනතුර 01 
 

   උපාධිධාරීන් සංඛ ාව  04 
      අභ න්තර විගණක  01 
      කලාප කළමනාකරු  02 
      ව ාපෘති සම්බන්ධීකාරක 01 
 
   උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

   ස්ථිර කර ඇති සංඛ ාව නැත. 
   උපාධිධාරීන් සංඛ ාව  නැත. 
 

   ශී ලංකා උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය 
   ස්ථිර කර ඇති සංඛ ාව 10 
   උපාධිධාරින් සංඛ ාව  07  
 (ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ජාතික ෙගොවිජන ෙපොළ හා පදර්ශනය : 

ෙගොවිජන වාසනා ෙලොතරැයිය 
ேதசிய கமக்காரர்க்கள் சந்ைத மற் ம் கண்காட்சி : 

ெகாவிஜன வாசனா ெலாத்தர் 
JATHIKA GOVIJANA POLA AND EXHIBITION  

GOVIJANA WASANA LOTTERY  
 

0650/’08 
 

12. ගරු විජිත රණවීර මහතා (ගරු එම්. ඩී. නාමල් 
කරුණාරත්න මහතා ෙවනුවට) 

(மாண் மிகு விஜித ரண ர - மாண் மிகு எம். . நாமல் 
க ணாரத்ன- சார்பாக)  

(The Hon. Vijitha Ranaweera - on behalf of  - The Hon. M. 
D. Namal Karunaratne) 
කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශන්ය, — (2) : 
 

 (අ)  ෙගොවි ජනතාව නඟා සිටු වීෙම් ව ාපෘතියක් ෙලස පැවැත් 
වූ “ජාතික  ෙගොවිජන ෙපොළ” සහ පදර්ශනෙය් සව්භාවය 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

 (ආ) (i) එම ජාතික ෙගොවිජන ෙපොළ හා පදර්ශනය පැවැත් වූ 
සථ්ාන කවෙර්ද;   

  (ii) එම එක් එක් ෙගොවිජන ෙපොළ හා පදර්ශන පැවැත්වීම 
සඳහා වැය වූ මුදල ෙකොපමණද;   

 (iii) එක් එක් ෙගොවිජන ෙපොළ හා පදර්ශනය මඟින් ලැබූ 
ලාභය ෙහෝ පාඩුව ෙකොපමණද;  

 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
 
 (ඇ) (i) ඉහත ෙපොළ හා පදර්ශනයට සමගාමීව “ෙගොවිජන 

වාසනා” නමින් ෙලොතරැයි පතක් මුදණය කර අෙලවි 
කෙළේද;  

  
  (ii) එම ෙලොතරැයි අෙලවිෙයන් ලද ආදායම ෙකොපමණද;   
 (iii) එම ෙලොතරැයිය මඟින් ලබාෙදන ත ාගයන්හි 

වටිනාකම ජයගාහී සථ්ාන අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;   

 (iv) ෙමම ත ාග භාණ්ඩ ෙහෝ ත ාග මුදල් අදාළ 
ජයගාහකයිනට ලබා දී තිෙබ්ද;  

  (v) ෙනොඑෙසේ නම්  එම ත ාග භාණ්ඩ ෙහෝ ත ාග මුදල් 
ලබා දීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;  

 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?    
 (ඈ)   ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 
 
 
கமத்ெதாழில் அபிவி த்தி, கமநல ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா : 
 (அ) விவசாயிகைள ேமம்ப த் ம் க த்திட்டம் என்ற 

வைகயில் நடத்தப்பட்ட “ேதசிய கமக்காரர்கள் சந்ைத” 
மற் ம் கண்காட்சி ஆகியவற்றின் தன்ைம யாெதன்பைத 
அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

 
 (ஆ) (i) அத்ேதசிய கமக்காரர்கள் சந்ைத ம் கண்காட்சி ம் 

நடத்தப்பட்ட இடம் யா ,  
  (ii) ஒவ்ெவா  கமக்காரர்கள் சந்ைதைய ம் 

கண்காட்சிைய ம் நடத் வதற்குச் ெசலவான பணம் 
எவ்வள ,  

  (iii) ஒவ்ெவா  கமக்காரர்கள் சந்ைத மற் ம் கண்காட்சி 
ஆகியவற்றின் லம் கிைடத்த இலாபம் அல்ல  
அைடந்த நட்டம் எவ்வள  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்குச் சமர்ப்பிப்பாரா?  
 

 (இ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட சந்ைத மற் ம் கண்காட்சி 
ஆகியவற்ேறா  இைணந்ததாக “ெகாவிஜன 
வாசனா” என்ற ெபயாில் ெலாத்தர் சீட்ெடான்  
அச்சிடப்பட்  விற்பைன ெசய்யப்பட்டதா,  

  (ii) அந்த ெலாத்தர் விற்பைனயின் லம் கிைடத்த 
வ மானம் எவ்வள ,  

  (iii) அந்த ெலாத்தர் லம் வழங்கப்ப கின்ற பாிசுகளின் 
ெப மதி ெவற்றி ெபற்ற இடங்களின் பிரகாரம் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ,  

  (iv) இப்பாிசுப் ெபா ட்கள் அல்ல  பாிசுப் பணம் 
சம்பந்தப்பட்ட ெவற்றியாளர் க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ளதா,  

  (v) இன்ேறல், அப்பாிசுப் ெபா ட்கைள அல்ல  பாிசுப் 
பணத்ைத வழங்குவதற் காக எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைக யா   

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?  
 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?  

                              ආයතනය බඳවා ෙගන ඇති සංඛ ාව 
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asked the Minister of Agricultural Development and 
Agrarian Services : 
 

 (a) Will he inform this House the nature of the 
‘Jathika Govijana Pola’ (National Agrarian Fair) 
and Exhibition which was held as a project to 
upgrade the farming community? 

 

 (b) Will he inform this House,— 
 

 (i) the places where the aforesaid ‘Jathika Govijana 
Pola’ and Exhibition were held; 

 

 (ii) the amount of money spent on holding each 
Govijana Pola and Exhibition; and; 

 

 (iii) the profit or loss made from each Govijana Pola 
and Exhibition?  

 (c) Will he state,— 
 

 (i) whether a lottery under the name of ‘Govijana 
Wasana’ was printed and sold concurrently with 
the aforesaid Govijana Pola and Exhibition; 

 

 (ii) the income received from the sale of the 
aforesaid lotteries; 

 

 (iii) separately, the value of the prizes that were 
offered by the aforesaid lottery with their 
corresponding places in the order in which, they 
were offered; 

 

 (iv) whether these prizes or prize money have been 
given to the relevant winners; and 

 

 (v) if they have not been given, the steps that will be 
taken to give the aforesaid prizes or prize 
money? 

 

 (d) If not, why? 
 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 
*සභා ෙම්සය මත තබන ලද  පිළිතුර  : 
*  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled : 
 

(අ)   ජාතික ෙගොවිජන ෙපොළ හා පදර්ශනය ෙගොවි පජාව සහ මහජනතාව 
කෘෂිකර්ම කටයුතු සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීම, ෙසේවා සැපයීම හා 
නව තාක්ෂණ කම හඳුන්වා දී ඔවුන් කෘෂිකර්මයට ඵලදායී ෙලස නැඹුරු 
කිරීමට දිරි දීම, ෙගොවි ශක්ති වැඩසටහන යටෙත් සහනදායි මිලට 
ටැක්ටර් ලබා දීම, කෘෂි උපකරණ සහ පැළ ෙබදා දීම, ෙගොවීන්ට තම 
නිෂ්පාදන එම පදර්ශන භූමිෙය් අෙලවි කිරීමට සැලැස්වීම තුළින් ඔවුන් 
දිරි ගැන්වීම සහ ෙගොවිතැන් සම්බන්ධව පෙබෝධයක් ඇති කිරීම අරමුණු 
ෙකොට ෙගන පැවැත්වූ වැඩසටහනක් වන අතර එමගින් කිසිදු ලාභයක් 
ඉපැයීෙම් අරමුණින් ෙතොරව පැවැත්වූ එකකි. 

 
(ආ) (i) ඇඹිලිපිටිය මහවැලි කීඩාංගණය, කළුතර නගර සභා කීඩාංගණය, 

සහ කුරුණෑගල මාලිගාපිටිය කීඩාංගණය. 
 

 (ii) ඇඹිලිපිටිය, කළුතර, සහ කුරුණෑගල පැවැත් වූ ෙගොවිජන ෙපොළ 
සහ පදර්ශනය සඳහා පිළිෙවළින් රු. 8,056,374.33,  
රු. 4,518,206.52 හා රු. 3,237,969.00 ක මුදලක් වැය කර ඇත. 

 

 (iii) ෙගොවිජන වාසනා නමින් අෙලවි කළ ෙලොතරැයි පත් සඳහා 
අනුගාහක පදනම මත ත ාග ලබා දීෙම් පදනමින් ඇඹිලිපිටිෙය් දී 
පැවැත් වූ ෙගොවිජන ෙපොළ සහ පදර්ශනෙයන් රු. 500,933.67ක 
ලාභයක්ද, කළුතර සහ කුරුණෑගලදී පැවැත් වූ ෙගොවිජන ෙපොළ හා 
පදර්ශනෙයන් රු. 2,572,491.52 හා 869,122.00 ක පාඩුවක්ද 
මුල මය වශෙයන් සිදු වී ඇත. 

 (ඇ) (i) ඔව්. 
 

  (ii) රු. 8,240,422.00 
 
  (iii) 
 
 ෙගොවිජන ෙපොළ හා  ත ාගය                දළ වටිනාකම  
 පදර්ශනය             රු. 
 

 ඇඹිලිපිටිය පථම ත ාගය -05  2,300,000 
   ෙදවන ත ාගය -10 100,000 
   ෙතවන ත ාගය -10 95,000 
 කලුතර පථම ත ාගය -03  345,000 
   ෙදවන ත ාගය -05 50,000 
   ෙතවන ත ාගය -10 95,000 
   සැනසිලි ත ාග -50 30,000 
 කුරුණෑගල පථම ත ාගය -01  900,000 
   ෙදවන ත ාගය -01 60,000 
   ෙතවන ත ාගය -05 575,000 
   සිව්වන ත ාගය -05 50,000 
   පස්වන ත ාගය -10 95,000 
   සැනසිලි ත ාග -50 30,000 
 

  (iv) ඇඹිලිපිටිෙය් පැවති ෙගොවිජන ෙපොළ හා පදර්ශනයට සමගාමීව 
දිනුම් අදින ලද ෙගොවිජන වාසනා ෙලොතරැයියට අදාළ 02 වන හා 
03 වන ස්ථානයට අයත් ත ාග භාණ්ඩ ඉදිරිපත් වූ ජයගාහකයින්ට 
ලබා දී ඇත. 

 

  (v) ත ාග ලබා දීමට එකඟ වූ සමාගම් එම කාර්යය ඉටු කර නැත. 
 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 13—0667/’08-(2), ගරු සමන්සිරි ෙහේරත් මහතා. 
 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ரகுமார  திஸாநாயக்க) 
(The Hon. P. Weerakumara Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සමන්සිරි ෙහේරත් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පහ්නය අහනවා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අගාමාත තුමා, අභ න්තර පරිපාලන 

අමාත තුමා සහ රාජ  ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා 
සාමය පිළිබඳ නිෙයෝජ  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ තැපැල් කාර්යාල භූමිය  :  
අධිකරණ තීන්දු 

ேகாட்ேடெகாட அஞ்சல் அ வலகக் காணி : நீதிமன்றத் 
தீர்ப்  

KOTTEGODA POST OFFICE LAND  :  COURTS JUDGMENTS 
AND POLICE COMPLAINTS 

0709/’08   
13. ගරු විජිත රණවීර මහතා (ගරු එම්. එම්. ෙප්මසිරි මානෙග් 
මහතා ෙවනුවට) 

( மாண் மிகு விஜித சண ர - மாண் மிகு எம். எம். ேபமசிாி 
மானேக - சார்பாக) 

(The Hon. Vijitha Ranaweera  -   on behalf of   -  The Hon. 
M. M. Pemasiri Manage) 

තැපැල් හා විදුලි සංෙද්ශ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1) : 
 

 (අ) ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ  තැපැල් කාර්යාලය පිහිටි භූමිය 
සම්බන්ධෙයන් පැවැති නඩු විභාගවලදී අධිකරණ තුනකින් ලබා 
දුන් තීන්දු කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1641 1642 

 (ආ) (i) තැපැල් කාර්යාල භූමිය වටා ඉදිකර තිබූ තාප්පය 
2008.06.29 වැනි ඉරිදා දින කඩා දමා භූමිෙයන් 
ෙකොටසක් යම් පුද්ගලෙයකුට ලබා දී තිෙබ්ද;  

 
  (ii) එම පුද්ගලයාෙග් නම, ලිපිනය හා තනතුර කවෙර්ද; 
 
  (iii) එම පුද්ගලයාට විධිමත් අනුමතියක් ලබා දී ෙනොමැති 

නම් තැපැල් කාර්යාල ෙද්පළට හානි සිදු කිරීම 
සම්බන්ධව අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් ෙපොලීසියට 
පැමිණිලි කර තිෙබ්ද; 

 
  (iv) එෙසේ නම් ඒ කවර ෙපොලීසිය ෙවතද; 
 
  (v) අදාළ පැමිණිල්ල කෙළේ කවර අෙයකු විසින්ද; 
 
  (vi) පැමිණිලි කළ දිනය, ෙව්ලාව සහ පැමිණිලි අංකය 

කවෙර්ද;   
   යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
 
 (ඇ) (i) එම මහජන ෙද්පළට හානි සිදු කර අත් පත් කර ගැනීම 

සම්බන්ධෙයන් අවශ  ෛනතික පියවර ගන්ෙන්ද; 
 
  (ii) එෙසේ නම් ඒ කවර කාලයක් තුළද;  
   යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
 
 (ඈ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 
 

தபால், ெதாைலத்ெதாடர் கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா : 
 

 (அ) ேகாட்ேடெகாட அஞ்சல் அ வலகம் அைமந் ள்ள காணி 
ெதாடர்பில் நைடெபற்ற வழக்கு விசாரைணகளின் ேபா  

ன்  நீதிமன்றங்களால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப் கள் 
யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 
 (ஆ) (i) அஞ்சல் அ வலகத்தின் காணிையச் சுற்றி ம் 

அைமக்கப்பட் ந்த மதில் 2008.06.29 ஆம் திகதி 
ஞாயிற் க்கிழைம உைடக்கப்பட்  காணியில் ஒ  
பகுதி எவேர ம் ஒ வ க்கு வழங்கப்பட் ள்ளதா,   

  (ii) அந்நபாின் ெபயர், கவாி மற் ம் பதவி யா ,   
  (iii) அந்நப க்கு ைறயான ஒ  அ மதி 

வழங்கப்படாதி ப்பின் அஞ்சல் அ வலகச் 
ெசாத் க்குச் ேசதம் விைளவித்தைம ெதாடர்பில் 
குறித்த திைணக்களத்தால் ெபா சுக்கு ைறப்பா  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா,  

  (iv) ஆெமனில், அ  எந்தப் ெபா சுக்கு, 
 
  (v) குறித்த ைறப்பா  யாரால் ெசய்யப்பட்ட , 
 
  (vi) ைறப்பா  ெசய்யப்பட்ட திகதி, ேநரம் மற் ம் 

ைறப்பாட்  இலக்கம் யா , 
 

  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
 
 (இ) (i) ேமற்ப  ெபா ச் ெசாத் க்குச் ேசதம் விைளவித் , 

ைகப்பற்றி ள்ளைம ெதாடர்பில் ேதைவயான சட்ட 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா, 

 

  (ii) ஆெமனில், அ  எக் காலகட்டத்தி ள் 
 

  என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
 

 (ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the  Minister of Posts and Telecommunication, : 
 

 (a) Will he inform this House of the judgments 
given by three courts of law at the hearings of 
cases regarding the land where Kottegoda post 
office is located? 

 (b) Will he state,— 
 (i) whether the wall which had been built around 

the post office premises was demolished on 
Sunday the 29th of June 2008 and a portion of 
the land has been given to a certain person; 

 (ii) the name, address and the post of the person 
mentioned above; 

 (iii) if that person has not been granted proper 
approval, whether a complaint has been 
lodged with the police by the relevant 
department with regard to damaging the 
property of the post office; 

 (iv) if so, the police station where the complaint 
has been lodged; 

 (v) the name of the person who has lodged the 
relevant complaint; and 

 (vi) the date on which the aforesaid complaint 
was lodged, the time at which it was lodged 
and the number of the complaint? 

 

 (c) Will he state,— 
 (i) whether necessary legal action will be taken 

with regard to the act of taking possession of 
the aforesaid public property after causing 
damage to it; and 

 
 (ii) if so, the time frame it will be done? 
 
 (d) If not, why? 
 
ගරු මහින්ද විෙජ්ෙසේකර  මහතා (විෙශේෂ ව ාපෘති 

අමාත තුමා  සහ තැපැල් හා විදුලි සංෙද්ශ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த விேஜேசகர - விேசட க த்திட்டங்கள் 

அைமச்ச ம் தபால், ெதாைலத்ெதாடர் கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda Wijesekara - Minister of Special Project 

and Minister of Posts and Telecommunication) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

 *සභා ෙම්සය මත තබන ලද  පිළිතුර : 
 * சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
 * Answer tabled : 
 
 (අ) ඔව්.  
 
  (01)  මාතර මෙහේස්තාත් අධිකරණය 
   නඩු අංක : - 53557  -  2001.02.28 
   වගඋත්තරකරු  -  නිමලා බුද්ධිමතී ෙපෙර්රා, ආතර් විෙජ්සූරිය 
   ෙපත්සම්කරු  -  දික්වැල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
 
   පාෙද්ශිය  ෙල්කම් ෙවත පාර ලබා දීමට ෙද වන වග උත්තරකරු 

 එකඟ වී ඇත.  ඒ අනුව අදාළ පාර භාර ගැනීමට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
 වරයාට අවසර ෙදන ලදී. 

 
  (02) මාතර මෙහේස්තාත් අධිකරණය 
   නඩු අංක : - 51113  -  2001.11.20 
   වගඋත්තරකරු  -   නිමලා බුද්ධිමතී ෙහේමසිරි ෙපෙර්රා, කුමාරසිරි 

 එදිරිවීර විෙජ්සූරිය,  
   ආතර් එදිරිවීර විෙජ්සූරිය 
   පැමිණිලිකරු  -  ෙපොලිස ්ස්ථානාධිපති, දික්වැල්ල 
 
   ෙද වන වග උත්තරකරුට ෙමම නඩුවට අදාළ විධය වස්තුෙව් බිම් 

 ෙකොටස ්මාර්ග අයිතියට හිමිකම් ෙනොමැති බවත්, එෙසේම එකී ඉඩම 
 සම්බන්ධව හතර වන වග උත්තරකරුට ඇති නිරවුල් භුක්තියට සිදු විය 
 හැකි සියලු බාධා ෙමයින් තහනම් ෙකෙර්. 

[ගරු විජිත රණවීර මහතා] 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1643 1644 

  (03) දකුණු පළාත් බද මහාධිකරණය 
   නඩු අංක : - පති/98/2000  -  2001.11.28 
   පැමිණිලිකරු  -  නිමලා බුද්ධිමතී  ෙපෙර්රා,කුමාරසිරි එදිරිවීර 

විෙජ්සූරිය,  
   ආතර් එදිරිවීර විෙජ්සූරිය 
   වග උත්තරකරු  -  ෙපොලිස ්ස්ථානාධිපති, දික්වැල්ල 
 
   ෙපත්සම්කරු විසින් අංක 51113 දරන නඩුෙව් 2000.06.05 දින ෙදන 

 ලද නිෙයෝගය පතිෙශෝධනය කර ඉවත් කිරීමට කරන ලද ඉල්ලීම 
 සඳහා අවසර ෙදමින් මෙහේස්තාත්තුමා විසින් එම දිනෙය් කරන ලද 
 නිෙයෝගය ගාසත්ු රහිතව අවලංගු කරන ලදී. 

 
  (04) මාතර පළාත් බද මහාධිකරණය 
   නඩු අංක : - මහාධිකරණ පති/90/03— 2004. 09. 24 
    
   ෙපත්සම්කරුෙග් (කුමාරසිරි එදිරිවීර විෙජ්සූරියෙග්) ඉල්ලීමට අදාළ 

 පතිෙශෝධන පතය ගාසත්ු ෙනොමැතිව නිෂ්පභ කරන ලදී. 
   
 (ආ) (i) භූමිෙය්  ෙකොටසක් ලබා දී ෙනොමැති අතර, තාප්පය ඉදි කිරිම 

නිසා වැසී තිබූ පාර ලබා දී ඇත. එය පතිපත්ති තීන්දුවක් වන 
අතර, අධිකරණය මඟින් ලබා දී ඇති තින්දුවලින් පතිපත්ති තීරණ 
ගැනිම වළක්වා නැත. යෙමකු ෙමම පතිපත්ති තීරණයට විරුද්ධ 
වන්ෙන් නම් අධිකරණ නිෙයෝගයක් ලබා ගැනීමට අවසථ්ාව 
තිෙබ්.  

 
  (ii) පැන ෙනොනඟී. 
 

  (iii) පැන ෙනොනඟී. 
 

  (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
  (v) ෙනොදනී. 
 
  (vi) ෙනොදනී. 
 
 (ඇ) (i) මහජන ෙද්පළකට හානි සිදු කර ෙනොමැත. 
 
  (ii) පැන ෙනොනඟී. 
 
 (ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් එකඟතාව පරිදි ආර්. පී. ඒ. රණවීර 

මන්තීතුමා විසින් 2008 ෙනොවැම්බර් මස 10 වන දින අසන ලද 
0224/’08 හා ගරු රවී කරුණානායක මන්තීතුමා විසින් 2008 
ෙනොවැම්බර් 17 වන දින අසන ලද 0050/’08 දරන පශන් ෙදකට 
පිළිතුරු ෙම් අවසථ්ාෙව්දී සභාගත කරනවා. 

 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා : නිල නිවස 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் : உத்திேயாக ர்வ 

வசிப்பிடம் 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS : OFFICIAL RESIDENCE 

 
0224/’08 

2. ගරු ආර්. පී. ඒ. රණවීර පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு ஆர். பீ. ஏ. ரண ர பத்திரண)  
 (The Hon. R. P. A. Ranaweera Pathirana) 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය  -  (1) : 
 

 (අ) (i) විෙද්ශ කටයුතු (කැබිනට්) අමාත තුමා සඳහා නිල 
නිවාසයක් ලබා දී තිෙබ්ද;  

  (ii) එෙසේ නම් එය රජය සතු ෙද්පළක්ද;  
 (iii) රජය සතු ෙනොෙව් නම් කවර පදනමක් යටෙත් එය ලබා දී 

තිෙබ්ද;  
 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
 
 (ආ) (i) නිල නිවසක් ලබා දී තිෙබ් නම් එය 2005, 2006 සහ 2007 

වර්ෂ තුළ අලුත්වැඩියා කර ෙහෝ වැඩිදියුණු කර තිෙබ්ද;  
  (ii) අලුත්වැඩියා කෙළේ නම් ඉහත එක් එක් වර්ෂවල වැයකළ 

මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත නිවාසෙය් පෙයෝජනය සඳහා 2005, 2006 සහ 
2007 වර්ෂ තුළ රජෙය් වියදමින් ගෘහ භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙවනත් උපකරණ මිලදී ෙගන තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම් ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;  
 යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 

කරන්ෙනහිද? 
 
 (ආ) (i) ෙමම නිල නිවාසය සඳහා 2005, 2006 සහ 2007 වර්ෂවල 

එක් එක් මාසය තුළ භාවිත කර ඇති විදුලිය හා ජල ඒකක 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද ;  

  (ii) ඒ සඳහා අදාළ අමාත ාංශය මගින් ඉහත එක් එක් 
වර්ෂෙය් සහ එක් එක් මාසය තුළ වැය කර ඇති මුදල 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
 
 (ඈ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 
 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா :  

(அ) (i) ெவளிநாட்ட வல்கள் (அைமச்சரைவ) அைமச்ச க்கு 
உத்திேயாக ர்வ வி திெயான்  வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்,  

 (ii) ஆெமனில், அ  அரசாங்க உடைமயா என்பைத ம்,  
 (iii) அரசாங்க உடைம இல்ைலெயனில், எந்த அ ப்பைடயில் 

அவ்வி தி வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 
  
      அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
 
(ஆ) (i) உத்திேயாக ர்வ வி திெயான்  வழங்கப்பட் ப்பின், 

அ  2005, 2006 மற் ம் 2007 ஆம் ஆண் களில் 
தி த்தப்பட்  அல்ல  ேமம்ப த்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்,   

 (ii) தி த்தப்பட் ப்பின் ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் 
ெசலவிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்,  

 (iii) ேமற்ப  வி தியின் பாவைனக்காக 2005, 2006 மற் ம் 
2007 ஆம் ஆண் களில் அரசாங்கச் ெசலவில் தளபாடங்கள் 
அல்ல  ேவ  உபகரணங்கள் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்,  

 (iv) ஆெமனில், ெசலவிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்  

      அவர் ெவவ்ேவறாக இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?  
 
(இ) (i) ேமற்ப  உத்திேயாக ர்வ வி திக்காக 2005, 2006 

மற் ம் 2007 ஆம் ஆண் களில் பயன்ப த்தப்பட் ள்ள 
மின்சாரம் மற் ம் நீர் அலகுகளின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்,  

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ஒவ்ெவா  மாத ம் 
அரசாங்கத்தினால் ெசலவிடப்பட்ட ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்  

       அவர் குறிப்பி வாரா? 
 

(ஈ)    இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister  of  Foreign Affairs:  

 (a) Will he inform this House,—  
 (i) whether an official residence has been provided 

for the Minister of Foreign Affairs (Cabinet) ;  
 (ii) if so, whether it is a property owned by the 

State; and  
 (iii) if it is not owned by the State, the basis on 

which it has been allocated? 
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 (b) Will he submit to this House separately—  
 (i) if an official residence has been allocated, 

whether it has been repaired or upgraded 
during the years 2005, 2006 and 2007 ;  

 (ii) if it has been repaired, the amount of money 
spent in each year for that purpose;  

 (iii) whether furniture or any other equipment for 
the use of the aforesaid official residence, has 
been purchased at Government expense during 
the years 2005, 2006 and 2007; and  

 (iv) if so, the amount spent on them;  
 (c) Will he state-  
 (i) separately, the number of units of electricity 

and water that have been used at this official 
residence during each month of the years 2005, 
2006 and 2007; and  

 (ii) the amount of money spent by the relevant 
Ministry for electricity and water used at  the 
above mentioned official residence in each 
month of the aforesaid years?  

 (d) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

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

 (අ) (i)  ඔව්.                      
  (ii) ඔව්. එය රජයට අයත් ෙව්.  
  (iii) පැන ෙනොනඟී.        
 (ආ) (i)  ඔව්. 2007 වර්ෂෙය්දී එය අලුත්වැඩියා කර තිෙබ්. 2005 වසෙර් සිට 

විවිධ විෙද්ශ අමාත වරුන් හතර (04) ෙදෙනක් එම තනතුරට පත්ව 
ඇති අතර, ඔවුන් විසින් නිල නිවාස හතර (04) ක් භාවිත කර ඇත.  

  (ii) එක් එක් වර්ෂෙය්දී සිදු කළ අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා පිරිවැය 
පහත පරිදිය: 

   2005  -  නැත. 
   2006  -  නැත. 
   2007  -  රු. 2,965,374.28  
  (iii) ඔව්, 2007 වර්ෂ තුළදී මිල දී ගැනීම් සිදු කර තිෙබ්. 
 
  (iv) ලී බඩු හා ෙවනත් උපකරණ සඳහා වියදම් කළ මුදල දැක්ෙව්: 
   2005  -  නැත. 
   2006  -  නැත. 
   2007  -  රු. 1,391,700.00  
 (ඇ) (i) 2005, 2006 සහ 2007 යන වසරවල එක් එක් මාසය තුල 

පරිෙභෝජනය කළ විදුලි හා ජල ඒකක සංඛ ාව ඇතුළත් 
උපෙල්ඛනයක් ෙම් සමඟ අමුණා ඇත. (කරුණාකර ඇමුණුම 1 
බලන්න) විදුලි හා ජල පරිෙභෝජනය ඉහළ මට්ටමක පැවැතීම 
ෙහේතුව 75 ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත අමාත  ආරක්ෂක අංශෙය් හා 
විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් සාමාජිකයන්ෙගන් සැදුම් ලත් ආරක්ෂක 
බල ඇණියක් ෙසේවෙයහි ෙයොදවා තිබීම බව සඳහන් කළ යුතුය.  

  (ii) කරුණාකර ඇමුණුම 2 බලන්න.   
 (ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

ඇමුණුම 1 
 
විදුලිය හා ජල පරිෙභෝජන ඒකක (2005  -  2007) 
 
විදුලිය 
 

2005 
 
 කාල සීමාව ඒකක 
 
 01.01.2005-31.02.2005 විස්තර ෙනොමැත. 
 
 2006 2007 
 
කාල සීමාව ඒකක කාල සීමාව ඒකක 
 
22.12.2005 - 20.01.2006 4266 16.02.2007 - 20.03.2007 2815 
20.01.2006 - 17.02.2006 5037 20.03.2007 - 22.04.2007 3678 
17.02.2006 - 22.03.2006 4952 22.04.2007 - 23.05.2007 3820 
22.03.2006 - 22.04.2006 5253 23.05.2007 - 16.06.2007 2646 
25.04.2006 - 25.05.2006 5000 16.06.2007 - 20.07.2007 3471 
25.05.2006 - 20.06.2006 3976 20.07.2007 -14.08.2007 3291 
20.06.2006 - 18.07.2006 4253 14.08.2007 - 16.09.2007 1644 
19.07.2006 - 21.08.2006 7499 14.08.2007 - 18.09.2007 6692 
22.08.2006 - 19.09.2006 4456 18.09.2007 - 19.10.2007 5315 
19.09.2006 - 20.10.2006 4373 19.10.2007 - 19.11.2007 6582 
20.10.2006 - 17.11.2006 3802 19.11.2007 - 22.12.2007 6061 
17.11.2006 - 19.12.2006 5305 22.12.2007 - 17.01.2008 5139 
 
ජලය 
 
  2005 
 කාලසීමාව ඒකක 
 
 01.01.2005 - 31.02.2005 විස්තර ෙනොමැත. 
   
  2006 2007 
 
 කාලසීමාව ඒකක කාලසීමාව ඒකක 
 
2006.01.01-2006-12.31 විස්තර 28.02.2007 - 03.04.2007 විස්තර 
  ෙනොමැත.  ෙනොමැත. 
   03.04.2007 - 07.05.2007 විස්තර  
    ෙනොමැත. 
   07.06.2007 - 30.07.2007 විස්තර  
    ෙනොමැත. 
   07.06.2007 - 30.07.2007 විස්තර  
    ෙනොමැත. 
   24.08.2007 - 27.09.2007 367 
   27.09.2007 - 26.10.2007 392 
   26.10.2007 - 20.12.2007 විස්තර 
    ෙනොමැත. 
   20.12.2007 - 24.01.2008 569 
 
 
විදුලිය හා ජල පරිෙභෝජන වියදම් (2005 - 2007) 
 
 විදුලිය 
 2005 
 කාල සීමාව  වියදම් 
  (රු.)   
 29.12.2004 - 27.01.2005 101,391.00 
 27.01.2005 - 20.02.2005 98766.60 
 24.02.2005 - 24.03.2005 97497.80 
 24.03.2005 - 21.04.2005 109937.60 
 01.05.2005 - 31.05.2005 142947.80 
 01.06.2005 - 30.06.2005 26463.43 
 01.07.2005 - 24.08.2005 101822.00 
 25.08.2005 - 29.09.2005 78987.00 
 25.11.2005 - 18.12.2005 158599.98 
  
 2006 
 කාල සීමාව  වියදම්  
  (රු.)  
 22.12.2005 - 20.01.2006 75,806.85 

 20.01.2006 - 17.02.2006 89,875.00 

 17.02.2006 - 22.03.2006 88,272.85 

 22.03.2006 - 22.04.2006 93,681.99 

[ගරු ආර්. පී. ඒ. රණවීර පතිරණ මහතා] 
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 25.04.2006 - 25.05.2006 89,325.10 

 25.05.2006 - 20.06.2006 70,959.14 

 20.06.2006 - 18.07.2006 76,113.67 

 19.07.2006 - 21.08.2006  

 22.08.2006 - 19.09.2006 213,960.18 

 19.09.2006 - 20.10.2006  

 20.10.2006 - 17.11.2006 315,828.04 

 17.11.2006 - 19.12.2006  

 
 2007 
 කාල සීමාව  වියදම් 
  (රු.)    
 16.02.2007 - 20.03.2007 64,758.96 

 20.03.2007 - 22.04.2007 85,189.92 

 22.04.2007 - 23.05.2007 88,711.68 

 23.05.2007 - 16.06.2007 61,334.88 

 16.06.2007 - 20.07.2007 80,783.76 

 20.07.2007 - 14.08.2007 76.586.16 

 14.08.2007 - 16.09.2007 36,862.08 

 14.08.2007 - 18.09.2007 156,654.00 

 18.09.2007 - 19.10.2007 124,232.88 

 19.10.2007 - 19.11.2007 154,336.80 

 19.11.2007 - 22.12.2007 141.810.00 

 22.12.2007 - 17.01.2008 120,420.72 

 
 ජලය 
 2005 
 කාල සීමාව  වියදම් 
  (රු.)  
 2004.12.29. - 2005.02.08 7125.68 

 2004.12.29 - 2005.02.08 17,615.90 

 2005.02.08 - 2005.02.26 8940.25 

 2005.02.08 - 2005.02.26 8890.75 

 2005.02.26 - 2005.04.01 14,880.20 

 2005.02.26 - 2005.04.01 13,296.20 

 2005.04.07 - 2005.05.05 35,227.50 

 2005.04.07 - 2005.05.05 5940.00 

 2005.05.05 - 2005.06.09 18,013.76 

 2005 May   - 2005 Aug 18,038.70 

 2005 May   - 2005 Aug 69,778.66 

 
  
 2006 
 කාල සීමාව  වියදම්  
 වියදම් දරා ෙනොමැත. (රු.) 

 
 
 2005 
 කාල සීමාව  වියදම් 
  (රු.)   
 28.02.2007 - 03.04.2007 759.00 

 03.04.2007 - 07.05.2007  

 07.06.2007 - 30.07.2007 384.00 

 07.06.2007 - 30.07.2007 430.00 

 24.08.2007 - 27.09.2007 36,520.13 

 27.09.2007 - 26.10.2007 35,514.00 

 26.10.2007 - 20.12.2007 81,462.00 

 20.12.2007 - 24.01.2008 67.499.00 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා සහ 
ෙල්කම්තුමා  : විෙද්ශ සංචාර 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் மற் ம் ெசயலாளர் : 
ெவளிநாட்  விஜயங்கள் 

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND SECRETARY : FOREIGN 
VISITS 

 
                                                                    0050/08 
 ගරු රවි කරුණානායක මහතා 

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය : 
 

 (අ) (i) ගරු අමාත තුමා සහ ඔහුෙග් ෙල්කම්වරයා ඔවුන් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත ධුරෙය් සහ ෙල්කම් ධූරෙය් 
වැඩ භාර ගත් දා සිට සංචාරය කර ඇති රටවල් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 
  (ii) ඔවුන්ෙග් එම සංචාරවලදී ඔවුන් මුණ ගැසි ඇති 

පුද්ගලයින්ෙග් නම් සහ තනතුරු කවෙර්ද; 
 
 (iii) එම සංචාර සඳහා ෙහේතු කවෙර්ද;  
   යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
 
 (ආ) එම සංචාරවලදී ලබා ගත් වාසි සභාගත තත්ත්වයන් 

පිළිබඳ වාර්තාවක් එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 
 
 (ඇ) (i) එම එකිෙනක සංචාරයට වැය වු වියදම ෙකොපමණද 
 
  (ii) ඔවුන් කැටුව ගිය පුද්ගලයින්ෙග් නම් කවෙර්ද; 
 
 (iii) ඒ කැටුව යැම්වලට ෙහේතු ද සමඟින් ඔවුන් නිසා වැය 

වූ මුදල ෙකොපමණද; 
 
 (iv) අමාත තුමා සහ ඔහුෙග් ෙල්කම්වරයා එක විට රටින් 

බැහැරව ෙනොසිටිය යුතු යැයි ජනාධිපතිතුමා විසින් 
නිෙයෝගයක් පනවා තිෙබ්ද; 

 
  (v) ෙමය අවස්ථා ගණනාවකදීම කඩකර නැතිද ; 
 
   යන්න එතුමා පකාශ කරන්ෙනහිද? 
 
 (ඈ) (i) වත්මන් අමාත තුමාට ෙපර සිටි විෙද්ශ 

අමාත තුමාෙග් නම කුමක්ද;  
  (ii) එතුමා අමාත ධූරය භාරගත් දිනයත්, එතුමා විසින් සිදු 

කළ විෙද්ශ සංචාර සංඛ ාවත්, ඊට වැය වු මුදලත් 
කවෙර්ද;  

   යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
 (ඉ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 
 
ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா :  

(அ) (i) ெவளிநாட்  அைமச்சராகப் பதவிேயற்றதி ந்  
அைமச்ச ம் அவர  ெசயலாள ம் விஜயம் ெசய்த 
நா களின் எண்ணிக்ைகைய ம்,  

 (ii) தம  விஜயங்களின் ேபா , அவர்கள் சந்தித் ப் 
ேபசிய ஆட்களின் ெபயர்கைள ம் பதவிகைள ம்,  

 (iii) அத்தைகய விஜயங்க க்கான காரணங்கைள ம்  
         அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
 

(ஆ) அத்தைகய விஜயங்களின் சாதைனகள் பற்றிய அறிக்ைக 
ெயான்ைற அவர் சபாபீடத்தில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

 
(இ) (i) ஒவ்ெவா  விஜயத்தின் ேபா ம் ஏற்பட்ட 

ெசலவினத்ைத ம்,  
 (ii) அவர்க டன் ெசன்றவர்களின் ெபயர்கைள ம்,  
 (iii) அவர்களினால் ஏற்பட்ட ெசலவிைன ம், அவர்கள் 

கூட் ச் ெசல்லப்பட்டதன் காரணத்ைத ம், 

 කාල සීමාව  වියදම්  
  (රු.) 
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 (iv) ஒேர ேநரத்தில் அைமச்ச ம் ெசயலாள ம் நாட் க்கு 
ெவளிேய ெசல்லக் கூடா  என சனாதிபதி 
கட்டைளயிட் ந்தாரா என்பைத ம்,   

 (v) இ  பல தடைவகளில் மீறப்படவில்ைலயா 
என்பைத ம்  

         அவர் குறிப்பி வாரா? 
 
 (ஈ) (i) தற்ேபாைதய அைமச்ச க்கு ந்திய ெவளிநாட்  

அ வல்கள் அைமச்சாின் ெபயர் என்ன என்பைத ம்,  
 (ii) அவர் பதவி ஏற்ற திகதிைய ம், அவர் ேமற்ெகாண்ட 

ெவளிநாட்  விஜயங்களின் எண்ணிக்ைகைய 
அவற் டன் ெதாடர் ைடய ெசலவினங்க டன்  

         அவர் ெதாிவிப்பாரா? 
 

   (உ)      இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Foreign Affairs :  
  

(a)Will he inform this House- 
 
  (i) the number of countries that the Minister and 

his Secretary visited since they assumed office 
as Minister of Foreign Affairs and Secretary 
respectively: 

 
 (ii) the names and the designations of the persons 

they had met during their visits: and  
 (iii) the reasons for such visits?  
 (b) Will he table a report on achievements of such 

visits?  
 (c) Will he state-  
  (i) the cost incurred for each visit: 
 
 (ii) the names of the persons accompanied with 

them: 
 
 (iii) the cost incurred on them along with the 

reasons for such accompany:  
 (iv) whether the President had ordered that the 

Minister and his Secretary should not be out of 
the country at the same time: and  

  (v) whether this had not been flouted many times 
over?  

 (d) Will he also state- 
 
  (i) the name of the Minister of Foreign Affairs 

prior to the present Minister; and 
 
 (ii) the date he had assumed office and the number 

of overseas visits he had made along with the 
cost related to them?  

 (e) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] *සභා ෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
  Answer tabled 
 

 (අ) (i) විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා සංචාරය කළ රටවල් ගණන 21  
   විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා සංචාරය කළ 

රටවල් ගණන 16 
 
  (ii) එවැනි සංචාරවලදී ඔවුන් සමඟ රැස්වීම් පැවැත්වු අතිවිෙශේෂ 

පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ පදවි නාම පිළිෙවළින් i වැනි 
ඇමුණුෙමහි හා ii වැනි ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්. 

 
 (iii) ද්විපාර්ශ්වික හා බහුපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා අනුව ඇති නිල 

වගකිම් නිසා විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා සහ විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් නිල මට්ටමින් ෙමම රැස්වීම්වලට 
සහභාගි විය යුතු වු ෙහයින් ෙමම සංචාරයන් ෙනොවැලක්විය 
හැකි විය. 

 
 (ආ) ෙමම සංචාර මගින් ලබා ඇති ආර්ථික හා ෙද්ශපාලන පතිලාභ පිළිබඳ 

වාර්තා iii වැනි හා iv වැනි ඇමුණුම්වල ඇත. 
 
 (ඇ) (i) අමාත තුමාෙග් සහ ෙල්කම්වරයාෙග් සංචාරෙය් වියදම් පිළිබඳ 

උපෙල්ඛනය v වැනි ඇමුණුෙමහි හා vi වැනි ඇමුණුෙමහි 
දැක්ෙව්. 

 
  (ii) ඩි. ඩි. ඒ. වීරසිංහ මහතා (මාධ  ෙල්කම්) එස්. ජී. ඊ. සී. පනාන්දු 

මහතා (ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරි) පි.සි. ද සිල්වා මහතා 
(ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරි) නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරි) සහ සි. ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්) යන පිරිස මාරුෙවන් මාරුවට 
අමාත තුමන් කැටුව ගියහ. 

 
 (iii) ඇමැතිතුමන් කැටුව ගිය පිරිස සම්බන්ධෙයන් වු පිරිවැය රු. 

8,592.216/- කි. ඔවුන් සහභාගි කරවා ගන්නා ලද්ෙද් ආරක්ෂක 
ෙහේතූන් මත හා ෙතොරතුරු ෙබදා හැරිම් සඳහා ෙව්. 

 
  (iv) එවැනි නිෙයෝගයක් ෙනොමැත. 
 
  (v) පැන ෙනොනඟී. 
    
 (ඈ) (i) වර්තමාන අමාත වරයාට ෙපර විෙද්ශ කටයුතු භාර අමාත ධූරය 

දරන ලද්ෙද් ගරු මංගල සමරවීර මහතාය.  
  (ii) තනතුර භාර ගත් දිනය ,2005 ෙනොවැම්බර් 24 
 
   විෙද්ශ සංචාර ගණන  : 16  
   සංචාර සඳහා වැයවු මුළු වියදම : රු. 7,432.245/-  
 (ඉ) පැන ෙනොනඟී. 
 
 

ඇමුණුම 1 
 
*සභා ෙම්සය මත තබන ලද  ඇමුණුම : 
*  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
* Annexure tabled : 
 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙග් සංචාරවලදී මුණ ගැසී ඇති පුද්ගලයන්ෙග් නම් 
සහ තනතුරු 

 
 සංචාරය කරන     නම සහ තනතුර 
 ලද රටවල් 
 
ජර්මනිය-බර්ලින් ගරු ෆෑන්ක් ෙවෝල්ටර් ස්ෙටයින්ෙමයිර්, විෙද්ශ 

කටයුතු අමාත  
 පීටර් අල්ටමයිර්, රාජ  පාර්ලිෙම්න්තු ෙල්කම් 
 ගරු රුපච් ෙපොෙලොන්ස් මහතා, සභාපති විෙද්ශ 

කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු සභාව 
 තිෙලෝ ෙහප් මහතා, සභාපති ආර්ථික සහෙයෝගීතා 

හා සංවර්ධන පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු සභාව 
 ෙජෝශප් වින්කලර් මහතා, සභාපති දකුණු 

ආසියානු පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම 
 
මාලදිවයින අතිගරු මවුමුං අබ්දූල් ගයුම් මහති ජනාධිපති 
 ජනාධිපති ආර්යාව 
 
චීනය අතිගරු ජනාධිපති චීන මහජන ජනරජය 
 උප ආණ්ඩුකාර ෙසොන් සාන් මහතා 
 
දිල්ලි 14 වන සාර්ක් සමුළුව 
 සාර්ක් රාජ යන්හි විෙද්ශ අමාත වරුන් 
 අතිගරු ආචාර්ය මන්ෙමෝහන් සිං ඉන්දීය අගමැති 
 14 වන සාර්ක් සමුළුෙව් සභාපති 
 සාර්ක් සාමාජික රාජ යන්හි ආණ්ඩු පධානීන් 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1651 1652 

එක්සත් රාජධානිය ගරු මාගට් ෙබොකට් මහත්මිය, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ෙපොදු රාජ  හා විෙද්ශ කටයුතු රාජ  
ෙල්කම් 

 ගරු ගැරුත් ෙතොමස් මහතා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
ජාත න්තර සංවර්ධන රාජ  ෙල්කම් 

 ගරු ෙපෝල් මර්පි මහතා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශය පාර්ලිෙම්න්තු කමිටු, 
සභාපති 

 ගරු ස්ටීවන් ටිම්ස් මහතා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
භාණ්ඩාගාර පධාන ෙල්කම් 

 ගරු ෙඩොනල්ඩ් සී. මැකිනම් මහතා, ෙපොදු රාජ  
සංගමෙය් මහ ෙල්කම් 

 
ඉතාලිය අතිගරු මැසිෙමෝ ඩී ඇෙලමා මහතා, විෙද්ශ 

කටයුතු අමාත  
 අතිගරු ගුලියාෙනෝ අමාෙටෝ මහතා, ජාත න්තර 

ෙව ළඳ අමාත  
 අතිගරු ගුලාෙයෝ අන්ෙඩට්ටී මහතා, ෙසෙනට් 

සභික 
 
ගීසිය ගරු ෙදොරා බකයන්ෙන මහත්මිය, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත  
 ගරු එව්රිපිඩි ස්ටයිලියනඩිස් මහතා, විෙද්ශ 

කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත  
  
කුෙව්ට් අතිගරු අල් සබා අමීර් මහතා, කුෙව්ට් රාජ ෙය් 

රජතුමා 
 අතිගරු ෂයික් නසාර් අල් ෙමොෙහොමඩ් අල් අහමඩ් 

අල් ජබීර් අල් සබා මහතා, අගාමාත  
 අබ්දූල් වහාබ් අල් ෙබඩාර් මහතා, මුදල් අධ ක්ෂ 

ජනරාල් 
 අතිගරු අලී අල් ඥානිම් මහතා, වාණිජ හා 

කර්මාන්ත සභාපති 
 
ඉරානය අතිරු මහමුඩ් අහමජිෙන්ජාඩ් මහතා, ඉරාන 

ජනාධිපති 
 අතිගරු ෙෂයික් නසාර් අල් ෙමොෙහොමඩ් අල් 

අහමඩ් අල් ජබා අල් සබා මහතා, අගාමාත  
 අතිගරු  ෂයික් ෙමොෙහොමඩ් සබා අල් ෂලීම් අල් 

සබා මහතා, නිෙයෝජ  අගාමාත  හා විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත  

 අතිගරු ෙඩොවුඩ් ඩැෙන්ස් ජැපරි මහතා, මුදල් හා 
ආර්ථික අමාත  

 අතිගරු හුඩඩ් අෙඩල් මහතා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉස්ලාම් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් කථානායක 

 
තායිලන්තය ගරු සමක් සුන්දෙවජ් මහතා, අගාමාත  
 ගරු ෙනොප්පාඩන් පැට්ටමා මහතා, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත   
 ගරු ෙසොම්ෙකයට් අනුරාස් මහතා, 

නිෙයෝජ  සභාපති ෙවළඳ මණ්ඩලය 
 
සිංගප්පූරුව ගරු අදම් ඉන්ගම් මහතා, රාජ  සන්නද්ධ බල 

අමාත  
 ගරු ඒ ෙක් අන්තනි මහතා, ඉන්දීය ආරක්ෂක 

අමාත  
 ෙජනරාල් විනායි පට්ටිය කූල් මහතා, තායිලන්ත 

ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ස්ථිර ෙල්කම් 
 ෙජනරාල් යිශාන් වූල් හග් මහතා, පකිස්තානෙය් 

මාණ්ඩලික පධානීන්ෙග් සභාපති 
 
ජපානය යරිෙකෝ ෙකොරිකි මහත්මිය, අගාමාත  විෙශේෂ 

උපෙද්ශිකා 
 තානාපති අකිෙයෝ සුදා මහතා, ජාත න්තර 

තස්තවාදයට එෙරහි සංවිධානෙය් පධානි 
 ගරු ෆුමිෙයෝ කුමා මහතා, හිටපු ආරක්ෂක 

අමාත  
 ගරු තාෙරෝ අෙසෝ මහතා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත

(වර්තමානෙය් අගාමාත ) 
 ආණ්ඩුකාර කියුසුක් සිෙනොසාවා මහතා 
 
ෙන්පාලය ගරු සහනා පදන් මහතා, ෙන්පාල් විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත  
 
මියන්මාරය අතිගරු බිෙගෝඩියර් ජනරාල් තුරා මින්ට් මැනුග් 

(යන්ගුන්)  මහතා, ආගමික කටයුතු අමාත  
 අතිගරු ෙම්ජර් ජනරාල් ෙතයින් අන්ග් මහතා, 

වන සංරක්ෂණ අමාත  
 අතිගරු ෙම්ජර් ජනරාල් ෙසෝ නයිග් මහතා, 

ෙහෝටල් හා සංචාරක අමාත  
 අතිගරු හියා ටන් මහතා, මුදල් හා ආදායම් 

අමාත  
 අතිගරු බිෙගෝඩියර් ජනරාල් ටිං නයින් ෙතයින් 

මහතා, වාණිජ කටයුතු අමාත  
 
ඩකා ඉප්තිකා චවුද මහතා, බංගලාෙද්ශෙය් ෙජ ෂ්ඨ 

රාජ  උපෙද්ශක 
 
ලිබියාව අතිගරු අල් බැකිඩැඩී අලි අල් ෙමොෙහොමදි මහතා, 

අගාමාත  
 අතිගරු ෙමොෙහොමඩ් ෙසෙයල්ලා මහතා, වැඩ 

බලන විෙද්ශ කටයුතු අමාත  
 අතිගරු ෙමොෙහොමඩ් අලි අල් හවැස් මහතා, මුදල් 

හා විෙද්ශ ආෙයෝජන අමාත  
 අතිගරු අලි අබ්දූල් අසිස් අල් අසවි මහතා, 

ආර්ථික ෙව ළඳ හා ආෙයෝජන අමාත  
 
මැෙල්සියා ගරු සයිඩ් හමීඩ් අල් බාර් මහතා, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත  
 ගරු ඩාෙටෝ ශී ෙමොෙහොමඩ් නජීබ් තුන් මහතා, 

නිෙයෝජ  අගාමාත  
 පංශෙය් ගරු බයිස් ෙහෝෙටෆියුක්ස් මහතා, 

ආගමන හා විගමන ජාතික අනන තාව අමාත  
 ගරු රිචර්ඩ් බාර්ක මහතා, නවසීලන්තෙය් 

අභ න්තර කටයුතු අමාත  
 
ෙබල්ජියම අතිගරු හර්මන් වෑන් ෙරොම්පි මහතා, කථානායක 
 අතිගරු කැරල් ද ගුජ් මහතා, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත  
  ෙබල්ජියෙම් අස්ටික් කුමරු 
 ෙබනිටා ෙපෙරෝ ෙවෝල්ඩ්නර් මහත්මිය, විෙද්ශ 

සම්පත් ෙකොමසාරිස් 
 ඇන්ෙටෝනිෙයෝ කැවාෙකෝ මහතා, අධ ක්ෂ 

ජනරාල් යුෙරෝපා මානුෂිකවාදී කාර්යාලය 
 
පංශය ආචාර්ය බර්නාඩ් ෙකොච්නර් මහතා, විෙද්ශ හා 

යුෙරෝපා කටයුතු අමාත  
 කිස්ටියන් එස්ෙටොසි මහතා, අභ න්තර කටයුතු 

අමාත ාංශෙය් රාජ  ෙල්කම් 
 ඇක්ෂල් ෙපොනිෙයෝෙටොස්කි මහතා, ජාතික 

සභාෙව් විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ සභාපති 
 අලියන් ෙරොෙඩොඩ් හිටපු ජනාධිපති 
 
ජර්මනිය ෙවෝල්කර් වුෆ් මහතා, යුෙරෝපා කටයුතු මහ රාජ  

අමාත  
 
ෙබල්ජියම් අතිගරු හර්මන් වෑන් ෙරොම්පි මහතා, කථානායක 
 අතිගරු කැරල් ද ගුජ් මහතා, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත  
 ෙබල්ජියෙම් අස්ටික් කුමරු 
 ෙබනිටා ෙපෙරෝ ෙවෝල්ඩ්නර් මහත්මිය, විෙද්ශ 

සම්පත් ෙකොමසාරිස් 
 ඇන්ෙටෝනිෙයෝ කැවාෙකෝ මහතා, අධ ක්ෂ 

ජනරාල් යුෙරෝපා මානුෂිකවාදි කාර්යාලය 
 
නිව්ෙයෝක් ජී. ස්ෙකොට් නිව්ෂන් මහතා, පධාන විධායක 

නිලධාරි ෙය්මනය 
 පනාබ් මුකර්ජි මහතා, ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත  
 අතිගරු ඔලෆර් ගිම්ෂන් මහතා, අයිස්ලන්තෙය් 

ජනාධිපති 
 ෙජොසිටි ෂිරාන් මහත්මිය, විධායක අධ ක්ෂ 

ෙලෝක ආහාර සංවිධානය 
 අතිගරු ෙමොෙහොමඩ් අහමඩිනජාඩ් මහතා, ඉරාන 

ජනාධිපති 
 අතිගරු ෙමොෙහොමඩ් අබ්බාස් මහතා, පලස්තීන 

ජනාධිපති 
 කමල් ඩාවිස් මහතා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවර්ධන 

සංවිධානෙය්  පරිපාලන නිලධාරි 
 නිෙකොෙලොස්     බර්නස්    මහතා,    ඇ ෙමරිකාෙව් 

 සංචාරය කරන     නම සහ තනතුර 
 ලද රටවල් 

 සංචාරය කරන     නම සහ තනතුර 
 ලද රටවල් 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1653 1654 

නිව්ෙයෝක්        ෙද්ශපාලන කටයුතු සහායක ෙල්කම් 
 අතිගරු බෑන් කී මූං මහතා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 

මහෙල්කම් 
 රධිකා කුමාරස්වාමි මහත්මිය, යුද්ධෙයන් අවතැන් 

වූ දරුවන් පිළිබඳ කටයුතු කරන එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් විෙශේෂ නිෙයෝජිතවරිය 

 ගරු ෙලෝරන්ස් ෙගොන්සි මහතා, ෙමෝල්ටා 
අගාමාත  

 එරික් ෙසෝල්හයිම් මහතා, ජාත න්තර සංවර්ධන 
අමාත  ෙනෝර්ෙව් 

 අතිගරු අබ්දිල්ලා  එම් අල් කාටිල්   මහතා, 
ෙජෝර්දානෙය් විෙද්ශ කටයුතු අමාත  

 රිචඩ් බවුචර් මහතා, ඇෙමරිකානු සහකාර රාජ  
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙල්කම් 

 ෂා ෙෂන්ක්ග් මහතා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් ආර්ථික 
හා සමාජ කටයුතු සඳහා උප මහෙල්කම් 

 රාෂ් එම් කාන් මහතා, පාකිස්තානෙය් විෙද්ශ 
ෙල්කම් 

 අතිගරු ෙසෝන්ග් මින් සූන් මහතා, විෙද්ශ කටයුතු 
හා ෙවළඳ අමාත , ෙකොරියන්. 

 
ඉන්දියා ජනාධිපති හා අගමැති 
 
මාලදිවයින අතිගරු මවුමුං අබ්දූල් ගයුම් මහතා, ජනාධිපති 
 ගරු අබ්දුල්ලා ෂහිඩ් මහතා, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත  
 
එක්සත් රාජධානිය  ගරු ෙලෝඩ් මැෙලෝච්  බවුන්ස් මහතා, විෙද්ශ 

කටයුතු හා ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය රාජ  අමාත   
ෙජප්රි ක්ලින්ටන් බවුන් මහතා, විෙද්ශ හා ෙවළඳ 
කටයුතු පිළිබඳ උප අමාත  මයිකල් ෙමෝර් මහතා, 
නිෙයෝජ  විෙද්ශ අමාත  ලන්ඩනෙය් පකිස්තාන 
මහ ෙකොමසාරිස් 

 
උගන්ඩා ගරු පනාබ් මුකර්ජි මහතා, ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ 

කටයුතු අමාත  ගරු සයිනුල් අබ්දුන් බින් 
ෙමොෙහොමඩ් රසීඩ් මහතා, සිංගප්පූරු ෙජ්◌ ෂ්ඨ රාජ  
විෙද්ශ කටයුතු අමාත  ඉප්තිකා චවුද මහතා, 
බංගලාෙද්ශෙය් ෙජ්◌ ෂ්ඨ රාජ  උපෙද්ශක, ගරු 
එරාෙටෝ ෙකොසකු මාකුලීස් මහතා, සයිපස් හි විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත  

 
ඉන්දියා/ජපානය ගරු ඔසමුවුෙනෝ මහතා, නිෙයෝජ  වි ෙද්ශ කටයුතු 

අමාත , ගරු ඔසිෙකෝ ෙකොමුෙරෝ මහතා, විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත  සඩ්සුකී එඩ මහතා, ගරු 
ෙටොට්සුෙරෝ යෑෙනෝ මහතා සහ ගරු අකිරා ගුන්ජි 
මහතා, අතිගරු යසුෙරෝ ෙපොකුඩා අගමැති 

 
චීනය/ලන්ඩනය අතිගරු ටාන්ග් ෙඩොන්◌ංලී  මහතා, නිෙයෝජ  

නගරාධිපති ආර්ථික කටයුතු හා ජාත න්තර සබඳතා 
පිළිබඳ, අතිගරු ෙසොග් සාන් මහතා, නිෙයෝජ  
ආණ්ඩුකාර ෙසොජ්ලැන්ග් පළාෙත්. ජූ ශින් හිමි 
සන්ගායි ෙබෞද්ධ විහාරෙය් අධිපති 

 
සිංගප්පූරුව අතිගරු ටිෙයෝ චී හියන් මහතා, ආරක්ෂක අමාත  

අතිගරු ෙජෝර්ජ් ෙය් මහතා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත  
කාලිඩ් බින් සුල්ටන් බින් අබ්දුල් අසීස් අල් සවුඩ් 
කුමරු. ආරක්ෂක හා ගුවන් ෙසේවා සහකාර අමාත , 
බිෙග්ඩියර් ජනරාල් ජිමී ටැන් මහතා, ආරක්ෂක 
ආයතනෙය් ෙකොමෙදෝරු 

 
එක්සත් රාජධානිය අතිගරු ෙඩ්විඩ් මිලිබෑන්ඩ් මහතා, විෙද්ශ හා ෙපොදු 

රාජ  මණ්ඩලීය රාජ  ෙල්කම් ගරු සාරි කමෙල්ස් 
සර්මා මහතා, ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය මහ ෙල්කම් 
ගරු ෙලෝඩ් මැෙලෝච් බවුන්ස් මහතා, විෙද්ශ කටයුතු 
හා ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය රාජ  අමාත  ගරු ෙපෝල් 
මර්පි මහතා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ආරක්ෂක හා 
බුද්ධි අංශය පාර්ලිෙම්න්තු කමිටු සභාපති, ගරු 
ෙටෝනි මැක්නියුල්ට් මහතා, ස්වෙද්ශ කටයුතු රාජ  
අමාත  එක්සත් ජනපද පාර්ලිෙම්න්තු සාමාජිකයන්, 
එඩ්වඩ් ඩාෙවයි මහතා, නිෙයෝජ  විෙද්ශ කටයුතු  
පකාශක ගරු ස්ටීවන් ටිම්ස් මහතා, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී භාණ්ඩාගාර පධාන ෙල්කම් 

 

ජර්මනිය/බර්ලීන් ගරු ෆෑන්ක් ෙවෝල්ටර් ස්ෙටයින්ෙමයිර් මහතා, 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත  පීටර් අල්ටමයර් මහතා, 

රාජ  පාර්ලිෙම්න්තු ෙල්කම්, ගරු රුපච් 
ෙපොෙලොන්ස් මහතා, සභාපති විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ 
පාර්ලිෙම්න්තු සභාව තිෙලෝ ෙහප් මහතා, සභාපති 
ආර්ථික සහෙයෝගීතා හා සංවර්ධන පිළිබඳ 
පාර්ලිෙම්න්තු සභාව ෙජෝශප් වින්කලර් මහතා, 
සභාපති දකුණු ආසියානු පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම 

 
චීනය චීන  විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශ නිලධාරින් 
 
එක්සත් රාජධානිය ගරු මාගට් ෙබොකට් මහත්මිය. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 

ෙපොදු රාජ  හා විෙද්ශ කටයුතු රාජ  ෙල්කම් ගරු 
ගැරුත් ෙතෝමස් මහතා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
ජාත න්තර සංවර්ධන රාජ  ෙල්කම් ගරු ෙපෝල් 
මර්පි මහතා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ආරක්ෂක හා 
බුද්ධි අංශය පාර්ලිෙම්න්තු කමිටු සභාපති ෙජප්ර් 
ක්ලින්ටන් බවුන් මහතා, විෙද්ශ හා ෙවෙළඳ කටයුතු 
පිළිබඳ උප අමාත  ගරු ස්ටීවන් ටිම්ස් මහතා, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී භාණ්ඩාගාර පධාන ෙල්කම්, 
ගරු ෙඩොනල්ඩ් සී මැකිනම් මහතා, ෙපොදු රාජ  
සංගමෙය් මහ ෙල්කම් 

 
ජර්මනිය - බර්ලීන් ෙරොන්හර්ඩ් ෙසොල්ලිබර්බර්ඩ් මහතා, රාජ  

ආරක්ෂක ෙල්කම් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය රිච් 
ස්ෙට්ටර් මහතා, රාජ  ෙල්කම් ආර්ථික සහෙයෝගීතා 
හා සංවර්ධන අමාත ාංශය, ෙරොල්ෆ නිකල් මහතා, 
නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ ජනරාල් විෙද්ශ පතිපත්ති 
කාර්යාලය 

 
ඕස්ටියා ඒ. මයිර් මහතා, නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ ජනරාල් 

සංවර්ධන සහෙයෝගීතා ෙදපාර්තෙම්න්තුව වයිසර් 
මහතා, සහ සිල්වියා මකා මහත්මිය, මුදල් 
අමාත ාංශය, එෆ් බවුමන්න. නිෙයෝජ  අධයක්ෂ 
ජනරාල් එක්සත් ජාතීන්ෙග් කාර්යාලය, ෙක් 
යමෙකොල්ෙල, නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ ජනරාල් ආසියා 
පැසිපික් කලාපය 

 
 
ෙචක් ජනරජය ෙබොස්ෆා මහතා, ෙද්ශපාලන කටයුතු හා විෙද්ශ 

කටයුතු අමාත  
 
මියන්මාරය(යන්ගුන්) අතිගරු  ෙලෆ්ටිනන් ජනරාල්  දින් සින්  මහතා, 

වැඩබලන අගාමාත , අතිගරු බිෙග්ඩියර් ජනරාල් 
තුරා මින්ට්. ආගමික කටයුතු අමාත , අතිගරු 
ෙම්ජර් ජනරාල් ෙතයින් අන්ග්, වන සංරක්ෂණ 
අමාත , අතිගරු ෙම්ජර් ජනරාල් ෙසෝනයිග් මහතා, 
ෙහෝටල් හා සංචාරක  අමාත , අතිගරු  හියා  ටන් 
මහතා, මුදල් හා ආදායම් අමාත , අතිගරු බිෙග්ඩියර් 
ජනරාල් ටිං නයින් ෙතයින්, වාණිජ කටයුතු අමාත  

 
ඊශායලය රූත් ෙකොෙහොනෆ් මහත්මිය, නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ 

ජනරාල් ආසියා පැසිපික් අංශය, ඊශායල් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත ාංශය, ආෙරොන් අබ්ෙරෝෙමෝවිව්, 
ඊශායල් විෙද්ශ කටයුතු ෙල්කම්, ආචාර්ය ෙලෝරන්ස් 
වින්බසම් මහතා, විශ්ෙල්ෂණ අධ ක්ෂ හිම් ඩීෙවොන් 
මහතා, නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ ජනරාල් ෙතොරතුරු 
මධ ස්ථානය යිෙරෝන් යිට්සන් මහතා, නිෙයෝජ  
පධානි විෙද්ශ පතිපත්ති පිළිබඳ ජාතික ආරක්ෂක 
ෙකොමිසම 

 
නිව්ෙයෝර්ක් පනාබ් මුකර්ජි මහතා, ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත , අතිගරු ඔලෆර් ගිම්ෂන් මහතා, 
අයිස්ලන්තෙය් ජනාධිපති ෙජොසිටි ෂිරාන් මහත්මිය, 
විධායක් අධ ක්ෂ ෙලෝක ආහාර සංවිධානය, අතිගරු 
ෙමොෙහොමඩ් අහමඩිනජාඩ් මහතා. ඉරාන ජනාධිපති, 
අතිගරු ෙමොෙහොමඩ් අබ්බාස් මහතා, පලස්තීන 
ජනාධිපති කමල් ඩාවිස් මහතා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවර්ධන සංවිධානෙය් පරිපාලන නිලධාරී 
නිෙකොෙලොස් බර්නස් මහතා, ඇෙමරිකාෙව් 
ෙද්ශපාලන කටයුතු  සහායක ෙල්කම් අතිගරු බෑන් 
කී මූං මහතා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහෙල්කම් විෙශේෂ 
නිෙයෝජිතවරිය, ගරු ෙලෝරන්ස් ෙගොන්සි මහතා, 
ෙමෝල්ටා අගාමාත , එරික් ෙසෝල්හයිම් මහතා, 
ජාත න්තර සංවර්ධන අමාත  ෙනෝර්ෙව්, අතිගරු 
අබ්දිල්ලා එම් අල් කාටිල්, ෙජෝර්දානෙය් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත , අතිගරු ෙජෝනස් ගහර් ස්ෙටෝ 

 සංචාරය කරන     නම සහ තනතුර 
 ලද රටවල් 

 සංචාරය කරන     නම සහ තනතුර 
 ලද රටවල් 
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මහතා, ෙජෝර්දානෙය් විෙද්ශ කටයුතු අමාත , අගරු 
 මල්ෙලොව් බවුන් මහතා අපිකාව සඳහා එක්සත් 
රාජධානි අමාත  රිචඩ් බවුචර් මහතා, ඇෙමරිකානු 
සහකාර රාජ   ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙල්කම් ෂා 
ෙෂන්ක්ග් මහතා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් ආර්ථික සමාජ 
කටයුතු සඳහා උපමහ ෙල්කම් අතිගරු බෘෙනෝ 
සිෙටොක්ෙනෝ ලිගර්ටා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත   
ෙකොස්ටරිකා  රාෂ් එම් කාන්  මහතා, පාකිස්තානෙය් 
විෙද්ශ ෙල්කම් අතිගරු  ෙසෝන්ග් මින් සුන්, විෙද්ශ 
කටයුතු හා ෙවෙළද අමාත  ෙකොරියන් ආචාර්ය 
ඉෆ්තිකාර් අමහඩ් කෟහරි මහතා, බංගලාෙද්ශ විෙද්ශ 
කටයුතු උපෙද්ශක අතිගරු ෙසොල්ෙෂෝ ලූස් නූනාස් 
අෙමෝරිම් මහතා, බසල්ස් විෙද්ශ කටයුතු අමාත  
අතිගරු නිෙකොසෙශේනා සී දල්මිණි ෂුමා, දකුණු 
අපිකානු විෙද්ශ කටයුතු අමාත , අතිගරු කරිෙයොස් 
ෙමොරලැස් ෙටොෙරොන්ෙකෝසා මහතා, ෙඩොමිනිකා 
ජනරජෙය් විෙද්ශ කටයුතු අමාත , සර් ෙජෝන් 
ෙහොල්ම්ස් මහතා, හදිසි අවස්ථා සම්බන්ධීකරණ උප 
මහෙල්කම් අතිගරු ෙෆේල්ලිප් ෙපරස් ෙරෝකියු 
මහතා, කියුබා විෙද්ශ කටයුතු අමාත , ඊශායලෙය් 
උප අගාමාත  සහ විෙද්ශ කටයුතු අමාත , අතිගරු 
සහනා පධාන්, ෙන්පාල විෙද්ශ කටයුතු අමාත  
අතිගරු ශෂන් වීරජුඩා, ඉන්දුනීසියා විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත  

 
ෙචක් ජනරජය ටී පජාර්, පළමු නිෙයෝජ  විෙද්ශ කටයුතු අමාත , 

එම් ෙහේෙවොර්කා, ෙව ෙළඳ හා කර්මාන්ත නිෙයෝජ  
අමාත  පී බර්තස්කයි, සභාපති ෙචක් රාජ  හා ශී 
ලංකා මිතත්ව සංගමය 

 
ක්ෙරෝසියාව  ආචාර්ය අයි ෙටොමික් මහතා, ද්විපාර්ශික 

සහෙයෝගීතා පිළිබඳ සහකාර අමාත  එන් පලිකාරික් 
මහතා, යුෙරෝපා සංගමය සහ යුෙරෝපා 
සහෙයෝගීතාව පිළිබඳ සහකාර අමාත  එම් 
ෙරොෙබෝෙටග් මහතා, රාජ  ෙල්කම් ආරක්ෂක 
අමාත ාංශය ෙජ් ෙකල්ෙසේවික් මහතා, අමාත  
කාර්යාල පධානී 

 
ෙසල්විනීයා එම්. සින්ෙකෝචික් මහතා, රාජ  ෙල්කම් විෙද්ශ 

කටයුතු අමාත ාංශය, බී ෙබන්ෙකෝ මහතා, අධ ක්ෂ 
ජනරාල් යුෙරෝපා කටයුතු සහ ද්විපාර්ෂික කටයුතු  
පිළිබඳ ටී මැන්සින් මහතා,, අපිකා ආසියා සහ 
පැසිපික් අංශය පධානී ෙජ් පර්ෙමෝස් , කළමනාකරු 
යුෙරෝපා, සහ ආසියා සහෙයෝගිතා සංගමය බී 
ෙබල්ෂික්, අධ ක්ෂ අපිකා  ආසියා සහ පැසිපික්  
අංශෙය් 

 
උගන්ඩා ගරු පතාබ් මුකර්ජි මහතා, ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ 

කටයුතු අමාත , ගරු සයිනුල් අබ්දුන් බින් 
ෙමොෙහොමඩ් රසීඩ් මහතා, සිංගප්පූරු ෙජ ෂ්ඨ විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත , ඉප්තිකා චවුදි මහතා, 
බංගලාෙද්ශෙය් ෙජ ෂ්ඨ රාජ  උපෙද්ශක ගරු 
එරාෙටෝ ෙකොසකු  මාකුලිස් මහතා, සයිපස්හි විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත  

 

ඉරානය  අතිගරු එමිනස් අයෙටොල්ලා ෙසයියාඩ් අලි 
අහමිනයි, ඉරානෙය් පධාන පාලක අතිගරු මහමුඩ්  
අහමජිෙන්ජාඩ් මහතා, ඉරාන ජනාධිපති 

 
එංගලන්තය ඔක්ස්පර්ඩ් සංගමය 
 
රුසියාව ඇෙලක්සි  ෙබොෙරොඩාකින් මහතා, නිෙයෝජ   විෙද්ශ 

කටයුතු අමාත , වී මික්හාහ ෙලෝ මහතා, නිෙයෝජ   
අධ ක්ෂ (ෙදවන ආසියා සංවර්ධන සංගමය)ඒ 
ලිස්ෙටෝ පඩිව් මහතා, අධ ක්ෂ (ෙදවන ආසියා 
සංවර්ධන සංගමය) ෙයොෙලනා යුඩීවා මහත්මිය 
ෙල්කම් (ෙදවන ආසියා සංවර්ධන සංගමය) එල්මා 
කමීව් මහතා, සාමාන ාධිකාරී (ෙපෝර්ට් බිස්නස්  
ව ාපෘතිය) මිෙහෝල් ටිවිච්, පධාන  ආරක්ෂක 
ආෙයෝජන සංවර්ධන ආයතනය, ඇෙලක්සැන්ඩර් 
ප්ෙලෝව් නිෙයෝජ  පධානී - ජාත න්තර සංවර්ධන 
සංගමය 

 
යුක්ෙර්නීය ඕ ඕ ෙහොරින් මහතා , නිෙයෝජ   විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත , පී. එම්. ෙකොෙලොස් මහතා නිෙයෝජ  
අධ ක්ෂ ජනරාල්, ඉෙසඩ්. බී. ඔලික් මහතා, පළමු 

ෙල්කම් (කාර්මික හා ආරක්ෂක සංස්ථාව) අයි. වී. 
ඇන්ෙඩෝ ෙසන්ෙකො, අධ ක්ෂ (අභ න්තර 
සහෙයෝගීතා) නටාල්යා ඊ ෙබොයිට් සූක් මහත්මිය, 
නිෙයෝජ  ආර්ථික කටයුතු අමාත , තාරාස් 
ෙවෙමොයිල්, පධාන  පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම 

 
ෙබල්ජියම් ෙටොමාෙසෝ ෙකොසිවසාකි මහතා, පධාන කාර්ය 

සාධක නිලධාරී එක්සැවියා ඩිෙමොලින්  මහතා වැඩ 
බලන මහ ෙල්කම්   විෙද්ශ කටයුතු අමාත , ජාෙවෝ 
අගුවාර් මචාෙඩෝ මහතා, නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ 
ජනරාල් බාහිර සම්බන්ධතා යුෙරෝපා ෙකොමිසම 
ගැරත් එවන්ස් මහතා, සභාපති ජාත න්තර ගැටලු 
පිළිබඳ සලකා බැලීෙම් කණ්ඩායම 

 
ඇමුණුම III 

 
2007 වර්ෂෙය් දී ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා ෙයදුන විෙද්ශ සංචාරවල 

ආර්ථික කටයුතු සඳහා කළ ගමන් බිමන්, 
 

2007 ෙපබරවාරි 28 දින සිට මාර්තු 03 දින දක්වා කාලය තුළ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා මහජන චීන සමූහාණ්ඩුෙව් කළ සංචාරය 

 
 * අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහජන චීන සමූහාණ්ඩුෙව් කළ සංචාරෙය්දී 

ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා නිෙයෝජිත පිරිසට අයත් විය. 
 
 * ෙමම සංචාරෙය්දී සාමාජිකයින් 70 ෙදෙනකුෙග් ව ාපාරික නිෙයෝජිත 

පිරිසක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට එක් වූහ. 
 
 * චීනෙය් ව ාපාරික නායකයින් විශාල සංඛ ාවක සහභාගිත්වෙයන් 

බීජිං, ෂැන්හයි සහ ගුවන්ෙෂෝ යන නගරවලදී ආර්ථික සංසද පවත්වන 
ලදී. 

 
 * සංචාරෙය්දී අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම් පහත සඳහන් ෙව්. 
 
 1. ආර්ථික හා කාර්මික සහෙයෝගිතාව පිළිබඳ ගිවිසුම 
 
 2. ඉදිකිරීම් අමාත ාංශය හා නාගරික සංවර්ධන හා පූජා භූමි සංවර්ධන 

අමාත ාංශය අතර අවෙබෝධතා ගිවිසුම 
 
 3. නගරාන්තර මිත සම්බන්ධතා ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගුවන්ෙෂෝ 

නගරය හා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය අතර ගිවිසුම. 
 
 4. චීනෙය් වාණිජ අමාත ාංශෙය් ආෙයෝජන පවර්ධන ඒජන්සිය හා ශී 

ලංකාෙව් ආෙයෝජන මණ්ඩලය අතර ආෙයෝජන පවර්ධන 
සහෙයෝගිතාව ද්විපාර්ශ්විකව ඇති කිරීෙම් අවෙබෝධතා ගිවිසුම. 

 
 5. චීනෙය් චිතපට කාර්යාංශය හා ශී ලංකාෙව් ජාතික චිතපට සංස්ථාව 

අතර චිතපට කර්මාන්තෙය්දී සහෙයෝගය ඇති කිරීම පිළිබඳ 
අවෙබෝධතා ගිවිසුම. 

 
 6. අක්ෂි ස්ටචජ පරිත ාග කිරීෙම් කටයුතු හා චීනෙය් රතුකුරුස 

සංගමෙය් ශී ලංකාෙව් අක්ෂිදාන සංගමයත් අතර සහෙයෝගිතා 
වර්ධනය, කාර්මික හා තාක්ෂණික හුවමාරුකර ගැනීම් පිළිබඳ 
කටයුතු පවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ අවෙබෝධතා ගිවිසුම. 

 
 7. චිනෙය් කෘෂිකාර්මික යාන්තිකකරණ විද ාව පිළිබඳ අභ ාස 

ආයතනයත් ශී ලංකාෙව් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් අතර අවෙබෝධතා ගිවිසුම. 

 
 8. චීනෙය් බීජිං හි විෙද්ශ අධ යන විශ්ව විද ාලයත් ශී ලංකාෙව් කැලණි 

විශ්ව විද ාලයත්, අතර අධ ාපනික හුවමාරුව පිළිබඳ අවෙබෝධතා 
ගිවිසුම. 

 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2007 මැයි 21-22 දිනවල ක්ෙව්ට්හී කළ සංචාරය 
 
 * අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ක්ෙව්ට්හි කළ සංචාරය සඳහා ගරු විෙද්ශ 

කටයුතු අමාත තුමා ද සහභාගි විය. 
 
*ෙමම සංචාරෙය්දී ශී ලංකාව සහ ක්ෙව්ට් රාජ ය පහත සඳහන් ගිවිසුම් ෙදකට 

අත්සන් තැබූහ. 
 
 * සංස්කෘතික, මාධ , අධ ාපන, විද ාව හා කාර්මික සහෙයෝගිතාව 

පිළිබඳ අවෙබෝධතා ගිවිසුම 
 
 * වරදකරුවන් වූ සිරකරුවන් හුවමාරු කර ගැනීම පිළිබඳ ගිවිසුම 

 සංචාරය කරන     නම සහ තනතුර 
 ලද රටවල් 

 සංචාරය කරන     නම සහ තනතුර 
 ලද රටවල් 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1657 1658 

 * විවිධාකාරෙය් වැරදි කිරීම නිසාත්, ෙසේවා ගිවිසුම් කඩකිරීම නිසාත් 
ක්ෙව්ට් රාජ ෙයන් ෙනරපනු ලැබූ සිරදඬුවම් වලට යටත් වී සිටින ශී 
ලාංකික කම්කරුවන්ට, වරදකරුවන් වූ සිරකරුවන් හුවමාරු කර 
ගැනීම පිළිබඳ ගිවිසුම යටෙත් ෙපොදු සමා කාලයක් සඳහා හිමිකම් 
ලැබී ඇති අතර එම කාලය තුළ ඔවුන්ට ආපසු ශී ලංකාවට පැමිණිය 
හැකිව තිෙබ්. ෙමයට ෙපර ෙමවැනි ශී ලාංකික කම්කරුවන් ආපසු 
සිය රටට ෙගන්වා ගැනීම සඳහා සැලකිය යුතු පමාණයක වියදමක් 
දැරීමට ශී ලංකාවට සිදුවිය. එෙහයින් ෙමම ගිවිසුෙමන් විශාල 
යහපතක් සිදු වී තිෙබ්. 

 
 * අෙන ෝන  වශෙයන් වැදගත් වන ද්විපාර්ශ්වික හා කලාපීය කරුණු 

සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් අල්ෂහා අමීර් 
රජතුමාත් අතර සුහද සාකච්ඡා වටයක් පැවැත්වුන අතර එම සාකච්ඡා 
වලදී වැඩි අවධානය ෙයොමු වූෙය් ක්ෙව්ට් රාජ ෙයන් ෙනරපනු ලැබ 
සිටින ශී ලාංකික කම්කරුවන් ෙකෙරහිය. ෙමම ශී ලාංකිකයින්ට 
කුෙව්ට් රාජ ෙයහි ආර්ථික වශෙයන් වඩාත් සාධනීය වූත්, වාසිදායක 
වූත් රැකියා අවස්ථා සලසා දීෙමහිලා ඇති ඉඩකඩ පිළිබඳව ඔවුශු 
අදහස් හුවමාරු කර ගත්හ. ඔවුන්ට මුහුණ පාන්නට සිදුව ඇති පශ්න 
ගැනද ඒවා කඩිනමින් විසඳා ගැනීෙමහිලා ඇති ඉඩ පස්ථා ගැනද 
සාකච්ඡා ෙකරින. ක්ෙව්ට් රාජ ෙයන් ශී ලංකාෙවහි ආෙයෝජනයන් 
කිරීම ගැන ද නායකෙයෝ සාකච්ඡා කළහ. 

 
 * අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැවැත්වූ සාකච්ඡා වලදී එතුමා වීරවිල ගුවන් 

ෙතොටුපල ව ාපෘතිය හා ෙමොරගහකන්ද ව ාපෘතිය සඳහා ක්ෙව්ට් 
රාජ ෙයන් අරමුදල් ආධාර ඉල්ලා සිටිෙය්ය. ශී ලංකාෙවහි ෙතල් 
පිරිපහදුවක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ක්ෙව්ට් රාජ ෙයන් ආධාර ලබා 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ද සාකච්ඡා පැවැත්වින. 

 
 * ක්ෙව්ට් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය්දී ව ාපාරික හා ආෙයෝජන 

සංසදයක් පැවැත්වුන අතර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අමාත වරුන් 
ගණනාවක් එම සංසදයට සහභාගි වූහ. ක්ෙව්ට්හි ව ාපාරිකෙයෝ සහ 
ආෙයෝජකෙයෝද එම සංසදයට සහභාගි වූහ. 

 
 * සාමාජිකයින් 25 ෙදෙනකුෙගන් පමණ සමන්විත වූ ව ාපාරික 

නිෙයෝජිත පිරිසක් ෙමම සංචාරෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට එක් 
වූහ. 

 
 * ආෙයෝජනයන් කිරීම හා මිනිස් සම්පත් සැපයුමට අදාළ කටයුතු 

පවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ ගිවිසුම් ඇතිකර ගැනීමත් ඒවා අෙන ෝන  
වශෙයන් ආරක්ෂා කිරීමත් ගැන සළකා බැලිමට ෙදපාර්ශ්වය අතර 
එකඟතාවක් ඇති විය. 

 
 * අරාබි ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා වූ ක්ෙව්ට් මුදෙල් අධ ක්ෂ ජනරාල් 

අබ්දුල් වහාබ් අල්-ෙබ්ඩර් මහතා, වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය් 
සභාපති අතිගරු අලි අල් සානීම් මහතා, ජාතික මන්තණ සභාෙව් 
කථානායක අතිගරු ජසිම් ෙමොෙහොමඩ් අලි ෙකොරාෆි මහතා, ක්ෙව්ට් 
රාජ ෙය් අගාමාත  අතිගරු ෂයික් නසාර් අල් ෙමොෙහොමඩ් අල් 
අහමඩ් අල් ජබීර් අල්ෂබා මහතා, ක්ෙව්ට් රාජ ෙය් අමීර් අතිගරු 
ෙෂයික් සභා අල් අහමඩ් අල්ජබීර් අල්ෂභා කුෙව්ට් රාජ ෙය් 
නිෙයෝජය අගාමාත , විෙද්ශ කටයතු අමාත  හා ෙතල් අමාත  
අතිගරු ෙෂයික් ආචාර්ය ෙමොෙහොමඩ් ෂබා අල් සලීම්, අල්ෂභා මහතා 
සංචාරෙය්දී හමු වූ සම්භාවනීය පුද්ගලයින් අතර වූහ. ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත තුමා 2007 ජුනි 26 සිට 29 දින දක්වා කාලය තුළ 
ජපානෙය් කළ සංචාරය 

 
  ගරු විෙද්ශ ක ටයුතු අමාත තුමාෙග් සංචාරයට පහත සඳහන් ඉහළ 

ෙපෙළේ ව ාපාරික නිෙයෝජිත පිරිස එක් විය. ෙකොළඹ ෙනෞකාගාරෙය් 
නිෙයෝජ  සභාපති සරත් ද ෙකොස්තා මහතා, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් 
පධාන විධායක නිලධාරි ෙෂොකි තලකාෂි මහතා, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් 
අධ ක්ෂ, ඩබ්. ඩබ්. බී. සුමිත් විෙජ්සිංහ මහතා, සීමිත ඒබීසී ෂිපිං 
(ෙපෞද්ගලික) සමාගෙම් සභාපති, ෙජෝන් ශිහාන් දිසානායක මහතා, 
සීමිත ඒබීසී ෂිපිං (ෙපෞද්ගලික) සමාගෙම් කළමනාකාර අධ ක්ෂ 
ඩී.එන්. ඩබ්ලිව්. තලගල මහතා, 

 
 * ජපානෙය් ව ාපාරික පිරිස් වල රැස්වීම් සංවිධානය ෙකොට ඔවුන් 

මුණ ගැසිමට ශී ලංකාෙව් ව ාපාරික පිරිස් වලට අවස්ථාව සලසා 
ෙදන ලදී. 

 

 * ජපානෙය් පමුඛ ෙපෙළේ ව ාපාරිකයින්ෙග් ආෙයෝජකයින්ෙග් සහ 
ශී ලංකා ව ාපාරික නිෙයෝජිත පිරිසෙග් සහභාගිත්වෙයන්, ජපන් 
ශී ලංකා සහෙයෝගිතා කමිටුව විසින් දිවා ෙභෝජන සංගහයක් 
සහිත රැස්වීමක් පවත්වන ලදී. ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත තුමා පධාන ෙද්ශනය පැවැත්වීය. ශී ලංකා 
ආර්ථිකෙයහි තත්වය සහ ආෙයෝජන අවස්ථා පිළිබඳව 
අෙන ෝන  සාකච්ඡා ඇති විය. 1979 දී පිහිටුවන ලද ජපන්-ශී 
ලංකා ව ාපාරික සහෙයෝගිතා කමිටුව ලංකා වාණිජ මණ්ඩලෙය් 
පථම ද්විපාර්ශ්වික ව ාපාරික මණ්ඩලය ෙව්. 

 * විෙද්ශ ඇමතිතුමාෙග් විෙද්ශ සංචාරය නිමිති ෙකොට ෙගන ජුනි 
26 වැනි දින ශී ලංකා ව ාපාරික සහ ආෙයෝජන සංසදයක් 
පවත්වන ලදී. ෙමම අවස්ථාෙව්දී සංවිධාන කටයුතු කරන ලද්ෙද් 
ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා ජපානෙය් තිෙබන ශී ලංකා 
ව ාපාරික සභාව මගිනි. 

 
 ජපන් ෙත් සමාගෙම් කළමනාකාර අධ ක්ෂ හා මහෙල්කම් ෙටොෂිෙත්රු 

ෙටොරි මහතා, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම්, පධාන විධායක නිළධාරි ෙෂොජි 
තකහෂි මහතා, ෙකොළඹ ෙනෞකාංගනෙය් නිෙයෝජ  සභාපති සරත් ද 
ෙකොස්තා මහතා ඇතුළු ශි ලංකික හා ෙවනත් ආරාධිතයින්ෙග් ඉදිරිපත් 
කිරීම් ෙමම අවස්ථාවට ඇතුළත් විය. විෙද්ශ අමාත තුමා විෙශේෂ  
ෙද්ශනය පැවැත්විය. ජපන්-ශී ලංකා මිතත්ව සංගමෙය් සභාපති, ජපන්  
නිෙයෝජිත මන්තී මණ්ඩලෙය් සභික (අමාත  මණ්ඩලෙය් හිටපු පධාන 
ෙල්කම් සහ ජපන් අගාමාත ) ගරු යසුෙවො ලූ කුඩා මහතා ද ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී කථා කෙළේය. ව ාපාරිකයින් විශාල සංඛ ාවක්, සංගම් 
ගණනාවක නිෙයෝජිතයින් සහ ජපන් ආෙයෝජකයින් විශාල සංඛ ාවක් 
ෙමම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. ඉදිරිපත් කිරීම් වලින් අනතුරුව 
පශ්ෙනෝත්තර වැඩ සටහනක් පැවැත්විණ. 

 
 ශී ලංකාෙව් ෙවරළ ආරක්ෂක පුහුණු පහසුකම් සැලසීෙම් ආයතනයක් 

පිහිටු වීම හා ෙවරළාරක්ෂකයින් පුහුණු කිරීම. 
 
  ෙවරළ ආරක්ෂක කටයුතු පුහුණු කිරීෙම් ආයතනයක් ශී ලංකාෙවහි 

පිහිටුවිම සඳහා ජපානෙයන් ආධාර ඉල්ලා සිටින ලදුව, මූලික පියවරක් 
වශෙයන් ශී ලංකාෙව් පුහුණු කිරීෙම් ආයතන මගින් ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන නාම ෙයෝජනා අනුව ෙවරල ආරක්ෂකයින් පුහුණු කරදීමට ජපන් 
පාර්ශ්වෙය් එකඟත්වය පළ විය. තවද, ජපානෙය් ෙවරල ආරක්ෂක 
කටයුතු පිළිබඳ විෂය භාරව සිටින  

 
අමාත ාංශය වන ජපානෙය් ඉඩම්, යටිතල පහසුකම් හා පවාහන 

අමාත ාංශය සමඟ ෙමම කාරණය ගැන සාකච්ඡා කරන බව දැනුම් ෙදන ලදී. 
 

 * ජපානෙය් ෙවරළාසන්න ස්වයං ආරක්ෂක බලකායන්ට ඉන්ධන හා 
ජලය ලබාගැනීම් ආදිය සඳහා ශී ලංකාෙව් වරායවල පහසුකම් සලසා 
දීමට ශී ලංකාෙව් එකඟත්වය පල විය. 

 
 * එල්ටීටීඊය ඇතුළු තස්තවාදී කණ්ඩායම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙබදාහදා 

ගැනීම සඳහා ශී ලංකාව ජපානෙය් සහාය පැතීය. 
 
 * ජපානෙය් විදුලි බලාගාරයක් (ෙමගාෙවොට් 30ක තාප බලාගාරයක්) ඉදි 

කිරීම සඳහාත් පරිපූරක ෛවද  ෙසේවා නිලධාරීන් පුහුණු කිරීෙම්දී 
තාක්ෂණික ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ශී ලංකාව ජපානෙය් සහාය 
පැතීය. 

 
 * ශී ලංකාෙව් පශ්චාත් උපාධි මට්ටමින් පුරා විද ාව අධ නය කිරීම සඳහා 

ජපන් ශිෂ යින් ෙදෙදෙනකුට ශිෂ ත්ව පිරිනැමීමට ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා කැමැත්ත පළ කෙළේය. 

 
 * 2008 දී ශී ලංකා සංස්කෘතික උරුමය පිළිබඳ පදර්ශනය ජපානෙය්දී 

පැවැත්වීමට නියම කර ගැනීම ගැන ජපන් රජෙය් පසාදය පළ විය. එම 
පදර්ශනය සඳහා සහාය ලබා දීමට ද ජපන් රජෙය් පතිඥාව ලැබුණි. 

 
 * ශී ලංකාෙව් ගුවන් නැව් ෙගොඩබෑම සඳහා නරීමා ගුවන් ෙතොටු පෙල් 

අමතර ෙගොඩබෑම් ස්ථාන ලබා ෙදන ෙලස ගරු විෙද්ශ අමාත වරයා 
ඉල්ලීමක් කෙළේය. කටුනායක ජාත න්තර ගුවන්  ෙතොටුපෙල් 
ගමනාන්තයට ඔබ්ෙබන් වූ ස්ථානයකදී ෙහෝ ගමනාන්තයට ෙමපිටින් 
වූ ස්ථානයකදී ෙහෝ මගීන් නංවාගැනීෙම් හා ෙගොඩබෑෙම් පස් වන 
නිදහස් අයිතිය ශී ලංකාව විසින් ජපානයට පිරිනමන ලදී. 

 
 * ශී ලංකාෙව් කියාත්මක වන රාජ  ෙනොවන සංවිධාන ජාලයක 

නිෙයෝජිතයන් හමුවී ඔවුන්ෙග් පශ්න වලට පිළිතුරු සපයන ලදී. 
 
 * ෙමම සංචාරෙය්දී ෙජ්බීඅයිසී පධානියා හමුවී ශී ලංකාවට ජපානෙයන් 

ලබාෙදන විෙද්ශීය සංවර්ධනාධාර ෙපර ෙනොවු විරූ පමාණයකින් වැඩි 
කිරීම ගැන ජපන් රජයට ස්තූති කරන ලදී. (ජපන් ෙයන් බිලියන 39) 

 
 * ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා ෙමම සංචාරෙය්දී ජපානෙය් විෙද්ශ 

අමාත  (වර්තමාන අගාමාත ) ගරු  ටාෙරෝ අෙසෝ මහතාත්, ආරක්ෂක 
අමාත  ගරු ෆ මිෙයෝ ත මා මහතා, අගාමාත වරයාෙග් ජාතික 
ආරක්ෂාව  පිළීබඳ විෙශේෂ උපෙද්ශිකා ෙයෝරිෙකො ෙකොයි ෙක් ආර්යාව, 
ෙජ්බීඅයිසී පධාන ජපන් ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු  කණ්ඩායෙම් සාමාජික 
ෙකෝසු ෙක්  සිෙනෝසාවා මහතා, උත්තර මන්තී මණ්ඩලෙය් ජපන් 
පජාතන්තවාදී පක්ෂෙය් සභික ගරු තදසි ඉනුෂුකා මහතා, හිටපු 
අගාමාත  නිෙයෝජිත මන්තී මණ්ඩලෙය් සභික සහ ජපන් - ශී ලංකා 
මිතත්ව සංගමෙය් සභාපති ගරු යෂුෙඩෝ ෆුකුඩා මහතා සහ ෙවනත් 
සම්භාවනීය පුද්ගලයින් හමුවිය. 

[ගරු දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන මහතා] 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1659 1660 

 
ශී ලංකා මියන්මාර් ඒකාබද්ධ ෙකොමිසෙම් 1 වන රැස්වීම - 2008 ජුලි 10-11 
 
 * ශී ලංකා මියන්මාර් ඒකාබද්ධ ෙකොමිසෙම් 1 වැනි රැස්වීම 2007 ජුලි  10-

11 දිනවල මියන්මාර් හි ෙන්පයි ෙටෝ නගරෙය්දී පවත්වන ලදී.  
 
 * ආගමික සංචාරක කටයුතු පිළිබඳව උනන්දුව ඇති කිරීම, ආගමික 

ආයතන විශ්ව විද ාල අතර සම්බන්ධතා ඇති කිරීම, නිෙයෝජිත පිරිස් 
හුවමාරු කර ගැනීම, භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට හා ෙවනත් අයට අධ ාපන 
 අවස්ථා සළසාදීම, අඩු වියදම් වන්දනා ගමන් පහසුකම් සළසාදීම 
ඇතුළුව ආගමික හා සංස්කෘතික බැඳීම් ශක්තිමත් කිරීෙම් හැකියාවන් 
ගැන නිෙයෝජිත පිරිස් සාකච්ඡා කළහ. 

 
 * තස්තවාදය තුළින් එල්ල වී ඇති ෙගෝලීය තර්ජනය ගැන ෙදපාර්ශ්වය 

විසින් සලකා බලන ලද අතර තස්තවාදය, මත්දව  ජාවාරම, 
නීතිවිෙරෝධී අවි පවාහණය, තස්තවාදය ෙද්ශසීමා ඉක්මවා යාම සහ 
මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ෙතොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීෙමන් 
ආරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධෙයන් සහෙයෝගීව කටයුතු කිරීමට 
ෙදපාර්ශ්වය එකඟත්වයකට එළඹින. සියලුම ආකාරෙය් 
තස්තවාදී කටයුතු ෙහලා දකින මියන්මාරය එල්ටීටීඊ තස්තවාදය තුරන් 
කිරීම සඳහා ශී ලංකාව දරන පයත්නයන් සම්බන්ධෙයන් ෙනොඅඩුව 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන බවට සහතික විය.  

 
 * ෙවළඳාම, ආෙයෝජන කටයුතු හා සංචාරක කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 

පවතින ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කර ගැනීමට ෙදපාර්ශ්වය 
අතර එකඟත්වයක් ඇති විය. ශී ලංකා අපනයනකරුවන්ට මුහුණ 
පාන්නට සිදුව ඇති අපහසුතා සම්බන්ධෙයන් කඩිනමින් කටයුතු ෙකොට 
එම අපහසුතා මඟ හරවන ෙලස ශී ලංකා නිෙයෝජිත පිරිස විසින් 
මියන්මාරෙයන් ඉල්ලා සිටින ලදී. 

 
 * වැවිලි කර්මාන්ත අංශෙයහිලා ශී ලාංකිකයින් සතුව ඇති විෙශේෂ 

කුසලතා ඒත්තුගත් මියන්මාර් නිෙයෝජිත පිරිස මියන්මාරෙය් ෙත්, රබර්, 
ෙපොල් වතු ඇතුළු වැවිලි කර්මාන්ත අංශෙය් ආෙයෝජනයන් කරන ෙලස 
ශී ලාංකීය ව වසායකයින්ෙගන් ඉල්ලීමක් කළහ. 

 
ෙමම අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ලබා ගන්නා ෙලස ශී ලාංකික 

ව වසායකයින් දිරි ගැන්වීෙමහිලා කටයුතු කිරීමට ශී ලංකා නිෙයෝජිත පිරිස 
එකඟ විය. ෙසේවා සැපයුම, ආගන්තුක සත්කාරය හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
සම්බන්ධෙයන් තාක්ෂණික සහෙයෝගය දිගටම සලසාෙදන බවට ශී ලංකා දූත 
පිරිස සහතික විය. 

 
වැඩ  බලන අගාමාත , රාජ  සාමය හා සංවර්ධන සභා පිළිබඳ ෙල්කම්, 

ෙල ෆ්ටිනන්ට් ජනරාල් අතිගරු ෙතන් ෙෂේන් මහතා ආගමික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත  අතිගරු බිෙග්ඩියර් ෙජනරාල් තුරාමයින්ට් මවුන් මහතා, වන සංවර්ධන 
අමාත , අතිගරු ෙම්ජර් ජනරාල් ෙත්න් අවුන් මහතා, ෙහෝටල් සංචාරක 
කටයුතු අමාත  අතිගරු ෙම්ජර් ජනරාල් ෙසෝයි නසීන් මහතා, මුදල් හා ආදායම් 
පිළිබඳ ගරු ෙම්ජර් ෙජනරල් හ්ලා තුන් මහතා, සහ වාණිජ කටයුතු අමාත  
අතිගරු බිෙග්ඩියර් ෙජනරාල් ටින් තයින් ෙත්න් මහතා යන අය සමඟ විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත , ද්විපාර්ශ්වික රැස්වීම් පැවැත්වීය. 

 
ආර්ථික කටයුතු අංශෙය් නිලධාරීනි, 
ආර්ථික කටයුතු අංශෙය් අධ ක්ෂිකා 
සෙරෝජා සිරිෙසේන මිය. 
 

ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 2007 අෙගෝස්තු 12-14 දින වල ලිබියාෙව් කළ 
සංචාරය 
 
 * ඛනිජ සම්පත් අමාත  ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා, ෙජ ෂ්ඨ 

නිලධාරීන් හා පධාන ෙපෙළේ ව ාපාරිකයින් පිරිසක් සමඟ ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත තුමා ලිබියාෙව් සංචාරයක නිරත විය. 

 
 * ෙමම සංචාරෙය්දී ඔහු ලිබියාෙව් අගාමාත වරයා, ෙවළඳ හා ආ ෙයෝජන 

කටයුතු පිළිබඳ අමාත වරයා, මුදල් අමාත වරයා සහ වැඩබලන විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත වරයා හමුවී සාකච්ඡා පැවැත්වීය. 

 
 * ෙමම සංචාරෙය්දී සාමාජිකයන් හයෙදෙනකුෙග් ඉහළ මට්ටෙම් 

ව ාපාරික නිෙයෝජිත පිරිසක් ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාට එක්වූහ. 
 
 * ලිබියානු වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයින්ෙග් 

සහභාගිත්වෙයන් පවත්වන ලද ව ාපාරික සංසදයට විශාල පිරිසක් 
සහභාගි විය. ඉංජිෙන්රු කර්මාන්තය, ආගන්තුක සත්කාරය, ඉදිකිරීම්, 
ෙසෞඛ  සහ  ගුවන් ෙසේවය යන ක්ෙෂේතවල සංවර්ධන වැඩ කටයුතු 
සඳහා 100,000ක කම්කරු පිරිසක් අවශ  බව අගාමාත  මහ්වුදී මහතා 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාට පැවසීය. ලිබියාවට ශමිකයින් 
සැපයීෙම් කාර්ය ෙදරට බලධාරීන්ෙග් සැලකිල්ලට ලක්විය යුතු යැයි 
ලිබියානු අගාමාත වරයා නිර්ෙද්ශ කෙළේය. 

 
 * ලිබියන්-ශී ලංකා ඒකාබද්ධ ෙකොමිසමක් පිහිටුවා ගැනීමට ෙයෝජනා විය. 

ශී ලංකාව මඟින් සලකා බලනු පිණිස ලිබියන් පාර්ශ්වය විසින් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 * ලිබියානු ශිෂ යින්ට පු රාවිද ාව පිළිබඳ ශිෂ ත්ව පදානය කිරිමට 
එකඟත්වය පළවිය. පුරාවිද ා ෙක්ෂ්තය පිළිබඳ සන්ධානයක් අත්සන් 
කිරීමටත් පිරිනමනු ලබන ශිෂ ත්ව පිළිබඳ කරුණු ඊට ඇතුළත් 
කිරීමටත් ලිබියන් පාර්ශ්වෙයන් ෙයෝජනා විය. 

 
හින්දුසථ්ාන් නායකත්වය ආරම්භ කිරීෙම් වැදගත් සාකච්ඡාවට සහභාගි වීම 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2007 ඔක්ෙතෝම්බර් මාසෙය්දී නවදිල්ලිෙය් කළ 
සංචාරය 
 

ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් 
සහ ෙවනත් ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරීහු ජනාධිපතිතුමා සමඟ ෙමම සංචාරයට සහභාගි 
වූහ. හින්දුස්ථාන නායකත්ව සමුළුව පථම වරට පවත්වන ලද්ෙද් 2003 
වර්ෂෙය්දීය. දැන් පවත්වනු ලබනෙන් පස් වැනි සමුළුවයි. රාජ  නායකයින්/
ආණ්ඩු පධානීන්, සංස්ථා පධානීන්, ෙනොෙබල් ත ාග ලාභීන් ඇතුළු පධාන 
 ෙද්ශපාලනඥයින් ෙමම උසස් සමුළුව ඇමතූවන් අතර විය. ෙමම ෙදදින 
සමුළුෙව් පධානීන් අතර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ද විය. 

 
 * සිරිතක් වශෙයන් ෙවනත් කරුණු අතර ශී ලංකෙව් නව පවණතා 

පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ෙවනත් 
ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරීන් සමඟ ඉන්දියානු ෙද්ශපාලන නායකයින් 
නවදිල්ලිෙය්දී ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා බැහැ දුටුෙව්ය. 

 
 * ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 2007 ඔක්ෙතෝබර් 16 වැනි දින වි ෙද්ශ 

වාර්තාකරුවන්ෙග් සමාජ ශාලාෙව්දී පුවත්පත් සාකච්ඡාවට සහභාගි විය. 
 
 * ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය විද ත් හා මුදිත මාධ ෙව්දීන් 60-65කට වැඩි 

සංඛ ාවක් පුවත්පත් සාකච්ඡාවට සහභාගි වූහ. 
 
ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය ආණ්ඩු පධානීන්ෙග් රැස්වීමට සහභාගි වීම සඳහා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2007 ෙනොවැම්බර් 23 දින සිට 25 වැනි දින දක්වා 
උගන්ඩාෙව් කම්පාලා නගරෙය් කළ සංචාරය. 
 
 * ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා, ජනාධිපති ෙල්කම්, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්, ෙකන්යාෙව් සහ එක්සත් රාජධානිෙය් සිටින ශී 
ලංකා තානාපතිවරු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමග ෙමම සංචාරයට 
සහභාගි වුහ. ආර්ථික කටයුතු අංශෙය් නිලධාරිෙයක් සහ සන්ධාන 
අංශෙය් නිලධාරිෙයක් කලින් එනම්, 2007 ෙනොවැම්බර් 13 වැනි දින 
කම්පාලා නුවරට ෙගොස් අවශ  ඉඩකඩ පහසුකම්, සංෙද්ශ කටයුතු 
පවාහන පහසුකම් ආදිය ෙමන්ම විෙශේෂෙයන්ම ද්විපාර්ශ්වික රැස්වීම් 
සඳහා අවශ  මූලික වැඩ කටයුතු සම්පාදනය කළහ. 

 
 * අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා සමග ආණ්ඩු 

පධානීන්/රාජ  නායකයින් විශාල සංඛ ාවක් හමුවීමට ෙමම සංචාර ය 
උපෙයෝගී කර ගත්ෙත්ය. 

 
 * ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා ඉන්දියාව, සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව 

සහ සයිපස් ඇතුළු රටවල් ගණානාවක විෙද්ශ අමාත වරුන් සමග 
ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවැත්විය. 

 
 * ශී ලංකාෙව් මාර්ග ජාලය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ආධාර සපයා ෙදන 

ෙලස ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා ලිබියාෙවන් ඉල්ලා සිටිෙය්ය. 
තාර (Bitunmen) සැපයීෙමන් තම රට අසල් වැසි අපිකානු රටවලට 
ආධාර කරන බව ලිබියානු පාර්ශ්වය දැන්වීය. පදාන පදනමක් මත ශී 
ලංකාවට තාර ෙහවත් ගල් කිල සපයන ෙලස ශී ලාංකික පාර්ශ්වය 
ලිබියාෙවන් ඉල්ලා සිටිෙය්ය. 

 
 * ෙදරට අතර ඒකාබද්ධ  කෘෂිකාර්මික සහෙයෝගිතා ගිවිසුමකට එළඹීමට 

ෙයෝජනා විය. යුරියා ෙපොෙහොර සපයා ගැනීෙමහි ලා වර්තමානෙය් ශී 
ලංකාව මුහුණපා ඇති අපහසුකම් ඉස්මතු වූ  අතර පදානයක් වශෙයන් 
ෙහෝ පහසුකම් ණයක් වශෙයන් ෙහෝ යූරියා ෙපොෙහොර ලිබියාෙවන් ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබ්දැයි විමසන ලදී. 

 
 * ලිබියාව සමග ආෙයෝජන පවර්ධන හා ආරක්ෂණය පිළිබඳ ගිවිසුමක් 

ඇති කර ගැනීම ගැන සාකච්ඡා කරන ලදුව එකඟත්වයකට එළඹින. 
ෙදවරක් බදු අය කිරීෙමන් වැළකීෙම් ගිවිසුමක් ගැන ද සාකච්ඡා 
ෙකරිණ. 

 
 * නැෙගනහිර පළාෙත් ගමනාගමනයට මෙහෝපකාරී වන තිකුණාමල  -  

හබරණ මාර්ගය සඳහා ආධාර ලබා ෙදන ෙලස ලිබියන් රජෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරන ලදී. 

 
 * සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව ව ාප්ත කිරිම සඳහා සම්බන්ධ වන ෙලස 

ඛනිජ ෙතල් හා ඛනිජ සම්පත් අමාත වරයා ලිබියන් රජෙයන් ඉල්ලිමක් 
කෙළේය. 

 
 * නැෙගනහිර පළාෙත් ජීවත් වන සුනාමිෙයන් හා යුද ගැටුම් වලින් 

පීඩාවට පත් පවුල් වලට නිවාස පහසු කම් සළසා දීෙමහි ලා ආධාර ලබා 
දිය හැකිදැයි ලිබියන් රජෙයන් විමසන ලදී. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1661 1662 

 * ශී ලංකාව ළඟදිම ෙතල් ගෙව්ෂණ කටයුතු වල නිරත වන ෙහයින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සහාය සහ තාක්ෂණික විෙශේෂඥ දැනුම ලබා ෙදන ෙලස 
ඉල්ලා සිටි අතර ෙතල් ගෙව්ෂණ කටයුතු සඳහා පෙද්ශ ෙවන් කරවා 
ගැනීෙම් විෙශේෂ උනන්දුවක් ලිබියාව දක්වන බවත් ෙමම කාරණෙය් දී 
ෙදරට අතර බද්ධ ව ාපාර ඇති කර ගත හැකි බවත් ලිබියන් අගමැති 
මහමුද් මහතා පැවසීය. ෙනොමිෙල් තාක්ෂණික විෙශේෂඥතාව හා උපෙදස් 
ලබා දීමට කැමැත්ත පළ කල ඔහු එම සහාය  සළසා දිය හැකි දැයි 
ෙසොයා බැලීම සඳහා ළඟදිම ලිබියානු විෙශේෂඥ කණ්ඩායමක් එවන බව 
දන්වා සිටිෙය්ය. 

 
 * ෙදරට අතර ඍජු ගුවන් ෙසේවා සම්බන්ධතාවල හිගයත් තිෙබන බව 

ෙහළි වු අතර එම පහසුකම් සළසා ගැනීමට ෙදපාර්ශ්වය අතර 
එකඟතාවක් ඇති විය. ටිෙපෝලි ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළහි ශීලංකා ගුවන් 
යානා සඳහා ෙගොඩබෑෙම් අයිතිවාසිකම් වහාම සකසා දිය හැකි බවට 
ලිබියානු අගාමාත වරයා කැමැත්ත පළ කෙළේය. 

 
 * ආනයන හා අපනයන අංශවල සහෙයෝගය ඇතිව හා ෙපෞද්ගලික 

අංශෙය් මැදිහත් වීෙමන් ශී ලංකා  -  ලිබියන් ව ාපාරික මණ්ඩල යක් 
පිහිටුවීමට එකඟත්වයකට එළඹිණ. 

 
 * ලිබියානු වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල යත් ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයත් 

අතර අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරිම සඳහා අවශ  කටයුතු 
ෙකෙරමින් පවතී. 

 
ආර්ථික ක ටයුතු අංශෙය් නිලධාරීන්, සිකිලා ෙපේමවර්ධන මිය, නිෙයෝජ  
අධ ක්ෂිකා, ආර්ථික ක ටයුතු අංශය 
 
 * ශී ලංකාව ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය අමාත  මණ්ඩලෙය් කියාකාරී 

කණ්ඩායෙම් සාමාජිකෙයක් වන ෙහයින්, එම කණ්ඩායෙම් රැස්වීම් 
සඳහා ගරු විෙද්ශ අමාත වරයා සහභාගි විය. එහි පැවැති සාකච්ඡා වලදී 
පබල ෙලස සාකච්ඡාවට බඳුන් වූෙය් මතෙභ්දයට තුඩු දී තිෙබන 
පාකිස්ථානෙය් ගැටළුව පිළිබඳවය. ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත වරයාෙග්  පධානත්වෙයන් යුතු ශී ලංකා නිෙයෝජිත පිරිස ෙපොදු 
රාජ  මණ්ඩලෙයන් පාකිස්ථානෙය් සාමාජිකත්වය අත් හිටුවීම ෙකෙරහි 
දැඩි ෙලස විෙරෝධය පළ කෙළේය. 

 
 * ෙබොෙහෝ විට, ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය අමාත  මණ්ඩල කියාකාරී 

කණ්ඩායම සඳහා තුන්වැනි වතාවටත් පත් වුණ එකම රට ශි ලංකාව විය 
හැකිය.  

 
ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජෙය් අතිගරු ජනාධිපතිවරයා 2007 ෙනොවැම්බර් 26 - 
28 කාලෙය්දී සිදු කළ සංචාරය 
 
 * අතිගරු ජනාධිපතිවරයාෙග් නිෙයෝජිත කණ්ඩායමට ගරු විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත වරයා ද ඇතුළත් විය.  
 
 * අතිගරු ජනාධිපතිවරයාෙග් ෙමම සංචාරෙය්දී සාමාජිකයන් 29 

ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත ව ාපාරික නිෙයෝජිත කණ්ඩායමක් ද 
පැමිණිෙය්ය. 

 
 * ශී ලංකාෙව් ආෙයෝජන අවස්ථා පිළිබඳව මහත් වූ උනන්දුවක් දක්වන 

ලද ඉහල ෙපෙළේ ඉරාන ව ාපාරිකයන් 150 කට ආසන්න සංඛ ාවකෙග් 
සහභාගිත්වය ඇතිව 2007 ෙනොවැම්බර් 26 වැනි දින ෙටෙහරානෙය් දී ශී 
ලංකා ආෙයෝජන හා ව ාපාරික සංසදය පවත්වන ලදී. 

 
 * 2007 ෙනොවැම්බර් 27 වැනි දින ශී ලංකා ව ාපාරික නිෙයෝජිත 

කණ්ඩායම් සඳහා ඉරාන ව ාපාරිකයන් එකිෙනකා අතර සාකච්ඡා 
පැවැත්වීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කරන ලදී.  

 
 * ව ාපාරික නිෙයෝජිත කණ්ඩායෙම් ගමන් වියදම් හා නවාතැන් පහසුකම් 

සඳහා වන පිරිවැය එම නිෙයෝජිත කණ්ඩායම විසින්ම දරන ලදී.  
 
 * ෙමම සංචාරය අතරවාරෙය්දී පහත සඳහන් ගිවිසුම් හා අවෙබෝධතා 

ගිවිසුම් සඳහා අත්සන් තබන ලදී. මීට අමතරව, ඛණිජ ෙතල් මිලදී 
ගැනීම සඳහා ආසන්න වශෙයන් ඇ. ෙඩො. මිලියන 700 ක් වටිනා ෙපොළී 
රහිත  ණය පහසුකමක් මාස හතරක කාලයක් සඳහා ලබා දීමට ද 
ඉරානය එකඟ විය.  

 

 1. ශී ලංකාව හා ඉරානය අතර සමුදික ෙවෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ 
ගිවිසුම 

 2. ෙර්ගු නීති නිසි ෙලස ෙයොදවා ගැනීම සඳහා හා ෙර්ගු කටයුතු වලදී 
සිදුවන වැරදි වැළැක්වීම, විමර්ශනය කිරීම සහ මර්දනය කිරීම 
සඳහා ශී ලංකාව හා ඉරානය අතර අෙන ෝන  පරිපාලන සහාය 
පිළිබඳ ද්වීපාර්ශ්වික ගිවිසුම. 

 3. ශී ලංකාෙව් උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව ාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් 
කටයුතු පිළිබඳ අවෙබෝධතා ගිවිසුම (ඇ. ෙඩො. මිලියන 450) 

 4. ශී ලංකාෙව් ෙතල් පිරිපහදු ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා ශී ලංකා 
පජාතන්තික සමාජවාදී ජනරජය හා ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජය 
අතර අවෙබෝධතා ගිවිසුම (ඇ. ෙඩො. මිලියන 750) 

 5. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනසන්නිෙව්දන හා 
පවෘත්ති අමාත ාංශය හා ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජෙය් ගුවන් විදුලි 
මධ ස්ථානය අතර මාධ  සහෙයෝගීතාව සඳහා අවෙබෝධතා 
ගිවිසුම. 

 6. මූල  හා තාක්ෂණික සහෙයෝගීතාව සඳහා පහසුකම් සැලසීම 
පිළිබඳ ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය සහ ඉරාන ඉස්ලාමීය 
රාජ ෙය් ෙමොස්ටාසාෆාන් පදනම අතර අවෙබෝධතා ගිවිසුම  

 7.  ශී ලංකාෙව් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල බලමණ්ඩලය සහ 
ඉරාන වාණිජ කර්මාන්ත සහ පතල් මණ්ඩල අතර අවෙබෝධතා 
ගිවිසුම 

 8. ශී ලංකාෙව් ජාතික වාණිජ මණ්ඩලය හා ඉරානෙය් වාණිජ 
කර්මාන්ත හා පතල් බලමණ්ඩලය අතර අවෙබෝධතා ගිවිසුම. 

 
සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව වැඩිදියුණු කිරීම හා නවීකරණය කිරීම. 
 
 * සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුෙව් දැනට පවතින ෙතල් පිරිපහදු ධාරිතාව 

දියුණු කිරීම සඳහා (දිනකට  බැරල් 50,000 ක සිට දිනකට බැරල් 
100,000 දක්වා) සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව වැඩි දියුණු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාව හා ඉරානය අතර ගිවිසුමකට 2008 අෙගෝස්තු 
මසදී අත්සන් තබන ලදී. ෙමම ව ාපෘතිය කියාත්මක වූෙය් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා 2007 ෙනොවැම්බර් මස ඉරානෙය් සිදුකළ සංචාරෙය්දී 
ඉරාන ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැති සාකච්ඡ වලින් අනතුරුවය. 

 
 * ඉරාන පාර්ශ්වය ෙතල් පිරිපහදුව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සහ එහි 

නවීකරණ කටයුතු සඳහා ඉරාන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව (EDBI) 
හරහා මූල   ආධාර ලබාෙදමින් සිටියි. ඉරාන හා ශී ලංකා තාක්ෂණ 
ශිල්පී කන්ඩායම් ෙදකක් විසින් ෙම් දිනවල ෙමම වාණිජයම 
ෙකොන්තාත්තුව අවසන් කිරීම හා සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු සිදුකරනු 
ලබමින් සිටී. 

 
උමා ඔය බහු සංවර්ධන ව ාපෘතිය 

 
 * උමා ඔය ජල විදුලි හා වාරිමාර්ග ව ාපෘතිය සඳහා මූල  ආධාර ඉරාන 

රජය සපයා තිෙබ්. ෙමම බහු කාර්ය සංවර්ධන ව ාපෘතිය යටෙත් ශී 
ලංකාෙව් ගිණිෙකොණදිග වියළි කලාපෙය් ෙගොඩබිම් ෙහක්ටයාර් 
5000ක ෙගොඩබිම් පමාණයක් සඳහා ජලය සපයනු ඇති අතර 
ෙම.ෙවො. 100ක විදුලි බලයක් උපදවන ජල විදුලි බලාගාරයක් 
ඉදිකරනු ඇත. 

 
 * ඇ.  ෙඩො. මිලියන 450ක් පමණ වටිනාකමකින් යුත් ෙමම ව ාපෘතිය 

හා අදාල වන අවෙබෝධතා ගිවිසුම, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2007 
ෙනොවැම්බර් මස ඉරානෙය් සිදුකළ සංචාරෙය්දී ෙටෙහරානෙය්දී 
අත්සන් කරන ලදී. 

 
 * ඉ රාන රජය, ඇ.ෙඩො. මිලියන 450ක මූල ාධාර ඉරාන අපනයන 

සංවර්ධන බැංකුව (EDBI) හරහා ලබාදීමට එකඟ වී තිෙබ්. ෙමම 
ව ාපෘතිය සඳහා මූල ාධාර සැපයීම පිළිබඳ ගිවිසුමට 2008 අෙපේල් 
මස 28 වැනි දින අත්සන් තබන ලදී. 

ෙබොර ෙතල් මිලදී ගැනීම සඳහා ඉරාන ණය පහසුකම 
 
 * ඛනිජ ෙතල් මිලදී ගැනීම සඳහා ෙපොළී රහිත ණය පහසුකම්, මාස 

හතරක් සඳහා ලබා දීමට ඉරාන රජය එකඟ වී ඇත. සහනදායී පදනම 
මත මාස හතරක කාලසීමාවක් දක්වා වර්තමානෙය් ලබා ෙදන 
පහසුකම තව මාස 3ක අමතර කාල සීමාවක් දක්වා ලබා දීමටද 
ඉරාන රජය එකඟ වීම. ෙමම පහසුකම ලද්ෙද් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  
2007 ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී ඉරානෙය් සිදුකළ සංචාරය අතරවාරෙය්දී 
ඉරාන ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවල පතිඵලයක් 
වශෙයනි. 

 
 

ශී ලංකාෙව් ආෙයෝජන සිදු කිරීම සඳහා ඉරානෙය් ෙමොස්ටාසාෆාන් පදනම 
 

 * මූල  හා තාක්ෂණික සහෙයෝගීතාව සඳහා පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳ 
ඉරා නෙය් ෙමොස්ටාසාෆාන් පදනම හා ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය 
අතර අවෙබෝධතා ගිවිසුමකට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සංචාරය 
අතර වාරෙය්දී අත්සන් තබන ලදී. 

 
ෙවළඳ සම්බන්ධතා 

 
 * ෙදරට අතර ඉහළම ද්විපාර්ශ්වික ෙවළඳ පිරිවැටුමක් වාර්තා කරමින් 

ඉරානය හා ශී ලංකාව අතර සමස්ථ ද්විපාර්ශ්වික ෙවළඳ පිරිවැටුම් 
2007 වර්ෂෙය්දී ඇ.ෙඩො. මිලියන 902.1 දක්වා වැඩිකර තිෙබ්. 2006 
වර්ෂෙය්දී ෙමය ඇ.ෙඩො. මිලියන 810.5ක් ෙලස වාර්තා විය. 

 
 * අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සිය ධූරෙය් රාජකාරි භාර ගත් දා සිට ඉරානය 

හා ශී ලංකාව අතර සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කිරීම ෙකෙරහි අවධානය 
ෙයොමු කිරීෙම් පතිඵලයක් ෙලස ෙදරට අතර සම්බන්ධතා වැඩිවීම 
ෙමමගින් පිළිඹිඹු ෙව්. එතුමා 2007 ෙනොවැම්බර් මස ඉරානෙය් 
සිදුකළ සංචාරය ෙමම කර්තව යත් මුදුන් පමුණුවා ගැනීමකි. 

[ගරු දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන මහතා] 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1663 1664 

  ආර්ථික කටයුතු අංශෙයන් නිලධාරීන්  
  ආර්ථික කටයුතු අංශෙය් අධ ක්ෂ ජනරාල් අහමඩ් ඒ. ජවාඩ් මහතා 

සහ එම අංශෙය් සහාකර අධ ක්ෂ නිලූක කඳුරුගමුව මහතා. 
  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ජපාන සංචාරය - 2007 ෙදසැම්බර් 8 - 11 
 
 * අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජපානෙය් සිදුකළ සංචාරයට ගරු විෙද්ශ 

කටයුතු අමාත වරායද සහභාගි විය. 
 
 * සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන සිදුකිරීම සඳහා සුදුසු රටක් ෙලස ශී ලංකාෙව් 

අති යහපත් වාතාවරණය පක්ෙෂේපණය කිරීම සඳහා ෙටෝකිෙයො නුවර 
ඉම්පීරියල් ෙහෝටලෙය්දී අතිසාර්ථක ව ාපාරික හා ආෙයෝජන 
සංසදයක් පවත්වන ලදී. ෙමම අවස්ථාවට අනාග තෙය්දී ආෙයෝජනය 
කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන ජපන් ජාතික ආෙයෝජකයන් 260ක් 
සහභාගි වූහ. ෙමම සංසදෙය් මූලික ෙද්ශනය විෙද්ශ අමාත  ෙරෝහිත 
ෙබෝෙගොල්ලාගම මහතා විසින් සිදුකරන ලද අතර ජපානෙය් උප 
විෙද්ශ අමාත  ඔසාමු ෙනො මහතා ද ෙද්ශනයක් පැවැත්විය. ෙමම 
අවස්ථාවට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද සහභාගි විය. 

 
 * අතිගරු ජනාධිපතිවරයා සමඟ ෙමම සංචාරයට එක්වූ සාමාජිකයන් 

45ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත ශී ලංකා ව ාපාරික නිෙයෝජිත 
කණ්ඩායමක් සඳහා ඉරාන ව ාපාරිකයන් සමඟ ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ව ාපාරික රැස්වීම් පැවැත්විමට කටයුතු සංවිධානය කරන 
ලදී. ඔවුන්ෙග් සංචාරය සඳහා සම්පාදන කටයුතු ෙමම අමාත ාංශෙය් 
ආර්ථික කටයුතු අංශය ජපානෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා 
එක්ව සැළසූ අතර ජනාධිපතිවරයා සමඟ මීට සහභාගි වූ 
ව ාපාරිකෙයෝ සිය ගුවන් ගමන් වියදම් හා ගුවන් පහසුකම් සඳහා 
වියදම් දැරූහ. 

 
 * ජපානෙය් ශී ලංකා තානාපති වරයා විසින් ව ාපාරිකයන් සඳහා 

පවත්වන ලද දිවාෙභෝජන සංගහයක දී ජපානෙය් හා ශී ලංකාෙව් 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ද පමුඛයන් 50 කට පමණ ෙජ ෂ්ඨ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සමඟ අෙනෝන ය වශෙයන් 
කථාබස්කිරීමට හා අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබිණ. 
ෙමම අවස්ථාෙව් දී විවිධ පශ්න ඇසීම සඳහා හා පිළිතුරු සැපයීම 
සඳහා සැසිවාරයක් පවත්වන ලද අතර ෙමහිදී විෙද්ශ අමාත  
ෙබෝෙගොල්ලාගම මහතා ශී ලාංකික ව ාපාරිකයන් සමඟ එක්ව නගන 
ලද පශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීය. 

 
 * එල්. එන්. ජී. පහසුකමක් ඇතිකරලීම සඳහා ෙමම සංචාරය 

අතරවාරෙය්දී විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශය හා ජාත න්තර 
සහෙයෝගීතාවය සඳහා ජපාන බැංකුව (JBIC) අතර අවෙබෝධතා 
ගිවිසුමකට අත්සන් තබන ලදී. ෙමම අවෙබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් 
කිරීෙමන් අනතුරුව, ඉහත ව ාපෘතිය සඳහා ශක තා අධ නයක් 
සිදුකිරීමට ජාත න්තර සහෙයෝගීතාව සඳහා ජපාන බැංකුව ජපන් 
ෙයන් මිලියන 820ක් සඳහා ණය පහසුකමක් ලබා දුනි. ෙමම දිනවල 
විදුලි බල හා බල ශක්ති අමාත ාංශය ෙමම ශක තා අධ යනය 
සිදුකිරීම සඳහා සුදුසු උපෙද්ශකවරෙයක් ෙසොයාගැනීෙම් කියාවලිෙය් 
නිරතව සිටියි. 

 
 * ෙමම සංචාරය අතරවාරෙය්දී පළාත් පාලන බලධාරීන්ෙග් හැකියාව 

වර්ධනය කිරීම උෙදසා සහ උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත් 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා නැවත ෙගොඩනැඟීම උෙදසා ශී ලංකා 
රජයට සහාය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ජපාන රජය සළකා බලන බව 
දැනුම් දුන්නාය. අගාමාත  ෆුකුඩ මහතා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ 
පැවති සාක්ච්ඡාවලදී නැ  ෙඟනහිර පළාෙත් ජන ෙකොටස් තුනම 
නිෙයෝජනය වන පරිදි ඊළඟ තුන් අවුරුදු කාලෙය්දී තරුණ තරුණියන් 
500 කට ආරාධනා කිරීමට ජපානය සැලසුම් කරන බව දැනුම් 
දුන්ෙන්ය. 

 
 * වාරිකව සාකච්ඡා පවත්වා ශී ලංකාෙව් ජපන් ආෙයෝජන සිදුකිරීම තව 

දුරටත් පවර්ධන කිරීම සඳහා ව ාපාරික වාතාවරණය වැඩි දියුණු 
කිරීම අරමුණු කරගන්නා රාජ  - ෙපෞද්ගලික ඒකාබද්ධ සංසදයක් 
පිහිටුවීමට ද ෙදපාර්ශ්වය එකඟ විය. 

 
 * වරාය, ගුවන්ෙතොටුපල, විදුලි සංෙද්ශ, මංමාවත් හා විදුලි බල සහ ශී 

ලං කාෙව් අෙනකුත් ක්ෙෂේත ඇතුළත් වන ආර්ථික යටිතල පහසුකම් 
පවර්ධනය කිරීම සඳහා විෙද්ශ සංවර්ධන සහාය අඛණ්ඩව ලබා දීම 
ජපන් රජෙය් ඇති ඇපකැප වීම ඒ රජය පකාශ කළාය. 

 
 * 2008 වර්ෂය සඳහා ජපානෙයන් ෙයන් බිලියන 1.9ක් ලබාදීම 

පිළිබඳව විෙද්ශ අමාත  ෙකොමුරා මහතා ෙමම සංචාරෙය් දී පකාශ 
කළාය. එල්. එන්. ජී. ව ාපෘතිය, ෙමොරගහකන්ද සංවර්ධන ව ාපෘතිය 
ඇතුළු ව ාපෘති කීපයක් සඳහා සහ ෙවරළාරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ශමිකයන් සඳහා ජාත න්තර ෙරෝහල සහ 
ෙහදියන් සඳහා පාසැලක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ද සහාය ඉල්ලා 
සිටින ලදී. 

 * නම්කරන ලද ශී ලාංකික ගුවන් ෙසේවාවල යානා ෙගොඩබැස්සවීම 
සඳහා නියමිත ස්ථාන වැඩිකරන ෙමන් ජනාධිපතිතුමා කරන ලද 
ඉල්ලීමකට පතිචාර දක්වමින්, නරිටා හා හෙන්ඩා 
ගුවන්ෙතොටුපළවල්වල ඉඩකඩ අවසන් වී තිෙබන නිසා ජපානෙය් 
පිහිටි  අෙනකුත් ගුවන්ෙතොටුපලවල ශී ලංකාෙවන් පැමිෙණන 
අතිෙර්ක ගුවන්යානා සඳහා ඉඩකඩ ලබා දී තිෙබන බව ජපාන 
පාර්ශ්වය දැනුම් දුන්ෙන්ය. 

 
  ආර්ථික කටයුතු අංශෙය් නිලධාරින්, 
  ආර්ථික කටයුතු අංශෙය් අධ ක්ෂ ජනරාල් අහමඩ් ඒ. ජවාඩ් මහතා  
 
 

ඇමුණුම IV 
 

2007 වර්ෂෙය්දී ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා විසින් සිදු කරන ලද 
සංචාරවල ෙද්ශපාලන පැතිකඩ. 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා චීනෙය් කළ සංචාරය. 
කාල සීමාව : ෙපබරවාරි මස 27 සිට මාර්තු මස 04 දක්වා. 
සංචාරෙය් අරමුණු : 

 
බීජිං, සැන්හයි හා ගුවන්ග් යූ හි පැවැත් වූ 05 වැනි සංවත්සර සැමැරුම් 

සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් සමඟ සහභාගි විය. සංචාරය අතරවාරෙය් දී 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් චීන ජනාධිපති හූ ජින්ටා ඕ හා අගාමාත  ෙචන් 
ජියාෙබෝ සමඟ දීර්ඝ සාකච්ඡා පැවැත්වූෙය්ය. 

 
ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මඟින් මූලික පියවර තබන ලදුව කෘෂිකර්ම, 

අධ ාපන, සංස්කෘතික හා ආර්ථික සහෙයෝගිතාව පිළිබඳ අංශ පිළිබඳ වූ 
සහෙයෝගිතා ගිවිසුම් අටක් රාජ  නිල සංචාරය තුළදී විෙද්ශ අමාත ාංශය සහ 
අෙනකුත් අදාළ ෙර්ඛීය නිෙයෝජිතායතන හා චීනය අතර අත්සන් ෙකරිණ. 
ෙමම ගිවිසුම් අත්සන් තැබීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් ඉහත සඳහන් කළ අංශ 
සම්බන්ධෙයන් මූලික මට්ටෙම් පාෙයෝගික සහෙයෝගිතාව ස්ථාපනය කර තිෙබ්. 
චීන රජය විසින් ශී ලාංකික ශිෂ යන්ට ලබා ෙදන ශිෂ ත්ව සංඛ ාව 80 සිට 
104 දක්වා වැඩි කර තිෙබ්. බීජිං විෙද්ශ අධ ාපන විශ්ව විද ාලෙය් සිංහල 
අධ යන අංශය හා කැළණිය විශ්ව විද ාලය අතර ද ෙදරෙට් සෙහෝදර පාසල් 
සම්බන්ධ කරමින් ද ශිෂ  ශිෂ ාවන් හුවමාරු වැඩසටහන් ආරම්භ කර තිෙබ්. 
එහි මුල් පියවරක් වශෙයන් මිතත්වය හා අධ ාපන හුවමාරු පවර්ධනය කිරීමට 
හා සංස්කෘතික සබඳතා වැඩි දියුනු කිරීම සඳහා බීජිං හි 80 ෙච් උසස් පාසල 
සමඟ සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක විද ාලය සම්බන්ධ කර තිෙබ්. 

 
සංස්කෘතික පර්ෙය්ෂණ හා තාක්ෂනය වර්ධනය කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම 

සහෙයෝගීතා ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් ගත් කළ කෘෂිකර්ම යාන්තීකරණ 
විද ාව සඳහා චීන අධ ාපන පීඨෙයන් ඉහළ මට්ටෙම් නිෙයෝජිත කණ්ඩායමක් 
ශී ලංකාෙව් සංචාරය කෙළේය. 

 
ශී ලංකාෙව් ජාත න්තර ෙබෞද්ධ කලාපය තුළ ෙබෞද්ධ ස්තූපයක් හා චීන 

සංස්කෘතික මධයස්ථානයක් ඉදි කිරීමට විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා චීන 
රජෙය් සහාය විෙශේෂෙයන් පැතුෙව්ය. ෙමම ව ාපෘතිය පිළිබඳ වැඩිදුර සාකච්ඡා 
සිදු ෙකෙරමින් පවතී. 

 
කාල සීමාව : 2007 ෙදසැම්බර් 19 සිට 22 දක්වා 
 
සංචාරෙය් අරමුණු : 2007 ෙදසැම්බර් 20 වැනි දින ෂැන්හයි ෙකොන්සල් 
කාර්යාලය විවෘත කිරීමට සහභාගි වීම. 
 

විවෘත කිරීෙම් උෙළලට සමගාමීව ෂැන්හයි  හි ආර්ථික කටයුතු හා 
ජාත න්තර සබඳතා විෂය භාර  නිෙයෝජ  අමාත  මෑන්ග් එඩ්න්ජි මැතිතුමන් 
සමඟ ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා ආර්ථික සහෙයෝගීතාව ඇති කළ හැකි 
අංශ පිළිබඳ ඵලදායි සාකච්ඡා පැවැත්වූෙය්ය. හම්බන්ෙතොට වරාය සංවර්ධනය 
කරනුෙය් චීන රජෙය් සහය මත වන  ෙහයින් ෙදරට අතර වඩා වැඩි ආර්ථික 
සහෙයෝගීතාවන් ඇති කරනු සඳහා ෂැන්හයි වරාය හා හම්බන්ෙතොට වරාය 
අතර සබඳතා ඇති කිරීමට ගරු විෙද්ශ අමාත වරයා ෙයෝජනා කෙළේය. ෙමම 
සංචාරය අතරවාරෙය් දී ගරු අමාත තුමා ෙහොන්ඩ් සු පෙද්ශෙය් සංචාරය කළ 
අතර ෙසප්ලෑන්ග් පාන්තෙය් උප ආණ්ඩුකාර ෙසොන්ග් ෂාන් මහතා ද හමු විය. 
වඩා සමීප සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා හැන්ග්යු නගරය ශී 
ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් සමඟ සෙහෝදර නගරයක් බවට පත් කිරීෙම් 
ෙයෝජනාව ෙමම සාකච්ඡාවලදී විෙශේෂෙයන් සඳහන් ෙකරිණ. 

 
ෂැන්හායි හි පච්ච වර්ණ ෙබෞද්ධ විහාරෙය් පධාන සංඝනායක හා චීන 

ෙබෞද්ධ සංගමෙය් උප සභාපති පූජ  ආචර්ය ජු ෂින්ග් මහතා ද සමඟ රැස්වීමක් 
පැවැත්වුෙය්ය. ශී ලංකාෙව් සංචාරයක නිරතවන ෙමන් ආචාර්ය ජු ෂින්ග් මහතා 
ෙවත ආරාධනයක් කළ විෙද්ශ අමාත වරයා ශී ලංකාෙව් ෙබෞද්ධ කලාපයක් 
ඇති කිරීම සඳහා ඔහුෙග් සහයා අයැද සිටිෙය්ය. 

 
ඉහත සංචාරෙය් පතිඵලයක් වශෙයන් ෙසජියැන් පාන්තෙය් උප 

ආණ්ඩුකාර ෙසොන්ග් ෂාන් මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් වූ ෙතොරතුරු 
කර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උප පධානි ෙසන්ග් හැෙමොවින්, විෙද්ශ කටයුතු 
උප අධ ක්ෂ ෙෂන්ග් ෙබෝ, ආර්ථික හා ෙවළඳ උප පධානි ෙචන්ග් රැෆැන්ග් සහ 
බ්න්ග්ප්ලැන්ග් දිස්තික්කෙය් පධානි සැන්ග් ෙජන්ග්, ෙසජියෑන්ග් මහජන 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1665 1666 

[ගරු දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන මහතා] 

රජෙය් පධානි සූ ජුන් යන මහත්වරුන්ෙග් සහ යෑන්ග් ජින්ග් මහත්මියෙගන් ද 
සමන්විත නිෙයෝජිත කණ්ඩායමක් 2008 අෙපේල් මස 17-19 දිනවල ෙමරට 
සංචාරය කළහ. 

 
2007 ෙදසැම්බර් මස හෑන්ග්සු නගරෙය් විෙද්ශ කටයුතු ගරු අමාත තුමා 

සිදු කළ සංචාරෙය් දී ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් නගරය හා හැන්ග්සු නගරය 
සෙහෝදර නගර බවට පත් කිරීෙම් කාර්ය මුදුන්පත් විය. 

 
ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් නගරාධිපතිවරයාෙග් නායකත්වය යටෙත් ශී 

ජයවර්ධනපුර ෙකෝටෙට් හා හැන්ග්සු අතර සෙහෝදර නගර ස්ථාපනය කිරීෙම් 
ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම සඳහා නිෙයෝජිත කණ්ඩායමක් ෙසජියෑන් පාන්තෙයහි 
සංචාරය කෙළේය. 

 
ෙවළඳ හා ආර්ථික සහෙයෝගිතාවක් ඇතිකිරීෙම් අංශය සම්බන්ධෙයන් 

ගත්කල නැ ෙඟනහිර චීනය පාන්ත සමඟ දැනටමත් සමීප සබඳතා ඇතිෙවමින් 
පවතී. ශී ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩලය හා ජාත න්තර ෙවළදාෙම් පවර්ධනය 
කිරීෙම් චීන මණ්ඩලෙය් ෂියෑන්ග් සු, ෆුජියෑන්ග්, හියුමන් හා අන්හුයි පාන්තවල 
ඇති උප කාර්යාල සමග සහෙයෝගිතා ගිවිසුම් හතරක් අත්සන් තබනු ලැබිණ. 
ජාත න්තර ෙවළඳාම පිළිබඳ චීන මණ්ඩලෙය් ෙවබ් අඩවි ෙබොෙහෝමයක ශී 
ලංකාෙව් ආෙයෝජන කිරීම පිළිබඳ විස්තර පළ කර තිෙබ්. ආෙයෝජන හා 
ෙවළඳාම තවදුරටත් පවර්ධනය කිරීම සඳහා ෂැන්හයි නුවර ශී ලංකා 
කාර්යාලයක් විවෘත කර තිෙබ්. ෂැන්ග්හයි නුවර සිට සාමාජිකයන් ෙදොෙළොස් 
ෙදෙනකුෙගන් යුත් ආෙයෝජන නිෙයෝජිත කණ්ඩායමක් ෂැන්හයි නුවර සිට 
සාකච්ඡා සඳහා ශී ලංකාවට ෙම් වන විටත් පැමිණ ඇති අතර අනාගතෙය්දී 
සහෙයෝගිතා ව ාපාර ඇති කිරීම සඳහා සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටි. 2008 ජුනි 
සිට සැප්තැම්බර් දක්වා චීන ෙවළද අංශෙය් සිට ශී ලංකාවට දැනුවත් වීම සඳහා 
වූ සංචාර 05ක් දැනටමත් සංවිධානය කර තිෙබ්. නුවර එළිය හා ෙයොන්ක්සු 
(හුනාන් පාන්තෙය්) එකතු කරමින් හා ෙබන්ෙතොට හා යෑන්ග් ෙචන්ග් 
(ජියැන්ග්සු පාන්තෙය්) එකතු කරමින් සෙහෝදර නගර සඳහා තවත් ගිවිසුම් 
ෙදකකට අත්සන් තැබිණ. 

 
2008 සැප්තැම්බර් 28-27 දක්වා දිනවල ෂැන්හයි හි උප නගරාධිපති අයි 

බාඕජුන් මහතා ඉහළ මට්ටෙම් නිෙයෝජිත පිරිසක් සමඟ ශී ලංකාෙව් සංචාරය 
කෙළේය. ඔහු ෙවළඳ හා ආෙයෝජන සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් ද්විපාර්ශ්වික 
සහෙයෝගිතාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම හා පවර්ධනය කිරීම සඳහා සහ ශී ලංකාව 
සමඟ පවත්නා සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙකොළඹ නගරාධිපති සහ 
ආෙයෝජන කටයතු අමාත වරයා හා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් නිලධාරීන් ද හමු 
වූෙය්ය. 

 
කාල සීමාව :  
2008 අෙපේල් 09-12 දක්වා 
 
සංචාරෙය් අරමුණු : 
 

ෙබොආඕ සංසදය සඳහා සහභාගිවීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් චීනෙය් 
හයිනන් හි කළ සංචාරයට සහභාගි විය. ෙබොආඕ සංසදය නව ශතවර්සය තුළ දී 
ආසියා ෙව් අනාගතය හැඩගසා ගැනීමට උපකාර වන, කලාපීය හා ජ ාත න්තර 
ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන බුද්ධිමතුන්ෙග් ෙව්දිකාවක් ෙලස සැළෙක්. 
ෙමය අඩු වැඩි වශෙයන් ෙලෝක ආර්ථික සංසදය සමඟ සැසෙද්. විෙද්ශ 
අමාත වරයා ෙබොආඕ හි කළ සංචාරය අතරවාරර්ෙය් දී අතිගරු, ජනාධිපතිතුමා 
හා ශී ලංකා නිෙයෝජිත කණ්ඩායම හා ජනාධිපති හු ජින්ටාඕ මහතාත් අතර 
ද්විපාර්ශ්වික රැස්වීමක් පවත්වනු ලැබිණ. එහි දී විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 
සහ චීනෙය් විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා අතර ආර්ථික සංවර්ධනය හා 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ වැදගත් ෙතොරතුරු සාකච්ඡා විය. 

 
සහාය මත ශී ලංකාව තුළ ආරම්භ කර ඇති යටිතල පහසුකම් සැළසීෙම් 

ව ාපෘති කඩිනම් කිරීම පිළිබඳ විෙශේෂෙයන් සඳහන් ෙකරිණ. ගරු විෙද්ශ 
අමාත තුමා පකිස්ථාන විෙද්ශ අමාත තුමා සමග ද්විපාර්ශ්වික හමුවක් ද 
පැවැත්වූෙය්ය. 

 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙග් ජපාන සංචාරය : 2007 ජුනි 26 - 29 
දිනවල 
 
සංචාරය සඳහා ෙහේතු : 
 

ජපාන විෙද්ශ  අමාත ාංශය මඟින් කළ ආරාධනයකට අනුව සංචාරය සිදු 
ෙක රිණ. විෙද්ශ අමාත  ධූරෙය් වැඩ භාර ගැනීෙමන් පසු ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ජපානෙය් කළ පළමු සංචාරය ෙමය ෙව්. ජපාන රජය සාමාන ෙයන් 
එහි මිත රටවල නව විෙද්ශ අමාත වරුන්ට, ශුභාශිංසන හුවමාරු කර ගැනීම 
සඳහා  සහ ද්විපාර්ශ්වික වශෙයන් වැදගත් වන කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 
එරට සංචාරවල නිරත වන ෙමන් ආරාධනය කරයි. 

 
සංචාරෙය් අරමුණු : 

 
ශී ලංකාව සහ ජපානය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් 

කිරීම සදහා සංචාරය මහත් ෙසේ උපකාර විය. 

ජපානය ශී ලංකාවට වැඩි වශෙයන්ම ආධාර කරන රට වන අතර එය 
සුනාමි නැවත ඉදිකිරීෙම් හා පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් කටයුතු සඳහා විශාල 
දායකත්වයක් දැරුවාය. (වර්තමානෙය්, ශී ලංකාව ලද සමස්ත ද්විපාර්ශ්වික 
ආධාර වලින් 60%ක් ජපාන  ‘OAD’ වලින් සමන්විත වන අතර එය ශී 
ලංකාවට ගලා ආ සමස්ථ ආධාරවලින් 40% කට සමාන ෙව්. ජපානය ශී 
ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම ආෙයෝජනය කරන රටක් ද ෙව්. (ෙම් වන විට ආෙයෝජන 
මණ්ඩලෙය් ලියාපදිංචි වූ ශී ලංකාව තුළ ඇති සෘජු ආෙයෝජන සංඛ ාව 55කට 
වැඩි ෙව්. 2007 වර්ෂෙය් දන්ත අනුව ෙමම අෙයෝජන මඟින් සෘජු රැකියා 
අවස්ථා 13,400 කට වඩා වැඩි පමාණයක් සළසා ඇත.) 

 
ජපානය, සම සභාපතිත්වය දරමින් ශී ලංකා සාම කියාදාමය තුළ විශාල 

කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ජපානය  HGEP හි පමුඛතා කාර්යභාරයක් ද ඉටු 
කරයි. උතුරු නැෙගනහිර ඇතුළුව ශී ලංකාව තුළ මානුෂික ෙමෙහවර වල 
නිරත වන ජපාන රාජ  ෙනොවන සංවිධාන සැළකිය යුතු පමාණයක් ඇත. 
 
ඉහත 1 හි සඳහන් කල පරිදි ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා ජපානය හා  
ශී ලංකාව අතර අනාගත ෙද්ශපාලන, ආර්ථික හා සංස්කෘතික සහෙයෝගීතාව 
ඇති කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ, ෙද්ශපාලන, මාධ , ව ාපාර, රාජ  
ෙනොවන සංවිධාන හා අධ ාපනායතන ඇතුළු ජපන් සමාජෙය් විශාල  ෙකොටසක් 
සමග ද එරට ෙවෙසන ශී ලාංකික පජාව සමග ද සාකච්ඡා පැවැත්වූෙය්ය. 
 
සංචාරය අතරවාරෙය් දී ගරු අමාත තුමා ෙවන් ෙවන් අවස්ථාවලදී මාධ  හා 
අධ ාපනායතන ඇමතුෙව්ය. තස්තවාදය මර්ධනය කිරීම සඳහාත් රෙට් අර්බුදය 
සම්බන්ධෙයන් තිරසාර ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ඇතිකර ගැනීම සඳහා රජය දරන 
පයත්න පිළිබඳව ගරු විෙද්ශ අමාත වරයා ඔවුන්ට පැහැදිලි අවෙබෝධයක් 
ඇතිවන අයුරින් කරුණු පැහැදිලි කෙළේය.  
 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ පහත සඳහන් ෙයෝජනා 
සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර කටයුතු කළ යුතු බවට ජපාන රජෙය් අවධානය ෙයොමු 
විය.  
 
 - ජපානෙය් එල්.ටී.ටී.ඊ. යට අයත් වත්කම් ඇෙතොත් ඒවා අත්හිටුවීම. 
 
 - එල්.ටී.ටී.ඊ. කියාකාරකම් සම්බන්ධෙයන් බුද්ධි ෙතොරතුරු හුවමාරු කර 

ගැනීම සඳහා අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් ඇතිකර ගැනීම.  
 
 - ශී ලංකාෙව් සංවර්ධන ව ාපෘති සඳහා ජපාන OAD වැඩි කිරීම. 
 
 - ශී ලංකාෙව් ෙවරළාරක්ෂක පුහුණු ආයතනයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා 

ජපාන ආධාර. 
 
 - ශී ලංකා උරුමය පිළිබඳ පදර්ශනය සංවිධානය කිරීම (ෙමම පදර්ශනය 

දැනට  ෙටෝකිෙයෝ ජාතික ෙකෞතුකාගාරෙයහි පදර්ශනය ෙකෙරමින් 
පවතින අතර ෙකෞතුකාගාර අධිකාරීන් පවසන අන්දමට ෙමම 
පදර්ශනය නැරඹීම සඳහා දිනපතා විශාල පිරිසක් පැමිෙණ්. ජපන්  
ශී ලංකා සම්බන්ධතා ආරම්භ වූ තැන් සිට ෙමෙතක් පවත්වන ලද 
විශාලතම පදර්ශනය ෙමයයි. ෙමම පදර්ශනය මගින් ෙපර ෙනොවූ 
විරූ අයුරින් ජපානෙයහි ශී ලංකාෙව් පතිරූපය ඉහළ නැංවී තිෙබ්. ෙමම 
පතිරූපය ශී ලංකාෙව් සංචාරක කර්මාන්තෙය් අභිවෘද්ධියට ෙබෙහවින් 
ම ඉවහල් වී තිෙබ්.  

 
  ශී ලංකාෙව් මානව හිතවාදී කටයුතුවල නිරත ජපන් රාජ  ෙනොවන 

සංවිධාන සමග ද ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා සාකච්ඡා පවත්වා 
යම් යම් සැක දුරු කර පශ්න ද විසඳා ඇත. 

 
  උතුරු නැෙගනහිර පළාත්වල අභ න්තර ව අවතැන් වී සිටින පුද්ගලයින් 

නැවත පදිංචි කරවීෙම් කටයුතු පහසු වන පරිදි බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් 
කිරීෙම් කටයුතු ඇතුළු පහළම මට්ටෙම් මිනිස් ආරක්ෂාව සළසන 
කටයුතු සඳහා ෙයන් 370 ක ආධාර පදානය කිරීමට ෙගන ඇති තීරණය 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා සහ හිටපු ජපන් විෙද්ශ අමාත තුමා 
අතර පැවති සාකච්ඡාෙව්දී ජපන් පාර්ශ්වෙයන් පකාශයට පත් විය. ෙමම 
වර්ෂය තුළ දී ෙමම ව ාපෘතිය සඳහා සරණාගතයින් පිළිබඳ එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් තානාපතිවරයාට හා ජාත න්තර රතුකුරුස හමුදාවට 
ඇමරිකන් ෙඩොලර් මිලියනයක් පිරිනැමීමට එකඟත්වය පළ විය.  

 
ගරු  විෙද්ශ ඇමතිතුමා 2007 ෙදසැම්බර් 08 සිට 11 දක්වා කාලය තුළ 
 ජපානෙය් කළ සංචාරය. 
 
 I සංචාරෙය් ෙයදීමට ෙහේතුව ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා සංචාරෙයහි 

ෙයදුෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟය. 
 
 II සංචාරෙයන් පසු ලැබූ පතිඵල 
 

 * අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සංචාරෙය්දී ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා නිෙයෝජිත පිරිෙසේ සාමාජිකයකු විය.  

 
 * ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් ව ාපාරික හා ආෙයෝජන 

සංසදයන් 2007 ෙදසැම්බර් 11 වැනි දින පැවැත්වීම සඳහා 
සංවිධානය ෙකොට තිබුණි.  



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1667 1668 

 * 2007 ෙදසැම්බර් 11 වැනි දින ඉඩම්, යටිතල පහසුකම් පවාහන හා 
සංචාරක කටයුතු අමාත  ගරු ෙමට්සු ෙසෝ ෆුයුෂබා මහතා හමුවිය. 

 

 * කෘෂිකර්ම, වන විද ා හා ධීවර අමාත  ගරු මසෙටොසි වකබයෂි 
මහතා හමුවිය. 

 
මියන්මාරෙය් ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයාෙග් සංචාරය : 2007 ජූනි 10 
වන දින. 
 
 1.(අ)(i) ගරු අමාත වරයා හා ඔහුෙග් ෙල්කම්වරයා මියන්මාරෙය් සිදුකළ 

සංචාර සංඛ ාව 
 
   ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා සහ විෙද්ශ කටයුතු 

ෙල්කම්වරයා මියන්මාරයට එක් වතාවක් පමණක් සංචාරය කර 
තිෙබ්.  

 
 (අ)(ii)  ඔවුන් කළ සංචාර අතරවාරෙය් දී හමුවී තිබූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා 

තනතුරු නාම. 
 
   මියන්මාර් සමූහාණ්ඩුෙව් අගාමාත  අතිගරු ජනරාල් ෙකයින් 

ෙසයින් මහතා ජාතික කමසම්පාදන ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත වරයා, වාණිජ අමාත වරයා සහ ආගමික කටයුතු 
අමාත වරයා ද ෙමම රැස්වීමට සහභාගී වූහ. 

 
 (අ)(iii) ෙමවැනි සංචාර සදහා ෙහේතු 
 
   මියන්මාර් එක්සත් රාජ යත් ශී ලංකා පජාතාන්තීය සමාජවාදී 

ජනරජයත් අතර ද්වීපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා පිළිබඳ පථම ඒකාබද්ධ 
ෙකොමිසම අත්සන් කිරීමට (2007 ජූලි 10 සිට 11 දක්වා) 

 
ඉහත සඳහන් රැස්වීමට සහභාගීවීම සඳහා ගරු අමාත තුමා සහ පිරිස 
මියන්මාරයට ගිෙය් මියන් මාර් එක්සත් රාජධානිෙය් ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා විසින් කරන ලද ආරාධනය අනුවය.  
 
1.  (ආ) සංචාරෙයන් ඉටුකරගත් අරමුණු 
 
ෙමම සංචාරය ෙහේතු ෙකොටෙගන මියන්මාර්හි අතිගරු යුෙන්න් ෙසේන් මහතා 55 
ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත නිෙයෝජිත පිරිසක් සමග 2007 අෙගෝස්තු 27-28 
දිනවල පථමවරට ශී ලංකාෙව් සංචාරයක නිරත වූ අතර එමගින් ෙදරට අතර 
ද්වීපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කරගත හැකි විය. 
 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 2008 ජූනි 11 දින තායිලන්තෙය් නිතර වූ 
චාරිකාව. 
 
1. (ආ)  සංචාරෙයන් ලැබූ පතිඵල 
 
 ද්වීපාර්ශ්වික - ෙදරට අතර එෙතක් පැවැති ද්වීපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා 

ශක්තිමත් කරගන්නා ලදී.  
 
 සංස්කෘතික -  සියළුම රටවල් නිෙයෝජනය කරමින් ශී ලංකාෙවහි ෙබෞද්ධ 

විහාරස්ථානයක් ඉදි කිරීමට පියවර ගන්නා ලදී. 
 
 ෙවළඳ/ආර්ථික -  තායි ෙවළඳ මණ්ඩලෙය්, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ව ාපර 

කමිටුෙව් සභාපති, තායි මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ 
ෙවළඳුන්ෙග් සංගමෙය් සභාපති එචායි අස්සරස ෙකොන් 
මහතා හමුවීම ශී ලංකා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 
සමග පැවති සහෙයෝගීතාව වර්ධනය වීමට ෙහේතු විය.  

 
ශී ලාංකික ව ාපාරිකයින් තුන් ෙදෙනකුට ව ාපාරික/ෙවළඳ කටයුතු සඳහා 
අවස්ථාව උදාවිය. 
 
සහල් සැපයීමට තායි රාජ ෙය් කැමැත්ත පළවිය. ඕනෑම ෙවළාවක  
ශී ලංකාවට සහල් සැපයීමට තායි රජය සූදානම්ය . සත්ව ආහාර නිපදවීෙම් 
ෙමෝල් සහ සතුන් ෙබෝ කිරීෙම් ස්ථාන ෙකෙරහි අවධාරණය කරමින් සත්ව 
පාලන අංශෙය් ව ාපාරික අවස්ථා තිෙබ්දැයි සීපී කණ්ඩායම ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාෙව් ආෙයෝජන මණ්ඩලය සමග කටයුතු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවයි.  
 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 2007 අෙගෝස්තු 29 සිට සැප්තැම්බර් 01 දින 
දක්වා කාලය තුළ මැෙල්සියාෙව් කළ සංචාරය. 
 
මැෙල්සියාෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත , ගරු සයිඩහමීඩ් අල්බාර් මහතා, 
නිෙයෝජ  අගාමාත  හා ආරක්ෂක අමාත  ගරු ඩාෙටෝ ශී ෙමොෙහොමඩ් නජීබ් 
තුන් හා ජී අබ්දුල් රසාක් මහතා හා වැඩ ඇමති ගරු ඩාෙටෝ ෙසරි එස් සාමි 
ෙවල්ලු මහතා සමග ගරු ශී ලංකා විෙද්ශ අමාත තුමා රැස්වීම් පැවැත්වීය.  
ශී ලංකා ඕඅයිසී නිරීක්ෂණ තත්ත්වය අෙප්ක්ෂා කරන බව ෙමම රැස්වීෙම් දී 
සඳහන් කළ ගරු විෙද්හ අමාත තුමා ඒ සඳහා මැෙල්සියාෙව් සහාය ඉල්ලා 
සිටිෙය්ය. නිෙයෝජ  අගාමාත තුමා සමග පවත්වන ලද රැස්වීෙම්දී ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් අෙන ෝන  වශෙයන් සහෙයෝගීව කටයුතු කිරීම ගැන 

විෙශේෂෙයන් සාකච්ඡා කරන ලදී. වැඩ අමාත තුමා සමග කළ සාකච්ඡා වලදී 
නැෙගනහිර පළාෙත් සංවර්ධන ව ාපෘති සඳහා මැෙල්සියාෙව් සහය අෙප්ක්ෂා 
කළ අතර අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදිකිරීම් හා අඩු ආදායම් ලබන්නන්ෙග් නිවාස 
ව ාපෘතිවලදී මැෙල්සියානු ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙයදවීම ගැන කථා කරන ලදී.  
 
තවද ගරු විෙද්ශ අමාත තුමා පංශෙය් ආගමන විගමන, ජාතික අනන තාව හා 
සංවර්ධන සහෙයෝගිතාව පිළිබඳව අමාත , ගරු බයිස් ෙහෝෙටෆියුක්ස් මහතාත්, 
නවසීලන්තෙය් අභ න්තර කටයුතු පිළිබඳ අමාත  ගරු රිචඩ් බාර්කර් මහතාත් 
හමු වී සාකච්ඡා පැවැත්වීය. කාලාලම්පූර් හි ගත කළ කාලය තුළදී ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත තුමා ෙරොයිටර් හා අල්-ජසිරා මාධ  ආයතන සමඟ මාධ  
සාකච්ඡාවලට සහභාගි විය. 

 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙග් තායිලන්ත චාරිකාව - 2007 සහ 2008 

 
 (අ) i ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙග් සිංගප්පූර් චාරිකා - 2007 සහ 

2008  
   2007 ජුනි ....................... ෂන්ගි ලා සංවාදය 
   2008 ෙපබරවාරි........................ සිංගප්පූරුෙව් ගුවන් යාතා 

සංදර්ශනය 
   2008 ජුනි............... ෂන්ගි ලා සංවාදය 
   2008 ජුලි....................... ඒසියාන් කලාපීය සංසදය 
 
  ii සිදුවීම්, පවත්වන ලද ද්විපාර්ශවික රැස්වීම්, සංචාර සඳහා ෙහේතු 

සහභාගි වූ නිළධාරීන් හා එක් එක් සංචාරය පිළිබඳ වියදම් පහත 
සඳහන් ෙව්. අවශ  වූ කල්හී සිංගප්පූරුෙව් දී ආගන්තුක සත්කාර 
කරන ලදී. 

 
   1. ෂන්ගි ලා ද්විපාර්ශවික රැසව්ීම 2007 ජුනි. 
 

   පවත්වන ලද ද්විපාර්ශවික රැස්වීම් පහත සඳහන් ෙව්. 
 
  1. එක්සත් රාජධානිෙය් සන්නද්ධ හමුදා සඳහා රාජ  අමාත , ඇඩම් 

ඉන්ගම් මහතා. 
  2. ඉන්දියාෙව් ආරක්ෂක අමාත , ඒ.ෙක්. ඇන්තනී මහතා. 
  3. තායිලන්තෙය් රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ස්ථිර ෙල්කම්, 

ජනරාල් විනායි පට්ටියකල් මහතා. 
  4. කාම්ෙබෝජියාෙව් නිෙයෝජ  අගාමාත  හා ජාතික ආරක්ෂක 

අමාත  ජනරාල් ටී. බන්හ් මහතා. 
  5. පකිස්ථානෙය් මාණ්ඩලික පධානීන්ෙග් ඒකාබද්ධ කමිටුෙව් 

සභාපති ජනරාල් එස්හාන් උල් හක් මහතා. 
  6. ඉන්දුනීසියාෙව් රාජ  ආරක්ෂක අමාත  මහාචාර්ය ජුෙවොෙනෝ 

සුදර්සෙනෝ මහතා. 
  7. වියට්නාමෙය් නිෙයෝජ  මාණ්ඩලික පධානි ලුතිනන් ජනරාල් 

ගුෙයන් ඩක් ෙසෝට් මහතා. 
  8. පංශෙය් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ මහ ෙල්කම් ශීමත් ෙපටර් රිකට්ස් 

මහතා. 
  9. චීනෙය් මහජන විමුක්ති හමුදාෙව් මාණ්ඩලික ජනරාල්වරුන්ෙග් 

නිෙයෝජ  ජනරාල්, ජනරාල් ෂැන්ග් තුයින්ෂ්ෙයන්ග් මහතා. 
  10. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් රාජ  ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙරොබට් 

ෙග්ට්ස් මහතා. 
  11. සිංගප්පූරුෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත  ෙඡෝර්ජ් ෙය් මහතා. 
  12. සිංගප්පූරුෙව් රාජ  ආරක්ෂක අමාත  ටිෙයෝ ටී ෙගයන් මහතා. 
 
   2. සිංගප්පූරු ගුවන් සංදර්ශනය - 2008 ෙපබරවාරි 
 

   අදාළ නිෙයෝජිත කණ්ඩායම්වල නායකයන් සමඟ ද්විපාර්ශවික 
රැස්වීම් පවත්වන ලදී. 

 
  1. සිංගප්පූරුෙව් රාජ  ආරක්ෂක අමාත  අතිගරු ටිෙයෝ චී හින් 

මහතා. 
  2. සිංගප්පූරුෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත  අතිගරු ෙජෝර්ජ් ඉෙයෝ 

මහතා. 
  3. සවුදි අරාබි රාජධානිෙය් රාජ  ආරක්ෂක හා හමුදා කටයුතු සඳහා 

ගුවන්ෙසේවා සහකාර අමාත  හලීඩ් බින් සුල්තාන් බින් අබ්දුල් අඩ්ස් 
අල් සපුඩ කුමරා. 

  4. සිංගප්පූරුෙව් සෆ්ටි හමුදා ආයතනෙය් ආරක්ෂක නිළධාරී 
බිෙග්ඩියර් ජනරාල් ජිම් ටැන් මහතා. සමඟ (අදාළ නිෙයෝජිත 
කණ්ඩායම්වල නායකයන් සමඟ) ද්විපාර්ශවික රැස්වීම් පවත්වන 
ලදී. 

 
කාරණය :   සිංගප්පූරු ගුවන් සංදර්ශනය 2008 සඳහා සහභාගි වූ ශී ලංකා 

නිෙයෝජිත කණ්ඩායම් නායකත්වය ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත වරයා ඉසුලුෙව්ය. 

 

   3. ෂැන්ගිලා සංවාදය 2008 
 

  1. ඉන්දියාෙව් රාජ  ආරක්ෂාව සඳහා රාජ  අමාත  එම්. එම්. පලාම් 
රාජු මහතා. 

  2. චීනෙය්, මහජන විමුක්ති හමුදාෙව් නිෙයෝජ  මාණ්ඩලික පධානි 
ලුතිනන් ජනරාල් සිෙයොටියන් මහතා. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1669 1670 

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 

  3. බංග්ලාෙද්ශෙය් වි ෙද්ශ කටයුතු (විෙද්ශ අමාත වරයා) සඳහා 
උපෙද්ශක ආචාර්ය ඉන්ෙහකර් අහමඩ් ෙචොව්ඩහුරි මහතා. 

  4. පාකිස්ථානෙය් මාණ්ඩලික පධානීන්ෙග් කමිටුෙව් සභාපති ටැරික් 
මජිඩ් මහතා. 

  5. මැෙල්සියාෙව් නිෙයෝජ  අගාමාත  සහ රාජ  ආරක්ෂක අමාත  ගි 
ෙමො හඩ් නජිෙව් බින් ටන් හජි අබ්දුල් රසාක් මහතා. 

  6. සිංගප්පූරුෙව් රාජ  ආරක්ෂක අමාත  අතිගරු ටිෙයෝ චි හියජ් 
මහතා 

   සමඟ (අදාළ නිෙයෝජිත කණ්ඩායම්වල නායකයන් සමඟ) 
ද්විපාර්ශවික රැස්වීම්. 

 
කාරණය :   ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා, ෂැන්ගිලා සංවාදය සඳහා 

සහභාගි වූ ශී ලංකා නිෙයෝජිත කණ්ඩායෙම් නායකයා විය. 
 
   4. ආසියන් කලාපීය සංසදය 2008 
 
  1. මියන් මාරෙය් විෙද්ශ කටයුතු අමාත  අතිගරු යූ. නියාන් චින් 

මහතා. 
  2. ලාඕසෙය් නිෙයෝජ  අගාමාත  හා විෙද්ශ කටයුතු අමාත  අතිගරු 

ෙකොන්ගිෙයොජ් සිෙසොයුලින් මහතා. 
  3. ෙකොරියානු ජනරජෙය් විෙද්ශ කටයුතු හා ෙවළඳ අමාත  අතිගරු 

යූ. මියන්ග් හවාන් මහතා. 
  4. ඕස්ෙට්ලියාෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත  ගරු ස්ෙටෆන් ස්මිත් මහතා. 
  5. පිලිපීනෙය් විෙද්ශ කටයුතු ෙල්කම් ගරු ඇල්ෙබර්ෙටෝ ජී. 

ෙරොමිෙයොෙලෝ මහතා. ( විෙද්ශ අමාත ) 
  6. චීනෙය් විෙද්ශ කටයුතු අමාත  අතිගරු යැන්ග් ෙජට් මහතා. 
  7. වියට්නාමෙය් නිෙයෝජ  අගාමාත  හා විෙද්ශ කටයුතු අමාත  

අතිගරු හාම් ජියා හිෙයොම් මහතා. 
  8. ඉන්දුනීසියාෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත  ගරු ආචාර්ය නසන් 

විජ්ජුඩා මහතා සමඟ ද්විපාර්ශවික රැස්වීම්. 
 
කාරණය :   ආසියන් කලාපීය සංසදය සඳහා සහභාගී වූ ශී ලංකා නිෙයෝජිත 

කණ්ඩායෙම් පධානියා. 
 

  ඇමුණුම v 
 

විෙද්ශ ගමන් සඳහා දරන ලද වියදම් (විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා) 
 
 සංචාරය කළ රටවල්  විෙද්ශ ගමන් සඳහා  
 දරන ලද වියදම් (රු.) 
   
 1 ජර්මනිය / ඉන්දියාව  783,828.00 
 2 පාකිස්ථානය 504,372.00 
 3 චීනය 386,941.00 
 4 එක්සත් රාජධානිය 5,121,385.00 
 5 ඇමරිකාව / ඉන්දියාව 2,104,903.00 
 6 ඉන්දියාව 128,694.00 
 7 ඉතාලිය 323,023.00 
 8 ක්ෙව්ට් 131,659.00 
 9 ඉරානය 1,030,719.00 
 10 සිංගප්පූරුව / උතුරු ෙකොරියාව 949,611.00 
 11 ජපානය 2,831,205.00 
 12 ඉන්දියාව / මියන්මාරය 963,746.00 
 13 බංගලාෙද්ශය / ඉතාලිය 2,196,256.00 
 14 පිලිපීනය 692,044.00 
 15 ලිබියාව 730,264.00 
 16 මලයාසියාව 158,694.00 
 17 පංශය / ෙබල්ජියම / ජර්මනිය / ඇමරිකාව 5,564,956.00 
 18 එක්සත් රාජධානිය / ඇමරිකාව 10,499,118.00 
 19 ඉන්දියාව 128,047.00 
 20 ඉන්දියාව 43,402.00 
 21 මාලදිවයින 40,529.00 
 22 එක්සත් රාජධානිය 431,387.00 
 23 උගන්ඩාව 297,575.00 
 24 ඉන්දියාව / ජපානය 347,397.00 
 25 චීනය / එක්සත් රාජධානිය 1,019,186.00 
 

ඇමුණුම vi 
 

විෙද්ශ ගමන් සඳහා දරන ලද වියදම් (විෙද්ශ කටයුතු ෙල්කම්) 
 
 සංචාරය කළ රටවල්  විෙද්ශ ගමන් සඳහා  
 දරන ලද වියදම් (රු.) 
   
 1 ඉන්දියාව  154,203.00 
 2 ඉන්දියාව / මාලදිවයින / චීනය 496,880.00 
 3 චීනය 376,639.00 
 4 එක්සත් රාජධානිය (ගුවන් ගාස්තු හැර) 25,600.00 

 5 ඇෙමරිකාව / ජර්මනිය 388,285.00 
 6 ඉන්දියාව 134,276.00 
 7 කැරබියන් දූපත් (බාර්බර්ෙඩෝස්) 611,649.00 
 8 සිංගප්පූරුව 173,191.00 
 9 ස්විට්සර්ලන්තය 407,094.00 
 10 මියන්මාරය / මලයාසියාව 194,246.00 
 11 පාකිස්තානය 200,601.00 
 12 ඊශාලය 265,526.00 
 13 ඇෙමරිකාව 1,203,235.00 
 14 ඉන්දියාව / ජර්මනිය 129,000.00 
 15 ෙචක් ජනරජය 185,964.00 
 16 උගන්ඩාව / ඉරානය 188,108.00 
 17 ඉන්දියාව 138,122.00 
 
 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය පිළිබඳව මා ඔබතුමාෙග් 

අවධානයට ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි. අෙප් සාමාන  සිරිතක් 
තිෙබනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කථා කරන ෙකොට යම් කිසි 
බාධා කිරිමක් කරන්නට සිදු ෙවනවා නම්, ඒ කථිකයා ෙගන් අවසර 
අරෙගන තමයි අපි එය කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් පශ්න අසන 
අවස්ථාවලදී අපි යම් පැහැදිලි කර ගැනීම් කරනවා. නමුත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන ෙකොට දැන් දිගටම ෙම් බාධා කිරීම් 
සිදු ෙවනවා. එය ඉතාම පහළ තත්ත්වයට වැටිලා තිෙබනවා. ෙම් 
සියලුම අය ෙනොෙවයි, සමහර මන්තීවරුන් පහළ තත්ත්වයකට 
වැටිලා කටයුතු කරනවා. ෙම් බාධා කිරීම් කර ෙගන යන සමහර 
අවස්ථාවලදී මූලාසනෙයනුත් ඒ පිළිබඳව කිසි විෙරෝධයක් මතු 
වන්ෙන් නැහැ. ඒක කනගාටුදායක තත්ත්වයක් කියලා මා 
හිතනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්නට මා කැමැතියි. හරියට ෙම් බාධා කිරීම් සඳහා අවසර 
දීලා වාෙග් තමයි ෙම් කටයුත්ත කරෙගන යන්ෙන්. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ. එදා යම් 
කිසි බාධා කිරීම් සිදු වුනු අවස්ථාෙව්දී එතුමා එය නතර කළා. ඒක 
තමයි වන්න ඕනෑ. නමුත් එෙහම වන්ෙන්  නැහැ. ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
මම ෙදපාර්ශ්වෙය්ම පධාන සංවිධායකවරුන්ෙග් අවධානයට 

ලක් කරනවා. ඒ මන්තීවරුත් ඒක මූලාසනෙය් අවධානයට ලක් 
කරවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඒ සම්පදායට පිට අෙප් පැත්ෙතනුත් වනවා නම් ඒකට මම වග 

කියන්න ඕනෑ [බාධා කිරීමක්] දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා 
ෙමොනවාද කියන්ෙන්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මාත්  එකඟ වනවා ගරු කථානායකතුමනි, මූලාසනෙයනුත් 

යම් කිසි ෙමෙහයවීමක් ෙකෙරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා මූලාසනෙය් 
ඉන්න විට එක පාලනයක් තිෙබනවා. මුළු සභාවම මූලාසනෙයන් 
ෙදන නිෙයෝගය පිළිගන්නවා. එතුමා කියන ෙදය අප සැලකිල්ලට 
ගත යුතුයි. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
මූලාසනෙය් නිෙයෝජ  කථානායකතුමා ෙහෝ නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමා ෙහෝ සභාපති මණ්ඩලෙය් ෙවනත් මන්තීවරයකු ෙහෝ 

 සංචාරය කළ රටවල්  විෙද්ශ ගමන් සඳහා  
 දරන ලද වියදම් (රු) 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1671 1672 

*  කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
    உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
   Produced at end of  speech. 

කවරකු හිටියත්, සභාව ෙමෙහය වීම පිළිබඳව ඔහුට 
සම්පූර්ණෙයන්ම ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් බලය තිෙබනවා. ඒක මම 
නැවතත් මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්න මන්තීවරු කරුණාකර මූලාසනෙය් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න. 

 
දැන් අපි ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමාෙග් පකාශයට සවන් ෙදමු. 
 

2008 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය : අධ ාපන 
අමාත තුමාෙග් පකාශය 

ஆண் திப் பாீட்ைச 2008 : கல்வி அைமச்சாின  கூற்  
YEAR END TEST 2008 : STATEMENT BY  

MINISTER OF EDUCATION 
 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (අධ ාපන  
අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha - Minister of  

Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා 

ඔබතුමාට ස්තූතිවන්ත වනවා. 2008 වර්ෂෙය් පාසල්වල වාර 
අවසාන පරීක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් විද ත් නාලිකා කීපයක්ම 
ෙමන්ම මුදිත මාධ ෙයනුත් යම් යම් කරුණු අනාවරණය කර 
තිබුණා. ඒ පිළිබඳව යම්  පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුය කියා මා 
අදහස් කළා. ඒ නිසා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් පකාශය කරනවා. 

 
 ෙමම වසරට ෙපර, පාසල් වාර පරීක්ෂණ හා වර්ෂාවසාන 

පරීක්ෂණ පැවැත්වූෙය් ඒ ඒ පළාත්, පාසල්, කලාප ෙහෝ පාසල් 
මට්ටමින් පශ්න පත ලබා දීම මඟිනි. 

 
ෙමම පශ්න පතවල ගුණාත්මකභාවය, වලංගුභාවය හා 

නිවරද තාව පිළිබද නිරතුරුව පැමිණිලි ලැෙබමින් තිබුණු අතර 
පසු ගිය වර්ෂෙය් අය වැය විවාදෙය්දී අධ ාපන අමාත ාංශ වැය 
ශීර්ෂය පිළිබද කාරක සභා අවසථ්ාෙව්දී ගරු මන්තීවරුන් විසින් ද 
එම පශ්නය මතු කරන ලදි. විවිධ මාධ  මඟින්ද ෙම් පිළිබඳ 
පකාශයන් ෙකරිණි. 

 
ෙමම තත්ත්වයට පිළියම් ෙයදීමට අදහස් කළ අධ ාපන 

අමාත ාංශය පළාත් අධ ාපන අමාත ාංශවල සහභාගිත්වයද ලබා 
ෙගන අධ ාපන අමාත ාංශෙය් සම්බන්ධීකරණය යටෙත් 2008 
පළමු වාර පරීක්ෂණෙය්දී පළාත් ෙදකකද, ෙද වැනි වාරෙය්දී 
පළාත් හතරකද නියාමන ව ාපෘතියක් කියාත්මක කරන ලදි. 
2008 වර්ෂාවසාන පරීක්ෂණෙය්දී 6, 7, 10, 11. ෙශේණි සඳහා 
පාසල්වල ඉගැන්ෙවන හර විෂයන් හයක් සඳහා පළාත් නවෙයහිම 
සම්පත් දායකයන්ෙග් සහභාගිත්වය ලබා ෙගන ෙපොදු පශ්න පත 
සකස් කරන ලදුව, එය මුදණය කර පාසල්වලට ෙබදා හැරීමටද, 
විභාගයක රහස භාවය රැෙකන පරිදි විධිමත් ෙලස වර්ෂාවසාන 
පරීක්ෂණය සංවිධානය කර පැවැත්වීම සඳහා ද පළාත් බලධාරීන්ට 
පශ්න පත අඩංගු සංයුක්ත තැටි ෙබදා හරින ලදී. වර්ෂාවසාන 
පරීක්ෂණය පැවැත්ෙවන අතරතුර නියමිත පශ්න පතෙය් දිනයට 
ෙපර එම පශ්න පතයට සමාන වන ආකෘතියක් උපකාරක 
පන්තියක භාවිත කළ බවට විද ත් මාධ යක් මඟින්  ෙපන්වා ෙදන 
ලදි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කඩිනම් අවධානය ෙයොමු කළ අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් විමර්ශන නිලධාරීන් මඟින් අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිලි කර එමඟින්ද පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට 
විධිවිධාන ෙයොදා ඇත. ඒවාෙය් වාර්තා ලැබුණු වහාම  කිසියම් 
අකමිකතාවක් ෙහෝ දූෂණයක් සිදුව ඇත්නම් ඒ පිළිබදව වග කිව 
යුතු නිලධාරීන්ට හා පිටස්තර පුද්ගලයන්ට එෙරහිව නීත නුකූල 
පියවර ගැනීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත.  ෙමම  ෙත වැනි වාර 
පරීක්ෂණෙය් හර විෂයන් හයක් සඳහා 6, 7, 10, 11ෙශේණි සඳහා 
එක් එක් පළාෙතන් ෙපනී සිටීමට නියමිත ශිෂ  සංඛ ාව හා වැය 
වන මුදල් සඳහන් ෙල්ඛනය ෙම් සමඟ සභාගත කරන්නට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමම වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය සඳහා 
ෙපනී සිටිමට නියමිත ශිෂ  සංඛ ාව දහතුන් ලක්ෂ පනස්දහස් 
තුන්සීය හැත්තෑපහකි. ඔවුන්ට පශ්න පත ලබා දීම සඳහා අධ ාපන 

අමාත ාංශය මඟින් පළාත් අධ ාපන අමාත ාංශවලට රුපියල් 
දශලක්ෂ 67.5ක මුදල් ද ලබා දී තිෙබ්. ඒ අනුව ෙම් පශ්න පත 
සඳහා දරුවන්ෙගන් මුදල් අය කිරීමක් අවශ  වන්ෙන් නැහැ. 
 

ෙමෙසේ පළාත් සභා මට්ටමින් වාර පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා 
අමාත ාංශය මඟින් පතිපාදන සලසා දී ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු 
පශ්න පත ලබා දීමට අමාත ාංශය මැදිහත් වූෙය් නිශ්චිත කාල 
සීමාවක් තුළදි සෑම පාසලකම විෂය නිර්ෙද්ශය උගන්වා අවසන් 
කර, සිසුන්ෙග් සාධන මට්ටම ඉහළ මට්ටමකින් හා දිවයිෙන් සෑම 
පාසලකම සමාන උසස් අධ ාපන මට්ටමක් පවත්වා ගනිමින් 
අධ ාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම අරමුණු ගර ෙගනය. 
එම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පළාත් අධ ාපන 
බලධාරීන් විසින් ෙමයට පූර්න සහෙයෝගය ලබා ෙදනු ඇතැයිද, 
පශ්න පතවල රසහ භාවය සුරැෙකන පරිදි මනා සුපරීක්ෂණයක් 
පවත්වා ගනිමින් වාර පරීක්ෂණ සංවිධානය  කරනු ඇතැයිද, 
පරීක්ෂණ අවසානෙය් ඇගැයීම් කටයුතු මැනවින් ඉටු කර දරුවන්ට 
පගති වාර්තා ලබා ෙදනු ඇතැයිද අපි විසින් අෙප්ක්ෂා කරන ලදී. 
එෙසේ අෙප්ක්ෂා කරන ලද වගකීම මැනවින් ඉටු කිරීම පළාත් 
අධ ාපන බලධාරීන්ෙග් යුතුකමක් බවද ෙමහිලා පකාශ කළ යුතුව 
තිෙබ්. 

 
ඒ වාෙග්ම විද ත් මාධ  මඟින් ෙපන්වා ෙදන ලද බස්නාහිර 

පළාෙත් මීගමුව අධ ාපන කලා පෙය් පශ්න පත ෙබදා හැරීෙම් 
මධ ස්ථානය වූ ෙබෝලවලාන මධ ස්ථානය සම්බන්ධෙයන් 
අමාත ාංශෙය් විමර්ශනය මඟින් කරුණු ෙහළි වී ඇති ආකාරයට 
එහි දුර්වලතා හා අවිධිමත්භාවය නිරීක්ෂණය කර ඇත. ඒ අනුව ඒ  
මධ ස්ථාන භාරව සිටි නිලධාරීන් සම්බන්ධෙයන් විනය පියවර 
ගැනීම සඳහා එයට බලය තිෙබන්නා වූ බස්නාහිර පළාෙත් 
අධ ාපන බලධාරීන්ට අද දිනෙය්දී ෙමය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ 
වෙග්ම ෙපොලිසීෙය් පරීක්ෂණ අවසන් වූ වහාම පිටස්තර 
පුද්ගලයන්ට එෙරහිව නීත නුකූල පියවර ගැනීමට කටයුතු 
කරනවා. 

 
ඊෙය් ගරු මන්තීතුමා මෙග් අවධානය ෙයොමු කළා, ගෙල්ෙවල 

කලාපෙය් සිදු වූ පමාදයක් සම්බන්ධෙයන්. ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් 
අද පුවත් පත්වල පළ වී තිෙබනවා. මධ ම පළාෙත්, ගෙල්ෙවල 
කලාපෙය් පශ්න පත වාහනයකින් ෙගන යාෙම්දී ඇති වී තිෙබන 
පමාදයක් තමයි එතැන සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ඔබතුමන්ට 
පැහැදිලි වනවා ඇති, ෙම් කටයුත්ත පළාත් කලාප මට්ටමින් 
විධිමත්ව සිදු කර වීම සඳහා තමයි, අමාත ාංශෙය් 
සම්බන්ධීකරණයක් කරලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කෙළේ 
කියලා. අපි සල්ලිත් දුන්නා, පළාත්වලට. ඒ ඒ පළාත්වලට මුදල් 
දුන්නු පමාණය පිළිබඳ ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳහා මා   
*සභාගත කරනවා. 

 
පළාත් බලධාරීන්ෙග් යුතුකම තමයි, මනා අධීක්ෂණයකින් සහ 

නිරීක්ෂණයකින් ෙම්ක කරන එක. ෙමහිදී මතක තබා ගන්න ඕනෑ, 
ෙම්කට විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැයි 
කියන එක ගරු කථානායකතුමනි, ෙවන දාට පාසල් මට්ටමින් 
තමයි වාර පරීක්ෂණ පවත්වන්ෙන්. ෙරෝනිෙයෝ - Cyclostyle - 
කරලා තමයි පශ්න පත ෙදන්ෙන්. ඒ ෙවනුවට ෙම්ක විධිමත් 
කරන්නයි අපි සහෙයෝගය දුන්ෙන්. ෙම් වාර පරීක්ෂණයකින් 
ළමයකු උසස් කරන්ෙන්ත් නැහැ; අසමත් කරන්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙමතැනදී කරන්ෙන් වර්ෂයක් තුළදී ෙහෝ වාරයක් තුළදී උගන්වපු 
ෙද් ඒ දරුවන් ධාරණය කර ගත්තාද,  ඉෙගන ගත්තාද කියන 
කාරණය පරීක්ෂා කිරීමක්. ඒ නිසා මට විශ්වාසයි, රජෙය් පාසලක 
කිසිම ගුරුවරෙයක් තමන් උගන්වපු දරුවකුට පශ්න පතය කලින් 
 ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒක මට ෙහොඳටම විශ්වාසයි. නමුත් 
ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික බාහිර උපකාරක 
පන්තියකට ගුරුවරෙයක්. එෙහම කරනවා නම් ෙම් අය ෙමවැනි 
පුද්ගලයකුට, — 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔහුට හම්බ වුෙණ් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha) 
ෙබෝලවලාන මධ ස්ථානෙය් අවිධිමත්භාවය නිසා එතැනින් 

පශ්න පතයක් කවුරුන් ෙහෝ දීලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
විමර්ශනෙයන් ෙහළි වන්ෙන්. ඒකට අදාළ පුද්ගලයන් නීතිෙය් 
රැහැනට හසු කර ගන්න අවශ  පියවර ගනිමින් සිටිනවා. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු අමාත තුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඒ පිළිබඳව පකාශයක් 

කිරීම ගැන. ෙබෝලවලාන මධ ස්ථානෙයන් පශ්න පත ෙගන යන  
tuition ගුරුවරයා එකක් ෙනොෙවයි, කිහිපයක් — 

 
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha) 
විද ත් මාධ ෙයන් ෙපන්වා දුන්ෙන් එකයි. නමුත් ඒෙක් 

සම්පූර්ණ වාර්තාව දැන් මා අෙත් තිෙබනවා. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මා කිව්ෙව්, එකක්  ෙනොෙවයි කියලායි. 

 
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha) 
මා දන්නවා, ඔබතුමා කියන කාරණය. ඒ වාර්තාව මා අෙත් 

තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට බසන්ාහිර පළාත් බළධාරීන්ට දැනුම් 
දුන්නා, ෙම් මධ ස්ථානෙය් සිටින අයට විරුද්ධව වහාම 
විනයානුකූලව පියවර ගන්න කියලා. රද්ෙදොළුව ෙපොලීසියට දැනුම් 
දීලා තිෙබනවා, සාක්ෂි සටහන් කර ෙගන ඒ පරීක්ෂණ අවසන් වුනු 
වහාම නීත නුකූල පියවර ගන්නය කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති. උතුරු මැද පළාත් 

සභාෙව් පශ්න පත පිළිබඳව මීට කලින් පශ්නයක් මතු වුණු 
ෙවලාෙව් ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශයක් කළා, පළාත් 
සභා ෙක්න්දගත කර ෙගන ෙමම වාර විභාග නැවත පවත්වනවා 
ෙවනුවට, මධ ම ආණ්ඩුෙව් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් 
තමයි ඒවා පවත්වන්ෙන්; ඒ නිසා ෙමවැනි ෙදයක් සිදු ෙවන්න 
තිෙබන ඉඩ කඩ අහුරනවාය කියලා. හැබැයි දැන් එක එක විධියට 
දිගින් දිගටම ෙම්ක සිදු ෙවමින් යනවා. එක අවස්ථාවකදී පළාත් 
සභාෙව් වැරදි පශ්න පත මුදණය ෙවලා තිබුණා. පශ්න පත්තරවල 
අනික් පැත්ෙත් පශ්න තිබුෙණ් නැති අවස්ථා තිබුණා. දැන් 
මතුෙවලා තිෙබන පශ්නය තමයි පශ්න පතය පිටතට ගිහින් 
තිෙබන එක. 

 
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha) 
ෙබදා හැරීෙම් දී ? 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. එතෙකොට දැන් තිෙබන පශ්නය තමයි ෙමොනම ෙහෝ 

විභාගයක් පැවැත්වීෙම්දී ළමයින් තුළ ඒ පිළිබඳව තිෙබන 
සාධාරණත්වයත්, ඒ පිළිබඳව තිෙබන විහ්වාසනීයත්වයත් 
කමානුකූලව බිෙදමින් යනවාය කියන එක. එක විටක 
පවාහනෙය්දී ඒක බි ෙඳනවා. තව විෙටක පශ්න පත පිටතට 
ගිහිල්ලා. තව විෙටක පශ්න පත්තර වැරදියට මුදණය ෙවලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් වගකීමක් තිෙබනවා ළමයින් 
ගැන කල්පනා කරලා ෙම්ක ඉතාමත් ඉක්මනින් නිවැරදි කරන්න. 

 
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha) 
ඔබතුමන්ලා ඔය මතු කරන පශ්නය තමයි පසුගිය වාර 

පරීක්ෂණෙය්දී උතුරුමැද පළාෙත් පශ්න පත්තර 12 ක තිබුණු 
වැරදි සම්බන්ධෙයන් - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayaka) 
උතුරු මැද සහ ඌව. 

 
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha) 
ඒවා පළාත් මට්ටෙමන් හදපු ඒවායි. ගරු කථානායකතුමනි, 6 

වසර සිට 11 වසර දක්වා ළමයින් දහතුන් ලක්ෂයක් ෙම් වාර 
පරීක්ෂණවලට ෙපනී සිටිනවා. වාර පරීක්ෂණයක් කියන්ෙන් 
ළමයින් සමත් කරන ෙහෝ අසමත් කරන විභාගයක් ෙනොෙවයි. 
ඒක, වාරයක් අවසානෙය්දී ළමයාෙග් සාධන මට්ටම පරික්ෂා 
කිරීමක්. ෙමතැනදී අපි මැදිහත් ෙවලා දුන්නු ෙද්, ඒ ආකාරෙයන් 
පවත්වන්න, පළාත් බලධාරීන් දැන ගන්න ඕනෑ. රට පුරා එක 
තැනකින් ළමයින් දහතුන් ලක්ෂයකට පශ්න පත ෙබදා හරින්න 
අමාත ාංශයට බැහැ ෙන්. ෙවනදා පළාත් මට්ටෙමන් තමයි ෙම්වා 
කරන්ෙන්. ෙම් වතාෙව් එය කිරීෙම්දී පවාහනෙය්දී සහ ෙබදා 
හැරීෙම් දී තමයි පශ්න මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙපොදු එකක්. 
පශ්න පතෙය් ගුණාත්මකභාවය ගැන ෙනොෙවයි ගැටලුව 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාම පිළිගත්තා වාහනයක් නැති නිසා 

පශ්න පත ටික ගිහිල්ලා නැහැ කියා.  

 
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha) 
මම පිළිගත්තා ෙනොෙවයි. මම කිව්ෙව් පත්තෙර් තිබුණු එක. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ඇත්ත කතාව තමයි පත්තෙර් තිබුෙණ්. නමුත් ඒ පැය 

ගණනවත් ළමයින්ට දීලා නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පරීක්ෂා කරලා පියවර ගන්නවා ෙන්.  



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1675 1676 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha) 
ෙම්ක මධ ම පළාෙත්, ගෙල්ෙවල කලාපෙය් ෙවලා තිෙබන 

සිද්ධියක්. මම පධාන ඇමතිතුමාට වහාම දැනුම් දුන්නා 
කරුණාකරලා ෙම් ගැන අධීක්ෂණය කරලා ෙම්ක හරියට කරවා 
ගන්නය කියා.  

 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
එතෙකොට දැන් ඒ ළමයින්ට ෙමොකද ෙවන්ෙන් ? 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha) 
අපි ඒක දැනුම් දුන්නා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ඉතා වැදගත් කාරණයක් ගැන ෙන් සාකච්ඡා 

කෙළේ. දැන් අපි කාරක සභා අවස්ථාවට ෙයොමු ෙවමු.  

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛනය : 
        *சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட கூற் : 

* Statement tabled : 
 
2008 වර්ෂය සඳහා පාසල පදනම් කරගත් ඇගයීම් හා වාර පරීක්ෂණ ඒකාබද්ධ කිරීෙම් නියාමක ව ාපෘතිය යටෙත් වාර පාරීක්ෂණ පැවැත්වීම. (ෙතවන වාර 

පරීක්ෂණය) 
 
 පළාත 6 ෙශේණිය 7 ෙශේණිය 10 ෙශේණිය 11 ෙශේණිය මුළු එකතුව මුදල රු. 
  ශිෂ  සංඛ ාව ශිෂ  සංඛ ාව ශිෂ  සංඛ ාව ශිෂ  සංඛ ාව 
 

1.  බස්නාහිර 90,141 90,779 84,695 86,695 352,310 17,615,500 
2. වයඹ 39,515 39,305 37,085 39,085 154,990 7,749,500 
3. දකුණ 38,683 41,064 40,329 44,212 164,288 8,214,400 
4. මධ ම 43,749 43,077 41,931 43,093 171,850 8,592,500 
5. සබරගමුව 30,904 31,235 31,629 34,664 128,432 6,421,600 
6. ඌව 23,745 24,255 22,400 24,400 94,800 4,740,000 
7. උතුරු මැද 19,708 20,621 21,706 22,706 84,741 4,237,050 
8. උතුර 20,274 20,694 19,314 20,314 80,596 4,029,800 
9. නැෙගනහිර 32,404 32,215 27,332 26,417 118,368 5,918,400 
 එකතුව 339,123 343,245 326,421 341,586 1,350,375 67,518,750 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2009 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2009 

APPROPRIATION BILL, 2009 
 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලනලදී. [පගතිය ෙනොවැම්බර් 25] 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : நவம்பர் 25] 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

Considered further in Committee - [Progress:  25th November]                       
[Mr. SPEAKER in the Chair.] 

 
152 වන  ශීර්ෂය.- වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත වරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                    
රු. 6,53,00,000 

 

தைலப்  152 - நீர்ப்பாசனத் ைற, நீர் காைமத் வ அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 6,53,00,000 

 
HEAD 152.- MINISTER OF IRRIGATION AND WATER MANAGE-

MENT 
Programme 01.- Operational Activities.- Recurrent Expenditure,                     

Rs. 65,300,000 

 
153 වන  ශීර්ෂය.- ඉඩම් හා සංවර්ධන අමාත වරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                     

රු. 10,96,38,000 
 

தைலப்  153 - காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 10,96,38,000 

HEAD 153.- MINISTER OF LAND AND LAND DEVELOPMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities.- Recurrent Expenditure,                     
Rs. 109,638,000 

 

118 වන  ශීර්ෂය.- කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා 
අමාත වරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                     
රු. 25,77,05,000 

 

தைலப்  118 - இடர் காைமத் வ, மனித உாிைமகள் அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 25,77,05,000 
 

HEAD 118.- MINISTER AGRICULTURAL  DEVELOPMENT AND 
AGRARIAN SERVICES 

 
Programme 01.- Operational Activities.- Recurrent Expenditure,                     

Rs. 257,705,000 

 
[පූ. භා. 10.18] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

 (மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
 (The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගරු සභාපතිතුමනි, “ 2009 විසර්ජන පනත් ෙකටුම් පෙතහි 
කාරක සභා අවස්ථාෙවහි අද දින ඉදිරිපත් කරන අමාත ාංශ හා 
ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක 152, 282, 153, 286-288 දක්වාත්,  118, 281, 285, 
289 යන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන්  එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම 
පුනරාවර්තන වියදම හා මූලධන වියදම රුපියල් 10කින් කපා 
හැරිය යුතු ය”යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙයෝජනා කළා, ගරු සභාපතිතුමනි, මම 

ෙයෝජනාව කළා. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1677 1678 

සභාපතිතුමා 
(தவிசாளர் அவர்கள்)  
(The Chairman) 
ෙහොඳයි, දැන් ඉතින් කතා කරන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

 (மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
 (The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ඔබතුමාෙග් අනුමැතියක් නැතිව බැහැ ෙන්. ඔබතුමා තමයි 
පුටු ෙව් ඉන්න රජ්ජුරුෙවෝ. අනුමැතියක් එන ෙතක් මා බලා ෙගන 
සිටියා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ඉතාමත් වැදගත් දිනයක්. අෙප් රෙට් 
ජීවනාලිය ෙලස සලකන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජීවනාලිය ෙලස වාරි 
රාජ යක් සමඟ කෘෂි රාජ යක් කියන සංකල්පය තිෙබනවා. බුදු 
රජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ පරිදි දැහැමි ෙලස ෙපොෙළොෙවන් 
හම්බ කරන සංකල්පය තිෙබන්ෙන් ෙලෝකෙය් රටවල් අතරින් 
ලංකාෙව්යි. අද, වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ, ඉඩම් හා ඉඩම් 
සංවර්ධන කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා කියන 
අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කරන්නට මට විනාඩි 40ක 
කාලයක් ලැබී තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ශරීරෙය් ෙල්වලට බද්ධ ෙවලා අෙප් 

ජීවනාලිය ෙලස තිෙබන ෙම් අමාත ාංශ ගැන මා කථා කරන්නට 
කැමතියි. ගරු සභාපතිතුමනි, චින්තනය කියන එක, එක එක 
විධියට එනවා. චින්තනය එක එක ජාතිෙයන්, එක එක ෙද්වල් 
මවමවා ෙපන්වනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය, රජයක් විධියට නම් 
එෙහම අෙව් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙද්ශීය ෛවද  
අමාත ාංශය භාරව සිටියා;  ෙසෞඛ  අමාත ාංශය භාරව සිටියා; 
ෙනොෙයකුත් අමාත ාංශ භාරව සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අපි ආෙව් සංවර්ධන සැලසුම් එක්කයි. 1994 දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය පරදවලා සැබෑ ෙවනසක් කරන්නට තමුන්නාන්ෙසේලා 
පාලන බලය ගත්තා. අවුරුදු 14කින් ෙදකයි අපි බලෙය් හිටිෙය්. 
අෙප් වත්මන් මහ ෙල්කම්තුමා, එදා මහ ෙල්කම් විධියට සිටිද්දී 
හිටපු ජනාධිපතිනිය සහතික කරලා ෙම් ගරු සභාවට ලියුමක් 
එව්වා. ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා එය පකාශ කළා. 
බහුතරයක් තිෙබන  තාක් පාර්ලි  ෙම්න්තුව විසුරු වන්ෙන් නැහැයි 
කියලා එතුමිය කිව්වා. එෙහම කිව්වාට ඒ හිටපු ජනාධිපතිනිය 
ඉතාම නින්දිත, ලැජ්ජා නැති, ජනාධිපති තනතුර කිළුටු කරන, 
දූෂණය කරන විධියට විසුරුවා හැරීමක් කළා. අද එතුමියට පහර 
වදින්ෙන් අෙපන් ෙනොෙවයි. අද එතුමියට පහර වදින්ෙන් පාලක 
පක්ෂෙයන්මයි; ෙගෝල බාලයින්ෙගන්මයි. ඒක දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය 
කර්මය විධියට එනවා. ඒක අපි කවුරුත් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. අපි 
සදා කල් ෙද්ශපාලන බලෙය් ඉන්ෙන් නැහැ. 

 
ෙම් අවුරුදු 14න් 12ක් තුළ මෙග් මිත ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා විධියට හිටියා; මහවැලි 
ඇමතිවරයා විධියට හිටියා; ඉඩම් ඇමතිවරයා විධියට හිටියා; 
පරිසර ඇමතිවරයා විධියට හිටියා. 

 
චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මම ෙබොෙහොම ආදෙරයි. ඔබතුමා 

මහණ වුණා නම් රත්රන් හාමුදුරු නමක් ෙවනවා. ඔබතුමාට මම 
ෙබොෙහොම ගරු කරනවා. මෙග් ඒ තරම් ෙගෞරවයක් ආදරයක් 
ඔබතුමාට තිෙබනවා. මම ඇත්ත කියන්ෙන් . මෙග් හදවෙත් 
තිෙබන ෙද් වචනවලින් ඔබතුමාට කියන්න බැහැ. ඒ ඔබතුමා තුළ 
තිෙබන ෙහොඳ මහත්මා ගතිගුණ නිසායි. නමුත් අඩු ෙද්වල් ටික මම 
ෙපන්වනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, චන්දිකා චින්තන, මහින්ද චින්තන කියා 

කස කසා පම්ෙපෝරි ගහන්ෙන් 1994 ඉඳලායි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අවුරුදු 12ක් රට පාලනය කළා. මහවැලි සංවර්ධන අමත ාවරයා 
ෙලසත්, ආර්ථිකෙය් ජීවනාලියට පන්දු ගහපු ෙකෙනක් මෙග් මිත 
හිටපු මහවැලි සංවර්ධන ඇමතිතුමා. දැන් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? 
මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවෙළේදී ෛමතී වගා චින්තන ගැනත් 
කථා කරනවා. දැන් ඇමතිතුමා මට කථා කරන්ෙන් 
ෛමතී චින්තන ගැන. ඒ මහින්ද චින්තන ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ෙන්  
ෙබෝට්ටුව තල්ලු කරන් ඉන්ෙන්. මම ඔබතුමා නග්ගන්න ගිහිල්ලා 

ඔබතුමා කැෙපයිද දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැනත් මට භයක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා මම වැඩිය කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට පසුව ඒ ටික කනට 
ෙකොඳුරලා මම කියන්නම්. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්මය ගැන එදා අය 

වැය විවාදෙය් කථා කරද්දී මම ටිකක් කනගාටු වුණා. ෙම්  
කෘෂිකර්මය ක්ෙෂේතයට එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමොනවාද 
ෙකරුෙව් කියලා ඇහුවා. වාරිමාර්ග සම්බන්ධෙයන් ෙකරුෙව් 
ෙමොනවාද කියලා ඇහුවා. ෙම් රටට ෙකරුෙව් ෙමොනවාද කියලා 
ඇසුවා. ඒ ගැන මට හරි කනගාටුයි. ඒ ෙමොකද, පන්ති කාමරෙය් දී 
ගුරුවරෙයක් විධියටත්, ෙපේක්ෂකෙයක් විධියටත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ඉතිහාසය ගැන මම ෙපොඩ්ඩක් මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, මහමාන  ඩී. එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් පදිංචි ෙකරුෙව් ඔබතුමාෙග් තාත්තාද  සීයද 
දන්ෙන් නැහැ. සීයද? 
 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
තාත්තා. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙබොෙහොම ආඩම්බරයි. ෙමතුමා ෙගොවි පුතෙයක්. එක්සත් 

ජාතික පක්ෂෙයන් හැදුන වැඩුන ෙගොවි පුතෙයක් අද ෙම් වාෙග් 
පබල ඇමතිවරෙයක් ෙවලා ඉන්ෙන් නිදහස් අධ ාපන සංකල්පය 
ෙගනාපු  -  චින්තනය ෙගනාපු  -  සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමා නිෙයෝජනය කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පින් සිදු 
ෙවන්නයි. ඔබතුමා වාෙග් ෙකෙනක් අද ෙම් තනතුෙර් ඉඳීම ගැන 
අපි ෙබොෙහොම ආඩම්බර ෙවනවා. මහාමාන  ඩී. එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමා කියන්ෙන් අනාගතය ෙපනිලා අවුරුදු 50ක් 100ක් 
ඉස්සරහ බලලා කටයුතු කරපු නායකෙයක්;  මහා පරාකමබාහු 
නැවත උප්පත්තියක් ලබා ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පැමිණි 
නායකෙයක්. සුද්දන්ෙග් පාලනය යටෙත් අවුරුදු 800ක් කැළෑ 
ෙවලා වල් බිහි වුණු තැන්වල ඔබතුමාෙග් ඒ පරම්පරාව පදිංචි කර 
තමයි අද ඒ තත්ත්වයට ආෙව්. ඒ ගැන මම ෙපොඩ්ඩක් කථා 
කරනවා. සුද්දා වැව් බැඳි රාජ ෙය් වැව් විනාශ කරලා, කෘෂි 
ආර්ථිකය විනාශ කරලා පැවැති එම යුගය නැවත වාරි කෘෂි 
ආර්ථිකයක් සහිත සමාජයක් බවට පත් කෙළේ මහාමාන  ඩී. එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා. එතුමා ෙදවිෙයක් විධියට සලකන්න ඕනෑ. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉස්සරහ මහාමාන  ඩී. 
එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් පිළිරුවක් හදන්න ඕනෑ. ඒ ෙශේෂ්ඨ 
උත්තමයාට ආණ්ඩුවක්, පක්ෂයක් නැහැ. චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමනි, මල්ලීට  -  ජනාධිපතිතුමාට  -  ෙමය ගිහිල්ලා 
කියන්න. එම කටයුත්ෙත්දී පක්ෂයක් ෙනොෙවයි අවශ ව 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් පිදිය යුත්තාට අපි පුදන්න ඕනෑ. මම නම් 
කළුද. කහද, රතුද, ෙකොළද කියා බලන්ෙන් නැහැ; ජාතියක් 
වර්ගයක් බලන්ෙන් නැහැ; ආගමක් බලන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ඒ ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම වැදගත්. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව කියා කරන්න. 

ඒක හරි යනවා. ෙමහි තිෙබන ජලාශය ඉස්සරහ ඒක හදන්න. අෙප් 
කථානායකතුමා උතුම් වැඩක් කළා. ෙබෝධියක් ෙරෝපණය කරලා 
හැම දාම වඳිනවා. ඒක ෙහොඳ වැඩක්. මම හරි ආඩම්බරයි. 
ඔබතුමාෙග් අනුමැතිය මත අෙප් චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒක 
කියාත්මක කරන්න. ඒක ජාතියක් එකමුතු කරන සදානුස්මරණීය 
සංෙක්තයක් ෙවනවා. 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1679 1680 

ගරු සභාපතිතුමනි, පරාකම සමූදය, මින්ෙන්රිය වැව, අල්ල-
කන්තෙල්, ෙසේරුවිල,  දක්වාත්, පදවිය, පාවක්කුළම දක්වාත්, 
ෙයෝධ වැව, මිනිෙප් ව ාපාරය, අවුරුදු අටසීයකට වැඩි කාලයක් 
වල් බිහි වූ ගල්ඔය ව ාපාරය වාෙග් ව ාපාර අලුෙතන් හදලා 
ජනතාව එහි පදිංචි ෙකෙරව්වා. ඒ වාෙය් කාක්ෙකෝ වාෙග් 
මදුරුෙවෝ ඇවිත් අෙප් සිංහල ජාතිය නැති කරනවායි කියලා 
ආචාර්ය එන්. එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා එදා කිව්වා. දකුණු 
ඉන්දියාෙවන් ෙදමළ ජනතාව කම්කරුවන් වශෙයන් ෙගනැත් ෙත් 
වතුවල දැම්මා වාෙග් කරන්නයි ෙයෝජනා කෙළේ. ඩී. එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා මහා ෙශෂ්ඨ ෙදවිෙයක්; මහා ෙශේෂ්ඨ  
උත්තමෙයක්. එතුමා ඒ ස්ථාවරත්වය ෙගන ගිය නිසායි අද 
රුහුෙණ්ත්, ෙවල්ලස්ෙසේත්, ඌෙව්ත්, උතුරු මැදත්, උතුරු 
නැෙගනහිරත් ජාති, ආගම්, කුල ෙභ්ද බලන්ෙන් නැතිව ඒ 
සංකල්පය කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමා මහත් ෙශේෂ්ඨ 
පුද්ගලෙයක්. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා ගැන මම ඉතා 

ආඩම්බර ෙවනවා. එතුමා කිව්වා, එතුමාෙග් පියා දකුණු පළාත 
දියුණු කළායි කියලා. එදා කෘෂිකර්ම ඇමති විධියට එතුමා කළ 
වැඩ ගැන අපි ආඩම්බර ෙවනවා. ඊට පසුව මහවැලිය ආරම්භ 
කළා. කවුද, මහවැලිය කෙළේ? මහාමාන  ඩී. එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමාෙග් සිහිනය වූ ෙපොල්ෙගොල්ල ව ාපෘතියට එතුමාෙග් පුතා 
වන ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා මුල්ගල තැබුවා. එහි වැඩ 
ආරම්භ කළා. 

 
සමහරු හ ෙඳන් හාල් ෙගනැත් ෙදනවා කිව්වා, ඒ නිසා ජනතාව 

ඒ අයට ඡන්දය දුන්නා. හැබැයි හාල් හ ෙඳනුත් නැහැ. හාල් ෙපොලු, 
මිරිස් ෙපොලු තිබුණා. ඝාණ්ටාර මාක් සහිත එෙලෝ ෙමෙලෝ 
ෙපෙනන ඇඳුම් හැදුණා. 1970  -  77 යුගෙය්. ගරු සභාපතිතුමනි, 
මතකයි ෙන්, අපි එකට ගිහින් කථා පවත්වපු හැටි? ඒ, එෙලෝ 
ෙමෙලෝ ෙපෙනන යුගෙය් වුන ෙද්වල්. 

 
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා එදා අගමැති විධියට 

ෙපොල්ෙගොල්ල ව ාපෘතිය යම්තම් පටන් ගත්තා. පසුව 
ෙපොල්ෙගොල්ල ව ාපෘතිය විවෘත කළා. ඊට පස්ෙසේ මහවැලි කියන 
ෙපට්ටියට ඇණ ගහලා, අවුරුදු හත යන ෙතක් එෙහමම තිබ්බා. 
අවුරුදු හතක බලයක් අර ෙගන ව වස්ථාවත් ෙවනස් කළා. ඒ 
අවුරුදු හත ජනතාවට තිත්ත වුණා; එපා වුණා. ඔය ඇමතිතුමන්ලා 
එෙහම එදා වාෙග් නීති ෙපොලු දමන්න එපා. දැම්ෙමොත් ෙකළ 
ෙවනවා. නැවත ෙපොලු දමන්න ගිෙයොත් එෙහම ෙමොන යුද්ධය 
දිනුවත්  ජනතාව තීරණයක් ගනියි. ජනතාවට  ඉක්මනින් අමතක 
ෙවනවා; මතකය තාවකාලිකයි. අෙප් අයට මාසෙයන් අමතක 
ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ එන්ෙන් බඩගින්න; ෙබොක්සිං ගහන එක. 
බෙඩ් ෙබොක්සිං ගහද්දී අර කළ ඒවා ඔක්ෙකොම අමතක ෙවනවා. 
එතෙකොට යුඑන්පී එක නැඟිටලා එනවා. බලය කියන එක 
තාවකාලිකයි. බලය කියන එක ගැන අපි කවුරුත් දැන ගන්න 
ඕනෑ. නිලධාරිනුත් දැන ගන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලකෙයොත් දැන 
ගන්න ඕනෑ. කවුරුත් දැන ගන්න ඕනෑ. විපක්ෂෙය්ත් එෙහමයි. 
ඒක මම කියනවා. ඩී. එස්. ෙසේනානායක මැතිඳුන් වාෙග් ෙශේෂ්ඪ 
ෙජ්. ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා අවුරුදු 32ක් මට ඉන්න බැහැ 
කිව්වා. එදත් අද වාෙග් භාණ්ඩාගාරය හිස්. ඊටත් වඩා දරුණුව 
තිබුණු යුගයක ගාමිණී දිසානායක කියන තරුණයා මහවැලි 
ව ාපාරය භාරව පත් කළා. අවුරුදු 8න් ඉවර කරනවා කිව්වාම 
හිනා වුණා. අද ෙම් විදුලිය තිෙබන්ෙන්ත් ඒ නිසායි. අපි දැන් සිටින 
ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල, ෙම් උත්තම ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කෙළේත් ෙජ්. 
ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා. මඩ ෙගොඩක පාර්ලිෙම්න්තුවක් හදනවා 
කියා එදා එතුමාට හිනා වුණා. එදා විපක්ෂෙය් අය කථා කළ හැටි 
මතකයි ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි. නමුත් නායකෙයක් කියන්ෙන් 
අනුන් කියන විධියට, ෙබරය ගහන විධියට නටන්න ආව 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. නායකෙයක් කියන්ෙන් තමන්ෙග් දර්ශනයත් 
චින්තනයත් කියාත්මක කරලා ෙනොෙසල්වී පතිඵල ෙදන 
ෙකනකුටයි. ඒකයි ෙම් රටට ඕනෑ කරන්ෙන්. අෙප් ෙජ්. ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා මහා විශ්වකර්මෙයක් විධියට ෙනොෙසල්වුණු 
සිහිනයක් විධියට ඒක ඉෂ්ට කළා. චන්දිකා බණ්ඩානායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය 1994 මැතිවරණෙය්දී කිව්වා, “1977ට 
ඉස්ෙසල්ලා මෙග් අම්මාෙග් කාලෙය් මාතෙල් ෙපෝසිෙල්න් එක 

විතරයි තිබුෙණ්, නමුත් යුඑන්පී එක ඒ ෙවනස කළා, නිදහස් 
ආර්ථිකය, ෙපෞද්ගලික අංශය ෙගනාවා” කියලා. එතුමියම ඒවාම 
කිව්වා. අපි ආඩම්බර ෙවනවා. ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කියනවා. 
එෙහම කරලා පවුල් ලක්ෂ 3ක් පදිංචි කරලා ඔබතුමා ඇමති 
වශෙයන් තවම බැබෙළන මහවැලි අමාත ාංශය, මුළු ලංකාව 
බැබළ වූ මහවැලිය ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ෙම් රෙට් 
වැඩක් කළා නම් කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. වාරි, කෘෂි, 
ජනපද වාෙග්ම  ආර්ථිකය දියුණු වන, සමාජය දියුණු වන කම 
ෙව්දයන්, නිදහස් අධ ාපනය, නිදහස් ෙසෞඛ  කමය ආදී ෙම් හැම 
ෙදයක්ම සියයට 80ක්ම ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි. මම අභිෙයෝග කරනවා. අෙප් පක්ෂෙයන් ගිය පී. 
දයාරත්න ඇමතිතුමා ෙමතන සිටියා. ගරු සභාපතිතුමනි, නිදහස් 
ෙසෞඛ  රක්ෂණ කමයක් හදන්න කියා රනිල් විකමසිංහ රජෙය් 
අවුරුදු ෙදෙක්දී දයාරත්න ඇමතිතුමාට කිව්වා. හැදුවා. ෙම් රජයට 
මම අභිෙයෝග කරනවා, ඒක කියාත්මක කරන්න කියලා.  
 

ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත් මෙග් මිතෙයක් ඉන්නවා. එතුමාෙග් 
ඔළුව විතරක් -ටිකක්- ෙපෙනනවා. ඒ, කවුද? ඒ, 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් සූරියආරච්චි මැතිතුමා වාෙගයි. ඔය පැත්ෙත් 
වැඩි කල් ඉන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙම් පැත්තට එනවා ෙන්.  [බාධා 
කිරීමක්] අසත යක්. මට හමු වුණාම කියන්ෙන් ෙවන ෙදයක් ෙන්. 
කමක් නැහැ. ඔෙහොම කියන්න. ඔබතුමා ෙබ්ෙරන්න කියන්න. 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ. දැන් ෙනොකිව්වාට  කමක් නැහැ. මම 
අවුස්සන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ඔෙහොම ඉන්න. ෙපෞද්ගලිකව පස්ෙසේ 
ෙහමිහිට කනට ෙකොඳුරා කියන්න. 
 

ගරු සභාපතිතුමනි, නිදහස් ෙසෞඛ  රක්ෂණ කමය සම්බන්ධව 
Cabinet paper එකක් තිෙබනවාය කියා මම ඔබතුමාට කියනවා. 
හිටපු ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා වන පී. දයාරත්න මැතිතුමා ෙමතැන 
ඉන්නවා. අද මිනිසුන්ට ජීවත් වන්න බැහැ. ෙබෙහත් ගණන්. 
ඉස්පිරිතාලෙය් යන්න බැහැ. මම ෙද්ශීය ෛවද  ඇමතිතුමාට 
කිව්වා, තත්ත්ව පාලනයක් කරන්නය කියලා. ඒ ෙවලාෙව් ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා සිටිෙය් නැහැ. අරිෂ්ටවල සියයට 18ක් 
20ක් විතර alcohol තිෙයනවා. ඒක නිසා cirrhosis හැෙදන්න ඉඩ 
තිෙයනවා. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. ඔබතුමාට මම 
ආදෙරයි. මම ඔබතුමාට සෙපෝට් කරනවා. X-ray unit  එකක් 
ෙගෙනන්න [බාධා කිරීමක්]  මම ෙම් ඔබතුමාට ෙනොෙවයි 
කියන්ෙන්. හදිසි ෙවන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් ඔෙහොම ඉන්න ෙකෝ. 
ෙබොරැල්ල ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහෙල් X-ray unit  එකක් නැහැ. X-ray 
unit  එකක් ෙගනැත් දමන්න. ඇටකටු කැඩිලා, පතිකාර ගන්න 
ආයුර්ෙව්දයට එන අය සඳහා X-ray unit   එකක් ෙගනැත් දමන්න. 
ඔබතුමාත් හිටියාෙන් එතැන X-ray unit  එකක් නැහැ. මම එදා 
එම ෙරෝහලට ගියා. හරි කනගාටුයි [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා (    ෙද්ශීය        ෛවද  

අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சுேதச ம த் வத் ைற 

அைமச்சர்) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Indigenous Medi-

cine) 
තමුන්නාන්ෙසේට අරෙගන ෙදන්න තිබුණා ෙන්. දහහත් 

අවුරුද්දක් සිටියා ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙමතුමා අසරණයි. ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානෙය් සභාපති නිමල් 

සිරිපාල ද සිල්වා, - [බාධා කිරීමක්]  ෙම් ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  
අෙන් ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. තරහ ෙවන්න එපා. ඔබතුමාට 
ආදෙර්ට ෙන් කියන්ෙන් [බාධා කිරීමක්]  අයිෙයෝ තරහ ෙවන්න 
එපා. ගරු සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 32ක් ඒ දැවැන්ත කටයුත්ත 
කරලා, - [බාධා කිරීමක්]  මෙග් කාලය ගත වන නිසා මම ඒවාට 
උත්තර කියන්න යන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  සහල් ෙසේරු 
ෙදක, - [බාධා කිරීමක්]  ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් දැවැන්ත 
සංවර්ධනයක් කරන ෙවලාෙව් ඒකට කවුරුවත් නිගරු කරන්න 
ෙහොඳ නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව ෙහොඳ ෙදයක් කරන ෙකොට අපි ඒකට 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1681 1682 

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා] 

ෙහොඳයි කියන්න ඕනෑ. කවුරු ෙහෝ ෙහොඳ ෙදයක් කළානම් ඒකට 
අපි ෙහොඳයි කියන්න ඕනෑ. ෙහොඳ ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් කරුමය ෙමොකක්ද? අර 
ඉන්දියාව වෙග් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් කරුමය ෙමොකක්ද? 
ආණ්ඩුෙව් කවුරු ෙහෝ ඇමතිවරෙයක් ෙහොඳ ෙදයක් කරන්න 
යනවා නම් ෙවනත් ඇමතිවරෙයක් ඇවිල්ලා ඒක ෙවනස් කරනවා. 
ජාතික සැලැස්මක් පළාත් සැලැස්මක්, පාෙද්ශීය සැලැස්මක්, කෘෂි 
සැලැස්මක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ, පාට බලලා ෙනොෙවයි. 
ඉන්දියාෙව් නිලධාරින් නැෙමන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒකයි ඉන්දියාව 
දියුණු වන්ෙන්. අෙප් නිලධාරින් ෙතොප්පිය මාරු කරනවා; එෙහයි 
ගානවා; ඇමතිවරයා සන්ෙතෝෂ කරන්න සැලසුම ෙවනස් කරනවා. 
රටට ෙකළ ෙවනවා. ඇමතිතුමාව රවට්ටනවා, නිලධාරින් ඇමති  
ෙවනවා. නැත්නම් පියුන් ඒක කරන්න හදනවා. ෙතොප්පිය මාරු 
කරනවා. මම දිසා ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන ෙකොට 
ෙම්ක ෙහොඳට දැක්කා. මම නිලධාරීන්ට ෙහොඳට ෙටොක්ක ඇන්නා. 
මමයි, ඩී. බී. ෙවලෙගදර මැතිතුමාවයි ඔය විධියට ෙභ්ද කරන්න 
හැදුවා. ඒ කාෙල්  -  දිසා ඇමති කාෙල්  -  මම ෙකොල්ලා ෙන්. 
එතුමා ෙජ ෂ්ඨ ෙකනා. ඒ කාෙල් මම නිලධාරීන්ට ෙටොක්ක 
ඇන්න. [බාධා කිරීමක්] දැනුත් එෙහම තමයි. ෙකොල්ලාවාෙග් 
තමයි වැඩ. තවමත් වැඩ එෙහමයි. ෙහොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමාට වඩා මට කාර්යශූරත්වය තිෙයනවා; හැම ෙද්ම 
තිෙයනවා. හැබැයි ෙමතුමා මට වඩා දක්ෂ ෙකෙනක්  [බාධා 
කිරීමක්]  මම දන්ෙන් නැහැ. ඇමතිතුමාමත් හිනා ෙවනවා. 
 

ගරු සභාපතිතුමනි, “එත් ගමක්  -  එක් වගාවක්” සංකල්පය  
බලන්න. අෙන් සභාපතිතුමනි, ඒ ගැන හරි සතුටුයි. ෙහොඳ ෙද් මම 
අගය කරනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය පකාශය බලන්න. ෙත්, 
රබර්, ෙපොල් කියන වැවිලි තුන තිෙයනවා ෙන්. Large-scale culti-
vation in one area.  ෙලොකු පළාතක එක වගාවක් තිෙයනවා. 
අෙප් රෙට් කරුමය ෙමොකක්ද? ෙමන්න ෙම් වෙග් මධ  කාලීන, 
දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් තුළ ෙබෝග වගා කිරීම කන්නෙයන් කන්නය 
සිදු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ විධිෙය් සැලසුමක් නැහැ. මම දිසා 
ඇමතිවරයා හැටියටත්, පධාන ඇමතිවරයා හැටියටත් “එක 
වගාවක් එක පළාතක” කියන කෘෂි සංකල්පය ෙගනාවා; 
කර්මාන්ත ෙගනාවා; ගෘහ කර්මාන්ත ෙගනාව; ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයන් කළා. ෙම් තිෙයන්ෙන් මම පධාන ඇමතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කරන ෙකොට ගහපු brochure එක. ගරු 
සභාපතිතුමනි. ෙම් තිෙබන්ෙන්. “One area  -  One product” 
කියන එක. මම වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න ෙකොටත් 
මම එස්. බී. දිසානායක මැතිතුමාට කිව්වා, “එස්බී අපි එක්කහු 
ෙවමු” කියලා. ෙමොකද, ෙම් එෙට් ජීවනාලිය වන්ෙන් මහවැලි 
අංශයයි, වාරි අංශයයි. අපි සැලසුම් හැදුවා ගරු ඇමතිතුමා, 
ඇඹිලිපිටිෙය් JICA project  එක තුළ මම වාරියෙපොළට අඹ පැළ 
2,000ක් යැව්වා. ගරු චමල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා යන්න ෙහොඳ අඹ 
පැළ ඒවාට කියන්ෙන් මල්වාෙන් අඹ කියලා. “Underground” 
කියලයි කිව්ෙව්. පැළ 2,000ක් එහාට යවලා පැළ ෙකෙරව්වා. ඒ 
අඹ පිට රට පටවන්නත් පුළුවන්. මම අඹ ගම්මාන ඇති කළා. 
රත්නායක මැතිතුමා අද  සිටියා නම් එතුමා ඒ විස්තර දන්නවා. මා 
ළඟ සිටිය ෙල්කම් තමයි අද අධ ක්ෂක ෙවලා ඉන්ෙන්. අඹ 
ගම්මාන,  ෙදහි ගම්මාන, ෙදොඩම් ගම්මාන, පශු ගම්මාන,  ඖෂධ 
ගම්මාන ඇති කළා. අපි ඒ විධියට ගම්මාන ඇති කළා. ෙම් 
සංකල්පය සාර්ථක ෙවන්න නම් භූෙගෝලීය විධියට තිෙයන 
ෙද්ශගුණය සහ මිනිස් සම්පත්වල දක්ෂකම් යන ෙම් සෑම ෙදයක්ම 
ෙයොදා ගන්නට ඕනෑ. අන්න ඒක නිසා මම ආඩම්බර ෙවනවා. අෙප් 
ඇමතිතුමා ඔබතුමන්ලා “එක් ගමක්  -  එක් වගාවක්” කියද්දී මම 
අහන්ෙන් ෙම්කයි. 

 
රජයට අනුබද්ධ පක්ෂයක් වන ෙහළ උරුමය දුම් වැටි 

පාලනයක් කරන්න ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ෙද්ශීය ෛවද  
අමාත තුමාත් දන්නවා. නමුත් 1970  -  77 සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිණියෙග් පාලන කාලෙය් දී රජෙය් 
භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි නැතිව, සවසට Ceylon Tobacco Com-
pany Limited  එකට යනවා. යන්ෙන් කවුද? භාණ්ඩාගාර 
නිලධාරීන් යන්ෙන්. ඇයි යන්ෙන්? භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි නැති 
නිසා. ගිහින් එහි තිෙබන සල්ලි ටික අරෙගන එනවා. ෙමය 

ඇත්තක්. මා අසත යක් කියනවා නම් ෙසොයා බලන්න. ඒ සල්ලි 
ටිෙකනුයි එදා රට ෙගන ගිෙය්. අදත් දුම්ෙකොළ සංස්ථාවයි 
ලංකාෙව් ආර්ථිකයට විශාල වශෙයන් දායක වන්ෙන්. 

 
“ CTC major contributor to Government revenue”  
The “Financial Times” of the “Daily Mirror” dated 18th November, 

2008 states, I quote : 
 
“Ceylon Tobacco company (CTC) stated that Government levies 

from the tobacco industry have grown from Rs. 29.5 billion during the 9 
months ended September 30, 2007 Rs. To Rs. 34.3 billion during the 
same period in 2008” 

ඒ කියන්ෙන් කෘෂි ආර්ථිකෙය් අද දුම්ෙකොළ වගාව පධාන 
තැනක් ගන්නවා. සිගරට් බීම පාලනය කරන්න පනතකුත් 
ෙගනාවා. කාඩ් ෙබෝඩ් එකකුත් දමා තිෙබනවා. “අනිච්චාවත 
සංඛාරා” හදවත ෙපනහළු දිය ෙවන්න කෘෂි අංශෙය් වගා කරන 
දුම්ෙකොළ බීම වැඩි වී තිෙබන බවයි, ෙම් බදු ආදායෙමන්  
ෙපන්වන්ෙන් කියන එක මා කියනවා. මා ෙනොෙවයි ෙම් 
කියන්ෙන් සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් කියන්ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලෙය් ආචාර්ය  

වී. ඕ. ජී. දයාරත්න මහතා ඇතුළු මහාචාර්යවරු පිරිසක් 
සමීක්ෂණයක් කළා. ෙමොකක්ද කළ සමීක්ෂණය? ඇයි ෙම් ජීවන 
වියදම වැඩි වන්ෙන් කියන එක ගැනයි සමීක්ෂණය කෙළේ අෙප් 
ෙද්ශීය වී වලට ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඔවුන්ෙග් 
සමීක්ෂණෙය් පතිඵල දැක්ෙවන ලිපිෙය් පිටු ඔක්ෙකෝම අවශ  නම් 
මා ෙදන්නම්. ඒ සමීක්ෂණෙයන් ෙහළි වී තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? 
පශ්න ඇති වීමට ෙහේතුව වශෙයන් තිබුෙණ් රජය අනවශ  ෙලස 
ඇඟිලි ගැසීමයි. ෙද්ශපාලනීකරණය කර තිබීමයි. විද්වතුන් 
කණ්ඩායමකෙග් පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධෙයන් පත්තරෙය් 
දැක්ෙවන ෙදයක් ගැනයි මා ෙම් කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, තිරිඟු පිටි තහනම් කරන්න ඕනෑ. ඇත්ත. 

තිරිඟු පිටි තහනම් කර අෙප් ෙද්ශීය  නිෂ්පාදන වැඩි කරන්නට 
ඕනෑ. නමුත් වී නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්ෙන් නැතිව, එක වරටම ඒවා 
තහනම් කළ ගමන්  ජීවන වියදම් වැඩි ෙවනවා. අපට නම් කමක් 
නැහැ.  අප ෙකොෙහොම හරි කාලා ජීවත් ෙවනවා.  අහිංසක මිනිස්සු, 
නගර බද ජනයා, වතු කම්කරුෙවෝ ෙමොකද කරන්ෙන්? වතු 
කම්කරුවන්ට ෙවනම සහනයක් දැන් ෙදනවාද? නගර බදව ඉන්න 
අයට සහනයක් ෙදනවාද? රජෙය් ෙසේවකයන්ට සහනයක් 
ෙදනවාද? ෙම් ෙදකම එකට යන වැඩ  පිළිෙවළක් හදලා දීර්ඝ 
කාලීන විධියට බදු සහන දී ෙම්වා අවුරුදු තුනකින් තහනම් 
කරනවාය කියා ෙහෝ සැලසුම හදන්න ඕනෑ. එෙහම ඒවා සිදු ෙවලා 
නැහැ. ඒකයි ෙමෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා අද ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහනවා. මා 

එදා පශ්නයක් අහද්දී ෙමතැන දී ඔබතුමා කිව්වා, සියයට සියයක් 
සහල් පිටි වලින් පාන් හදනවායි කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම 
පාන් හදනවා ද? තවම හදන්ෙන් නැහැ ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා ඉන්නවා. “නිපුන’’ ගරු ඇමතිතුමා තවම සියයට 
සියයක් තනිකරම හාල් පිටි වලින් පාන් හදන්න බැහැ ෙන. 

 
ගරු සිරිපාල ගම්ලත්  මහතා (ෙගොවිජන ෙසේවා නිෙයෝජ  

අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத் - கமநல ேசைவகள் பிரதி 

அைமச்சர்) 
(The Hon. Siripala Gamlath - Deputy Minister of Agrarian 

Services) 
සියයට සියයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
සියයට සියයක් බැහැ. හරි.මා ඔබතුමන්ලාව විෙව්චනය 

කරනවා ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, මා ෙකොරියාවට ගියා 
ඔබතුමා දන්නවා. මා Asia pacific parliamentarians’ union 
එෙක් මහ ෙල්කම් විධියට APPCED එෙක් Workshop එකකට 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1683 1684 

ෙකොරියාවට ගියා. එහි දී ෙකොරියන් ජාතිකෙයක් මා ලාංකිකෙයක් 
බව දැන ෙගන, “සර් එන්න සර්ව හාල් ෙමෝලකට එක්ක ෙගන 
යන්නම්’’ කියා මාව හාල් ෙමෝලකට එක්ක ෙගන ගියා. මා ඒක 
බලන්න ගියා. මා දවසක් ඒකට ගත කළා. එහිදී ෙම් ෙකොරියන් 
ජාතිකයා මට දුන් ඒ සහල් සාම්පල් ටික මම ෙගනාවා. නමුත් 
ආරක්ෂක ෙහේතුන් මත ෙම් සභාවට ෙග්න්න බැරි වුණා. සමරජීව 
ඉන්ස්ෙපක්ටර් මහත්මයා ළඟ ඒවා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
මා ෙම් ඇමතිවරුන්ට ෙදොස්  කියනවා ෙනොෙවයි. ෙම් ෙකොරියන් 
ජාතිකයා ලංකාවට හය සැරයක් ඇවිත් තිෙබනවා. ඔහුට ෙම් ගැන 
කලකිරිලා තිත්ත ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද? අර ෙද්ශපාලකෙයෝ 
කට්ටියක් - කවුද කියා මා දන්ෙන් නැහැ - “ෙමෙහ ආෙයෝජනය 
කරන්න, ඔබ ෙම්ෙකන් ෙකොච්චර commission ෙදනවා ද’’ කියා 
ඒ ෙකොරියන් ජාතිකයාෙගන් ඇහුවාලු. මටම ලැජ්ජා හිතුණා. කවුද 
කියා මා දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
අපව නම් හම්බෙවලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ. නැහැ. ඔය කට්ටිය ෙනොෙවයි. ඔබතුමා නම් මා 

ෙකළින්ම කියනවා. ඔබතුමා ෙනොෙවයි. කවුරු ෙහෝ කට්ටියක් 
හම්බ ෙවන්න ගිහින් තිෙබනවා. He said, “The Ministers of 
your country whom I met asked for a commission.’’ He 
said that they asked, “How much are you going to give us 
if we allow you to invest in Sri Lanka?’’ ගරු අමතිතුමනි, මා 
විස්තර ෙදන්නම්. අන්න පල්ෙලහා හාල් පිටි ටික තිෙබනවා. 
සියයට සියයක් හාල් පිටිවලින් හැදු  ෙද්වල් American bases වලට 
ෙදනවා. ඒ ෙකොරියන් කාර යාෙග් හාල් පිටියි ෙකළින්ම American 
bases වලටත් ෙදන්ෙන්. අද තනිකරම හාල් පිටිවලින් පාන් 
හදනවා. ෙක්ක් හදනවා. හැම ෙදයම හදනවා. රජයත් ඒකට අත දී 
තිෙබනවා. රජයත් ඒකට සහනයක් දී තිෙබනවා. ඇයි? අර 
හාල්වලින් පිටි හදද්දී පිට රටින් තිරිඟු පිටි ෙග්න්ෙන් නැහැ. විෙද්ශ 
විනිමය ඉතිරි ෙවනවා, ෙකොරියාෙව්. ඊළඟට ෙගොවියාට තරගකාරි 
කමයට මිල වැඩි ෙවනවා. අන්න ෙගොවියාට ලැෙබන සහනය. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙකොරියන්කාරයා මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද දන්නවා 
ද? ඔහු මට කිව්ෙව්, Why are you asking me to come to   
Sri Lanka? කියලායි. I said, “Because this will help the 
farmer, the prices will go up with the increasing demand’’ 
Then he said, “You are the only politician who asked me 
to come there for the sake of the people.’’ What happened 
was what I referred to earlier. I do not want to repeat that 
again. මම ඊෙය් IT Institute එෙක් Director,  
Dr. Mubarak එක්ක කථා කළා. එතුමා කියනවා පාන් හදන්න 
සියයට විස්සක් පාන් පිටිවලට සියයට හැත්තෑවක් හාල් පිටි 
දමනවාය කියා. මම සාම්පල් ෙගනාව. මම ඒෙකන් ෙකොළ කැඳ 
බිව්වා. සුප් වාෙග් හදලා මට එතැනින් දුන්නා. මාව ෆැක්ටරිෙය් 
ඇතුළට එක්ක ෙගන ගියා. අපි ෙම් තාක්ෂණය ෙගෙනන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට අෙප් ෙගොවියාට ඉල්ලුම වැඩි ෙවනවා. තරඟකාරි 
කමයක් ඇති ෙවනවා. අෙප් සල්ලි බිලියන ගනනක් තිරිඟු 
පිටිවලට යන එක නවතිනවා. ෙමන්න ෙම්වා අපි ගමට හඳුන්වා 
ෙදමු. ෙම් තාක්ෂණය ගමට ෙගන එමු. මම කථා කරන්ෙන් රට 
දිහා බලලායි. මම ෙම් ෙද්ශපාලනයක් ගැන කථා කරනවා 
ෙනොෙවයි. මම ඔබතුමන්ලාව විෙව්චනය කරනවා ෙනොෙවයි. ෙම් 
පශ්නය ජාතික පශ්නයක්. ඒකයි මම ෙමෙහම කථා කරන්ෙන්. අප 
නිදහස ලබා අවුරුදු හැටක් ගත ෙවලාත් අපි තවම එකිෙනකාෙග් 
පිට කසා ගන්නවා. අහිංසක මිනිහා එන්න එන්නම වළට 
වැෙටනවා. ෙමන්න ෙම්කයි තිෙබන තත්ත්වය ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඒ තාක්ෂණය පිළිබඳ විස්තර මම ඕනෑ ෙව්ලාවක 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදන්න සූදානම්. 

ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ෙවළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන අර්බුද 
ගැන මම කතා කරන්න ඕනෑ. විෙව්චනය කරනවා විතරක්ම 
ෙනොෙවයි. මම කථා කරන්ෙන් අර්ථවත් විධියටයි. වාරි අංශය 
දියුණු කිරීම් ගැන මම වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, වාරි 
අංශයට වඩා කෘෂි අංශය දියුණු කෙළේ නැත්නම් රටට අනාගතයක් 
නැහැ. 
 
සභාපතිතුමා 
(தவிசாளர் அவர்கள்)  
(The Chairman) 
කරුණාකර නිශ්ශ්බ්ද ෙවන්න. ෙම් අවස්ථෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  

කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා. ඇති. 
 

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමා [ගරු රාමලිංගම් චන්දෙසේකර් මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, 
கு க்களின் பிரதித் தவிசரளர் அவர்கள் [மரண்பமிகு இரா. சந்நிரேசகர்] 
தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY CHAIR-
MAN OF COMMITTEES (THE HON. RAMALINGAM CHANDRASEKAR) 
took the Chair. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

 (மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
 (The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් වී වගා කරන බිම් 
ෙහක්ෙටයාර අට ලක්ෂ අනූ දහසක් අපි වී ෙමටික් ෙටොන් 
තිස්ලක්ෂයකට ආසන්න පමාණයක් ගන්නවා. අද බිත්තර වී 
නිෂ්පාදනය ගැන කථා කිරීෙම්දී මම ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා. 
බිත්තර වී නිෂ්පදනය සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් පමුඛතාෙවන් 
මහවැලි කලාපවල ෙගොවීන්ද, අතුළුව, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන අෙනක් සියලුම ෙගොවීන් සමඟ රාජ  අංශෙය්ත් මැදිහත් 
වීෙමන් මීට වඩා විධිමත්ව බීජ වී නිෂ්පාදනය  වැඩි කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙදපාර්තෙම්න්තු තුළ ඇති ෙවන්න ඕනෑ. ෙගොවියාෙග් 
තත්ත්ව පාලනයක් එක්ක ෙගොවි සමාගම් ඇති කරලා ෙහෝ ෙගොවි 
යායවල් ඇති කරලා ෙහෝ ෙම් ගැන කියා කරන්න ඕනෑ. එය මා 
විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද 
තිෙබන රජෙය් ෙගොවි පර්ෙය්ෂණ අංශ ගැන මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
පශ්නයක් ඇහුවා. අහපු පශ්නය ෙමොකක්ද? රජෙය් ෙගොවි 
පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථාන කීයක් තිෙබනවාද, අප පිට රටින් ෙගෙනන 
බීජ වර්ග ෙමොනවාද, ෙකොච්චර පමාණයක මිලකට ද, ෙකොයි 
රටවලින්ද ෙග්න ්ෙන්, අෙප් රෙට් ෙමොනවාද පර්ෙය්ෂණ කරලා 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් කියලා ඇසුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මට 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන්  ලැබී තිෙබනවා, පිටු හයක, අටක 
පමණ වාර්තාවක්. මහ මාන  ඩී. එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා 
තමයි මුලින්ම ෙගොවි පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථාන ඇති කෙළේ; ෙගොවි 
ෙපොළවල් ඇති කෙළේ. අද ෙම් පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථානවල කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම  සතුටු වන 
ගමන්ම ඊට වඩා අසතුටට පත් ෙවනවා. ෙකටි සහ දීර්ඝ කාලීන 
වශෙයන් මට ලැබී තිෙබනවා වාර්තාවන් කිහිපයක්. උද ාන ෙබෝග 
පරීක්ෂණ වාර්තා, සහල් පරීක්ෂණ වාර්තා ෙම් ඔක්ෙකෝම මා ගාව 
තිෙබනවා. අෙප් යූඑන්පී රජය කාලෙය් මම පධාන ඇමති විධියට 
පත් ෙවලා ඉන්න විට එක වතාවක් - මම ෙම් නිලධාරීන්ෙග් 
රැවටීම් ගැනයි කියන්ෙන් -. අෙප් පළාත් කෘෂිකර්ම නිලධාරීයාට 
මම කිව්වා. එවකට අෙප් රජෙය් හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා හම්බ 
ෙවන්න ඕනෑය කියා. එෙහම කියලා මම එතුමා හමු ෙවන්න ආවා. 
එහිදී ම කරුණු ෙපන්වූවා. ෙම් පර්ෙය්ෂණ සාර්ථක ෙවන්න නම් 
ෙම් පර්ෙය්ෂණ සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබන්න ඕනෑය කියා මම ෙපන්වා දුන්නා. මම එෙහම කරුණු 
ෙපන්වා ෙදද්දී, නිළධාරී මහත්වරුන් ඇමතිතුමාට බටර් ගාලා 
ෙවනත් ෙදයක් ෙපන්වූවා. මම අෙප් නිලධාරීන්ට කිව්වා.  “අපි 
යමු, වැඩක් නැහැ”ය කියලා. ෙමන්න ෙම්කයි තිත්ත ඇත්ත. 
ආනමඩුෙව් තමයි ඒ ෙවලාෙව් ෙහොඳම grapes තිබුෙණ්. ෙඩොක්ටර් 
එඩී ෙහේරත් තමයි ඒ ෙවලාෙව් හිටිෙය්. ෙම් මනුෂ යාව Director 
කළා පරිපාලනෙය්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම එක්ක කියන්නම්. 
නිලධාරීන්ට උසස්වීම් ෙදන්න. දක්ෂ නිලධරීන් ලංකාෙව් ඉන්නවා. 
ෙම් නිලධාරියාට උසස්වීම් ෙදන ගමන් ඒ පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1685 1686 

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා] 

විෙශේෂඥයකු විධියට ඔහුට ඒ අංශෙය්ම කියා කරන්න ෙදන්න. 
ඔහුට ඒ අංශයම භාර ෙදන්න. ෙපොත්වල කඩදාසිවලට පමණක් 
සිරකර තබන්නට එපා. අෙප් ලංකාෙව් පර්ෙය්ෂණවල තිෙබන 
ෙමන්න ෙම් තත්තවය පිළිබඳව හරි කනගාටුයි. ලජ්ජයි. 
ඇමතිතුමනි, හදවතට තට්ටු කරලා බලන්න. චමල් රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පුළුවන්ද? අෙප් ඇමතිතුමාට පුළුවන්ද? 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගනුත් මා අහන්න කැමැතියි. අද අපි 
පිට රටින් ෙගනැල්ලායි ෙදළුම් ෙගඩියක් කන්ෙන්. මට කියන්න 
අද අෙප් රටට අලුතින් හඳුන්වා දී තිෙබන අඹ වර්ගයක් ගැන. 
ඔබතුමන්ලා නැඟිටලා මට කියන්න. ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? 
ඇමතිතුමනි, මා වයඹ පධාන ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ 
කාලෙය් වාරියෙපොළ සිටියා, පින්තු කියලා නිලධාරිෙයක්. අර මා 
කිව්ෙව් අඹ වර්ගයක් ගැන. ෙප්රාදණිෙය් රුපියල් 10ට 
කර්තෙකොෙළොම්බාන් අඹ ෙගඩියක් විකුණද්දී අනඩර්ගවුන්ඩ් 
කියන වර්ගෙය් අඹ ෙගඩියක් ෙප්රාෙදණිෙය් මාර්කට් එෙක් 
ෙවෙළන්ෙදෝ රුපියල් 13ට විකුණුවා. ෙම් මනුෂ යා ෙසොයා ෙගන 
ගිහිල්ල බලද්දි ඒ අඹ වාරියෙපොළ නිකම් අහම්ෙබන් හැදිච්ච 
මල්වාෙන් අඹ කියන එක හඳුනා ගත්තා. අමාත ාංශයට ඒ අඹ 
ෙගඩියක් ෙගනැල්ල මට කන්න දීලා ඇහුවා, “සර්. ෙම් ජාතිය 
දන්නවාද” කියලා. මම කිව්වා. “දන්ෙන් නැහැ” කියලා, “ෙකොෙහද 
තිෙයන්ෙන්?” කියලා ඇහුවාම, “වාරියෙපොළ” කියලා කිව්වා. මම 
ගිහිල්ලා බැලුවා. අද  නිෂ්පාදන ඔක්ෙකොම නැවතිලා. මම  ෙම් 
ඇත්ත කියන්ෙන්. 

 

ඇමතිතුමනි, ෙම් පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථානවලට මධ  කාලීන, 
දීර්ඝ කාලීන ඉලක්ක දැඩි විධියට ෙදන්න. ෙමන්න ෙම් ෙබෝග 
වර්ග පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථානයක් අපිට ඕනෑ.  මා ළඟ තිෙබනවා, 
පිට රටින් ෙගන්වන බීජ වර්ග පිළිබඳව සංඛ ා ෙල්ඛනයක්. ෙම් 
ගැන මා කනගාටු ෙවනවා. ෙම්වා සියයට 85ක් අෙප් රෙට් 
 හදන්නට පුළුවන්. අපි අෙප්ම පිට කහ ගන්න එපා. 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපි යනවා, එනවා. දියුණු තාක්ෂණයත් 
එක්ක බීජ වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්නට ෙම් රෙට් අනාගක 
පරම්පරාව පුහුණු කරන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් අපි පිට රටට වහල් 
ෙවලා සිටිය යුතු නැහැ. ජනාධිපතිතුමාෙග් “අපි වවමු — රට 
නඟමු” කියන සංකල්පය හරි යන්නට නම් අපි ඒ විධියට කටයුතු 
කරන්නට ඕනෑ. මම වැඳලා ඉල්ලන්ෙන් ෙමයයි. පර්ෙය්ෂණ අංශය 
සාර්ථක නැත්නම් අපි එෙහම්මම ඉවරයි. සිංගප්පූරුව අපිට වඩා 
දියුණුයි. එහි ෙනොෙයකුත් ෙබෝග වර්ග හදනවා. තායිලන්තය, 
මැෙල්සියාව වැනි රටවලට ගිහිල්ලා බලපුවාම අපිට අපි ගැනම 
ලජ්ජා වන්නට සිදු ෙවනවා. මා ෙව්දනාෙවන් යුතුවයි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. ෙම් රවටන වැඩ පිළිෙවළ අපි නවත්වන්නට ඕනෑ. 
ඇමතිතුමනි, පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් ෙම් තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛණ 
ඔබතුමාවත් දැකලා නැතිව ඇති. ෙම් තිෙබන පිට රටින් ෙගන්වන 
ෙබෝග වර්ග පිළිබඳ සංඛ ාෙල්ඛනය ඔබතුමාටවත් දීලා නැහැ 
කියලායි මා හිතන්ෙන්. අරන් බලන්න, ඇමතිතුමනි. ෙම් පිළිබඳව 
මා ෙබොෙහොම ලජ්ජා වනවා. ඇයි, අපිට ෙම්වා හදන්න බැරිවද? 
පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථාන මහා සංඛ ාවක් තිෙබනවා. මම පුදුම 
වුණා. ඒ පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථානවලින් ෙකෙරන්ෙන් ෙමොනවාද? ඒ 
ෙකෙරන කාර්ය මදි. ඒ නිසා මා ඒ ගැන එෙහම කියනවා. 

 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට දඹුල්ල ෙව ෙළඳ මධ ස්ථානය ගැන 
අපි කථා කරමු. මහවැලියට පින් සිදු වන්නට, යූඑන්පී එකට පින් 
සිදු වන්නට වාරි කම ඇති වුණා. නමුත් ෙමොනවාද කරන්ෙන්? 
Dozers වලින්, loaders වලින් එක වර තක්කාලි ෙගනැල්ලා 
හැලුවා. ඇයි? තක්කාලි කිෙලෝව රුපියල් ෙදසිය පණහට ගියා. 
අෙන්! රජරට සිටින අෙප් ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති. එතෙකොට 
ලංකාෙව් ඔක්ෙකොම ෙගොවිෙයෝ තක්කාලි වවන්න පටන් ගත්තා. 
අනිච්චාවත සංඛාරා! ඇයි? Monitor කරලා guide කරන්න 
කියන්ෙන් නැහැ. National operations room එකකින් 
කියන්ෙන් නැහැ, අහවල් පළාෙත්, අහවල් කලාපෙය්, අහවල් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙමපමණ ෙහක්ටයාර් පමාණයක් 
වවන්නය කියලා. එෙහම සීමා කිරීමක් කෙළේ නැහැ. ඒ කිසිම 
ෙදයක් නැහැ. මිරිස් කිෙලෝව රුපියල් 300ට මිල ඉහළ ගිහින් 
තිබුණා. එතෙකොට ලංකාෙව් ෙගොවිෙයෝ ඔක්ෙකොම මිරිස් වවනවා. 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඉන් පසුව මිරිස් කුණු ෙකොල්ලයට ෙදන්න සිදු 
ෙවනවා. ඉතිරි ටික කුණු බක්කියට දමනවා. අෙන් ෙදයියෙන්! පසු 

ගිය නත්තල් කාලෙය්  අර අහිංසක ෙගොවීන්ෙග් තක්කාලි loaders 
වලින් ෙගන  ගිහිල්ලා අහකට හැලුවා. රතු ලූනුත් එෙහමයි. අන්න 
ඒ ගැන දැන් article එකක් තිෙබනවා. විකුණා ගන්න බැරිව දිවි 
නසා ගන්නවා. කවුද වරද කරන්ෙන්? අපියි, ෙම් ෙද්ශපාලකෙයෝ. 
මමයි, එස්. බී. දිසානායක මැතිතුමායි national operations room 
එකක් ඇති කරන්න සූදානම් වුණා. ඒ නිලධාරින් අද ෙම් ගරු 
සභාෙව් නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් සිටිනවා. දැන් ඔබතුමාෙග් පිට 
කහන මට හිතවත්ව සිටි නිලධාරින් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් සිටිනවා. මහවැලිෙය් කටයුතු 
කළ නිලධාරිනුත් එතැන සිටිනවා. වාරි අංශෙය් කටයුතු කරන 
අයත් සිටිනවා. කෘෂි අංශෙය් කටයුතු කරන අයත් සිටිනවා. 
ඇමතිවරු රවටන්න හදන්න එපාය කියලා මා ඒ නිලධාරින්ට 
කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හදවතට තට්ටු කරලා බලන්නය 
කියලා මා ඒ නිලධාරින්ට කියනවා. මාර්ගය ෙපන්වන්න එස්. බී. 
දිසානායක මැතිතුමාත් එක්ක මා සැලසුම් හැදුවා. national opera-
tions room එකක් හැදුවා. මා එස්. බී. දිසානායකට කිව්වා, “එස.් 
බී, මුළු වාරි ජනපදවල හදවත තිෙබන්ෙන් අපි ළඟයි. අපි එකතු 
ෙවමු. පළාත් සභා එකතු ෙවමු” කියලා. රතු ලූනු ෙකොච්චර 
පමාණයක් පිට රටින් ෙගන්වනවාද කියලා අපි බැලුවා. අෙප් 
කල්පිටිය වැනි පළාත් ෙවන්න පුළුවන්, යාපනය ෙවන්නට 
පුළුවන්, ඒ පෙද්ශවල සාම වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක යම් ෙහක්ටයාර් 
පමාණයක් ඒවා වවන්න සීමා කරමු, කාලපයට උපෙදස් ෙදමු 
කියලා මා කිව්වා. වී, රතු ලූනු, අර්තාපල්, ලූනු, මිරිස්, හැම 
ජාතියක්ම සැලසුම් සහගතව වවන්නට ෙගොවියාට මාර්ගය 
ෙපන්වුවා. අවුරුදු 60ක් ගිහිල්ලත් අප තවම එක තැන ඉන්ෙන්. 
අෙප් අසරණ ෙගොවීන්ට බණින්න එපා. ඔවුන් අනාථ ෙවලා. 
උතුෙර් වන්න පුළුවන්, දකුෙණ් වන්න පුළුවන්. නැ  ෙඟනහිර වන්න 
පුළුවන්. අපි කියලා නැහැ උඹලාෙග් පළාෙත් උඹලා මීට වඩා 
වවන්න එපාය කියා. අර මිනිසුන් ෙගොයම්වලට ගහන්න ෙගනාපු 
ෙබෙහත් ෙබොනවා කියන එක පුදුමයක්ද? තිත්ත ඇත්තක් මම ෙම් 
කථා කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ නම් ඒක කරන විධියත් 
මා කියා ෙදන්නම්. සමහර නිලධාරින්ෙග් හිත් රිෙදන්න පුළුවන්. 
නිලධාරින් සන්ෙතෝෂ කරන්න ෙනොෙවයි අපි ඉන්ෙන්; 
ෙද්ශපාලකයන් සන්ෙතෝෂ කරන්න  ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. අපට 
ඉන්දියාව ඕනෑ නැහැ. අෙප් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැති 
ෙවලා  හිටපු කාලෙය් වරක් චීනයට ගියා. එෙහේ ගියාම ඒ තිෙබන 
ෙයෝධ dam එක දැක්කා. ෙලෝකෙය් තිෙබන දිගම එක; 
කාෙලෝමීටර් 1,000ක් දිගයි. ඊ ළඟ සතිෙය් දකුණු ඉන්දියාවට ගියා. 
එතුමා දවස් ෙදෙකන් මාව, ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා, එච්. ජී. පී. ෙනල්සන් මැතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින් 
කැෙදව්වා. අපව කැඳවලා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? “There is going to be a water crisis in Sri Lanka” 
කියා කිව්වා. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதிச்  தவிசாளர் அவர்கள்)  
(The Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

 (மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
 (The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

මට නම් පැය එකහමාරක්වත් ඕනෑ. වාරි කර්මාන්ත ය ගැන 
කථා කරන්න තවම ලෑස්ති වුෙණ්වත් නැහැ. මම තව විනාඩි 
පහකින් අවසන් කරන්නම්.  

 

එතුමාට මා කිව්වා, “ No there will not be a water crisis in 
Sri Lanka. There are 103 rivers”, කියා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ඇමතිතුමාට මෙග් කථාවට හිනහ යනවා වාෙග්; මෙග් කථාව 
ඉක්මනින් ඉවර ෙවනවාට එතුමා හරි ආසයි වාෙග්. 

 

කාබනික ෙපොෙහොර ගන්න. මාකඳුෙර් තිෙබනවා කිව්වා - 
[බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමනි, ෙම් ගැන ෙගොවි සංවිධාන - [බාධා 
කිරීමක්] මෙග් කාලය අවසන් වීෙගන එන නිසා මා වාරි 
කර්මාන්තය ගැන කථා කරන්නම්. 

 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉතාමත්ම ෙහොඳ 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා. වල් පැළෑටි නාශක ෙබෙහත්              
කියා ෙලෝකෙය් එපාම කරපු ෙබෙහත් ටික ෙග්නවා ෙමහාට, ෙම්ක   



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1687 1688 

dumping yard එකක් කියලා හිතලා. ෙම්වා ගැන තත්ත්ව 
පාලනයක් කරලා අනුමත කරන ඒවා විතරක් ෙගන්වන්න ෙදන්න 
අෙනක් ඒවා තහනම් කරන්න. කෘෂිකර්මය ගන්න ඇමතිතුමනි. 
මම එක කාරණයක් කියන්නම්. ලංකාෙව් ඉතාම ශුෂ්ක පෙද්ශ 
තමයි ගල්ගමුව, යාපහුව කියන්ෙන්. වතුර දුන්ෙන් නැත්නම් 
ෙමොකුත් කරන්න බැහැ. නිලධාරින් තමුන්නාන්ෙසේට කිව්වා 
උස්සාන කමෙයන් කරන්න බැහැය කියා. හැබැයි මම ඔය 
නිලධාරින් කවදා ෙහෝ අල්ලා ගන්නවා. කරන හැටිත් උගන්වලා, 
කරවන හැටිත් මම ෙපන්වනවා. අවුරුදු එක හමාරක් යනවා කියපු 
කුඩාගල්අමුණ ව ාපාරය මාස තුෙනන් කරලා ෙපන්වපු මිනිෙහක් 
මම. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැති කාලෙය් කිරි ෙවෙහෙර් 
නායක හාමුදුරුවන්ට කිව්වා, හාමුදුරුවෙන්, ෙම්කට අවුරුදු 
එකහමාරක් යනවා කියා. මම කිව්වා “නැහැ සර්, ෙම්ක මම මාස 
තුෙනන් කරනවා” කියා. ඔය සැලසුම් හැදීෙම්දී ඒවාට හවුල් වුණු 
ෙකෙනක් මම. ගල්ගමුව, යාපහුව පෙද්ශවල හැදුණු, වැඩුණු 
නිලධාරින් එතැන ඉන්නවා. එෙහේ හැදිලා, එෙහේ කිරි බීපු  එෙහේ 
ෙපොත පත කියවපු නිලධාරිනුත් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නවා. මම අමතක කරන්ෙන් නැහැ ඒ නිලධාරීන්ට කවදා ෙහෝ 
මම ඒ වැඩ ටික කරවලා ෙපන්වනවා. ගරු ඇමතිවරුනි, 
ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනා කරුණාකර ෙම් ගැන පියවරක් ගන්න. 
යාපහුවට, ගල්ගමුවට ඔය ෙදකින් එකකින් වතුර ලැබුෙණ් 
නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙම් ඉතාම ශුෂ්ක පෙද්ශ. එෙහම නම් 
දැදුරු ඔය දිෙග් මුහුදු වතුර අරෙගන desalinate  කරලා ෙදන්න 
ෙවනවා ඔබතුමන්ලාට. ඒ අහිංසක ජනතාවට සදා කල් මුද්දර 
ෙපොතක් ෙදන්නද යන්ෙන්? ගල්ගමුව, යාපහුව පෙද්ශවල වැව් 
2,000ක් විතර තිෙබනවා. මම අහනවා, ඔබතුමන්ලාෙගන්. ෙම්වාට 
රැවෙටන්න එපා. පශ්නය විසඳන්න මාර්ගයක් බලන්න. නිලධාරින් 
ගියත් මම නම් පශ්නය විසඳන්න මාර්ගය ෙහොයා ෙගන යනවා. 
ඒකයි නායකත්වය කියන්ෙන්. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதிச் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම තව විනාඩියකින් අවසන් 

කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා අද වැව් හැදීම 
නැවැත්තුවාද? අද ගෙම් වැව හදන්ෙන් නැහැ. දැන් ජල සම්පත් 
මණ්ඩලය වතුර ෙබෝතල් කරන්න හදනවා. ෙමොකටද ෙබෝතල් 
කරන්ෙන්? ඒ අය ඉන්ෙන් underground water supply  ගැන 
බලන්න. ෙම් ෙවලාෙව් ඔබතුමන්ලා ෙම් වැව් හැදීමත් ගම්වලට 
ෙගන යන්න. මුහුෙදන් වැලි ගන්නවා. අන්න ඒක බලලා 
නවත්වන්න. අද වයඹ පළාෙත් මුහුෙද් මැෂින් දමා ෙගන වැලි 
ගන්නවා. ඇමතිතුමනි, මම circular එකක් හදලා තිෙබනවා. ඔබ 
නිලධාරින් දන්නවා. අප අඩියක්වත් තිබ්ෙබ් නැති ඒ කිරි මැටි පස් 
තට්ටුව පායන කාෙලට පුපුරනවා. වැහි කාෙලට ෙකොන්කීට් එක 
වාෙග් වහනවා. ෙමන්න ෙම්ෙක් තමයි වතුර තට්ටුව හිටින්ෙන්. 
දැන් ෙම් බිස්නස් කරන්න, වැලි ගන්න ෙම්වා ඔක්ෙකොම අහකට 
තල්ලු කරනවා. අන්න කටුෙපොත දිහාත් කරනවා. බතෙලෙගොඩින් 
පර්ෙය්ෂණ කරලා සහතික කරලාද ෙදන්ෙන් කියා මා දන්ෙන් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකර  ෙම්වාට පියවර ගන්න. 
ෙගොවිජන ෙසේවා එක අයිති පළාත් සභාවටද මහ ආණ්ඩුවටද කියා 
මා දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් විෂය ගැන මා වැඩිය කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ගැන කාරක සභාෙව්දී ෙහෝ කථා කරන්න 
මට පුළුවන්. නමුත් කෘෂිකර්මය අෙප් රෙට් හදවත නිසා ඒ ගැන 
කථා කරන්න ඕනෑ තරම් ෙද්වල් තිෙබනවා. නමුත් මට කාලය මදි. 
තව පැය භාගයක් තිබුණා නම් ඇති. මට නියමිත කාලය අවසන් 
නිසා දැන් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதிச் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු චමල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා.  

[පු. භා. 10.56]  
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල  
කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ වරාය හා ගුවන් ෙසේවා 
අමාතයතුමා) 

(மாண் மிகு  சமல் ராஜப  - நீர்ப்பாசன, நீர் காைமத் வ 
அைமச்ச ம் ைற கங்கள், விமானச் ேசைவகள் அைமச்ச ம்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa-Minister of Irrigation and Water 
Management and Minister of Ports and Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් හිතවත් ගාමිණී ජයවිකම 

ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් අදහස් දැක්වීෙමන් පසුව මට කථා 
කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. මා එතුමාෙග් කථාවට ඇහුම් 
කන් දුන්නා. එතුමා අද ඉදිරිපත් කරපු කරුණු ෙබොෙහොමයක්ම පසු 
ගිය අය වැය විවාදෙය්දීත් ඉදිරිපත් කළා. එතුමා කරපු යම් යම් 
ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
මහාමාන  ඩී. එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් වාරි මාර්ග වැඩ 
පිළිෙවළ අපි ඉතාම අගය කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම 
ඔබතුමා ෙපොල්ෙගොල්ල පිළිබඳව කථා කළා. මට මතක හැටියට 
නම් හිටපු වාරිමාර්ග අමාත  දිවංගත ගරු ෛමතීපාල 
ෙසේනානායක ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දීයි—1970 දී -එහි වැඩ 
ආරම්භ කෙළේ. ෙබෝවතැන්න ව ාපාරයත් ආරම්භ කරලා, ඒ ජලය 
අනුරාධපුරයට සහ ෙපොෙළොන්නරුවටත් 1977ට ඉස්ෙසල්ලා අර 
ෙගන ගියා. ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, මා 
හිතන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේ ඒ ටික කිව්ෙව් නැහැ. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මා කිව්වා. 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு  சமல் ராஜப ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
කිව්වාද? 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මා  කිව්වා “සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය කළා. ඊට 

පස්ෙසේ නැවතුණා” කියා. 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு  சமல் ராஜப ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
1977 වන ෙකොට ෙබෝවතැන්න හරස් කරලා එතුමන්ලාට 

ජාලයක් දුන්නා. ෙබෝවතැන්ෙනන් වතුර ෙගන ගියා. චින්තනය 
ගැන දැන් කථා කළා ෙන්. ඒ හින්දා මමත් ෙපොඩ්ඩක් චින්තනය 
ගැන කථා කරන්න උත්සාහ කරන්නම්. 

 
ශී ලාංකීය ජාතික ආර්ථිකය “මහින්ද චින්තන” පතිපත්ති 

සමුදාය ගුරු ෙකොට ගනිමින් තම දිශානතිය ගැඹුරු පරිවර්තනයකට 
ලක් කර ගැනීෙම් ගමන් මඟ, සිවු වන ගවු කණුව පසු කරන ෙම් 
ෙමොෙහොත ඉතිහාසෙය් වැදගත් පරිච්ෙඡ්දයක් ඇරඹී වග 
අවධාරණය කරන්නට කැමතියි. ජාතික ආර්ථිකෙය් ෙද්ශීය 
දායකත්වය කුළු ගැන්වූ, දිරි ගැන්වූ අප රජෙය් පිළිෙවත තුළින් 
අවධාරණය කරන සිහිනය යථාර්ථයක් බවට ෙපරළනු පිණිස ද අප  
අමාත ාංශෙය් දැක්ම ද, ෙමෙහවර ද, ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් 
ගැඹුරු කථිකාවන්ට ලක් විය යුතු යැයි මම විශ්වාස කරමි. 
අතීතෙය් අපට ජාතියක් ෙලස විශිෂ්ටයන් බවට දින මුදාව අපට 
උරුම කර දුන්ෙන් අෙප් වාරි තාක්ෂණයයි. එක් පෙසකින් ෙබෞද්ධ 
දර්ශනය හා එහි ආභාසයන් අප පිරිපුන් ජාතියක් බවට ෙපරළද්දී 
අෙනක් පස අප බර දරා උන්ෙන් ලක් බිම දසත පැතිරුණු වාරි 
පද්ධතියයි. එෙහයින්ම අෙප් සංස්කෘතිය වාරි සංස්කෘතියක් විය. 
එහි සරල අරුත් ගැන්වීම වූ “වැවයි දාගැබයි -ගමයි පන්සලයි” යන 
වැකිය ෙම් පැෙය් දී ද වලංගු සත යක් බව අවිවාදිතය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 1689 1690 

ශී ලංකීය ෙද්ශය සරු සාරවත් කර වන, ජීවත් කර වන, 
ෙපෝෂණය කර වන අෙප් වාරි පද්ධතිය තවත් සිය වස් ගණනාවක් 
රැක ගන්නට අප ෙග් රජය අතිශය ෛධර්ය සම්පන්නව කැපව 
සිටිනා බව ද අවධාරණය කරන්ෙන් වග කීෙමනි. වගාවන් සඳහාද, 
ෙපෞද්ගලික පරිහරණය පිණිස ද වශෙයන් අෙප් ජීවිතය හා බැඳී 
පවතින ජලෙය් අයිතිය ශී ලංකීය ජාතිෙයන් බැහැර ෙනොකිරීෙම් 
දැඩි වූ ද, තිර වූද අදිටන ද “මහින්ද චින්තන” පතිපත්ති සමුදාෙයන් 
සහතික කර ඇති බවද යළිත් ෙම් ගරු සභාවට අවධාරණය කරමි. 

 
රජෙය් පතිපත්ති හා වැඩ පිළිෙවළ අනුව ෙම් අය වැය 

ෙල්ඛනෙය් සමස්ත පරමාර්ථ අතරින්, අෙප් අමාත ාංශයට එනම් 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් ක්ෙෂේතෙය් දායකත්වයට සෘජුව බලපාන 
පධාන කරුණු කිහිපයක් මා පළමුව පකාශ කිරීමට කැමතියි. 
ෙද්ශීය ආර්ථිකෙය් වර්ධන ෙව්ගය දැන් පවතින මට්ටමින් 
අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යමින් එය සියයට  අටකින් නුදුරු 
කාලෙය්දී ඉහල නැංවීමටත් දස අවුරුදු සංවර්ධන සීමාෙව්දී එය 
සියයට 9, 10 මට්ටම දක්වා ඉහළ තලයකට පත් කිරීමටත් අෙප් 
අලුත් ශී ලංකාවක් කරා දැක්ම, දර්ශනය බව පකාශ කර තිෙබනවා. 
ඊට ෙම් ක්ෙෂේතෙය් දායකත්වය විශාල වශෙයන් අවශ  ෙවනවා. 
ෙම් පයත්නෙය්දී ෙනොෙයක් බාධක හා මූලධන ආෙයෝජනය 
පිළිබඳ පශ්න තිබුණත් අඛණ්ඩත්වය රැක ගනිමින්, ගම නැඟුම, 
කෘෂිකාර්මික කටයුතු, පශු සම්පත් වැනි අංශවලට අනුබල හා 
ආධාර සපයන වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් සංවර්ධනය ඇතුළු 
ෙවනත් යටිතල පහසුකම් හා ඉදි කිරීම් සඳහා ෙමම අය වැෙයන් 
විශාල වශෙයන් මුදල් ෙවන් ෙකොට තිෙබන බව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපෙනනවා ඇති. රන්ෙදොර-පෙව්ශය ෙමම 
සංකල්පයයි. 

 
රෙට් ආරක්ෂාව තහවුරු කරන ගමන්, දූරදර්ශී සංවර්ධන අය 

වැයක් ෙලස ෙනොනවත්වා යන ගමනක් ෙමම අය වැය තුළින් 
පිළිබිඹු ෙවනවා. 

 
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් තිරසාර බව පවත්වා ගැනීම, රෙට් 

ආහාර සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කිරීම වැනි අරමුණු උෙදසා අෙප් 
ආෙයෝජන පිළිෙවෙතහි පමුඛතාව ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව අය 
වැය සකස් කර තිෙබනවා. 

 
ෙමහිදී වාරිමාර්ග හා බහුකාර්ය ව ාපෘති කියාත්මක කිරීම 

සම්බන්ධෙයන් මෙග් අමාත ාංශයට පැවෙරන්ෙන් විශාල වග 
කීමක්. මුල් අවුරුදු කිහිපය තුළ එම සංවර්ධන කටයුතු හා ඉදි 
කිරීම්, සැලසුම් ෙව්ගවත් කිරීමට අවශ යි. 

 
එෙසේම මා පකාශ කරන්නට කැමැතියි, අෙප් වාරිමාර්ග 

ක්ෙෂේතය තුළ කරන  ඉදි කිරීම් කටයුතුවලදී ඒ ඒ පෙද්ශවල 
උපෙයෝගී කර ගන්නා ඉදි කිරීම්  කමෙව්දය තුළින් වැඩි පමාණයක් 
එහි ජනතාවට රැකියා අවස්ථා උපද වන බව. මවු ආර, ෙවෙහරගල 
වැනි ව ාපෘතිවලදී අප ලත් අත් දැකීම් ඉදිරියට ෙගන යනවා. 
එනම්, ව ාපෘති කාලය තුළ පිරිමින් හා කාන්තාවන් 2,000ක්, 
3,000ක් පිරිසකට ජීවෙනෝපාය සඳහා රැකියා අවස්ථා ලබා දී, එක් 
පවුලකට රුපියල් 12,000 සිට රුපියල් 15,000 දක්වා මාසික 
ආදායමක් ලබා ගන්නට ඉඩ සැලැස්වීම අෙප් ජයගහණවලින් 
එකක් බව සතුටින් පකාශ කර සිටිනවා. 

 
මීළඟට අෙප් අමාත ාංශය හා ෙමම ජාතික අය වැෙයහි 

පරමාර්ථ හා උපාය මාර්ගවලට සෘජුව සම්බන්ධ වන තවත් 
කරුණක්, ෙදකක් මෙග් සිහියට නැ  ෙඟනවා. ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් 
අස්ථායීතාව මත ආහාර දව වල මිල විචල  යන බව අප දන්නා 
කරුණක්. එය ඉහළ යනවා. එෙසේම කාලගුණ විපර්යාසවලින් එම 
ආහාර නිෂ්පාදනයට බලපෑම් ඇති ෙකෙරනවා. ෙමයින් අෙප්  රෙට් 
ෙද්ශීය ආර්ථිකයට සංවර්ධන ඉලක්කවලට ඇති වන අහිතකර 
බලපෑම් අවම කිරීමටත් අප වග බලා ගත යුතුයි. එෙසේ කළ 
හැක්ෙක් ආනයන ආෙද්ශකය සඳහා ෙද්ශීය ආහාර නිෂ්පාදනය දිරි 
ගැන්වීෙමන් පමණක් බව අප වටහා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් සඳහා 
වාරිමාර්ග අංශවලින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කිරීමට දායකත්වයක් 
ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. මනා ජල කළමනාකරණය හා 

සැලසුම්කරණය තුළින් වගා ෙකෙරන බිම් පමාණය වැඩි 
කිරීමටත්, වාරිමාර්ග ඉඩම්වල නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමත් 
අවශ යි. 

 
එම නිසා රෙට් ආහාර නිෂ්පාදන ශක්තිය පුළුල් කිරීෙම්දී, 

වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අංශ කමානුකූලව වර්ධනය 
කිරීම, එෙසේම මූල  ආෙයෝජන ඊට සරිලන මට්ටමින් පවත්වා 
ගැනීම, ගාමීය ආර්ථිකෙය් දායකත්වය හා පාෙද්ශීය සංවර්ධනය 
පිළිබඳ සමතුලිතතාව රැක ගැනීම, ෙමම ජාතික ෙමෙහවරට 
සම්මාදම් වීෙම්දී ආෙයෝජනය ඉහළ මට්ටමකට නංවා එහි පතිලාභ 
රට පුරා ෙබදී යන ෙසේ ෙමම  ක්ෙෂේතය හැසිර වීම ආදී නියාමකයන් 
අපට අනිවාර්යෙයන්ම අවශ යි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඉහත සඳහන් පදනම මත පිහිටා 

අප ඉදිරිෙය්දී ගන්නා කියාමාර්ග පිළිබඳවත්, ෙමෙතක් ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග පිළිබඳවත් වචන ස්වල්පයක් පකාශ කිරීමට මා ෙමය 
අවස්ථාව කර ගන්නවා. 

 
අෙප් රජය ගමන් ගන්නා මාර්ගය වන “ මහින්ද චින්තන”, 

“අලුත් ශී ලංකාවක් කරා”, “ ෙකතට අරුණ” යන පකාශන පරිදි 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් ක්ෙෂේතයට හිමි වන්ෙන් සුවිසල් 
ෙමෙහවරක්. ජල හිඟෙයන්, ඉඩම් හිඟෙයන් පීඩා විඳින ෙගොවි 
ජනයාට ෙසේවය කිරීමත්, රෙට් වටිනා ස්වාභාවික සම්පතක් වන 
ජල සම්පත ආරක්ෂා කර ඉන් තිරසාර අන්දමින් නිසි ඵල 
පෙයෝජන ලබා ගැනීමත්, ජාතික වාරිමාර්ග සැලැස්මක් පදිරි කියා 
ෙකොට පධාන ගංගා නිම්න සංවර්ධනය, වැව් අමුණු ඉදි කිරීම, ජල 
මාර්ග සම්බන්ධ කර දිවයිෙන් වියළි පෙද්ශ - උතුර, දකුණ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව  - හරිත ගැන්වීමත් අෙප් වගකීම් භාරයයි. 

 
ෙමම ගමන ෙකටි කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන වශෙයන් සැලසුම් 

සහගතව යා යුත්තක්. ඉක්මන් පතිඵල ලැෙබන ෙකටි කාලීන වැඩ 
ෙමන්ම, වඩා ශක්තිමත් යටිතල පහසුකම් සහිත මහා පරිමාණ 
ව ාපෘති හා වැඩ සටහන්, විශාල ජලාශ, අන්තර් නිම්න හැරවුම් 
තවත් ශත වර්ෂ ගණනාවකට ඔෙරොත්තු ෙදන පරිදි නිර්මාණය කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතු තවත් විෙශේෂ කරුණු 
කිහිපයක් තිෙබනවා. එනම් ෙතත් කලාපෙය් කුඹුරු ඉඩම්වලින් 
නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමටත්, ගංවතුර පාලනය හා ජලාපවහන 
පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීමටත් කටයුතු කිරීම අෙපන් ඉටු විය යුතු 
කාර්යයයි. නිතර ගංවතුර තර්ජනවලට ලක් වන රත්නපුර හා කළු 
ගඟ පහළ මිටියාවත පෙද්ශ සඳහා ස්ථීර වැඩ පිළිෙවළක් ස්වල්ප 
කලකින්ම ආරම්භ කිරීමට අපි කටයුතු ෙයොදමින් සිටිනවා. එෙසේම 
ෙතත් කලාපෙය් වාරිමාර්ග ව ාපාර තුළ ඇති පුරන් වී ගිය 
කුඹුරුවල ජලය බැස යෑම හා වාරිමාර්ග පශ්න විසඳා නැවත 
අස්වද්දන්ටත් අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් නිල්වලා ෙදෝණිෙය් කිරල කැෙල් වාරි ව ාපෘතිෙය් 
කුඹුරු ඉඩම්  අක්කර 5,000ක් පමණ ජලය බැස යෑෙම් දුර්වලතාව 
නිසා පෙසහි ආම්ලිකතාව වැඩි වී පුරන් ඉඩම් බවට පත්ව තිබුණු 
අතර එයින් අක්කර 1,200ක් පමණ ෙම් වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 
තුනක පමණ වියදමින් ජල බස්නා ඇළ මාර්ග පකෘතිමත් කර 
2008 යල් කන්නෙය් වගා කිරීමට සැලැස්සුවා. එයින් ඉතා සාර්ථක 
අස්වැන්නක් ලැබුණු අතර අලුත් සහල් මංගල යක්ද උත්කර්ෂවත් 
අන්දමින් පැවැත්වුවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේට බැරි වුණා ෙම්ක කර ගන්න. 

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

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு  சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
නිල්වලා ගඟ ව ාපෘතිෙය් පුරන් ෙවච්ච කුඹුරු - 

[ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1691 1692 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කාලය තිබුණා නම් මම කියනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, නිල්වලා 

ගඟ වාෙග්ම වැදගත් ෙදයක් තමයි ඕලන්ද ඇළ. ඒක මාතර ඉඳලා 
පුත්තලමට එනවා. අද ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පමණක් අක්කර 
30,000ක් ෙගොඩ ෙවලා තිෙබනවා. මම ෙනදර්ලන්ත වාරිමාර්ග 
ඇමතිතුමියට ඒ ෙවලාෙව් වාර්තාවක් හදා දුන්නා. ඒ ඇළ සුද්ධ 
කරලා හැදුෙවොත් ගංවතුරින් වළකිනවා. අක්කර ලක්ෂයක් විතර 
වගා කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. සංචාරක අංශය, ෙවෙළඳ අංශය 
දියුණු කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඔබතුමා කරුණාකරලා ඒ 
ව ාපෘතිය ගන්න. ගංවතුර ගැලීෙමන් දකුණ ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් 
ව ාපෘතියක් ඒක. 

 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு  சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අවධානය  ඒ ගැන ෙයොමු ෙවලා 

තිෙබනවා. පුත්තලෙම් ඉඳලා මාතරට එන ෙකොට පුරන් ෙවච්ච 
ඉඩම් අක්කර 80,000ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ ගැන අෙප් අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. අපි දැන් නිල්වලා ග ෙඟන් පටන් ගත්තා. 
ඊළඟ  අවුරුද්ෙද් ඔබතුමා කියන ඔය කාරණයට පමුඛතාව දීලා 
කටයුතු කරන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේට බැරි ෙවච්ච ෙද්වල් අපි 
කරනවා ෙන්.  

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔෙහොම කිව්වාට අපට අවුරුදු ෙදකක් බලය දීලා උදුරා ගත්තා 

ෙන්. අපට තව අවුරුදු ෙදකක් දුන්නා නම් අපි වැෙඩ් දීලා. 
ඔබතුමන්ලා අපට කෙළේ අවුරුදු ෙදකක් දීලා, ෙම් සෙහෝදරෙයොත් 
එක්ක සන්ධානගත ෙවලා - [බාධා කිරීමක්] අවුරුදු ෙදකක් දුන්නා 
නම් අපි ෙම් ෙසේරම වැඩ ටික කරලා ෙපන්වනවා. [ බාධා කිරීම්]  

 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு  சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් ගෙම් දැදුරුඔය 

ව ාපෘතියත් කරලා ෙදන්නම්. අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන තවත් විෂයයක් තමයි ජලෙය් පවිතතාව රැකීම. ජල මාර්ග 
අපවිත වීම වැළැක්වීම, ෙවනත් ආයතන සමඟ බද්ධ වී ජල මූලාශ 
රැක ගැනීම ඇතුළු ජලෙය් ගුණාත්මකභාවයද රැක ගැනීම 
සම්බන්ධ කටයුතු වලටද අපි විශාල වශෙයන් ළඟදීම සම්බන්ධ  
ෙවනවා. 

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதிச் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තව විනාඩියකින් ඔබතුමාෙග් කතාව අවසන් 

කරන්න. 
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு  சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
පළමු ෙකොට වාරිමාර්ග ව ාපාර තුළ ඇළවල්වලට අපදව , 

රසායනික දව  ආදී අහිතකර ෙද් එක්වීම වැළැක්වීමට ෙගොවි 
සංවිධාන හා එක්ව කටයුතු කිරීම ගැන අවධානය ෙයොමු ෙවනවා. 
මට තව මිනිත්තු කීයක් තිෙබනවාද, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதிச் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කතාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு  சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මෙග් කතාෙව් ඉතිරි ෙකොටස 

හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 
 

සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස :  
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி : 
Rest of the speech tabled : 

 
 

අෙප් අමාත ාංශෙය් ආදර්ශ පාඨය වන නිල් දියවර ෙකත්යායට නමින් 
හඳුන්වා දී ඇත්ෙත් ෙම් සියලු අරමුණු හා කියාකාරකම් සමඟ ඒකාබද්ධ 
පෙව්ශයක්. එම ආදර්ශ පාඨය ගුරුහරුකම් ෙකොට ගැනීම.  

 

පසුගිය වසෙර් වැඩ සටහන් පගතිය හා ඉදිරි ගමන 
 

ෙම් අවස්ථාෙව් දී පසු වු කාල පරිච්ෙඡදය තුළ අප විසින් ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග පිළිබඳවත්, 2008 වර්ෂෙය් පගතිය ගැනත් පකාශ කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 

දස අවුරුදු සැලැස්ම තුළ බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කය කරා යෑමට ෙම් 
වන විට (2006 - 2008) අපි ෙහොඳ ආරම්භයක් ලබා තිෙබනවා. 2008 අග වන 
විට සැලකිය යුතු පගතියක් ෙපන්නුම් කරන අතර ඉදිරි කාලෙය් දී 2016 දක්වා 
වඩා ෙව්ගෙයන් යෑමට පසු බිම් සකස් කර තිෙබනවා. 

 

2008 දී මුළු ආෙයෝජන රු. මිලියන 2,800 තරම් ෙවනව. 2009 දී අප 
ආරම්භ කර ඇති උමාඔය ව ාපාරය වැනි බහුකාර්ය ෙයෝජනාවලට මුල පිරිම 
ඇතුළුව එය රු. 10,800ක් වැනි ඉහළ තලයකට නංවනවා. 

 

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ අප ඉදිරිෙය් අභිෙයෝග රැසක් තිෙබනවා. ඊට මුහුණ දීමට 
හා එම සැලසුම් කියාත්මක කිරීමට ශක්තිය හා හැකියාව මෙග් අමාත ාංශය හා 
ඊට අනුබද්ධ ආයතන තුළ තිෙබන බව විශ්වාසෙයන් යුතුව පකාශ කර 
සිටිනවා. 

 

නිෂ්පාදන දායකත්වය 
 

අප පසු කළ වසර (2008) තුළ මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් ඇති වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය මඟින් ෙමෙහයවන ලද 
අන්තර් - පළාත් වාරිමාර්ග ව ාපාරවල ෙහක්ටයාර් 2,82,200 තරම් 
පමාණයකට ජල පහසුකම් සපයා නිෂ්පාදනයට සහාය දී තිෙයනවා. 

 
 ඉඩම් (ෙහක්ටයාර්)  වී නිෂ්පාදනය  
  (ෙමටික් ෙටොන්)  
 2007/08 මහ කන්නය 2,43.613 10,32,924 
 2008 යල කන්නය 2,35,330 9,63,357 

 
ෙමය විශාල නිෂ්පාදන දායකත්වයක් බව තමුන්නාන්ෙසේලා අවිවාදෙයන් 

පිළිගන්නවා ඇති. එෙසේම 2007 වර්ෂය හා සසඳන විට ෙමහි 9.65%ක 
පතිශතයක වැඩි වීමක් බව ෙපන්නුම් කරනවා. ෙමය රෙට් ජාතික වී 
නිෂ්පාදනෙයන් 52% පමාණයක්, එනම් විශාල පතිශතයක්. ආහාර සුරක්ෂිත 
භාවය තහවුරු කිරීම පිණිස අෙප් දායකත්වය ෙකබදු දැයි මින් වටහා ගත 
හැකියි. 

 
දැනට වාරි පහසුකම් සලසා ඇති ඉඩම්වලින් ලබා ගන්නා ෙහක්ටයාරයකට 

ෙමටික්  ෙටොන් 4.8 සිට 4.95 දක්වා වූ පමාණ අස්වැන්න ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ 
ෙමටික් ෙටොන් 6 දක්වා මට්ටමකට ඉහළ නැංවීම අෙප් දැක්මයි. එම ඉලක්කය 
කරා යෑමට විධිමත් ජල කළමනාකරණය, ඒකාබද්ධ පෙව්ශය, ෙගොවි සංවිධාන 
සහභාගිත්වය, තාක්ෂණ දියුණු කිරීම් ඇතුළු විවිධ ෙයදවුම් අප විසින් ෙමෙහය 
වනු ලබන විෙශේෂ ව ාපෘතිවලින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1693 1694 

සටහන 
ෙමම සංඛ ා ෙල්ඛන මහවැලි පෙද්ශ හැරුණු විට, අෙනකුත් අන්තර පළාත් 

වාරිමාර්ග ව ාපාර ඇසුෙරනි. 
 
මීළඟට අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් ඇති ආයතන වන වාරිමාර්ග 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව අෙනකුත් ආයතනවලින් නිම කරන ලද පධාන වැඩ ෙකොටස් 
ගැන වචන ස්වල්පයක් කීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
1. මැණික් ගඟ හැරවීෙම් ෙවෙහරගල ජලාශය දැනට නිම ෙවමින් 

පවතිනවා. එහි පතිඵල දැනටමත් ලැබී ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශයට විශාල ජල 
කඳක් ගලා එවීමට සලස්වා තිෙබනවා. 

 
2. දැඳුරු ඔය ජලාශෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු දැන් කමවත්ව ෙකරී ෙගන 

යනවා. ෙමය 2010 වන විට සම්පූර්ණ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
 
3. රඹුක්කන් ඔය ජලාශය අම්පාර දිස්තික්කෙය් මෑත කාලෙය් දී අරඹන ලද 

විශාලතම වාරිමාර්ග ව ාපාරයයි. ෙමහි පස් බැම්ම, වාන, ෙසොෙරොව්ව දැන් ඉදි 
ෙකෙරමින් පවතිනවා. 

 
4. කැකිරිඕබඩ (හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය) වැමැඩිල්ල (මාතෙල්) 

ජලාශවල වැඩ කටයුතු 2009 මුල් භාගෙය් දී අවසන් කරනවා. 
 
5. එෙසේම ජල කළමනාකරණය සඳහා ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල පුනරුත්ථාපන 

කටයුතු, මධ ම පමාණෙය් වාරිමාර්ග වැඩ සහ විෙශේෂ ව ාපාර හරහා උතුරු - 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල විශාල ව ාපෘති 4ක්ද පුනරුත්ථාපනය සඳහා හවුල් වී 
සිටිනවා. ඒවා ෙයෝධ වැව, අල්ෙල්. රැගුම් සහ කරවාහු වැනි ව ාපාර. මීට 
ෙමොරවැව, කිරම්පල්ෙව්න, ෙප්ර්ආරු ආදී ව ාපාර ද ඇතුළත්. පළාත් සභා සහ 
ෙවනත් අමාත ාංශ යටෙත් ඇති පතිපාදනවලින් කුඩා වාරිමාර්ග 
ෙබොෙහෝමයකට වාර්මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සැලසුම්, ඉදි කිරීම් වැනි 
ෙසේවා සපයා තිෙබනවා. 

 
අප විසින් කියාත්මක ෙකෙරමින් පවතින විෙශේෂ ව ාපෘති හා වැඩසටහන්  
වාරි පුබුදුව - අනුරාධපුර, කරුණෑගල, මාතෙල් හා උතුරු නැ ෙඟනහිර 

වාරිමාර්ග පුනරුත්ථාපනය ෙගොවි සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම, ආදායම 
උත්පාදනය ඇතුළත් ෙවනවා. 

 
ගල්ඔය නෙවෝදය - නැ ෙඟනහිර පුබුදමු වැඩසටහනට සමගාමීව යනවා 
 
වාරිමාර්ග කළමනාකරණය සඳහා මධ ම සම්බන්ධිකරණ කමිටුව - 

පතිස්ථාපනය කර තිෙබනවා. 
 
නිල් දියවර ෙකත්යායට - වාරිමාර්ග ශිෂ්ටාචාරය හැදැරීම හා එම උරුමය 

සුරැකීම. 
 
ෙමම වැඩසටහන් සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යනවා. 
 

මීළඟට අප විසින් ආරම්භ කරනු ලබන අළුත් විශාල ව ාපාර ගැන වචන ටිකක් 
පකාශ කිරීමට මා අවස්ථාව ලබා ගන්නම්. 
 
1. උමා ඔය බහුකාර්ය ෙයෝජනා කමය 

 ෙමය මෑත කාලෙය් ආරම්භ ෙකරුණු විශාලතම ව ාපෘතිවලින් එකක්. 
ෙම. ෙවො. 100කට අධික විදුලි බලය ජනනය කිරීම හා හම්බන්ෙතොට, 
ෙමොණරාගල වැනි දිස්තික්කවල ෙහක්ටයාර 5,000කට පමණ අමතර ජලය 
සැපයීමත් මින් ෙකෙරනවා. කලක් තිස්ෙසේ ශක තා අධ යන ෙකරී තිබුණත්, 
ඉස්ලාමීය ඉරාණ ජනරජෙය් ආධාර ද සහිතව සාර්ථකව ෙමය ආරම්භ කිරීමට 
හැකි වීම අෙප් විශාල ජයගහණයක්. 

 

උමා ඔෙය් වැඩිපුර ජලය අෙප් සමස්ත සංවර්ධන කියාවලියට ෙයොදා 
ගැනීමට ෙම් ව ාපෘතිෙයන් ඉඩ සැලෙසනවා. විශාල ඉදි කිරීම් කටයුතු කිරීමට 
තිෙබනවා. ජලාශ 2ක්, උමං මාර්ග, විදුලි බලාගාරය හා ජල මාර්ග ඊට ඇතුළත්. 
වසර 5කින් පමණ ඉදි කිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිතයි. රන්ෙදොර-
සංකල්පය පරිදි මහා පරිමාණෙය් යටිතල පහසුකම් ඇති කිරීෙම් 
සන්ධිස්ථානායක් ෙලස ෙමම ව ාපාරය හැඳින්විය හැකියි. 

 
සටහන :- 

 
 1. ඉරාන පරාබ් සමාගම සමඟ ෙකොන්තාත් ගිවිසුම් කටයුතු අවසාන 

කරමින් පවතිනවා. 
 
 2. පාරිසරික අධ යන, සැලසුම්, මූලික වැඩ කටයුතු 2009 දී කර 

ෙගන යෑමට නියමිතයි. 
 
අෙනකුත් විශාල ව ාපෘති ෙයෝජනා 
 

මීළඟට අප නුදුරු අනාගතෙය් දී ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන 
විශාල ව ාපෘති කිහිපයක් සඳහන් කිරීම අවශ යි. 

මීට යාන් ඔය ජලාශය, හැඩ ඔය ජලාශය, රත්නපුර ජලාශය ෙහෝ විකල්ප 
ෙයෝජනා, ගිං-නිල්වලා හැරවුම, මුන්ෙදනි ආරු හා මල්වතුඔය ජලාශ 
සංවර්ධනය ඇතුළත්. 

 
බහුකාර්ය සඳහා වන ෙමම ෙයෝජනා පිළිබඳව දස අවුරුදු සංවර්ධන රාමුව 

තුළ ශකයතා අධ යන, විමර්ශන ආදිය නිම ෙකොට ස්ථිර නිගමනවලට එළඹ, 
පිළිෙවළින් කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දිවයිෙන් ජල සම්පත් 
උපරිම අන්දමින් සංවර්ධනය කිරීෙම් සැලැස්ෙම් දී, ෙමම ව ාපෘතිවලට නිසි 
පමුඛතාව ලබා දීම අෙප්  පතිපත්තියයි. 

 
සටහන් :- 

හැඩ ඔය ජලාශය— අවසන් තීරණ ගත යුතුව තිෙබ්. 
 
ෙමොණරාගල පෙද්ශෙය් ඉඩම් ජලාශයට යටවීම පිළිබඳ පශ්නය ගැන 

එකඟතාවට පැමිණීමට ඇත. 
 
ඉන් අපහසුවට පත්වන ජනයාට, පිළිගත හැකි විකල්ප පතිලාභ ලබා දීම 

සඳහා කුඹුක්කන් ඔය ජලය ආශිතව නව පෙද්ශ සංවර්ධනය ෙකොට, ජලය 
සැපයීමට ෙයෝජනාවත් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට තිෙබනවා. 

 
අෙප් ෙම් සංවර්ධන කියාවලිය කියාත්මක කරන මෙග් අමාත ාංශය අයත් 

ආයතන ගැනත් ෙමහිදී යමක් කිව යුතුයි. 
 

1. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 ෙම් වැඩ සටහන්වල විශාල කාර්ය භාරයක් උසුලන පැරණි, එෙසේම 

වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය පිළිබඳ පළපුරුදු ඉංජිෙන්රුවරුන් රාශියක් සිටින 
ආයතනයක් බව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. අෙප් සමස්ත කියාවලියට විවිධ 
අංශවලින් විශාල ෙලස දායක ෙවනවා. 

 
ෙමහි අනාගත කාර්ය භාරය තවත් පුළුල් ෙකොට, සංවර්ධන පයත්නයට 

වැඩිෙයන් දායකත්වයක් ලබා ගැනීමට එහි ඉදි කිරීම් හා තාක්ෂණික විෙශේෂඥ 
ෙසේවා අංශවලින් බලාෙපොෙරොත්තු ඇති කර ගත හැකියි.  

 
2. වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය 

 අමාත ාංශයට අනුබද්ධ ෙමම අංශෙයන් වාර්මාර්ග බල පෙද්ශ 53ක 
ෙහක්ටයාර් 1,66,000ක නිෂ්පාදනය සඳහා ෙමෙහයුම් කටයුතු ෙකෙරනවා. 
ෙගොවි සංවිධානවල ශක්තිය වර්ධනය කිරීම, කළමනාකරණයට සහභාගි කර 
ගැනීම, කෘෂි නිෂ්පාදනය දැනුම හා කුසලතා වර්ධනෙය් ෙයදීම ආදී 
කටයුතුවලින් ධනාත්මක ෙලස හිතකර පරිසරයක් ව ාපාර තුළ ඇති කර 
තිෙබනවා. 

 
3. ජල සම්පත් මණ්ඩලය 

 1964දී ස්ථාපනය කරන ලද ෙමම මණ්ඩලය පසු ගිය කාලවලදී වැඩි 
අවධානය ෙයොමු කර ඇත්ෙත් භූගත ජලය පිළිබඳවයි. දත්ත හා ෙතොරතුරු රැස් 
කිරීම, විමර්ශන හා ජලෙය් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ ඇතුළු විවිධ 
වැඩ කටයුතුවල නිරත ෙවනවා. මුල් අරමුණුවලට සරිලන ෙසේ ජල සම්පත් 
වර්ධනය පිළිබඳ කාර්ය භාරය පුළුල් කර, සංස්ථා සැලැස්මක් පරිදි ඉදිරි 
කාලෙය් වැඩ කටයුතු සම්පාදනය කිරීමට දැන් පියවර අරන් තිෙබනවා. 
අනාගතෙය් ජල සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම, පවිතතාව රැකීම වැනි අභිෙයෝගවලට 
මුහුණ දීමට පබල රාජ  ආයතනයක් බවට පත් කිරීම ඉදිරි දැක්මයි. 

 
4. ඉංජිෙන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ ම  උපෙද්ශක කාර්යාංශය 

 ෙද්ශෙය් ස්ථිරසාර සංවර්ධනය උෙදසා වග කීෙමන් යුත් ඉංජිෙන්රු 
උපෙද්ශක ෙසේවා සැපයීමට 1973දී ස්ථාපනය කරන ලද ෙමම කාර්යාංශය 
මෙග් අමාත ාංශයට සම්බන්ධ වී එම ෙමෙහවෙරහි අඛණ්ඩව ෙයදී සිටිනවා. 

 
පවාහන, ෙවනත් යටිතල පහසුකම්, වරාය හා ෙවරළ, ෙගොඩනැඟිලි, 

ෙසෞඛ , පරිසර වැනි අංශ පිළිබඳව රාජ  හා ෙපෞද්ගලික අංශයට වටිනා 
ෙසේවයක් සලසා ෙදනවා. 

 
සිවිල්, විදුලි, යාන්තික, ගෘහ නිර්මාණ, පරිගණක වැනි අංශවලින් ෙද්ශීය 

ආයතන හා අමාත ාංශ 24කටත්, අන්තර්ජාතික සබඳතා මඟින් අෙප් රටට 
තවත් අංශයකිනුත් කිර්තියක් ලබා දීමටත් ෙමම ෙසේවා දායකත්වය මෙහෝපකාරි 
ෙවනවා. මාල දිවයින හා අපිකානු රාජ යන් ද ක්වා තම ෙසේවා ව ාප්ත කර 
තිෙබනවා. 

 
ඒ සඳහා විෙද්ශීය ඉදිකිරීම් හා උපෙද්ශක ෙසේවා සඳහා අංශයක් ආරම්භ 

කළා. 
 
ෙගොවි ජන හදවත ගැඹුරින් වටහා ගනිමින් ඔවුන් සමඟ ජීවත් ෙවමින් 

ඔවුන් උෙදසාම කැප වී ෙමම අමාත ාංශෙය් වැඩි බරක් තම ෙදවුර මත තබා 
ගත් ගරු ජයතිස්ස රණවීර අමාත තුමා ෙවත මාෙග් ඉහළම ෙගෞරවයද, 
ස්තුතියද, පුද කරනවා. 

 
තමා උපයා ගත් මහා ධනය වූ පාෙයෝගික දැනුම සම්භාරය ෙනොමසුරුව 

වැය කරමින් අමාත ාංශය ෙමෙහයවන ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්යය මණ්ඩලය 
සහ අප අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතනවල පධානීන් හා සියළු කාර්ය 
මණ්ඩලය මාෙග් ෙගෞරව පූර්වක ස්තුතියට පාත වී තිෙබනවා. ෙද්ශීය ධනයට 
නිසි සාධාරණයක් ඉටු කරමින් එය අෙප් නඩත්තුවටම වැය කළ ෙද්ශීය ඥානය 

[ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1695 1696 

හා කැපවීම ෙනොවන්නට අෙප් ඉලක්කය ෙමෙසේ පහසුෙවන් ජය ගනු ෙනොහැකි 
වනබව ඔවුන්ට කරනා ෙගෞරවයක් ෙසේ සලකා මම ෙමහි අවධාරණය කරමි. 
මාෙග් ෙමන්ම සමස්ත ජාතිෙය් ෙගෞරවය ද ඔවුන්ට හිමි විය යුතුය. 

 
නුදුරු දිනයක නිදහස් කර ගන්නා උතුරු බිෙමහි ජීවත් වන සෙහෝදර දමිළ 

ජනතාවෙග් වියළි, කර්කශ, දිවිය සාරවත් කරන්නට රන් දියවරද,  කැටුව ගංගා 
නිම්න ඔස්ෙසේ නෑ ගමනක් යන්නට අපි සැෙවොම එක්ෙවමු යන අධිෂ්ඨානය ෙම් 
උත්තරීතර සභාව හමුෙව් තබමින් මම නිහඬ ෙවමි.  

 

[ .ப. 11.11]  
 
ගරු අන්නමෛල නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා 
(மாண் மிகு அண்ணாமைல நேடசு சிவசக்தி) 
(The Hon. Annamalai Nadesu Sivasakthi) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய 

விவாதத்திேல ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ஒ  காலத்திேல 
இலங்ைகயின் ெநல் உற்பத்தியில் 26 சத தத்ைத உற்பத்திெசய்த 
பிரேதசம்தான் எங்க ைடய வடக்கு-கிழக்குப் பிரேதசம். அதாவ , 
‘ெநற்களஞ்சியம்’ அல்ல  ‘ெநற்குதம்’ என்  ெசால் மள க்குப் 
பாாியளவிேல ெநல் ற்பத்தி ெசய்  வந்த அந்த வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாண விவசாயிகள் தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயிேல, குறிப்பாக 
வன்னிப் பிரேதசத்திேல ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற இரா வ 
நடவ க்ைக காரணமாக ெப ம் கஷ்டங்கைள ம், ெந க்க  
கைள ம் எதிர்ேநாக்கியி க்கின்றார்கள். வன்னிப் பிரேதசத்திேல 
இ க்கின்ற பாாிய குளங்களான கட் க்கைரக்குளம், 
இரைணம க்குளம், அக்கராயன்குளம், றிப் க்குளம், 
வன்ேனாிக்குளம், காியநாகப வான் ேபான்ற குளங்களின் 
உதவியால் ெசய்ைக பண்ணப்பட்  வந்த பல்லாயிரக்கணக்கான 
ஏக்கர் விவசாய நிலங்களில் ெசய்ைக பண்ண யாதவா  அந்தப் 
பிரேதசத்தி ந்  மக்கள் ரத்திய க்கப்பட் க்கிறார்கள். 
இதனால் அந்த மக்கள் தாங்கள் ெதாடர்ச்சியாகச் ெசய்ைக 
பண்ணிவந்த அந்த விவசாய நிலங்கைளக் ைகவிட் க் 
கின்றார்கள். அ மட் மல்லாமல், சில பகுதிகளிேல ெசய்ைக 
பண்ணப்பட் ந்த வயல் நிலங்கள்கூட இைடந விேல 
ைகவிடப்பட் க்கின்றன. குறிப்பாக த்ைதயன்கட் , உைடயார் 
கட்  ேபான்ற பகுதிகளிேல விவசாயம் ெசய்ைக பண்ணப்பட் ம் 
தற்ேபாைதய ேபார் ெந க்க  காரணமாக அந்தப் பகுதி மக்க க்கு 
அந்த விவசாய உற்பத்திகைள ைமயாகக் காப்பாற்றி 
எ த் க்ெகாள்ள யாமல் ேபாய்விட்ட . இப்ப ப் 
பாதிக்கப்பட்ட அந்தப் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த விவசாயிக க்கு 
ஏக்கர் ஒன் க்குப் பத்தாயிரம் பாய் தம் நஷ்டஈ  வழங்க 
ேவண் ெமன்  இந்த ேவைளயிேல நான் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ஒ  ேவண் ேகாைள வி க்கின்ேறன். அேதேபான்  
ெசய்ைக பண்ணப்பட்ட வயல் காணிக க்கு இரண்  மடங்கான 
நஷ்ட ஈட்ைடக்  ெகா ப்பத டாகத்தான் உண்ைமயிேல  
அந்த விவசாயிகைள இப்ப யான ெந க்க களி ந்  
காப்பாற்ற ெமன்  இந்த ேவைளயிேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
கடந்த ஐம்ப  வ ட காலமாக வன்னிப் பிரேதசத்திேல 

இ க்கின்ற வாய்க்கால்கள், குளங்கள் என்பன னரைமப் ச் 
ெசய்யப்படாமல் இ க்கின்றன. இதனால் ெப மளவிேல நீர் ண் 
விரயமாகின்ற . அ மட் மல்லாமல், நீர்த் தட் ப்பா கூட 
ஏற்ப கின்ற . ஆகேவ, இந்த வாய்க்கால்கைளப் னரைமப் ச் 
ெசய்வதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். குறிப்பாக, கட் க்கைரக் குளத்தி ந்  பத்  ஊட்டல் 
வாய்க்கால்கள் ெசல்கின்றன. இைவ கிட்டத்தட்ட ஐம்ப  கிேலா 
மீற்றர் ரம் ெசல்கின்றன. ெபா த்தமான இடங்களிேல 
ெகாங்கிறீட் ேபாடப்பட்  இந்த வாய்க்கால்கைளப் னரைமப் ச் 
ெசய்வத டாக நீர் ண்விரயமாவைதத் த க்க ம். மன்னார் 
மாவட்டமான  ற் தாக க ம் வரட்சி நில ம் ஒ  
மாவட்டமாக இ க்கின்றப யால் இந்த கட் க்கைரக் குளத்தின் 
நீைர நம்பித்தான் அங்கி க்கின்ற விவசாயிகள் சுமார் ப்பதாயிரம் 
ஏக்கர் வயல் நிலங்களில் ெசய்ைக பண்ணி வ கின்றார்கள். 
ஆனால், இந்த குளத்தின் வாய்க்கால்கள் னரைமப் ச் 
ெசய்யப்படாைம மற் ம் பா காப்  ெந க்க கள் ேபான்ற 

குைறபா கள் காரணமாக, கடந்த இரண்  வ டங்களாக 
பதிைனயாயிரம் ஏக்கர் நிலங்களில் மட் ம்தான் ெசய்ைக 
பண்ணப்பட்  வ கின்ற . அதனால், ெசய்ைக பண்ணப்படாத 
வயல் நிலத்தில் ஒவ்ெவா  ஏக்க க்கும் தங்க க்குக் கிைடக்க 
ேவண் ய வ மானத்தில் ஐம்பதாயிரம் பாைய இழப்பதாக ம், 
மன்னார் மாவட்டத்திேல த்த நடவ க்ைக காரணமாகப் 
ெப ந்ெதாைகயான வயல்நிலங்கள் ெசய்ைக பண்ணப்படாததால் 
இந்த ஆண்  காலேபாகத்தில் மட் ம் தங்க க்குக் கிைடக்க 
ேவண் ய நிகர வ மானமான சுமார் எ பத்ைதந்  ேகா  

பாைய இழந்தி ப்பதாக ம் அங்கி க்கின்ற விவசாயிகள் 
என்னிடம் ெசால் யி க்கிறார்கள்.  

 
மன்னார் மாவட்டத்திேல ேதக்கம் அைணக்கட் ந்  

கட் க்கைரக்குளம் வைர ள்ள கிட்டத்தட்ட 30 கிேலா மீற்றர் 
வாய்க்காைலப் னரைமப்பதற்காக ஏற்கனேவ நிதி ஒ க்கப் 
பட் ந் ம்கூட கடந்த இரண்  வ டங்களாக அந்தப் 

னரைமப்  ேவைலகைள ேமற்ெகாள்ள யவில்ைல. அதைனப் 
னரைமப்பதற்குக் குறித்த திைணக்கள அதிகாாிக ம் ஒப்பந்தக் 

காரர்க ம் பல தடைவகள் யற்சித்தேபாதி ம் அ  
பலனளிக்காமல் அந்த ேவைலகள் இைடந விேல ைகவிடப் 
பட்டன. காரணம் அந்தப் பிரேதசத்திேல ெபா ஸார் பா காப் க் 
கடைமகளில் ஈ ப த்தப்பட் க்கின்றைமயாகும்.  

 
அண்ைமயில் ச ப் பிரேதச மக்கள் அங்கி ந்  

ற் தாக ெவளிேயற்றப்பட் க்கிறார்கள். இன்  அவர்கைள 
அங்கு மீள்கு ேயற்றம் ெசய்வதாக இ ந்தால் க்கியமாக 
அங்குள்ள அகத்தி றிப் க்குளம் மற் ம் விளாத்திக்குளம் ேபான்ற 
குளங்களின் வாய்க்கால்கள் னரைமக்கப்பட ேவண் ம். அைவ 

னரைமத் க் ெகா க்கப்பட்டால்தான் அங்கு அவர்கள் தங்கள் 
வாழ்வாதார நடவ க்ைககளில் ஈ பட ம். அேதேநரம் 
குறிப்பாக ள்ளிக்குளப் பிரேதசத்திேல ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
இரா வ நடவ க்ைகயால், அங்கு வாய்க்கால் மற் ம் 
குளங்கைளப் னரைமப்பதற்காக ஏற்கனேவ ெகாண் ெசல்லப் 
பட் ந்த கனரக இயந்திரங்கைள இன்  மீட்ெட க்க 

யாதி க்கின்ற .  
 
மன்னார் மாவட்டத்தின் கட் க்கைரக்குளத்தி ந்  

ேதைவயான நீைரத் ேதக்கிைவக்கும்ெபா ட்  அைமக்கப்பட 
வி க்கின்ற ேதக்கம் என்ற ஒ  திய   அைணக்கட் , 
பைறயனாலங்குளம் என்கின்ற ஓர் இடத்தில் அைமக்கப்பட 
இனங்காணப்பட் க்கிற . இந்தத் திட்டத் க்கான அறிக்ைகைய 
மாவட்ட விவசாயத் திைணக்களம் சமர்ப்பித்தி ந்தேபாதி ம் 
இ வைர கால ம் அதற்குாிய எந்த யற்சி ம் 
எ க்கப்படவில்ைல. இந்தப் திய நீர்த்ேதக்கம் 
உ வாக்கப்ப மானால் அங்கு ேம ம் பலர் விவசாய 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள வ டன் வரட்சிைய ம் 
ேபாக்க ம். அ மட் மல்லாமல், கால்நைடகளின் கு நீர்ப் 
பிரச்சிைனைய ம் தீர்க்க ம். தற்ெபா  அங்கு சுமார் 
ஆறாயிரம் ஏக்கர் நிலத்திேலேய சி ேபாக ெநற்ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . ஆனால், இந்தப் திய நீர்த்ேதக்கம் 
நிர்மாணிக்கப்ப மாக இ ந்தால் சுமார் இ பத் நான்காயிரம் 
ஏக்கர் நிலத்திேல சி ேபாக ெநற்ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்ளக் 
கூ யதாக இ க்கும். ஆகேவ, இந்த நிைலவரங்கைளக் 
கவனத்தில்ெகாண்  ெசயற்ப மா  உங்களிடம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 1965 ஆம் ஆண்  UNDP லம் மகாவ  நீைர 
வடக்கிற்குத் திைசதி ப் வதற்கான ஒ  திட்டம் தீட்டப்பட் ந்த 
ேபாதி ம் அன்றி ந்த ஆட்சியாளர்கள் அரசியல் உள்ேநாக்கம் 
காரணமாக அதைனக் ைகவிட்டார்கள். ஆகேவ, இன்  மீண் ம் 
அந்தத் திட்டத்ைத அங்கு அ ல்ப த் மா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். உண்ைமயிேல அத டாக அந்த விவசாயிகள் 
நன்ைம ெபறக்கூ ய வைகயில் பல வசதிவாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த்த ம்.  
 

தற்ெபா  ெபய் வ கின்ற க ம் மைழயினால் 
ஏற்பட் க்கின்ற ெவள்ளம் காரணமாக அங்கு ெசய்ைக 
பண்ணப்பட் ள்ள பல விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப் 
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பட் க்கின்றன. குறிப்பாக நானாட்டான் பிரேதசத்திேல 
உைடப்ெப த்தி க்கின்ற சி  குளங்கைளத் தி த்தியைமக்க 
ேவண் ம். இப்ெபா  மாந்ைத ேமற்கிேல திய குளம் ஒன்ைற 
அைமப்பதற்கும் மாவட்ட விவசாயத் திைணக்களம் உாிய இடத்ைத 
இனம்கண் க்கின்ற . அேதேநரம் இ ப்ைபக்கடைவ 
நாயாற் ெவளியிேல ஒ  குளத்ைத அைமப்பத டாக ம் அங்கு 
நீைரத் ேதக்கி ைவக்க ம். எம  வன்னிப் பிரேதசத்தில் உள்ள 
பல சி  குளங்கள் நீண்ட காலமாகப் னரைமக்கப்படாத 
நிைலயில் இ க்கின்றன. அங்குள்ள அதிகாாிகள் ஒ  வ டத்தில் 
30 குளங்கைளப் னரைமப் ச் ெசய்வதற்குத் தயாரான நிைலயில் 
இ க்கின்றேபாதி ம், குறிப்பாக ஒ  வ டத்தில் பத் க் குளங்கள் 
மாத்திரம்தான் னரைமப் ச் ெசய்யப்பட அ மதி வழங்கப் 
ப கிற .  

 
இன்  வன்னிப் பிரேதசத்திேல கமத்ெதாழில் திைணக்களங் 

களில் ஆளணிப் பற்றாக்குைற நில கின்ற . குறிப்பாக, 
ெபாறியியலாளர்கள் மற் ம் ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
அங்கு பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற . அ மட் மல்லாமல், 
அங்கு வாகனப் பற்றாக்குைற ம் காணப்ப கின்ற .  
அேதேபான்  எங்க ைடய வ னியா பிரேதசத்தில் உள்ள கமநல 
அபிவி த்தித் திைணக்ளத்தில் காணப்ப கின்ற பல குைறபா கைளக் 
குறிப்பிட் , அவற்ைற நிைறேவற்றித் த மா  அவர்கள் 
ேகாாியி க்கின்றார்கள். குறிப்பாக கமநல அபிவி த்தித் 
திைணக்களத்தில் ஆ  கமநல அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர்க ம், 
ஆ  காைமத் வ உதவியாளர்க ம் ேதைவப்ப வதாகக் 
குறிப்பிட் ள்ளார்கள். இந்த விடயத்ைதக் கவனத்தில் எ த்  
அவ் த்திேயாகத்தர்கைள நியமனம் ெசய்வதற்கான ஒ ங்குகைள 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

 

அ மட் மல்லாமல், இப்ெபா  இலங்ைகயின் ெதன் 
பகுதிகளி ள்ள விவசாயிக க்கு மானிய அ ப்பைடயில் இரண்  
சில்  உழ  இயந்திரங்கள், நான்குசில்  உழ  இயந்திரங்கள், 
சூ  அ க்கும் இயந்திரங்கள் உட்பட்ட மற் ம் பல விவசாய 
உபகரணங்கைள ம் வழங்குவைதப் ேபான்  எம  வன்னிப் 
பிரேதசத்திேல உள்ள விவசாயிக க்கும் அத்தைகய 
உபகரணங்கைள மானிய அ ப்பைடயில் வழங்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நீங்கள் த்தத்ைதக் காரணங்காட்  
வன்னிப் பிரேதசத்தி ள்ள மக்கைளப் றக்கணிக்கா , நீங்கள் 
கூ கின்ற ‘மஹிந்த சிந்தைன’த் திட்டத்தின் பிரகாரம் தமிழ் மக்கள், 
சிங்கள மக்கள் என்ற ேவ பா ன்றி அைனவ க்கும் சம அளவில் 
அைனத் ப் பயன்க ம் கிைடக்க வழிவகுக்க ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். எம  விவசாயிகள் கடந்த ஐம்ப  வ ட 
காலமாக எதிர்ேநாக்கி ள்ள பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண 
ேவண் ம். எம  பிரேதசத்தி ள்ள விவசாய நிலங்க க்குச் 
ெசல் ம் பாைதகள் நீண்ட காலமாக னரைமப் ச் ெசய்யப்படாத 
நிைலயில் உள்ளன. ஆகேவ, அவற்ைற ம் தி த்தியைமக்க 
ேவண் ம் எனக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

 

அ த்ததாக, எம  மாவட்டத்தி ள்ள காணி, காணி 
அபிவி த்தி சம்பந்தமான சில விடயங்கைளக் குறிப்பிடலாெமன 
நிைனக்கின்ேறன். குறிப்பாக வ னியா, மன்னார் 
மாவட்டங்களி ள்ள பல கு ம்பத்தினர் கடந்த நாற்ப  வ ட 
காலமாக காணி அ மதிப்பத்திரம் ெபற யாத நிைலயில் 
இ க்கின்றனர். இன்  காணி அ மதிப்பத்திரம் மிக ம் 
அத்தியாவசிய ேதைவ ள்ள ஒன்றாக விளங்குகின்ற . காரணம், 
மீளக் கு ேய வதாகவி ந்தா ம் சாி, தம  பிள்ைளக க்குத் 
தி மணம் ெசய்  ெகா க்கின்ற ேவைளயில் அந்தக் காணிையப் 
பங்கிட் ப் பிள்ைளக க்குக் ெகா ப்பதாகவி ந்தா ம் சாி, காணி 
அ மதிப்பத்திரம் ெபற் க்ெகாள்ளாததனால் அம்மக்கள் பல 
சிக்கல்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றனர். இதன் காரணமாக 
கு ம்பங்க க்கிைடேய ரண்பா க ம் மனஸ்தாபங்க ம் 
ஏற்ப கின்றன. அ மட் மல்லாமல், காணி அ மதிப்பத்திரத்ைத 
வங்கியில் ஒப்பைடத்  கடன் ெபற்  தம  ெதாழிைல 
ேமற்ெகாள்ள யாத நிைலயில் மக்கள் பல சிக்கல்கைள 
எதிர்ேநாக்கியி க்கிறார்கள். குறிப்பாக எங்க ைடய வன்னிப் 
பிரேதசத்தில்  1995.06.15 க்கு ன்னர் அடாத்தாக காணிகைளப் 

பி த்தவர்க க்கு காணி அ மதிப்பத்திரம் வழங்குகின்ற விடயம் 
சம்பந்தமாகச் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 

த்த நடவ க்ைக களின் காரணமாக பல்ேவ  
மாவட்டங்களி மி ந்  இடம்ெபயர்ந்த மக்கள் வ னியா 
மாவட்டத் க்கு வந்  கு ேயறியி க்கிறார்கள். அதன் காரணமாக 
1995 ஆம் ஆண் க்குப் பிற்பட்ட காலங்களில் காணிகைள 
வாங்கிக் கு ேயறிய மக்களிடமி ந் , electricity bill, தண்ணீர் bill, 
வாக்காளர் இடாப் ப் பதி கள் ேபான்ற பல ஆவணங்கைளச் 
சமர்ப்பிக்கும்ப  காணி அைமச்சு ேகாாி ள்ளதன் காரணமாக 
வ னியாவிேல இரா வக் கட் ப்பாட் ப் பகுதிகளில் மாத்திரம் 
பத்தாயிரத் க்கு ேமற்பட்ட கு ம்பத்தினர் காணி அ மதிப் 
பத்திரம் ெப வதற்காக நீண்ட காலமாகக் காத்தி க்கிறார்கள். 
நா  வ ம் உள்ள காணிகள் ெதாடர்பாகப் ெபா வான பல 
சட்டங்கள் இ க்கின்றெபா தி ம், எங்க ைடய பிரேதசத்திேல 
உள்ள மக்கள் த்த ெந க்க களினால் பாதிகப்பட் , 
இடம்ெபயர்ந்  அல்லல்ப கின்ற நிைலைமையக் கவனத்தில் 
ெகாண் , அம்மக்க க்கு காணி அ மதிப்பத்திரம் வழங்குவ  
ெதாடர்பாக விேசட அ மதிையப்ெபற் ,  இவ்விடயம் 
ெதாடர்பாகத் தீர்க்கமான ஒ  நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமனக் காணி அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இத டாக, கு ம்பங்க க்கிைடேய காணிகள் 
ெதாடர்பாக நில கின்ற பல தகரா க க்குத் தீர்  காண ம். 
 

எங்க ைடய மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற பல்ேவ  
பிரச்சிைனகைளப் பற்றி நாங்கள் ஒவ்ெவா  வ ட ம் இந்த 
உயர்ந்த சைபயிேல சுட் க்காட் க்ெகாண் தான் வ கின்ேறாம். 
ஆனால், அைவ எல்லாேம ஏேதா ஒ  வைகயிேல 

றக்கணிக்கப்பட் ம் தட் க்கழக்கப்பட் ம்தான் வ கின்றன. 
த்தம் என்ற காரணத்ைதக் காட்  கடந்த ப்ப  வ டங்களாக 

எங்க ைடய பகுதிகள் நாங்கள் குறிப்பிட்ட ேபான்  
அபிவி த்தி ெசய்யப்படாமல் இ க்கின்றன. த்தத் க்கு ற்பட்ட 
காலத்திேலகூட அன்ைறய அரசியல்வாதிக ம் அரசாங்கங்க ம் 
அரசியல் காரணங்க க்காக எங்க ைடய பகுதிகளிேல 
அபிவி த்தித் திட்டங்கைளப் றக்கணித்தி க்கிறார்கள். ஆகேவ, 

ைமயான அபிவி த்திைய நீங்கள் ெசய்வதாக இ ந்தால் 
நிச்சயமாக நாட் ேல சமாதானத்ைத ஏற்ப த்தேவண் ம்; இந்த 

த்தத்ைத நி த்தேவண் ம். நீங்கள் ெசால்வ ேபான்  த்தம் 
நைடெப கின்ற காரணத்தினால் எங்க ைடய பகுதியிேல 
உங்களால் எைத ம் ெசய்ய யாமல் இ க்கின்றெதன்றால் 
இந்த த்தத்ைத நி த்தி சமாதானத்ைத ஏற்ப த் ங்கள்! 
அப்ப யில்ைலெயன்றால் ெதாடர்ச்சியாக எங்க ைடய 
பிரேதசத்தி க்கின்ற குைறகைள ம், ேதைவப்பா கைள ம் 
நாங்கள் ஒ  தடைவயல்ல,  தடைவ இந்த சைபயிேல எ த் ச் 
ெசான்னா ம்கூட உங்களிடமி ந்  எைத ேம எதிர்பார்க்க 

யா ; எங்க ைடய மக்க ம் அபிவி த்திகைளக் காண 
மாட்டார்கள்.  

 
இன்ைறக்கு நீங்கள், ‘வடக்கின் வசந்தம்’, ‘கிழக்கின் உயம்’ 

என்  ெசால்கின்றீர்கள். ஆனால், நீங்கள் ஆரம்பித்த அந்த 
கிழக்கின் உதயத்தின் லம் இன்  கிழக்கு மாகாணத்திேல 
ஒவ்ெவா  நா ம் என்ன நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றெதன்  
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . கிழக்கிேல பதற்ற ம் பீதி ம் 
நிைறந்த ஒ  நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . கிழக்கு 
மாகாணத்தி க்கின்ற மக்கள் ஒவ்ெவா நா ம் தங்க ைடய 
உயிைரக் ைகயிேல பி த் க்ெகாண் க்கேவண் ய ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைலவரம் ஏற்பட் க்கின்ற . ேநற் ம்கூட ஒேர 
கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த வ ம் இன் ெமா வ மாக நான்கு ேபர் 
சுட் க்ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள். இப்ப யான ‘கிழக்கின் 
உதயம்’ ேபால், வடக்கிேல ஒ  வசந்தம் எங்க க்குத் ேதைவயில்ைல. 
அங்கி க்கின்ற மக்கள் உண்ைமயாகேவ ஒ  நிரந்தரமான 
சமாதானத்ைதத்தான் வி ம் கின்றார்கள். ஆகேவ, அரசாங்கம் 
காலத்ைத நீட் க்ெகாண்  ெசல்லாமல் வடக்கி ம், கிழக்கி ம் 
உள்ள மக்கள் மாத்திரமன்றி,  இலங்ைகயி ேம இ க்கின்ற 

வின மக்க ம் அச்சம், பீதியின்றி வாழக்கூ ய நிரந்தர 
சமாதானத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ம். அந்த சமாதானத் க்கான 
சகல யற்சிகைள ம் அரசு எ க்க ேவண் ெமன் ம் ேகட் , 
எனக்குப் ேபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.   



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1699 1700 

[පූ. භා. 11.29] 
 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (කෘෂිකර්ම  සංවර්ධන හා  
 ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன - கமத்ெதாழில் 
அபிவி த்தி, கமநல ேசைவகள் அைமச்சர் ) 

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Agriculture 
Development and Agrarian Services) 

ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි, 2009  ඉදිරි වර්ෂය සඳහා 
අමාත ාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා වන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත තුමා 
විධියට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීම ගැන මම පළමුෙවන්ම 
සතුටු ෙවනවා. ෙම් සාකච්ඡාව ආරම්භ වූ අවස්ථාෙව් සිට විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් අදහස් දැක් වූ ගරු ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමාටත්, 
ඒ වාෙග්ම වන්නි පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන ගරු සිවශක්ති 
මන්තීතුමාටත් මම ස්තූතිවන්ත ෙවනවා. 

 

අෙප් රෙට් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතය තුළ දියුණුවක් ඇති කිරීමට 
වාරිමාර්ග සහ ඉඩම් අංශෙයන් විශාල දායකත්වයක් ලැෙබනවා. 
එය ෙපොදු තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අද දවෙසේ සාකච්ඡාවට ගැෙනන 
 අෙප් අමාත ාංශය වාෙග්ම වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ 
ආමත තුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලවලටත්, ඉඩම් හා ඉඩම් 
සංවර්ධන අමාත තුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලවලටත් මම 
ස්තූතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, පසු ගිය ෙත වසරක කාලය තුළ 
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාල 
සීමාෙව්දී ෙම් රෙට් කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය විධියට ෙගන යන ලද 
පුළුල් ජාතික සංවර්ධන කාර්යෙය්දී අපි සියලු ෙදනාම ඉතාමත් දැඩි 
සෙහෝදරත්වයකින් මිතශීලී කටයුතු කරලා වසර තුනක පගතියක් 
ෙම් විෂය ක්ෙෂේතය තුළ ෙපන්වන්නට අපට හැකියාව ලැබිලා 
ති ෛබන නිසා, ඒ වාෙග්ම 2009 වර්ෂය වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාල සීමාවට සකස් කළ දස අවුරුදු 
සැලැස්ම කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙම් ගනු ලබන ෙම් සියලු කියා 
මාර්ගවල සාර්ථකත්වය අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
අප රටක් වශෙයන් කල්පනා කරන විට කෘෂි කාර්මික රටක් 

විධියට ෙම් රෙට් සංවර්ධනය පිළිබඳව, ෙම් රෙට් අනාගතය 
පිළිබඳව, ෙම් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය පිළිබඳව සම්පූර්ණෙයන්ම 
විශ්වාසය තැබිය හැක්ෙක්, බලාෙපොෙරොත්තු තැබිය හැක්ෙක් කෘෂි 
කාර්මික සංවර්ධනයක් තුළයි කියන එක අපි දැඩි ෙලස විශ්වාස 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා අද අපට ෙද්ශීය වශෙයන් වාෙග්ම විෙද්ශීය 
වශෙයනුත් තිෙබන ආහාර අර්බුදය, ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය වැනි 
විවිධ අභිෙයෝග හමුෙව් ෙම් සියල්ලටම ෙම් විෂයය ක්ෙෂේතය තුළ 
අෙප් රෙට් අපි ෙදන දායකත්වය, නායකත්වය සහ මඟ ෙපන්වීමක් 
සමඟයි. ගරු නිෙයෝජය සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් අනාගතය 
සම්බන්ධෙයන් අනාගත පරපුරට තබන්නට පුළුවන්කම 
ති ෙබන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාල 
සීමාව තුළ අපි දැඩි ෙලස විශ්වාස කරනවා, ෙලෝක ආර්ථීක 
අර්බුදය, විෙද්ශ ආහාර අර්බුද තිබුණත් ඒ අභිෙයෝග සියල්ලම ජය 
අරෙගන  අප රෙට් සියලු ෙදනාටම ඉදිරියට යන්නට පුළුවන්ය 
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ ෙය්දී ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ මැතිවරණ පකාශනය වූ මහින්ද 
චින්තනෙය් සඳහන් ආකාරයට “ නිල්ල පිරුණු ෙහටක් ”  කරා 
යන ගමෙන්දී විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය 
තුළ පරිවර්තනයත් විප්ලවයක් ඇති කිරීෙම් පුළුල් ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ අද අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, ෙත වසරක 
පගතිය පිළිබඳව සතුටු වන්නට. ඒ වාෙග්ම අනාගතය පිළිබඳව 
බලාෙපොෙරොත්තු සහගතව, අෙප්ක්ෂා සහගතව,  අධිෂ්ඨානශීලීව 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අප ඉස්සරහට ෙගන යනවා. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, ෙද්ශීය ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික ෙමෙහයුම වන 
“අපි වවමු-රට නඟමු” වැඩ සටහන අපි ආරම්භ කරලා පසු ගිය 
වර්ෂෙය්දී - වර්ෂයක කාලය තුළ - වි ෙශේෂෙයන්ම අපට පුළුවන් 
කම ලැබුණා, ඉතාමත් ඉහළ පතිඵල ලබා ගැනීමට. අපට ජාතික 
කෘෂිකර්ම පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. අපට පුළුවන්කම ලැබුණා, 
ජාතික කෘෂිකර්ම පතිපත්තියක් සකස් කරලා, 2007  වර්ෂෙය් 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 03 වන දා අති ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්  
පධානත්වෙයන් පැවති උත්සවෙය්දී ඒ ජාතික කෘෂිකර්ම 
පතිපත්තිය පකාශයට පත් කරන්නට. විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය 
කර්මාන්තය වාෙග්ම ෙද්ශීය ආහාර පිළිබඳව කථා කරන විටත් 

ඇති වන විවිධ පශ්න, බාධාවන් සහ ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා 
ෙදමින්, විෙද්ශ ෙව ෙළ ඳ ෙපොෙළේ අපට බලපාන්නා වූ කාරණයන් 
හා තත්ත්වයන් වලට විසඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා - ෙලෝකෙය් ඇති 
වන ආහාර අර්බුදයට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා - ෙම් රෙට් 
ෙදෙකෝටියක් වූ ජනතාව අනාගතෙය්දී බඩගින්ෙන් ෙනොතැබීම 
සඳහා ෙම් රට ආහාරවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කිරීමට අද ෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවෙළේ සාර්ථකත්වයක් තිෙබනවා. 

 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ සාර්ථකත්වය පිළිබඳව කථා කරන විට 

කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? වසර 2010 වන විට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්ය 
කියන එක අෙප් දැඩි විශ්වාසයයි. අපට ෙමොන අභිෙයෝග තිබුණත්, 
ෙමොන විධිෙය් ගැටුම් සහ බාධාවන් තිබුණත් ඉදිරි වර්ෂ ෙදක තුළ; 
වසර 2010 වන විට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරෙයන් ෙම් 
රටට පිට රටින් ෙගන්වන, එෙහත් ෙම් රෙට් වගා කළ හැකි ආහාර 
පිට රටින් ෙගන්වීම ඉතාමත්ම අවම පමාණයක් කරලා - ඉතාමත්ම 
අඩු පමාණයක් කරලා - අපට අවශ  ආහාර, ජනතාවට කන ෙබොන 
 ෙද්වල් ටික නිෂ්පාදනය කර ගැනීෙම් ඉලක්කයට යන්න පුළුවන්ය 
කියන එක පසු ගිය වර්ෂෙය් අත් දැකීම්වලින් අපට කියන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා වසර 2010 වන විට ස්ථිර වශෙයන්ම ෙම් රට 
සහල් පමුඛව අත වශ  ආහාර විශාල පමාණයකින් සමෘද්ධිමත් 
කරන්නට ෙම් රෙට් සියලු අංශවල සහෙයෝගය ලැබී තිෙබනවා. 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළාට පසුව ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අපට 
ලැබී තිෙබනවා; කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට අදාළ ෙනොවන අෙනකුත් 
ක්ෙෂේතවල සහෙයෝගයත් සම්පූර්ණෙයන්ම ලැබී තිෙබනවා. 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වාෙග්ම විපක්ෂෙය් සියලු ෙදනා, ඒ වාෙග්ම අෙප් 
රෙට් සියලුම පළාත් සභාවල වැඩ කටයුතු  කරන මහ 
ඇමතිතුමන්ලා ඇතූළු ඇමතිවරුන්, පධාන වශෙයන් රාජ  හා 
ෙපෞද්ගලික සියලුම ජනමාධ  ආයතන, ෙද්ශීය ආහාර නිෂ්පාදන 
ජාතික ෙමෙහයුෙම්දී  ලබා ෙදන දායකත්වය, මඟ ෙපන්වීම සහ 
විෙශේෂෙයන්ම විෙව්චන ඉදිරිපත් කරමින් ලබා ෙදන සහෙයෝගය 
අප ඉතාමත්ම අගය කරන්නට ඕනෑ. ඒ තුළින් අපට විහාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්නට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. 

 
ඒ එක්කම අද අප සාකච්ඡාවට ගන්නා වැය ශීර්ෂ අතුරින් 

පධාන වශෙයන්ම කෘෂිකර්ම සංවර්ධන සහ ෙගොවිජන ෙසේවා 
අමාත ාංශෙය් විෂය පථය ගත් විට ඒ වැය ශීර්ෂයන්ට, 
අමාත ාංශය, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙගොවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ශී 
ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, පශ්චාත් අස්වනු පිළිබඳ තාක්ෂණ  
ආයතනය, ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා 
පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය, ශී ලංකා හදබිම අධිකාරිය, ශී ලංකා 
කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ පතිපත්ති සභාව, ෙගොවිජන සහ කෘෂි 
රක්ෂණ මණ්ඩලය, ශී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීෙම් ව ාපාර 
මණ්ඩලය, වී අෙලවි මණ්ඩලය, ජාතික ෙපොෙහොර ෙල්කම් 
කාර්යාලය, සීමාසහිත ෙකොළඹ ෙකොමර්ෂල් ෙපොෙහොර සමාගම, 
සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගම කියන ආයතන ඇතුළත් 
ෙවනවා. 

 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන විට 2009 වර්ෂෙය් අෙප් 

ඉලක්කගත වැඩ සටහන්වලින්, මහවැලි සංවර්ධන වැඩ සටහන 
යටෙත් ෙමොරගහකන්ද- කළු ගඟ ව ාපෘතිෙය් ෙම් දක්වා තිෙබන 
පගතිය සම්බන්ධෙයන් අපි ඉතාමත්ම සතුටු ෙවනවා. පසු ගිය 
වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් 25 වැනි දා මුල් ගල තබලා ආරම්භ කළ 
ෙම් වැඩ සටහන අද ඉතාමත්ම සාර්ථක අදියරක තිෙබනවා. 2007 
වර්ෂෙය් තමයි ෙම් වැඩ සටහන ආරම්භ කෙළේ. ෙගවී ගිය වර්ෂ 
ෙදකක කාලය ගත්තාම පළමු වැනි වර්ෂෙය් අපට ජාතික අය 
වැයවලින්, ෙද්ශීය මුදල්වලින් ලැබුෙණ් රුපියල් මිලියන 500ක 
පමණ මුදලක්. ෙද වන වර්ෂය-2008- ගත්තාම අපට රුපියල් 
මිලියන 1,500ක මුදලක් ලැබුණා. 2009 අය වැය ෙයෝජනාවලින් 
මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමොරගහකන්ද 
ජලාශ ව ාපාරෙය් කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 3,750ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. ඒ රුපියල් මිලියන 3,750ක මුදල වාෙග්ම අපට 
ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරය සඳහා ලබන වර්ෂෙය් සවුදි රජෙයනුත් ඒ 
වාෙග්ම ජපන් ජාත න්තර බැංකුෙවනුත් -ජයිකා ආයතනෙයනුත්- 
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මුදල් ලබා දිමට එකඟතාව පළ කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
මහවැලි සංවර්ධන ව ාපාරය යටෙත් තිෙබන විශාලතම 
කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන ෙයෝජනා කමය ෙලස 2009 වර්ෂෙය්දී 
ෙමොරගහකන්ද -කළුගඟ සංවර්ධන ව ාපෘතිෙය් සුවිශාල වූ වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 2007 සහ 2008 
වර්ෂ ගත්තාම, ඒ වර්ෂ ෙදෙක්දීම අපට ෙවන් කළ මුදල් පමාණයට 
වඩා වැඩි වැඩ ෙකොටසක් ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරය තුළ අපි ඉටු 
කර තිෙබනවා. ඒ නිසා මහවැලි සංවර්ධන වැඩ සටහෙන් දී ෙම් 
තුළින් ලැෙබන ආයකත්වය අපි කවුරුත් දන්නවා. උතුරු මැද 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට වාෙග්ම නැ ෙගනහිර පෙද්ශෙය් ජනතාවටත්, 
රෙට් මධ ම පෙද්ශෙය් ජනතාවට වාෙග්ම නැෙගනහිර පෙද්ශෙය් 
ජනතාවටත්, රෙට් මධ ම පෙද්ශෙය් ජනතාවටත් ෙම් ව ාපෘතිය 
යටෙත් සුවිශාල වූ වැඩ ෙකොටසක් ඉටු ෙවනවා. කෘෂි කාර්මික 
අංශය වාෙග්ම ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතයට බලපාන පානීය ජල පශ්නය 
විසඳීම සඳහා ෙම් ව ාපෘතිය තුළ සැලසුම් ගණනාවක් තිෙබනවා. 
අෙප් මිත ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා මහවැලි සංවර්ධන 
ව ාපාරය පිළිබඳව එතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා. මහවැලි 
සංවර්ධන ව ාපාරය  ගැන අපි කථා කරද්දී ෙමහි උරුමය සහ 
අයිතිය කථා කරනවාට වැඩිය සියලු ෙදනාට එහි ෙගෞරවය ෙබදී 
යාම සාධාරණයි කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය වන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම අද මම නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරමින් එදා සී. පී. ද සිල්වා ඇමතිතුමා තමයි ෙම් රෙට් පළමු වන 
මහවැලි විෂය භාර ඇමතිවරයා වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම සී. පී. ද සිල්වා 
මැතිතුමා ආරම්භ කරපු අනුරාධපුර ෙපොල්ෙගොල්ල අමුෙණ් වැඩ 
කටයුතු ෛමතීපාල ෙසේනානායක මැතිතුමා 1970 දී 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නව රජය මඟින් ඉදිරියට ෙගන ගිහින් 
උතුරු මැද ජනතාවට මහවැලි ජලය ලබා දීම සඳහා ෙපොල්ෙගොල්ල 
අමුෙණ් වැඩ කටයුතු අවසන් කරලා 1976 ජනවාරි මාසෙය් 8 වන 
දා තමයි මහවැලි ග ෙඟ් ජලය උතුරට හරවීෙම් කටයුත්ත කෙළේ. ඒ 
වාෙග්ම, - 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඇමතිතුමනි, තත්පරයක් ෙදන්න. ෙමොරගහකන්ද ජලාශෙය් 

ජලෙයන් ෙකොටසක් යාපහුව සහ ගල්ගමුවට ෙදනවාද? 
 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
අපි ෙම් වැඩ ටික කර ෙගන යන ෙකොට බලමු. [බාධා කිරීමක්]  

පුළුවන් විධියට ෙදන්නම්. 
 

අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කත් එක්ක විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමොරගහකන්ද ජලාශය ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී ලැෙබන ෙද්ශීය 
අරමුදල් වාෙග්ම විෙද්ශීය අරමුදල්වලින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. මහවැලි සංවර්ධන ව ාපාරය 
පිළිබඳව කථා කරන විට ෙම් කාරණයත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ගරු ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙම් විෂය භාරව 2001 සිට 
2004 කාලය තුළ සිටින විට ඔබතුමාත් දන්ෙන් නැතිව. 

 

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

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා මහවැලි අධිකාරිය වසා දැමීෙම් 

කැබිනට් පතිකාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා ඒක 
සම්මත වුණා. 

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

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ඒ කැබිනට් පතිකාව මා ළඟ තිෙබනවා. එදා මහවැලි අධිකාරිය 

වසා දැම්මා නම් අද ෙමොරගහකන්ද ජලාශය කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
දවසක් මම හිටපු ෙල්කම් එෙලව්වා. අර විධියට කර 

තිෙබන්ෙන් ඒ ෙල්කම් සල්ලි ගන්නයි. ෙමොකද, ඒ ෙල්කම් 
international funds වලින් සල්ලි ගත්තා. ඒවාට කඩදාසිත් හැදුවා. 
ඒක අසත යක්. 

 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ෙකොෙහොම හරි කැබිනට් මණ්ඩලය ඒක අනුමත කර තිබුණා. 

ඊට පසුව අපි ඒ කැබිනට් පතිකාව 2004 දී සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි 
කරලා නැවත මහවැලි අධිකාරිය කියාකාරී තත්ත්වයට පත් කිරීම 
නිසා තමයි අද ෙමොරගහකන්ද ජලාශය වැනි මහා සංවර්ධන 
ව ාපෘති කර ෙගන යන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ  තුළ 
ෙම් රෙට් කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙය් ෙද්ශීය කෘෂි ආර්ථිකය 
සම්බන්ධෙයන්, නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයන් විශාල පරිවර්තනයක් 
ඇති ෙවනවා කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 

 
ෙම් අමාත ාංශය වශෙයන් ගත්තාම අෙප් රෙට් ෙපොෙහොර 

භාවිත කිරීෙම්දී රසායනික ෙපොෙහොර සඳහා අතිවිශාල මුදලක් වැය 
වන බව කියන්න ඕනෑ. විද ාත්මක පසු බිම තුළ අපි දන්නා වූ 
ආකාරයට රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය තුළ’◌න් පසට හානියක් ි
සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික වශෙයන් ෙමයින් රටට දරන්නට 
සිදු වන බර ගැන බැලුවාම. 2008 වර්ෂෙය් දී රසායනික ෙපොෙහොර 
සඳහා අපිට රුපියල් මිලියන 40,000ක පමණ මුදලක් වැය වී 
තිෙබනවා.  ලබන වර්ෂෙය් ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 67,000ක පමණ මුදලක් වැය ෙවනවා. නමුත් ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙනොනවත්වා ඉදිරියට ෙදනවා කියා අෙප් 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව අය වැය ෙයෝජනා 
තුළ සඳහන් කළා. ඒ පතිඥාව අපි දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යම් 
යම්  අඩුපාඩුකම් තිබුණත් ඒ කටයුතු ෙම් වන විටත් ඉතාමත් 
සාර්ථකව ඉටු කරනවා. 

 
රෙට් අනාගතය පිළිබඳව කල්පනා කරන විට ෙම් රෙට් 

කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය පධාන වශෙයන්ම කියාත්මක කළ 
යුතුයි. ඒක කවුරුත් දන්නවා. ඒනිසා 2008 වර්ෂයට අපි රුපියල් 
මිලියන 500ක් ඉල්ලා සිටියා. අපිට ඒ මුදල්වලින් යම් පමාණයක් 
ලැබුණා. ඒ තුළ කාබනික ෙපොෙහොර ව ාපෘතිය පවර්ධනය 
සම්බන්ධෙයන් රජය විධියට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. රජෙය් නිලධාරීන්, ෙගොවීන්,  පාසල් දරුවන් 
ඉන් බාහිරව විවිධ ක්ෙෂේතවල අය ෙම් සඳහා පුහුණුවීම් කර 
දැනුවත් කර කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය සහ නිෂ්පාදනය ගැන 
දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කළා. 2008 වර්ෂය ගත්තාම එහි පගතියක් ෙපන්නුම් කළා කියා 
අපිට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඇමතිතුමනි, තත්පරයක් ගන්නම්. 

[ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා] 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1703 1704 

ෙම් කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය පිළිබඳ වැඩ පිළිෙවළ මම 
අනුමත කරනවා. වැට මාරා  -  වැටහිරියා  -  කියන ඒවා ෙබොෙහෝ 
ෙලස ව ාප්ත කරන්න පුළුවන්. ඇමතිතුමනි, ෙම් මුදල්වලින් 
ෙම්වා ව ාප්ත කරන්න. ෙම්වා ගෙම් ඉඩම්වල වැව්වාම 
ෙකොළවලින් ෙපොෙහොර ලැෙබනවා. ඒ ෙකොළ සතුන්ට කන්න 
පුළුවන්. යූරියා, නයිටජන්, ඕගනික් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙම්වා ගස්  
dendro power project  එකට  පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. ගෙහේ 
මුල දර වශෙයන් ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. 

 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ඒ නිසා තමයි කාබනික ෙපොෙහොර සම්පූර්ණෙයන්ම ව ාප්ත 

කිරීම සඳහා පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් ෙදන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අය වැය 
ෙයෝජනා තුළ ගරු මුදල් ඇමතිතුමා, ජනාධිපතිතුමා එය සඳහන් 
කළා. කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතා කරන ෙගොවීන්ට රසායනික 
ෙපොෙහොර ණයට ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ලබන වර්ෂෙය් 
කියාත්මක කරන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒක 
ෙකෙරන්ෙන් මුදල් ලබා ගැනීම ෙනොෙවයි. ඒ වටිනාකමට රජයට 
වී ලබා ගැනීෙම් කමයක් වශෙයනුයි. ඒ තුළ විෙශේෂෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් එක පැත්තකින් රෙට් කාබනික ෙපොෙහොර 
නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම; භාවිතය වැඩි කිරිම; ෙගොවි ජනතාව ඒ 
සඳහා උනන්දු කිරීම; ඒ වාෙග්ම රජයට අවශ  වී පමාණයක් ලබා 
ගැනීමයි. ෙම් කියන කරුණු පදනම් කර ෙගන තමයි ඒ  ෙයෝජනාව 
කියාත්මක කෙළේ. ඒක නිසා විෙශේෂෙයන්ම 2009 වර්ෂය විධියට 
ගත්තාම ඒ ජාතික සැලැස්ම අපි ඉතාමත්ම සාර්ථකව කියාත්මක 
කිරීමටයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 

 

ඒත් එක්කම ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා 
සඳහන් කළා; කෘෂිකාර්මික පර්ෙය්ෂණ ෙගොවි ෙපොළවල් පිළිබඳව. 
පර්ෙය්ෂණ ෙගොවි ෙපොළවල් පිළිබඳව සඳහන් කරන විට අපි 
පැහැදිලිවම කියන්නට ඕනෑ, පර්ෙය්ෂණ ෙගොවි ෙපොළවල්වල 
තත්ත්වය දුර්වල ෙවලා තිබුණු බව. අපි පර්ෙය්ෂණ  ෙගොවි 
ෙපොළවල්වල  තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා සැලසුම් ගණනාවක් 
කියාත්මක කළා.  ඒ අනුව අද පර්ෙය්ෂණ ෙගොවි ෙපොළවල්වල  
තාර්යක්ෂම තත්ත්වයක් තිෙබනවා. එතුමා කිව්වා වාෙග් අඩු 
පාඩුකම් තිෙබන බව ඇත්ත. ඉදිරිෙය් දී අපි ඒ අඩු පාඩුකම් සකස් 
කර ෙගන පර්ෙය්ෂණ ෙගොවි ෙපොළවල්වල  තත්ත්වය මීට වඩා 
ශක්තිමත් කිරීමටයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙමොකද, පර්ෙය්ෂණ 
අංශ ශක්තිමත් කරන්ෙන් නැති වුෙණොත් විෙශේෂෙයන්ම 
කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනෙය්දී අපට ගැටලු රාශියක් ඇති ෙවනවා. 
ෙම්ෙකදී අපි කවුරුත්. පිළිගන්නවා. පසු ගිය වසර 25ක 30ක අත් 
දැකීම් ගත්තාම ෙම් රෙට් කෘෂිකර්ම ව ාප්ති ෙසේවෙය් කඩාවැටීමක් 
තිෙබන බව. කෘෂිකර්ම ව ාප්ති  ෙසේ වෙය් හිටපු නිලධාරීන් ෙවනත් 
රැකියාවලට ෙයදවීම, කෘෂිකර්ම ව ාප්ති ෙසේවයට තිබුණු සම්පත් 
ෙවනස් කිරීම, රාජ  අංශෙය් තිබුණු ෙද්වල් ෙපෞද්ගලික අංශයට 
 අෙලවි කිරීම - විකිණීම - යන  ෙම් කියන කරුණු තුළ ව ාප්ති 
ෙසේවෙය් කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. 

 

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

කෘෂිකර්ම ව ාප්ති නිලධාරීන් මාසයටම දවස් 10යි එළියට 
යන්ෙන්. අනික් දවස්වල office එෙක්. 

 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன)  
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ඔව්. ඔය කියන්ෙන්,- 
 

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

ව ාප්ති නිලධාරීන් යන්ෙන් දවස් 10යි. 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன)  
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
නැහැ, ඔය කියන්ෙන් කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන 

සහකාරවරු. 
 

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

ව ාප්ති නිලධාරීන්. 
 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன)  
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ව ාප්ති නිලධාරීන් සුළු පමාණයයි ඉන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට 

විශාල වැඩ ෙකොටසක් තිෙබනවා. ඒක නිසා අපි ලබන වර්ෂෙය් 
ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වාෙග්ම කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අලුතින් නිලධාරීන්, ෙසේවකයින් රාශියක් 
බඳවා ගන්නට දැනටමත් අයදුම් පත් කැඳවා තිෙබනවා. 

 

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

ඒකාබද්ධතාවක් නැද්ද, වගා වැඩ පිළිෙවෙළේ? 
 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன)  
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධතාවයකින් වැඩ කරන්ෙන්. මම ඉතාම 

සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, පළාත් සභාව තමයි කෘෂිකර්ම ව ාප්ති 
ෙසේවය පිළිබඳව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් සම්පූර්ණ බලය දිලා 
තිෙබන තැන. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් දහතුන් වන සංෙශෝධන, 
පළාත් සභා. ඒක නිසා අපි කෘෂිකර්ම කටයුතුවලදී පළාත් සභාවල 
සිටින කෘෂිකර්ම ඇමතිවරුන් සහ ඒ නිලධාරීන් සමඟ කටයුතු 
කරලා තමයි ෙම් දියුණුව අපට ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක නිසායි, මම මුලින්ම කථා කරන විට පළාත් 
සභාවල කෘෂිකර්ම ඇමතිවරුන්ට සහ ඒ නිලධාරීන්ට ස්තූති කෙළේ. 
ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී දී තිෙබන දායකත්වය සම්බන්ධෙයන්, ඒ 
වාෙග්ම අපි ආරම්භ කළ, පසු ගිය කාලෙය් වසා දමා තිබුණු 
වී අෙලවි මණ්ඩලය නැවත පිහිට වන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. 

 

ගරු විජිත රණවීර මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ரண ர) 
(The Hon. Vijitha Ranaweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ යි. පළාත් 

සභාවට අයිති ෙම් විෂයය පිළිබඳව පසු විපරමක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
අද වන තුරු කර තිෙබනවාද? ඒ කියන්ෙන් ඒක සාර්ථක ද 
අසාර්ථක ද කියලා. 

 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன)  
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
නැහැ, නැහැ. අඩු පාඩුකම් ඇති. නමුත් අපි කර තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් මම කියන්න ඕනෑ, පළාත් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරුන්, 
නිලධාරීන්, අෙප් අමාත ාංශ නිලධාරීන් අඩුම වශෙයන් අපි මාස 
තුනකට වරක්වත් රැස්  ෙවන බව. අපි ෙද  ෙගොල්ෙලෝම ඒක ජාතික 
වැඩ පිළිෙවළකින් යන්ෙන්. අපි මාස් පතා සාකච්ඡා කර කර ඉඳලා 
හරි යන්ෙන් නැහැ.  

 

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

මාස තුනක් කියන්ෙන් කන්නයක් ඉවරයි. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1705 1706 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன)  
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
මාස් පතා එකතු ෙවලා ෙතල් ෙපටල් පුච්චන එක ෙනොෙවයි 

තිෙබන්ෙන්. අපි මාස තුනකට  වරක් හමු වුණාම ෙහොඳටම ඇති. 
 

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

ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් නිලධාරීන්ට කියන්න පළාතට යන්න  
කියලා. ඒ නිලධාරීන් ෙකොළඹට එන්න ෙනොෙවයි. මම ෙම් 
කියන්ෙන් පධාන ඇමති ෙකෙනක් විධියට වැඩ කරලා ලැබූ 
අත්දැකීම් තුළින්. ඒ අයට ඒ පළාතට යන්න කියන්න. 

 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன)  
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ඒ නිලධාරීන් යනවා. නමුත් ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල 

නිලධාරීන්ෙග් විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය තදින් බලපා 
තිෙබනවා. පළාත් සභාවලත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත ාංශයට අයිති 
ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවත්, කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවත් නිලධාරීන්ෙග් විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ 
තත්ත්වය බලපා තිෙබනවා. ඒක නිසායි මම කිව්ෙව් ලබන 
වර්ෂෙය් බඳවා ගැනීම් කරනවා. ඒ තුළ අපට මීට වඩා ඉස්සරහට 
යන්න පුළුවන්ය කියලා. ඒවාෙග්ම ෙගොවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් තිෙබන ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථාන 
545ක් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. අෙප් වන්නි 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාත් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන 
මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත. ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද නැෙගනහිර 
තිෙයන සංවර්ධනය වාෙග්ම දකුෙණ් තිෙයන සංවර්ධනය වාෙග්ම 
උතුරු පෙද්ශෙය් සංවර්ධනයක් ලබන වර්ෂෙය් ඉඳලා 
කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය තුළත් කරන්නට රජය විදියට අපට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබයි කියලා අපි තුළ දැඩි විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 
අපට ඒ පෙද්ශවලට නිලධාරින් යවන්නට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. එවැනි අඩු පාඩුකම් තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවල තුළ අද අෙප් ආරක්ෂක 
හමුදා ජීවිත පරිත ාගෙයන් කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම  
ආරක්ෂක හමුදා ජීවිත පරිත ාගෙයන් කරන ඒ කාර්යය ජාතික 
විමුක්ති අරගලයක්ය කියලා අපට කියන්නට පුළුවන්. අප ඒ තුළ 
ලබා ෙගන තිෙබන ජයගහණත් එක්ක ලබන වර්ෂෙය් ඉඳලා, අෙප් 
රෙට් නැෙගනහිර පෙද්ශෙය්, දකුණු පෙද්ශෙය් කරන සංවර්ධනය 
අනිවාර්යෙයන්ම අපට උතුෙරත් කරන්නට පුළුවන් ෙවයි. ඒ නිසා 
ෙම් කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය තුළත් ඒ තිෙබන අඩු පාඩුකම් 
සම්පූර්ණ කරලා ඒ කටයුතු ඉෂ්ට කරනවාය කියන එක මා 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපි ලබන වර්ෂෙය් ෙගොවි ජන 
සංවර්ධන නව පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිසම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද උෙද් සභාව ආරම්භ වුණු 
ෙවලාෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනක් යම් යම් පශ්න 
ඉදිරිපත් කළා. ෙගොවිජන සංවර්ධන පනෙත් ෙරගුලාසි; නීතිරීති 
කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අඩු පාඩුකම් ගැන, කෘෂි 
විනිශ්චය සභාවල කියාකාරිත්වයක් නැතිකම ගැන, විෙශේෂෙයන්ම 
අඳ ෙගොවියා සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්න ගැන ඔවුන් සඳහන්කර 
සිටියා. ඒක නිසා අපි සකස් කර තිෙබන නව පනත් ෙකටුම්පත 
දැනට නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවලා තිෙබනවා. එය 
ලැබුණාට පස්ෙසේ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවලා කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා විෙශේෂෙයන්ම ලබන අෙපේල් මාසයට 
ෙපර පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභාව හරහා නව ෙගොවිජන 
සංවර්ධන සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමටඅප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙගොවිජන සංවර්ධන පනෙත් 
තිෙබන අඩු පාඩුකම් රාශියක් ඒ තුළින් මඟ හැෙරනවා. ඒක නිසා 
ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේත ය තුළ වඩාත් පුළුල් 
වූ කාර්යයක් ඉටු කරන්නට නව පනත යටෙත් හැකියාවක් 

ලැෙබනවාය කියන එක මා ෙම් අවස්ථෙව්දී සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අද තිෙබන ෙගොවිජන සංවර්ධන පනත අනුවත් - 
ඒ පනෙත් දැනට තිෙබන බලතල අනුවත් -වගා ෙනොකරන ඉඩම් 
වගා කිරීම සඳහා බලපෑම් කරන්නට, නීතිමය කියා මාර්ග ගන්නට 
සම්පූර්ණ බලතල තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදාළ ගැසට් 
නිෙව්දනය අපි දැන් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් වගා 
කිරීමට සුදුසු ඉඩම් වගා කරන්ෙන් නැතිව තිෙබනවා නම්, එම 
ඉඩම් අන් අයට වගා කිරීම සඳහා දීමට ෙම් පනත යටෙත් බලතල 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2009 වර්ෂෙය් ෙම් ෙද්ශීය ආහාර 
නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීෙම් ජාතික ෙමෙහයුමත් එක්ක අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්ක සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා, යම් 
කිසි ඉඩමක් වගා කරන්ෙන් නැතිව  තිෙබනවා නම් ඒ ඉඩම වගා 
කිරීම සඳහා ෙවනත් අයට දීමට කටයුතු කරනවාය කියන එක අපි 
පැහැදිලිවම කියන්නට ඕනෑ. අද රාජ  අංශෙය් වාෙග්ම 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඉඩම් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වතු අංශය 
ගත්තාම විහාල වතු තිෙයන ඉඩම් හිමියන් ඒ සම්පූර්ණ ඉඩම් 
පමාණය සංවර්ධනය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ සියලු ඉඩම් වගා 
කටයුතු සඳහා භාවිත කරන්නටයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 

 

අපි ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරෙය් කළුගඟ සංවර්ධන ව ාපෘතිය 
පිළිබඳව සඳහන් කළා. ලබන වර්සෙය් ෙව්ලි ආරක්ෂණ හා ජල 
සම්පත් සැලසුම්කරණ ව ාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 7,500ක් 
අපට ලැබිලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය, වාරිමාර්ග 
අමාත ාංශය, ඒ වාෙග්ම විදුලිබල අමාත ාංශය, පරිසර 
අමාත ාංශය ඒකාබද්ධව තමයි ෙම් වැඩ සටහන කියාත්මක 
වන්ෙන් ෙම් වැඩසටහන යටෙත් මහ වැව් 32ක් පතිසංස්කරණය 
ෙකෙරනවා. ඇළ ෙව්ලි සම්පූර්ණෙයන්ම පතිසංස්කරණය 
ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් යටෙත් මධ ම පමාණෙය් වැව් 48ක් 
පතිසංස්කරණය ෙකෙරනවා. 

 

ඒ වාෙග්ම මහවැලි සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් ඉහළ මහ 
ජලාශවල, ෙව්ලිවල තිෙබන අඩු පාඩු සකස් කරලා ඒවාෙය් 
පතිසංස්කරණ කටයුතු ෙකෙරනවා. ඒ වා ෙග්ම ඒ අවශ  නව 
තාක්ෂණික උපකරණ සවි කිරීමත් ෙම් ව ාපෘතිය යටෙත් 
 ෙකෙරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ව ාපෘතිය ෙම් වර්ෂෙය් අපි 
ආරම්භ කළා. පසු ගිය අෙගෝස්තු 14 වන දා ෙපොෙළොන්නරුව 
පරාකම සමුදෙයන් තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ව ාපෘතිෙය් 
වැඩ කටයුතු ආරම්භ කෙළේ. ඒ  ආරම්භ කරපු වැඩසටහන යටෙත් 
ලබන වර්ෂය තුළදී, විෙශේෂෙයන්ම ඒ ලැබිලා තිෙබන පතිපාදනත් 
එක්ක කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේත යට අදාළව ෙම් රෙට් වාරිමාර්ග 
ක්ෙෂේතෙය් පුළුල් වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට අපට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. අද ෙම් වැය ශීර්ෂය තුළ සාකච්ඡාවට භාජන වූ 
කරුණුත් සැලකිල්ලට අරෙගන ඉදිරිෙය්දී අපි ෙම් ජාතික 
සංවර්ධනය තුළ කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙය් පැහැදිලි පරිවර්තනයක් 
ඇති කරනවා. එයින් නෙවෝදයක් ඇති ෙවනවා. “ෙද්ශීය ආහාර 
නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීෙම් ජාතික ෙමෙහයුම” වැඩ සටහන යටෙත් 
අප බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඉලක්ක කරා අපට පැහැදිලිවම යන්නට 
පුළුවන්. 

 

මට ෙම් කටයුතුවලදී සහෙයෝගය දුන් මෙග් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයාෙග් සිට අමාත ාංශෙය් සියලු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, 
ඒ වාෙග්ම සියලුම ආයතනවල ෙදපාර්තෙම්න්තුවල පධානීන් 
ඇතුළු ඒ සියලු කාර්ය මණ්ඩලවලටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාව පමුඛ සියලු ෙදනාටත්, ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පමුඛව සහෙයෝගය දක්වන අෙනකුත් සියලු අමාත ාංශවලටත්, 
පළාත් සභාවලටත්, විපක්ෂයටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු එස්. ෙක්. සුබසිංහ මන්තීතුමා. 
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ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදය පුරාම 

දිගටම ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් විරුද්ධ පක්ෂයට එල්ල කළ එක 
විෙව්චනයක් තමයි සාම්පදායික ෙලස අය වැය විෙව්චනය 
කරනවාය කියන එක. විරුද්ධ පාර්ශ්වය හැම දාම කරනවා වාෙග් 
සාම්පදායික අය වැය විෙව්චනයක් කරන්ෙන්, එම විෙව්චන පදනම් 
විරහිතයි කියන එකයි ආණ්ඩු ව පැත්ෙතන් පසු ගිය දින කිහිපය 
පුරාම පකාශයට පත් වුෙණ්. එෙහනම් ෙම වර අය වැය ගැන 
සලකා බලන විට කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තුව තුළ ඉදිරිපත් කර තිෙබන පතිපාදන ෙවන් කිරීම් 
ඇතුළු සියල්ලක්ම ෙසොයා බලා හදාරා බැලීෙමනුත්, ඊළඟට පසු 
ගිය දිනවල ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද 2008 
අවුරුද්ෙද් පගතිය සහ 2009 වසෙර් ඉලක්ක පිළිබඳ කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශය, වාරිමාර්ග අමාත ාංශය, ඉඩම් අමාත ාංශය ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන ෙතොරතුරු සියල්ලක්ම හැදෑරීෙමනුත් තමයි අපට 
විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන්නට ෙවලා තිෙබන්ෙන්; අය වැය පිළිබඳව 
විවරණයක් කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 

කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත ාංශය ඉතා 
වැදගත් අමාත ාංශයක්ය කියා අප හැෙමෝම කියනවා. රෙට් 
නිෂ්පාදනයට  අදාළ වුණු අමාත ාංශ කිහිපය අතරින් ජාතික 
නිෂ්පාදනෙය් අතිවිශාල පංගුවක් හිමි කර  ගත් අමාත ාංශයක් 
බවට ෙමම අමාත ාංශය පත් වී තිෙබනවා. ඒ හා සම්බන්ධ 
අෙනකුත් අමාත ාංශ වන වාරිමාර්ග සහ ඉඩම් අමාත ාංශ, 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට උදවු කරන උපකාර කරන අෙනක් 
අමාත ාංශ ෙදකයි. එම නිසා අප කරන සාකච්ඡා බැලුෙවොත් හරි. 
ඉතා වැදගත්  අමාත ාංශ තුනක් තමයි අද ෙම් වැය ශීර්ෂය යටෙත් 
සාකච්ඡා කරන්ෙන්. හැබැයි ෙම් අමාත ාංශ තුනම සඳහා ෙවන් 
කර ඇති මුදල් ගත්ෙතොත් ෙම් සමස්ත අය වැෙයන් සියයට  
පහක්වත් ෙවන් වී නැහැ.  සමසත් ජාතික අය වැෙයන් කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශයට සියයට තුනයි දශම හතක් අටක් වන පමාණයක් 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. අෙනක් අමාත ාංශ ෙදකත් සමඟ ෙම් 
ඔක්ෙකොම එකතු කළාම සියයට පහක්වත් ෙවන් වන්ෙන් නැහැ. 
ඉතාම අඩු මුදලක් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. අප ඉතාම වැදගත්ය 
කිව්වාට ෙම් අය වැය තුළ ෙම් අමාත ාංශවලට ඒ කියන පමාණෙය් 
වැදගත්කමක් හිමි කර දී නැහැ. 

 

ඊළඟට විපක්ෂෙය් සාම්පදායික විෙව්චනය පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් 
විෙව්චනයට අප තව යමක් කියන්නට ඕනෑ. විරුද්ධ පාර්ශ්වය ෙම් 
විෙව්චන ෙගොඩ නඟන්ෙන්; විපක්ෂෙය් අෙනක් පක්ෂ කුමක් වුවත් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අප ෙම් අය වැයට විෙව්චන ෙගොඩ 
නගන්ෙන් අෙප් රෙට් ගාමීය ජනතාව සියයට හැත්තෑෙදකක් ජීවත් 
වන කෘෂිකාර්මික ෙගොවි පෙද්ශ තුළ තිෙබන ඇත්ත පශ්න පදනම් 
කර ෙගනයි. 

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද ගාමීය ෙගොවි පවුල් තුළ  
මන්ද ෙපෝෂණය සියයට 40කට වඩා වැඩිය කියා ෙසෞඛ  
අමාත ාංශය, ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානය තමන්ෙග් ෙතොරතුරු 
ෙල්ඛනවල කියනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි  රටට බත සපයන, 
රටට කන්නට ෙදන ෙම් ෙගොවි පෙද්ශවල තරුණ ෙගොවි 
මව්වරුන්ෙගන් සියයට 40ක් රක්ත හීනතාෙවන් ෙපෙළනවා. ඒ 
ඉපෙදන දරුවන්ෙගන් සියයට 40කට මන්ද ෙපෝෂණය තිෙබනවා. 
ෙගොවි පෙද්ශවල මහා විද ාලයක ෙහෝ ෙව්වා, කනිෂ්ඨ විද ාලයක 
ෙහෝ ෙව්වා, කුඩා විද ාලයක ෙහෝ ෙව්වා උෙද් පැවැත්ෙවන 
රැස්වීෙම්දී ළමයින්ෙගන් හත් අට ෙදෙනක් ක්ලාන්තය දමා 
වැෙටනවා. විදුහල්පතිතුමාෙග් නිෙව්දන ටික  විනාඩි 10ක් හිට 
ෙගන අහෙගන ඉන්න බැරි තැනට ඇදෙගන වැටිලා තිෙබනවා. 
උෙද් රැස්වීෙම් දී ඇද ෙගන වැෙටන දරු පරපුරක් බිහි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ඉදිරිපත් ෙවච්ච 
අය වැය පිළිබඳ විෙව්චනවලට පදනම් වන්ෙන්. ෙම් අය වැයට 

විතරක් එල්ල වන විෙව්චනයක් ෙනොෙවයි. ෙම් විෙව්චනවලට 
පදනම් වන්ෙන් ඇත්තටම ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වයයි. ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් ෙවමින් තිෙබනවාද? ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවමින් තිබීම පිළිබඳව ෙමොනවා ෙහෝ වාර්තා 
ෙවනවාද? නැහැ. එෙසේ වාර්තා වන්ෙන් නැහැ. උදාහරණයක් 
හැටියට ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් කෘෂිකර්ම භූමි පරිෙභෝජනය අඩු 
ෙවමින් තිෙබනවා. අලුත් ඉඩම් අස්වැද්දීම ගැන ෙනොෙවයි මා ෙම් 
කියන්ෙන්. ෙගොවි ජනතාව පාවිච්චි කරමින් තිබුණු ඉඩම්; පාවිච්චි 
කරමින් තිබුණු කෘෂි බිම් අත් හරිමින් තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතා 
බරපතළ තත්ත්වයක්. ෙම්ක ඉතා බරපතළ තත්ත්වයක්. ෙම්ක 
ෙලෝකෙය්ම තිෙබනවා. සාෙප්ක්ෂව අෙප් රෙට්ත් තිෙබනවා. මෙග් 
මතකය නිවැරදි නම් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ සියයට ෙදො ළහකින් 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න, ෙම් පිළිබඳව 
කටයුතු කරන්න ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට, ගරු වාරිමාර්ග 
ඇමතිතුමාට වගකීම තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි වීෙම් 
විෙව්චනෙය් පදනම බවට පත් වන්ෙන්. 

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් වන ෙකොට ෙම් අය වැය 
විවාදය තුළ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්, විපක්ෂෙය් අපි හැෙමෝම සාකච්ඡා 
කළා, ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව. දැවැන්ත ආර්ථික 
අර්බුදයක් ෙලෝක පරිමාණෙයන් ඇති ෙවලා එහි බලපෑම අපට  
දැෙනමින් තිෙබනවා. විවිධ විධියට අපට දැෙනමින් තිෙබනවා. 
ඇතැම් කාරණාවලදී ඉතා නරක ෙලස, ඉතා බරපතළ ෙලස 
දැෙනමින් තිෙබනවා. සමහර කාරණාවලදී තාවකාලිකව 
මාසයකට, ෙදකකට, තුනකට අපට යහපත් ෙලස බලපාමින් 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් යහපත්  කෑල්ල අල්ල ෙගන ආණ්ඩුව 
පැත්ෙතන් සමහර  කියා මාර්ග ගනිමින් ඉන්නවා. හැබැයි අපට 
ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදෙය් ඉතා බරපතළ, නරක ෙද්වල් ටිකකට 
ෙම් වසර තුළ මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වනවා. වසෙර් මුල් කාර්තුව 
තුළ අපි ෙම්ෙකන් ෙබ්රිලා ඉඳීවි. හැබැයි ෙත් කර්මාන්තය, රබර් 
කර්මාන්තය, ෙපොල් කර්මාන්තය, කුරුඳු කර්මාන්තය ඇතුළු අෙප් 
අපනයන කෘෂිකර්මය පදනම් කර ගත්ත ෙභෝග වගාවන්වලට ෙම් 
අර්බුදය  දැනටමත් ඇවිල්ලා.  ෙම් කාර්තුෙවන් පසුව අෙප් අෙනක් 
නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතවලටත් ෙම් අර්බුදය පටන් ගනීවි. 

 

දැන් ෙම් අර්බුදය ගැන කියන ෙකොට අපට මතකයි, පසු ගිය අය 
වැය විවාදවල දී, හැම දාම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වාඩි ෙවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සමහර මන්තීවරු කියපු ෙද්වල්. ඒ 
කියන්ෙන් ඒ අය හැම දාම ආණ්ඩු පක්ෂෙය්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවක් තිබුණත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්. එෙහම නැත්නම් ෙපොදුජන 
එක්සත් ෙපරමුණ, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවක් 
පිහිෙටව්වාත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්. විෙශේෂෙයන් නම් කරලා කියන්න 
පුළුවන්. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා අපට - ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට -  “ෙග් ෙගම්ෙබෝ”, “ළිං මැඩිෙයෝ” කියලා නම් 
කරලායි, ෙගෝලීයකරණය තමයි වැඩකාරයා,, ෙගෝලීය ධනවාදය 
තමයි ෙලෝකය ජයගහණය කරමින් සියලු පශ්න විසඳා ෙගන 
ඉස්සරහට යන්ෙන් කියලා කිව්ෙව්. නම් කරලා කියන්න පුළුවන්. 
දැන් ෙමොකද, එතුමන්ලාට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙගෝලීයකරණය 
වර්ණනා කරමින් ඒ ෙපරහැර පිළිබඳව - ෙගෝලීය ධනවාදෙය් 
ෙපරහැර පිළිබඳව - විස්තර පචාරයකුයි අපට ෙගනාෙව්. “ඔන්න 
ෙබර කාරෙයෝ එනවා, ඔන්න කස කාරෙයෝ එනවා, ඔන්න 
නැට්ටුෙවෝ එනවා, බලා ෙගන ඉන්න” ය කියලායි අපට කිව්ෙව්. 
දැන් එතුමන්ලාෙග් කටවල්වලින් ෙමොකක්ද කියන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  තවම එතුමන්ලාෙග් කටවල්වලට වචන ආෙව් 
නැහැ. හැබැයි එතුමන්ලාෙග් මහයාලාෙග් කටවල්වලට දැන් වචන 
ඇවිල්ලා. දැන් ඇෙමරිකාෙව් ෙලොක්ෙකෝ, බිතාන ෙය් ෙලොක්ෙකෝ, 
ජර්මනිෙයෝ නායකෙයෝ දැන් කියමින් ඉන්නවා වැෙඩ් වැරදිලාය 
කියලා. දැන් වැෙඩ් වැරදිලා ආපසු අඩු තරමින් ෙක්න්ස් ගාවට 
යන්න ෙවලාය තිෙබන්ෙන් කියලා කියනවා. රාජ  මැදිහත් කර 
ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියලා කියනවා. රාජ  මැදිහත් 
ෙවලා ආර්ථිකය පාලනය කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියලා 
කියනවා. 
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නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிசதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

ෙර්ණුකා ෙහේරත් මන්තීතුමිය මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, ගරු 
ෙර්ණුකා ෙහේරත් මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ேர கா 
ேஹரத் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left the 
Chair, and THE HON. (MRS.) RENUKA HERATH tool the Chair 

 

ගරු එස.් ෙක්. සුභසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය්වැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙව්ලාෙව් මම කියමින් සිටිෙය්, 
ෙම්කට බලපාන ෙලෝක තත්ත්වය පිළිබඳවයි; අෙප් රෙට් 
අනාගතය තීරණය වන ෙලෝක තත්ත්වය පිළිබඳවයි. ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ෙම් ෙලෝක තත්ත්වය පිළිබඳව ෙලෝෙකට ෙලොක්ෙකෝ 
ටික කථා කළාට,  මීට අවුරුදු 150කට එහා 1848 දී අර ඓතිහාසික 
ෙකොමියුනිස්ට් පකාශනය ලියමින් කාල් මාක්ස් ෙමොකක්ද ෙම් ගැන 
කිව්ෙව්? මා කැමැතියි, කාල් මාක්ස්ෙග් ෙකොමියුනිස්ට් පකාශනෙය් 
ඇතුළත් එක් ෙකොටසක් උපුටා දක්වන්න. කාල් මාක්ස් කියන ඒ 
ෙශේෂ්ඨ දාර්ශනිකයාව නම් කළා, ෙම් සහශකෙය් ෙශේෂ්ඨතම 
දාර්ශනිකයා ෙලස. ෙම් ෙශේෂ්ඨතම දාර්ශනිකයා ෙමන්න ෙමෙහම 
කියනවා : 

 

 “සිය ෙපෞරාණික වූත්, පූජනීය වූත් පාග් විනිශ්චයන් සහ මත 
සහිත පාෂාණ භූත යකඩ මළ බැඳුණු සියලු සබඳතාවන් විනාශ වී 
යන අතර, අලුතින් ඇති වන සියලු සබඳතාවන් අස්ථිකරණයට 
භාජනය වීමටත් ෙපර ඒවා යල් පැන යයි. ඝන වූ හැම ෙදයක්ම 
උණු වී වාතය බවට ෙපරෙළයි. ශුද්ධ වූ හැම ෙදයක්ම 
ෙකෙලෙසන්ෙන්ය. අවසානෙය් දී මිනිසාට තම ජීවන තත්ත්වයන් 
සහ තම වර්ගයා සමඟ ඇති අෙන ෝන  සබඳතාවන් ෙදස සන්සුන් 
සිතින් බැලීමට අත වශ තාවක් ඇති ෙව්.” 

 

අද ෙලෝක ධනපති කමයට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමන්න 
ෙම්කයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ධනවාදය ෙද්ශනා කර 
ෙගන, ෙගෝලීයකරණය ෙද්ශනා කර ෙගන, ෙගෝලීය ආර්ථිකය 
පිළිබඳව මහා පුරාෙජ්රු කථා කියපු ධනවාදී ආර්ථිකෙය් 
ෙලොක්කන්ට සිදු ෙවලා තිෙබනවා තමන් ෙමෙතක් කාලයක් 
ෙගනාපු ආර්ථික කමය තුළ  ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා ආපසු සන්සුන් සිතින් හැරිලා බලන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. අද තිෙබන සෑම ආර්ථික සම්ෙම්ලනයකදීම ඔවුන්ට 
පියවෙරන් පියවර අඩිය පස්සට ෙගන සාකච්ඡා කරන්නට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා, තමන් ෙම ෙතක් කාලයක් ගත් කියා මාර්ග 
වැරැදියි කියන එක පිළිබඳව. ඇයි ඒ? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ෙලෝකෙය් කුමක් නිෂ්පාදනය කළත්, ෙකොෙහොම 
නිෂ්පාදනය කළත් ෙම්ෙක් පිරමීඩ් එකක් තිෙබනවා. ෙම් පිරමීඩෙය්  
පදනමක් තිෙබනවා. ෙම් පදනෙම් තමයි මහා දැවැන්ත 
පාරිෙභෝගිකයකු සිටින්ෙන්. ෙම් ආර්ථික පිරමීඩෙය් පතුෙල්ම 
තිෙබනවා. දැවැන්ත පදනමක්. ඒ තමයි ෙලෝක වාසී දුප්පත් 
ජනතාව. උඩ සිටින මිනිස්සු ෙමොනවා හැදුවත්, හදලා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට දැම්මත් ෙම් ෙලෝක වාසී දුප්පත් ජනතාව ඒක මිල දී 
ගත්ෙතොත් විතරයි ඒ නිෂ්පාදන කියාවලිය ඉස්සරහට දුවන්ෙන්. අද 
ෙලෝකෙය් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ෙලෝකය 
පිළිගන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ෙලෝකෙය් සිදු ෙවලා තිෙබන ෙදය 
ෙම්කයි. ෙමන්න ෙම් මිල දී ගැනීෙම් පිරමීඩ එෙක්, පාරිෙභෝගික 
පිරමිඩ් එෙක් පහළම, පතුෙල්ම සිටින අර ෙකෝටි සංඛ ාත 
ජනතාවට මිල දී ගැනීෙම් හැකියාවක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් මිල දී 
ගැනීෙම් හැකියාව  බිඳ වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ බිඳ වැටීම 
ඉස්සරහ ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

පසු ගිය කාලෙය් විවිධ ආර්ථික න ායන් ඇවිල්ලා ආර්ථිකයන් 
පුම්බමින් සිටියා. ඇෙමරිකාෙව්. ආර්ථිකය පුම්බමින් සිටිෙය් නිවාස  
ෙවෙළඳ ෙපොළවල්. නිවාසයක් හදන ෙකොට ඒ නිවාසය වෙට් 
කැරකැෙවන ආයතන ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒෙකන් ජීවත් වන 
ආයතන ෙගොඩක් තිෙබනවා. එක මුදල් පවාහයයි වැය වන්ෙන්. ඒ 
මුදල් පවාහෙය් පෙයෝජනය ගනිමින් රක්ෂණ සමාගම්, 
තැරැව්කරුෙවෝ, බැංකු, ෙවනත් පහසුකම් සපයන්ෙනෝ ෙම් එක ෙග් 
වෙට් කැරැකි, කැරැකි සිටිනවා. කෘතීම ආර්ථිකයක් නිර්මාණය 
ෙවනවා. හැබැයි ෙම් කෘතීම ආර්ථිකය අවසාන වන්ෙන් ඒ ෙගය 
මිල දී ගන්නා පාරිෙභෝගිකයා මතයි. ඒ පාරිෙභෝගිකයාෙග් 
හැකියාව මතයි. ඒ පාරිෙභෝගිකයාෙග් හැකියාව බිඳ වැටුණාට 
පසුව සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි? ඒ 
හැකියාව බිඳ වැටුණු ගමන් අර කෘතිමව නිර්මාණය ෙවලා තිබුණු 
ආර්ථිකෙය් අෙනක් අංග උපාංග සියල්ලම බිඳ වැෙටනවා. ෙම්ක 
තමයි අද ධනවාදී ෙලෝකය මුහුණු ෙදමින් සිටින ඇත්ත තත්ත්වය. 
ඉතින් ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් මම කිව්ව අර මිල දී ගැනීෙම් පීරමිඩෙය් 
පහළම සිටින පුරවැසියාෙග් කය ශක්තිය බිඳ වැටුණායින් පසුව, 
මිල දී ගැනීෙම් හැකියාව බිඳ වැටුණායින් පසුව ආර්ථිකය 
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා ෙගන වැෙටනවා, මූලසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි. ඉතින් ෙලෝකෙය් සියයට 70ක් සිටින්ෙන් ගාමීය 
ජනතාවයි. අෙප් රෙට් සියයට 72ක් සිටින්ෙන් ගාමීය ෙගොවි 
ජනතාවයි. අර මිල දී ගැනීෙම් පිරමීඩෙය් පතුෙල් ස්තරෙය් සිටින 
ෙම් බහුතරයක් ජනතාව වන ෙගොවියාෙග්, කම්කරුවාෙග්, කුඩා 
කර්මාන්තකරුවාෙග් ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම මිල දී ගැනීෙම් 
හැකියාව බිඳ  වැටීෙම් පතිඵලයට අද අපි ෙලෝකය විධයට මුහුණ 
ෙදමින් සිටිනවා. 

 
1996 දී පවත්වපු ෙලෝක ආහාර සමුළුෙව්දී පිළිෙගන තිෙබනවා, 

නවීන කෘෂිකර්මයට, විෙශේෂෙයන්ම 1960 ගණන්වල ආපු හරිත 
විප්ලවය නමින් ඉදිරිපත් වුණු නවීන කෘෂිකර්මයට ෙලෝකෙය් 
සාගින්න තුරන් කරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. 
තවදුරටත් ෙලෝකෙය් වැඩ කරන ජනතාවට අවශ  කරන ආහාර 
නිෂ්පාදනය කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැයි කියාලා 1996 ෙලෝක 
ආහාර සමුළුෙව් දී පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ආර්ථික 
න ායන් ෙකොච්චර ආවත් අවසානෙය් පිළිගන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා, රෙට් නිපද වනු ලබන ෙද්වල් ජනතාව අතෙර් ෙබදී 
යන්ෙන් නැත්නම් ෙගෝලීය ආර්ථිකයට එෙහම නැත්නම් මාගට් 
තැචර් මැතිනිය විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝකයට අවධාරණය කරපු 
ඉදිරිපත් කරපු ආර්ථික න ායට ෙම්ක කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබන 
බව. හැබැයි ෙම්ක ඇතුෙළේ ලංකාව සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂයක් 
තිෙබනවා. ෙවනත් රටවල විවිධ ෙහේතු තිෙබනවා, කෘෂි කාර්මික 
නිෂ්පාදනය බිඳ වැෙටන්න. මා උදාහරණයක් කියන්නම්. 
ෙකන්යාව ෙලෝකයට විශාල කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදනයක් ෙදමින් 
හිටපු රටක්. එහි විශාල වශෙයන් අභ න්තර යුද ගැටුම් ඇති වුණා. 
මුළු ෙකන්යාෙව්ම කෘෂි කාර්මාන්තය කඩා වැෙටන තරමටම 
ෙගෝතවාදී යුද ගැටුම් මතු වුණා. ඒ නිසා ෙකන්යාෙව් කෘෂි 
කර්මාන්තය බිඳ වැටුණා, ජාතික නිෂ්පාදනය බිඳ වැටුණා. ඒ 
වාෙග්ම, තවත් රටවල කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදනය ජීව ඉන්ධන 
භාවිතය සඳහා ෙගොදුරු කර ගනිමින් ඉන්නවා. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ 
රටවල අද කෘෂි කාර්මික වශෙයන් ධානය වර්ග වගා කරනවා. 
ඉරිඟු, තිරිඟු ආදී වශෙයන් එන ෙම් ධාන  නිෂ්පාදනය ජීව ඉන්ධන 
නිෂ්පාදනයට හසු කර ගනිමින් ඉන්නවා. ෙම් නිසා ෙබොෙහෝ 
රටවල ආහාර සඳහා පාචිච්චි කිරීමට තිෙබන ආහාර පමාණය අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ලංකාව සම්බන්ධෙයන් ෙම් එකක්වත් 
සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. ලංකාව සම්බන්ධෙයන් තිෙබන්ෙන් 
සැලසුමක් නැතිකම, අකාර්යක්ෂමතාව, හිතා මතා වැඩ ෙනොකිරීම 
වාෙග් ෙද්වල්. 

 
අෙනක් අතට අද ෙලෝකෙය් පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආහාර 

හිඟයම පමණක් ෙනොෙවයි. ආහාර හිඟයකුත් තිෙබනවා. හැබැයි 
ආහාර හිඟයම පමණක් ෙනොෙවයි අද ෙලෝකෙය් පශ්නය බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නිපද වන ආහාර ටික පවා හරි හැටි ෙබදී 
ෙනොයෑෙම් බරපතළ ගැටලුවකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. නිපද වන 
ෙද් හරි හැටි ෙබදා ගන්න බැරිකම පිළිබඳ පශ්නය විසඳන්න 
ෙක්න්ස්ටත් බැහැ, තැචර්ටත් බැහැ. ඒ ෙදන්නාටම ඒක කරන්න 
බැහැ. 
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ෙම් අය වැය ජාතික ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන අය වැයක් කියා 
තමයි දිගටම කියවමින් ඉන්ෙන්. මස් රාත්තල ඉල්ලා ෙගන ගිය 
මහත්තෙයක් ඊෙය් ෙපෙර්දා රූපවාහිනිෙය් ෙපනී ඉඳලා කියනවා, 
ෙම් අය වැය ජාතික ආර්ථිකය ෙදසට මුහුණලා සිට ෙගන සිනා 
ෙසන අය වැයක්ය කියා. දැන් එතුමන්ලාට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් අර වානාන්තරෙය් සතුන්ෙග් නායකයා තැගි ෙදන්න 
ආරාධනා කරලා තෑගි ගන්න ගිය වවුලාට වුණු ෙද්යි. වවුලා කියා 
කියන්ෙන් පිල් මාරු කරන සෙතක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මනිතීතුමියනි,වවුලා කියන සතාට තෑගි විධියට හම්බ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් සරමක්. දැන් එතුමන්ලාට ෙවලා තිෙබන්ෙන් වවුලාට 
සරම හම්බ වුණා වාෙග් වැඩක්. දන්නවා ෙන්, වවුලාට සරම හම්බු 
වුණාම ෙමොකද වන්ෙන් කියා. වවුලා කෑ ගහලා ඇඬුවා ලු, “අෙන් 
මට ෙම්ක නම් එපාය” කියා. දැන් කියනවා, ෙම්ක ජාතික 
ආර්ථිකයට මුහුණ දාලා හිට ෙගන ඉන්න අය වැයක්ය කියා. 
ඇත්තටම ඒකද ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් විගහය? මා 
කැමැතියි- 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කර ඇති කාලය අවසානයි. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
මට තව විනාඩි  දහයක් ලැෙබනවා. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒ කාෙගන්ද? 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
අෙප් ජයන්ත විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා විනාඩි දහයක් ෙදනවා 

කිව්වා. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එතුමා විනාඩි දහයක් ෙදනවාද? හරි. එෙහම නම් කථා කරන්න. 

[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුභසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
පැයක්? ඇති තරම් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An hon. Member) 
ඔබතුමාට දර්ශනය පිළිබඳ පාඩමක් උගන්වන්න හිතිලා.                        

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ජයන්ත විෙජ්ෙසේකර  මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த விேஜேசகர) 
(The Hon. Jayantha Wijesekara) 
අනික් ඒවා ඔක්ෙකෝම කඩා වැටිලා ෙන්. 

ගරු එස.් ෙක්. සුභසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
ඒ විවාදයට යන්න ඕනෑ නැහැ. අපි කථා කරමු. [බාධා කිරීමක්] 

ඉතින් රුසියාව ගියා ෙන් ඔබතුමන්ලා කියන ධනවාදී කමයට. 
ඒකයි සිද්ධ වුෙණ්. ඒකයි අපි ෙම් කියන්ෙන්. අර තිබුණු කමයට 
ගියා නම් වැෙඩ් යනවා. මූලාසනාරෑඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සමහරු 
ෙම්කට ජාතික ආර්ථිකය පිළිගත්ත අය වැයක්ය කියා කිව්වාට 
අපට එෙහම කියන්න බැහැ. අපි ෙම් අය වැය ගැන ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? අපි කියනවා ෙමන්න ෙමෙහම. ෙම්ක හරියට මස ්
කෙඩ් මුදලාලිෙග් ෙලොරිය වාෙග් අය වැයක්. ජනාධිපතිතුමා ෙමවර 
ඉදිරිපත් කරපු අය වැය මස් කෙඩ් මුදලා ලිෙග් ෙලොරිය වාෙග් අය 
වැයක්. ඇයි ඒ? මස් කෙඩ් මුදලාලිෙග් ෙලොරිෙය් ඉස්සරහ ගහලා 
තිෙබනවා “බුදු සරණයි” කියා. එෙහම නැත්නම් “ෙදවි පිහිටයි” 
කියා. එෙහමත් නැන්නම් “ජය ශී ” කියා.  “බුදු සරණයි” කියලා 
ඉස්සරහින් ගහ ෙගන මස් කෙඩ් මුදලාලිෙග් ෙලොරිය යනවා. 
හැබැයි, ඇතුෙළේ කවුද යන්ෙන්? ඇතුෙළේ යන්ෙන් ෙහොර හරක්. ෙම් 
අය වැය එෙහම අය වැයක්. ඇයි අපි එෙහම කියන්ෙන්? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එෙහම කියන්න ෙහේතුව ෙම්කයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමාටත් ෙම් 
පශ්නය බලපානවා. ෙම් පශ්නය පිළිබඳව අය වැය ඇස්තෙම්න්තුව 
තුළින් විගහ කරන්න පුළුවන්ද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ලිපි ෙල්ඛන තුළින් ෙමය විගහ කරන්න පුළුවන්ද කියා මට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 2007 සහ 2008 වසර සඳහා ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශයට මුදල් ෙවන් කිරීම සංසන්දනය කර බලන ෙකොට 
2008ට අදාළව වැඩි වීම සියයට 90යි. ෙම් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුව 
අනුව, හැබැයි, ෙම් අය වැෙයන් ෙලොකු පියවරක් තබනවාය කියා 
ඔබතුමා කියද්දී, ෙලොකු පියවරක් තබනවාය කියා ජාතික 
පරිමාණෙයන් ෙලොකු පචාරයක් දීලා තිෙබද්දී, එෙහම 
අවශ තාවකුත් ජාතික මට්ටමින් මතු ෙවලා තිෙබද්දී ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශයට ෙම් අය වැෙයන් වැඩි කර තිෙබන්ෙන් සියයට 10ක් 
විතරයි. ඒ කියන්ෙන්, 2008 ට සාෙප්ක්ෂව 2009 දී වැඩි කර ඇති 
පමාණය සියයට 10යි. හරිද? 

 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன)  
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
හරි. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුභසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
එෙහම නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ජාතික 

ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන අය වැයක් බවට ෙම් අය වැය පත් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛන මත ෙම්ක 
විගහ කරන්න බැහැ කියා මා කිව්ෙව් ඒකයි. ෙම්ක විගහකර ගන්න 
ෙද්ශපාලනයත් ඕනෑ ෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව ඇතු ෙළේ කියාත්මක වන 
ෙද්ශපාලන කියාදාමය පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ඇමතිතුමාට ඕනෑ ෙව්වි. ඔබතුමා අෙප් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන ඇමතිතුමා. අප අතර ෙද්ශපාලන ගැටුම් තිෙබනවා. අපි 
අතෙර් තිෙබන ෙද්ශපාලන ගැටුම් ෙමොනවා වුණත් ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශය රෙට් ආර්ථීකය ෙගොඩ නඟන ඉතා බරපතල 
වගකීමක් තිෙබන  ඉතා වැදගත් අමාත ාංශයක්.  ෙහේම කුමාර 
නානායක්කාර මන්තීතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉඳලා ආණ්ඩුව 
පැත්තට ගිහිල්ලා ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
බලා ෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටිෙය්. එතුමා එදා මන්තීතුමා; අද 
ඇමතිතුමා. ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් ඉටු කරන 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි එතුමා ආණ්ඩුවට ගිෙය්. හැබැයි, දැන් 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කුමක් 
කිව්වත් ෙම් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුව තුළ 2007 සහ 2008 වසර 
අතර ඇති සියයට අනූවක නැග්මට සාෙප්ක්ෂව 2009 දී වැඩි 
කරලා තිෙබන්ෙන් සියයට 10යි. උද්ධමනයට සාෙප්ක්ෂව 
ගත්තාම ෙම් වැඩි කිරීමත් වැඩි කිරීමක් ෙනොෙවයි. 
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[ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා] 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා (කෘෂිකර්ම 
අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார -  கமத்ெதாழில் 
அைமச்சர்) 

(The Hon. Hemakumara Nanayakkara-Minister of 
Agriculture) 

ගරු මන්තීතුමනි, ෙකටි පැහැදිලි කිරීමකට අවසර ෙදනවාද? 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුභසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි, 
 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார )  
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2008 අය වැෙයන් ෙයෝධ වැඩි කිරීමක් 

කරලා, ෙයෝධ සංවර්ධන කටයුත්තකට ඒ මුදල් ෙයොදවා තිෙබනවා. 
ගිය වර වැඩි කෙළේ විශාල මුදල්. ඔබතුමන්ලා දන්නා ආකාරයට 
යුද්ධය පවතින රටක 2008 දී ෙවන් කළ විශාල මුදලට අමතරව 
2009 වර්ෂය සඳහා තවත් සියයට දහයක් එකතු කිරීම ෙහොඳ නැද්ද, 
ෙහොඳද?  

 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, ඒක ෙහොඳයි. අපි 

කියන්ෙන් රෙට් තිෙබන අභිෙයෝගයට සාෙප්ක්ෂව සහ අෙප් රට 
තුළ සිද්ධ ෙවලා  තිෙබන උද්ධමනයට සාෙප්ක්ෂව ෙම් සියයට 
දහය දැෙනන්ෙන්වත් නැහැයි කියායි. ෙම්ක වැඩි වීමක් බවට පත් 
වන්ෙන් නැහැ. ෙලෝක ආර්ථිකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය 
ෙම්කට බලපානව. ෙද්ශීය වශෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන 
උද්ධමනය ෙම්කට බලපානවා. 

 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 

 (The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
ඔබතුමා කියන කාරණෙය් එක පැත්තක් තිෙබනවා. මා 

කියන්ෙන් ෙම්කයි. ගිය වර වී ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 3.8ක් 
නිෂ්පාදනය කළා. ෙම් සැෙර්, - [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
අපිට ඔය වාෙග් ෙහොඳ ලූනු කෑලි ටිකක්, ෙහොඳ මිරිස් කෑලි 

ටිකක් ෙහොයා ගන්න බැරි වන එකක් නැහැ ෙම් “ඔම්ලට්” එෙක්. 
හැබැයි, “ඔම්ලට්” එකට දමලා තිෙබන බිත්තරය කුණු ෙවච්ච 
එකක්. ඒකයි ෙම් කියන්ෙන්. ඔය වාෙග් ෙහොඳ ලූනු කෑලි, 
තක්කාලි කෑලි, මිරිස් කෑලි ෙම්ෙක් ඇති. මා පිළිගන්නවා ඔබතුමා 
කියන එක. එෙහම ඒවා ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. එෙහම ඒවා 
ෙම්ෙක් තිෙබනවා. හැබැයි මුළු “ඔම්ලට්” එකම හදලා තිෙබන්ෙන් 
කුණු ෙවච්ච බිත්තරයකින්. ඒකයි පශ්නය. මා ඒක කියනවා. මා 
ඒක ඔප්පු කරනවා. 

 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 

 (The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
ෙහොඳයි. 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
ෙතොරතුරු ආශිතව, සංඛ ා ෙල්ඛන ආශිතව ඔප්පු කරනවා. 

“අපි වවමු - රට නඟමු” කියන නිෂ්පාදන ඉහළ නැංවීෙම් වැඩ 
පිළිෙවල ගනිමු. ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තුවකින් තමයි දැන් කථා කෙළේ. “අපි වවමු - රට 
නඟමු” වැඩ පිළිෙවල පිළිබඳව 2008 පගතිය හා 2009 වැඩසටහන 
යනුෙවන් ඉදිරි ඉලක්කය සහ බලාෙපොෙරොත්තුව  සඳහන් කරමින් 
ෙම් ෙපොෙත් හතර වැනි පිටුෙව් ඔබතුමන්ලා වගුවක් ෙපන්නුම් කර 
තිෙබනවා. ෙම් වගුෙවන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙම් වගුෙව් 
කුරක්කන්, බී ලූනු, රතුලූනු, මුං ඇට, උඳු, රට කජු, ෙසෝයාෙබෝංචි, 
මිරිස්, අර්තාපල් වැනි ෙභෝග  පිළිබඳව සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ 
ෙභෝග වගා කිරීම සඳහා ඉලක්ක කළ භූමි පමාණය ගැනයි ඒ 
වගුෙවන් කියන්ෙන්. ෙභෝග වර්ග තුනකට අදාළව පමණයි ඒ 
ඉලක්ක සපුරා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා කියන විධියට වී 
ෙබ්රිලා තිෙබනවා. ෙභෝග වර්ග තුනක් හැර අනික් සියලුම ෙභෝග 
වර්ග නිෂ්පාදනය ආපස්සට ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් වගුව අනුව, 
ඔබතුමාට ඕනෑ නම් මා ෙම් වගුව කියවන්නම්. 

 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ආපස්සට ගිහින් නැහැ. ජාතික නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා 

තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ෙපොත 

වැරැදි ඇති. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙපොත හරි. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
ෙපොත වැරැදි බව වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ 

අමාත ාංශෙය් ෙපොෙතන් ෙපන්වන්නම්. ෙම් ෙපොත්වල ෙලොකු 
වැරැදි  තිෙබනවා. ෙම් වගුෙව් තිෙබන හැටියට අර්තාපල්වල 
ඉලක්කය ෙහක්ටයාර් 3,808යි; පගතිය ෙහක්ටයාර් 2.137යි. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ඉතිරි මාසෙය් ආෙයත් වවන්න කාලයක් නැහැ ෙන්. 
ඊළඟට තව උදාහරණයක් කියන්නම්. රට කජුවල ඉලක්කය 
ෙහක්ටයාර් 5,075යි. 

 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 

 (The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
අර්තාපල්වල පගතියක් තිෙබනවාද? 
 
ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
නැහැ ෙන්. ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන විධියට ඉලක්කය ෙහක්ටයාර් 

3,808යි. නමුත් ෙහක්ටයාර් 2,137යි වගා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 

 (The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
ඒ කියන්ෙන් මුළු පමාණය ෙහක්ටයාර් 3,808න් - 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1715 1716 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
දැන් ෙම් වගුෙව්ම තිෙබනවා. අර්තාපල් සෘණ 31.55යි කියලා. 

ෙම් වගුෙව් වීවලට ධන ලකුණ තිෙබනවා; බඩ ඉරිඟුවලට ධන 
ලකුණ තිෙබනවා. කව්පිවලට ධන ලකුණ තිෙබනවා; අනික් 
සියලුම ෙභෝගවලට තිෙබන්ෙන් සෘණ ලකුණ. 

 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 

 (The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙක් උත්සාහය  ෙම්ක ෙන්. දසක තුනක්, 

හතරක් පුරා පිට රටින් කෑම ෙගනැවිත් කාපු සංස්කෘතිය ෙවනස් 
කරලා - 

 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
ඒක ෙහොඳයි. ඒක හරි. ඒකට අපි අත උස්සනවා ෙන්. 
 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 

 (The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
සමාවන්න. මා ෙම් කාරණය විතරයි කියන්ෙන්. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
මට ෙවලාව නැහැ. 
 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
 සමා වන්න. මා ෙකටිෙයන් ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. බාධා 

කිරීමක් කරනවා ෙනොෙවයි. ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරලා වසර 
2010 වන විට ෙතෝරා ගත් ෙභෝග වර්ග 36ක් ෙගන්වීම නවත්වන්න 
කටයුතු කරනවා. ෙම් සෘණ ලකුණ තිෙබන ෙභෝග වර්ග ධන 
ලකුණට ෙගෙනන්න තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. 

 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙවලාව ටිකක් මට ෙදනවාද? 
 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
 හා, ෙහොඳයි. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
මා ෙම් පිළිබඳව ඊට වඩා කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ 

සඳහා ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙම් ඉදිරිපත්කර 
තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛන නිවැරදිද, නැද්ද කියන පශ්නය ෙවනම 
තිෙබනවා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කෘෂි 
කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් අපට දැෙනන ෙද් තමයි, අපි අහන 
ෙද්, අපි පචාරක වැඩ සටහන් තුළින් දකින ෙද් රෙට් මහ 
ෙපොෙළොෙව් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැයි කියන එක. “අපි වවමු-රට 
නඟමු” වැඩ පිළිෙවල පිළිබඳව ඇමතිතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව 

කුමක් වුණත්, ජනාධිපතිතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව කුමක් වුණත් 
ඒ වැඩ පිළිෙවළ මහ ෙපොෙළොෙව්, බිෙම් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට 
යන්ෙන් නැහැ. ඒක ඉතා පැහැදිලියි. ඒ පිළිබඳව පසු විපරම් 
කිරීෙම් අඩුවක් තිෙබනවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ෙම් පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳින් ෙසොයා බලන්න. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ  
තිෙබන්ෙන් පචාරාත්මක වැඩ පිළිෙවළක් මිසක් ඉන් එහාට ගිය 
මහ ෙපොෙළොව වැලඳ ගත්, ඒක ජයගහණය කරන, නැගිට්ටවන 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි. ඒ පිළිබඳව බරපතළ විෙව්චනයක් 
අපට තිෙබනවා. අපි ෙම් පිළිබඳව ගම් මට්ටමින්, බිම්මට්ටමින් හා 
ෙගවතු මට්ටමින් ෙසොයා බැලුවා. ෙම් පිළිබඳව අපට තිෙබන අත් 
දැකීම් ෙහොඳ එකක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බලන්න. 

 
ගරු ඇමතිතුමා පකාශ කළා. 2000 අංක 46 දරන ෙගොවිජන 

සංවර්ධන පනතට සංෙශෝධන ලබන වසර මුලදී ෙගෙනනවාය 
කියලා. ඒකට ස්තුතියි. ඒ පිළිබඳව කියා මාර්ග ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් ස්තුතිය පළ කරනවා. හැබැයි, ඒ අතරතුර 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් ෙමොෙහොත වන විට ෙම් 
ෙගොවිජන සංවර්ධන පනෙත් ඇතැම් වගන්ති, ඇතැම් ෙරගුලාසි 
පදනම් කර ෙගන, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
නිෙයෝජනය කරන හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අඳ ෙගොවීන්ෙග් අඳ 
ෙගොවිභාවය අෙහෝසි කරමින් ඉන්නවා. 

 
අද උෙද් අෙප් විජිත රණවීර මන්තීතුමා ඇසූ, “අනුපාප්තිකයන් 

පිළිගැනීම සිද්ධ ෙවලා  තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කියන පශ්නයට, 
“කිසිෙවක් නැහැ”යි කියා තමයි ඔබතුමාෙග් පිළිතුර වුෙණ්. ෙම්ක 
තමයි, අද සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. දැන් අනුපාප්තිකයන් 
පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක රාජකාරිමය වශෙයන් සටහන් 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ෙවනුවට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙගොවිජන  සංවර්ධන පනෙත්  වගන්ති පාවිච්චි 
කරමින් ලියුම් එවමින් ඉන්නවා. මීට ෙපර අපි ෙම් කරුණ 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා සාකච්ඡා කළා. අඳ ෙගොවියාෙග් 
ඊළඟ පරම්පරාවට දැන් ලියුම් එවමින් ඉන්නවා. මව අඳ ෙගොවියා 
විධියට සිට මිය ගියා නම්, ඉඩම් හිමියා විසින් අනුපාප්තිකයාට 
ලියුම් එවමින් ඉන්නවා, “ඔබ කුඹුෙරන් ඉවත් වන්න” කියලා. දැන් 
අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඉතා ඉක්මනින් -ෙම් සඳහා අය 
වැය විවාද ඉවර වන තුරු ඉන්න ඕනෑ නැහැ. ෙගොවිජන සංවර්ධන 
පනෙත්, - 

 
ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  
(மாண் மிகு  ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ෙම් පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ෙයොමු කරන්න. 

ෙගොවිජන ෙසේවා ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාෙග් පරීක්ෂණ 
කමිටුවක් තිෙබනවා. ඒකට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. අමාත ාංශෙය්ත් ඊට අදාළ කමිටුවක් තිෙබනවා. අපි 
අවශ  සහන ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
ෙහොඳයි. ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත 

වනවා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් එතැන ෙනොෙවයි. අපට වාර්තා වන 
ෙතොරතුරු කිහිපය ඔබතුමාට එවන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙපොදුෙව් 
ගත්තාම වාර්තා ෙනොවන සිදු වීම් ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් නිෙයෝගයක් මඟින්-ගැසට් එකක් 
මඟින්-ෙගොවිජන සංවර්ධන පනෙත් ෙමන්න ෙම් නිෙයෝගය 
කියාත්මක වීම වහාම අත් හිටු වීම කියා කරන්න කියායි. ෙහට සිට 
වුණත් ඔබතුමාට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් ඒ 
නිෙයෝගය ඉස්සරහට ෙගෙනන්න කියායි අපි කියන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට වැඩිපුර ලබා දුන් විනාඩි දහයක් 

අවසානයි. 
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ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
ෙහොඳයි. තව විනාඩි පහකින් අවසන් කරනවා. ආණ්ඩුෙවන් 

ෙවලාව ෙදනවා කිව්වා ෙන්, ෙහේමකුමාර නානායක්කාර 
ඇමතිතුමා.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
හා, ෙහොඳයි. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වාරිමාර්ග හා ජල 

කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව විනාඩියක් 
කතා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. පසු ගිය හත් වන මාසෙය් 
ජල කළමනාකරණ පනත පිළිබඳව කැබිනට් පතිකාවක් අනුමත 
වුණා. තවම ඒෙක් අන්තර්ගතය එළියට දමලා නැහැ.හැබැයි තවම  
තිෙබන්ෙන් පරණ පනත් ෙකටුම්පතමයි. ෙම් රෙට් ජල සම්පත 
ෙගොවියාට අහිමි කරලා, ෙපෞද්ගලික අංශයට බිලි දීම සඳහා, 
බහුජාතික සමාගම්වලට බිලි දීම සඳහා මූලික අඩිතාලම දමන ජල 
පනතම තමයි තවම තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය හත් වන මාසෙය් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී සම්මත ෙවච්ච පනත් ෙකටුම්පත ඔබතුමාට 
පුළුවන් නම් උපෙද්ශක කාරක සභාවටවත් ඉදිරිපත්  කරන්න. ඊට 
පසුව අපට පුළුවන් ෙවයි ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියා පිළිගන්න. 
ඔබතුමා නැහැ කිව්වාට මට පිළිගන්න බැහැ. අලුත් පනතක් 
සම්පාදනය වුෙණ් නැහැ කියන එක තමයි අෙප් අදහස. පරණ 
එකම ෙගෙනනවා. 

 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு  சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
විකුණනවා කියන එකද? එෙහම වන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
ඒ සහතිකය අපට ඕනෑ ඔබතුමාෙග් කටින් ෙනොෙවයි. 

පනතකින් ඕනෑ.  
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு  சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
පනතකින් ෙදන්නම්. ඒ සහතිකය අපි පනතකින් ෙදන්නම්. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 

පනතකින් තමයි ඒ සහතිකය ඕනෑ. වාරිමාර්ග හා ජල 
කළමනාකරණ අමාත තුමනි, ඊළඟට ෙම් කරුණත් මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ඇමතිතුමනි, මින්ෙන්රිය වැව අසල දැනට වනජීවි 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉදි කිරීමක් කර ෙගන යනවා. ෙම්වන විට 
ෙගොවි සංවිධාන විශාල වශෙයන් ෙම්කට විෙරෝධතාව පකාශ කර 
තිෙබනවා. වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් පළමු 
වන තට්ටුව හදා දැන් ෙද වන තට්ටුව හදනවා. ඒක සංචාරක 
පදර්ශන ෙපොළක් බවට පත් කරන්න  බලාෙපොෙරොත්තු ති ෙබනවා 
කියා තමයි එතුමන්ලා කියන්ෙන්. ඒෙක් පතිඵලය ෙමොකක්ද? ෙම් 
වන විට මින්ෙන්රිය වැෙව් ධාරිතාව අක්කර අඩි 49,212යි. අක්කර 

අඩි 50,000ක් කියා අපි හිතමුෙකෝ. ෙම්ක වාන් මට්ටමට එන්න 
අක්කර අඩි 60,000ක් ඕනෑ. කවුඩුල්ලට, කන්තෙල්ට වතුර ටික 
ෙදන්න නම්, අඩුම තරමින් වාෙනන් එළියට පළමු වතුර බින්දුව 
යන්න නම් අක්කර අඩි 60,000ක් ඕනෑ. හැබැයි දැන් තිෙබන්ෙන් 
අක්කර අඩි 49,000යි. පරාකම සමුදෙය් නම් අක්කර අඩි 78,000ක් 
තිෙබනවා. ක වුඩුල්ල වැෙව් ධාරිතාව අක්කර අඩි 23,480යි. ෙම’ 
කන්නෙය් ෙමෝසම් වැසි ලැෙබන නිසා ෙකොෙහොම හරි ෙගොඩ 
යන්න පුළුවන් කියමු ෙකෝ. වැෙව් වතුර ඇළවල් දිෙග් ෙනොගියත් 
උඩින් වැෙටන වතුර ටිෙකන් මාසයක් ෙදකක් දුවන්න පුළුවන් 
කියමු ෙකෝ. හැබැයි ඊළඟ කන්නයට ෙමොකක්ද වන්ෙන්? ඊළඟ 
කන්නය අනතුෙර්. ඊළඟ යල් කන්නය අනතුෙර්. ෙම්ක ඉතා 
බරපතළයි. ඒක සිතා ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපොෙළොන්නරුව කලාපෙය් ෙම් පශ්නය පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් කලාපෙය් තිෙබන ජල ගැටුළුව 
විසඳා ගන්න ෙමොකද කරන්න ඕනෑ? ෙමොරගහකන්ද ජලශය 
හැෙදන්න ෙගොඩක් කල් යයි. ෙමොරගහකන්ද ජලාශය හැදුෙණොත් 
ෙහොඳයි. එ ්ෙකන් පහ්නය විසඳන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඒ වුණත් 
ෙමොල්ලිඋල්පත වැව, පුවක්ගහඋල්පත වැව, බකමූනම් පතහ වැව, 
ෙබෝගහ වැව, ඇලහැර අමුණ ආශිතව තිබුණු පරණ ජලාශය ආදී 
වශෙයන් තිෙබන ඒවා මූලික කර ෙගන දැවැන්ත වාරිමාර්ග 
සංවර්ධනයක් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශවල ෙම් 
වැව් ටික ජල රැකුම් වැව්, සුරැකුම් වැව් විධියට හදලා ඒ යටෙත් 
අලුතින් කුඹුරු වගා කරන්න ෙනොෙවයි අපි කියන්ෙන්. තිෙබන 
කුඹුරු ටික වතුර ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් සලස්වන්න කියායි අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

 

අම්පාර නාමල් ඔය වයාපාරෙය් ජල හිඟය පියවා ගන්න අපි 
ඔබතුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉතා ඉහළ අනුගයක් දැක්වූවා. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඉතා ෙහොඳින් ඒ කටයුත්තට එළැඹුණා. හැබැයි ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපට ආරංචි විධියට ෙම් වන ෙකොට  ඒක කිසියම් 
තැනක හිර ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හිර වීම පන්නා ෙදන ෙලසට අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. නාමල් ඔය ව ාපාරෙය් ෙගොවීන් 
දහ දුක් විඳිමින් ඉන්නවා. පසු ගිය දවස්වල මම ඒ ව ාපාරයට ගියා. 
අතිවිශාල බරපතළ පශ්නයකට ඒ ෙගොවීන් මුහුණ දීලා ඉන්නවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒක නවත්වන පැත්තට තර්කය එන්ෙන් තවම 
කුඹරු නැති, තවම කුඹුරු ෙවන් කරලා නැති, මුඩු බිමක් විධියට 
තිෙබන පෙද්ශයක් ෙපන්වා ෙපන්වා ෙම්කට වතුර ඕනෑ හන්දා 
ඒක කරන්න ෙදන්න බැහැ කියා කට්ටියක් කියන නිසායි. නාමල් 
ඔය ව ාපාරෙය් ඉන්න මිනිස්සු ගම්පහ, ෙකොළඹ වැනි සශික 
පෙද්ශවලින්  මුලින් උදුරා ෙගනිහිල්ලායි නාමල් ඔය ව ාපාරෙය් 
නැවැත්වූෙව්; පැළ කෙළේ.  හැබැයි අද ඒ මිනිසුන්ට යන එන මං 
නැහැ. ඒ නිසා තවම කුඹුරු අස්වද්දලා නැති වයාපාරයකට වතුර 
ෙදන එක ෙනොෙවයි දැන් අපි කරන්නට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. 
ගිහිල්ලා පැළ කරපු ඒවාට වතුර ටික ෙදන එකයි පැළ කරපු 
වගාවට වතුර ෙදන එකයි අපි දැන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා නාමල් 
ඔය ව ාපාරය, පමුඛ ව ාපාරයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවධානය 
ෙයොමු කරන්නය කියා ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

අෙප් ගරු ජයතිස්ස රණවීර ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. ෙකෙසල්වලින් ලැෙබන ලාභය අඩු වීම පිළිබඳ පශ්නය 
නිසා දැන් ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශෙය් ෙගොවීන් කමානුකූලව ෙකෙසල් 
වගාව අඩු කරමින් යනවා. අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉල්ලා 
සිටියා. තවම ෙපොෙහොර සහනාධාර ලැෙබන පාටක් නැහැ. අපි 
කියන්ෙන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවා නම් ඉතා ෙහොඳයි 
ෙකෙසල් වගාව ඒ පෙද්ශයට හඳුන්වා  දුන්ෙන් - ගරු ජයතිස්ස 
රණවීර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒකට සාක්ෂි දරාවි - ඒ පෙද්ශෙය් 
තිබුණ ජල හිඟය නිසයි. මහවැලි ව ාපාරය විසින් ෙකෙසල් වගාව 
හඳුන්වා දුන්ෙන් ජල හිඟයට උත්තරයක් විධියටයි. හැබැයි, දැන් ඒ 
ජල හිඟයට උත්තරයක් ෙනොමැතිව, අද ෙගොවීන් ෙකෙසල් වගාව 
ඉවත් කරලා - ෙගොවීන් ෙනොෙවයි, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, 
කෘෂිකර්ම බලධාරීන්ම ඒ සඳහා ෙයොමු කරමින් ඉන්නවා - 
කමානුකූලව නැවතත් වී වගාවට ෙයොමු ෙවමින් ඉන්නවා. වී 
වගාවට ෙයොමු වීෙම් වැරැද්දක් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1719 1720 

ගරු ජයතිසස් රණවීර මහතා (වාරිමාර්ග  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஜயதிஸ்ஸ ரண ர_ நீர்ப்பாசனத் ைற 

அைமச்சர்) 
(The Hon.  Jayatissa Ranaweera-Minister of irrigation) 
මම පැහැදිලි කරන්න ද? 
 
ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மரண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon.  S. K. Subasinghe) 
ෙහොඳයි. නමුත් මෙග් කාලය 
 
ගරු ජයතිසස් රණවීර මහතා  
(மாண் மிகு ஜயதிஸ்ஸ ரண ர) 
(The Hon.  Jayatissa Ranaweera) 
ෙගොවීන් වී වගාව අත් හැරිෙය් ජල හිඟය නිසා ෙනොෙවයි. ඒ 

කාලෙය් වී වගාව ආර්ථික වශෙයන් ලාභ ෙනොතිබූ නිසා තමයි 
ෙකෙසල් වගාව කෙළේ. දැන් වී වගාව ආර්ථික වශෙයන් ලාභ නිසා 
ෙගොවි ජනතාව කැමැත්ෙතන්ම වී වගාවට යනවා. 

 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மரண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon.  S. K. Subasinghe) 
නැහැ, එෙහම නම් ඇමතිතුමනි, ෙපොෙළොන්නරු වටත් 

ෙකෙසල් වගාව එන්න එපා යැ. 
 

ගරු ජයතිසස් රණවීර මහතා  
(மாண் மிகு ஜயதிஸ்ஸ ரண ர) 
(The Hon.  Jayatissa Ranaweera) 
නැහැ. ෙපොෙළොන්නරුවට ලාභ වී වගාවයි. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மரண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon.  S. K. Subasinghe) 
එෙහම නම් ඒ කාලෙය් ෙපොෙළොන්නරුවටත් වීවලින් පාඩුයි 

ෙන්. පාඩු වුෙණ් ඇඹිලිපිටිෙය් වීවලට විතරක් යැ. එෙහම කියන්න 
එපා. 

 
ගරු ජයතිසස් රණවීර මහතා  
(மாண் மிகு ஜயதிஸ்ஸ ரண ர) 
(The Hon.  Jayatissa Ranaweera) 
මහැවැලිය යටෙත් අතුරු වගාවක් ෙලසයි. ෙකෙසල් වගාව 

ඇඹිලිපි ටිෙය් පටන් ගන්ෙන්. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மரண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon.  S. K. Subasinghe) 
මහවැලිෙයන් ෙයොමු කරපු ලිපිෙල්ඛන අපි ළඟ තිෙබනවා. 
 

ගරු ජයතිසස් රණවීර මහතා  
(மாண் மிகு ஜயதிஸ்ஸ ரண ர) 
(The Hon.  Jayatissa Ranaweera) 
මම මහවැලි නිෙයෝජ  අමාත වරයා විධියට සිටින කාලෙය් 

අපි ඇඹිලිපිටිෙය් අතුරු වගාවක් විධියට ෙකෙසල් වගාව පටන් 
ගත්තා. ඒක සාර්ථකව කළා. 

 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மரண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon.  S. K. Subasinghe) 
ජල හිඟය නිසා ෙකෙසල් වගාවට ෙයොමු ෙවන්න කිව්ව      

ලිපි ෙල්ඛන අපි ළඟ තිෙබනවා. නැත්නම් 
ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරෙය් ෙගොවීන්ටත් වී වගාව පාඩු 
වුණාෙන්. 

ගරු ජයතිසස් රණවීර මහතා  
(மாண் மிகு ஜயதிஸ்ஸ ரண ர) 
(The Hon.  Jayatissa Ranaweera) 
අදත් වී වගාව ලාභයි. ලාභ  නිසා ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மரண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon.  S. K. Subasinghe) 
හැබැයි ඒෙහේ ෙකෙසල් වගාවට ෙයොමු කෙළේ නැහැ. එෙහන් 

ෙකෙසල් මලක්වත් ආෙව් නැහැ. 
 

ගරු ජයතිසස් රණවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயதிஸ்ஸ ரண ர) 
(The Hon. Jayatissa Ranaweera) 
ඇත්ත කථාව ඒකයි. එෙහම නැතිව ෙකෙසල් වගාව පාඩු නිසා 

අයින් කරනවා ෙනොෙවයි. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, උඩවලව ජලාශෙය් ජල හිඟය විසඳීමට 

අවශ  කරන මැදිහත් වීම කරන්නය කියා අපි ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ඊළඟට  ෙවෙහරගල ජලාශ ව ාපෘතිය පිළිබඳවත් කියන්න 

ඕනෑ. ෙවෙහරගල ජලාශය පිළිබඳව ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන්ෙන් 
අවුල් සහගත ෙතොරතුරුයි. ෙම් ෙපොෙත් එක තැනක තිෙබනවා, 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,000යි කියලා. තවත් 
තැනක ති ෙබනවා ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,900යි 
කියලා. එක තැනක තිෙබනවා, ෙභෞතික පගතිය සියයට 20යි 
කියලා; තවත් තැනක තිෙබනවා, සියයට 90යි කියලා. අපි දන්නා 
විධියට නම් සියයට 90යි. ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන සංඛ ා දත්ත 
ඔස්ෙසේ නම් අපට ෙවෙහරගල ජලාශ ව ාපෘතිය පිළිබඳව 
තීරණයට එන්න බැහැ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න. 

 

ඊළඟට වාරි මාර්ග පුනරුත්ථාපනය සඳහා මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවාය කියලා ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. ඇස්තෙම්න්තු ඇතුෙළේ 
නම් අපට ඒ ගැන හරි හැටි ෙසොයා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙසේනානායක සමුද ව ාපාරෙය්, 
මින්ෙන්රිය ව ාපාරෙය් එෙහම බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අවුරුදු තිහක හතළිහක කාලයක් තුළ වාරි මාර්ග පුනරුත්ථාපනය 
කරලා නැහැ; පතිසංස්කරණය කරලා නැහැ. ඒක නිසා බරපතළ 
තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ඒ සඳහාත් ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 

ඊළඟට, කැකිරිඕබඩ ජලාශ ව ාපෘතිෙය් වර්තමාන පගතිය 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් කථාෙව් දී යමක් කියාවිය කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් ඔබතුමාට කාලය මදි වූ නිසා ඒ 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු අපට ලැබුෙණ් නැහැ. අපි දන්නා ආකාරයට නම් 
සැලසුම්වලට අනුව ව ාපෘතිය පමා ෙවලයි තිෙබන්ෙන්. තිබුණු 
සැලසුම්වලට අනුව පමා ෙවලයි තිෙබන්ෙන්. ඒක ඉක්මන් 
කරන්නත්, වර්තමාන පගතිය පිළිබඳව යම් දළ අදහස් අපට ලබා 
ගන්නත් ඕනෑ. 

 
ඉඩම් අමාත ාංශය පිළිබඳවත් එක විනාඩියකින් කියන්නම්. 

ගරු ඉඩම් ඇමතිතුමා නම් ෙම් අවස්ථාෙව් නැහැ. නමුත් නිෙයෝජ  
අමාත තුමා ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, පළමු වැනි එක 
තමයි, ඉඩම් පනතට අදාළව සංෙශෝධනයක් පසු ගිය කාලෙය් 
ෙයෝජනා වුණා. වි ෙශේෂෙයන්ම තුන් වැනි උපෙල්ඛනය විසින් ඇති 
කරන ලද ගැටලුවට - එනම් පවුලක වැඩිමහල් පිරිමි දරුවාට 
අම්මා ෙහෝ තාත්තා විසින් ඉඩම් ෙනොපැවරූ අවස්ථාවක අයිතිය 
ලබා දීම පිළිබඳ පශ්නයට අදාළව ඉතා ෙහොඳ සංෙශෝධනයක් 
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[ගරු එස්. ෙක්. සුබසිංහ මහතා] 

නිර්මාණය වුණා. එදා අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඇමතිවරයා 
හැටියට ඉන්න කාලෙය් තමයි ඒ සංෙශෝධනය ගැන සාකච්ඡා 
කිරීම ආරම්භ වු ෙණ්. ඊළඟට ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග ඇමතිවරයා 
යටෙත් එය අවසන් කර තිෙබනවා. ඒක ෙග්න්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි 
කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින් ඒ පනතට ෙම් 
සංෙශෝධනය ෙග්න්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා. 

 

ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு சீ. ஏ. சூாியஆரச்சி - காணி, காணி அபிவி த்திப் 
பிரதி அைமச்சர்)  

(The Hon. C. A. Suriyaarachchi-Deputy Minister of Land and 
Land Development) 

ගරු මන්තීතුමා, උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සාකච්ඡා කරලා 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඔබතුමා 
හිටිෙය් නැහැ. 

 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
ෙවන්න ඇති. සමා ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] එෙහේ ෙන. 

ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙන්. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
 (The Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
ෙහොඳයි. මම විනාඩිෙයන් ඉවර කරනවා. අද විෙශේෂෙයන්ම 

ෙගොවි ජනපද  ව ාපාර තුළ ඉඩම් ෙබදිය හැකි සීමාවක් තිෙබනවා. 
කුඹුරු ඉඩම් ෙබදිය හැකි සීමාව අක්කර එකහමාරක් විධියට 
තිෙබනවා. දැන් ෙම්ක යල් පැන ගිය සංඛ ාවක් . ෙම්ක පරණ 
ගණනක්. ෙම්ක අක්කරය දක්වා අඩු කරන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙම් ඉඩම් ෙබදී යාම අනුව ෙගොවි පවුල්වල ඉඩම් ෙබදා 
ගැනීෙම්දී ඉතා විශාල පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
තාත්තාට බැහැ තමන්ෙග් දරුවන්ට අක්කරයක ඉඩම් කෑල්ලක් 
හිමි කර ෙදන්න. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව සමාෙලෝචනය කර 
අක්කරයක ඉඩම් හිමිකමක් ලබා ෙදන්න අවශ  මැදිහත් වීම 
කරන්න. 

 

අෙනක් එක තමයි මම  හැම දාම අහන පශ්නය. නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා දන්නවා. හිඟුරක්ෙගොඩ පෙද්ශෙය් ඉඩම් හිමිකම් පත 
ලබා ෙදන ව ාපෘතියක් ෙගන යනවා. ඒක පමායි, ගරු නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව මැදිහත් ෙවලා ඒෙක් තිෙබන දුෂ්කරතා 
ෙමොනවාද කියා ෙහොයලා බලලා,— 

 

ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு சீ. ஏ. சூாியஆரச்சி)  
(The Hon. C. A. Suriyaarachchi) 
තුන්දහස් ගණනක් හදලා තිෙබනවා. ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග 

ඇමතිතුමයි, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමයි, ගරු සිරිපාල 
ගම්ලත් ඇමතිතුමයි  ඉන්නවා. අපි හිඟුරක්ෙගොඩ ලබන අවුරුද්ෙද් 
තමයි පටන් ගන්ෙන්. 

 
ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
පටන් ගන්න ෙනොෙවයි. පටන් ගත්ත එකක් තිෙබනවා ෙන්. 

ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு சீ. ஏ. சூாியஆரச்சி)  
(The Hon. C. A. Suriyaarachchi) 
ඔව්. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස හතරක. 
 

ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு சீ. ஏ. சூாியஆரச்சி)  
(The Hon. C. A. Suriyaarachchi) 
ඔව්. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
සාමපුර, ජයපුර, ෙබෝපුර, උල්කටුෙපොත. ෙම් හතෙර් ඉඩම් 

හිමිකම් පත ලබා දීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන ගිහිල්ලා තමයි 
දැන් සියල්ල කර තිෙබන්ෙන්. භූමිෙය් කරන්න ඕනෑ ෙද්වල් කර 
තිෙබනවා. දැන් කාර්යාලෙය් වැඩ කටයුතු ටික විතරයි 
තිෙබන්ෙන්. එතැන දුෂ්කරතා ටිකක් තිෙබනවා. නිලධාරීන් නැති 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිලධාරීන් සපයලා ෙමොකක් හරි විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදලා ඒ වැඩය ඉවර ෙවනකම් “යුනිට්” එකක් 
සපයලා ෙහෝ ෙම්ක විසඳා ෙදන්න කියා ඉල්ලනවා. ෙම්ක අෙප් 
දිස්තික්කෙය් පශ්නය. ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් පශ්නය. ඒ නිසා 
ෙම්කට මැදිහත් ෙවන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 

ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு சீ. ஏ. சூாியஆரச்சி)  
(The Hon. C. A. Suriyaarachchi) 
ඒ කටයුත්ත ළඟදීම කරනවා. 
 
ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon. S. K. Subasinghe) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තූතියි. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තූතියි. මී ළගට ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මැතිතුමා 

ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 10යි. 
 

[ අ. භා. 12. 36]  
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම්  මහතා (ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම්  

අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  சுசந்த ஞ்சிநிலேம -  ேதசத்ைதக் கட்  

ெய ப் வதற்கான  அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Minister of  

Nation Building) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 

වැදගත්ම අමාත ාංශ තුනක ඉදිරි වර්ෂෙය් දී කරන්න වූ  කාරණා 
පිළිබඳවයි අද අපි කථා කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ටීඑන්ඒ එෙක් 
ගරු අන්නමෛල නෙඩ්සු සිවශක්ති මන්තීතුමා ඉල්ලීමක් කළා, 
මන්නාරම, වවුනියා දිස්තික්කවල සමහර වාරිමාර්ග කමත්, ඒ 
වාෙග්ම උතුරු පළාත් සභාවට අයිති වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වැව් පිළිබඳ කටයුතුත් ඉදිරි  කාල සීමාවලදී කර ෙදන්න කියා. මම 
හිතන විධියට ගරු වාරිමාර්ග ඇමතිතුමා ලබන වර්ෂෙය් දී එම 
කටයුතු කරන්න සූදානම් කර තිෙබන බව පකාශ කර තිෙබනවා. 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1723 1724 

ඒ වාෙග්ම අෙප් තිවිධ හමුදාෙව් වීෙරෝදාර රණවිරුෙවෝ 
නැෙගනහිර පළාත මුදා ගත්තාම පසුව  ෙම් වන විට විශාල බිම් 
පමාණයක වගා කටයුතු අවුරුදු 20 ගණනකට පසුව ෙකෙරමින් 
පවතිනවා. උතුෙර්ත් ෙකොටි තස්තවාදීන් අත්පත් කර ෙගන තිබුණු 
මන්නාරම, වවුනියාව, මුලතිව්, වාෙග් පෙද්ශ මුදා ගත්තායින් පසුව 
ඒ පෙද්ශවල සිටින අහිංසක දවිඩ ජනතාව, ඒ වාෙග්ම, අෙනකුත් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් රජය ඒ පෙද්ශ සංවර්ධනය කරන්න 
සුදානමින් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු සුබසිංහ මන්තීතුමා 
පකාශ කෙළේ  -  එතුමා පුනපුනා කියා සිටිෙය්  -  ෙමවර අය 
වැෙයන් කෘෂිකර්මාන්තයට, වාරි කර්මාන්තයට ෙවන් කර 
තිෙබන්නා වු මුදල් ඉතාමත්ම ස්වල්පයක් බවයි. නමුත් ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ අමාත ාංශවලට ලැබුණු මුදල සුළු පමාණයක් 
හැටියට සැලකුවත් උතුෙර් විශාල යුධ ෙමෙහයුමක් කරන 
අවස්ථාවක්  ෙම්. තස්තවාදය නැති කර ඒ පළාෙත් අහිංසක 
ජනතාව මුදා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන අතෙර් රජය ඉදිරි වර්ෂය 
සඳහා ෙම් සංවර්ධන සැලැස්ම ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව ඔබතුමාත් 
දන්නවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන්නා වූ ජාතිය 
ෙගොඩ නැගීෙම් අමාත ාංශෙය් ව ාපෘතිවලින් ඒ වැව් හැදීමටත්, 
වාරිමාර්ග කටයුතුවලටත් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ඒවා ෙම් ෙපොත්වල සටහන් ෙවලා නැහැ. ඒ  ගණන් මිනුම් බලන 
ෙකොට සියයට  10 පමාණයට වඩා වැඩි මුදලක්  ඇතැයි කියා මම 
හිතනවා. 

 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
මම අය වැය  ඇස්තෙම්න්තු අනුව තමයි කරුණු ඉදිරිපත් 

කෙළේ. සියයට 10යි ගිය අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව වැඩි කර 
තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම්  මහතා  
(மாண் மிகு  சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon. Susantha Punchinilame) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙගොවි ජනතාව සියයට 70ක් ඉන්න බව ඒ 

මන් තීතුමා පකාශ කළා. සමස්තයක් වශෙයන් තමයි  සියයට 70 
ගත්ෙත්. නමුත් නැෙගනහිර සහ උතුර ගත්ෙතොත් ෙම් රෙට් වැඩි 
ජනතාවක් ෙගොවිතැන් කරන භූමි වශෙයන් ඒවා සලකන්න 
පුළුවන්. ඒ පෙද්ශවල අවුරුදු විස්සක විසිපහක තිබුණු යුද්ධය නිසා 
ෙගොවි ජනතාවට විශාල වශෙයන් මන්ද ෙපෝෂණය, ඒ වාෙග්ම ෙල් 
මදිකම වාෙග් ෙරෝග ඇති ෙවලා තිෙබන්න පුළුවන්. වාකෙරයි 
ගත්තාම අවුරුදු ගණනාවකට පසුව තමයි එහි ජනතාවට 
ෙගොවිතැන් බත් කරන්නට අවස්ථාව අද ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. තිවිධ 
හමුදාව විසින් ඒ පෙද්ශය මුදා ගත්තාට පසුව ෙදොස්තර මහත්වරුත් 
සමග එහි ගිහින් ෙසෞඛ  හා ෙපෝෂණ අමාත ාංශය ෙසෞඛ  
සායනයක් කළා. ඒ පළාත්වල ජනතාවට  ෙකොටි තස්තවාදීන්ෙගන් 
තිබුණු කරදර නිසා ඒ පළාත්වල ඉන්න සමස්ත ජනතාවෙග්ම ඔය 
කියන ඌනතාවන් දකින්නට ලැබුණා. 

 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
සමහර පෙද්ශවල තත්ත්වය පිළිබඳව ඔය කියන වාර්තාවල 

නැහැ. තවම ඒවා ගණන් හදලා නැහැ. ගල්ගමුෙව් ෙමොන යුද්ෙදද? 
කඹුත්ෙත්ගම ගැන, කැතිරාව ගැන, කලාවැව ගැන බලන්න. 
ෙමොන යුද්ෙදද? නැහැ ෙන්. 

 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම්  මහතා  
(மாண் மிகு  சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon. Susantha Punchinilame) 
වාර්තා හදන්ෙන් නිලධාරි මහත්වරු. අෙප් ගරු ෛමතීපාල 

සිරිෙසේන ඇමතිතුමා දැන් කිව්වා, ෙම් රෙට්  වගා කර නැති 
ඉඩම්වල වවන්න ඕනෑය කියලා. වවන්නට හැකි ඉඩම් තිෙබනවා, 
රජෙය් අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට, අමාත ාංශවලට අයිති 
අක්කර දහස් ගණනක්. හැබැයි ඒවා වවන්නට යන ෙකොට 

කියනවා. “හා, හා, ෙම්වා වවන්න බැහැ”යි කියලා. එවැනි 
නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ වෙග්ම ෙහොඳ වැඩ කරන නිලධාරීනුත් 
ඉන්නවා. අපි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවා කථා කළත් වැඩක් 
නැහැ, ෙම්වාෙය් වැඩ කටයුතු ෙකෙරන්ෙන් නිලධාරීනුත් සමගයි. 

 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
නිලධාරීන් කියන්ෙන් වැඩ ෙනොකරන නිලධාරීන්ද? 
 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම්  මහතා  
(மாண் மிகு  சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon. Susantha Punchinilame) 
සමහර විට ෙවන්න පුළුවන්. සමහර විට  printing mistake  

එකක් ෙවන්න පුළුවන්. සමහර විට කන ඇෙහන්ෙන් නැති නිසා 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිලධාරියාෙග් කන ඇෙහන්ෙන් නැත්නම් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? කනට ඇෙහන ෙද් ෙන් ලියන්ෙන්. ඉතින් ඒ 
වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. මම ඔබතුමා කියන්නා වූ ෙපළක් 
කාරණාවලට එකඟයි. හැබැයි ඔබතුමා පුනපුනා කියන්න හැදුෙව්, 
ෙම් අය වැෙයන්  කෘෂිකර්ම හා ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත ාංශයට 
පතිපාදන අඩුෙවනුයි දිලා තිෙබන්ෙන්. වාරිමාර්ග හා ජල 
කළමනාකරණ අමාත ාංශයට අඩුෙවන් දිලා තිෙබන්ෙන් 
කියලායි. රටට වැරදි  picture  එකක් ෙදන්න හදනවා. ආණ්ඩුව 
කෘෂි කර්මාන්තයට සලකන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම වාරි 
කර්මාන්තයට සලකන්ෙන් නැහැ. එෙහමත් නැත්නම්  ඉඩම් 
අංශයට සලකන්ෙන් නැහැයි කියලා. එෙහම එකක් නැහැ. ගරු 
එස්. ෙක්. සුබසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා තමයි සම්බන්ධ 
ෙවලා මහින්ද චින්තන වැඩසටහන ඉදිරිපත් කෙළේ. අපි ඒකට එදා 
සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලා මහින්ද චින්තන 
වැඩසටහෙනන් ඉවත් වුණාට පසුව තමයි අපි ෙම් රජයත් එක්ක, 
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක එක්කාහු ෙවලා මහින්ද චින්තනය ඉදිරියට  
කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්. ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි අපි ෙම් 
කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් එදා එකට එක්කහු ෙවලා හදපු මහින්ද චින්තනය 
තමයි ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් අද කියාත්මක 
කරන්ෙන්. ඉතින් ඒකට අපි ෙමොනවා කරන්නද? අපි ෙහොඳ ෙද් 
කරන්නට ඕනෑ. ඒක ෙහොඳයි කියලා හිතුණ නිසා අපි අද ඒක 
කියාත්මක කරනවා. 

 

අද පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි කුටිෙය් ඉන්නවා, ඉඩම් හා ඉඩම් 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් නිලධාරිතුමන්ලා වාරිමාර්ග හා ජල 
කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් නිලධාරිතුමන්ලා, ඒ වාෙග්ම 
ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිතුමන්ලා. ෙම් 
නිලධාරිතුමන්ලාත් ෙම්ක අහ ෙගන ඉන්න එක ෙහොඳයි. ෙමොකද, 
මම කියන්ෙන් කරුණු සාධක ඇතුව. නැෙගනහිර පළාෙත් අපි 
වැඩ කරන ෙකොට යම් යම් බාධාවන් විශාල වශෙයන් ෙම් වන 
ෙකොට ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොනවාද, බාධාවන්? අද ගරු 
ෛමතිපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා කිව්වා, ඉඩමක් වවන්ෙන් 
නැත්නම්, ඒ වවන්ෙන් නැති ඉඩම පවරා ගන්නට නීතිෙයන් 
කටයුතු කරලාත් තිෙබනවා. තවදුරටත් කටයුතු කරන්නට යනවා 
කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇවිත් කියනවා,  ෙම් රෙට් බඩ 
ඉරිඟු වවන්න ඕනෑ, ඒ වෙග්ම ෙසෝයා වවන්න ඕනෑ, ඒවෙග්ම කිරි 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනෑයි කියලා හැබැයි, ෙම්වා කරන්න 
යන ෙකොට ෙබොෙහෝ අමාත ාංශවල අෙප් නිලධාරි මහත්වරුන්ෙග් 
කන ඇෙහන්ෙන් නැහැ; අත පය වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ලන් නිතරම බලන්ෙන් තමන්ෙග් “ෙපන්ෂන්” එක ෙබ්රා 
ෙගන ඉන්න ඕනෑ කියන පතිපත්තිෙයනුයි. “ෙපන්ෂන්” එක ෙබ්රා 
ෙගන ඉන්න ඕනෑ නම් රජෙය් වැඩ කරන්ෙන් නැතුව ෙගදරට 
ෙවලා ඉන්න පුළුවන්. එෙහම නිලධාරීන් ඉන්නවා නම් මම 
කියන්ෙන් කරුණාකරලා රජෙය් අමාත ාංශවල ෙල්කම් තනතුරු 
වාෙග් ෙද්වල් ගන්න ඕනෑ නැහැ කියලායි. ෙගදරට ෙවලා 
තමන්ෙග් “ෙපන්ෂන්” එක ෙබ්රා ෙගන දූලා පුතාලා එක්ක ඉන්න 
පුළුවන්. එෙහම අය ඉන්නමා නම් කරුණාකරලා ඒ විධියට ඉන්න. 
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ෙම් රෙට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තන වැඩසටහන 
ඉදිරියට කියාත්මක කරන්නට අපට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. ඒක 
විෙශේෂෙයන්ම පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ෙතොප්පිය ගැළෙපන 
කට්ටිය ෙතොප්පිය දා ගත්තාට කමක් නැහැ. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
ඇමතිතුමාට කියන්න බැරි ටික අපට කියනවා. 
 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා  
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)  
(The Hon. Susantha Punchinilame) 
නැහැ, නැහැ. 
 

ගරු එස.් ෙක්. සුබසිංහ  මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ். ேக. சுபசிங்க) 
(The Hon . S. K.  Subasinghe) 
නිලධාරි සම්බන්ධෙයන් කිව්ව ටික. 
 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා  
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)  
(The Hon. Susantha Punchinilame) 
නැහැ, නැහැ.  කියන්න ඕනෑ එක කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක ෙවන 

ෙකොෙහේ ගිහින් කියන්නද? අපි කියයන්න භය නැහැ. අපි ෙම් 
පකාශ කරන්ෙන් ඇත්ත. අපි කවුරුත් ෙම වැඩ කරන්ෙන් අෙප් 
ෙගවල්වලට අරෙගන යන්න ෙනොෙවයි. අපි කරන්ෙන් මහින්ද 
චින්තනය කියාත්මක කිරීමයි. මහින්ද චින්තනෙය් කියා ඇති පරිදි, 
අහිංසක දුප්පත් වැසියන්නට ලැෙබන්නා වූ වරපසාද ලැෙබන්නට 
ඕනෑ. ගරු සුබසිංහ මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශවල 
අහිංසක ෙදමාපියන්ෙග් දුවා දරුවන් තමයි අද මුලතිව් කැෙල්, ඒ 
වාෙග්ම කිලිෙනොච්චි කැෙල්, ඒ වාෙග්ම අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙවත් 
ෙම් රෙට්ත් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් සිය ජීවිතය කැප කරන්ෙන්. ඒ 
පෙද්ශවල ගමක, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගමක වැවක් හදන්ෙන් 
නැත්නම්, ඒ ගෙම් පාර හදන්ෙන් නැත්නම්, ඒ ගමට විදුලිය 
ෙදන්ෙන් නැත්නම් එවැනි ෙද්වල්වලින් බාධා කරන 
නිලධාරීතුමන්ලා ඉන්නවා නම් තව ෙමොනවාද ෙම් කථා? එෙහම 
නම් ඒ අය තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. එක්ෙකෝ රජයත් එක්ක වැඩ 
කරන්න ඕනෑ; එෙහම නැත්නම්  “ෙපන්ෂන්” එක ෙබ්රා ෙගන 
ෙගදර ඉන්න ඕනෑය කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එදා එතුමාෙග් 
අය වැය කථාෙව්දි පකාශ කළා, ෙම් රෙට් තිවිධ හමුදාෙව් රණ 
විරුවන්ට අප සලකන්න ඕනෑය කියා. රණ විරුවන්ට සලසන්න 
ඕනෑ ඒ විධියට. ඒක අෙප් යුතුකමක්. එෙහම නැතුව රණ විරුවන් 
යම් කිසි කරදරයකට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙගදරට කීයක් හරි යවන 
එක එෙහම නැත්නම් ෙවනත් සහෙයෝගයක් ෙදන එක ෙනොෙවයි 
කළ යුත්ෙත්. රණ විරුවන් ජීවතුන් අතර සිටින විට තමන්ෙග් 
ෙදමව්පියන්ට - අහිංසක මව්වරුන්ට, පියවරුන්ට - සලකන එක, 
තමන්ෙග් නැඟණියට කුප්පි ලාම්පු එළිෙයන් ඉෙගන ගන්න බැරිව 
සිටින විට ඒ අයට ඒ පහසුකම් ලබා දීම වැනි ෙද්වල් කරනවා නම් 
තමයි කැළෙය් සිටින රණ විරුවන්ට ඒෙක් සන්ෙතෝෂය ලැබිලා ඒ 
රාජකාරිය හරිහැටි කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. අන්න ඒ නිසා තමයි 
විෙශේෂෙයන්ම මම එතුමාෙග් සමහර කාරණාවලට කැමති. එතුමා 
කිව්වා, කාර්යක්ෂමතාව, වුවමනාව, ඒ වාෙග්ම කැප කිරීම නැහැ 
කියලා. එවැනි කැප කිරීම් නැති නිලධාරී මහත්වරුන් ෙම්ෙක් 
ඉන්නවා. මම කියන්ෙන් හැම ෙදනාම ෙනොෙවයි. ඒ ෙතොප්පිය හරි 
කට්ටිය දමා ගන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම මම එෙහම කියන්ෙන් 
ෙමොකද? අපිට අද තිෙබන පශ්නය තමයි ෙම් රෙට් තස්තවාදය 
නැති කිරීම. අවුරුදු විසි ගණනත් තිබුණු තස්තවාදය නිසා ඒ 
තස්තවාදීන් අල්ලා ෙගන සිටි පෙද්ශවල නිෂ්පාදනයන් අපට 
ලැබුෙණ් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම මන්නාරම ගත්ෙතොත් මන්නාරෙම් 
තිබුෙණ් කෘෂි ආර්ථිකයක්. ඒ කියන්ෙන් වී නිෂ්පාදනය වැඩිම 
පෙද්ශ. අම්පාර ගත්ෙතොත්, මඩකලපුව ගත්ෙතොත්, තිකුණාමලය 

ගත්ෙතොත් තනිකර ෙම් රෙට් වැඩිම පමාණයක් වී නිෂ්පාදනය වන 
පෙද්ශ. ඒ පෙද්ශත් ඒ වාෙග්ම අනිකුත් කෘෂි ෙභෝග වර්ග 
නිෂ්පාදනය වන පෙද්ශත් තමයි තස්තවාදීන් අල්ලා ෙගන සිටිෙය්. 
අද තමයි තිවිධ හමුදාව පමුඛ රජය තස්තවාදය තුරන් කර ඒ 
පෙද්ශවල ෙවෙසන්නා වූ අහිංසක සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම් ජනතාවට 
නැවත ඒ අයෙග් භූමිවල වැඩ කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා දී 
තිෙබන්ෙන්. ඒ භූමිවල කෘෂි කර්මාන්තය කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දුන්නාට පස්ෙසේ, ධීවර කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 
පස්ෙසේ එෙහම නැත්නම් කිරි ෙගොවියාට ඒ කර්මාන්තය කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ අද තමයි ඒ නිෂ්පාදනයන් 
කමානුකූලවම අෙප් අෙනක් පෙද්ශවලට ලැෙබන්ෙන්, ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ නිසා අපි ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් පකාශ  
කරන්න ඕනෑ. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් ෙවලාව අවසානයි. 
 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා  
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)  
(The Hon. Susantha Punchinilame) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව පැයක් ෙනොෙවයි, 

පැය ෙදකක් වුණත් කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් කාලය අවසන් 
නිසා මෙග් ෙම් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තූතියි. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස :  
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி: 
  Rest of the speech tabled : 
 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙලෝක ආර්ථිකෙය් සිදුව ඇති බිඳ වැටීම 

ෙබොර ෙතල් මිෙලහි සිදු වූ සීඝ වැඩි වීම, ෙද්ශීයව ඇති වූ විවිධ ආර්ථික පසුබෑම් 
ෙහේතු ෙකොට ෙගන අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට බරපතළ ගැටලුවලට මුහුණ දීමට සිදු 
වුණා. එම තත්ත්වය හමුෙව් අපෙග් විෙද්ශ වත්කම් පහත වැටීමක් ද සිදු වුණා. 
ඒ වෙග්ම අපනයන කටයුතු වර්ධනය කර ගන්නට ද යම් යම් බාධා මතු වුණා. 
එවැනි අසීරුතාවන් මත වුනක් මහින්ද චින්තන සැලැස්ම අනුව කියාත්මක වන 
දස අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව අපෙග් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යාමට 
අපට හැකියාව ලැබුණා. ඒ බව ඒක පුද්ගල ආදායම දිහා බලන ෙකොට ෙපනී 
යනවා. රටක සංවර්ධනය මනින එකම දර්ශකය ෙමය ෙනොවන බව මා 
පිළිගන්නවා. නැ  ෙඟනහිර ආසියාතික සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින රටක් විධියට 
සලකා බලන ෙකොට අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කළමනාරණය නිසි ෙලස සිදු කිරීමට 
හැකියාව ලැබුණු බව අපට ෙපනී යනවා. ඒ වෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ෙමවර අය වැය තුළින් අය වැය හිඟය ෙපර වසරවල්වලට වඩා 
අඩු කර ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබිලා තිෙයනවා.  එෙසේම රාජ  ආෙයෝජන 
වියදම් ගිය වසරට වඩා ඉහළ නංවන්නට අපට හැකියාව ලැබිලා තිෙයනවා. 
යුද්ධය වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධනයත් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
රජයට කරන්න පුළුවන් බව ෙපනී යනවා. එෙසේම ජාතික ආර්ථිකය ෙගොඩ 
නැංවීම මූලික ෙත්මාව කර ගනිමින් ඉදිරිපත් කළ ෙමවර අය වැය තුළින් කෘෂි 
කර්මාන්ත අංශයට බරපතළ වග කීමක් පැවරිලා තිෙයනවා. ෙලෝකෙය් 
ෙබොෙහෝ සංවර්ධික රටවල් සලකා බලන ෙකොට ජාතික ආර්ථික වැඩ 
පිළිෙවළක් පිළිබඳව විශ්වාසය තබා සැලසුම් කියාත්මක ෙකොට තිෙබන බව 
හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහිදී කෘෂි කර්මාන්තයට පබල භූමිකාවක් හිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. එංගලන්තෙය් ඉඩම් ෙකොටු කිරීෙම් ව ාපාරය තුළ එරට ෙද්ශීය 
කර්මාන්තවලට හා කෘෂි කර්මාන්තයට පබල වග කීමක් පැවරී තිබුණ බව 
ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම යුෙරෝපාකරෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් වාෙග්ම 
ෙපරදිග කලාපෙය් දියුණු රටවල් ෙලස සැලෙකන චීනය, ඉන්දියාව, ජපානය 
වැනි රටවලත් තත්ත්වය එෙසේමයි. 

 
ලිබරල්වාදී ආර්ථික සංකල්පවලට අනුගතව ආර්ථිකය විවෘත කරමින් 

සිමාවකින් ෙතොරව විෙද්ශ භාණ්ඩ ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙසේන්දු කරවීම තුළ 
කාර්මික අංශෙය් වර්ධනය පමණක් අෙප්ක්ෂා කළා. නමුත් එහි දිගු කාලීන 
පතිඵලය වුෙණ් අෙප් රෙට් අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට, විෙද්ශ ණය පමාණය 
ඉහළ නංවා ගැනීම නිසි ඇති වුණු පතිවිපාකවලට මුහුණ ෙදන්නයි. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, බැංකු වාර්තා ෙපන්වා ෙදන අන්දමට ශී 

ලංකාෙව් එක්දහස් නවසිය අනූව දශකෙය් මැද භාගය සලකලා බලන ෙකොට, 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට පහයි දශම එකක් ෙලස වාර්තා වුණත්, කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් වර්ධන ෙව්ගය වාර්තා වුෙණ් සියයට එකයි දශම නවයක් වැනි 
සුළු පමාණයකින් බව ද, එය ආසියානු රටවල වර්ධන ෙව්ගයන්ට සාෙප්ක්ෂව 
සලකා බලන ෙකොට තිබුණු අඩුම වර්ධන ෙව්ගය බවද සඳහන් කරන්න 
පුළුවන්. 

[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම්  මහතා] 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1727 1728 

ෙමම තත්ත්වය ඉතා කනගාටුදායකයි. මන්ද අෙප් ආනයන වියදම ඉහළ 
යන්න, විෙද්හ වත්කම් හීන ෙවන්න, රට අභ න්තරෙය් උද්ධමනකාරී 
තත්ත්වයක් වර්ධනය ෙවන්න, ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය බිඳ වැටීමට වාෙග්ම ඒ 
හරහා සෘජු හා වක  රැකියා දස දහස් ගණනක් අහිමි වී යන්න  ෙහේතු ෙවනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ ගර මන්තීතුමියනි, ෙද්ශීය ආර්ථිකෙය් හදවෙතහි නාඩි 
වැෙටන ආකාරය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, ෙගොවියාෙග් දුක් කම්කෙටොලු දහදිය 
සුවඳ හඳුනන ජන නායකෙයකු ෙලස අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා, ජනාධිපති ෙජ ෂ්ඪ උපෙද්ශක ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ව 
ෙගන යන ආර්ථික වැඩ සටහන තුළ ෙමෙතක් ෙනොවු  විරූ ආකාරෙය් කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් පිබිදීමක් ඇති කරන්නට සමත්ව ඇති බව ෙපන්වා ෙදන්න 
පුළුවන්. 

 

මූලාසනාරූඪ ගசங මන්තීතුමියනි, ඒ සඳහා කදිම සාක්ෂියක් මහ බැංකුව 
ෙමවර නිකුත් කළ වාර්තාෙවන් ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්. 2007 අවුරුද්ෙද් 
පළමු කාර්තුව තුළදී කෘෂි කර්මාන්තෙය් වර්ධනය සියයට 2ක් පමණ වුවද, 
2008 පළමු කාර්තුව තුළ එම පමාණය සියයට හයයි දශම හයක් දක්වා 
මට්ටමකට ෙගන ඒමට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 
හතරයි දශම හයකින් වර්ධනය කර ගන්නට දූරදර්ශී මහින්ද චින්තන ආර්ථික 

සැලැස්මப හැකියාව ලැබිලා තිෙයනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
ෙමම සාර්ථකත්වය අත් පත් කර ගන්නට ෙමරට ජනතාව අපට විශාල 
ශක්තියක් වුණා. ඔවුන්ට මාෙග් ෙගෞරවය පුද කරන්නටත් ෙම් අවස්ථාව ෙයොදා 
ගන්න කැමැතියි. 

 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත වරයා ෙලස අය වැය කථාෙව් සඳහන් 
කළ ආකාරයට රුපියල් මිලියන 25,000ක් නැ ෙඟනහිර කලාපය මුදා 
ගැනීෙමන් අනතුරුව සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා වැය ෙකොට තිෙබනවා. 
එෙසේම දිලිදු සහනාධාර වාෙග්ම ෙපොෙහොර සහනාධාර ද අප ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙමම තත්ත්වය තුළින් අපට ඉහත සඳහන් කළ ආකාරෙය් කෘෂි 
කර්මාන්තය නඟා සිටු වීමට හැකියාව ලැබීම ගැන අප සතුටු විය යුතුය. 

 

නැ ෙඟනහිර කලාපය මුදා ගැනීෙමන් අනතුරුව කෘෂි කර්මාන්ත අංශෙය් 
වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කෘෂි කර්මාන්ත අමාත ාංශය නැ ෙඟනහිර  
කලාපය තුළ විෙශේෂ වැඩ ෙකොටසක් සිදු ෙකොට තිෙබනවා. අප එය අගය කළ 
යුතුයි. සමස්ත වී වගාව සලකා බලන ෙකොට එහි වර්ධනයක් ඇති ෙවලා විවිධ 
බාධක උපදව ෙහේතු ෙකොට ෙගන වී වගාෙවන් අෙප්ක්ෂිත මට්ටෙම් පතිඵල 
ලබා ගන්න බැරි වුණත්, වී වගා කරනු ලැබූ භූමි පමාණය ඉහළ යාම ෙහේතු 
ෙකොට ෙගන සාර්ථක වී අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට අපට හැකි වී තිෙබනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය නඟා සිටු 
වන්නට ෙමවර අය වැය තුළ විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඇතැම් අය 
විෙව්චනය කරනවා බදු අය කර ගත්තත් ෙද්ශීය කර්මාන්තය නඟා සිටු වන්නට 
වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ කියලා. එය මා පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබුණත් ඵලක් නැහැ ඒ සඳහා මුදල් නැති නම් අපට අෙප් 
කෘෂිකර්මාන්තය නංවන්න එය ෙද්ශීය වශෙයන් මතු විය යුතුයි. මුලින්ම කළ 
යුත්ෙත් එම වැඩ පිළිෙවළට අවශ  මුදල් ලබා ගැනීමයි. මහින්ද චින්තන වැඩ 
පිළිෙවෙළේ දස වසරක සැලැස්මක් තිෙබනවා. එම සැලැස්ම තුළයි අප 
කියාත්මක වන්ෙන්.  

 

තවත් අය තර්ක කරන්ෙන් ෙද්ශීය ආර්ථික වැඩ සටහන කලින් පටන් 
ගන්න තිබුණාය කියලායි. ෙද්ශීය ආර්ථිකය හදන්න කලින් විසඳන්න අෙප් 
රජයට තිබුණා බරපතළ පශ්නයක්. ඒක තමයි වර්ගවාදී පටු ආකල්පවලින් 
කියාත්මක වන එල්ටීටීඊෙයන් ෙම් රට මුදා ගන්න එක. අපෙග් වීෙරෝදාර 
රණවිරුවන් ඊළාම් සිහිනය ෙබොඳ කරන ෙකොට දකුණු ජනතාවෙග් සිහිනය අප 
ඉටු කරන්න ඕනෑ. අපට ඒකට ඉඩකඩ ලැබිලා තිෙබනවා. දැන් එම තත්ත්වය 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැය තුළින් ෙහොඳින් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 

 

එෙසේම ගිය වර අය වැය තුළින් ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, කිරි 
ගවයින් ආනයනය  කරන්න, උතුරු මැද, වයඹ, නැ   ෙඟනහිර, ඌව ෙලස මුළු 
රට පුරාම කිරි ගවයන් ඇති කරන්න ගව පට්ටි ඇති කරන්න  ෙයෝජනා කළා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, කිරිගවයින් ඝාතනය කරන එක සීමා කරන්නත් කටයුතු 
කළා. 

 

“අපි වවමු - රට නඟමු” ෙත්මාව යටෙත් ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය නඟා 
සිටු වන්නට විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉකුත් වසර තුළ සිදු කර ති ෙබනවා. ගිය 
වසෙර් අය වැය ෙයෝජනාව සලකා බලන විට එහි සඳහන් ෙවනවා කිරි පිටි, 
සීනි, පලතුරු, තිරිඟු වැනි දව  ආනයනය කරන්න රුපියල් ෙකෝටි 300ක 
ආනයන වියදමක් යන බව. එය වළක්වා ගන්න කෘෂි නෙවෝදය යටෙත් ෙද්ශීය 
ෙගොවීන්ට සහනදායී ණය කමයක් ෙයෝජනා කළා. “අපි වවමු - රට නඟමු”  
ෙත්මාව යටෙත් පුද්ගලික ෙගොවියා පමණක් ෙනොව රජෙය් මැති ඇමතිවරයා 
පටන් සුළු ෙසේවකයා දක්වා ෙපලඹවීමකට ලක්කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න ගිය වර 
තීරණය කරලා ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර සහන මිලට ලබා ෙදන්න පියවර ගත්තා. 
එම තත්ත්වය තුළ කරුණු කාරණා කිහිපයක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉන් 
පළමු වැන්න තමයි, අතිගරු ජනාධිපතිවරයා කමානුකූල සැලැස්මකට ෙද්ශීය 
ආර්ථිකය නංවාලන වැඩ පිළිෙවළකට අදියරින් අදියර කියාත්මක වන බව. ෙද 
වැන්න, ෙමවර ෙසස් බද්ද අය කරන්ෙන් ඉකුත් වසෙර් ෙද්ශිය කෘෂි ආර්ථිකය 
නංවන්නට දැමූ පදනම මත කෘෂි කර්මාන්ත නංවාලීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්නට බව පැහැදිළිය. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපට සලකා බලන්න පුලුවන් ෙමවර අය 
වැය තුළින් ජාතික ආර්ථිකයක් කරා යන ගමනට ෙමොන වෙග් ෙයෝජනාද 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙයන්ෙන් කියලා. එක  ෙයෝජනාවක් ති ෙයනවා. තිරිඟු පිටි 
ෙගන්වීම අ ෛධර්යමත් කරන්න, ආනයන බද්ද වැඩ කරන බවට එෙහම 
කරන්ෙන් ෙද්ශීය සහල් ආශිත පිටි කර්මාන්තය වාෙග්ම මුං ඇට, කව්පී, 
කුරහන්, තල වැනි වගා කටයුතු නංවන්න. 

 

ඒත් එක්ක නැ  ෙඟනහිර කලාපෙය් දැනට ෙද්ශීය බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 25ක් වගා කළත් ෙද්ශීය පරිෙභෝජනයට අවශ  බඩ ඉරිඟු පමාණය වගා 
කරන්න අවශ  භූමිය, තාක්ෂණය හැකියාව අපට තිෙයනවා. එම තත්ත්වය 
ෙත්රුම් අරෙගන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බඩ ඉරිඟු වගා භූමි පමාණය අක්කර 
හැත්තෑදාහ දක්වා වගා කරන්නට ලබන වසර තුළ කියාත්මක කිරීමට කටයුතු 
කරන බව අය වැෙය් සඳහන් ෙවලා තිෙයනවා. එය යුද්ධය ෙහේතු ෙකොට ෙගන 
ආර්ථික ජීවිතය කඩා වැටුණු නැ ෙඟනහිර ජනතාවට වෙග්ම ෙකටි කාලයකින් 
වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න කටයුතු කරන දකුෙණ් ජනතාවට ද ඉතා වැදගත් 
ෙව් යැයි මා විශ්වාස කරනවා. 

 

බඩ ඉරිඟු වගා කටයුතු වාෙග්ම රජෙය් තීරණය කරන විවිධ සංවර්ධන 
ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීෙම්දී රාජ  ෙසේවකයාෙග් පාර්ශ්වෙයන් ලැෙබන 
සහෙයෝගය අසතුටුදායක බව මා සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඒ තත්ත්වය තුළ 
ආෙයෝජකෙයෝ නැවත හැරී යනවා. අපි අය වැෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
පතිලාභ අහිංසක ජනතාවට ලබා ෙදන්න එය බරපතල විධිහට බලපානවා. 

 

මා ඉහත සඳහන් කළා වාෙග් ෙද්ශීය කර්මාන්ත නංවන්න ෙමවර අය 
වැෙයන් තීරණය කරලා තිෙයනවා. එය ඉතා වැදගත්. දැනට ෙද්ශීය පරිෙභෝජන 
අවශ තාෙවන්  සියයට විසිපහක් පමණ විවිධ බාධක දුෂ්කරතා මධ ෙය් කිරි 
ෙගොවියන් නිෂ්පාදනය කළ ද, ඔවුන් එතැනින් නතර ෙවනවා. ෙමොකද, 
ආනයනය කරනු ලබන කිරි පිටි ෙවළඳ ෙපොළ තුළ බහුල නිසා. එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ එම කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න බැහැ. ඒ නිසා ආනයනය 
කරනු  ලබන කිරි පිටි මත බද්දක් පනවන්න ගත්ත තීරණය මා අගය කරනවා. 
ඒ වෙග්ම කිරි  පරිෙභෝජනය දිරි ගන්වන්න දිලිදු පවුල්වලට රුපියල් ෙදසීයක 
මාසික සහනාධාරයක් ෙදන්න අය වැෙයන් ගත් තීරණය නැවත වටයකින් කිරි 
නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට බලපෑමක් වන බව මා විශ්වාස කරනවා. 

 

ෙමවර අය වැෙයන් සීනි කර්මාන්තය නඟා සිටු වන්නට පියවර ෙග තිබීම 
ගැන ඇතැම් අය ෙබොරුවට කලබල ෙවලා. එක පාරටම ෙමොකද කියලා 
අහනවා. ෙම් ගමන එක වර ආපු ගමනක් ෙනොෙව්. ගිය වර අය වැෙයන් දැමූ 
පදනම තවත් ශක්තිමත් කිරීමක් විතරයි. ෙම් වන විට හිඟුරාන සීනි 
කර්මාන්තෙය් නිෂ්පාදන කටයුතුවලට අවශ  ෙබොෙහෝ පියවර  අරන් අවසන්. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, යැපුම් කෘෂි කර්මාන්ත මට්ටමින් 
ෙනොනැවතී විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළ තරගකාරී ෙලස හැසිෙරන්න ඕනෑ. තරගය 
තුළින් ඇති වන වාසිය වන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයාට ගුණත්වෙයන් ඉහළ භාණ්ඩ 
පරිෙභෝජනය කිරීමට ලැබීම පමණක් ෙනොෙව්. ෙද්ශීයව ඒ සඳහා 
විෙශේෂිකරණය වූ නිෂ්පාදන කලාප නිර්මාණය වීම සිදු ෙවනවා. ෙමයට අනුව 
යම් කෘෂි නිෂ්පාදනයන් මුල් කරෙගන අපනයන ඉලක්ක කර ගනිමින් ගම්මාන 
බිහි කරන්නට ෙමවර අය වැය තුළ විශාල ඉඩක් ලැබිලා තිෙබනවා. එම 
තත්ත්වය ශක්තිමත් ෙද්ශීය ආර්ථිකයක් තහවුරු කරන්න ට ෙහොඳ ෙපලඹවීමක්. 
ෙබොෙහෝ නිෂ්පාදන වලට සාෙප්ක්ෂව කෘෂි නිෂ්පාදනය තුළ විශාල අවධානයක් 
පවතිනවා. මන්ද නිෂ්පාදන ජීව කාලය අෙලවි කර ගැනීමට පවතින උපරිම 
කාල සීමාව ෙමවැනි තත්ත්ව නිෂ්පාදනයට අලුතින් එකතුවන නව නිෂ්පාදකයා 
අෛධර්වත් කරන්නට ෙහේතුවක්. නමුත් ඒ සඳහා නිශ්චිත ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
ෙහොඳ මිලක් ලැෙබනවා නම් නිෂ්පාදකයා දිරිමත් ෙවනවා. ඉදිරි ෙවළඳ ගිවිසුම 
වැනි තීන්දු ෙම් පශ්නයට ඉදිරිපත් කළ විසඳුම් අතර ෙවනවා. ෙමවර අය වැය 
තුළ ෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොළ පුළුල් කරන්න ආනයනය කරනු ලබන කෘෂි 
නිෂ්පාදන මත බද්දක් තීරණය කරලා තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන් 
ආනයනය දුර්වල ෙවලා ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය වර්ධනය වීමක්. 

 
අපනයන කෘෂි කර්මාන්තය සලකා බලන විට ෙත්, ෙපොල්, රබර් යන සුළු 

අපනයන ෙබෝග දිරි ගැන්ෙවන සැලසුමක් ෙලස ෙමවර අය වැය හඳුන්වන්න 
පුළුවන්. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් රට සංවර්ධනය කරන ෙකොට විවිධ 

පශ්න ගැටලු මතු වන්නට පුළුවන්. අප කළ යුත්ෙත් ඒවා විෙව්චනය කරන එක 
ෙනොෙව්. යමක්  ෙකොතැනින් ෙහෝ ආරම්භ කිරීමයි. අප නැ ෙඟනහිර කලාපෙය් 
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[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා] 

අලුතින් අක්කර ලක්ෂයක් වගා කරන වැඩ පිළිෙවලට ෙයොමු ෙවලා තිෙයනවා. 
නව ෙබෝග වගා ඇති කරන්න කටයුතු කරලා තිෙයනවා. උදාහරණයක් 
වශෙයන් නැ ෙඟනහිර කලාපෙය් දිස්තික්ක තුන ආවරණය වන පරිද්ෙදන් 
ෙහක්ටයාර් එකසිය විස්සක් ෙසෝයා ෙබෝංචි වගාකරන්න කටයුතු කරලා 
තිෙයනවා. කෘෂි කර්මාන්තයට ෙකළින්ම බලපාන පෙද්ශෙය් වාරිමාර්ග පද්ධති 
හා මංමාවත් සංවර්ධනය කරන්න කටයුතු කරලා තිෙයනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමරට විද්වතුන් කළ අධ යන වලින් 
ෙහළි කළ කරුණු වලට අනුව අප රෙට් අනාගතය සාර්ථක කර ගන්න කටයුතු 
කළ යුතු බව මා විශ්වාස කරනවා. අෙප් රෙට් කෘෂි නිෂ්පාදන ඇතුළු සමස්ථ 
නිෂ්පාදන වලට ෙසතක් සැලෙසන්නට නම් ෙවළඳ  ෙපොළ අතර සබඳතාවත් 
ඇති කරන්න ඕනෑ කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒකට අපිට වැඩ පිළිෙවළක් 
අවශ යි. එවිට අපට ඒකාධිකාරී ෙවළඳෙපොළ බිඳ දමන්නට හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ වාසිය ෙමරට අහිංසක ජනතාවට අත් විඳින්නට හැකියාව 
ලැෙබනවා. කෘෂි කර්මාන්තෙය් තාක්ෂණික පැත්තද දියුණු කරන්න ඕනෑ. 
අපනයන සැකසුම් කලාප වාෙග්ම අය වැය තුළ ෙයෝජනා කළ අපනයන 
ගම්මාන තව තවත් වැඩි කරන්න ඕනෑ. ෙතෝරාගත් විෙශේෂිත ඉලක්ක ෙවළඳ 
ෙපොළ කරා අපි ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ. කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු සඳහා 
බුද්ධිමතුන්ෙග් දායකත්වය තවදුරටත් වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. වැඩි අස්වැන්න 
වෙග්ම වැඩි පතිඵලදායී ෙබෝග  වගා දිරි ගන්වන්න ඕනෑ. කෘෂි කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතෙය් බිහිවන රැකියාවන්හි සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කරන වැ ඩ සටහන් 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. එෙසේම කෘෂි නිෂ්පාදන වලට අගය එකතු කිරීම 
කරනු ලබන වැඩ සටහන්වලට යන්න ඕනෑ. ඒවාෙග්ම ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට 
බාධා කරන සාම්පදායික රාජ  ෙසේවෙයන් ඉවත්වී අලුතින් හිතන්න රාජ  
ෙසේවකයා පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා 
අමාත ාංශෙය් ගරු ඇමතිතුමාට මා සඳහන් කළ ෙයෝජනා සලකා බලන්න 
කියලා මා ඉල්ලා සිටින අතරම, ගරු ඇමතිතුමා ඇතුළු එම අමාත ාංශෙය් 
කාර්ය මණ්ඩලය සිදු කරන කාර්යයන් පිළිබඳව මා විෙශේෂෙයන් ස්තූති 
කරන්නත් ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 
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ගරු එම්. ටී. හසන් අලි මහතා 
(மாண் மிகு எம். ாி. ஹசன் அ ) 
(The Hon. M. T. Hasen Ali) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த 

ன்  தசாப்தங்களாக இந்த நாட் ல் ேவ ன்றிப்ேபா ள்ள 
இனப்பிரச்சிைனக்கான தீர்ைவ எட் வதற்கு த்தம் ஒன் தான் 
சிறந்த வழி என்ற பி வாதமான நிைலயில் இந்த நாட்ைட ஆட்சி 
ெசய் ம் அரசாங்கம் ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கும் ேவைளயில், 

த்தத்தின் ஒ  பங்காளியாக இல்லாமேலேய அதன் பக்கவிைள  
களினால் சி கச்சி க அழிந் ெகாண் க்கும் வடக்கு, கிழக்கு 

ஸ் ம் ச கத்தின் குரலாக ஒ  சில விடயங்கைள இங்கு 
கூறலாம் என எ ந்  நிற்கின்ேறன். 

 
வடக்கு, கிழக்கு ஸ் ம்களின் இ ப்ைபக் ேகள்விக் 

குறியாக்கும் பல நிகழ் கள் மிக ம் கச்சிதமாக ம் காட்டமாக ம் 
பல்ேவ  பாிமாணங்களில் எம  பிரேதசங்களில் தற்ெபா  
அரங்ேகற்றப்பட்  வ கின்றன. “கிழக்கு மண்ைண மீட்  கிழக்கில் 
வா ம் மக்க க்கு நிம்மதிைய ம் நிரந்தர அைமதிைய ம் 
த ேவாம்” என்ற ேகாஷத் டன் நைடெபற்ற கிழக்கு மாகாண 
சைபத் ேதர்த ம்கூட அங்கு வாழ்கின்ற ஒவ்ெவா  ஸ் ம் 
சேகாதரனின் எதிர்காலத்தி ம் பல ேகள்விக்குறிகைள வைரந்  
விட் ச் ெசன் ள்ள . கிழக்கு மாகாண சைபயின் உத்திேயாக 

ர்வ ெகா யில் ஸ் ம்களின் இ ப்  ேகள்விக்குறியாக்கப்பட்ட 
சம்பவத் டன் ஆரம்பமாகிய இந்த அவலம், இன்  பல விதமான 
வ வில், குறிப்பாக அவ்வப்ேபா  அறிவிக்கப்ப ம், அவசரமாக 
அைரகுைறயாகச் ெசயற்ப த்தப்ப ம் அபிவி த்தித் திட்டங்கள், 

னித மிகைள அைடயாளமி ம் ேகா கள், சூழல் மாசைட 
வைதத் த க்கும் தயாள சிந்தைனகள், மற் ம் வன வளங்கைளக் 
காக்கும் பேராபகாரங்கள், ெபா ளாதார அபிவி த்திையப் 
பலப்ப த் ம் ெப ந்தன்ைமகள், உயர்கல்விைய ஊக்குவிக்கும் 
உள்ளார்ந்த திணிப் க்கள், சுற் லாத் ைறையப் ெப க்கும் 
உயர்ந்த எண்ணங்கள் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன திட்டங்களி 

டாக மர்மமான ைறயில் ஊர்ந் வந்  எம  பிரேதசங்களில் 
ப கின்ற . இந்த உண்ைமகைள நன்கு உணர்ந் ெகாண்ட 

பின்ன ம் உணர்வற்ற ஜடங்களாக ம் ேபச யாத ஊைம 
களாக ம் ேகட்க யாத ெசவிடர்களாக ம் நாம் இ க்க 
ேவண் ெமன எதிர்பார்க்கும் நிர்வாகம் இப்ெபா  எம  
பிரேதசங்களில் எம்ைம ஆக்கிரமித் க் ெகாண் ள்ள . 

 

வடக்கி ள்ள ஸ் ம்க க்கு அன்  ஏற்பட்ட ரதிஷ்ட 
நிைலைம இந்தச் சைப ம், இந்த நா ம் நன்கு அறிந்த 
ெதான்றாகும். எதிர்பாராத ஒ  நாளில் திடீெரன அவர்க க்கு 
நடந்  ந்த அந்த அவலம் இன்  கிழக்கி ள்ள ஸ் ம் 
கைள ம் ேநாக்கி ெமல்ெலன ஊர்ந்  வந்  ெகாண் க்கின்ற . 

ஸ் ம் ச கத்தினர் இந்நாட் ல் பல ற்றாண்  காலமாக 
வாழ்ந் வ கின்ற வரலா கள் ெதளிவாக இ ந் ம், இந்த 
நாட்ைட அந்நியர்கள் ஆட்ெகாள்ள யன்ற ேபாெதல்லாம் 
ஆட்சி ாிந்த மன்னர்க க்கு உதவி ஒத்தாைசகள் ாிந்  
ஆக்கிரமிப்பி ந்  நாட்ைடக் காப்பாற்றிய வரலா கள் 
ெதட்டத்ெதளிவாகத் ெதாிந்தி ந் ம், இன்  அந்த வரலாற்  
ஏ கள் எல்லாம் கிழித்ெதறியப்பட் , எம  ச கம் ெவ ைமயான 
ெதனக் ெகாச்ைசப்ப த்தப்ப வைத எண்ணி நாம் ேவதைனப்பட 
ேவண் யி க்கின்ற . 

 

இனவாதச் சிந்தைன என்ற நச்சு விைதகள் அரசியல் 
இலாபங்கைள இலகுவாகப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான ஒ  
சாதனமாக அன்ைறய தைலைமத் வங்களால் விைதக்கப்பட்ட 
மிக ம் ெகா ரமான காலகட்டத்தில்கூட ெகாச்ைசப்ப த்தப்படாத 
எம  ச கம், இன்  ஏன் இவ்வா  இலக்கு ைவக்கப்ப கின்ற  
என்பதைன எம்மால் ாிந் ெகாள்ள யாமல் இ க்கின்ற . 
எம்ைம ேநாக்கி சப்ப ம் கைணக க்கு இந்த அரசில் உள்ள 
ெபா ப் வாய்ந்த, ஆட்சியின் ைமயக்க வில் ெகா ற்றி க் 
கின்றவர்கள் பதில் ெகா க்காமல் ெமளனம் சாதித்  வ வ  
என்ப  எமக்கு ெப ம் ஆச்சாியமாக இ க்கின்ற . பட் ம் 
படாம ம் ெதாட் ம் ெதாடாம ம் அதிகார வட்டத்தின் 
எல்ைலயில் சுற்றிவ ம் ஒ  சிலர் தமக்கு இட்ட கட்டைளைய 
நிைறேவற் வ ேபால், சில ஆ தல் வசனங்கைளப் ேபசுவத 
னால் எம  ச கத்தின் ஆதங்கத்ைத அடக்கிவிட யா . 
இந்நாட் ன் அரசியல்சாசனத்தில் எல்லா ச கத்தின க்கும் சம 
அந்தஸ் ம் ெகளரவ ம் உ திப்ப த்தப்பட் ப்பதனால்தான் 
நாம் எம  அந்தஸ்ைத ம் ெகளரவத்ைத ம் பாதிப்பைடயா  
காப்பதற்காக அவ்வப்ேபா  குரல் ெகா த் க் ெகாண்  
வ கின்ேறாம். அரசியல்சாசனத்தில் இல்லாதெதான்ைற நாம் 
தட் ப்பறிக்க என் ேம ணியவில்ைல. இந்நாட்  அரசியல் 
சாசனத்தில் இங்கு ஒேர ஒ  ச கம்தான் சகல உாிைம ட ம் 
வாழ ம் என் ம் ஏைனயவர்கள் வந்தான்வரத்தான்க ம் 
வியாபாாிக ம்தான் என்  குறிப்பிடப்பட் ந்தால், எம  

தாைதயர்கள் இந்த மண்ைண மறந்  என்ேறா இந்த 
நாட்ைடவிட்  ெவளிேயறியி ப்பார்கள். நா ம் ேவ  நாட் ன் 
பிரைஜகளாகப் பிறந்தி ப்ேபாம். பல ற்றாண் களாக 
இந்நாட்ைட ஆண்ட மன்னர்க ம், சுதந்திரம் கிைடப்பதற்கு ன்  
இந்நாட்ைட ஆக்கிரமித்தி ந்த ெவள்ைளயர்க ம் சுதந்திரம் 
ெபற்ற பின்  ேதான்றிய தைலவர்க ம் வாழ்ந்த காலங்களில் 
எல்லாம் இல்லாதி ந்த ஒ  ெக பி  இன்ைறய காலகட்டத்தில் 
இங்கு ைமயம் ெகாண் ப்பெதன்ப  இலகுவாகத் தட் க்கழிக் 
கக்கூ ய விடயமல்ல. சி பான்ைமச் ச கத்தின க்ெகதிராகக் 
க க்ெகாள் ம் தீய எண்ணங்கள் கைளயப்ப வதற்கான 
திட்டங்க க்கு இந்த வர  - ெசல த்திட்டத்தில் ன் ாிைம 
வழங்கப்படவில்ைல. ெவ மேன கட் டங்கைள எ ப் வதால் 
மட் ம் இனப்பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண யா . மனித 
மனங்க க்கிைடயில் ாிந் ணர் கைள வளர்ப்பதற்கான திட்டங் 
க க்கு ன் ாிைம ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 

 

வடக்கில் நைடெப ம் த்தம் ந் விட்டால், இந்த நாட்ைட 
இ வைர ஆட்ெகாண் ந்த பிரச்சிைனகள் எல்லாவற் க்கும் 
தீர்  வந் விடா . இதைன நாம் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
ெசன்றவாரம் நகாி ெவற்றிெகாள்ளப்பட்டைத அறிவிக்கும் 
வைகயில் இந்தச் சைபக்கு நம  நாட் ன் ேதசியக் ெகா ையக் 
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ெகாண் வந்தார்கள். ேதசியக் ெகா  என்ப  இந்த நாட் ன் சகல 
பிரைஜக க்கும் னிதமான ெதான்றாகும். எதிர்க்கட்சி 
ஆசனங்களில் இ ப்பவர்க ம் இந்நாட் ன் பிரைஜகள்தான் என்ற 
மேனாபாவம் ஆ ம் தரப் க்கு ஏற்பட ேவண் ம். அவ்வாறான 
ஒ  பரந்த மனப்பாங்கு அவர்களிடம் இ ந்தி ந்தால் இவ்வாறான 
நிகழ் கள் ஏற்பட் க்க யா . நாட் ன் ேதசியக்ெகா  
என்ப  ஆட்சிெசய் ம் அரசாங்கத் க்கு மட் ேம ெசாந்தம் என்ற 
ஒ  தவறான சிந்தைன இன்  இந்நாட் ன் ெப ம்பான்ைம 
மக்களின் மனதில் விைதக்கப்பட்  வ கின்ற . இந்நாட்  

த்தத்தில் இறப்பவர்கள் எல்ேலா ம் ேதசியக் ெகா க்கு 
உைடைமயாளர்கள்தான். இந்த உண்ைமைய உணர்ந்  அதைன 
வ ப்ெபறச் ெசய் ம் வைகயில் இந்த வர -ெசல த்திட்டத்தில் 
பா காப் க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி ெசலவிடப்பட ேவண் ம். 
அதன் லந்தான் இந்த நாட்ைட எம்மால்  கட் ெய ப்ப ம். 
 

கிழக்கு மாகாணம் மீட்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டதற்குப் பின்  
அம்மாைற, தி ேகாணமைல, மட்டக்களப்  மாவட்டங்களில் 
அவசர கு ேயற்றத் திட்டங்கள் மைற கமாக நைடெபற்  
வ கின்றன. இதன் காரணமாக இன்  அம்பாைற மாவட்டத்திேல 
ஒ வில், ெபாத் வில், ெசங்காமம், சாஸ்திரெவளி, சம்மாந் ைற, 
இஸ்மாயில் ரம் மற் ம் தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல ர், 
அறபா நகர், கிராந்தியமைல, ல்ேமாட்ைட ேபான்ற ஸ் ம் 
பிரேதசங்களி ம் வாழ்கின்ற ஸ் ம் மக்கள் அச்சத் டன் 
வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். அேதேநரம் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல களிடமி ந்  வி விக்கப்பட்ட ஏ-5 பாைதயின் 
ஊடான ஸ் ம்களின் காணிக ம் இன்  இந்தக் கு ேயற்றத் 
திட்டங்க க்குள் உட்ப த்தப்பட் ப்பதாக மக்கள் லம்பிக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். இம்மாவட்டங்களில் கடந்த காலங்களில் 
அ ல்ெசய்யப்பட்  வந்த பாாிய அபிவி த்தித் திட்டங்களின் 
பின்னணியிேல தங்கள் காணிகைள இழந்த அ பவங்களின் 
காரணமாகேவ இவர்கள் இன்  இவ்வா  அச்சப்ப கின்றார்கள்.  

 

அேதேநரம் அம்பாைறயிேல கல்ேலாயா அபிவி த்தித் திட்டம், 
பன்னல் ஓயாத் திட்டம், அம்பலம் ஓயாத் திட்டம் ேபான்ற 
நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின்ேபா ம் சீனிக் கூட் த்தாபனம் 
ேபான்ற ெபா ளாதார ேமம்பாட் த் திட்டங்களின்ேபா ம் 

ஸ் ம் மக்கள் தங்கள  காணிகைள இழந் ள்ளனர். பின்னர் 
அவற்றில் சில திட்டங்கள் ைகவிடப்பட் ந்தேபாதி ம் அந்தக் 
காணிகள் அவர்களிடம் மீளளிக்கப்படவில்ைல. இேதேபான்  
1954 இ ம் தி மைல ஸ் ம் மக்களின் சுமார் நாலாயிரம் ஏக்கர் 
காணிகள் பறிேபாயின. 1967 இல் வானா  திட்டம் நைட ைறப் 
ப த்தப்பட்டேபா  மட் ம் அவர்கள் அங்கு சுமார் வாயிரம் 
ஏக்கர் காணிகைள இழந்தார்கள். அ மட் மல்ல, 1976 இல் திய 
ேதர்தல் ெதாகுதிகள் ஏற்ப த்தப்பட் ப் திய நிர்வாக எல்ைலகள் 
வகுக்கப்பட்டேபா , ஸ் ம்கள் கணிசமான அள  பாதிக்கப் 
பட் ள்ளனர். அேதேவைள கந்தளாய், அல்ைல, ெமாறெவவ, 
மதளிக்குளம், பதவிய, மஹாதி ெவவ ஆகிய திட்டங்கள் லம் 
ெப ம்பான்ைமக் கு ேயற்றங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  மாவட்ட 
சனப் பரம்பல் விகிதாசாரம் மாற்றியைமக்கப்பட்ட . கிழக்கில் 

ாித மகாவ த் திட்டத்தின்கீழ் மட் ம் 390,000 ஏக்கர் நிலத்தில் 
கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட்ட . அம்பாைறயில் 29,000 ஏக்காி ம் 
மட்டக்களப்பில் 75,000 ஏக்காி ம் தி மைலயில் 55,000 
ஏக்காி ம் கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட்ட . அப்ேபா ம்கூட அந்தந்த 
மாவட்டங்களில் வாழ்ந்த ஸ் ம் மக்களின் விகிதாசாரத்திற் 
ேகற்ப அவர்க க்குக் காணிகள் வழங்கப்படவில்ைல. மாறாக 
இந்தத் திட்டங்க க்குள் அகப்பட் க்ெகாண்ட அவர்களின் ெசாந்த 
நிலங்க ம் ஆக்கிரமிக்கப்பட் க்கின்றன. அ மட்  மல்ல, 1861 
ஆம் ஆண்  திய மாநகர சைப எல்ைலக ம் மற் ம் DRO 
பிாி க ம் ஏற்ப த்தப்பட்டேபா ம், 1987 இல் பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் வகுக்கப்பட்டேபா ம்கூட குறித்த ஸ் ம் 
கிராமங்க ம் அவர்க க்குாிய வயல் நிலங்க ம் மிக ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட்டன. அன்  எல்ைலகைளப் பிாித்தவர்கள் அந்த 
மக்களிடமி ந்  எவ்விதமான ஆேலாசைனகைள ம் ெபறாமல் 
எேதச்சாதிகாரமாக நடந் ெகாண்டனர். குறித்த ஸ் ம் மக்கள் 
இன் ம் அந்தத் தாக்கத்தி ந்  வி பட யாமல் 

தவிக்கின்றார்கள். அ மட் மல்ல, இன் ம்கூட அங்குள்ள பல 
பிரேதச சைபக க்கிைடேய எல்ைலப் பிரச்சிைனகள் உயிர் 
வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றன. அேதேபான்  அங்குள்ள பிரேதசச் 
ெசயலாளர் பிாி க க்கிைடயி ம் எல்ைலப் பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்ந்  ெகாண் க்கின்றன.  

 

தற்ேபா ள்ள ெபாத் வில் மற் ம் லகுகலப் பிரேதச சைபகள் 
பாணைமப்பற்  என்ற ெபயாிேல ஒன்றாக இ ந்தேபா , அ  
472 ச ர ைமல் பரப்பள  பிரேதசத்ைதக் ெகாண் ந்த . 
ஆனால், அ  இரண்டாகப் பிாிக்கப்பட்டேபா  ெப ம்பான்ைமச் 
ச கத்தினர் வசிக்கும் 7,085 ேபர் சனத்ெதாைகையக் ெகாண்ட 
லகுகல பிரேதச சைபக்கு 368.2 ச ர ைமல் பிரேதசம் 
வழங்கப்பட்ட அேதேவைள, தமிழ்ேபசும் மக்கள் வசிக்கும் 19,831 
ேபர் சனத்ெதாைகையக் ெகாண்ட ெபாத் வில் பிரேதச சைபக்கு 
103.9 ச ர ைமல் பிரேதசம் மட் ேம பிாித் க் ெகா க்கப்பட்ட . 
அேதேபான்  359 ச ர ைமல் பரப்பளைவக் ெகாண் ந்த 
சம்மாந் ைறப்பற்  இரண்டாகப் பிாிக்கப்பட்டேபா , 
ெப ம்பான்ைம ச கத்தினர் வசிக்கும் 6,585 ேபர் சனத் 
ெதாைகையக் ெகாண்ட ேவவகம்பற் க்கு 260 ச ர ைமல் 
பரப்பள  பிரேதசம் ெகா க்கப்பட்ட அேதேவைள, தமிழ்ேபசும் 
மக்கள் வசிக்கும் 40,704 ேப ள்ள சனத்ெதாைகையக் ெகாண்ட 
சம்மாந் ைறப்பற் க்கு 99 ச ர ைமல் பிரேதசம் மட் ேம 
பிாித் க் ெகா க்கப்பட்ட . இதனால் இன் ம்கூட இந்த இ  
பிரேதசச் சைபக க்குமிைடயில் எல்ைலத் தகரா கள் ெதாடர்ந்  
ெகாண் தானி க்கின்றன.  

 
தற்ெபா  அம்பாைற மாவட்டத்திேல 36 தமாக 

இ க்கின்ற ெப ம்பான்ைமச் ச கத்தினர் 66 தமான நிலப் 
பரப்ைப ம், தி மைலயில் 34 தமாக இ க்கின்ற 
ெப ம்பான்ைமச் ச கத்தினர் 70 தமான நிலப்பரப்ைப ம் 
ெகாண் க்கின்றனர். ஆனால், தற்ெபா  கிழக்கு 
மாகாணத்தி ள்ள இவ்வாறான காணிப் பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  
காணாமேலேய அண்ைமயிேல கிழக்கு மாகாண சைபக் காணி 
ஆைணயாளர் காணி இல்லாதவர்க க்குக் காணி 
வழங்குவதற்கானெதா  பத்திாிைக விளம்பரத்ைதச் ெசய் ள்ளார். 
கடந்த மார்ச் மாதம் 21 ஆந் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத் க்கு 
அைமவாகேவ இந்த விளம்பரம் ெவளியிடப்பட் ள்ள . அதில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள நிபந்தைனகைள ம் மற் ம் விதிகைள ம் 
பார்க்கின்றேபா  வடக்கு, கிழக்கி ள்ள ஸ் ம்கைள இலக்காக 
ைவத்ேத இந்த விளம்பரம் ெசய்யப்பட் ள்ளதாக எண்ணத் 
ேதான் கின்ற . கடந்த 30 வ டங்களாக இனப் பிரச்சிைனயின் 
பல்ேவ  தாக்கத்தினா ம் த்தத்தினா ம் இடம்ெபயர்ந்தவர்கள், 
திட்டமிட்ட கு ேயற்றங்களால் தாங்கள் வாழ்ந்த காணிகளி ந்  
விரட்டப்பட்டவர்கள், நீதிமன்றங்களில் விேமாசனம் ெபற் ம் 
தங்கள  காணிகைள மீளப்ெபற யாதவர்கள் ேபான்ேறார் 
இந்த திய விளம்பரத்தினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். தங்கள  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் அரச நிலம் ஒ  ச ர 
அங்குலமாவ  இல்லாத காத்தான்கு , நிந்த ர், சாய்ந்தம , 
கல் ைன ேபான்ற பல ஸ் ம் பிரேதசங்களில் வாழ்பவர்கள் 
மைற கமாக ஓரங்கட்டப்பட் ள்ளார்கள். தங்கள  மத, கலாசார 
வி மியங்க க்கைமவாக கூட் க் கு ம்பங்களாக வாழ்பவர்கள் 
தண் க்கப்பட் ள்ளார்கள். அதி ள்ள இன் ம் பல நிபந்தைன 
க ம் விதிக ம் ஸ் ம்களின் எதிர்கால இ ப்ைபக் 
ேகள்விக்குறியாக்கி ள்ள .  

 
ெசன்ற மாதம் 20 ஆம் திகதி அம்பாைற கச்ேசாியில் 

நைடெபற்ற DCC எனப்ப ம் மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க் 
கூட்டத்தின்ெபா , இந்த விளம்பர விடயத்ைத நான் 
பிரஸ்தாபித்  அந்த குறிப்பிட்ட விளம்பரத்தி ந்த 
குைறபா கைளப் பற்றி விளக்கமளித்ததன் பின்னர், விண்ணப் 
பிப்பதற்கான கால எல்ைலைய 31.11.2008 இ ந்  ன்  
மாதங்க க்கு நீ த் த்தர ேவண் ெமன் ம், அதன் பின்னர் 
குறிப்பிட்ட விளம்பரத்தி ள்ள தவ கைளத் தி த்தி ஒ  திய 
விளம்பரத்ைத மீண் ம் ெவளியிட ேவண் ெமன் ம் ேகாாிக்ைக 
வி த்தி ந்ேதன். அந்த ஒ ங்கிைணப் க் கூட்டத் க்குத்  
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தைலைமதாங்கிய அைமச்சர் தி மதி ேபாியல் அஷ்ரஃப், ெகளரவ 
ஆ நர், தலைமச்சர் சந்திரகாந்தன் ஆகிய எல்ேலா ம் அதற்கு 
இணக்கம் ெதாிவித்தனர். என  நண்பர் சேகாதரர் ந சாட் 
அவர்க ம் அந்தக் கூட்டத்திேல ச கமளித்தி ந்தார். அத் டன், 
அந்த விளம்பரத்தி ள்ள குைறபா க ம் அவற்ைற எவ்வா  
தி த்தியைமக்க ேவண் ெமன்ற ஆேலாசைனக ம் அடங்கிய ஓர் 
ஆவண ம் அங்கு என்னால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . இந்தக் காணிகள் 
சம்பந்தமான விளம்பரம் பற்றி ம், அதனால் ஸ் ம்க க்கு 
ஏற்பட ள்ள தீங்குகள் பற்றி ம் ஸ் ம்க க்கான சமாதான 
ெசயலகம் ெதளிவான விளக்கமடங்கிய ஒ  ைகந் ைல 
ெவளியிட் ள்ள . அதன் சு க்கமான ஆங்கில பிரதியிைன 
ஹன்சாட் ல் ேசர்த் க் ெகாள்வதற்காக இங்க *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 
தய ெசய்  இதைன ஆவணப்ப த்தி உத மா  உங்கைள 
ேவண் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

  
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, அம்பாைற 

மாவட்டத்தில் நைடெபற்ற அன்ைறய கூட்டத்தில் எ க்கப்பட்ட 
கள் இன் ம் நிைறேவற்றப்படவில்ைல என்பதைன மிக்க 

மனவ த்தத் டன் நான் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். 
தற்ெபா  கிராம ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் பிைழயான 
நிபந்தைனகள் அடங்கி ள்ள அந்த விளம்பரத்திற்கு அைமவாக 
விண்ணப்பங்கைளச் ேசகாித்  வ வதாக எமக்கு ைறப்பா கள் 
வந் ெகாண் க்கின்றன. இ பற்றி அம்பாைற அரசாங்க 
அதிபாிடம் நான் வினவியேபா , மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் 
கூட்டத்தின்ேபா  அளிக்கப்பட்ட வாக்கு தி இன் ம் 
நிைறேவற்றப்படவில்ைல என்ப  ெதளிவாகின்ற . என்னால் 
அந்தக் கூட்டத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட  விடயங்கைள 
அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் அைமச்சர்க ம் பிரதி 
அைமச்சர்க ம் தலைமச்ச ம் ஆ ந ம் ஏற் க்ெகாண்ட 
ேபாதி ம்கூட இவர்க க்ெகல்லாம் ேமேல உள்ள சக்திகள் எம  
ச கத்தின க்கு எதிராகக் காய்கைள நகர்த் வைத எம்மால் உணர 

கின்ற . கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள ஸ் ம்கள் 
சம்பந்தப்பட்ட காணிப் பிரச்சிைனகள் எல்லாம் இவ்வா தான் 
ஒவ்ெவா  காலகட்டத்தி ம் கிடப்பில் ேபாடப்ப கின்றன. 
இேதேபான்  ெபாத் வில் பிரேதசத்தி ள்ள கரங்ேகாவா காணி 
விடய ம் அந்த மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கூட்டத்தின்ேபா  
என்னா ம், பிரதி அைமச்சர் மேயான் ய்தபாவினா ம் 
பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட .  

 
 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
 (தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 
 ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය 
අවසානයි. 
 

ගරු එම්. ටී. හසන් අලි මහතා 
(மாண் மிகு எம். ாி. ஹசன் அ ) 
(The Hon. Hassen Ali)  
Give me two more minutes, please.   

 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
 (தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member)   
 Okey, only two minutes.  
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு எம். ாி. ஹசன் அ ) 
(The Hon. Hassen Ali) 
அம்பாைற ஒ ங்கிைணப் க் கூட்ட மட்டத்தில் இவ்விடயம் 

பல ைற ஆராயப்பட் , அக்கு வின் தைலவியாக இ க்கின்ற 
அைமச்சர் ேபாியல் அஷ்ரஃப் அவர்கள் ேநர யாக அந்த 

வயற்காணிக்குச் ெசன்  பார்ைவயிட்  வந்த பின்ன ம்கூட 
‘ ஸ் ம்க க்கான காணி விவகாரம்’ என்ற ஒேர காரணத் க்காக 
இந்த விடயம் இன் ம் இ த்த க்கப்பட்  வ கின்ற . 
அன்ைறய கூட்டத்தின்ேபா  குறிப்பிட்ட இடத்திற்குச் ெசன்  
இ தியாக மீண் ம் ஒ ைற பார்ைவயி வதற்கான ஒ  கு ம் 
அைமக்கப்பட்ட . அந்தக் கு  தீர்மானித்த திகதியில் 
பார்ைவயிடச் ெசல்ல யற்சித்தேபா  மீண் ம் எமக்கு எதிராகக் 
காய்கள் நகர்த்தப்பட்டன. அம்பாைறயில் நைடெப ம் 
ஒ ங்கிைணப் க் கூட்டம் ெவ ம் கண் ைடப்பாக ம், 
அரசாங்கத்தின் சில திட்டங்கைள சி பான்ைமயினர்மீ  
திணிப்பதன் லம் அவர்களின் அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகைளத் 
தட் க்கழிக்கும் சாக்கைடக் கூட்டமாக ம் மாறிவிட் க்கின்ற . 
மக்கள் பிரதிநிதிகளாகிய நாங்கள் மக்களின் பிரச்சிைனக க்காகத் 
தீர்ைவத் ேத  அங்கு ெசல்வைத ஓர் அலட்சியப்ேபாக்குடன்தான் 
அக்கூட்டம் ேநாக்குகின்ற . இ பற்றி அரசாங்கத்தின் 
அங்கமாக ள்ள அைமச்சர்க ம், பிரதி அைமச்சர்க ம்கூட 
விசனப்பட் க் ெகாள்கின்றார்கள். ஆனால், அவர்களால் ஒ  
குறிப்பிட்ட ப கைள மஇட் ந்தான் தாண்ட ெமன்ப  
ெதளிவாகின் . 

 

நான் கிழக்கு மாகாண சைபயின் ஒேரெயா  அமர்வில் கலந்  
ெகாண்  உைரயாற்றியெபா , அந்த மாகாணக் ெகா யில் 

ஸ் ம்களின் இ ப்ைப உ திெசய் ம்வைகயில் மாற்றம் 
ெகாண் வரேவண் ெமன்  ெதாிவித்தேவைளயில், ஏற்ெனேவ 
அன்  காைலயிேலேய இ  சம்பந்தமாக ஆேலாசித்  
நைட ைறப்ப த் வதற்கான ஒ  கு ைவ அைமப்பதற்கான 
தீர்மானம் எ க்கப்பட் ள்ளதாக ம் ஒ  மாத காலத் க்குள் 
அந்தக்ெகா யில் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தித் த வதாக ம் 
குறிப்பிட்டார்கள். ஆனால், நான்கு மாதங்கள் கடந்த நிைலயில் 
இன் வைரயில் எவ்விதமான நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
வில்ைல. இவ்வா  எம  ச கம் சம்பந்தப்பட்ட பல விடயங்கள் 
திட்டமிட் க் கிடப்பிேல ேபாடப்ப வெதன்ப  இப்ெபா  எம  
நாட் ேல ஒ  சம்பிரதாயமாக மாறியி க்கின்ற .  

 

அம்பாைற மாவட்டத்திேல மிக ம் ெப ம்பான்ைமயாக 
வாழ்கின்ற தமிழ்ேபசும் மக்கள் தம  பிரேதசத்தின் நிர்வாக 
நடவ க்ைககைளத் தம  தாய்ெமாழியிேலேய ேமற்ெகாள் 
வதற்கான வாய்ப் க்கைள யதார்த்தமான ைறயில் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்க இந்த அரசு ன்வரேவண் ம் எனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.     

 

 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
 (தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 
 ගරු මන්තීතුමා කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස හැන්සාඩ් ගත කරන්න. 
 

ගරු එම්. ටී. හසන් අලි මහතා 
(மாண் மிகு எம். ாி. ஹசன் அ ) 
(The Hon. Hassen Ali)  
I will wind up now.  
 
அந்த மாவட்டத்தில் தமிழ்ேபசும் மக்கள் வாழ்கின்ற ன்  

ேதர்தல் ெதாகுதிகைள ம் இைணத்  ஒ  திய மாவட்டத்ைத 
உடன யாக உ வாக்குவதன் லம் மட் ம்தான் எதிர்காலத்தில் 
அவர்க ைடய நி வாக நடவ க்ைககள் யாவற்ைற ம் 
இ த்த ப் க்கள், கிடப்பில் ேபாடல்கள், காய் நகர்த்தல்கள் 
ேபான்றவற்றி ந்  காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ம். 
இவ்விடயத்தில் தமிழ் ச கம் அதன  நிைலப்பாட்ைடத் 
ெதளி ப த்த ேவண் ெமன நாம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். எம  
உாிைமகைளப்பற்றி நாம் ேபசும் ெபா  எம்ைமப் பிாிவிைன 
வாதிகள் என்ேறா அல்ல  பயங்கரவாதிகள் என்ேறா நீங்கள் 

த்திைர குத்தேவண்டாம். இந்த நா  பிாி ப வைத எம  ச கம் 
என் ேம ஏற் க்ெகாள்ளப்ேபாவதில்ைல. அேதேநரத்தில் எம  
உாிைமகைளப் ெப வதற்காக எவ்விதமான வன் ைறகைள ம் 

* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත 
  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .  
  Produced at end of speech. 
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நாம் பிரேயாகிக்கப்ேபாவ மில்ைல. ஆ தக் கலாசாரத் க்குள் 
மாட் க்ெகாண்ட ஸ் ம் இைளஞர்கைள மீட்ெட த் , எம  
உாிைமகைள ஜனநாயக வழியிேல ெபற் க்ெகாள்வதற்காகத்தான் 
எம  மைறந்த தைலவர் எம்.எச்.எம். அஷ்ரஃப் அவர்கள் ‘  
லங்கா ஸ் ம் காங்கிரஸ்’ என் ம் எம  கட்சிைய ஆரம்பித்தார். 
அந்தக் ேகாட்பாட் ந்  ஸ் ம் காங்கிரஸ் ஒ ெபா ம் 
மா படவில்ைல என்பைத உ தியாகக் கூறிக்ெகாண் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
*සභා ෙම්සය මත තබන ලද ලියවිල්ල : 
 சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம் : 
  Document tabled: 

 
Peace  Secretariat for Muslims 

 
Comments on the procedures devised by the Land Commissioner 

General to implement the Government policy on control of 
encroachment and alienation of State Land 

 
(Edited version) 
Compiled by M. H. M. Salman 
 
General 
 

On the 21st March 2008 he cabinet of Ministers approved a set of new 
policies with a view to control of encroachment of state land and the 
proper management & administration thereof. 

 
Issues arising out of provisions of the circular 
 
1. Unjust Eligibility criteria  

 (a) Denial of right to individuals who have constructed a 
permanent house and live therein (on land owned by parents) 

 
In Sri Lanka, as a general rule, children tend to live with parents. More 

often than not children continue to live with parents even after marriage 
or securing employment. Some  of others live with parents due to 
poverty. Construction of a permanent house on land owned by parents is 
not conclusive proof or indicative of such individual own land or not in 
need of state land for himself. In the North and East majority live in 
community or together due to the conflict and for safety reasons. 

 
 (b) Denial of right to individuals who own land  
Circular identifies three categories of land owners. They are land 

owners, individual owning land in other divisions and individuals who 
own “Some extent” of land for residential, agricultural or commercial 
purposes. 

 
Individuals own land in varying extent. In the absence of a definition 

to the phrase “own land” it is open to interpretation. Individuals who 
own one perches of land to hundreds of acres are treated similarly. 
Purpose of the government is to address landlessness; if that is no 
individuals owning small piece of  land should not be deprived. 

 
 (c) Denial or right to individuals who is likely to inherit land  
In legal terms inheritance is something an individual may receive in 

the future upon the death of  somebody. A person may likely to inherit 
land from parents, relatives or even from anybody for that matter. 
Inheritance is not a certain thing and cannot be accurately predicted. An 
individual who is likely to or legally entitled to inherit might not 
eventually inherit due to a supervening incident. 

 
2. Clarity of the word “eligible citizen” 
 
The circular does not interpret or describe who is eligible to apply. No 

upper or lower age limit is set. It is also not clear whether the spouse 
and/or children of an eligible individual are also entitled to apply on 
their own right? 

 
3. Powers granted to Land ministers 
 
Wide ranging powers have been conferred on Land Ministers at the 

center and the provinces to determine the extent of land alienated to an 
individual under the new scheme. Conflict of  interest, prejudice or even 
political bias may well prevail over rational decision making based on 
reasonable criteria. 

4. Deletion of name from divisional register 
 
Specific provision is made in the circular to delete the name of an 

applicant from the register in certain circumstances. That is in the event 
of refusal to accept land offered to him from an adjacent division in 
situations where no sufficient state land is available in a division where 
applicant resides. 

 
5. Pending applications 
 
Implementation of the circular instructions may have an adverse 

impact on the applications for land alienation and regularization of 
encroachments that are pending at different stages of approval. The 
circular set a deadline for finalization of pending cases; however no 
clear procedure is spelled out to dispose of pending applications. Further 
complications are bound to surface due to the strict application of 
section 20A of the Land Development Ordinance. 

 
Other issues 

 
1. Displaced persons and registration 
 
The circular has not considered the presence of displaced individuals 

in many parts of the country. Displacements have taken place due to the 
conflict, tsunami and other natural and man made disasters. Muslims of 
the Northern Province are living out side of their homes for the last 18 
years. Commencement of registration will definitely affect their interest 
and cause them irreparable loss. Land and property issues of displaced 
have already posed serious concern to the victims as well as policy 
makers. 

 
2. Secondary occupation of land and legal impediments 
 
Due to the conflict large numbers of individuals have abandoned their 

land and houses and live in other areas. In some instances third party 
have been occupying such land (Secondary occupation). The situation is 
acute in the Northern Province where Muslims have been forced out 18 
years ago. Though legal remedies are available the continuing conflict 
environment and other difficulties have prevented from institution of 
actions to recover properties. 

 
3. Demarcation of divisional boundaries and boundary disputes 
 
In certain districts the divisional boundaries are not property 

determined and gazetted. Due to this certain villages are subjected to 
counter claims by two divisions. Some of these disputes and counter 
claims are not resolved for long periods of time. 

 
More often than not divisions are created for political expediency than 

on a rational basis and on needs. Divisions are sometimes created in 
haste without proper assessment of resources and demography. As a 
result divisions are created with little or no land availability for 
population expansion or development. This problem is very acute in the 
Eastern Province. 

 
4. Problems associated with small divisions 
 
Ad hoc creation of divisions has resulted in geographically small 

divisions (in terms of land area). Common feature among these divisions 
is the high density of population and non availability of land for 
alienation  or for essential development activities. Communities and 
individuals in these divisions compete for land and other resources 
sometimes leading to conflicts and straining of relationship. In these 
divisions more people enjoy less land whilst in others divisions less 
people enjoy more land. 

 
5. Land ownership after Tsunami 
 
Tsunami also created special category of landless persons. As a direct 

result of Tsunami a large extent of land was lost and subsequent 
declaration of buffer zone also deprived large number of people of their 
land. In addition due to the declaration certain individuals were left with 
small pieces of land. 

 
6. Ambiguity of language 
 
Circulars issued by the Secretary, Ministry of Land and Land 

Development and the Land Commissioner General are inconsistent on 
one important point. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1737 1738 

According to the Ministry circular the extent of land that will be 
alienated in future will be determined by the Land Minister in Colombo 
in consultation with the respective provincial land ministers. Whereas 
the circular issued by the Commissioner states that the government and 
the provincial council will determine the extent of land. 

 

The Government and the Provincial Councils are distinct entities vis-
à-vis the cabinet and provincial Ministers. Divisional level officers will 
face difficulties in the implementation if this ambiguity continues. 

 
Recommendation — Clear and uniform instructions should be issued to 
avoid confusion 

 
7. Usurpation of powers of provincial Councils 
 
The question is whether the circulars have the effect of taking away 

powers of Provincial Councils in respect of land. Is the consent of Land 
ministers of the provinces is sufficient to implement far reaching policy 
decisions touching on devolved subjects? 

 
8. Legality of the circular 
 
Circular issued by the Land Commissioner General has express 

provision varying and amending regulations issued under the Land 
Development Ordinance and Land Grant Ordinance. 

 

Is the Land Commissioner General is empowered to amend or vary  
regulations framed under Ordinances through circular? 

 
[අ. භා. 1.06] 

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 
අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க - காணி, காணி 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga—Minister of Land and 
Land Development) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද අප රටට ඵලදායි විෂයන් 
කිහිපයක් පිළිබඳව කෘෂිකර්ම, වාරි මාර්ග සහ ඉඩම් යන විෂයයන් 
පිළිබඳව- සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉඩම් විෂයය භාර 
අමාත වරයා හැටියට අදහස ් දක්වන්නට ඉඩකඩ ලැබීම පිළිබඳව 
මා සතුටු ෙවනවා. මා හිතන හැටියට ෙම් විවාදෙය්දී ඉඩම් පශ්න 
සම්බන්ධෙයන් ඒ තරම් ගැටලු මතු වුෙණ් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් 
සිවශක්ති මන්තීතුමා 1995න් පස්ෙසේ උතුරු නැෙගනහිර පෙද්ශවල 
අනවසරෙයන් පදිංචි වුණු අයට බලපත ලබා දීම පිළිබඳව 
ඉල්ලීමක් කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඉඩම් කච්ෙච්රි පැවැත්වීම 
හරහා ඒ අවශ  ඉඩම් බලපත ලබා ෙදන්නට අප ෙම් වන විටත් 
උතුරු නැෙගනහිර පළාත්වල ඉඩම් ෙකොමසාරිස්වරුන්ට උපෙදස් 
දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙයෝජනා කළා, ඒ ඉඩම් දිමනා 
පත උකස් කරන්නට  එෙහම නැත්නම් දෑවැද්දක් වෙග් එෙහම 
අවශ  ෙමෙහොතකදී පධානය කරන්නට අවශ  පසු බිම සකස් කළ 
යුතුයි කියලා. අපි ඒ සඳහාත් ෙම් වන විට කටයුතු කර තිෙබනවා. 
ඒ ඉඩම් සංවර්ධන පනත සංෙශෝධනය කරන්නට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත වූ වහාම අපට හැකියාව ලැෙබනවා, ඒ පනත තුළ තිෙබන 
ඒ ෙකොන්ෙද්සි අවම කිරීම හරහා ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන්නට. 

 

ඒ වාෙග්ම ගරු සුබසිංහ මන්තීතුමා කුඹුරු ඉඩම්වල පමාණය 
අක්කර එක හමාරකට වඩා අඩු කිරීම පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් තළා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පශ්නයත් ඉඩම් ජනාවාස ෙමෙහයුම් 
කමිටුෙව් සාකච්ඡාවට භාජන ෙවමින් තිෙබනවා. එම කමිටුෙව් 
නිරීක්ෂණ ලැබුණු වහාම ඒ ආකාරයට කටයුතු කරන්නට අපට 
හැකි ෙවනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ඇත්ත වශෙයන්ම ඉඩම් 
විෂයය පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, මා හිතන්ෙන් රටක් හැටියට 
ෙබොෙහොම සීමිත ඉඩම් සම්පතක් අපට තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඉඩම් 
සම්පත අපි ෙම් රටටත්, ෙම් රෙට් ජනතාවටත් ඵලදායී විධියට 
පරිහරණය කිරීම තුළ රටක් හැටියට විශාල ඉදිරි ගමනක් යන්නට 
අපට හැකියාව ලැෙබනවා. කෘෂි කාර්මික රටක් හැටියට එදා 
1970-77 කාලෙය්, - සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 

ආණ්ඩුව කාලෙය් - කියාත්මක වුණු කෘෂි ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ 
පිළිබඳව අදත් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙබොෙහොම පසාදෙයන් කථා 
කරනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවෙළේ විවිධ අඩු පාඩුකම් තිෙබන්නට ඇති. 
නමුත් අපි 1977න් පස්ෙසේ ඒ අඩු පාඩුකම් හදා ෙගන කමවත් 
විධියට කෘෂි කාර්මික වශෙයන් අෙප් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරමින්, ඒ 
වාෙග්ම විවෘත ආර්ථිකෙය් ඵලදායී තත්ත්වයන් අෙප් ආර්ථිකයට 
ෙයොමු කර ගනිමින් කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව, සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ 
ආර්ථික කමය ෙවනස් කිරීම නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙම් වන 
ෙකොට අපි අර්බුද ගණනාවකට මුහුණ දී තිෙබනවා. අද ෙලෝක 
ආර්ථිකය විශාල පසු බෑමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල් මුහුණ දීපු යම් යම් ආහාර අර්බුද නිසා පසු 
ගිය කාලය තුළ අෙප් රටට විශාල බලපෑමක් ඇති වුණා. අෙප්  
රටට විවිධ බලපෑම් ඒ හරහා එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. අපි දකිනවා, 
ෙම් ආහාර අර්බුදෙය්දී ජනතාව වීථි බහිද්දී ෙලෝකෙය් විවිධ 
රටවල්, - 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු පූජ  

උඩවත්ෙත් නන්ද ස්වාමීන් වහන්ෙසේ මුලසුන ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ෙර්ණුකා ෙහේරත් මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 
ගරු (පූජ ) උඩවත්ෙත් නන්ද හිමි මූලාසනාරෑඪ විය.  

அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) ேர கா ேஹரத் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (வண.) உடவத்ேத நந்த 
ேதரர் அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) RENUKA HERATH left the Chair, and 
THE HON. (VEN.) UDAWATTE NANDA THERO took the Chair.. 
LOKUBANDARA] in the Chair. 

 

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා 
 (மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க ) 
(The Hon. Jeewan Kumaranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමින් වහන්ස, මා කියමින් සිටිෙය්  

ෙලෝක ආහාර අර්බුදය හමුෙව් අපට එල්ල වී තිෙබන විවිධ බලපෑම් 
පිළිබඳවයි. ඒ රටවල ඇති වුණු ආහාර අර්බුද හමුෙව් ඒ රටවල 
ජනතාව නැඟිටිද්දී, විෙරෝධතාවන් පිකටිං පවත්වමින් වීථි බහිද්දී 
සමහර අවස්ථාවල ඒ රජයන්ට ඒවා පාලනය කර ගන්නට ෙවඩි 
තබන ෙලස අණ කරන්නට සිද්ධ වුණා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන් 
තුළ ඒ රටවල අත වශ  ආහාර දව න් අපනයනය කිරීම වහාම 
නවත්වා දැම්මා. ෙම් අවස්ථාෙව් දී අපට පශ්නයක් මතු වුණා. පසු 
ගිය කාලය තුළ දී අපට පාලනය කර ගන්නට බැරි විදියට 
අත වශ  ආහාර දව වල මිල ඉහළ ගියා. ෙමොකද, වසර 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ විවෘත ආර්ථිකය තුළ අප හුරු ෙවලා හිටිෙය් 
ලාෙබට බඩ පුරවා ගන්නයි. අත වශ  ආහාර නැව් වරායට එන 
තුරු බලා ෙගන සිටින්නට අපට පුරුදු කළා. ඒ තුළින් ලාෙබට බඩ 
පුරවා ගන්න කමයකුයි අපට හුරු කර තිබුෙන්. නමුත් වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාත්, රජයත් ෙම් තත්ත්වයන් ෙබොෙහොම සැලකිල්ලට 
අරෙගන ආරම්භෙය් පටන්ම මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
ෙද්ශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක්  
ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කෘෂි ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන්නට අෙප් අත වශ  ආහාර දව  රට තුළ නිෂ්පාදනය කර 
ගැනීම පිළිබඳව එතුමා සහ රජය විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. එම නිසයි ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලිය තුළින් විවිධ බදු 
පැන වීම් කෙළේ. විපක්ෂය අද කථා කරන්ෙන් ෙම්බදු පැන වීම්වල 
තිෙබන අඩු පාඩුකම් පිළිබඳවයි. අය වැය ෙයෝජනාවලියක් 
ඉදිරිපත් කර ඊට පසුව දා ෙම්ෙක් පතිපල බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 
නම් ඒක විහිළුවක්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාවලිය සජීවි 
එකක් බවට පත් කරන්නට අපට විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉදිරිෙය්දී 
කරන්නට තිෙබනවා. ඒ සඳහා වු වගකීම තිෙබන්ෙන් රජයට 
විතරක් ෙනොෙවයි. විපක්ෂයටත් ෙම් සඳහා විශාල කාර්ය භාරයක් 
පැවෙරනවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරු කිසිෙවක් 
ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එක මන්තීවරියක් විතරක් ඉන්නවා. 
විපක්ෂය හැම දාම හුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් සාම්පදායික විධියට 
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විෙව්චනය කිරීමට මිසක් ෙම් රෙට් ජනතාවට සැබෑ පණිවුඩය දී 
ජනතාව උනන්දු කරවා ෙම් පවතින අඩු පාඩුකම් සකස් කර ෙගන 
රෙට් ජනතාව සංවිධානය කර රටක් හැටියට නැඟිටින්නට අවශ  
කරන ශක්තිය ලබා ෙදන්නට ෙනොෙවයි. විපක්ෂයටත් ෙමහිදී 
විශාල වගකීමක් පැවෙරනවා. නමුත් අවසානාවකට අද 
විපක්ෂෙයන් ඒ වගකීම ඉටු වන්ෙන් නැහැ. අඩු පාඩු පමණක් 
විෙව්චනය කරමින් රජයට ඇඟිල්ල දික් කිරීමයි අද විපක්ෂෙයන් 
සිද්ධ වන්ෙන්. එම නිසා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මහජන නිෙයෝජිතයන්ට 
ෙම් කාර්යයට නායකත්වය ෙදන්නට විශාල කාර්ය භාරයක් 
පැවෙරනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ඒ වාෙග්ම රටක් හැටියට 
නැඟිටින්නට පුරවැසියන්ෙග් පැත්ෙතනුත් අපට විශාල වග කීමක් 
පැවෙරනවා. ආණ්ඩුවට විතරක් වුවමනාව තිබු පළියට ෙම් රට 
නඟා සිට වන්නට හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, රජය පිළිබඳව කවර 
අර්ථකථන දැක් වුවත්, එහි භූමිය පිළිබඳව සාධකය අතිශයින්ම 
වැදගත් ෙවනවා. අද නැ ෙඟනහිර මුදා ගැනීම පිළිබඳව අප 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වන්නිෙය් විශාල භූමි පෙද්ශයක 
බලය තහවුරු කර ගැනීම පිළිබඳව අප සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඒ ජයගහණ පිළිබඳව අෙප්ක්ෂාෙවනුයි අප සිටින්ෙන්. ෙකෙසේ 
ෙවතත්, ෙමහි අවසාන ජයගහණය වන්ෙන් රාජ ෙයහි 
ස්වාධිපත ය, ස්වාධීනත්වය, නිදහස හා ෙභෞමික අඛණඩතාව අප 
මාතෘ භූමිය තුළ නිර්මාණය කිරීමයි. එබැවින් රෙට් ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාව සපථ වු අපෙග් මාතෘ භූමියට වග කියන පධානතම 
අමාත ංශයක් ෙලස අප ඉඩම් අමාත ාංශය දකිනවා. අඛණ්ඩ 
භූමියක, නිදහස් වු භූමියක, නිවහල් වු භූමියක, සිංහ ධජය ඔසවන 
නිෙම්ෂෙය් දී එම භූමිය මනාව කළමනාකරණය කර, මනාව 
ශික්ෂණය කර අනාගත ලාංකික ශිෂ්ඨාචාරය ෙගොඩ නැඟීෙම් 
වගකීම සියලු ෙදනා සතු අභිෙයෝගයක් බව අප පිළිගත යුතු 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු සව්ාමීන් වහන්ස, අෙප් මව් බිම 
ෙකොතරම් සාරවත්ද, ෙම් මව් බිම තුළ ෙකොතරම් ඛනිජ සම්පත් 
සැග වී තිෙබනවාද කියා සලකා බැලුෙවොත්, පුල්මුෙඩ් සිට කිරින්ද 
ෙවරළ දක්වාත්, රට මැදට යන භූමි භාගයන් තුළත්, ඒ වාෙග්ම 
සාගර පතුළ තුළත් ෙබොෙහෝ ඛනිජ සම්පත් ව ාප්ත වී තිෙබනවා. 

 

අප රජය “අපි වවමු - රට නඟමු’’ වැනි දැවැන්ත කෘෂි 
නිෂ්පාදන වැඩ පිළිෙවළකට අවතීර්ණ වුෙය් ෙමන්න ෙම් ඉඩම් 
සංවර්ධනය විය යුතු දිශාව පිළිබඳව මනා අවෙබෝධකිනුයි. බහු 
ජාතික සමාගම්වලට ෙම් භූමිෙය් සාරය උරා බීෙම් මාර්ගය 
නිර්මාණය කිරීම අපෙග් ඉඩම් පතිපත්තිය ෙනොෙව්. විෙද්ශිකයින්ට 
ෙම් රෙට් ඉඩම් සින්නක්කරව ලියා දීෙම් ෙදෝහී පතිපත්තිය හා කියා 
මාර්ග අද අපි හකුළා දමා තිෙබනවා. දහස් ගණනින් මව් බීෙම් 
විරුවන් සටන් කර රැක ගත් අපෙග් භූමිය බන්ෙද්සියක තබා පුද 
දීමට ඒ දැරූ උත්සාහයන් අපි ෙම් වන විටත් ව ර්ථ කර තිෙබනවා. 
ඒ ෙවනුවට අප රජෙය් පතිපත්තිය වී ඇත්ෙත් ඒ මාතෘ භූමිෙය් 
අයිතිය ෙමරට ස්වෙද්ශික ජනයා ෙවත පවරා දීමයි. ඒ අනුව 
මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ හරහා ෙම් ෙපෝෂිත වු අපෙග් ඉඩම් 
සහ ඉඩම් සංවර්ධන විෂයට අදාළව ඒ විෂය තුළ අද ඒ පගතිය කරා 
යන්නට පියවර රාශියක් ෙගන තිෙබන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සතුටින් සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා ඉඩෙම් අයිතිය වඩාත් 
සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා හිමිකම් සහතික ලබා දීෙම් වැඩ සටහන ඒ 
වාෙග්ම රජය මඟින් ෙබදා දුන් ඉඩම්වල ෙකොන්ෙද්සි ඉවත් කර 
පූර්ණ අයිතිය ජනතාවට ලබා දීම, ඉඩම් කැබලි ලක්ෂයක් ෙබදා 
දීෙම් වැඩසටහන, මහජනතාවට ඉඩම් ෙබදා දීෙම් දී 
විනිවිදභාවයකින් කටයුතු කිරීම සඳහා ඉඩම් කච්ෙච්රි පවත්වා 
එවැනි කම ෙව්දයන් හඳුන්වා දීම වාෙග්ම අනවසරෙයන් ඉඩම් 
අල්ලා ගැනීම වළක්වා ගැනීම සඳහාත් අවශ  පියවර අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙමොකද අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලය පූරාම ෙම් රජෙය් 
ඉඩම් අනවසරෙයන්, ඇ     ෙග් හයියට අල්ලා ෙගන පසුව 
ෙද්ශපාලනඥයින් හරහා ගිහිල්ලා ෙම්වා බලපත සකස් කර ගැනීම 
කැලෑ නීතියක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු බව. නමුත් ෙම් තුළින් 

නීතිගරුක ජනතාවට විශාල අසාධාරණයක් වනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සඳහා අපි අවශ  පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ඉදිරිෙය් දී ෙම් 
අනවසර අල්ලා ගැනීම් කිසිෙසේත්ම ඉඩම් කැබැල්ලක් ලබා 
ගැනීමට සුදුසුකමක් ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු කරන්න අපි 
අවශ  පියවර අරෙගන තිෙබනවා. 

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අඩ පණ වී තිබු ඒ ඉඩම්වල ආදායම් ලබා 

ගැනීෙම් කමය නැවත අපි ස්ථාපිත කරලා තෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙබෞද්ධ විහාරස්ථානවලට අවශ  කරන ඉඩම් බලපත ලබා දීම සිදු 
කර තෙබනවා. ෙමොකද, අපට විශාල වශෙයන් විහාරස්ථානවලින් 
ෙම් සම්බන්ධව පැමිණිලි ඉදිරිපත් වුණා. ඒ බලපත ෙනොලැබීම 
නිසා විෙශේෂෙයන් රජෙය් ඉඩම්වල තිෙබන විහාරස්ථානවලට ඒ 
බලපත ලබා දීෙම් කමය තුළ යම් යම් අසාධාරණකම් සිද්ධ 
ෙවනවාය කියලා ෙගෞරවණීය ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙගන් අපට 
පැමිණිලි ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් සම්බන්ධව ගන්නා කියා මාර්ගය 
පිළිබඳව අපි මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙගන් එකඟත්වය 
ලබා ගත්තා. උන්වහන්ෙසේලා අපට පූර්ණ ආශීර්වාදය පළ කළා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබිලා අප ඒ 
අවශ  කටයුතු කර තිෙබනවා. 

 
වසර විස්සකට පසු ජාතික සිතියම් සංගහය එළි දැක්වීම, ජාතික 

ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්තියක් සම්මත කර ගැනීම වෙග්ම එම 
පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම සඳහා නීතිමය පසු බිම සකස් කිරීම, 
රන්බිම ෙගවතු සංවර්ධන වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම සංවර්ධන 
ෙයෝජනා කම සඳහා ෙපෞද්ගලික ඉඩම් අත් කර ගැනීෙම් කටයුතු 
කඩිනම් කිරීම සඳහා කමවත් වන්දි ෙගවීමක් සකස් කිරීම සිදු 
කළා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, පසු ගිය කාලය තුළ අපි 

රෙට් යම් කිසි සංවර්ධන කටයුත්තකට ඉඩම් පවරා ගැනීමක් 
කෙළොත් ඒ අය හුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රජෙය් ඉඩම් පවරා 
ගැනීම හරහා ඒ ෙගොල්ලන්ට සාධාරණ වන්දියක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැයි කියන තත්ත්වය තුළ ඔවුන් සියලු ෙදනා නඩු මාර්ගයට 
යන්න කටයුතු කිරීමයි. ඒ නිසා අෙප් ඒ සංවර්ධනය වැඩ කටයුතු 
විශාල වශෙයන් පමාද වනවා. අපි ෙම් වන විට ෙබොෙහොම 
සාධාරණ වන්දි කමයක් ෙයෝජනා කරලා සැප්තැම්බර් මාසෙය් 
පළමු වැනි දා ඉඳන් ඒ ආකාරයටයි අපි වන්දි ෙගවන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් අපි යම් කිසි භූමියක්, නිවසක් පවරා ගත්ෙතොත් ඉදිරි 
අනාගතෙය්දීත් ඒ පවුලට ෙම් භූමිෙයන් ෙමොන ආකාරයට 
පෙයෝජන ගත හැකි ද කියන මට්ටමටත් තක්ෙසේරු කරන්නට 
අවශ  නීති රීති සකස් කරලා තිෙබනවා. 

 
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමවැනි සංවර්ධන කියා දාමයක් ක්ෙෂේතෙය් 

සිදු කරන ෙමොෙහොෙත් ඒ සඳහා අවශ  මානව සම්පත් ෙයොදා 
ගැනීෙම් ගැටලුවකට අපි - 2008 වර්ෂෙය් දී - මුහුණ දී සිටිනවා. ඒ 
අනුව මැනුම් නිලධාරින ්ෙග් හිඟය මඟ හරවා ගැනීමට කඩිනම් 
මිනුම් කටයුතු සඳහා බලයලත් මිනින්ෙදෝරුවන්ෙග් සහාය ලබා 
ගැනීමට සිදු වු අතර, අතිෙර්ක මිනින්ෙදෝරුවන්ෙග් සංඛ ාව වැඩි 
කර ගැනීම සඳහා අපි ෙම් වන විටත් විශ්වවිද ාල ෙකොමිෂන් සභාව 
සමඟ සාකච්ඡා කරමින්, ඒ අවශ  කටයුතු කරමින් සිටිනවා. තවද, 
ඉඩම් අමාත ාංශය හා ඒ හා බැඳි ආයතන සඳහා “තරුණ අරුණ’’ 
වැඩසටහන යටෙත් අපි ෙම් වන විටත් උපාධිධාරින් 140ක් බඳවා 
ගන්නට අවශ  කටයුතු කර තිෙබනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාව අවසානයි. 
 
ගරු ජීවන් කුමාරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு  ஜீவன் குமனரண ங்க)  
(The Hon. Jeewan Kumaranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, එෙහම නම් මෙග් කථාෙව් 

ඉතිරි ෙකොටස මා සභාගත* කරනවා. එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කරන ෙලස මා ඔබ වහන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස:  
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி: 
Rest of the speech tabled: 
 
මූලසනාරූඪ ගරු  ස්වාමීන්වහන්ස 1935 දී නීතිගත කළ ඉඩම් සංවර්ධන 

අංඥා පනත යටෙත් ෙම් වන විට අක්කර ලක්ෂ 30ක් පමණ ෙමරට ස්වෙද්ශික 
ජනයා අතට ෙබදා දී ඇත. 

 
තවද, එම ආඥා පනත යටෙත් නිකුත් කරන බලපත සහ දීමනා පත සඳහා 

ෙයොදා ඇති අනු ෙබදීම් කිරීමට ඇති සීමාවන් පිළිබඳ ෙකොන්ෙද්සි ඉවත් කිරීම 
සඳහා මහජනයා හා විවිධ සංවිධාන ආදිෙයන් ලැබුණු ඉල්ලීම් සලකා බලා 
පදිංචිය සඳහා දී ඇති ෙගොඩ ඉඩම්වල අදාළ ෙකොන්ෙද්සි ඉවත් කිරීමට රජය 
පතිපත්තිමය තීරණයක් ෙගන ඇති අතර, ඒ අනුව ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනෙත් 
සංෙශෝධිත ෙකොටුම්පත සභාගත කිරීම සඳහා ෙමම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු ෙවත 
භාර දී ඇත. 

 
ෙම් පනත සංෙශෝධනය මගින් පවුල් ලක්ෂ 15කට පමණ තම පදිංචි 

ඉඩම්වලට පූර්ණ අයිතිය කිසිදු බැඳීමකින් ෙතොරව ලබා දීෙම් පගතිශිලී 
පියවරකට අප ෙසේන්දු වී ඇත. 

 
 මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන්වහන්ස, මා මුලින් සඳහන් කළ පරිදි වගා 

කටයුතු දිරිමත් කිරීම සඳහා වගා ඉඩම් පතිපත්ති යටෙත් වගා ඉඩම් ලක්ෂය 
වැඩසටහෙන් ඉලක්කෙයන් සියයට 80ක් සපුරා ඇත්ෙතමු. 

 
තවද, පසුගිය වකවානුව තුළ අකියව පැවති ඉඩම් කච්ෙච්රි කමය නැවත 

සකීය කිරීම මඟින් ජනතාව ෙවත ඇති ඉඩෙම් හිමිකම් පිළිබඳව ඇති ෙබො ෙහෝ 
ගැටළු විසඳා ලීමට අද අපට හැකියාව ලැබී ඇත. 

 
 මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන්වහන්ස, ෙම් රෙට් ෙබෞද්ධ විහාරස්ථාන සඳහා 

රජය සතු ඉඩම් ලබා දී තිෙබන අතර, ඒවා එම විහරස්ථානවල අයිතියට පත් 
කි රීම පිළිබඳව ගැටළු පැවතුනි. 

 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ඉඩම්වල භාරකාරත්වය සඳහා පත් කළ භාරකාර 

මණ්ඩලය කියාත්මක ෙනොවීම ෙම් සඳහා පධාන ගැටළුවක්ව පැවතුණ. එෙහත් 
එම තත්ත්වය සලකා බලා සංවර්ධනය කර ඇති විහාරස්ථාන සඳහා සෘජුවම 
දීමනා පත ලබා දීම ෛතනිකායික මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් 
ආශිර්වාදය සහිතව කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

 
 මූලාසනාරූඪ ගරු  ස්වාමීන්වහන්ස, රජය ෙබදා ෙදන ඉඩම් සඳහා බදු 

මුදල් අය කර ගැනීම පිළිබඳව පැහැදිලි පගතියක් ෙම් වන විට අප දක්වා ඇත. 
2007 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තු කළ බදු ආදායම වන මිලියන 333 ඉක්මවා 
මිලියන 361ක් අයකර ගැනීමට අපට හැකි වී තිෙබ්. 

 
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභා හා පාෙද්ශීය සභා බදු මුදල් අය කර 

ගැනීම පිළිබඳව උනන්දු කරවීෙම් තීරණ රාශියක් ෙම් වන විට ෙගන ඇති අතර, 
2008 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තු කළ ඉඩම් බදු ආදායම සපුරා ලීමටද කටයුතු 
ෙකෙර්. 

 
එෙලසම ඉඩම් අමාත ාංශය යටෙත් සාර්ථකව කියාත්මක වූ බිම් සවිය 

ඉඩම් හිමිකම් පවරා දීෙම් වැඩසටහන සඳහා 2008 වර්ෂෙය්දී මිලියන 500ක් 
පමණ මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා දුන් අතර එහි ඉදිරි කටයුතු සඳහා ද මිලියන 
500ක් 2009 වර්ෂයට ෙවන් කර තිබීම පශංසනීය ෙව්. 

 
ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව වඩාත් කාර්යක්ෂම කරනු වස් එහි 

යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීෙම් සමස්ත වැඩ පිළිෙවළක එක් පියවරක් ෙලස 
මහල් තුනකින් යුත් ෙගොඩනැගිල්ලක් ඒ සඳහා ඉදි කිරීමට අවශ  කටයුතු 
බත්තරමුල්ල පෙද්ශෙය් අප ආරම්භ කර ඇත. 

 
 මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන්වහන්ස, සියළු ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතුවලදී 

මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සිදු කරන කාර්යභාරය අති මහත් අතර, වසර 
20කට පසුව 2008 වර්ෂෙය්දී ලංකා සිතියම් සංගහය නව සංස්කරණය 
පසිද්ධියට පත් කිරීම අප ලද විෙශේෂ ජයගහණයක් ෙලස සලකමු. 

 
තවද, විධිමත් කෘෂිකාර්මික වගාවන්ට ඉඩකඩක් නැති නාගරික පාෙද්ශවල 

ෙගවතු වගා කිරීම සඳහා අවශ  දිරිමත් කිරීෙම් වැඩසටහනක් ෙලස “රන්බිම” 
ව ාපෘතිය ෙකොළඹ නාගරික පෙද්ශ ආශිතව අප ආරම්භ කර ඇත. ෙමහි දී අප 
අමාත ාංශෙය් ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් අංශය මඟින් අවශ  උපෙදස්, බීජ සහ 
ෙපොෙහොර පතිලාභීන් ෙවත ලබා ෙදන අතර, ෙමම වැඩසටහන සඳහා ෙම් වන 
විට ෙගවතු ලාභීන් 12,150ක් පමණ ඉතා උනන්දුෙවන් දායක වී ඇත. 

 
 මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන්වහන්ස, ෙමෙලස ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 

අමාත ාංශය ෙමරට සංවර්ධන කියාවලි උෙදසා සකීයව දායකත්වය ලබා ෙදන 
ෙමොෙහොෙත් ඒ සඳහා මා සමඟ කටයුතු කරන ගරු නිෙයෝජ  අමාත  චන්දසිරි 
සූර්යආරච්චි මැතිතුමා සහ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා අතුළු කාර්යය 
මණ්ඩලයත්, අමාත ාංශයට අයත් ආයතනවල පධානීන් සහ ඒවාෙය් කාර්ය 
මණ්ඩලයත් සිදු කරන කාර්යභාරය ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරමි. 

ෙමරට ජනයාෙග් සුබෙසත උෙදසා අප මව්බිෙම් භුමි සම්පත  මනාව 
කළමණාකරණය කර අනාගත දැක්මකට ෙමෙහය වීෙම් කාර්යභාරයට අප 
සියළු ෙදනාම අත්වැල් බැඳෙගන ෙපරමුණ ගැනීෙම් අවශ තාව සිහිපත් 
කරමින් මම මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරමි. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
 
[අ. භා. 1. 22] 
 
ගරු  පී. වීරකුමාර  දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு  பீ. ரகுமார  திஸாநாயக்க) 
(The Hon.  P. Weerakumara  Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන්වහන්ස, අද දින විෙශේෂෙයන්ම 

කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදෙය් දී කරුණු ඉදිරිපත් 
කරද්දී මූලිකව ඉදිරිපත් වුණු කරුණක් අපි දැක්කා. අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී ෙපොදුෙව් ෙම් සමස්ත අය වැයට 
අදාළව ෙගොඩ නැඟුණු සංකල්පය තමයි, පසු ගිය කාල සිමාෙව්  
අෙප් රෙට් අපි ලබපු අත් දැකීම්. විෙශේෂෙයන්ම 1977න් පසුව අෙප් 
කෘෂි කර්මාන්තය විශාල පරිහානියකට ලක් වුණු බව අපි දන්වා. 
කෘෂි ජීවන රටාව බිඳ වැටුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නැවත 2000 
වර්ෂය වන ෙකොට “Regaining Sri Lanka” වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
තවත් ෙසෝදා පාළුවකට  - 

 

ගරු දි. මු. ජයරත්න මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත  
අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு டீ. எம். ஜயரத்ன - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்  
அைமச்சர்) 

(The Hon. D. M. Jayaratne - Minister of Plantation         
Industries) 

2000 අවුරුද්ෙද් දී සහල් ෙමටික් ෙටොන් 2,000ක් පිට රටත් 
යැව්වා. 

 

ගරු  පී. වීරකුමාර  දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு  பீ. ரகுமார  திஸாநாயக்க) 
(The Hon.  P. Weerakumara  Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් කාලෙය් ෙනොෙවයි.  
 

ගරු දි. මු. ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு டீ. எம். ஜயரத்ன ) 
(The Hon. D. M. Jayaratne ) 
හාරලක්ෂ තිස්දාහක කුඹුරු අක්කර පමාණයක් වපුරලා  - 
 

ගරු  පී. වීරකුමාර  දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு  பீ. ரகுமார  திஸாநாயக்க) 
(The Hon.  P. Weerakumara  Dissanayake) 
“Regaining Sri Lanka” ෙගනාෙව් ඔබතුමන්ලාද? 2001 

වර්ෂෙය් “Regaining Sri Lanka” වැඩ  පිළිෙවළ යටෙත් නැවත 
වටයකට කෘෂිකර්මය බිඳ වැට්ට වීෙම් බරපතල සැත්කමක් ආවා. 
ෙම් රට එතැනින් එහාට නැවත නඟා සිටුවීෙම් වුවමනාවක් 
මුළුමහත් ජාතියක් විධියට අපට තිබුණා. කෘෂි කර්මාන්තය 
සම්බන්ධෙයන් අවධානයක් ෙම් රෙට් ෙගොඩ නැඟුෙණ් එතැන 
ඉඳලායි. අද වන ෙකොට අපට අෙප් ජාතික ආර්ථිකයක් ගැන 
කල්පනා කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා; ජාතික ආර්ථිකයක් ගැන 
කථා කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් 
හැම අවස්ථාවකම ජාතික ආර්ථිකෙය් මූලික සැකැස්ම, පදනම 
සකස් වන්ෙන්, එහි අත්තිවාරම වැෙටන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තයත් 
එක්කයි. ඒක අපි කවුරුත් අවිවාදෙයන් පිළිගන්නා කරුණක්. ඒ 
නිසාම එක පැත්තකින් අෙප් රෙට් සමහර ව ාපෘති සඳහා ෙයොදවන 
මුදල් පමාණයට වඩා වැඩි මුදල්  පමාණයක් කෘෂිකර්ම 
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අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කෘෂි කර්මාන්තය සඳහාත්, එහි 
විවිධ ක්ෙෂේත සඳහාත් ෙයොදවන්නට අපට පුළුවන් වුණා නම් එහි 
නියම ඵල පෙයෝජන ජාතියට ලබා ෙදන්න, රටට පලබා ෙදන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙමොකද, හැම විටම අෙප් ආර්ථිකෙය් 
පදනම සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අෙප් ආර්ථික සංවර්ධනෙය් 
මූලික අත්තිවාරම වැටිලා තිෙබන්ෙන් කෘෂිකර්මය හරහා නිසා. 
ෙම් අය වැය එතැනට අදාළව පියවරක් තැබුවාට ෙමන්න ෙම් 
මූලික කරුණු හරියට හඳුනා ෙගන , මිට අදාළ මුල  ෙවන් කිරීම ඒ 
නියම බෙරන් කර ගන්න බැරි වුණු ආකාරයක් අපි දකිනවා. 
ෙපොදුෙව් ෙමන්න ෙමතැනට අදාළව තිෙබන ජාතික ආර්ථිකයකට 
අපි ෙම් රට හරවන්න ඕනෑ. නමුත් එතැන දී කෘෂි කර්මාන්තයට 
හිමි වන පමාණය ෙකොපමණද කියන ෙවන් කිරීම කර ගත්ෙත් 
නැහැ. 

 
පසු ගිය කාල සිමාෙව් කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙය් දැවැන්ත 

සංවර්ධනයක් අත්පත් කර ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. නමුත් 
සමහර අකමිකතා විශාල පමාණයකට අපි මුහුණ දුන්නා. විවිධ 
ක්ෙෂේතවල ගැටම් ඇති වුණා. සමහර ෙවලාවට වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමහර නීති, අණපනත් විවිධ ෙබෝග 
වගාවන්වල දී ෙගොවියාට  -  සමහර පැතිවලින්  -  හරස් වුණා. ඒ 
වාෙග් විවිධ ක්ෙෂේතවල සමහර අණපනත්, සමහර පැතිවලින් 
ගැටුම් නීතිමය රාමු  -  ඉතා සරල  ෙද්  -  ෙගොවිජන ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉඳලා එතැනින් උඩට එන විට සමහර 
ෙවලාවට ෙගොවියාට බලපාපු තැන් තිබුණා. සමහර ෙගොවි සමිතිවල 
තිෙබන අරමුදල සමහර ෙවලාවකට ෙගොවියාට පාවිච්චි කරන්න 
බැහැ. සමහර නීති, රීති, අණපනත් ඒවාට හිරෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඒ විධිෙය් දැවැන්ත විද ාත්මක කරුණු මත විතරක් 
ෙනොෙවයි, පෙයෝගික කරුණු මත හිර වුණු තැන් ෙගොවියාට ඕනෑ 
තරම් තිෙබනවා.  

 
කෘෂි කර්මාන්තය දියුණූ කරන්න අපට විද ාෙව්, තාක්ෂණෙය් 

විවිධ පැති ඕනෑය කියා අපි හිතනවා. සමහර ෙවලාවට ඉඩම් නැති 
පශ්න තිෙබනවා. ෙම්වා මහා බරපතළ කරුණු ෙනොෙවයි. ෙගොවි 
ජනතාව මුහුණ ෙදන ඉතා සරල කරුණු විශාල පමාණයක් තිබුණා. 
ඒ නිසා අපි මුදල් ෙකොයි තරම් ෙයෙදව්වත් ෙමන්න ෙම් සරල 
කරුණු නිසා ඒ මුදල්වලින් ගන්න පුළුවන් විපුල ඵල  පෙයෝජන 
ගන්න බැරි වනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙපොෙහොර සංස්ථාව ගත්ෙතොත් 
පසු ගිය කාලෙය් එය දැවැන්ත පාඩු ලැබුවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙපොෙහොර ෙබදා හැරීෙම් දී වංචා, දූෂණ විශාල පමාණයක් සිද්ධ 
වුණා. සමහර ෙවලාවට ෙපොෙහොර ෙලොරි ගණන් අතුරුදහන් වුණු 
අවස්ථා තිබුණා. ෙගොවිජන ෙසේවා අංශය හරහා පහළට යන 
ෙපොෙහොර ටික ෙගොවියාට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුණු අවස්ථා 
තිබුණා; එවැනි අකමිකතා පමාණයක් සිද්ධ වුණා. මා හිතන 
විධියට දැන් යම් පමාණයකට ඒවා විධිමත් ෙවලා යනවා; ඒ සඳහා 
විධිමත් වැඩසටහනක් හදලා තිෙබනවා. මා කියන්ෙන් ඒ විධියට 
සාර්ථක ෙමෙහයුමක් හැම ක්ෙෂේතයකම යනවා නම් ෙහොඳයි 
කියලායි. ෙගොවියාට වැව් ටික ඕනෑ; ෙපොෙහොර ටික ඕනෑ. ඒක රාශී 
කරපු  වැහි වතුර ටික හරියට ෙබදා හැරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම ඔහු අර විවිධ බන්ධනයන්ෙගන් නිදහස් කරන්න ඕනෑ.  

 
සමිති සමාගම් ගත්ෙතොත් අපි ඒවා හදා තිෙබන්ෙන් ෙම්වා 

කියාත්මක කරන්න අවශ  කරන වැඩ පිළිෙවළ, අවශ  පණිවුඩය 
යවන්නයි; අවශ  නීතිමය රාමුව සකස් කර ගන්නයි. නමුත් ඒවාම 
සමහර ෙවලාවට ගැටලු ෙවලා ෙගොවියා හිර වන තැන් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මට මතකයි, මම පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ඉන්න විට 
ෙවච්ච සිද්ධියක්. ෙපොම්පාගාරෙය් ෙපොම්පය දැදුරු ඔය අයිෙන් හයි 
කර තිෙබනවා, උස්සාන ෙයෝජනා කමයට. ෙපොම්පෙයන් ඒ වතුර 
ටික ගන්න  ඕනෑ. වැස්සට ෙපොම්පාගාරය දැදුරු ඔයට කඩා ෙගන 
යනවා. කඩා ෙගන වැටිලා සතියයි, ෙදකකයි මා එතැනට ගියා. ඒ 
ෙගොවි සමිතිෙය් ලක්ෂ තුන හතරක මුදලක් හිර ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒක නිදහස් කරන්ෙන් නැහැ. අර ෙගොවි මහත්වරුන්ට 
ෙපොම්පාගාරය ෙමහාට කරලා හදලා ෙපොම්පය ෙමහාට ගන්න. 
අන්තිමට ෙපොම්පයයි ඔක්ෙකොම එහාට යනවා.  උස්සාන ෙයෝජනා 
කමය යටෙත් වවනවා. ෙම් වාෙග් සරල තාක්ෂණික කමවලින් 
කන්න ෙදකම ෙහොඳට ෙම් රෙට් කෘෂිකර්මෙය් නියැෙලන ෙගොවි 
ජනතාව සියලු ෙදනාටම ෙමෙහම පශ්න පමාණයක් තිෙබනවා. 

අද අපි කථා කරනවා, යුද්ධෙය් අවසානය ගැන. යුද්ධෙය් 
අවසාන ජයගහණය එනවා. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ෙගොවි බිම් ටික 
සංවර්ධනය කරන්න අපි පියවර තියන්න ඕනෑ. හරි නම් ෙම් අය 
වැය වැඩි බරකින් අපි කියන්න ඕනෑ උතුර පළාතටයි. ආරක්ෂක 
හමුදාව කිලිෙනොච්චිය දක්වා යන ෙමෙහයුම අද කියාත්මක 
ෙවනවා. එහි පිටුපසින් නැ ෙඟනහිරට, උතුරට කෘෂි කාර්මික 
සංවර්ධනය  එනවා. අපට ෙම් අය වැෙය් ඉලක්ක කියන්න පුළුවන්  
ෙවන්න ඕනෑ එෙහමයි. යුද්ධෙය් ෙමෙහයුම ඒ පැත්ෙතන් යන්න 
ඕනෑ. ආර්ථික සංවර්ධනෙය් ෙමෙහයුම් ෙම් පැත්ෙතන් යන්න 
ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට අප ෙද්ශපාලන විසඳුම් ගැන කියනවා. යුද 
ෙමෙහයුම කළාට පස්ෙසේ එන්න ඕනෑ ෙද්ශපාලන විසඳුම තමයි 
ආර්ථික විසඳුම. ඒ දක්වා ෙම් ෙමෙහයුම ඉදිරියට ෙගන යන්න 
ඕනෑ. 

 

 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
 (தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකයි  තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු පී. වීරකුමාර දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ரகுமார திஸாநாயக்க) 
(The Hon. P. Weerakumara Dissanayake) 
අවසර, මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, යුද ෙමෙහයුම ඒ 

පැත්ෙතන් යන ෙකොට ආර්ථික ෙමෙහයුම ෙම් පැත්ෙතන් යන්න 
ඕනෑ. ආරක්ෂක හමුදාව යුද්ධය සැලසුම් කරද්දී ෙකොෙහොමද අප 
නැ ෙඟනහිර සංවර්ධනය කරන්ෙන්, ෙකොෙහොමද අප උතුර 
සංවර්ධනය කරන්ෙන්, ෙමෙහේ තිෙබන අලුත් තාක්ෂණය 
ෙකොෙහොමද එෙහේට ෙගන යන්ෙන් යනාදිය පිළිබඳව අෙප් 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් නිලධාරී මහත්වරුන් සැලසුම් කරන්න 
ඕනෑ. 

 

අප දුටුවා පභාකරන් වැව් බැමි හාරලා තිෙබනවා. වැව් බැමි 
හාරපු භූමියකුයි අපට හම්බ ෙවන්ෙන්. ෙකෙහොමද එතැනට අලුත් 
තාක්ෂණය ෙගන යන්ෙන්? ඒ පෙද්ශවල ජනතාව නැවත පදිංචි 
කරනවා වාෙග්ම  ෙකොෙහොමද ඒ ජනතාවට අවශ  කරන පහසුකම් 
හදන්ෙන්? ෙම්වාට විසඳුම් සපයන විධිෙය් සැලැස්මක් බවට ෙම් 
අය වැය පත් විය යුතුව තිබුණා. සමහර ක්ෙෂේත සම්බන්ධෙයන් ඊට 
අදාළ ෙහොඳම සැලැස්මකට අනුව අප කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 

 

සැලසුම්කරණය මුළු රටටම අදාළයි. ඒ සැලසුම්කරණය 
ඇතුෙළේ පහළ ෙගොවි සමිතිෙය් ඉඳලා, ෙගොවියාෙග් ඉඳලා, ඊට 
පසුව ඩී. ඕ. ෙකොට්ඨාසෙය් ඉඳලා වැව දක්වා හැම පැත්තකටම 
ව ාප්ත වන අන්තර් සම්බන්ධයක් හදන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම රෙට් තිෙබන මූලික ෙද්ශපාලන අර්බුද ෙකොෙහොමද 
ආර්ථිකයට බලපාන්ෙන්, අප ෙකොෙහොමද ෙම් වුවමනාවන් 
සම්පූර්ණ කරන්ෙන්, යුද්ධය ෙකොෙහොමද කෘෂි කර්මාන්තයට 
බලපාන්ෙන් ආදී වශෙයන් හිතලා සමහර සැලසුම් හදන්නට අපට 
සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම හැම පැත්තක් ගැනම හිතලා සැලසුම් 
හැදුෙවොත් තමයි අපට ජාතික ආර්ථිකය කියන එකට පණ ෙදන්න 
කෘෂි කර්මාන්තය හරියට දායක කර ගන්න පුළුවන්  වන්ෙන්. 

 

රෙට් සහල් අවශ තාවට ෙකොෙහොමද නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්, 
ඊට අදාළ වතුර ටික ෙකො ෙහොමද ෙදන්ෙන් ආදී වශෙයන් එකින් 
එක, එකින් එක බැඳුණු සැලැස්මක් හදන්න ඕනෑ. ඉඩම් අවශ තාව 
තිෙබනවා. රෙට් සහල් අවශ තාව සපුරන්න ඕනෑ. ඊට  අදාළ වතුර 
ටික, ඊට අදාළ ෙපොෙහොර ටික ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම්  
කාරණා සඳහා එක ශතයක්වත් අපෙත් ෙනොයන්න, ෙගොවියාට 
ෙමයින් උපරිම පෙයෝජනය අර ෙගන දීම සඳහා සැලසුම් සහගත 
කමයකට ෙම් මුදල් ටික ෙයොද වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  එවැනි 
සැලැස්මක් සහිත ගමනකට අෙප් රට ආ යුතුව තිෙබනවා. සමහර 
ෙවලාවට අප ෙපොෙහොර පශ්නය ෙවනම ගන්නවා. ඉඩම් පශ්නය 
තව පැත්තකින් ගන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
 (தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 

ෙබොෙහොම ස්තූතියි ගරු මන්තීතුමනි. 
 

ගරු පී. වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
 (மாண் மிகு பீ. ரகுமார திஸாநாயக்க) 
   (The Hon. P. Weerakumara Dissanayake) 

මූලාසනාරුඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, මට තවත් විනාඩියක් 
ෙදන්න. වතුර පශ්නය තවත් පැත්තකින් ගන්නවා. එවැනි 
අවිධිමත්භාවයක් පසු ගිය කාලය තුළ තිබුණා. එෙහම එක් එක් 
පශ්න එක් එක් පැතිවලින් ගත්තාට ෙම් පශ්න තුන හතරම 
බලපාන්ෙන් එක පුද්ගලයාට; ෙගොවියාට. ඒ නිසා අප විෙශේෂෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් අවිධිමත්භාවය මඟ හැරලා, ෙම් හැම 
ක්ෙෂේතයක්ම එකට සම්බන්ධ කරපු ඒකාබද්ධ වැඩසටහනකට 
එන්නය කියා. සමහර ක්ෙෂේතවල සිටින සමහර නිලධාරින්ෙග් 
තිෙබන සැලසුම් සහගත බව අගය කරනවා වාෙග්ම, සමහර 
පැතිවල තිෙබන අඩුපාඩුකම් නිවැරදිව කර ගන්නය කියන 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ූතියි. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
 (தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 

ෙබොෙහොම ස්තූතියි ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට ගරු අමරා 
පියසීලි රත්නායක මන්තීතුමිය. 

 

[අ. භා. 1.34] 
 
ගරු අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය 

 (மாண் மிகு (தி மதி) அமரா பியசீ  ரத்னாயக்க) 
   (The Hon. (Mrs.) Amara Piyaseeli Ratnayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස,  මට කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම ඔබවහන්ෙසේට 
ස්තූතිවන්ත ෙවනවා. ෙද්ශ ගුණය, පරිසරය, පස අෙප් රෙට් සම්පත් 
හැටියට සලකනවා. ඒ අනුව බලද්දී වාරි මාර්ග, කෘෂිකර්ම, ඉඩම් 
කියන ෙම් හැම එකක්ම අෙප් රෙට් සම්පත් බවට අද පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සම්පත්වලින් අපරිම පෙයෝජනය ලබා ගැනීම 
සඳහාත්, ඒ වෙග්ම රෙට් සංවර්ධනය සඳහාත් කෘෂිකර්මය ඉතාම 
වැදගත් ෙවනවා. ඒත් එක්කම කෘෂිකර්මය නංවන්නට ඉඩම් සහ 
වාරි මාර්ග කටයුතු පෙයෝජනවත් ෙවනවා. මට ෙපර කථා කළ 
ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළා 1977 න් පස්ෙසේ කෘෂිකර්මය අඩාළ 
වුණාය කියා. එෙහම නම් මා එතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි ජලය 
නැතිව, වාරි මාර්ග කම නැතිව කෘෂිකර්මය කරන්න පුළුවන්ද 
කියා. ෙම් රෙට් විශාලම වාරි මාර්ග කමය වන මහවැලි වාරි මාර්ග 
කමය 1977 න් පස්ෙසේ ෙනොෙවයිද දියත් කෙළේ කියන එක මා 
එතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. ඒත් එක්කම එතුමා නැවත 
ඇඟිල්ල දිගු කළා, 2001න් පසුව 2002 වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
ආෙයත් කෘෂිකර්මය අඩාළ වුණාය කියා. එෙහම නම් මා එතුමාට 
කියනවා “යළි පුබුදුමු ශී ලංකා” වැඩසටහන යටෙත් රුපියල් 
ෙකෝටි හතළිස්පන් දහසකින් යටිතල පහසුකම් ඇති කරලා 
ව ාපෘති හැටෙදකක්, - ෙයෝජනා හැටෙදකක් - කියාත්මක කරන්න 
එදා සැලසුම් කර තිබුණු බව. ඒ අනුව තමයි, විෙශේෂෙයන් වයඹ 
පළාතට පෙයෝජනවත් වන දැදුරු ඔය ජලාශ ෙයෝජනා කමය 
කියාත්මක කරන්නට කටයුතු කෙළේ, සැලසුම් කෙළේ. එදා 
වාරිමාර්ග සහ ජල කළමනාකරණ අමාත වරයාව සිටි ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා දැදුරු ඔය ජලාශ ෙයෝජනා කමෙය් 
සියලු මැනුම් කටයුතු කරලා, ඒ වාෙග්ම වන්දි ෙගවන්නට අවශ  
සියලු වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කරලා, හැම ෙදයක්ම අවසන් 
කරලායි තිබුෙණ්. ඒවාට අවශ   විෙද්ශ ආධාර ෙසොයා ෙගනයි 
තිබුෙණ්. ඒ නිසා මන්තීතුමාෙග් කියමන මා පළමුෙවන්ම 
පතික්ෙෂේප කරන්න කැමැතියි. දැදුරු ඔය ෙයෝජනා කමෙය් 
සැලසුම් සකස් කරලා ෙගන ගිය ඒ වැඩ පිළිෙවළ දිගටම ෙගන 
යන්නට අද වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත තුමා ෙගන 
තිෙබන පියවර පිළිබඳ ඇත්ෙතන්ම මා පශංසා කරනවා. ඇයි? 

රජයක් බලයට පත් ෙවලා වැඩ ෙකොටසක් ආරම්භ කරලා, ඒ වැඩ 
ෙකොටස කර ගන්න බැරි වුණාම ඇතැම් ෙදපාර්තෙම්න්තු, 
අමාත ාංශ ඒ වැඩ ෙකොටස ෙවනත් පැත්තකට හරවනවා; එෙහම 
නැත්නම් ඒක ෙනොකර සිටිනවා. නමුත් ෙමතුමා දැදුරු ඔය ජලාශ 
ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කරන්න කටයුතු කිරීම මා අගය 
කරනවා වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, ජලාශය හැෙදන 
අවට පෙද්ශවල පදිංචි අයට වන්දි ෙගවීෙම් කටයුතු  පුළුවන් තරම් 
ඉක්මන් කරන්නය කියලා. මා හිතන හැටියට ඒක විෙශේෂෙයන් 
අවශ  ෙදයක්. 

 

ඒ වාෙග්ම මා මතක් කරන්න ඕනෑ, දැදුරු ඔය ජලාශෙයන් 
ලැෙබන ජලය කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් බැහැර පෙද්ශවලට 
පමණක් ෙගන යන්නට එදා සැලසුම් කළත්, අපි සාකච්ඡා කරලා 
ජලාශය නිසා ඉඩම් යට වන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලටත් 
පෙයෝජනවත් වන හැටියට එය කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබන බව. 

 

ඒත් එක්කම, වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂය යටෙත් කථා කරන ෙකොට, වැව් පතිසංස්කරණය 
කිරීම සඳහා මුදල් ෙයදවීෙම්දී තිෙබන පරස්පර විෙරෝධීතාව 
පිළිබඳව මතක් කළ යුතුව තිෙබනවා. “ගම නැඟුම” වැඩසටහන 
යටෙත් වැව් ගැඹුරු කිරීම් කර ෙගන යනවා. ෙම් වාෙය් 
ඇස්තෙම්න්තු සකස් කෙළේ කවුද, ෙකොෙහොමද? ෙමොකක්ද ෙම්කට 
තිෙබන සැලසුම? ඒක පශ්නයක්. මට ෙපෙනන හැටියට වාරි 
මාර්ග නිලධාරීන්ටත් ෙනොෙවයි; ෙවන කාට ෙහෝ ඕනෑ විධියට ෙම් 
ඇසත්ෙම්න්තු පිළිෙයල කළාද කියා හිතෙනවා. ඒ ගැන 
අධීක්ෂණයක් තිෙබනවාද කියලා අහන්න සිද්ධ  වනවා. 

 

විෙශේෂෙයන් නිදර්ශනයක්, ෙදකක් මා පකාශ කරන්නම්. 
වාරියෙපොළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඪාසෙය් ෙහට්ටිෙගදර වැෙව් 
පමාණය අක්කර එකයි. ඒක ගැඹුරු කරන්න වියදම රුපියල් 
3,74,350යි.  පුබ්ෙබෝව වැෙව් පමාණය අක්කර අටහමාරයි. ඒක 
ගැඹුරු කරන්න 3,75,000යි. පලාපත්වල වැෙව් පමාණය අක්කර 
තුනයි. ඒක ගැඹුරු කරන්නත් රුපියල් 3,75,000යි. සුන්දරගම 
වැෙව් පමාණය අක්කර එකහමාරයි. ඒක ගැඹුරු කරන්නත් 
රුපියල් 3,75,000යි. පානවෙගදර වැෙව් පමාණය අක්කර  හතයි. 
ඒක ගැඹුරු කරන්නත් රුපියල් 3,75,000යි. ඉහළෙවල වැෙව් 
පමාණය අක්කර නවයයි. ඒෙක් ෙසොෙරොව්ව, වාන, බැම්ම සකස ්
කරන්නත් රුපියල් 3,75,000යි. ෙමන්න ෙම්  විධියට එකම 
මුදලක්. ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. ෙමොන පමිතීන් යටෙත් ෙම්වා 
ඇස්තෙම්න්තු කළාද කියා අපට හිතා ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මා 
හිතන හැටියට, ඒවා පාෙද්ශීය මට්ටමින් ෙකෙරන වැඩ කටයුතු 
වුණත්, ඒ පිළිබඳව අෙප් ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කළ යුතුව තිෙබනවා. 

 

අනික් එක, ෙම් වැව් ගැඹුරු කිරීම පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට 
අපි දන්නවා, අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම් වැව්වල ෙරොන් මඩ 
එකතු ෙවලා තට්ටුවක් හැදිලා තිෙබන බව. ඒ තට්ටුව 
ස්වාභාවිකවයි හැදිලා තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් ෙම් ජලය පතුලට 
කාන්දු වීම වළක්වනවා; ඉෙබ්ටම ඒ ෙද් සිද්ධ වනවා. නමුත් ෙම් 
වැව් ගැඹුරු කිරීම නිසා ෙමොකද වන්ෙන්? ජලය පතුලට කාන්දු වන 
එක නැවතත් වැඩි වනවා; වතුර රඳා සිටින්ෙන් නැහැ. සමහර විට 
වැව් පතිසංස්කරණය කරනවාය කියා දැනට පෙබෝධයක් ඇති 
ෙවයි. නමුත් අනාගතෙය් පතිඵල ඉතාමත් කනගාටුදායකයි. එෙහම 
නම් ෙමච්චර මුදල් සම්භාරයක් වියදම් කරලා කරන වැඩ 
කටයුතුවල සාර්ථකත්වයක් තිෙබනවාද කියා අපට අහන්න සිද්ධ 
වනවා. ගණන් මිනුම් වශෙයන් තවත් පකාශ කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 

 

තවත් වැඩසටහනක් තමයි පුනර්ජීවන අරමුදල. පුනර්ජීවන 
අරමුදල යටෙත් වැව් පතිසංස්කරණය කරනවා; වැව් හාරනවා. 
ඒවාෙය් විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොන්තාත්කාරයන්ට ඕනෑ විධියටද, ෙවන 
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ෙමොකක්වත් කමයක් නිසාද කියන එක මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන 
අපට හුඟක් දුරට හිතන්න සිද්ධ ෙවයි. පුනර්ජීවන අරමුදලින් 
කරන්ෙන්ත් වැව් හැරීම පමණමයි. මා හිතන්ෙන් වාරි මාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුව අක්කරයකට නිශ්චිත මුදලක් තිෙබනවා. 
සමහර අවස්ථාවල ඒක ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳවත් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

 
ඒ එක්කම ඇළ ෙව්ලි පතිසංස්කරණය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 

වැවකින් වැවකට, වැවකින් කුඹුරකට ජලය ෙගන යනවා. ඒ 
වාෙග්ම තවත් වැවකට ජලය ෙගන යන ඇළ ෙව්ලි තිෙබනවා. අද 
ෙම් ඇළ ෙව්ලි පතිසංස්කරණය කිරීමක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ජල කළමනාකරණයක් කරන්න විධියක් නැතුව තිෙබනවා. 
ඒ පතිසංස්කරණයන් හුඟක් දුරට අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
එක්කම අසාර්ථක ෙවච්ච මහා පරිමාණ ෙයෝජනා කම ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. දැදුරු ඔෙයන් වතුර ගන්න ආසියානු සංවර්ධන 
ෙයෝජනා කමෙයන් ලක්ෂ 350ක් වියදම් කරලා ෙසංගල් ඔය 
ව ාපාරය කියාත්මක කළා. මා හිතන්ෙන් ඒ, 1994 දී චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිනියෙග් කාලෙය්දීයි. නමුත් 
අෙප්ක්ෂිත විධියට වතුර ලබා ෙදන්නට බැරි වුණා. ඊට පසු ලක්ෂ 
200ක් වියදම් කරලා නැවතත් හැදුවා. දැදුරු ඔෙය් වැලි හාරලා 
ගැඹුරු වැඩි වු නිසා ඒකත් කර ගන්න බැරි වුණා, ඒකත් 
අසාර්ථකයි. තවම ඒ පශ්නය විසඳිලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම දැන් 
නැවතත් මුදල් වියදම් කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒකවත් 
සාර්ථකව ඉෂ්ට කරන්නටය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් 
ඇමතිතුමා නම් ෙම් සභාෙව් නැහැ.  ඒ වුණත් එතුමා දැන ගනීවි. ඒ 
නිසා ඒකවත් සාර්ථකව කරන්නය කියා මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
අනික් කාරණය තමයි ෙපොඩි වැව් සංවර්ධනය. වයඹ පළාෙත් 

විෙශේෂෙයන් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ත්, වාරියෙපොල, 
පඬුවස්නුවර  වැනි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල වැඩිෙයන් 
තිෙබන්ෙන් කුඩා වැව්. මහා පරිමාණෙය් වැව්වලට වඩා කුඩා වැව් 
තමයි තිෙබන්ෙන්. අක්කර එෙක් වැව් ෙවන්න පුළුවන්. සමහර 
ෙවලාවට අක්කර ෙදෙක් වැව් ෙවන්න පුළුවන්. ගම නැඟුෙමන් 
ඒවා පතිසංස්කරණය කර ෙගන යනවා. ඊට  පසුව නැවතත් 
ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවනුත් ඒවා පතිසංස්කරණය 
කරනවා. වාරිමාර්ග අමාත ාංශෙයනුත් පතිසංස්කරණය කරනවා. 
රාජ  ෙනොවන සංවිධානවලිනුත් පතිසංස්කරණය කරනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම මූලික පරීක්ෂණයක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. 
කිසිම සම්බන්ධීකරණයක් නැහැ. රජෙය් මුදල් අපරාෙද් වියදම් 
ෙවනවා. ෙම්ක පතිසංස්කරණයකට සුදුසුද නැද්ද කියා ෙපර 
විමසුමක් නැතුවයි ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඇත්ෙතන්ම අපට කනගාටු  හිෙතනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු කෘෂිකර්ම 
සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා ඇමතිතුමා ෙමොරගහකන්ද ජලාශය 
ගැන පකාශ කළා. ෙමොරගහකන්ද ජලාශෙයන් ගල්ගමුව, යාපහුව, 
නිකවැරටිය කියන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලට ජලය ලබා ගන්න 
අෙප් කාලෙය්දී සැලසුම් කරලා තිබුණා. ඒක ඒ විධියටම 
කියාත්මක ෙවනවාද දන්ෙන් නැහැ. කුරුණැගල දිස්තික්කෙය්, 
වියළි කලාපෙය් පිහිටි ඒ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල මහා 
පරිමාණෙය් වැව් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒවාට ජලය ලබා 
ෙදනවාය කියන්ෙන් රට නිකම්ම ස්වයංෙපෝෂිත ෙවනවාය කියන 
එකයි. ඒ නිසා ෙමොරගහකන්ද ජලාශෙයන් ගල්ගමුව, යාපහුව 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලට ජලය ලබා ෙදනවාද කියන එක 
අහන්න සිද්ධ ෙවනවා. මම ඒ පිළිබඳවත් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. අපට ෙපෙනන හැටියට ෙම් වැඩ කටයුතු කරද්දී මුදල් 
පමාද වී ලැෙබනවා. අපට දැෙනන හැටියට ෙගවීම් වලට මුදල් 
ලැබිලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඊෙය් අලුතින් චක ෙල්ඛයක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා, වැඩ පටන් ගන්න එපාය; ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න 
එපාය කියා. එෙහම චකෙල්ඛයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියා අපට 
දැන ගන්න ලැබී තිෙබනවා. සමහර විට අවුරුද්ද අවසානය නිසාද 
එෙහම නැත්නම් මුදල් ෙනොමැතිකමද දන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහම 
හරි ඒ ගැන අපට දැන ගන්න ලැබී තිෙබනවා. 
 

ඒ එක්කම වාරිමාර්ග යටෙත් කථා කරද්දී, වාරිමාර්ග කමය 
හරහා ඇළ ෙව්ලි ශුද්ධ කරන්ෙන් ෙහෝ වැව් පතිසංස්කරණය 
කරන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම කුඹුරුවලට ජලය ලබා ගන්නටයි. මෙග් 

මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, වාරියෙපොල පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල 
පෙද්ශෙය් ෙනල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හිරිවැව කියලා රජෙය් 
වැවක් තිෙබනවා. ෙම් වැෙව් ෙව්ල්ල අවහිර කරලා. ඒ ෙව්ල්ළ 
අවහිර කෙළේ කවුද? ඒ පෙද්ශෙය් පලිපාන කියලා වත්තක් 
තිෙබනවා; ෙම් ළඟ දී ඒ වත්ත මිලයට ගත්තා ෛවද  අනුර 
විෙජ්වර්ධන කියලා ෙකෙනක්. ඒ වැෙවන් කුඹුරුවලට වතුර 
ලැෙබන ෙව්ල්ල අවහිර කරලා, නීති විෙරෝධී ෙලස ඒ ෙව්ල්ල වසා 
දමන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙකොච්චර පැමිණිලි කළත් 
සාධාරණ විසඳුමක් ලැබිලා නැහැ. ජනාධිපතිතුමාටත් පැමිණිලි කර 
තිෙබනවා. ඒ වෙග්ම ගරු කථානායකතුමාට, කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුමාට, ගාමීය කර්මාන්ත, ස්වයං රැකියා ඇමතිතුමාට, 
ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙකොමසාරිස් ජනරාල්, නිෙයෝජ  
ෙකොමසාරිස්, ගරු දිස්තික් ෙල්කම්තුමා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා 
කියන ෙම් අයට පැමිණිලි කර තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා 
යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදුවා. ෙම් වැෙඩ් කරන්න එපා කියලා 
2008.11.12 වැනි දින තහනම් කර තිෙබනවා. එෙහත් හදිසිෙය් - 

 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார) 
(The Hon. Hemakumara Nanaylakkara) 
ෙමොකක්ද වැව? 
 

ගරු අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය 
 (மாண் மிகு (தி மதி) அமரா பியசீ  ரத்னாயக்க) 
   (The Hon. (Mrs.) Amara Piyaseeli Ratnayake) 

හිරිවැව. 
 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார) 
(The Hon. Hemakumara Nanaylakkara) 
මට ඒ ලිපිෙය් පිටපතක් ෙදන්න පුළුවන්ද? 
 

ගරු අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය 
 (மாண் மிகு (தி மதி) அமரா பியசீ  ரத்னாயக்க) 
   (The Hon. (Mrs.) Amara Piyaseeli Ratnayake) 

මම ෙදන්නම්. විස්තර ටික ඔක්ෙකොම ෙදන්නම්. 
 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් කියනවා ජනාධිපතිතුමාෙග් 

පවුෙල් ෛවද වරෙයක්ය කියලා. නිෙයෝජ  ෙකොමසාරිස්, ඩී. ඕ. 
පාෙද්ශීය නිලධාරි ෙම් හැම ෙදනාම බිය වද්දලා එයාෙග් අභිමතය 
පරිදි තමයි ෙම් වැඩ කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්. අද ෙගොවීන් 
අසරණ ෙවලා තිෙබනවා. දැන් පැළ ෙගොයම් තිෙබන්ෙන්. ඒවාට 
වතුර ලබා ගන්න විධියක් නැතිව තිෙබනවා. ෙදවියන්ෙග් නාමයට 
ඊෙය් ෙපෙර්දා  වැහැපු නිසා සමහර විට ෙගොයම්වලට නම් 
හානියක් නැති ෙවයි. නමුත් ෙම් කියාදාමය පිළිබඳව ෙසොයා බලන 
හැටියට මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලා සිටින්න 
කැමැතියි. 

 
ඒ ෙකොෙහොම වුණත් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පගතිය 

නම් අඩු ෙවලා තිෙබන බව අපට කියන්න පුළුවන්. 2008 වර්ෂෙය් 
පගතිය සෑෙහන්න අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට එක ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද? වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ක්ෙෂේත 
නිලධාරින් හැටියට ඉංජිෙන්රු සහකාරවරුන්ෙග් වෘත්තිය 
කියාමාර්ගය දික් ගැස්සීම තමයි ඒකට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
අයෙග් ෙසේවා ගැටලු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත් ඒවා 
විසඳා ගන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ අය යටෙත් ෙසේවය කරන කාර්මික 
නිලධාරිනුත් ඒ අයත් එක හා සමානව සලකා තිබීම ගැනත් ඒ අය 
විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ක්ෙෂේත නිලධාරින්ෙග් වැටුප් විෂමතා සකස ් කර දීලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම වරපසාද ෙනොලැබීම ආදී ෙම් හැම ෙද්ම පිළිබඳ තිෙබන 
පමාදය නිසා ඒ අයෙග් වැඩ පිළිෙවළ හුඟක් දුරට මන්දගාමීව කර 
ෙගන යනවාය කියන එකත්, ඒක සංවර්ධනයට බලපානවාය 
කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[ගරු අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය] 

ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය පිළිබඳව කථා කරනවා නම් 
“අපි වවමු - රට නඟමු” කියන ෙත්මාව යටෙත් කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශය හුඟක් වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා. 2007 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙයන් ෙගවතු වගා තරඟයක් සූදානම් කළා, 
“ෙද්ශීය ආහාර නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීෙම් ජාතික ෙමෙහයුම 2007 
- 2010 -  ජාතික ෙගවතු වගා මහ තරඟය” කියා. ෙමන් ෙම් තරගය 
පවත්වන ක්ෙෂේත හතක් සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික 
ෙගවතු, කෘෂිකර්ම හා පර්ෙය්ෂණ, රාජ  අංශෙය් කාර්යාල ෙගවතු 
ආදර්ශන, පාසල් ෙගවතු ආදර්ශන, පාසල් ළමුන්ෙග් ෙගවතු, රාජ  
අංශෙය් නිලධාරින්ෙග් ෙපෞද්ගලික ෙගවතු හා නිල නිවාස ෙගවතු, 
මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් ෙගවතු. ෙකොන්ෙද්සි ගණනාවක් දමා 
ෙමන්න ෙම් විධියට  ෙම් තරඟය පවත්වන්න කටයුතු ෙයදුවා. ඒ 
වාෙග්ම තරඟය පැවැත්වූවා. ෙකොෙහොම හරි ෙම් ක්ෙෂේත හතට 
පාසල් ෙගවතු තරඟයක් ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ෙහොඳයි. ඒ හරහා ජයගහණය ලබන්න ඇත්ෙතන්ම 
පාසල් යන ළමයි උනන්දු ෙවයි. නිකම් ඉන්න අයත් උනන්දු ෙවයි. 
ඊළඟ වර්ෂයට එය ආදර්ශයක් ෙවයි. ඒ පිළිබඳව සැකයක් නැහැ. 
නමුත් 2008 ෙදසැම්බර් මාසෙය් මාකඳුර කෘෂිකර්ම 
මධ ස්ථානෙය්දී අෙනක් ක්ෙෂේත සියල්ලම සඳහා ත ාග සුළු 
ත ාග ලබා දී තිෙබනවා. නමුත් පාසල් තරඟෙයන් ජයගහණය 
කරපු අයෙග් ලකුණු නිකවැරටිෙය් කෘෂි අධ ාපන අධ ක්ෂ හරහා 
දිසාපති ෙවත යවා තිෙබනවා. පාසල් හා පාසල් ශිෂ  ක්ෙෂේතයට 
අයත් අයෙග් ෙගවතු පිළිබඳව අධීක්ෂණයක් කර නැහැ. 
අධීක්ෂණයක් කළාට ඒ අයට අඩු තරමින් පාෙද්ශීය මට්ටමින් වත් 
දිස්තික් මට්ටමින්වත් පළාත් මට්ටමිනවත් සහතිකයක් පමණක්වත් 
ලැබිලා නැහැ. ඒක විශාල අඩුවක්. අපි ඒ උදවිය දිරිමත් කරන් 
ඕනෑ. ඒත් එක්කම 100 ෙදෙනක් රට යවනවා කියා තිබුණා. නමුත් 
ඒ කිසිම ෙදයක් ඉෂ්ට ෙවලා නැති බව මම අවධාරණෙයන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. 

 

ෙපොෙහොර පිළිබඳව ගනිමු. ෙපොෙහොර ගැන කථා කරද්දී 
කාබනික ෙපොෙහොර පිළිබඳව අෙප් අමාත තුමා සඳහන් කළා. 
ඇත්ෙතන්ම අපි අගය කරනවා, කාබනික ෙපොෙහොර පිළිබඳව දැඩි 
අවධානය ෙයොමු කිරීම. කාබනික ෙපොෙහොර ව ාප්ත වීම 
පරිසරයටත් වැදගත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ යටත් වැදගත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා අපි අනුමත කරනවා. නමුත් රසායනික ෙපොෙහොර 
ෙයදීමත් අනිවාර්යෙයන් සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් ෙපොෙහොර නියම 
ෙවලාවට ෙබෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක අෙප් අමැතිතුමන්ලාත් 
අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. වී ඉහින ෙකොට 
ෙපොෙහොර දමන්න තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙහොර ෙයෙදන්ෙන් නැහැ. 
ඒවා ෙවලාවට හම්බ ෙවන්ෙනත් නැහැ. ෙපොෙහොර ෙබදීම 
ෙගොවිජන ෙසේවා නිලධාරීන්ෙග්, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ සහකාර 
නිලධාරීන්ෙග් ඒකාධිකාරයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොෙහොර 
ෙබදීමට කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව එක 
මන්තීවරෙයකුත් සඳහන් කරනවා මට ඇහුණා. පසු ගිය 
කන්නවලදී ෙනොෙයකුත් විධිෙය් අකමිකතා සිද්ධ වුණා. මම එයින් 
එකක් ෙදකක් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් හැම 
තැනම ඒ වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ වුණා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථකව, අවංකව ෙකෙරන්න නම්  ෙගොවි හැඳුනුම් පත් නිකුත් 
කර පසිද්ධිෙය් ෙපොෙහොර ෙබදා දීෙම් කමයක් ඇති කරන්න ඕනෑ 
කියා මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා. ඒත් එක්කම කාබනික 
ෙපොෙහොර වැඩසටහනත් ව ාප්ත කරමු කියන එකත් මා ෙයෝජනා 
කරන්න කැමැතියි.  
 

කෘමිනාශක භාවිතය ගනිමු. ඒක විශාල පශ්නයක්. ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් ආහාර දව  ලබා ගන්නා බව අපි දන්නවා. නුසුදුසු 
විධිෙය් රසායනික දව  එළවලු වර්ගවලට ෙයොදනවා. අද 
බලන්න, දහ ෙදෙනක් ගත්ෙතොත් එක් ෙකෙනකුට පිළිකා ෙරෝගය, 
දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය තිෙබනවා. ෙමෙහම ෙවන්ෙන් 
කෘෂිරසායනික ෙයදීම නිසායි. එදා වාෙග් ෙනොෙවයි අද නගරෙය්ත් 
තිබ්බටු විකුණන්න තිෙබනවා. ෙම්වාට දමන්ෙන් ෙමොනවාද ? 
කුෙර්ට. කුෙර්ට කියන්ෙන් මිනී මරන කෘෂිනාශකයක්. ෙම්වා ගහට 
ඇවිල්ලා ෙගඩියට එනවා. ගහ ආරක්ෂා කරන්න ෙගඩි ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ තරම් කම තිෙබනවා. මෙග් වත්ෙතත් තිබ්බටු ගස ්

 තිෙබනවා. අපි කවදාවත් ඒවාට කෘෂිරසායනික දව  ඉසින්ෙන් 
නැහැ. ඒ ගස ්හදලා ෙනොෙවයි, ඉෙබ්ට හැදිලා. නමුත් ෙගඩි කනවා. 
ෙම්ක ෙගොවිෙයෝ මුදල් ලබා ගැනීමට කරන ෙදයක් ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙකෙසල් වැඩි ෙදනකු භාවිතා කරන පලතුරක්. දැන් දැන් 
ෙකෙසල් ෙගඩියක් කන්නත් භය තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙකෙසල්වලටත් කුෙර්ට ෙයොදනවා කියලා අපට දැන 
ගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ෙම් නිසා ජීවිත අකාලෙය් විනාශ 
ෙවනවාය කියන එක තමයි අපට කියන්නට තිෙබන්ෙන්. උඩ රට 
පැත්ෙත් ෙබෝංචි වාෙග් හැම එළවලුවලුවකටම කෘෂිරසායනික 
දව  ඉහිනවා. මුලට තැන්පත් වනවා කියන්ෙන් වඩාත් වැඩිෙයන් 
ඵලයට ඇද ගන්නවා කියන එකයි. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා 
සිටින්නට කැමැතියි, කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය මැදිහත් වීෙමන් අෙප් 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාත් ෙමය අනුමත කරනවා ෙවන්න පුළුවන් - 
කරුණාකර කුෙර්ට වෙග් විෂ කෘමිනාශක ආනයනය 
සම්පූර්ණෙයන් නතර කරන්න කියා. ඒවාෙය් බදු වැඩි කරන්න 
ඕනෑ නැහැ, ඒවා ආනයනය සම්පූර්ණෙයන් නතර කළ ෙහොත් මම 
හිතනවා, ෙම් රෙට් ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න අපට පුළුවන් 
ෙවයි, ෙසෞඛ  සම්පන්න ජනතාවක් ඇති කර ගන්න අපට පුළුවන් 
ෙවයි කියලා. එළවලු කන්න එපා, පලතුරු කන්න එපා කියලා 
කාටවත් කියන්න අපට බැහැ. අපි දන්නවා, ආනයනික 
පලතුරුවලට ඒවා කල් තියා ගන්න ෙනොෙයකුත් ෙබෙහත් වර්ග 
ඉහින බව. ඒක අපි විෙව්චනයට ලක් කරනවා. නමුත් අෙප් රෙට් ඒ 
ෙකෙරන ෙද් වළක්වන්න කමයක් ෙයොදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
අනර්ථකාරී කෘමිනාශක ආනයනය නවත්වන්න කියා විෙශේෂෙයන් 
මම රජෙයන් ඉල්ලන්න කැමැතියි.   

 
අපි වවමු - රට නඟමු වැඩසටහනට අයත් තවත් වැඩසටහනක් 

තමයි සත්ව කිරි නිෂ්පාදනය. එෙහම ෙන්ද ඇමතිතුමා ? 
 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார) 
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
ඒකට සමගාමීව. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියට විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.  
 
ගරු අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அமரா பியசீ   ரத்நாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Amara  Piyaseeli  Ratnayake) 
ආනයනික කිරි පිටිවල බද්ද වැඩි කර තිෙබනවා. මම 

හිතන්ෙන් ඒ, හරක් ආනයනය කරන්නත් ඉස්සරයි. කිරි හරකුන් 
වැඩි කරලා කිරි ලැෙබන ෙකොටයි කිරි පිටි ෙගන්වීම සීමා කරලා 
බද්ද වැඩි කරන්න අවශ  වන්ෙන්. ඒ ෙද් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.  

 
ඊටත් වඩා ෙම් රෙට් ෙලොකුම ෙගොවි ෙපොළ තමයි හම්බන්ෙතොට 

දිස්තික්කෙය් තිෙබන රිදියගම ෙගොවි ෙපොළ. එය ලංකාෙව් ෙලොකුම 
ෙගොවි ෙපොළයි. අක්කර තුන්දහස් ගණනක් විශාලයි. හරක් ඉන්ෙන් 
300ක් විතරයි. මම හිතන්ෙන් කිරි පිටි බද්ද වැඩි කරනවාට වැඩිය 
ෙහොඳයි, ඒ ෙගොවි ෙපොළට හරක් විශාල සංඛ ාවක් ලබා ෙදන එක. 
මම දන්නවා, නිකවැරටිය ෙගොවි ෙපොළටත් අද ඒ තත්ත්වය 
ෙබොෙහො දුරට උදා ෙවලා තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම 
කුරහන්, කව්පී වෙග් ෙද්වල් බද්ද වැඩි කළාට අපි විරුද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒවා අද අදම වගා කරන්නට පුළුවන්. 
නමුත් ෙම් වාෙග් කිරි පිටිවල  බද්ද වැඩි කිරීම තුළින් මා 
හිතනවා, කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා. හරකුන් 
ෙබෝ කිරීම වැඩි කරලා, කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා ඒ බද්ද වැඩි 
කරනවා නම් වැඩි කළාට කමක් නැහැ කියන එක මා මතක් 
කරනවා.  

 
ඉඩම් පිළිබඳව කථා කරන්නටයි මා ඊළඟට සුදානම් වුෙණ්. 

ඒකට මට ෙව්ලාවක් නැති බව අෙප් මූලාසනාරූඪ ෙගෞරවණීය 
ස්වාමින් වහන්ෙසේ සඳහන් කරනවා. ඒ ෙකොෙහොම වුණත් රජෙය් 
ඉඩම්වල - ගරු ඇමතිතුමා කියනවා මම අහෙගන හිටියා -  බෙලන් 
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2008 ෙනොවැම්බර් 26 1751 1752 

පදිංචි වුණු අයට නම් ඉඩම් බලපත ෙදන්ෙන් නැහැයි කිව්වා. 
නමු.ත් රජෙයන් ෙබදාදුන්නු ඉඩම්වල ඉන්න සමහර අයට ඒවාට 
බලපත ලබා දී තිෙබනවා. සමහර අයට සින්නක්කර ඔප්පු දීලාත් 
තිෙබනවා. සමහර අයට ලබා දී නැහැ. ෙම් එකම 
අවස්ථාවකදී  ෙබදලා දුන්නු ඉඩම්. සමහර ෙව්ලාවට ෙද්ශපාලන 
ෙහේතූන් මත සමහර අයට ඔප්පු ෙදන්ෙන් නැහැ, සමහර අයට ඔප්පු 
දීලා තිෙබනවා. ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
ජනතාව හැම ෙදනාටම ෙම් මහ ෙපොෙළොව අයිතියි. ෙම් 
හැෙමෝෙග්ම ෙපොෙළොවයි. එෙහම නම් කාටත් පුළුවන් හැටියට 
ඉඩම් නැති අයට ඉඩම් ෙබදා දීම විෙශේෂෙයන් අවංකව සිද්ධ  කරන 
ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. කරුණු තිබුණා වුණත් මම මීට වඩා 
කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඔබ වහන්ෙසේට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඩ ෙවනවා. 
 

[අ. භා. 2. 00] 
 
ගරු සිරිපාල ගම්ලත් මහතා (ෙගොවිජන ෙසේවා නිෙයෝජ  

අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சிறிபால கம்லத் - கமநல ேசைவகள் பிரதி  

அைமச்சர்)  
(The Hon. Siripala Gamlath - Deputy Minister of Agrarian 

Services) 
මූලාසනාරූඪ ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙගන් අවසරයි. 

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත ාංශෙය්ත්, වාරිමාර්ග හා ජල 
කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය්ත්, කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා 
ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත ාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ පිලිබඳව විවාදයට 
ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්දී අදහස් කිපයක් ඒක රාශි කරන්නට 
ලැබීම ගැන මම පළමුෙවන්ම ඉතාම සතුටට පත් ෙවනවා. 

 
පළමුෙවන්ම අෙප් අමරා පියසීලී රත්නායක මන්තීතුමිය 

ෙපොෙහොර ෙබදා හැරීම පිළිබඳව කළ පකාශයට මම උත්තරයක් 
ෙදන්න ඕනෑ. 2008/2009 මහ කන්නය සඳහා අවශ  සියලු 
ෙපොෙහොර ෙතොග ෙම් වන විට අෙප් රට තුළ තිෙබනවා. ඒ විෙග්ම 
සැම දිස්තික්කයකම ඒ ෙපොෙහොර ෙබදා හැරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කමවත්ව කියාත්මක ෙවනවා. අපිට නම් කිසිම පැමිණිල්ලක් ලැබී 
නැහැ. ෙපොෙහොර අසවල් පෙද්ශයට නැහැ කියා. [බාධා කිරීමක්] 
දැන්  ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථාන හරහා ෙම් වැඩ පිලිෙවළ ෙගොවි 
මහත්මයාට  -   

 
ගරු අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அமரா பியசீ   ரத்நாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Amara  Piyaseeli  Ratnayake) 
එෙහම තමයි ඉස්සරත් කෙළේ.  නමුත්  ඒ දවස්වල ඕනෑ තරම් 

අකමිකතා සිද්ධ වුණා. මම කිව්ෙව් ඒකයි, ෙගොවි හැඳුනුම් පත් දීලා 
පසිදිධිෙය් ඒක කරන්න කියලා. 

 
ගරු සිරිපාල ගම්ලත් මහතා  
(மாண் மிகு சிறிபால கம்லத்)  
(The Hon. Siripala Gamlath) 
ෙගොවි නාම ෙල්ඛන හරහා ෙබදා හැරීෙම් දි ෙම් පිලිබඳව 

අපහසුතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම සෑම ෙගොවි මහත්මයකුටම තමන් වගා කරන 
කුඹුරට අවශ  ෙපොෙහොර ෙතොගය ෙබදා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථකව කියාත්මක ෙවනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්න ඕනෑ. 

 
අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ඉදිරිපත් 

කළ හතර වන අය වැෙය් කාරක සභා අවස්ථාවයි. අවුරුදු 3ක 
කාර්ය භාරයක් අවසාන කර කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් අද 
අදහස් පකාශ  කරන අවස්ථාෙව්දී ෙමවර අය වැය කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතය තවත් ඉදිරියට ෙගන යන්න, දිරි ගන්වන්න ඉදිරිපත් වුණු 
අය වැයක් විධියට තමයි මම දකින්ෙන්. පළමු ෙවනි අය වැෙයන් 
පටන් ගත්ත ෙපොෙහොර සහනාධාරය එනම් එදා වී මිල රුපියල් 15ට 
16ට තිෙබන අවස්ථාෙව්, ඒ වාෙග්ම ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 
1,500ට විතර අඩුව තිෙබන අවස්ථාෙව්දී රුපියල් 350ට ෙදන්න 
පටන් ගත්ත ෙපොෙහොර මිටිය අද රුපියල් 6,000ක් වුණත්  

ඒ වාෙග්ම අද වී කිෙලෝ එකක් රුපියල් 32ට වැඩි වුණත් එදා පශ්න  
විධියටම ඒ ෙපොෙහොර මිටිය ෙගොවි මහත්මයාට  ලබා ෙදන්න ෙම් 
අය වැෙය්ත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 
25,000ක් ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා. ගිය වර ෙපොෙහොර දීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 26,950කට වැඩි මුදලක් අපට අවශ  වුණා. 
ෙම් වැඩ පිලිෙවළ නිසා 2008 වර්ෂෙය්දී ෙම් රෙට් අවුරුද්දක් තුළ 
නිපදවුණු වැඩිම වී අස්වැන්න වන ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 3.8ක් 
ලබා ගන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. 

 
අද  උෙද් අදහස් පකාශ කළ ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා 

මන්තීතුමා අෙපන් ඇසූ පශ්නයක් තමයි පාන් හදන්න සියයට 
100ක් ම හාල් පිටි ෙයොදා ගන්නවාද කියන එක. මම පැහැදිලිවම 
කියන්න ඕනෑ, තවමත් අපි අෙප් රටට අවශ  සහල් 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 100ක් ස්වයංෙපෝෂිත නැහැ කියන එක. 
2009 වසෙර්දී අපි ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 4.2ක වාර්තාගත 
අස්වැන්නක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හැබැයි අතිරික්තයක් නැති 
නිසා අපි හාල් ටික පිටි කරන්න ගිෙයොත් ඉතා ඉක්මනින් අපට 
තවත් හාල් අවශ  ෙවනවා. අපි පාන්වලට සියයට 100ක් හාල් පිටි  
ෙයොදා ගත්ෙත් නැති වුණත් අද ෙද්ශීය ආහාර විධියට ඉඳි ආප්ප, ඒ 
වාෙග්ම පිට්ටු වැනි ෙද්වල් හදලා සියයට 100ක්ම හාල් පිටි 
පාවිච්චිය ෙම් රෙට් ජනතාවට හුරු කරමින් පරිෙභෝජනෙය් 
ෙවනසක් ඇති කරමින් යනවාය කියන එක මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මීට වඩා අඩු වී නිෂ්පාදනයක් තිබුණ 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් වී අතිරික්තයක් තිෙබනවාය කියා වීවලට 
ලැෙබන්න ඕනෑ මිල ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේත ය, ඒවාෙග්ම වී වගාව අතහැර දමා තිබුණා. 
නමුත් අද සෑම පෙද්ශයකම පුරන් කුඹුරු සියයට සියයක්ම 
අස්වැද්ෙදනවා. එයින් සියයට 85කට වැඩි පගතියක් ෙම් වන 
ෙකොට අපි ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සෑම දිස්තික්කයකම 
වගා කරන්න පුළුවන් හැම බිම් අඟලක්ම වගා කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙනකුත් අතිෙර්ක ෙබෝගවලට වැඩිය වී වගාව 
සඳහා ෙගොවි මහත්වරු විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වනවා. මඩ ඉඩම්වල 
වාෙග්ම ෙගොඩ ඉඩම්වලත් වී වගා කරන්නට අද ඔවුන් උනන්දු 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය යල් කන්නය ගත්තාම 
ඉතාම වාර්තාගත අස්වැන්නක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. සියයට 45ක 
පගතියක් ලබා ගන්නට අපට පුළුවන්කමක් ලැබී තිෙබනවා. මම 
විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. මිට ඉස්සර වී වගාවට 
තිබුණු එකම ගැටලුව වුෙණ් අප විෙද්ශ ෙගොවියා මත 
බලාෙපොෙරොත්තු තබා ෙගන සිටීමයි; විශ්වාසය තබා ෙගන සිටිමයි. 
අපට අඩු මුදලකට පිට රටින් සහල් ෙගන්වන්නට පුළුවන් නම් අපි 
වැඩි වියදමක් දරා ෙගන වගා කරන්ෙන් ඇයි? තමන් වියදම් කරන 
මුදලට සරිලන ලාභයක් ලැෙබන්ෙන් නැති නිසා ෙගොවි මහත්වරු 
අකර්මන  වුණා. ඒ වාෙග්ම හැම තැනකම උද්ෙඝෝෂණ කරන්නට 
පටන් ගත්තා. නමුත් අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද 
චින්තනය තුළ කටයුතු  කරමින් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
අමාත තුමාත්, ඒ වාෙග්ම ෙහේමකුමාර නානායක්කාර 
අමාත තුමාත් “අපි වවමු  -  රට නගමු”  කියන ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
දිරි ගැන්වීෙම්  ජාතික වැඩසටහන කියාත්මක කර ෙගන යනවා. 

 
පසු ගිය කාලෙය් හැම ෙකෙනක්ම කථා කෙළේ සහල් මිල 

ගැනයි.  සහල් මිල රුපියල් 100 දක්වා වැඩි ෙවනවාය කිව්වා.  
දැන් සහල්වලට පාලන මිලක් නියම කර තිෙබනවා. අද සාමාන  
ජනතාවට ෙහොඳ වර්ගෙය් සම්බා සහල් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 
70කට ලබා ගන්නට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. අද ෙහොඳ වර්ගෙය් 
සහල් කිෙලෝ එකක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 70යි. නාඩු සහල් 
කිෙලෝ එකක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 65යි.  අද ෙගොවි 
මහත්මයකුට සම්බා වී කිෙලෝ එකක් රුපියල් 38කට විකුණා 
ගන්නට පුළුවන්. අද සම්බා වී කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 38යි. 
නාඩු වී කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 33ක්  34ක් පමණ ෙවනවා.  
එෙහම නම් අද ෙගොවි මහත්මයාත්, පාරිෙභෝගික යාත් සතුටු 
කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් අමාත ාංශය කියාත්මක 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් කෘෂිකර්ම වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදනයන් දිරි ගැන්වීම සඳහා තමයි පිට රටින් ෙගන්වන 
බඩුවලට-විෙශේෂෙයන්ම අපට වගා කරන්න පුළුවන් ෙද්වලට-පන 
වන ෙසස් බද්ද වැඩි කර තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම තිරිඟු පිටි මත 
පැන ෙවන තීරු බද්ද සියයට 6 සිට 10 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. 
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[ගරු සිරිපාල ගම්ලත් මහතා]  

අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන දිරි ගන්වන්නට, සහල් පිටි, කුරක්කන් පිටි 
වැනි ෙද්ශීය පිටි නිෂ්පාදන දිරි ගන්වන්ට ආනයනය කරන තිරිඟු 
පිටි සඳහා සියයට 5ක බද්දක් පනවා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
කුරක්කන්, කව්පී, මුං ඇට වැනි ෙද්ශීය කෘෂි නිෂ්පාදන දිරි 
ගැන්වීම සඳහා ආනයනය කරන එවැනි නිෂ්පාදන සඳහා සියයට 
15ක ෙසස් බද්දක් පැන වීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. අෙප් රටට 
අවශ  පළතුරු සහ එළවලු අෙප් රෙට් තිබුණත් පිට රටින් අඩු 
මුදලකට ෙගන්වන්න පුළුවන් කියලා සමහර අවස්ථාවලදී අප ඒවා 
පිට රටින් ෙගන්වනවා. එෙසේ පිටරටින් එළවලු සහ පලතුරු 
ෙගන්වපු නිසා අෙප් ෙගොවියා අකාර්යක්ෂම වුණා.  ඒ නිසා පිට 
රටින් ෙගන්වනු ලබන සියලුම එළවලු සහ පලතුරු සඳහා ෙසස ්බදු 
වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 

 
ෙමවර ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවා වාෙග්ම අෙප් කාබනික 

ෙපොෙහොර,- 
 

 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
 (தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 

ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියයි 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සිරිපාල ගම්ලත් මහතා 
( மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)  
(The Hon. Siripala Gamlath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, කාබනික ෙපොෙහොර 

නිෂ්පාදනය සඳහා ෙමවර රුපියල් මිලියන 750ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  කාබනික ෙපොෙහොර හා පිදුරු වැනි දව  භාවිත කරන 
සියලුම ෙගොවි මහත්වරුන්ට අක්කරයකට ෙපොෙහොර මිටි තුනක් 
ෙගොවි සමිතිවල ඇප මත සැපයීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොවි මහත්වරුන් අස්වැන්න ෙනළා ගත් පසු තමන් ලබා ගත් 
ෙපොෙහොර ෙවනුවට වී ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් ෙම් අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  අප දන්නවා, කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් 
නිරත ෙවලා සිටින ෙගොවි මහත්වරුන්ට තමන්ෙග් ආදායම හරියට 
කළමනාකරණය කර ගන්නට බැරි බව. එම නිසා කුඹුරු වැඩ 
කරන ෙකොට රුපියල් 3250ක් වාෙග් ඉතාම ෙපොඩි මුදලක් වුණත් 
ඔවුන්ට ෙසොයා ගන්නට බැරි නිසා ඔවුන් ඉතාම අපහසුතාවට පත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා ඔවුන් තමන් සතු ෙද්වල් උකස් කර මුදල් ලබා 
ගන්න ට ෙපලෙඹනවා. ෙපොෙහොර සඳහා වී පදනම යටෙත් 
අත්තිකාරම් කමයකට ෙපොෙහොර ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසා 
ඔවුන්ට ෙපොෙහොර මිල දී ගැනීෙම්දී ඇති වන මූල  දුෂ්කරතාවන් 
මඟ හැෙරනවා. ඒ නිසා ඔවුන් සතු ෙද්වල් උකස් තියා මුදල් 
ගන්නට අවශ  වන්ෙන් නැති ඒවා ආරක්ෂා ෙවනවා. ෙම් සඳහා 
දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න ෙවලාව පමාණවත් ෙනොවුණත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා මෙග් ස්තුතිය පුද කළ යුතු ෙවනවා. 

 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් 

කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට ෙදන දායකත්වය සහ ඒ ශක්තිය නිසා අපට 
අවුරුදු තුනකින් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන දිරි ගැන්වීෙම් වැඩසටහන 
යටෙත් පිට රටින් ආනයනය කරන ෙභෝග වර්ග තිස්හෙයන් 
විෙශේෂෙයන් ෙභෝග වර්ග විසිතුනක් අවුරුදු තුනකින් ෙගන්වීම 
නවත්වන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වැඩ පිළිෙවළ ඒ අවුරුදු තුන 
යන්න කලින් සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. 

 
එම නිසා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම 

නිලධාරීන්ටත්, අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු 
සියලුම නිලධාරීන්ටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම අෙප් 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමාටත්, ගරු ෙහේමකුමාර 
නානායක්කාර ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපට 
සහෙයෝගය ෙදන වාරිමාර්ග අමාත ාංශෙය් සියලුම ඇමතිවරුන් 
ඇතුළු ඒ නිලධාරීන්ටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  අපට ෙදන 
සහෙයෝගය වාෙග්ම ෙම් කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට ෙදන දායකත්වයට ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 
අමාත තුමන්ලා ඇතුළු ඒ සියලු නිලධාරීන්ටත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
 (தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමාට ෙබො ෙහොම ස්තුතියි.  
 
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද අමාත තුමා. 
 

[අ. භා. 2.12] 
 

ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා (    ෙද්ශීය        ෛවද  
අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சுேதச ம த் வத் ைற 
அைமச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Indigenous 
Medicine) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ජනතාවෙග් අදහස් කැටි 
කර ගත් මහින්ද චින්තනය නැමැති ෙපොෙත් පිංෙච්ත් ෙම් 
වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන් ෙකටිෙයන් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. 
එහි වැව් දස දහෙසේ ව ාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන්නට කටයුතු කිරීම 
ගැන සඳහන් ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය කෘෂි 
කර්මාන්තයට, වී ෙගොවිතැනට අත වශ  කාරණයක්.  ඊට අමතරව 
මහා දැවැන්ත ෙමොරගහකන්ද ජලාශය අපට සිහිනයක් ෙවලා 
තිබුණා. එදා සිටි වාරිමාර්ග අමාත  දිවංගත ෛමතීපාල 
ෙසේනානායක මැතිතුමාත් ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්නට 
උත්සාහ ගත්තා.  ෙමදා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන අමාත තුමා එය 
ආරම්භ කිරීම ගැන අප සතුටු ෙවනවා; එතුමන්ලට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. උමා ඔය, දැදුරු ඔය, මැණික් ගඟ, රඹුක්කන් ඔය, හැඩ 
ඔය, කිරම ඔය සහ ඌරාව ගඟ වැනි ෙයෝජනා කම ද ඉදිරිෙය්දී 
කියාත්මක කරන්නට තිෙබනවා. ෙමයින් සමහරක් කියාත්මක 
ෙවමින් පවතිනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ජනතාවෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු සිහින ෙබොඳ වන අවස්ථා තිෙබනවා.  
ෙමොරගහකන්ද ජලාශ ෙයෝජනා කමෙය් උතුරු මැද ඇළ කියා 
එකක් සඳහන් ෙවලා තිබුණා. ඒ ඇළ හරහා උතුරුකරෙය් 
මැදවච්චිය ආසනය හරහා පදවිය මහ වැවටත් ඒ වාෙග්ම මාෙග් 
මතකෙය් හැටියට උතුරුකරෙය් කිලිෙනොච්චිය ආසන්නයට යන 
තුරුත් ජලය ෙගන යන සැලැස්මක් තිබුණා. ඒ සැලැස්ම ෙමදා 
ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. මා හිතන විධියට පාෙයෝගිකව පශ්නයක් 
තිෙබන නිසා වන්නට ඇති. ගරු අමාත තුමනි, මා උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව්දීත් මෙග් අදහසක් හැටියට ෙමය ඉදිරිපත් කළා. 
ලබුගම සිට ෙකොළඹට ජලය ෙගන එන විශාල බට පද්ධතියක් 
තිෙබනවා. ඒ ආකාරෙයන්වත් මැදවච්චිෙය් ඒ කපිරිග්ගම වැවට 
ජලය එක්කාසු කර එතැනින් පදවිෙය් මහ වැවට ජලය ෙගන 
යන්න පුළුවන් ද? විය හියදම්-වැය වන මුදල් පමාණය -විශාල 
වන්නට පුළුවන්. නමුත් ජලය අපෙත් යාමක්, ෙසොරා ගැනීමක් 
වාෙග් ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. මෙග් දැනුෙම් හැටියට ඇළ ෙව්ලි 
නිතර ෙදෙව්ෙල් පතිසංස්කරණය කිරීමක් වාෙග් ෙදයක් අවශ  
වන්ෙන්ත් නැහැ. ෙකෙසේ නමුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් 
කල්පනා කෙළොත් ෙහොඳයි කියන එකයි මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්ෙන්. සැතපුම් 110ක් පමණ දිෙවන ෙයෝධ ඇළ උපෙයෝගි 
කර ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. උතුෙර් කනකරායන්කුලම් 
පාලි ආරු කියන වැව්වලට ජලය සපයන්නත් එදා සැලැස්මක් 
තිබුණා. නමුත් කඩිනම් මහවැලි සැලැස්මක් කියාත්මක වූ නිසයි 
මා හිතන විධියට ෙමොරගහකන්ද ෙද වැනියට වැටුෙන්. එදා අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අදහසක් තිබුණා, යාන් ඔය ව ාපෘතිය අහවර 
කරන්න මත්ෙතන් ෙමොරගහකන්ද ෙයෝජනා කමය ආරම්භ 
කරන්න. ෙකෙසේ නමුත් මහවැලිය සම්බන්ධෙයන් අප ෙදොස් 
ෙපන්වනවා ෙනොෙවයි, ෙම් වැඩ සටහන අපට කියාත්මක කරන්න 
තිබුණා, මූලාසනාරූඪ අෙප් ගරු හාමුදුරුවෙන්, 1977                   
සමඟි ෙපරමුණ ආණ්ඩුව පරාජයට පත් වුෙණ් නැත්නම්. ඒ 
රජෙයත් අඩුපාඩු තිබුණා. පරාජයට පත්වුෙන් නැත්නම්                    
ෙම් ෙමොරගහකන්ද ෙයෝජනා කමය තමයි  
ෙදවනුව කියාත්මක ෙවන්න තිබුෙණ්. එෙහම නම් රෙට් ආර්ථික 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1755 1756 

තත්ත්වයත් මීට වඩා ෙවනස් ෙවන්නට තිබුණා. ෙමොරගහකන්ද 
ෙයෝජනා කමය සම්බන්ධෙයන් සිහිපත් කරන ෙකොට, අපි නැවත 
වතාවක් අෙප් ස්තුතිය ගරු ෛමතීපාල  සිරිෙසේන අමාත තුමාට පුද 
කරන්නට ඕනෑ. 
 

අෙනක් කාරණාව තමයි යාන් ඔය ව ාපාරය. ෙමහිදී මා සතුටු 
ෙවනවා වාෙග්ම, ගරු චමල් රාජපක්ෂ අමාත තුමාටත්, ඒ වාෙග්ම 
ඒ නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙම් යාන් ඔය 
ජලාශ ව ාපෘතිය ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව. සීගිරිෙයන් ආරම්භ වන 
ෙම් ඇළ, පදවිය හරහා ගිහිල්ලා, පදවිය ආසන්නය ඉස්මත්ෙතන් 
ගිහින් පුල්මුෙඩන් මහ මුහුදට වැෙටනවා. ඒ නිසා යාන් ඔය මහා 
විශාල ජලාශයක් බවට පත් ෙවනවා, පගුරුගස්වැවත්, 
මහරත්මල්ගහ වැවත් ඒක රාශි කරලා හදපුවාම. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
යාන් ඔය ජලාශය ඉදි වුණාම පදවිය වැවත් සමඟ යා කරන්නත් 
පුළුවන් ෙවයි කියලා හිෙතනවා;  බළලු වැවයි, කලා වැවයි වාෙග්. 
ෙමහිදී විශාල ජලාශයක් ඉදි වන නිසා විශාල ඉඩම් පමාණයක් 
අස්වද්දන්නට පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් ෙගෞරවණීය 
ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ, ගරු අමාත තුමාට. 

 

අෙනක් කාරණාව, මහපට්ටිගල කියලා විශාල වැවක් තිබුණා, 
තස්තවාදී පහාරයන්ට ලක් වුණු කැබිතිෙගොල්ලෑව බල පෙද්ශෙය්, 
තස්තවාදී පහාරයන්ට ලක් වුණු ගම්මානවලට ඔබ්ෙබන් අෙප් 
ඉල්ලීමක් මත අන්න ඒ වැව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු ෙවලා ඒ ෙයෝජනා කමයත් කියාත්මක කරන්න 
සැලසුම් කරලා තිෙබන එකගැන අප ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. 

 

අෙනක් කාරණාව ෙම්කයි. ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් ජාතික ඉඩම් 
පතිපත්තියක් සකස් කිරීමට සැලසුම් කරන බවත්, අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් වගා ෙනොකරන හැම බිමක්ම ඒ සඳහා 
ෙයොද වන බවත් මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් වනවා. ඒ වාෙග්ම 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගම්මාන ආශිතව තිබුණු කැලෑ ෙරොදවල් අද 
විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා යම් කමයක් ඇති කර, ඒ විනාශ 
වුණු කැලෑවල නැවත වගා කිරීම ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.  
ඒ ගම්වල පරිසරය අද එෙහම පිටින්ම ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර අය කැමැතියි, නැවත වගා කටයුතුවලට යන්න.  
ඒ සම්බන්ධෙයනුත් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. 

 

ඒ වාෙග්ම, “ෙගොවි ජනපද හා මහවැලි ෙයෝජනා කමවල පසු 
පරම්පරාෙව් සියලුම ෙගොවීන්ට ඉඩම් ලබා ෙදන්ෙනමි” කියා 
මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් ෙවනවා. ඒ ෙද වැනි, තුන් වැනි 
පරම්පරාවට අවශ  ඉඩම් ලබා ෙදන්නට පුළුවන් වන්ෙන් මහා 
දැවැන්ත වාරි ෙයෝජනා කම කියාත්මක වුෙණොත් පමණයි. ඒ නිසා 
අනාගතෙය් කියාත්මක වන ඒ ෙයෝජනා කම ආශිතව ඉඩම් ලබා 
දීමක් කරන්නට පුළුවන් ෙවනවා අනාගතෙය්දී. ඒ වාෙග්ම ඉඩම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීෙම්දී තවත් කරුණක් කියන්ට ඕනෑ. අෙප් 
කැබිතිෙගොල්ලෑෙව් තිෙබනවා වාහල්කඩ වැව. දිවංගත ෛමතීපාල 
ෙසේනානායක ඇමතිතුමා ආරම්භ කරපු අන්න ඒ වාහල්කඩ වැව 
ඉස්මත්ෙත් අනවසර ඉදි කිරීමක් ෙකෙරනවාය කියලා අප දැන් 
දැනුවත් වුණා. ඒ ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා බලන්නය කියලා 
අෙප් නිලධාරි මහත්වරුන්ට කියන්නට ඕනෑ. 

 

ඒ වාෙග්ම වගා ෙනොකරන ඉඩම්වල ෙහේන් ෙගොවිතැනට 
අවස්ථාවක් ෙදන්නට ඕනෑ, තල, අබ, මුං වාෙග් ෙද්වල් වවන්න. ඒ 
වාෙග් කලාපයකුත් අප ඉතිරි කර ගන්නට ඕනෑ, ඉඩම් වගා 
කිරීෙම්දී. ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමනි, බීජ සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමා ආරම්භ කරපු වැඩසටහෙන්දී අපට මතකයි බීජ පැකට් මදි 
වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අධීක්ෂණය කරන්නය කියලා ඔබතුමා 
මාවත්  පත් කළා එක්තරා කමිටුවකට. ඒ අවස්ථාෙව්දී බීජ පැකට් 
මදි වුණා. නාගරික පරිසරෙය් ඉන්න ඇත්ෙතොත් බීජ ෙහව්වා, වගා 
කටයුතු ආරම්භ කරන්න. මල් ෙපෝච්චිෙය් ෙහෝ ෙමොනවා හරි 
හිටුවා ගන්න ඕනෑය කියන තැනකට  ජනතාව තල්ලු වී ෙගන 
ආවා. ඒෙක් සාර්ථක පතිඵල අප දැන් භුක්ති විඳිනවා.  
ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී තව විශාල වැඩ ෙකොටසක් තිෙබනවා. 

ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ අෙප් ගරු  හාමුදුරුවන් දන්නවා ඇති, 
කාමරංගා කියලා ජාතියක් තිෙබනවාද කියා. අද සිටින ෙම් තරුණ  
පරම්පරාව ට කාමරංගා ෙගඩියක්වත් දකින්න නැහැ. දඹ, වීර, පළු 
වාෙග් ෙද්වල් අද ළමයින්ට දකින්න නැහැ. ඉතින් ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් මහා  පරිමාණෙයන් වගා සැලසුම් යට ෙත් නැවත වතාවක් 
වගා කරන්නට ඕනෑ. අභාවයට ගිහින් තිෙබන අෙප් ගම්වල තිබුණු 
එළවලු වර්ග, පලතුරු වර්ග  නැවත වගා කරන්නට ඕනෑ. කෘෂි 
කර්මාන්ත ෙය් හා වැවිලි කර්මාන්තෙය් නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහා  ෙමන්ම, කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ෙගොවීන් දිරිමත් 
කිරීම  සඳහාත් ෙපොෙහොර කිෙලෝ 50ක්  රුපියල් 350ක  මිලට ලබා 
දීම ඇත්ත වශෙයන්ම ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් ෙවනවා. 
අෙනක් කාරණාව තමයි, රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය. මා මෙග් 
අමාත ාංශය යටෙත් 2000 වර්ෂෙය් දී ඔසු ෙගොවි වගාව පටන් 
ගත්තා. ඒ සඳහා ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර භාවිතා කළා. දැනටත් 
ඖෂධ වගාව සඳහා ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර තමයි භාවිතා 
කරන්ෙන්. කිසිම කෘතිම ෙපොෙහොර වර්ගයක් ෙහෝ කෘමි 
නාශකයක් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ශරීරවලට හානි ෙනොවන 
ආකාරයට පැරණි  විධියට  හදා ගත් කෘමි නාශක තමයි අපි භාවිත 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්කත් ඉතාමත්ම වැදගත් කටයුත්තක් බව මා 
කියන්නට ඕනෑ. 

 

අෙනක් කාරණාව තමයි, ෙගොවිෙයකුට උපන්ෙත්කට 
ෙනොලැබුණු මිලක් දැන් වී සඳහා ලැෙබන එක. ඒ ගැනත් අපි සතුටු 
වන්නට ඕනෑ. ෙගොවි ජනතාව දැන්  ෙගොවිතැන් කිරීම සඳහා වඩ 
වඩාත් උනන්දු වන්ෙන් ඒකයි. ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර මුදා ගත් 
පෙද්ශවල ෙගොවීන්ට තමන්ෙග් කෘෂි කර්මාන්ත කටයුතු නැවත 
ආරම්භ කිරීෙම් වාසනාව උදා ෙවලා තිෙබනවා. 

 

මා තවත් විෙශේෂ වැදගත් සැලැස්මක් කියාත්මක කිරීමට 
කටයුතු කරමින් සිටිනවා. එනම්, අර කලාප අනුව වගා කිරීමයි. 
දියුණු රටවල්වලත් වගාවන් ෙකෙරන්ෙන් කලාප අනුවයි. නමුත් 
අපි මිරිස් වවන්න ගත්තාම ලංකාව පුරා මිරිස් වවනවා. තවත් 
ෙමොනවා හරි ෙභෝගයකට ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති වුණාම ලංකාව 
පුරාම එය වවනවා. අවසානෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළකුත් නැහැ, එයින් 
ෙගොවියාට ඇති වුණු වාසියකුත් නැහැ. ඒ නිසා කලාප ෙතෝරා 
ෙගන ෙගොවිතැන් කළ යුතුයි. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබ වහන්ෙසේෙග් 
ඉරියව්වලින් මට ෙත්ෙරනවා. මට කථා කරන්නට ලැබිලා තිෙබන 
කාලය අවසන් බව.මට තව විනාඩියක්  ෙදකක් ෙදන්න. 1971 අංක 
14 දරන පනෙතන් ආරම්භ කළ, පසුව වසා දමා තිබුණු වී අෙලවි 
මණ්ඩලය නැවත ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. ඒක හරි වැදගත්. අද 
අපිට උපෙදස්  ෙදන විපක්ෂෙය් ඇත්ෙතොලා තමයි එදා වී   අෙලවි 
මණ්ඩලෙය් එම ගබඩා කර්මාන්ත ශාලා ඉදි කරන්නට ෙපෞද්ගලික 
අංශයට විකුණුෙව්. නමුත් විපක්ෂයට ගියාම ෙම් විධියට කියනවා. 
ෙම් රට පාලනය කරපු අය තමයි ෙම් ගරු සභාෙව් ෙදපැත්ෙත් 
සිටින්ෙන්. ඒක එක කාරණාවක්. 

 

ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු අමරා පියසීලි රත්නායක මන්තීතුමිය 
කිව්වා, වැව් ෙගොඩ ෙවන එක ගැන. ඒක ඇත්ත. ඇයි වැව්  ෙගොඩ 
ෙවන්ෙන්? අද විෙශේෂෙයන් වැව් ෙගොඩ ෙවන්ෙන් වැව් ඉස්මත්ෙත් 
ෙගොවිතැන් කිරීම නිසයි. නීතිය උල්ලංඝනය කරලා වැව 
ඉස්මත්ෙත් ෙගොවිතැන් කිරීම නිසාත් වැව් ෙගොඩ ෙවනවා.                  
[බාධා කිරීමක්] තවමත් වැව් ඉස්මත්ෙත් ෙගොවිතැන් කරනවා. 
එතෙකොට වැව් හාරන කමයක් තිෙබනවා. වැව් තාවලුවල 
ෙගොවිතැන් කරනවා. ඒකට තමයි කුඹුක් වාෙග් පැළ ඒ කාලෙය් 
හිෙටව්ෙව්. අපි දන්නා හැටියට කිව්වා, ඒ කම අනුගමනය කරමු; 
එම පැළ වර්ග සිටවමු කියලා. අෙනක් කාරණාව, වැව් හාරන 
කමයක් තිෙබනවා. ඒ කමයට වැව් හාරපුවාම කිසි හානියක් සිදු 
වන්ෙන් නැහැ. මා ඉංජිෙන්රුෙවක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ ගැන 
අවෙබෝධයක් තිෙබන නිසයි කියන්ෙන්. අෙනක් කාරණාව, ඒ 
කාලෙය් අපි කටිටි කැපුවා. කුඩා වැව් කට්ටි කපන කමයට ෙගන 
ගියත්, ඒකත් සාර්ථක නැහැ. ෙමොකද, මිනිස්සු අද ඒවාට  
කැමති නැහැ. 
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මට තව අදහස ්පකාශ කරන්නට තිබුණත් කාල ෙව්ලාව නැහැ. 
මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස් ටික සභාගත* කරනවා. එය 
හැන්සාඩ්ගත කරන්නය කියලා මා ඉල්ලනවා. ෙබොෙහොම ස්තූතියි. 

 
*සභා ෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස : 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி : 
  Rest of the speech tabled: 
 
ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරය 
 

අඹන්ගෙග් ඇලහැර අමුණට මදක් පහළින් ෙව්ල්ලක් ඉදි ෙකොට 
ෙමොරගහකන්ද ජලාශය නිර්මාණය කිරීමත්, එයින් ඇරෙඹන උතුරු මැද ෙයෝධ 
ඇළ නමින් හඳුන්වන සැතපුම් 106ක් දිග ෙයෝධ ඇළ මාර්ගයක් ඔස්ෙසේ ෙගන 
යන ජල පවාහෙයන් එෙතක් ජල පහසුව ෙනොලත් රජරට ෙකත් බිම් 
ෙදකන්නෙය් සරු කිරීමත් ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරෙය් අරමුණ විය. 

 
ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරය ෛමතීපාල ෙසේනානයක මැතිඳුන් විසින් 

ෙබෙහවින්ම අගය කරන ලද ව ාපෘතිය වූ බව නිසැකය. තමාෙග් ඇප කැප වීම 
නිසාම ඉදි කරන ලද පදවිය හා වාහල්කඩ වැනි වැව්වලට පමණක් ෙනොව 
අනුරාධපුරෙයන් උතුරු කරෙය් කිළිෙනොච්චිය දක්වා ජල හිඟය දුරලීමට උතුරු 
මැද මහ ඇළ ජය ගඟක් වන බව ෙහේ විශ්වාස කෙළේය. 

 
ෛමතීපාල ෙසේනානායක ඇමතිතුමා උතුරු මැද මහ ඇළ පිළිබඳව තිබු 

අෙප්ක්ෂාවන් එතුමා විසින් තබන ලද පහත දැක්ෙවන සටහෙනන්ම පැහැදිලි 
ෙවයි. 

 
“ මහවැලි සංවර්ධන ව ාපාරය යටෙත් ඉදි කැෙරන ෙමොරගහකන්ද ජලාශ 

ෙයෝජනා කමය යටෙත් ද හුරුළු වැවට මහවැලි ජලය සැපෙයනු ඇත. 
 
ෙමම ෙයෝජනා කමෙය් පධානතම පරමාර්ථය වන්ෙන් ඇලහැර අසල  

තැෙනන ෙමොරගහකන්ද ජලාශෙයන් ඇරඹි දිව යිෙන් උතුරු ෙදසට මහවැලි 
ජලය ෙගන යන සැතපුම් සියයක් පමණ දිග ෙයෝධ ඇළයි. ෙමම ඇළ හුරුළු 
වැව, මානන්කට්ටිය වැව,  කපිරික්ඟම (ෙයෝජිත) මහකනදරාව, පදවිය, 
වාහල්කඩ, පාවක්කුලම, යාන් ඔය (ෙයෝජිත) මුකුණු වැව (ෙයෝජිත) කිතුල්ගල 
(ෙයෝජිත) කනගරායන් ආරු, පලි ආරු යන වැව් හා ජලාශවලට දියවර 
සැපයීමට අනුරාධපුර (නැ ෙඟනහිර) හා මැදවච්චිය යන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය 
මැදින් ගලා යනු ඇත.” 
 

තමා උපන්  ෙපෙදස් වැසි, සියල්ලන්ම ඥාතීන් වූ නිරන්තරෙයන් දැඩි 
ඉෙඩෝරෙයන් අතවරයට පත් කුංචුට්ටු ෙකෝරළයට ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරය 
කියාත්මක ෙකොට කෘතෙව්දීත්වය දැක්වීම ෛමතීපාල ෙසේනානායක 
මැතිඳුන්ෙග් පරම අධිෂ්ඨානය විය. එෙහත් ෙද්ශෙය්, ෙවෙසසින්ම රජරට 
ජනතාවෙග් අවාසනාවට එය කියාත්මක ෙනොවීය. ඒ එෙසේ වූෙය්, 1977 මහ 
මැතිවරණෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ රජය පරදවා නව රජයක් බලයට පත් 
වීම නිසාය. 
 

යම් ෙහයකින් 1977 මහමැතිවරණෙයන් පැවති රජයම බලයට පත් වී නම් 
මහවැලි සංවර්ධන ව ාපාරය යටෙත්, ෙපොල්ෙගොල්ල  -  ෙබෝවතැන්න 
ව ාපෘතීන්ෙගන් පසු කියාත්මක වන ව ාපෘතිය ෙමොරගහකන්ද වන බව 
ස්ථිරය. එතුමා එදා කළ සැලසුම කියාත්මක වූෙය් නම් මුළු රජරට මහවැලි 
ජලෙයන් සරු වන එකම ෙකත් යායක් වීම නිසැකය. 
 

යාන් ඔය ජලාශය 
 

ෙමොරගහකන්ද ජලාශය ඉදි ෙකොට උතුරු මැද ඇළ මඟින් පදවිය, 
 මහකනදරාව, හුරුළුවැව වැනි පෙද්ශෙය් විශාල වැව් මහවැලි දියවරින් 
ෙපෝෂණය කිරීම පමණක් ෙනොව, නැ ෙඟනහිර, අනුරාධපුර, මැදවච්චිය, 
කැබිතිෙගොල්ලෑව වැනි පෙද්ශවලටද ජලය සැපයීම ෛමතීපාල ෙසේනානානයක 
ඇමතිතුමාෙග් පරම අභිලාෂය විය. 
 

එෙහත් 1977 මැතිවරණෙයන් පසු එම ෙයෝජනාව පෙසක ලා කඩිනම් 
මහවැලි ෙයෝජනාව කියාත්මක වූ  ෙහයින් එයින් තිස් වසරකට පසු අදත් එම 
පෙද්ශ ජල හිඟෙයන් ෙපෙළේ. 
 

වර්තමාන රජය විසින් ෙමොරගහකන්ද ෙයෝජනා කමය අරඹා ඇතත්, එහි 
මුල් අදියෙර්දී උතුරු මැද ඇළ ඉදි ෙනොෙකෙරන නිසා ෛමතීපාල 
ෙසේනානායක ඇමතිතුමා අදහස් කර තිබූ අන්දමට මහවැලි ජලය පදවිය දක්වා 
ෙගන යාමට ඉඩ කඩක් ෙනොලැෙබ්. 
 

දැනට ෙයෝජිත ෙමොරගහකන්ද ව ාපෘතිය යටෙත් මහවැලි ජලය සුළු 
පමාණයක් යාන් ඔය දිෙග් හුරුළු වැව දක්වා මුදා හැරීමට සැලසුම් කර ඇතත්, 
එම ජලය පදවිය දක්වා ෙගන යෑෙම් හැකියාවක් නැත. 
 

එෙහයින් පදවිය ජනපදෙය් ජල හිඟයට ඇති එකම විසඳුම යාන් ඔය 
ජලාශය ඉදි කර එහි සිට ඇළ මාර්ගයක් මඟින් ජයන්ති වැව දක්වා ජලය 
සැපයීමයි. එම ඇළ මාර්ගය මහරත්මගහ වැව ෙපෝෂණය කරමින් ගලා යන 
බැවින් ඒ අවට ඇති ගම් වැව් ෙබොෙහෝ ගණනාවකට ජල පහසුව  
සැලෙසනු ඇත. 

යාන් ඔය, සීගිරිය පෙද්ශෙය් සිට කිෙලෝ මීටර් 122ක් දුර ගලා ෙගොස් 
පුල්මුෙඩ් පෙද්ශෙය්දී මුහුදට එක් ෙව්. එහි ජල ධාරා පෙද්ශය වර්ග කිෙලෝ මීටර් 
1,500ක් ෙව්. දැනටමත් යාන් ඔය හරහා ජල ව ාපෘති කිහිපයක් කියාත්මක වන 
අතර, ඒ සියල්ලම පිහිටා ඇත්ෙත් ෙයෝජිත ජලාශයට ඉහළිනි. එම ව ාපෘති 
අතර විශාලතම ජල ව ාපෘතිය හුරුළුවැව ජලාශය යි. 
 

හුරුළු වැව ජලාශෙය් සිට ෙයෝජිත යාන් ඔය ජලාශය දක්වා දුර පමාණය 
කිෙලෝ මීටර් 90ක් පමණ ෙව්. ෙයෝජිත ජලාශය ඉදි කරන පෙද්ශය හා හුරුළු 
වැව අතර ඇති එම විශාල භූමි පෙද්ශයට වර්ෂාෙවන් ලැෙබන ජල පමාණය 
ඇළ මාර්ග ඔස්ෙසේ යාන් ඔයට එකතු වී මුහුදට ගලා යාම අද පවතින 
තත්ත්වයයි. එෙහත් හුරුළු වැව සිට, යාන් ඔය හරහා ෙයෝජිත ජලාශය දක්වා 
ජලය ෙගන ඒෙම්දී ජලය අපෙත් යාමක් සිදු වන ෙහයින් එම පෙද්ශයට 
ලැෙබන වර්ෂා ජලෙයන් පමණක් වුවත් ෙයෝජිත ජලාශය ෙපෝෂණය කළ හැක. 

 
යාන් ඔය ජලාශය ඉදි වන්ෙන් අතුරු ඇළ මාර්ග කිහිපයකින් යාන් ඔය 

වඩාත් ජලෙයන් ෙපෝෂණය වන තිකුණාමල දිස්තික් මායිෙම් යාන් ඔය 
ෙදෝණියට වැෙටන පගුරුගස් වැව පෙද්ශෙය්දීය. ෙමය වාහල්කඩ ව ාපාරයට 
ඉතා ආසන්න ෙව්. යාන් ඔය ජලාශෙය් ඉහළ ජල රැඳවුම් පෙද්ශය වාහල්කඩ 
වැෙව් ඉහත්තාවට ඉතා සමීපව පිහිටා ඇති බැවින් යාන් ඔය ජලාශය ඉදි වූ පසු 
එම ජලාශ ෙදකම කලා, බළලු වැව් ෙමන් එකට එකතු වී මහා ජලාශයක් බවට 
පරිවර්තනය වීමට ෙබොෙහෝ විට ඉඩ කඩ ඇත. එෙසේ වුවෙහොත් වාහල්කඩ 
ව ාපාරය යටෙත් තවත් විශාල භූමි පෙද්ශයකට ජලය සැපයීෙම් හැකියාව උදා 
වනු ඇත. ජලය අක්කර අඩි ෙදලක්ෂයක පමණ ධාරිතාවකින් යුත් ෙයෝජිත 
ජලාශෙයන් ජයන්ති වැව, පහළ යාන් ඔය අමුණ, මී ඔය, වාහල්කඩ ව ාපාරය 
ෙයෝජිත ජලාශෙය් වම් හා දකුණු ඉවුරු ෙලසින් අක්කර ෙදොෙළොස් දහසකට 
වැඩි  පෙද්ශයක් ෙපෝෂණය වනු ඇත. 

 
යාන් ඔය ජලාශය පිළිබඳ ෙයෝජනාව මෑතකදී කරන ලද ෙයෝජනාවක් 

ෙනොෙව්. ඇත්ෙතන්ම ඒ පිළිබඳව ශක තා අධ යනයක් 1970 දශකෙය් මුල් 
භාගෙය්දී වාරිමාර්ග ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව මඟින් කරවන ලද්ෙද් ෛමතීපාල 
ෙසේනානායක ඇමතිතුමා විසින්මය. එෙහත් ඊට වඩා විපුල පෙයෝජන ලැෙබන 
ෙමොරගහකන්ද හා උතුරු මැද ඇළ මාර්ගෙය් කටයුතු ඉක්මනින් නිම කිරීමට 
එකල එතුමා සැලසුම් කරමින් සිටි නිසා ෙමම යාන් ඔය ජලාශ ෙයෝජනාව පසුව 
කියාත්මක කිරීමට තීරණය ෙකරිණි. නමුත් එතුමා ෙයෝජනා කළ පරිදි 
ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරය කියාත්මක ෙනොවූ නිසාත්, ඉදිරිෙය්දීත් ඒ 
ආකාරෙයන්ම කියාත්මක ෙනොවන නිසාත්, යාන් ඔය ජලාශය ඉදි කිරීෙම් 
වැදගත්කම දැන් වඩාත් ඉස්මතුව තිෙබ්. 

 
යාන් ඔය ජලාශය පිළිබඳ මැනුම් කටයුතු කිරීමට ෙමෙතක් කල් විශාල 

බාධාවක්ව තිබුෙණ් එම පෙද්ශය ෙකොටි අණසකට යටත්ව තිබුණු ෙහයිනි. 
එෙහත් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ෙග් නායකත්වය 
යටෙත් අෙප් වීෙරෝදාර රණ විරුවන් විසින් නැ ෙඟනහිර පළාත, විෙශේෂෙයන් 
තිකුණාමලය දිස්තික්කය දැනට තස්තවාදී උවදුරින් මුදා ෙගන ඇති ෙහයින් 
ෙමම ජලාශෙය් මැනුම් කටයුතු ආරක්ෂක හමුදාවන්ෙග් ආධාරයද ඇතිව 
කඩිනමින් කියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව දැන් උදා වී ඇත. 

 
ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් වාරිමාර්ග  හා ජල කළමනාකරණ අමාත  ගරු 

චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි මාෙග් පධානත්වෙයන් ෙනොෙබෝදා 
වාරිමාර්ග හා ජල කළමණාකරණ අමාත ාංශෙය්දී පැවැත්විණ. එහිදී ෙහළි වූ 
වැදගත්ම කරුණ වන්ෙන් ෙමම ෙයෝජනා කමෙය් මැනුම් කටයුතු අවසන් වූ 
වහාම ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කළ හැකි අතර, සම්පූර්ණ ව ාපෘතිය වසර 
තුනකින් පමණ අවසන් කළ හැකි බවයි. 

 
මහවැලි දියවර රජරටට ෙගන ආ ෛමතීපාල ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් 

අභාවයට වසර දහයක් පිෙරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම යාන් ඔය ජලාශ ෙයෝජනා 
කමෙය් කටයුතු කඩිනම් කිරීම එතුමන් රජරට ජනතාවෙග් පිපාසය නිවීම 
සඳහා ඉටු කළ අනුපෙම්ය ෙසේවයට උපහාරයක් වනු ඇත.  

 

[பி.ப. 2.24] 
 
ගරු ටී. කනගසෙබයි මහතා 
(மாண் மிகு ாி. கனகசைப) 
(The Hon. T. Kanagasabai) 
சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் வணக்கத் க்குாிய ேதரர் 

அவர்கேள, எனக்கு இந்தச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைதயிட்  நான் 
சந்ேதாசம் அைடகின்ேறன். இ ந்தா ம், இன்ைறய தினம் எனக்கு 
மிக ம் ேசாகமான தினமாகும். ஏெனன்றால், ேநற்  மாத்திரம் 
என் ைடய மாவட்டத்திேல சாதாரண ெபா மக்கள் - civilians - 
ஒன்ப  ேபர் ெகாைல ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். இவர்களில் 
என் ைடய கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ஷன், மைனவி, இரண்  
பிள்ைளகள் என ஒேர கு ம்ப உ ப்பினர்கள் நால்வ ம், என  
பக்கத்  கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த 80 வயதான ஒ  தாயார், அவர  
மகன் மற் ம் இன்ெனா வர் என ன்  ேப ம் 
அடங்குகின்றார்கள். இ பற்றி இன்  அதிகாைலயி ந்ேத பலர் 
என் டன் ெதாைலேபசியிேல ெதாடர் ெகாண்  கவைலப்பட்ட 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1759 1760 

வண்ணமி க்கிறார்கள். இதற்கு என்ன பதில் ெசால்வெதன்ேற 
எனக்குத் ெதாியவில்ைல. இப்ப யான ஒ  சூழ்நிைலயில்தான் 
மட்டக்களப்பிேல மக்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். நாங்கள் 
அறிந்தவைரயிேல மட்டக்களப்  மாவட்டம் அரசாங்கத்தின் 
கட் ப்பாட் ல்தான் இ க்கின்ற . அங்கு அரச பைடயினர் எல்லா 
இடங்களி ம் இ க்கின்றார்கள். இ ந்தா ம், இப்ப யான 

க்ககரமான சம்பவங்கள் நைடெப வ  எங்க க்கு மிக ம் 
மனேவதைனையத் த கின்ற . சைபக்குத் தைலைம தாங்கும் 
வணக்கத் க்குாிய ேதரர் அவர்கேள, இதற்கு யார் ெபா ப் ச் 
ெசால்லேவண் ம்? இந்த அரசாங்கம்தான் இதற்குப் ெபா ப் ச் 
ெசால்லேவண் ம். ஏெனன்றால், இந்த அரசாங்கம் தான் எங்கைள 
ஆ கின்ற . மட்டக்களப் ம் இந்த அரசாங்கத்தினாின் ஆட்சியின் 
கீழ்தாேன இ க்கின்ற . எனேவ, இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் மிக ம் 

க்ககரமான இந்தச் ெசய்திைய இந்தச் சைபயிேல நான் ெசால்ல 
ேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன்.  

 
நான் இன்ைறய கு நிைல விவாதத்திேல பல விடயங்கைளப் 

ேபச எண்ணியி ந் ம், எனக்ேகற்பட்ட இந்த மனத்தாங்கலால் 
எைதப் ேபசுவெதன்ேற ெதாியாமல் இ க்கின்ற . இங்ேக நான் 
ேபசுகின்ற விடயங்கைள இந்த அரசாங்கம் கவனத்திெல க்குேமா, 
இல்ைலேயா என்ப ம் எனக்குத் ெதாியா . நிச்சயமாக - [இைடயீ ] 

 
 ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
 (மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
   (The Hon. Lalith Dissanayake) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමින් වහන්ස, ෙපොඩි බාධා කිරීමක් 
කරන්න ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා රජෙයන් 
මඩකළපුව පෙද්ශෙය් මිනිස් ඝාතන සිදු ෙවනවාය කියා. මා 
අහනවා ගරු මන්තීතුමාෙගන් මිනී මරු පභාකරන්ෙග් කාලෙය් 
මිනිසුන් මැරුෙණ් නැද්ද කියලා. රජය අහිංසක දවිඩ ජනතාව 
ෙබ්රා ගන්න අවශ  කටයුතු කර තිෙබනවා. 

 
ගරු ටී. කනගසෙබයි මහතා 
(மாண் மிகு ாி. கனகசைப) 
(The Hon. T. Kanagasabai)  
Please, do not take my time. Also, I cannot understand 

what you say. Do not take my time. I cannot answer your 
question because I do not want to spend even a minute 
from my time. - [Interruption.] Pardon? What do you 
want to know from me?  

 
 ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
 (மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
   (The Hon. Lalith Dissanayake)  
 There is no terrorism in the Batticaloa area. It is an 
untruth.  

 

ගරු ටී. කනගසෙබයි මහතා 
(மாண் மிகு ாி. கனகசைப) 
(The Hon. T. Kanagasabai)  

 No, I am not telling an untruth. What I say is hundred 
per cent truth. This is what happened yesterday. You  
cannot just deny that. I am not blaming anybody. But, 
who is to be blamed? You tell me who is to be blamed - 
[Interruption.] Please, - 
 

 ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
 (மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
   (The Hon. Lalith Dissanayake) 
 ෙගෞරවණීය ස්වාමීන් වහන්ස, ඒ කාලෙය් අෙප් මිනිසුන් ඕනෑ 
තරම් මැරුණා, අෙප් හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුවන් මැරුණා, අෙප් 
අහිංසක මිනිසුන් මැරුණා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු ටී. කනගසෙබයි මහතා 
(மாண் மிகு ாி. கனகசைப) 
(The Hon. T. Kanagasabai)  
Do not talk about those days and these days. I am not 

worried about what happened in the past or what is going 
to happen in the future.  

 
 ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
 (மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
   (The Hon. Lalith Dissanayake)  
 That was also terrorism.  
 

ගරු ටී. කනගසෙබයි මහතා 
(மாண் மிகு ாி. கனகசைப) 
(The Hon. T. Kanagasabai)  
Venerable Presiding Member, I want to speak. Please, 

ask him to sit down. I do not want to lose my time. 
 

 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
 (தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 
 මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු ටී. කනගසෙබයි මහතා 
(மாண் மிகு ாி. கனகசைப) 
(The Hon. T. Kanagasabai)  
No. வட, கிழக்கு பற்றி விவசாய நிைலைம பற்றி நான் இங்ேக 

ேபசப்ேபாகின்ேறன். ஒ  காலத்திேல யாழ்ப்பாணத்தி ந்  
மாம்பழங்கள், மிகளாய், உ ைளக்கிழங்கு, நிலக்கடைல என்பன 
அதிகளவில் இங்ேக வந் ெகாண் ந்தன. இப்ெபா  அைவகள் 
வ வதில்ைல. இலங்ைகயிேல நாங்கள் உ ைளக் கிழங்ைக ம  
விைலயில் வாங்கிச்  சாப்பிட்ட ஒ  காலம் இ ந்த ; 
யாழ்ப்பாணத்திேல ச வைட ெசய்கின்ற காலம்தான் அ . 
அேதேபால், என் ைடய மாவட்டம் ெநல் ற்பத்திக்குப் 
பிரபல்யமான ஒ  மாவட்டமாகும். ஆனால், எங்க க்கு 
நீர்ப்பாசனம் மிக ம் குைறவாக உள்ள . எங்க ைடய 
மாவட்டத் க்கு அண்ைமயி ள்ள அம்பாைற மாவட்டத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்குள்ள 65 சத தமான வயல் 
நிலங்க க்கு நீர்ப்பாசனம் இ க்கின்ற ; ெபாலன ைவைய 
எ த் க்ெகாண்டால் 85 தமான வயல்க க்கு நீர்ப்பாசனம் 
இ க்கின்ற ; எங்க ைடய மாவட்டத்தில் ெவ மேன அ  35 
சத தமாகத்தான் இ க்கின்ற . இ  ஏன்? அங்கு ஆ கள் 
இல்ைலயா? கா கள் இல்ைலயா? வாய்க்கால்கள் இல்ைலயா, 
எல்லாம் இ க்கின்றன. ஆனால், ெதாடர்ந்  75 - 100 
வ டங்களாக இந்த நீர்ப்பாசனத் ைற எங்க ைடய பகுதிகளிேல 

றக்கணிக்கப்பட்  வந்த காரணத்தினால்தான் இன்  எங்க க்கு 
நீர்ப்பாசன வசதி இல்ைல. நீர் இல்லாமல் ெநல் ேவளாண்ைம 
ெசய்ய யா . எனேவ, எம  விவசாயிகள் நம்பிக்ைக டன் 

தலீ  ெசய்ய யா . நான் இங்கு ெசால்வைத எல்லாம் 
அரசாங்கம் ெசய்  த ம் என்  நம்பவில்ைல. ஆனா ம், 
ஆகக்குைறந்த  எம  இந்தக் ேகாாிக்ைககள் ஆவணப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். மற்றவர்க க்குத் ெதாியப்ப த்தப்படேவண் ம், 
பதியப்படேவண் ம் என்பதற்காகவாவ  நான் இவற்ைறச் 
ெசால்ல ேவண் ம்.  

 
நான் மட்டக்களப்பிேல நவகிாி பகுதியிேல வசிக்கின்ேறன். 

அங்குள்ள நீர்ப்பாசன அ வலகத்தில் நல்ல வாகனங்கள் இல்ைல. 
உைடந்  தகர்ற்  ேபான பனழயய சரகணங்கள் தரன் 
கிரக்கின்றன் நான் அரசாங்கம அதிபாிடம் இ பற்றிச் ெசால்  
எ த் க் ெகா த்த ஒ  பைழய வாகனம்தான்அங்கு பாவைனயில் 
இ க்கின்ற . அங்கு பராமாிப் த் ெதாழிலாளர்கள் 80 ேபர் 
ேதைவப்ப கின்றார்கள். ஆனால், அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட 
வில்ைல. அங்கு அவர்கள் இல்லாமல் எப்ப  வாய்க்கால் 
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வ ச்சல்கைளச் ெசவ்வேன பராமாிக்க ம்? எங்கள் 
மாவட்டத்தி ள்ள ெபாிய குளம் உன்னிச்ைசக் குளமாகும். நான் 
அறிந்த காலத்தில் அ  னரைமப் ச் ெசய்யப்பட்ட  கிைடயா . 
இப்ெபா தான் அதன் அைணக்கட்ைட ஆ  அ க்கு உயர்த்திச் 
சிறி  னரைமத்  வ கின்றார்கள் எதற்காக? கைரேயார 
மக்க க்குக் கு நீர் வழங்குவதற்காக! கு நீர் வழங்குவைத நான் 
குைற ெசால்லவில்ைல. கு நீர் மிக ம் க்கியம். ஆனால், 
விவசாயம்  ெசய்வதற்காகேவ இந்தக் குளம் கட்டப்பட்ட . 
அதனால் அங்குள்ள வாய்க்கால் வ ச்சல் மற் ம் சு ‘ேகற்’ 

த யன பராமாிக்கப்பட்  விவசாயத் க்கான நீர்ப்பாசனத் 
க்கும் வழிவைக ெசய்யப்பட ேவண் ம். ஆனால், அதற்கு ஒ  

சதக் காசுகூட ஒ க்கப்ப வதில்ைல. இதைன ஆ  அ  
உயர்த் வ  பற்றி நீர்ப்பாசன இலாகா சிந்தித்ததா, இல்ைலயா 
என்  எனக்குத் ெதாியா . ஆனால் இந்தக் கு நீர்த் திட்டத் க்குச் 
ெசலவழிப்ப  நீர்ப்பாசன இலாகா அல்ல,  Asian Development 
Bank. 
 

மட்டக்களப்  மாவட்டம் ஒ  விவசாயப் பிரேதசமாகும். 
விவசாயம் ன்ேன கின்றேபா தான் மக்கள் ன்ேன வார்கள். 
மக்கள் ன்ேனறினால்தான் வர்த்தக நடவ க்ைககள் மற் ம் 
ெதாழிற் ைறகள் ஆகிய சகல ம் ன்ேன ம். எனக்குக் 
கைடசியாக கிைடத்த ள்ளிவிபரங்களின்ப  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தி ைடய  per capita income  -  ஒ வ ைடய வ டாந்த 
வ மானம் - வெர யா மாவட்டத்ைதவிட சற்  அதிகப்ப  
யானதாக, அதாவ  வெர யா மாவட்டத்திற்கு 25 வ  இடம் 
என்றால் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திற்கு 23 வ  இடம் என்ற 
வைகயில்தான் இ க்கின்ற . அவர்க ைடய வ மானம் அந்தள 

க்குக் குைற . ஏெனனில் அங்கு ெபாிய ெதாழிற்சாைலகள் 
இல்ைல. அங்கு ப ப்பறி ள்ளவர்க ம் குைற , சுகாதார ேசைவ 

ம் குைற . எனேவ, அபிவி த்தி  ேதைவயான இடத் க்குத்தான் 
க்கியத் வம் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், இங்கு 

அவ்வா  நைட ெப வதில்ைல. 

 
அ த் , நான் கமநலச் ேசைவகள் திைணக்களத்ைத - 

Department of Agrarian Services - பற்றிச் ெசால்ல ேவண் ம். 
இப்ெபா  விவசாய அபிவி த்தி, பசைள விநிேயாகம் மற் ம் 
அதில் இடம்ெப கின்ற கள , இலஞ்சம் ஆகியைவ பற்றி எல்லாம் 
ேபசப்ப கின்ற . மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல ஓர் இலட்சத்  
இ பத்ைதயாயிரம் ஏக்கர்க க்கு ேமல் விவசாயக் காணிகள் 
இ க்கின்றன. அதன்ப  பார்த்தால், அங்கு 19 Divisional Officers - 
ெப ம்பாக உத்திேயாகத்தர்கள் - இ க்கேவண் ம். ஆனால், 
தற்ெபா  இ க்கின்றவர்கள் ஒன்ப  ேபர் மட் ேம. மட்டக்களப் 
பிேல பதிைனயாயிரம் ஏக்கர்க க்கு ஒ  ெப ம்பாக உத்திேயாகத் 
தர் இ க்கின்றார். சிங்களப் பகுதிகளிேல ஐயாயிரம் - எட்டாயிரம் 
ஏக்கர்க க்கு ஓர் உத்திேயாகத்தர் தம் இ க்கின்றார்கள். 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைர ஆகக்குைறந்த  25 
ெப ம்பாக உத்திேயாகத்தர்கள் இ ந்தால்தான் இந்தப் பசைள 
விநிேயாகத்ைத ைறயாகச் ெசய்  ேநரகாலத்ேதா  அவர்க க்கு 
அதைனக் ெகா த்  க்க ம். எம  பிரேதசத்தில் 
பசைளையக் களஞ்சியப்ப த்தக்கூ ய களஞ்சிய வசதி இல்ைல. 
நான் அ  பற்றிக் ேகட்டால் களஞ்சியத் க்கு அத்திவாரம் 
அைமப்பதற்குக் காசு ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், அ  
இன்ன ம் எமக்கு வந்  ேசராைமயால் கட்டட ேவைலகள் 
ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்  ெசால்கின்றார்கள். இந்தப் 
ெப ம்பாக உத்திேயாகத்தர் கைள நியமிக்க ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களால் யாவிட்டால் நான் ேவ  என்ன ெசால்வ ? 
அந்தப் பசைளையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக எத்தைனேயா 
ஆயிரம் விவசாயிகள் அங்குமிங்கும் ஓ த் திாிகின்றார்கள். இந்தப் 
பசைள விநிேயாகத்திேல ஊழல்கள் இ ப்ப  பற்றிக் ெகளரவ 
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்க ம் அறிந்தி ப்பார் என்  நான் 
நம் கின்ேறன். ஆகேவ, இந்தப் ெப ம்பாக உத்திேயாகத்தர்கைள 
நியமித்  அந்த விவசாயிக க்கு உதவி ெசய் ங்கள் என்  
அைமச்சரவர்களிடம் ேகட் க் ெகாள் கின்ேறன். 

அ ேபால் Assistant Agricultural Research and Productivity 
Officers ஒவ்ெவா  கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிவி ம் நியமிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். ஆனால், எங்க ைடய பகுதியிேல இ வைர 
ஒ வர்கூட நியமிக்கப்படவில்ைல. அ  என்? இ  நியாய 
மானதா? எங்க ைடய பகுதியிேல விவசாயம் ெசய்வதில்ைலயா? 
நா ம் பல சந்தர்ப்பங்களிேல அைமச்சின் ஆேலாசைனக் கு க் 
கூட்டங்களி ம் இந்தச் சைபயி ம் இைதப் பற்றிப் ேபசிக் 
ெகாண் தான் வ கின்ேறன். நீங்கள் அந்த ெவற்றிடங்க க்கு 
உத்திேயாகத்தர்கைள நியமனம் ெசய்தா ம் சாி, அல்ல  
ெசய்யாவிட்டா ம் சாி, நான் ெதாடர்ந் ம் இ  பற்றிப்ேபசிக் 
ெகாண்ேடதான் இ ப்ேபன். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இதற்கு 
உாிய பதில் ஒன்ைற எனக்கு அளித்தால் நான் மிக ம் 
சந்ேதாஷப்ப ேவன். எம  மாவட்டத்திேல இேதேபான்  
இன் ம் பலவிதமான றக்கணிப் கள் நடந் ெகாண் க் 
கின்றன. 

 
எம  மாவட்டத்திேல இப்ெபா  சி சி  நீர்ப்பாசன 

ேவைலகள் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. அைவ ாிதப் 
ப த்தப்பட ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நீர்ப்பாசன 
இலாகாவில் technical officers - ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் chief engineer பற்றாக்குைற நில வதாகத் ெதாிவிக்கின் 
றார்கள். நான் ன்  குறிப்பிட்ட ேபான்  அங்கு 80 
சிற் ழியர்க க்கான ெவற்றிடங்கள் காணப்ப வதாக ம், 
சாரதிகள் இல்ைல என ம் ெதாிவிக்கின்றார்கள். எனேவ, இந்த 
உத்திேயாகத்தர்க க்குாிய ெவற்றிடங்கள் யா ம் நிரப்பப்பட் , 
நீர்ப்பாசன இலாகா ாிதமாக ம் நல்ல ைறயி ம் 
இயங்கினால்தான் அங்குள்ள விவசாயிக க்கு உாிய ேநரத்தில் 
ேபாதிய அள நீர் கிைடக்கும். 

 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

திட்டத்தின் பயனாக அங்குள்ள விவசாயிகள் இந்த வ டம் 
abandoned lands களிேல மிக ம் கஷ்டப்பட்  விவசாயம் 
ெசய்தி க்கிறார்கள். ஆனால், ஒ  மாத காலமாக அப்பிரேதசங் 
களிேல மைழ ெபய்யவில்ைல. ெநல் ேவளாண்ைம ெசய் ம் 
ெபா  வய ேல மைழ நீைரச் ேசகாித் ைவத்  ெநற்பயி க்கு 
தண்ணீர் கட்டேவண் ம். ஆனால், அந்த ஒ  மாத ம் மைழ 
ெபய்யாததனால், ெநற்பயிர்கைள நைனப்பதற்குக்கூட தண்ணீர் 
ேபாதாைமயினால, ெநல் ேவளாண்ைம ெபாி ம் பாதிக்கப் 
பட் ள்ள ; ஒ  பகுதி ேவளாண்ைம ற்றாக அழிந் விட்ட . சில 
பகுதிகளில் ெநற்பயிர்கள் அழியாவிட்டா ம், தண்ணீர் 
பற்றாக்குைற காரணமாக பயிர்கள் வளர்ச்சிகுன்றிக் காணப் 
ப கின்றன. 

 
நான் ேம ம் சில விடயங்கைள ஆங்கிலத்திேல குறிப்பிட 

வி ம் கிேறன். I would like to bring to the notice of the 
Hon. Minister, about the filling of vacancies in the 
Department of Irrigation and Water Management. There 
are about eight vacancies in that Department for minor 
employees including maintenance labourers. 

 
 

 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
 (தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 

 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු  ටී. කනගසෙබයි මහතා 
(மாண் மிகு  ாி. கனகசைப) 
(The Hon. T. Kanagasabai) 
 
Okay, thank you. 
 

 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
 (தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 

ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතියි. මීළඟට ගරු සාලින්ද දිසානායක 
ඇමතිතුමා. 
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[අ. භා. 2.36] 
 

 ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන 
අමාත තුමා සහ ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් අමාත තුමා) 
 (மாண் மிகு சா ந்த திஸாநாயக்க - ெதங்கு அபிவி த்தி 
அைமச்ச ம் ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான அைமச்ச ம்) 
   (The Hon. Salinda Dissanayake  -  Minister of Coconut 
Development and Minister of Nation Building) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමා 
කියා සිටිෙය් උතුරු පෙද්ශවල සංවර්ධනය සිදු වුෙණ් නැහැ කියන 
කාරණයයි. පසු ගිය වසර තිහක පමණ කාලයක් පභාකරන් විසින් 
ඒ පෙද්ශෙය් සංවර්ධනය කරනු ලැබුෙව් තස්තවාදයයි. තස්තවාදය 
නිසා ඒ පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුතු කරන්නට බැරි වුණාය 
කියන එක අපි කවුරුත් දන්නා කාරණයක්. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, වාරිමාර්ග හා ජල 

කළමනාකරණ, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන, කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා 
ෙගොවිජන ෙසේවා යන අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදය 
පවත්වන ෙම් අවස්ථාෙව් දී විෙශේෂෙයන්ම වාරිමාර්ග හා ජල 
කළමනාකරණ අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්න මා කැමැතියි. වියළි කලාපයට වතුර නැති නිසා අපි වියළි 
කලාපෙය් වාරි මාර්ග කම සකස් කරනවා වාෙග්ම ෙතත් 
කලාපෙය් වතුර වැඩි නිසා වතුර පාලනය කිරීම සඳහා වාරි මාර්ග 
කම අවශ යි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරනවා. 

 
විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්මය පිළිබඳව වචන කිහිපයක් කථා 

කරන්නටයි මා දැන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. පහු ගිය කාලෙය් 
අෙප් රට ඉදිරිෙය්, ජනතාව ඉදිරිෙය්, අෙප් ආණ්ඩුව ඉදිරිෙය් තිබුණු 
එක් පධාන අභිෙයෝගයක් වූෙය් ආහාර පිළිබඳ පශ්නය බව අපි 
දන්නවා. එය ඉතා මැනවින් විසඳීම සඳහා අෙප් ගරු අමාත තුමා 
“අපි වවමු  -  රට නඟමු” වැඩසටහන ඉතාම සාර්ථකව කියාවට 
නඟලා ආහාර පිළිබඳ පශ්නය ෙම් රටට දැෙනන්නට ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ. ෙලෝකෙය් රටවල් හතළිස්හතක් පමණ ආහාර ඉල්ලලා 
ෙපළපාළි යනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් විසිඑකක් පමණ කන්න 
ෙදන්නය කියා කැරලි ගහනවා. නමුත් අෙප් රටට එවැනි 
තත්ත්වයකට පත් වන්න ඉඩ ෙනොදී ෙම් අමාත ාංශය හරහා කරන 
ලද විශිෂ්ට ෙසේවාව අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රජය ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදනවා. අපි සහනාධාර 
කමයට රුපියල් තුන්සිය පනහට ෙපොෙහොර ෙදනවාය කියා 
කිව්වාට යූරියා ෙහොණ්ඩරයකට රුපියල් හාරදහස් පන්සියයකට 
එහා වැය වනවා. අපි ෙපොෙහොර රුපියල් තුන්සිය පනහට දුන්නාට 
එයින් ෙගොවියාට ලැෙබන සහනාධාරය රුපියල් හාරදහස් එකසිය 
පනහක් පමණ වනවා. ඒ අනුව මඩ ෙපොෙහොර ෙහොණ්ඩරයකට 
ලැෙබන සහනාධාරය රුපියල් හාරදහස් හයසිය පනහක් පමණ 
වනවා. බණ්ඩි ෙපොෙහොර ෙහොණ්ඩරයකට ලැ ෙබන සහනාධාරය 
රුපියල් හයදහස් එකසිය පනහක් පමණ වනවා. ඒ අනුව 
ෙහක්ෙටයාරයක් සඳහා ෙගොවියකුට එක කන්නයකට අපි ලබා 
ෙදන සහනාධාරය රුපියල් පනස්දාහ ඉක්ම වනවා. එවැනි 
සහනාධාරයක් තමයි අපි ලබා ෙදන්ෙන්. රුපියල් තුන්සිය පනහ 
ෙනොෙවයි, ෙහක්ෙටයාරයක් සඳහා රුපියල් පනස්දාහකට වැඩි 
සහනාධාරයක් ෙම් රජය ලබා ෙදනවාය කියන එක මා මතක් 
කරන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 
හැත්තෑහයක් කරන්ෙන් ෙගොවිතැනයි. එයින් සියයට පනස්හයක් වී 
ෙගොවිතැන කරනවා. ඒ වී ෙගොවිතැන සඳහා ෙදන ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය පිළිබඳව තමයි මා කිව්ෙව්. 

 
දැන් මා කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් හරිත 

විප්ලවය යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳවයි. ෙද වන ෙලෝක 
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ රසායන විද ාව ෙලෝකෙය් දියුණු වුණා. ඒ 
වාෙග්ම ජන තාක්ෂණ විද ාව ෙලෝකෙය් දියුණු වුණා. ඒ නිසා තුන් 
වන ෙලෝකෙය් ඉරිඟු, තිරිඟු, වී වගා කරන ෙගොවීන්ෙග් ලාභය ලබා 
ගන්නට තමයි හරිත විප්ලවය බිහි වුෙණ්. බහු ජාතික සමාගම්වලට 
අවශ  වුණා ෙම් ලාභය ගන්න. ඒකට කමයක් හැදුවා, ඒක තමයි 
හරිත විප්ලවය. හරිත විප්ලවෙය් ආකර්ෂණීය ෙදයක් තිබුණා.  
ඒ තමයි විශාල අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වීම. අ ෙප් 
පැරැණි කම අනුව අ ෙප් පැරැණි බීජවලින් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වූ 

අස්වැන්න අක්කරයකට වී බුසල් තිහක්, හතළිහක් පමණයි. නමුත් 
හරිත විප්ලවෙයන් අක්කරයකට වී බුසල් අසූවක් ලබා ගන්නට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ කියන්ෙන් ෙදගුණයක් අස්වැන්න ලබා 
ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ අවස්ථාෙව් දී ෙමය හඳුන්වා ෙදන 
විට ෙතල් සහ ෙපොෙහොර ෙනොමිෙල් වාෙගයි දුන්ෙන්. ඒ බහු ජාතික 
සමාගම්වල උපායට අපි හසු වුණා. 

 
අෙප් රෙට්  විද ාඥයන් ෙදෙදනකු එකතු ෙවලා ඒ ජාන 

තාක්ෂණය භාවිත කරලා අෙප් රෙට්ත් වී වර්ගයක් හැදුවා. ඒ වී 
වර්ගයට කියනවා “එච් 4” කියා. “එච් 4” කියන්ෙන් ඉතාම 
ශක්තිමත් ජාන එකතු කරලා හදපු අලුත් බීජයක්. ඒකට ෙලඩ 
ෙරෝග හැෙදන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම ඉහළ මට්ටෙම් ගුණාංග 
තිෙබන බීජයක්. ෙගොයම් කපන ෙකොට වී ඇටය වැෙටන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ඒ විද ාඥයන්ට ඉන් එහාට යන්න දුන්ෙන් නැහැ. 
එතැනින් එය නතර කළා. ඊට පස්ෙසේ අපිට ඒ හරිත විප්ලවය හරහා 
ලැබුෙණ් මා කලින් කී පරිදි බහු ජාතික සමාගම්වල වුවමනාවක් 
මත ලාභය ගන්න පුළුවන් බීජ වර්ගයි. ජාත න්තර සහල් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය  -  IRRI  -  අෙප් රෙට් පැරැණි වී වර්ග 
පිලිපීනයට අර ෙගන ගිහිල්ලා අර කියපු ජාන තාක්ෂණය භාවිත 
කරලා ෙදමුහුන් වී වර්ගයක් හදලා දුන්නා. ඒවා තමයි දැන් අපි වගා 
කර ෙගන යන්ෙන්. ෙම්වා ෙලඩ ෙරෝගවලට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් 
නැහැ. වර්ෂයක් වර්ෂයක් පාසා අලුෙතන් ෙලඩ ෙරෝගවලට මුහුන 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වර්ෂෙය් ගහන ෙබෙහත් 
වර්ගය ෙනොෙවයි, ඊළඟ වර්ෂෙය් ගහන්ෙන් අලුත් ෙබෙහත් වර්ග 
හදලා එවනවා. ඒ නිසා අපි  ෙම් ෙබෙහත් වර්ගවලට හුරු ෙවලා 
තිෙබනවා. පුළුවන් තරම් ෙතල් වර්ග භාවිත කරනවා. ඒ නිසා අෙප් 
රෙට් ජනතාව  ෙරෝගීන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පිළිකා ෙරෝග 
වැඩිෙයන් හැෙදන්න පටන් අරන් තිෙබනවා. දියවැඩියාව 
ෙලෙහසිෙයන් වැල ෙඳනවා. ෙම් ෙතල් සහ ෙපොෙහොර නිසා හෘද 
ෙරෝග, ඒ වාෙග්ම නිල් දරු උපත්, වකුගඩු ෙරෝග බලවත් විධියට 
අෙප් රෙට් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් ෙගොවිෙයෝ 
හරිත විප්ලවෙය් වහලුන් බවට පත් ෙවලා සිටිනවා. විශාල ෙතල් 
සහ ෙපොෙහොර උගුලකට ෙම් රෙට් ෙගොවියා ඇද දමලා තිෙබනවා. 
ෙම්ෙක් දීර්ඝ කාලීන පතිඵලය ෙමොකක්ද? අද අෙප් ෙපොෙළොව 
මරලා. ජීවත් වන ෙපොෙළොවක ෙනොෙවයි අද අපි ෙගොවිතැන් 
කරන්ෙන්. අපි විසින්ම මරපු ෙපොෙළොවක තමයි අපි ෙගොවිතැන් 
කරන්ෙන්. අද ෙපොෙළොෙව් උත්පාදන ශක්තිය ෙහොඳටම හීන 
ෙවලා. නැවත ජීවත් වන ෙපොෙළොවක් හදන්න අද පටන් ගත්ෙතොත් 
අපට ඒ සඳහා තව අවුරුදු තුනක් විතර ගත වනවා.    

 
අද අපි ගහන රසායනික ෙපොෙහොරවලින් සියයට තිහක් පමණ 

තමයි ෙම් ශාකවලට උරා ගන්ෙන්. ඉතිරි සියයට හැත්තෑවම 
අපෙත් යනවා. කාබනික පරිසරයක් කුඹුෙර් නැති නිසා ෙම් 
ෙපොෙහොර සම්පූර්ණෙයන් උරා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා  
සියයට හැත්තෑවක්  අපෙත් යන ෙපොෙහොරවලින්  නැවතත් 
ෙපොෙළොව මැරීෙම්  කටයුත්තට දායක වනවා. ෙගොයම් ගහ ගැන 
හරිත  විප්ලවෙයන්  අපට කියා දුන්ෙන් ෙගොයම් ගහ ජලජ 
ශාකයක් කියලායි. ඒ නිසා ෙගොයම්  පැළය හිටවලා අපට කිව්වා 
“වතුර බැඳපල්ලා”  කියා. අපි  වතුර බැන්දා. වල් පැලෑටි මර්දනය  
කරන්න අපි අනුගමනය කරපු ෙහොඳම  කම්මැලි කමය තමයි වතුර 
බඳින එක.  වතුර බැන්දාම වල් පැළ මතු වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ෙගොයම් ගහ විපර්යාසයට ලක් වුණා. එතෙකොට ෙගොයම් ගහට 
ඕනෑ කරන අම්ලකර වායුව ලබා ගන්න බැහැ.  ඒ නිසා අම්ලකර 
වායුව ලබා ගන්න වතුෙරන් උඩට මූල ගැටිතිවලට  එන්න සිදු 
වුණා. ඒ නිසා වතුර බැන්දාම මූල පද්ධතිය ෙපොෙළොව යටට ගිෙය් 
නැහැ. හරි විධියට නම් ෙගොයම් ගෙහේ මූල පද්ධතිය අඟල් නවයක් 
ෙපොෙළොව යටට යන්න අවශ යි. එතෙකොට තමයි ගහට ඕනෑ 
කරන ෙපෝෂ  පදාර්ථ උරා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. නමුත් වතුර 
බැඳපු නිසා මූල පද්ධතිය ෙපොෙළොව යටට ගිෙය් නැහැ. ඒ නිසා 
ගහට අවශ  ෙපෝෂ  පදාර්ථ උරා ගන්න විධියක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ඉතින් අපට  කිව්වා, “උඹලා ෙපොෙහොර ගහපල්ලා” කියා. ඒ නිසා 
අප එතැනදී තමයි ෙපොෙහොර උගුලට අහු වුෙණ්. 

 
අෙප් ෙගොවිතැෙනන් ලාභය ගන්ෙන් කවුද? අෙප් ෙගොවියා 

ෙපොෙහොසෙතක් වන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? අෙප් ෙගොවීන්ෙග් ලාභය 
ගන්ෙන් ෙතල් සහ ෙපොෙහොර ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ; බහු ජාතික 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1765 1766 

[ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා ] 

සමාගම්; අෙප් ෙගොවීන්ෙග් ලාභය ගන්ෙන් අතර මැදිෙයෝ. ෙම් 
ෙගොවිතැෙන් ලාභය ෙගොවීන්ට ෙදන්න නම් අතර මැදියනුත්, ෙතල් 
සහ ෙපොෙහොර ෙකොම්පැනිකාරයනුත් ඉවත් කරන්න සිද්ධ වනවා. 
ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ජීවෙනෝපාය 
සංවර්ධනයක් හැටියට පත් ෙවනවා. ෙගොවිතැන පමණක් ෙනොෙවයි 
අනික් හැම ෙද්මත් එෙහම තමයි. ලාභ ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
පිටුපසින් සිටින්ෙන් ෙවනත් බලෙව්ග. කුකුළු ෙකොටුවක් දැම්ෙමොත් 
ඒෙක් ලාභ ගන්ෙන් පීමා ෙකොම්පැනිය. බහු ජාතික සමාගමක්. 
කුකුළු ෙකොටුව හදන එක් ෙකනාට පීමා ෙකොම්පැනිය විසින් කුකුළු 
ෙකොටුව බලා ගන්න ෙකෙනක් පත් කළ බව ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
කිරි නිෂ්පාදනය කළත් ලාභය ගන්ෙන් ෙනස්ෙල් සමාගම. බිත්තර 
වී හදලා ලාභ ගන්ෙන් CIC  සමාගම. ෙම් රෙට් ෙගොවියාෙග් 
ෙගොවිතැන සමාගම් විසින් උදුරා ෙගන ෙගොවිෙයෝ වහලුන් ෙලස 
තබා ෙගන  තිෙබනවා. ඒ නිසා අප දැන්වත් ෙම් ෙගොවිතැෙන් 
අයිතිය ෙගොවියාට ෙදන්න අවශ යි. එතෙකොට තමයි ෙගොවිෙයෝ 
ෙපොෙහොසත් වන්න පටන් ගන්ෙන්. “අපි වවමු  -  රට නඟමු”  
වැඩසටහනට ෙම් කියාවත් ඇතුළත් වන්න අවශ යි. 

 

දැන්වත් අෙප් කෘෂි විද ාඥෙයෝ අපට ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. 
හරිත විප්ලවෙය් ෙබොරුව අපට දැන් කියා ෙදන්න අවශ යි. හරිත 
විප්ලවයට  විකල්ප වී ෙගොවිතැන් කමයක් අද ෙලෝකෙය් පිළිෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ෙගොවිතැන් කමෙයන් ෙතල් සහ ෙපොෙහොර 
ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ ඉවත් වනවා. ඒ කමෙයන් හරිත විප්ලවයට 
වඩා විශාල අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. වස විසවලින් ෙතොරයි. 
එයට කියනවා, “කාබනික කමයට වී වගාව” කියා. ෙමයට 
කියනවා “SRI” කියා; “එස්ආර්අයි” කමය කියා. එස්ආර්අයි කියා 
කියන්ෙන් System of Rice Intensification.  සූක්ෂම වී වගා 
කමය කියාත් කියනවා. ෙලෝකෙය් ශීඝෙයන් ෙම් වගාව ඉස්සරහට 
එනවා. ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩුෙව් විද ාඥයන් ෙදෙදෙනක් ඇවිත් 
ෙම් කමය අෙපන් ඉෙගන ෙගන ගියා. අද ෙම් කන්නය වන විට 
තමිල්නාඩුෙව් අක්කර හත් ලක්ෂයක “SRI”  වී වගාව කර 
තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙලෝකෙය් රටවල් විශාල පමාණයක් 
“SRI”  වී වගාවට ඇවිත් තිෙබනවා. අෙප් ෙගොවිතැෙන් තිෙබන 
මූලික පශ්නවලට අවශ  විසඳුම් “SRI”  වී වගාෙවන් ලැෙබනවා. 
අෙප් ෙගොවිතැෙන් තිෙබන පස පිළිබඳ පශ්නය, ඉඩම පිළිබඳ 
පශ්නය, ජලය  පිළිබඳ පශ්නය, බීජ පිළිබඳ පශ්නය, ෙපොෙහොර 
පිළිබඳ පශ්නය, නිෂ්පාදන වියදම අඩු කිරීම පිළිබඳ පශ්නය, 
නිෂ්පාදන ධාරිතාව  -  අස්වැන්න  -  වැඩි කිරීම පිළිබඳ පශ්නය, 
ඉතා ඉහළ පමිතියට නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳ පශ්නය  -  අෙලවිය 
පිළිබඳ  අපට පශ්නයක් තිබුණා. නමුත් දැන් ඒ පශ්නය නැහැ.  -  
ලාභය පිළිබඳ පශ්නය ආදී පශ්නවලට විසඳුම් ෙම් “SRI” කමෙයන් 
අපට ලැෙබනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 
 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த  திஸாநாயக்க) 
(The Hon.  Salinda  Dissanayake) 
තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ අෙප් හාමුදුරුවෙන්. 

බිත්තර වී ටිකට් අවශ  වන්ෙන්. අක්කරයකට වී කිෙලෝ හතරක් 
පමණයි අවශ  වන්ෙන්. වතුර අවශ  වන්ෙන් සියයට 35ක් 
පමණයි. වැවක් යටෙත් ෙගොවිතැන් කෙලොත් වැෙව් වතුර සියයට 
65ක් ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්. එක තැන එක පැළයයි අපි සිටු 
වන්ෙන්. ෙම් කමෙය් දී අපි  perch  එකක පැළ 144ක් සිටු වනවා. 
එක පැළයකින් පැළ 100කට ආසන්න පැළ සංඛ ාවක් එනවා. ඒ 
නිසා පැළ 144න් වී හුණ්ඩු 144ක් ගන්න පුළුවන්. අවුරුදු තුන 
හතරක් යන ෙකොට අෙප් පස ජීවත් වන ෙපොෙළො වක් හැටියට 
පරිවර්තනය කර ගත්තාම අක්කරයට වී බුසල් 400ක් පමණ 
ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. දැනට දිස්තික්ක 18ක පමණ මා 
ෙම් වගාව කර ෙගන යනවා. ෙගොවිෙයෝ 30,000ක් පමණ සිටිනවා. 

මා උපරිම අස්වැන්නක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. අක්කරයට වී බුසල් 
357  1/2 ක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. අස්වනු සමීක්ෂණය කරලා 
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මට ඒ සහතිකය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් රෙට් ෙම් වී ෙගොවිතැන 
සාර්ථක කර ගැනීමට කටයුතු කරන්නට අවස්ථාව සකස් 
කරන්නය කියලා. 

 
[අ. භා. 2.48] 
 
ගරු ඒ. එම්. එම්. නවුෂාඩ් මහතා 
(மாண் மிகு ஏ. எம். எம். ந ஷாத்)  
(The Hon. A. M. M. Naoshaad)  
Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 
Venerable Presiding Member, I am happy that I have 

been given an opportunity to speak on the Votes of three 
key Ministries that form the backbone of my district’s 
economy and the Government’s “ Api Wawamu Rata 
Nagamu” programme.  I believe, the Digamadulla District 
is the largest contributor to the granary right now and I 
will participate in this Discussion taking the subjects in 
the order of irrigation, land and agriculture. 

 
I have known the Ministre of Irrigation and Water 

Management, the Hon. Chamal Rajapaksa, since 1980 
when we both worked together, and despite our political 
differences I must admit, that he is someone who can get 
things done.  Having said that, I am disappointed that 
though there is an increase in Recurrent Expenditure and a 
huge leap in Capital Expenditure, there is very little 
coming in the direction of the Eastern Province except, of 
course, a token vote for the Heda Oya Project, by way of 
Capital Expenditure.  This is despite all the noise being 
made about the re-awakening of the East under the 
“Negenahira Udanaya.” 

 
Venerable Presiding Member, agriculture is the  

backbone of my people, and water is the blood that feeds 
it and it is very critical that enough attention is paid to our 
region to improve the irrigation facilities and maintain the 
same.  I spend most of time in my electorate meeting 
farmer organizations along with officials so that I can 
better understand their problems and highlight 
deficiencies without having to be relying only on  
information that is fed to me. 

 

We have this “Gal Oya Navodaya” scheme that was 
inaugurated, I believe in 2007, when Marhoom Anver 
Ismail was the subject Minister,  This was to have an 
interministerial steering committee and also a project 
office in Ampara.  I am not sure whether this objective 
has been realized to-date.  There was an original 
allocation of almost Rs. 1,260,000 made for this project.  I 
am aware that an allocation of Rs. 50 million was made 
for the year 2008 and later revised to Rs. 30  million, but 
as at today only Rs. 15 million has been spent on one 
anicut in my area,  the Kandanveli Anicut, and it would be 
interesting to know what has happened to the balance Rs. 
15 million of the revised allocation, when there is only 
one month to go in the year.  This is the state of affairs 
when we should be really accelerating development 
efforts in the Eastern Province. 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1767 1768 

The river division of Gal-Oya with its tributaries such 
as Moravil, Pattampiti, Kurunal Kanji, Udanga, 
Thiraimadu and Sengappadai has been in existence long 
before the building of the Senanayake Samudra and was 
irrigating the fertile lands opened up by the hard labour of 
my ancestors, which fact most of the present generation 
do not have an innate understanding of. 

 
 It is only after the construction of the Senanayake 

Samudra in the 1950s that the Sinhala population of the 
district increased from a mere 2 per cent to what it is 
today.  If not for the foresight of Marhoom Gate 
Mudaliyar Kariapper and the tireless work of engineers 
like Marhoom M. M. Ismail, Marhoom M. A. M. Mirza 
and the political  leadership of that day like Marhoom A. 
M. Merza, Alhaj M. A. Abdual Majeed, Marhoom M. H. 
M. Ashraff, Marhoom U. L. M. Mohideen and Marhoom 
Anver Ismail who all took a very keen interest in the 
Irrigation and agricultural sector, we are not in this 
position today.  It must be said that other Ministers too 
have been showing interest in this vital sector.  I will fail 
in my duty if I do not mention the name of the Hon. P. 
Dayaratna who  has done yeoman service to the 
development of the Gal-Oya valley in general.  It is in  
this rich tradition of ethnic harmony that we need to 
develop the infrastructure of this district and not leave 
room for elements who are trying to bring about friction 
among the communities who live here and love the land 
which they call their own. 

 
I would like now, to specifically take up some issues 

pertaining to the office of the Irrigation Engineer, 
Samanthurai set up by Marhoom Anver Ismail which  
I took up at the Consultative Committee Meeting as well.  
This office covers an area of approximately 9.761 
hectares and maintains, six field offices, 12 kilometers of 
main rivers, 30 kilometers of subrivers, two storage tanks, 
4.81 kilometers of feeder channels, 5.8 kilometers of main 
channels, 78.2 kilometers of branch channels and 173.2 
kilometers of distributory channels.  It also maintains 18 
main anicuts, 39 medium anicuts, 496 channel structures, 
42 kilometers of irrigation roads, 171 kilometers of 
agricultural roads and 13 kilometers of drainage channels.  
All this is  covered by one engineer, three engineering 
assistants and three supervisors.  I request the Hon. 
Minister to increase this cadre by two engineering 
assistants, four work supervisors and at least 26 labourers 
so that we can work with this office to fulfil our needs. 

 
The main problem we have in the rivers division which 

is approximately 30 kilometers, is the lack of 
maintenance.  The rivers need to be dredged to remove 
silt that has gathered over the years.  Main channels and 
distributory channels need to be concreted at the head and 
maintained for proper utilization of the presious water 
resource.  I made a request that approximately 4.8 
kilometers of Malwatta-Samanthurai Channel, opening at 
the Weergoda Tank be concreted to prevent the growth  of 
algae and I am sure the Hon. Minister will accede to it.  
Some of the anicuts in our area have been built in the 

eighteenth century by burnt bricks.  One of those, the 
Veerayadi Anicut, was renovated recently at a cost of 
almost Rs. 88 million on the efforts taken by Minister,  
Marhoom Anvar Ismail.  In the same way, we need to 
look at Kandanveli Anicut, Sampumadu Anicut and 
Fernando Anicut which need urgent repairs. 

 
You will be surprised to hear that this office which has 

so much of work to do,  thought it has indicated an 
expense of Rs. 10.8 million for flood damage work, has 
not received a red cent as at date.  I am disappointed 
because I met the Secretary personally and I was assured 
of this money  but yet it has not reached that office.   
I know that everything cannot be done by the State and I 
am one who firmly believes that farmer contribution is 
very essential; labour alone is not sufficient,  machinery is 
required as  well.  I request that each of the irrigation 
offices at Samanthurai, Ampara, Akkaraipattu and 
Kalmunai be given the required machinery such as, 
crawler excavators, front-end loaders and backhoes so 
that we can get the farmer organization to use them, even 
the tractors, and contribute towards the fuel cost to reduce 
the burden on the state. 

 

Another major issue is the agricultural roads.  Right 
now the width of the agricultural roads is three metres.  
Now, with the advent of modern harvesting machinery, 
this needs to be widened to at least four metres.  
Otherwise, when we go through another two seasons, we 
will not have any roads left to maintain. 

 

The other issue which I would like to take up is with 
regard to the wooden planks used to store up water in 
anicuts.  This is a method that has been practiced over the 
years. With this resource diminishing, we need to find a 
way to protect them for longer use.  I would suggest that 
these planks either be coated with fiberglass or plastic so 
that they can be used many times. 

 

The next subject that I would like to take up is lands.  
With regard to the Vote on Land, we see an increase in 
Recurrent Expenditure and a drop in Capital Expenditure.   
Land is the most important natural resource which is the 
basis if all human, biological and  environmental needs. 
Efficient management of land resource is very critical due 
to population pressure and competition among 
nationalities. Now, how do we do this? Recently, there 
was a circular issued by the Land Commissioner-General. 
I know that the Hon. M. T. Hasen Ali took up this issue 
and also tabled a document that had been prepared by the 
Peace Secretariat for Muslims which had elaborated on 
the issue. What I would like to take up is the legal aspect 
of this issue because I am told that there is an ambiguity 
of the language that is used there. The document  prepared 
by the Peace Secretariat for Muslims states : 
 

“……the circulars issued by the Secretary, Ministry of Land and 
Land Development and the Land Commissioner General are 
inconsistent on one important point. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1769 1770 

The Ministry circular says the extent of land alienated in future 
will be determined by the Land Minister in Colombo in 
consultation with respective provincial land ministers, while the 
circular issued by the Land Commissioner says the government 
and the provincial council will determine the extent of land.” 
 

The Government and the provincial councils, we all 
know, are distinct entities vis-à-vis the Cabinet and  the 
provincial ministers. Divisional level officers will face 
difficulties in the implementation if this ambiguity 
continues. There is also a question whether there is 
usurpation of powers of provincial councils, whether the 
circulars have the effect of taking away powers of 
provincial councils in respect of lands. Are the provincial 
council land ministers empowered to grant consent to 
implement far-reaching policy decisions touching on 
devolved subjects? Because, item No. 1:3 of Appendix II 
of the Constitution states: 

 
“ Alienation or disposition of the State land within a Province to 
any citizen or to any organization shall be by the President, on the 
advice of the relevant Provincial Council, in accordance with the 
laws governing the matter.” 
 

I think, this is something that has to be definitely looked at. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member)  
Please wind up. 

 
ගරු ඒ. එම්. එම්. නවුෂාඩ් මහතා 

 (மாண் மிகு ஏ. எம். எம். ந ஷாத் ) 
   (The Hon. A. M. M. Naoshaad)  

Please give me one minute more. 
 
I will just touch on agriculture. The Government is now 

working towards an increase in the paddy production and 
other pulses. I would urge the Minister, that to do this in 
our district we need soil testing facilities. The agriculture 
research institution opened in Samanthurai in 2001 which 
is now in a dilapidated condition and all the agrarian 
service centers have to be refurbished. I would also 
request that a new agrarian service centre be opened in 
Samanthurai for Block J which covers approximately 
6000 acres. 

 
Thank you. 
 
[අ. භා. 3.03] 
 

ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 මුලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමින් වහන්ස, අද දිනෙය්දී මම සතුටු 

ෙවනවා, විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා 
අමාත ාංශෙය්ත්, වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ 
අමාත ංශෙය්ත්, වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව ජාතික ෙහළ උරුමය හැටියට  
අෙප් අදහස් කිහිපයක් ෙම් සභාව හමුෙව් තබන්නට හැකි වීම ගැන. 
මට ලැබී තිෙබන සීමිත කාලය තුළ ෙකටිෙයන් කරුණු පැහැදිලි 
කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 1962 දී පමණ විද ා 
තාක්ෂණෙය් දියුණුවත් සමඟම ෙලෝකෙය් හරිත විප්ලවය ඇති 
වුණා. ෙම් හරිත විප්ලවය නිසා පිලිපීනෙය් සහල් පර්ෙය්ෂණ 

ආයතනය -  IRRI  ආයතනය - ස්ථාපිත කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව 
ෙලෝකය පුරාම සාම්පදායික බීජ වර්ග ෙවනස් කරමින් ෙතල්, 
ෙපොෙහොර භාවිතාව මුල් කර ගත් නව කෘෂි කර්මාන්තයක් සඳහා 
දිරි ගැන්වීමක් කරනු ලැබුවා. 1950 වන විට අප සතුව වී වර්ග 
1,666ක් තිබුණු බව සංගණනය කරලා තිබුණා. අද වන ෙකොට 
බතලෙගොඩ සහ අනිකුත් ජාන පර්ෙය්ෂණ ආයතනවල ඉතිරිව ඇති 
අෙප් වී වර්ග ගණන තුන්සිය පනස් ගණනක් බව අනාවරණය 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අනුව වී ෙගොවිතැනට අදාළ වූ අෙප් 
පාරම්පරික බීජ වර්ග ෙබොෙහොමයක් සම්පූර්ණෙයන්ම නැති ෙවලා 
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එච් 4, අයිආර්. බීජී 11 ඇතුළු අෙන්ක විධ 
වී වර්ග අෙප් කුඹුරුවලට හඳුන්වා දුන්නා. ඉතා ඉක්මනින් අත්වනු 
ලැෙබනවාය; ෙකටි කාලයකින්  වී ලබා ගන්න පුළුවන්ය; කරල් 
බර ෙවනවාය; රට ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න පුළුවන්ය කියා තමයි 
ෙම් හැම බීජයක්ම හඳුන්වා දීෙම්දී පකාශයට පත් කෙළේ. 1970 මුල් 
වකවානුෙව් සෑම විශ්වවිද ාලයකම මහාචාර්යවරුන් සඳහා විවිධ 
විශ්වවිද ාලවල ශිෂ ත්ව ලබා දුන්නා. ඒ ශිෂ ත්ව මඟින් 
සම්පූර්ණෙයන්ම නව තාක්ෂණික වී ෙගොවිතැන පිළිබඳව, බහු 
ජාතික සමාගම්වලට අවශ  කරන විධියට ෙමොළ ෙසෝදා හරින ලද 
බුද්ධිමතුන් පිරිසක් විශ්වවිද ාලවලින් බිහි කළා. ඒ වාෙග්ම 
ලංකාෙව් සියලුම කෘෂිකර්ම පීඨවල ඊට අනුකූල පාඨමාලා සකස් 
කරනු ලැබුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමින් වහන්ස, එහි පතිඵලයක් 
හැටියට අද සිදු ෙවලා තිෙබන ෙදය පිළිබඳව ෙම් අය වැෙය්දී 
අවධානය ෙයොමු කළාය කියා ෙහෝ ඒ බරපතල අනතුර ෙත්රුම් 
ගත්තාය කියා ෙහෝ මා හිතන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙත්රුම් ගන්නත් 
අමාරුයි. ඒ වාෙග්ම ෙත්රුම් ගත්තත් කියාවට නංවන්න අමාරුයි. 
ෙමොකද, ඒකට යම් කිසි සංකමණීය කාලයක්, දිගු කාලයක් ගත 
වන නිසායි. සරල  උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් මහින්ද 
චින්තනෙය්දී කලින් ඉදිරිපත් කරපු විධියට ජනතාවට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයක් ෙදන බව ෙමවර අය වැෙය්දීත් කිව්වා. රුපියල් 
900ක් පමණ වන ෙපොෙහොර උරයක් රුපියන් 350ටයි ජනතාවට 
ලබා ෙදන්ෙන්. නමුත් පතිශතයක් විධියට ගත්ෙතොත් ෙමය සියයට 
96ක් තරම් වන බව ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීෙම්දී 
පැහැදිලි කර තිෙබනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා, යූරියා ෙයදවුම 
කියන්ෙන් ෙතල්වල අතුරු නිෂ්පාදනයක් බව. ඒ වාෙග්ම අපි 
කවුරුත් දන්නවා ෙතල් කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියා. ඉතිහාසෙය් 
ෙම් පෘථිවි තලෙය් ෙපොයිලගත වූ ගස් ෙකොළන්, කැලෑ තමයි අද 
අපට ඉන්ධන හැටියට ලැෙබන්න පටන් අර ෙගන තිෙබන්ෙන්. 
ෙපොයිලගත වූ ඉන්ධන ලබා ගැනීෙම්දී එහි අතුරු නිෂ්පාදනයක් 
හැටියට ලැෙබන යූරියා සහනාධාරයක් හැටියට ලංකාව පුරා ලබා 
ෙදන්නට පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. ෙමහිදී කරුණු කිහිපහක් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න අපි කැමැතියි. මුළු කෘෂි කර්මාන්තයම  
අද සම්පූර්ණෙයන්ම අනික් පැත්තට හරවලායි තිෙබන්ෙන්. අෙප් 
රෙට් ෙද්ශීය පාරම්පරික ෙගොවිතැන පිළිබඳව, අෙප් ෙද්ශීය බීජ 
පිළිබඳව යම් ෙකෙනක් කතා කරනවා නම් පසු ගිය වකවානුව තුළ 
ඒවා විහිළුවට ලක් කළා, ඒවා කරන්න බැරි ෙද්වල් බවට 
පකාශයට පත් කළා. නමුත් අපි කිසිම ෙවලාවක ඉන්දියාව, චීනය, 
කියුබාව වාෙග් රටවල සිදු ෙවච්ච, සිදු කර ෙගන යන ෙවනස්කම් 
පිළිබඳව කිසිම අවධානයක් ෙයොමු කෙළේ නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
චීනය, ඒ වාෙග්ම අසල්වැසි ඉන්දියාව වැනි රටවල් කාබනික 
ෙපොෙහොර ෙයදවීම පිළිබඳව අතිවිශාල ෙලස කල්පනා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කෘතීම ෙපොෙහොර ෙයදීම සැලකිය යුතු 
තරමකට පාලනය කිරීෙම් නව උපාය මාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කර තිෙබනවා. ඔවුන්ෙගෙ◌ සාම්පේ දායික කම ෙව්දයක් ආරක්ෂා 
කර ගනිමින් විද ා තාක්ෂනය ෙයොදමින් ඒවා නවීකරණය කරනු 
ලැබුවා. උදාහරණයක් හැටියට සාමාන  ගෘහස්ථ මට්ටෙම් සිද්ධ 
ෙවච්ච තමන්ෙග් ෙගදර එකතු වන කුණු ටික ගහක් මුලකට දැමීම 
ෙවනුවට විද ා තාක්ෂණය ෙයොදා නාගරික ෙපොෙහොර 
පතිචකීයකරණ දැවැන්ත වැඩසටහන් චීනය, ජපානය, ඉන්දියාව 
වාෙග් රටවල් නාගරිකව පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
කිසිවක් ගැන සලකන්ෙන් නැතුව අද අපි දිගින් දිගටම කෘතිම කෘෂි 
ෙයදවුම් සඳහා ගමන් කර තිෙබනවා. එහි පතිඵලයක් හැටියට අෙප් 
සාම්පදායික බීජ වර්ග අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. රසෙයන් අඩු, 
ගුණෙයන් අඩු, ඒ වාෙග්ම අෙප් මහ ෙපොෙළොව නිසරු කරන 
කෘතිම ෙපොෙහොර කරා ගමන් කිරීම නිසා දැවැන්ත අභිෙයෝගයක් 
අද අෙප් මහ ෙපොෙළොවට, අෙප් පරිසරයට, අෙප් ෙසොබා දහමට 
එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1771 1772 

අද ෙම් රෙට් තිෙබන ඇත්ත පශ්නය ෙකොටි තස්තවාදය ෙහෝ 
ෙවනත් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් ඇත්ත පශ්නය  තමයි ෙම්  
බහු ජාතික සමාගම් විසින් අෙප් මහ ෙපොෙළොවට එල්ල කර 
තිෙබන දැවැන්ත අභිෙයෝගය. අවාසනාවකට වෙග් සිංහල 
සමාජෙය්ත්, ෙදමළ සමාජෙය්ත්, මුස්ලිම් සමාජෙය්ත් ෙම් පිළිබඳව 
කිසිම කථිකාවතක් නැහැ. අපි තස්තවාදය ගැන කථා කරද්දී, ඒ 
සඳහා  අපි ෙයොමු  ෙවලා තිෙබද්දී අෙප් රෙට් මුළු මහ ෙපොළවම 
ඉතා කෘතීම විධියට විනාශ කර තිෙබනවා. එහි පතිඵලයක් හැටියට 
භයානක අනතුරු රාහියකට අද අපි මුහුණ දී සිටිනවා. 
උදාහරණයක් ගත්ෙතොත්, අද අෙප් වාරි ජලය ලවණකරණය වීෙම් 
මහා තර්ජනයකට මුහුණ දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් වාරි 
පද්ධතිය තුළ ජලය විශාල වශෙයන් වස  විෂ සහිත තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. එහි පතිඵලයක් හැටියට අනුරාධපුර, 
ෙපොෙළොන්නරුව, කුරුණෑගල වෙග් දිස්තික්කවල අති විශාල 
පමාණයක් වකුගඩු ෙරෝගීන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපට 
තිෙබන එකම විකල්පය  බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් වකුගඩු 
ෙරෝගීන් සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලබා ෙගන ෙරෝහල් ඉදි කිරීම 
පමණයි. ඒ ෙවනුවට අපට ෙහොඳටම හැකියාව තිෙබනවා, වකුගඩු 
ෙරෝගීන් ඇති වීෙම් පධාන කාරකය කෘමිනාශක පාවිච්චි කිරීමයි. 
කියලා ජනතාව දැනුවත් කරන්න අපි තවමත් නිශ්චිතව පැහැදිලි 
කරලා ඒක ෙම් රටට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. නමුත් ෙබොෙහෝ 
විද ාඥයන් ඒ පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ කරලා ස්වාධීනව තමන්ෙග් 
අදහස් පකාශයට පත් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව අපට වස විෙෂන් 
ෙතොර ෙගොවිතැනක් කරා යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරවයක්  හැටියට කියන්න 
ඕනෑ. එන්. එස්. කුලසිංහයන් ජීව්ත වන ෙතක්ම එතුමාෙග් 
ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණෙය් නව ෙසොයා ගැනීම් පිළිබඳව අපි ජාතියක් 
විධියට කිසිම සැලකිල්ලක් කෙළේ නැති බව. ඒ වාෙග්ම උපවංශ 
මහත්මයා කෘෂිකර්මය පිළිබඳ විෙද්ශීය උපාධි ලබා ෙගන ඒ 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කරලා අද ඉතාම වෙයෝවෘද්ධව ඉන්නවා. එතුමා 
දීර්ඝ වශෙයන් පර්ෙය්ෂණ ගනනාවක් කර තිෙබනවා. එකක් තමයි 
අෙප් කුඹුරු බහු විධ කමයට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක. කාලය බලලා, ෙහෝරාවත් බලලා, ෙගොවිතැන් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, පණු ෙරෝග වළක්වන්ෙන් ෙකොෙහොම ද කියන 
ස්වාභාවික රීති පද්ධතියක් පාරම්පරික ඥානෙයන් ෙසොයා ෙගන 
ඔහු අෙප් ජාතියට දායාද කර තිෙබනවා. අඩු ගනෙන් අෙප් 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අෙප් පර්ෙය්ෂණ ආයතන ඒ 
මිනිසුන්ට ඇහුම්කන් ෙදනවා තබා කථා කරන්නවත් සූදානම් නැති 
තත්ත්වයකට පත් වීම ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. උපවංශ 
මහත්මයා ගැන අද කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව දන්නවාද? පසු 
ගිය වකවානුවක විශ්වවිද ාලවල ශිෂ යන් ස්වාධීනව ෙම් සඳහා 
ෙයොමු වුණා. විශ්වවිද ාලවල මහාචාර්යවරුන් කිව්ෙව් ස්වාධීනව 
ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව, ෙද්ශීය බීජ පිළිබඳව යම් කිසි 
ශිෂ කු ෙසොයනවා නම්,  ඔහුට විශ්ව විද ාල උපාධිෙය්දී ලකුණු 
කපන බවයි. එවැනි මහාචාර්යවරුන් ඉන්න රටක් බවට අෙප් රට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා; අෙප් විශ්වවිද ාල පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් ෙමහි පතිපලය ෙමොකක්ද? ෙම් ගැන රට දන්ෙන් නැහැ. අපි 
කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි අද ඇති ෙවලා 
තිෙබන ඇත්ත තත්ත්වය. නමුත් වාසනාවකට වාෙග් දැන් ෙම් 
පිළිබඳව ස්වාධීන උනන්දුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන 
ගෙව්ෂණයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී අපි අදාළ 
ඇමතිවරු සමඟත් සාකච්ඡා කරනවා. ෙම් පිළිබඳව අවෙබෝධයක් 
තිෙබන ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක් අපට ඉන්නවා. එතුමන්ලා ඒ 
පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කරාවිය කියලා 
මම හිතනවා. 

 
ෙමහිදී මා ෙම් සමස්ත කරුණු සාරාංශගත කරමින් ෙකටිෙයන් 

කියන්න කැමැතියි. ෙම් පිළිබඳව රාජ  ෙනොවන සංවිධාන හැටියට, 
ස්වාධීන බුද්ධිමතුන් හැටියට, ඒ වාෙග්ම ෙම් ගැන අත් දැකීම් බහුල 
විශාමික පුද්ගලයන් හැටියට කල්පනා කල යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් “ශී” කමය බහුල ව කියාවට නඟන 
දිසානායක ඇමතිතුමා-එතුමා ෙම් පිළිබඳව කළ කථාව මම 
බාෙගටයි ඇහුෙව්. එතුමා ෙම් විෂය පිළිබඳ මනා දැනුමක් තිෙබන 
පාෙයෝගික බුද්ධිමෙතක්. කුරුණෑගල දිස්තික්කය සඳහා දැවැන්ත 
කැප වීමක් කරන ඇමතිවරෙයක්. -ඔහු වෙග් අයට අඩු ගණෙන් 
කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළවත් ෙම් කාරණය විප්ලවීය විදියට 

අතට අර ෙගන කියාවට නඟන්න පුළුවන් කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. එතුමා එක්ක එකතු ෙවලා පාෙයෝගිකව ෙම් කටයුත්ත 
සිද්ධ කරන්න අපි කල්පනා කරනවා. 

 

ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි පළමුෙවන්ම කළ යුතු 
කාරණය නම් ෙම් අමාතයාංහවලට, ඒ වාෙග්ම කෘෂි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනවලට අරක් ෙගන සිටින, අවුරුදු 30ක් 40ක් තුල පුහුණු 
කල පුද්ගලයන් ෙවනුවට ෙම් රටට ආදරය කරන, ෙසොබා දහමට 
ආදරය කරන මිනිසුන්ෙග් එකතුවක් ඇති කරලා, විෙශේෂෙයන්ම 
ආයතන පධානින් හා විද්වතුන් එකතු කරලා කළ හැකි චිරස්ථායි 
කෘෂි කර්මාන්තයක් ආරම්භ කළ යුතුය කියා. ඒ පිළිබඳව වන 
ෙයෝජනාවක් මම කරනවා. අපි අය වැෙය්දීත් එය ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත් ඒක පාෙයෝගිකව කියාවට නඟන්න නම්  මුලින්ම අපි ඒක 
ආරම්භ කළ යුතු ෙවනවා. ඒ ආරම්භ කිරීම කළ හැක්ෙක් 
ෙකොෙහොම ද? ඉස්සර ෙවලාම ෙම් විසිරී සිටින සියලු ෙදනාෙගන්ම 
සැදුම්ලත් මණ්ඩලයක් පත් කරලා, ඒ පිළිබඳව ස්වාධීන 
ෙකොමිටියකින් පර්ෙය්ෂණාත්මක සාකච්ඡාවක්, ඒ කියන්ෙන් අෙප් 
අත් දැකීම් ෙබදා ගත හැකි සාකච්ඡාවක් අපි ආරම්භ කළ යුතුය 
කියා මා මුලින්ම ෙයෝජනා කර සිටිනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, අද අපි කල්පනා කර 
බැලුෙවොත් අෙප් මහ ෙපොෙළොවට තව අවුරුදු දහයක් ෙම් යූරියා 
ෙපොෙහොර ෙයදුෙවොත් අෙප් ෙපොෙළොෙවන් කිසිම කාර්යයක් කර 
ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න ඉඩ කඩ තිෙබනවා.  
ඒ අනතුර දැනටමත් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපි භාවිත කරන කෘෂි 
ෙයදවුම් එන්න  එන්නම, එන්න එන්නම වැඩි කරන්න ඕනෑ 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සී සෑෙම් පටන් සෑම 
ෙදයකම අවිද ාත්මක මඟක අපි පසු ගිය කාලය පුරාම ගමන් කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් පසු ගිය අවුරුදු 15 තුළ ඇති වුණූ 
කථිකාවත තමයි, කෘෂි කර්මාන්තය කියන්ෙන් වැඩකට නැති 
එකක්ය; ෙම්ක පාඩු ලබන එකක්ය කියන එක. කෘෂි කර්මාන්තය 
කියන්ෙන් දුර්වල එකක්; ෙම්ෙකන් අපට ජාතියක් නඟා සිටු වන්න 
බැහැ; ඒ නිසා ෙවෙළඳ ෙබෝග වගා කරන්න; ගර්කින්,  වටානා, 
ෙමනන්, දුම්ෙකොල වාග් වාණිජ ෙබෝග කරා යන්න ඕනෑ; ඒවා දිරි 
ගන්වන්න ඕනෑ කියා විෙශේෂෙයන්ම “Regaining Sri Lanka” 
එෙක් ෙයෝජනා කරලා තිබුණා. වාසනාවකට වාෙග් ෙමවර අය 
වැෙය්දීත්, ගිය වර අය වැෙය්දීත් එවැනි ෙයෝජනා එකක්වත් 
තිබුෙණ්  නැහැ.  නමුත් සාධනීය දිසාවට යන්න, චිරස්ථායී  වැඩ 
පිළිෙවළකට යන්න මඟ ෙපන්වීමක් තවමත් හැදිලා නැති එක 
ගැන එක පැත්තකින් අපි කනගාටු වන්න ඕනෑ. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
 (தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 

ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබ වහන්ෙසේට නියමිත කාලය 
අවසානයි. 

 

ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, මට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් 

ෙන්ද? ගරු ඇමතිතුමනි, කාෙගන් ෙහෝ මට එක විනාඩියක්, විනාඩි 
ෙදකක් විතර ෙදනවාද? 

 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார)  
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
මටත් විනාඩි 15යි තිෙබන්ෙන්. විනාඩියක් ගන්න, ස්වාමීන් 

වහන්ස. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1773 1774 

ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ෙහොඳයි, ෙම් සියලු ආයතන ඒකාබද්ධ කරලා යම් කිසි වැඩ 

පිළිෙවළක් කරන්න පුළුවන් කියා මා කල්පනා කරනවා. ෙම් අය 
වැෙය්දී විෙශේෂෙයන් කාබනික ෙපොෙහොර සඳහා යම් කිසි දිරිමත් 
කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පරිසර හා ස්වභාවික සම්පත් 
අමාත ාංශය යටෙත් යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කර 
තිෙබනවා. පතිචකීයකරණ වැඩසටහන සඳහා ෙවනත් කිසිම 
වර්ෂයකට වඩා වැඩි මුදලක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. අපි හිතනවා, එය අර අපි දකින අර්බුදය සුබ පැත්තට 
හැර වීම සඳහා දරපු උත්සාහක් හැටියට. 

 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනත් විකල්ප කම මඟින් ජනතාවට 

ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එනම් ජනතාව කියාවට නැංවීෙමන් ජනතාව 
සකීය කිරීෙමන් ෙම් සඳහා විකල්ප උපාය මාර්ගයක් හදා  ගත 
යුතුයි කියන එකයි අෙප් විශ්වාසය. ෙබොෙහොම ස්තූතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබො ෙහොම ස්තූතියි. ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ඊළගට ගරු ජයන්ත 

විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10යි තිෙබන්ෙන්. 
 

[අ. භා. 3.14] 
 
ගරු ජයන්ත විෙජ් ෙසේකර මහතා 

  (மாண் மிகு ஜயந்த விேஜேசகர) 
  (The Hon.  Jayantha Wijesekara) 

විනාඩි 12ක් විතර ෙදන්න, ස්වාමීන් වහන්ස. 
 

මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, වාරිමාර්ග හා ජල 
කළමනාකරණ, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන, කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා 
ෙගොවිජන ෙසේවා යන අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන අවස්ථාෙව්දී මා වි ෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් 
රෙට් ඉතිහාසය වාරි කර්මාන්තයක් එක්ක බැඳුණු නිසා අපි 
ෙලෝකෙය් ෙශේෂ්ඨ ජාතියක් විධියට විරුදාවලියක් ලැබූ බව. නමුත් 
ඒක වර්තමානය තුළ ළඟා කර ගන්නවා නම්, පවත්වා ෙගන 
යනවා නම් අපිට අභිෙයෝග කිහිපයක් ජයගහණය කරන්න 
තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් මූලාසනාරූඪ ගරු සව්ාමීන් වහන්ස, 
එක උදාහරණයකින් සතුටු ෙවන්න පුළුවන් කරුණක් තිෙබනවා. 
වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් ෙවෙහරගල 
ව ාපෘතිය ෙවන් කළ කාල සීමාව තුළ, ලැබුණූ මුදල් පමාණය 
අනුව වැඩ කටයුතු ඉතා ෙහොඳින් අධීක්ෂණය කරලා ඒ ව ාපෘතිය 
ආදර්ශයක් හැටියට ලංකාෙව් කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
පළමුෙවන්ම ස්තූතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු 
ස්වාමීන් වහන්ස, වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් 
කාර්ය භාරය  සම්බන්ධව අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ලබන අය වැය 
වන ෙකොට වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුට, ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග හා 
ජල කළමනාකරණ අමාත ාංශයට යම් අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. 
පෙයෝජනයට ගත හැකි ජලෙයන් අපි දැනට පාවිච්චියට අර ෙගන 
තිෙබන්ෙන් සියයට 30ක් විතර පමාණයක්. ඒ නිසා ඊළඟ අය වැය 
වන ෙකොට අෙප්  රෙට් ඇතුළත ලැෙබන ජල පමාණෙයන් සියයට 
කීයක් වැඩි කරන්න පුළුවන් ෙවනවාද කියන එක ජාතියක් විධියට 
අපිට අභිෙයෝගයක් හැටියට තිෙබනවා. අන්න ඒ ගැන 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා වාරිමාර්ග 
අමාත ාංශෙයනුත්, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවනුත් ඉල්ලා 
සිටිනවා. දැනටමත් අපි ෙම් ජල පශ්නයට මුහුණ දී තිෙබනවා. 
උදාහරණ ෙලස කියනවා නම්, තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් පදවි ශීපුර 
ගම්මානෙය් අනුරාධපුරයට අයත්ව තිෙබන පදවි වැව අක්කර අඩි 
80,000ක ධාරිතාවක් තිෙයන්න පුළුවන්. නමුත් 
අවාසනාවන්තකමක මහත.  මූලාසනාරූඪ ගරු සව්ාමීන් වහන්ස, 
මාස්  කන්නයටත් ෙම් වැෙව් ධාරිතාව නිසි ෙලස නැත්නම් අක්කර 
14,000ක් වගා කරන්න බැරි ෙවනවා. හැබැයි අපි අවුරුදු ගණනක් 
ෙමොරගහකන්ද ජලාශය ගැන කථා කළා. ෙම් වන ෙකොටත් 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා ෙමොරගහකන්ද ජලාශෙය් වැඩ 
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. නමුත් පදවිය වැවට 
ෙමොරගහකන්ද ජලාශෙය් ජලය ෙගන යන්න පුළුවන්ද නැද්ද 
කියන එක ගැටලු සහගත තත්ත්වයක තිෙබනවාය කියා මම 
විශ්වාස කරනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවලක් 
හැටියට ෙයෝජනා කරන යාන් ඔය ව ාපෘතිය කියාත්මක කරලා 
ඉතා ඉක්මනින් අවසන් කර ෙදන්න. පදවි ශීපුර ජයන්ති වැවට 
වතුර දැම්ෙමොත් අක්කර 7,000ක් විතර වගා කරන්න පුළුවන්. ඒක 
ඉතාමත් සාර්ථක ව ාපෘතියක් හැටියට තිෙබනවා. වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමන්න ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කෙළොත් 
ඉතාමත් ෙහොඳයි කියා මම කියනවා. ඒ වාෙග්ම පදවිය ව ාපාරය 
මහා වාරිමාර්ග ව ාපාරයක්. අවුරුදු 40කින් විතර පතිසංස්කරණ 
කටයුතු ෙකරිලා නැහැ. ෙම් සම්බන්ධවත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යාන් ඔය ඊළඟ අදියර ෙලස 
යාන් ඔය ව ාපෘතිය ෙම් ෙපොෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා. නමුත් 
ෙමොරවැව, ෙගෝමරන්කඩවල කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
ෙදකත් ඇතුළුව ඇතාබැඳි ඔය කියන ස්ථානෙයන් ව ාපෘතියක් 
කියාත්මක කරන්න තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්කටත් පළමුෙවන් 
අවධානය ෙයොමු  කෙළොත් ඉතාමත් ෙහොඳයි කියන එකයි මෙග් 
අදහස වන්ෙන්. 
 

විෙශේෂෙයන්  කන්තෙල් මතක් කරන්න ඕනෑ. කන්තෙල් 
ගත්ෙතොත්, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවුරුදු ගණනක් සැලසුම් 
හදලා 2004 සන්ධාන ආණ්ඩුව බලයට ආවට පසුව කළු ගඟ 
ව ාපෘතිෙය් ශක තා අධ යන වාර්තාව අවසන් කළා. නමුත් 
අක්කර අඩි 30,000ක ජලය රඳවන්න පුළුවන් ෙම්  කළු ගඟ 
ව ාපෘතිය  කියාත්මක කරන්න දැන් අවුරුදු ෙදකක් පමාද ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  විෙශේෂෙයන් වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන ආයතනවල 
නිලධාරීන් ඉතාමත් දක්ෂ ෙලස ඉතා ෙකටි කාලයක් ඇතුළත 
අවසන් කරපු ව ාපෘතිය කියාත්මක කෙළොත් සිංහල, මුස්ලිම් හා 
ෙදමළ ජනතාවට කින්නියා දක්වා අක්කර 15,000ක්  වගා කරන්න 
පුළුවන්. නමුත් ෙම්කට අයිති වන ඉඩම්  ටික ෙකොල්ල කා ගැනීම 
සඳහා ව ාපෘතියක්   කියාත්මක ෙවනවා. ෙකෙහල් වගා කිරීෙම් ඒ 
කියා මාර්ගය නවත්වන්න  -  ඉඩම් මංෙකොල්ලය නවත්වන්න  -  
මැදිහත් වීම ගැන මම ඉඩම් අමාත ාංශයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙකෙසේ නමුත්  වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත ාංශයට 
තව අඩු පාඩුවක්  ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
ස්වාමීන් වහන්ස. මාර්තු මාසෙය් කන්තෙල් ජනරංජන ව ාපෘතිය 
කියාත්මක වීම මෙග් පැත්ෙතන් මතක් කළා. නමුත් ෙම් ෙපොෙත් 
කියනවා ජනවාරි ඉඳලා සැප්තැම්බර් දක්වා මිලියන දශම 82ක් 
විතර මුදල් විදම් කර තිෙබනවා කියා. ඒකට ෙහේතුව මාර්තු මාසෙය් 
ෙපන්වා දුන්නත්, අමාත ාංශය ෙකළින් හිටියත්, අධ ක්ෂ 
ජනරාල්තුමා ෙකළින් හිටියත්, එතැනින් පහළ ඉන්න නිලධාරි 
මහත්වරුන්ෙග් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා කියා ෙම්ෙකන් ඔප්පු 
ෙවනවා. ඒ වැඩය කියාත්මක කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අද 
වැස්ස ඇවිල්ලා ඒ කියා මාර්ගය හරියටම අවසන් කරන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක කනගාටුදායක කාරණයක්. ඒ වාෙග්ම 
කින්නියා දක්වා ජලය ෙගන යන්න පුළුවන් ෙම් ජනරංජන 
ව ාපෘතිය වාෙග්ම කන්තෙල් වැෙව්  ඉඳලා තඹලගමුව ෙදසට 
ජලය අර ෙගන ගිහින් - ගල්මිටියාව උතුර, ගල්මැටියාව දකුණ, 
පුලිත්තුකුලම් -  තඹලගමුව එහා පැත්ත සිංහපුර දක්වා ජලය ෙගන 
යන්න පුළුවන්  මාර්ගයක් තිෙබනවා. ෙම්ෙක් ශක තා අධ යන 
කටයුතු අවසන් කර තිෙබනවා. නමුත් වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම්කට මුදල් වියදම් කරලා වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කිරීම තවමත් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ෙම් ගැනත් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියා මෙග් පැත්ෙතන් ෙපන්වා ෙදනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ෙසේරුවිල ව ාපාරය මහා 

වාරි මාර්ග ව ාපාරයක්. ෙමන්න ෙම් ෙසේරුවිල මහා වාරි මාර්ග 
ව ාපාරෙය් නියාම වැඩසටහන මඟින් වැඩ කිහිපයක් කියාත්මක 
ෙවනවා. නමුත් ඒක ඉතාමත් ෙව්ගවත් වන්ෙන් නැහැ. 
පාෙයෝගිකත්වය බලලා ෙම් වැඩ ටික ඉතා ඉක්මනින් අවසන් 
කෙළොත් ෙම් ව ාපෘතියට ලැබී තිෙබන මුදල් නිසි ෙලස 
පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් ෙවයි. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අයත් ෙමන්න ෙම් වැඩ ටික මම උපෙද්ශක කාරක සභාවලදී 
ෙපන්වා දී තිෙබනවා. 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1775 1776 

කාල ෙව්ලාව ඉතාමත් සීමිතව තිෙබනවා වුවත් ඉඩම් හා ඉඩම් 
සංවර්ධන අමාත ාංශ ය ගැනත් ෙකටිෙයන් ෙහෝ කරුණු ටිකක් මම 
කියන්නට ඕනෑ.  ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත ාංශ ෙය් නිලධාරී 
මණ්ඩලයටත් විෙශේෂෙයන් ඇමතිතුමාටත්, මම පළමුෙවන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් රෙට් ඉඩම් අක්කර 15,000ක තනිකර 
සදාහරිත වනාන්තරයක් කපලා පිලිපීන සමාගමකට ෙකෙහල් 
හිටවන්න ෙදන්න කථා කරපු ඇමතිවරු ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. 
හැබැයි ඒ ආණ්ඩුෙව්ම ඉතා වැදගත් නිලධාරී මහත්වරු ටිකක් ඒ 
ඉඩම් මංෙකොල්ලය නැවැත් වූවා. ඒ නිසා ඒ ඇමතිතුමාටත්, ඒ 
අදාළ නිලධාරීන්ටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙහට දවෙසේ ඉඩම් 
මංෙකොල්ල කා ෙගන විෙද්ශිකයන්ට දීලා අක්කර පහෙළොස් දහෙසේ 
කෑලි එළි කරන්න පිඹුරු පත් හදන්න ආෙවොත් අපි අමාත ාංශෙය් 
නිලධාරි  මහත්වරුන්ට කියලා ඉතිහාසෙය් වාෙග්ම 
වර්තමානෙය්දීත් අනාගතෙය්දීත් ඍජුව  -  ෙකළින්  -  හිට  
ගන්නවා. ඒකට භය ෙවන්න එපා. ඒක අනිවාර්යෙයන් 
නවත්වන්න ඕනෑ කාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. 

 

 මහවැලි අමාත ාංශයට යටත්ව තිෙබන ජනරංජන වැව 
ව ාපෘතිය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. “නිල් දියවර ෙකත්යායට” 
කියන ෙම් ෙපොෙත් සඳහන්ව තිෙබනවා, ජනරංජන වැව 
පතිස්ථාපනය කිරීෙම් ව ාපෘතියට රුපියල් මිලියන 53ක් ෙවන් 
කර තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම මහවැලි අමාත ාංශයට අයත් ඒ ඉ ඩම් 
ටික තිෙබනවා. ෙම් ෙපොෙත්ම කියනවා, ෙහක්ටයාර් 325ක් 
වාර්මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළව තිෙබනවායි කියලා. 
වාර්මාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත ාංශයත්, මහවැලි 
අමාත ාංශයත් ෙදකම ඒකාබද්ධ ෙවලා, සිංහ වැව, ජනරංජන වැව 
යටෙත් වගා ෙකෙරන සූරියපුර, කන්තෙල් අවට තිෙබන 
ගම්මානවල ඒ ෙගොවි ජනතාවෙග් ඉඩම් ටික වාර්මාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිදහස් කර දීෙම් වැඩ පිළිෙවලක් ආරම්භ 
කරන්න වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හා වාරිමාර්ග හා ජල 
කළමනාකරණ අමාත ාංශයට අවශ  මැදිහත් වීම කරන්නයි 
කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත ාංශයට අදාළව මෙග් 
පැත්ෙතන් කියන්න තිෙබන කරුණු මා ඉදිරිපත් කරන ෙකොට අපි 
කවුරුත් දන්නවා, ගිය අය වැෙය්දීත් මා මතක් කර දුන්නු පරිදි 
1953 කන්තෙල් ෙගොවිජන ව ාපාර ය ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත 
යටෙත් ආරම්භ කළ බව. ඊට පසුව රජෙය් ඉඩම් ආඥාපනත 
යටෙත්ත් 1991 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත්ත් කන්තෙල් 
නගර වාසීන්ට ඉඩම් ඔප්පු ෙදන ෙකොට දැන් රුපියල් ලක්ෂ 
ෙදකක්, තුනක්, පහක් එෙහම නැත්නම් ලක්ෂ 10ක් වැනි මුදලක් 
බලපත ලබා දීම සඳහා අය කරන්නට තීන්දු කරලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක ඉතාමත් අසාධාරණයි, තස්තවාදී ගැටලුව මත අවුරුදු 
විසිපහක් තිහක් තිස්ෙසේ නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ජීවත් වන ෙම් 
ජනතාවට යම් සහනයක් ෙදන්න අවශ යි. ඉඩම් සංවර්ධන 
ආඥාපනත 1953 ආරම්භ කරන ෙකොට 1935 නීතිය නම් පාවිච්චි 
කෙළේ ෙම් 2004, 2005 හා 2008 කාල සීමාව තුළදී ෙම් මුදල් අය 
කරන එක වහාම නවත්වන්න කියලා කිව්වාම, ඒකට එකඟ වුණා. 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමාත් මට ගිය අය වැෙය්දිත් එදාම පිළිතුරු 
ලිපියක් දුන්නා. නමුත් ෙම් අය වැය වන ෙකොට අවුරුද්දක් ගත 
ෙවලා තිබුණත් අපට තවමත් ඒ වැඩ අවසන් කර ගන්නට බැරි 
වුණා. රජෙය් ඉඩම් ආඥාපනත යටෙත් ඉඩම් කාර්ය සංගහෙය්ම 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සඳහන් ෙකොට තිෙබනවා, අදාළ විෂය භාර 
ඇමතිවරයාටත්, ජනාධිපතිවරයාටත් විෙශේෂ තත්ත්වයක් යටෙත් 
ෙමය කළ හැකි බව. විෙශේෂෙයන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ඇමතිතුමාට අයත්ව තිෙබන ෙපොෙළොන්නරු  දිස්තික්කය, ෙම් 
පැත්ෙතන් අනුරාධපුරය, ඒ වාෙග්ම ඉඩම් ඇමතිතුමාෙග් ෙමොරටුව 
පෙද්ශය, තිකුණාමල දිස්තික්කය වැනි ෙගොවිජන ව ාපාර ඇති 
කළ පෙද්ශත් අෙනකුත් පෙද්ශවලත් ඉඩම් ඔප්පු ලබා ෙදන ෙකොට 
පැවතුණු තත්ත්වයන් සලකා බලන්න ඕනෑ. ඒක පමාද වුෙණ් 
තස්තවාදී ගැටලුව නිසා නම් ඒකට වන්දි ෙගවන්න මුදල් නැති 
නිසා විධියක් නැති නම් ඒ ජනතාවට ඒවා භුක්ති විඳීම සඳහා 
පැවරීමට ඉඩම් කාර්ය සංගහෙය් තිෙබන නීති පතිපාදන යටෙත් 
විෙශේෂ බලයක් විෂය භාර ඇමතිවරයාටත්, ජනාධිපතිවරයාටත් 
තිෙබන නිසා කැබිනට් අනුමැතියකින් ෙහෝ ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න 
ජනතාවට ඒ ඉඩම් ටික ලබා ෙදන්න, නිදහස් ඔප්පු ලබා ෙදන්න 
කියන ඉල්ලීම කරනවා. 

තිකුණාමලය නගරෙය්ත් ඉතා විශාල ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
තිකුණාමලය කච්ෙච්රිය ඒ පැවති තත්ත්වයන් යටෙත් දැනට 
අවුරුදු විස්සකට ඉහත ගිනි තිබ්බා. තිකුණාමල කච්ෙච්රිය ගිනි 
ගත්තාට පසුව තිකුණාමල නගරෙය් ඉන්න ජනතාවට ඉඩම් ඔප්පු 
ලබා ගැනීම සඳහා ඉතාමත් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණා ගැනත් හිතලා ඉඩම් හා ඉඩම් 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් ඉතා ඉක්මන් මැදිහත් වීමක් කරන්න 
අවශ යි. ඉතා ඉක්මනින් ෙම් වැඩය අවසන් කරලා ෙදනවාය 
කියලා සූරියආරච්චි නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා මට ෙපොෙරොන්දු වුණා. 
මම එතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙහෝ බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා - 

 
ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு சீ. ஏ. சூாியஆரச்சி)  
(The Hon. C. A. Suriyaarachchi) 
ගරු මන්තීතුමනි, - 
 
ගරු ජයන්ත විෙජ්ෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு ஜயந்த விேஜெசகர )  
(The Hon. Jayantha Wijesekara) 
ඔබතුමාට විනාඩියක් ෙදනවා, කියන්න. 
 
ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு சீ. ஏ. சூாியஆரச்சி)  
(The Hon. C. A. Suriyaarachchi) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කන්තෙල් නගරය ගැන කථා කළා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේ ඉල්ලීමක් කළා. 
ෙමොකද, ෙහේතුව, ඇත්ෙතන්ම එකඟ වුෙණ් නැහැ. ඒ වර්ෂය කීය 
කියලාද කිව්ෙව්? 

 
ගරු ජයන්ත විෙජ්ෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு ஜயந்த விேஜெசகர )  
(The Hon. Jayantha Wijesekara) 
1953 දී ෙගොවිජන ව ාපාර පිහිෙටව්ෙව් 1935 ඉඩම් සංවර්ධන 

ආඥාපනත යටෙත්. 
 
ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு சீ. ஏ. சூாியஆரச்சி)  
(The Hon. C. A. Suriyaarachchi) 
1953 වර්ෂයට තක්ෙසේරු කරලා ඉඩම් ඔප්පු ලබා ෙදන්න 

කටයුතු කරනවා. 
 
ගරු ජයන්ත විෙජ්ෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு ஜயந்த விேஜெசகர )  
(The Hon. Jayantha Wijesekara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. තිකුණාමල නගරෙය් තිෙබන ඉඩම්වලටත් 

ෙම් මැදිහත් වීම කරන්නයි කියන ඉල්ලීම කරනවා. 
 

කෘෂිකර්මය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් 
තිෙබන ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථාන පාලනය කරන්න ඉන්න 
ෙගොවිජන ෙසේවා සහකාර ෙකොමසාරිස්තුමියෙග් තිෙබන යම් යම් 
අඩු පාඩු නිසා පෙද්ශෙය් ෙගොවි ජනතාවට යම් කිසි ගැටලු සහගත 
තත්ත්වයන් මතු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් පදවි ශී පුර, 
ෙමොරවැව, කින්නියාව, ඒ වාෙග්ම අග්ෙබෝපුර, කන්තෙල්, 
තඹලගමුව වැනි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල තිෙබන 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානවල පහසුකම් ඉතාමත් අඩුයි; 
නිලධාරීන් ඉතාමත් අඩුයි. ඒ පෙද්ශෙය් ෙගොවි ජනතාවට “අපි 
වවමු - රට නඟමු” කියලා කිව්වාට අලුතින් ඉඩම් අස්වද්දන්නට 
වගා කරන්නට ඔවුන්ට විධියක් නැතිව ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන් 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් සඳහා මැදිහත් ෙවනවා නම් 
ෙහොඳයි. ඔවුන්ට අඩුම තරමින් මීට ෙපර තිබුණු ආකාරයට සී 
සෑෙම් කටයුතු කරන්නට ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානය මඟින් 
ටැක්ටර් ලබා දීම ෙකෙරහි ඒ වාෙග්ම අඩු අදායම් තත්ත්වය 
ෙහේතුෙවන් බිත්තර වී  ලබා ගන්නට ෙනොහැකි නිසා ඒ සඳහා 
සහනයක් ලබා දීම ෙකෙරහි විෙශේෂෙයන් කෘෂිකර්ම 
අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1777 1778 

[ගරු ජයන්ත විෙජ්ෙසේකර මහතා] 

ඉඩම් තිෙබනවා; මිනිස්සු ඉන්නවා; වගා කරන්න කියලා කියනවා. 
නමුත් අපි තවමත් විෙද්ශ රටවලින් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙගන්වනවා. 
ෙම් අය වැෙයන් ෙසස් බදු ගහලා තිෙබනවා හැබැයි පාෙයෝගික 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන විධියක් ෙපෙනන්න නැහැ. 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් ගිය අවුරුද්දට වැඩිය ෙම් 
අවුරුද්දට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් සියයට 10යි කිව්වා. 
උදාහරණයක් කියනවා නම් ෙද්ශීය සීනි කර්මාන්තය නඟා සිටු 
වන්න ආණ්ඩුව ෙකොතරම් ෙසස් බදු ගැහුවත් වැඩක් නැහැ. සීනි 
කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ෙහෝ තිෙබන එකක් 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළක් නැති 
නිසා ෙමන්න ෙම් කිව්ව කරුණු සැලකිල්ලට අරෙගන 
පාෙයෝගිකව කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. මිනිස්සු ඉන්නවා. 
ඉඩම් තිෙබනවා. ජලය තිෙබනවා. හැබැයි ලැෙබන ජලෙයන් අපි 
පෙයෝජනයට අරෙගන තිෙබන්ෙන් සියයට 30යි නම් ෙමන්න 
ෙම්වා විධිමත් ෙලස කළමනාකරණය  කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා 
ෙත්රුම් අරෙගන විෙව්චන කරන එක වැරදි ෙපන්වා ෙදන එක 
විපක්ෂයක කාර්ය භාරයක්. හැබැයි ආණ්ඩුෙව් කාර්ය භාරය විය 
යුත්ෙත් විපක්ෂය කියන ෙද්වල් පතික්ෙෂේප කිරීම ෙනොෙවයි. ෙහොඳ 
ෙද්වල් අරෙගන ජාතියක් විධියට අපට ෙහට දවෙසේ නැඟිටින්න 
පුළුවන් විධියට කටයුතු කිරීමයි. මා කිව්ව තිකුණාමලය 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන තත්ත්වයත්, රට ඇතුෙළේ ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වයත්, ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයත් ජය ගැනීම සඳහා අපි හැම 
ෙදනාම සමගිෙයන් වැඩ කරමු කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ස්තුතියි. 
 

[අ. භා. 3.26]  
 

ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 

( மாண் மிகு சீ. ஏ. சூாியஆரச்சி - காணி, காணி அபிவி த்திப் 
பிரதி அைமச்சர்)  

(The Hon. C. A. Suriyaarachchi-Deputy Minister of Lands 
and Land Development) 

ගරුතර  ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙගන් අවසරයි. ෙපොෙලොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් ෙගොවි ජනතාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
හැටියට වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරන අමාත ාංශෙය්, ඉඩම් හා 
ඉඩම් සංවර්ධන අමාත ාංශෙය්, කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන 
ෙසේවා අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව පළමුව මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

 

ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ස, වර්තමාන ෙලෝකෙය්ම ජනතාව 
මුහුණ දී ඇති පධානතම තර්ජනයක් වන්ෙන් ආහාර පිළිබඳ 
අවිනිශ්චිතතාවයි. එම අවිනිශ්චිතතාව ජය ගැනීමට නම් ආහාර 
නිෂ්පාදනයට වැදගත්ම සාධකය වන භූමිය නිසි පරිදි 
කළමනාකරණය කළ යුතුව තිෙබනවා. එම නිසා ඉඩම් 
අමාත ාංශයට ෙපර කිසි දා ෙනොවූ විරූ කාර්ය භාරයක් සඳහා උර 
දීමට සිදුව තිෙබන බව මාෙග් හැඟීමයි. ෙම් නිසා සීමිත සම්පතක් 
වූ ඉඩම් කළමනාකරණය විද ාත්මක වූත්, පරිසර හිතකාමී වූත් 
කමයක් මඟින් ජනතාවට හිතකර පරිදි කල යුතුව තිෙබනවා. අප 
ෙමෙතක් කල් ඉඩම් භාවිත කෙළේ නිෂ්පාදන සාධකයක් ෙසේම 
තමාෙග් සමාජ තත්වය විදහා පාන හා වත්කම් ෙපන්වීෙම් 
සාධකයක් ෙලසිනුයි. එෙහත් වර්තමානෙය් එය ඊට වඩා වැදගත් 
නිෂ්පාදන සාධකයක් ෙමන්ම මූලධනය ලබා ගැනීම සඳහා 
ඇපකරයක් වශෙයන් ඉහළ අගයක් ලබා තිෙබනවා. 

 

මූලාසනාරෑඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය 
යටෙත් තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහින්ද චින්තනය මගින් 
ඉඩම් සම්පත කළමනාකරණය කළ යුතු පතිපත්ති මාලාව 
මහජනතාව ඉදිරියට ෙගන ගිෙය්. එම පතිපත්තිය කියාවට 
නැංවීමට අපෙග් අමාතයාංශය දැනට ආරම්භ කළ වැඩ සටහන් 
රාහියක් තිෙබනවා. ඒවා ෙමෙසේයි: 

 1. ඉඩෙම් අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා හිමිකම් සහතික 
ලබා දීම. 

 2. රජෙයන් ෙගොවි ජනතාවට ෙබදා දුන් ඉඩම්වලට  අදාළ 
ෙකොන්ෙද්සි ඉවත් කර පූර්ණ අයිතිය ලබා දීම. 

 3. ඉඩම් කැබලි ලක්ෂයක් ෙබදා දීෙම් වැඩ සටහන 
කියාත්මක කිරීම. 

 4. සැලසුමකින් ෙතොරව ඉඩම් අනවසරෙයන් අල්ලා ගැනීම 
වැළැක්වීමට කියා කිරීම. 

 5. විනිවිදභාවයකින් යුතු කමයක් මගින් මහජනතාවට අවශ  
ඉඩම් ෙබදා දීම. 

 6. ජාතික ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්තියක් එළි දැක්වීම. 
 7. ජාතික ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්තියට නීතිමය පසු බිම 

සැකසීම සඳහා පනතක් සම්මත කර ගැනීම. 
 8. සංවර්ධන ෙයෝජනා  කම සඳහා අවශ  ඉඩම් අත් කර දීම 

කඩිනම් කිරීම හා ඒවාෙය් මිණුම් කටයුතු විධිමත්ව කිරීමට 
කටයුතු කිරීම. 

 9. ෙපෞද්ගලික ඉඩම් අත් කර ගැනීෙම්දී වඩාත් යථාර්ථවාදී 
වන්දි කමයක්  හඳුන්වා දීම. 

 
ඉහත සඳහන් ව ාපෘති අපෙග් වැඩ සටහන් අතුරින් ඉහළම 

පමුඛත්වයක් ලබා දුන් ව ාපෘති ෙලස සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් සෑම එකක්ම වාෙග් දැනට 

අනුගමනය කරන්ෙන් හිමිකම් සහතික ලියාපදිංචි කිරීෙම් කමයයි. 
ඉඩම්වලට ඔප්පු ලිවීෙම් කමය තුළ ඇති අඩු පාඩු, අනාරක්ෂිත බව, 
වංචා සිදු කළ හැකි වීම වැනි ෙහේතූන් නිසා ඒ ෙවනුවටයි බිම් සවිය 
වැඩ සටහන මගින් ඉඩම් හිමිකම් සහතික ලියාපදිංචි කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ හඳුන්වා දුන්ෙන්. බටහිර ෙබොෙහෝ රටවල් වාෙග්ම 
නැෙගනහිර ආසියාතික රටවල් ද ෙමම හිමිකම් සහතික ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් කමය සාර්ථක ෙලස කියාත්මක කර තිෙබනවා. දැනට අපි 
ෙමම වැඩ සටහන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 18 ක කියාත්මක 
කර තිෙබන අතර, ඉදිරිෙය්දී සමස්ත දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි 
ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. ෙමම වැඩ සටහන 
කියාත්මක කිරීෙම්දී ඉඩම් පිළිබඳව අවුල් සහගත තත්ත්වයක් 
ඇත්ෙත් නම් අධිකරණමය කියා මාර්ගයකට ෙනොෙගොස් ෙපොදු 
එකඟතාවන් මත නිලධාරි මට්ටමින් විසඳා ගැනීමට අවස්ථාව 
සලසා තිෙබනවා. එමගින් ෙකටි කලකින් ගැටලු නිරාකරණය කර 
ගත හැකි වන අතර, මුදල් වැය කිරීමක් අවශ  වන්ෙන්ම නැහැ. 
දැනට වැඩ ආරම්භ කර ඇති ෙකොට්ඨාස 18හි ෙම් වන විට හිමිකම් 
සහතික 40,000කට ආසන්න පමාණයක් නිකුත් කිරීමට හැකි වී 
තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත් ෙමම වැඩ සටහන කඩිනමින් කිරීමට 
පධාන බාධකයක්ව ඇත්ෙත් පවතින මිනින්ෙදෝරු හිඟයයි. ඊට 
පිළියමක් වශෙයන් බලය ලත් මිනින්ෙදෝරුවන්ෙග් සහාය ලබා 
ගැනීමට දැනටමත් කටයුතු කර තිෙබනවා. 

 
ඊට අතිෙර්කව මිනින්ෙදොරු උපාධිධාරින් සංඛ ාව වැඩි කර 

ගැනීම සඳහා විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව සමග 
සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටිනවා. ෛම වැඩ සටහන ඉඩම් නිරවුල් 
කිරීෙම් හා හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙකොමසාරිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ඉඩම් අමාත ාංශෙය් බිම් සවිය අංශයත් 
ඒකාබද්ධවයි කියාත්මක කරන්ෙන්. 

 
ෙමම වසෙර්දී ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 

විෙශේෂිත වැඩ ෙකොටසක් ඉටු කිරීමට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
අනුව 1935 නීතිගත කළ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටෙත් ෙම් 
වන විට අක්කර ලක්ෂ 30ක් පමණ ෙබදා දී තිෙබනවා. ෙමම පනත 
යටෙත් ලබා දුන් ඉඩම්වලට රජෙයන් පළමුව බලපතයක් ද ඉන් 
පසුව දීමනා පතයක් ද ලබා ෙදනවා. නමුත් ඒ බලපත හා දීමනා 
පත නිකුත් කරන්ෙන් රජෙයන් පැන වූ පනත් ෙකොන්ෙද්සි මතයි. 
ඉන් පධානතම ෙකොන්ෙද්සිය වනෙන් ඉඩම් අනු ෙබදීම් කිරීමට 
කර ඇති සීමාවන් හා ඉඩෙම් උරුමය හිමි වන ආකාරය ගැන 
සඳහන් සීමාවන්ය. ෙමම ෙකොන්ෙද්සි ඉවත් කරන ෙලස පසු ගිය 
වසර ගණනාවක් තුළ මහජනතාවෙගන් හා සංවිධාන ආදිෙයන් 
ඉල්ලීම් ලැබුණු අතර, දශක ෙදකකටත් වැඩි කාලයක් ෙමම 
ඉල්ලීම් ගැන සලකා බලා පදිංචිය සඳහා දී ඇති ෙගොඩ ඉඩම්වලට 
අදාළ බලපත හා දීමනා පතවල ෙකොන්ෙද්සි ඉවත් කිරීමට රජය 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1779 1780 

පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ෙගන ඇත. ෙම් අනුව ඉඩම් සංවර්ධන 
ආඥාපනත සංෙශෝධනය සඳහා වූ ෙකටුම්පත සලකා බැලීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත. එම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
වූ පසු පවුල් ලක්ෂ 15කට  පමණ තමන් පදිංචි ඉඩම්වලට, කිසිදු 
බැඳීමකින් ෙතොරව පූර්ණ අයිතිය ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා. 

 
“වගාවට ඉඩම් පතිපත්තිය” යටෙත් ඉඩම් කැබලි ලක්ෂයක් 

ෙබදා දීෙම් වැඩ සටහන මඟින් ෙම් වන විට ඉඩම් කැබලි 
80,898ක් ෙබදා දී තිෙබනවා. ලක්ෂයක ඉලක්කය ඉක්මවා යාමට 
හැකි වන ෙසේ ෙමෙසේ ෙබදා දීමට හැකි යයි හඳුනා ගත් ඉඩම් 
කැබලි 2,59,000ක් පිළිබඳ වාර්තා දැනට අප සතුව තිෙබනවා. 

 
ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉතා පැරණි වැදගත් 

වටිනා ලියවිලි රාශියක් සංරක්ෂණය කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. 
එෙහත් 1935 සිට අද දක්වා කාර්යාලය තිෙබන්ෙන් කුලියට ගත් 
ෙගො ඩනැඟිලිවලයි. ෙම් නිසා වසර ගණනාවක් කරන ලද 
ඉල්ලීම්වල පතිඵළයක් ෙලස මහල් තුනකින් යුත් ෙගොඩනැගිල්ල 
අමාත ාංශයට යාබද ඉඩම් ඉදි කිරීමට ෙමම වසෙර් දී ආරම්භ 
කිරීමට හැකි වීම අප ලැබූ ජයගහණයක් ෙලස සැලකිය හැකියි. 

 
එෙමන්ම රෙට් පසු ගිය දශක  තුනක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ 

රජෙය් ඉඩම් ශීඝෙයන් අනවසරෙයන් අල්ලා ගැනීමක් සිදු ෙවමින් 
පැවතුණා. ෙම් නිසා ඉඩම් කච්ෙච්රි කමය කියාත්මක ෙනොවන 
තත්ත්වයකට පත් වීම නිසා නීති ගරුක පුරවැසියන්ට ඉඩම් 
ෙකොටසක් ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වාතාවරණයක් උදා වී තිබුණා. 
ෙමයට විකල්පයක් ෙලස එම තත්ත්වය අමාත  මණ්ඩලය ෙවත 
ෙයොමු කර නව පතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට කරන ලද නිර්ෙද්ශ 
අනුමත වීම නිසා එම නව කමය කියාත්මක කිරීම දැන් ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. අනවසර ඉඩම් නියමානුකූල කිරීම නවතා 
දැමීමටත්, ඒ ෙවනුවට ඉඩම් ඉල්ලුම්කරුවන් ෙල්ඛනගත කර 
ඔවුන් අතරින් සුදුස්සන්ට ඉඩම් ලබා දීමටත් නව කමය යටෙත් 
පියවර ගැෙනනවා. 

 
අප අමාත ාංශය කියාත්මක කරනු ලබන සියලුම 

වැඩසටහන්වලදී අනිවාර්යෙයන්ම මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහාය අවශ  ෙවනවා. නමුත් පසු ගිය කාලය 
තුළ මිනින්ෙදෝරුවන් බඳවා ගැනීමට තිබූ අපහසුතාවනුත්, රෙට් 
මිනින්ෙදෝරු වෘත්තීය සඳහා වාර්ෂිකව සුදුසුකම් ලබන සංඛ ාව 
සීමිත වීමත් නිසා ඉතා බැරෑරුම් තත්ත්වයක් උද්ගතව තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් කැමැත්ෙතන් විශාම යාමට මිනින්ෙදෝරුවන්ට 
අවස්ථාව ලබා දීම නිසා ෙම් තත්ත්වය වඩාත් උග අතට හැරුණා. 
ෙමම තත්ත්වය නිසා ෙකටි කාලීන විසඳුමක් ෙලස හිමිකම් 
වැඩසටහන සඳහා අවශ  මිනින්ෙදෝරුවන් සඳහා බලයලත් 
මිනින්ෙදෝරුවන්ෙග් ෙසේවය ලබා  ගැනීමට කටයුතු කළා. එෙසේම 
සබරගමුව විශ්වවිද ාලෙයන් වාර්ෂිකව බිහි කරන මිනින්ෙදෝරුවන් 
සංඛ ාව 60 දක්වා වැඩි කිරීමට විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 
සභාව දැනට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. 

 
ෙමවැනි දුෂ්කර තත්ත්වයක් යටෙත් වුවද වසර 20කට පසු 

ෙමම වසෙර්දී  ලංකා සිතියම් සංගහෙය් නව පතිසංස්කරණ 
පසිද්ධියට පත් කිරීමට හැකි වීම අප ලද තවත් ජයගහණයක් ෙලස 
සලකන්නට  පුළුවන්. 

 

අ පෙග් අමාත ාංශෙය් ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්ති සැලසුම් අංශය 
නිහඬව විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනවා. එම අංශය මඟින් දීර්ඝ 
අධ යනයකින් පසු සකස් කරන ලද ජාතික ඉඩම් 
පරිහරණ පතිපත්තිය දැනට ධවල පතිකාවක් ෙලස කියාත්මක 
ෙවනවා. එම පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම සඳහා නීතිමය පසු 
බිමක් අවශ යි. ඒ සඳහා පනත් ෙකටුම්පතක් සැකසීමටත්, ෙමම 
අංශය ෙවනම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙලස ස්ථාපනය කිරීමටත් 
දැනට අප කියා කරමින් සිටිනවා. එෙසේම ඉඩම් අමාත ාංශය මඟින් 
දිවයිෙන් සිදු කරන මහා පරිමාණ  සියලු ව ාපෘතීන් සඳහාත් 
දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා. එක් අතකින් එවැනි ව ාපෘති සඳහා 
අවශ  රජෙය් ඉඩම් ෙනොමැති අවස්ථාවලදී ෙපෞද්ගලික ඉඩම් අත් 
කර ගැනීෙම් පනත යටෙත් ඉඩම් අත් කර දීමට කියා කරන අතර, 
එම ඉඩම් මැනීම සඳහා මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහාය 
ලබා ෙදනවා. 

ඉඩම් සංවර්ධන විෂයය සමඟ බැඳී පවතින කෘෂි වගා කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් ද වචනයක් සඳහන් කළ යුතුයි. 2010 ෙද්ශීය 
ආහාර ෙභෝග වැඩසටහන් යටෙත්, ෙම් වන විටත් විශාල ඉඩම් 
පමාණයක වගා කටයුතු ආරම්භ වී තිෙබනවා. ෙමම තත්ත්වය 
මහින්ද චින්තනය ලබන තවත් විශාල ජයගහණයක්. කෘෂිකර්ම 
සංවර්ධන අමාත  ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම්  සඳහා 
ලබා ෙදන නායකත්වය ෙමහිදී සිහිපත් කළ යුතුයි. එතුමා 
ෙනොසිටින්නට ෙමවැනි ජනතා කියාවලියක් අපට උදා ෙනොවන්නට 
ඉඩ තිබුණා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සඳහා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ඇමතිතුමාටත්, ෙහේමකුමාර නානායක්කාර ඇමතිතුමාටත්, සිරිපාල 
ගම්ලත් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාටත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පූර්ණ 
සහාය ලැබී තිෙබනවා. රෙට් නිෂ්පාදනය කළ හැකි එෙහත් දැනට 
පිට රටින් ආනයනය කරනු ලබන ආහාර වර්ග රැසක් 2010 වන 
විට අප රට තුළම නිපදවා ගැනීමට ෙම්  තුළින් හැකි ෙවනවා. ඒ 
අනුව “අපි වවමු-රට නඟමු” වැඩසටහන වර්තමානෙය් යථාර්ථයක් 
බවට පත් ෙවමින් තිෙබනවා. ෙමවර අය වැෙයන්  ආනයනික 
ආහාර දව  බදු පැන වීම තුළින් ෙද්ශීය ආහාර ෙභෝග වගාව 
වැඩිදියුණු කිරීමටත්, එයින් ෙද්ශීය ෙගොවියා ශක්තිමත් කිරීමටත් 
හැකි ෙවනවා.  එය ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව පමණක් ලබන 
ජයගහණයක් ෙනොව සමස්ත රටම ලබන ජයගහණයක්. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, පුරන් කුඹුරු අක්කර 
ලක්ෂයක් යළි අස්වැද්දීෙම් වැඩසටහන ෙම් වන විට සාර්ථකව 
කියාත්මක ෙවනවා.  ෙකොටි තස්තවාදීන්ෙගන් නැ  ෙඟනහිර නිදහස් 
කර ගැනීමට හැකි වීම නිසා අත හැර දමා තිබුණු ඉඩම්වල කෘෂි 
කර්මාන්තය යළි මල් පල දරා තිෙබනවා. එදා තස්තවාදීන්ට 
බිෙයන් ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් වැලිකන්ද, මාදුරුඔය, 
මැදිරිගිරිය ඇතුළු අවට පෙද්ශවල ෙගොවීන් කුඹුරු ෙගොවිතැනට 
ආයුෙබෝවන් කියන තත්ත්වයට පත්ව සිටියා.  ඒත් අද තත්ත්වය 
ෙවනස් වී තිෙබනවා.  පැහැදිලි ෙලස වර්තමානෙය් නැ ෙඟනහිර 
පළාත තුළ ෙමන්ම උතුරු මැද පළාෙත්ත් වී අස්වැන්න සියයට 
15%කින් ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා.  ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් 
අත හැර දමා තිබුණු ඉඩම් විශාල පමාණයක වගා කටයුතු ඇරඹීම 
විෙශේෂත්වයක්. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ෙගොවීන් යළිත් තමන්ෙග් 
කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නිරත ෙවමින් අනාගතයක් පිළිබඳව 
අෙප්ක්ෂාෙවන් කියා කිරීෙම් දී රටට බත  සපයන කෘෂි කාර්මික 
පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන ෙකනකු ෙලස ෙගොවීන් ලබන සතුට 
මට ද දැෙනනවා. මහ ෙපොෙළොවත් එක්ක ෙපොර බදන 
ෙපොෙළොන්නරුව ෙගොවීන් එදා ෙකොටි තස්තවාදීන් නිසා ජීවිතය 
පිළිබඳව බලාෙපොෙරොත්තු අත් හැර දමා සිටි යුගයක් තිබුණා.  
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් නිවැරදි සෘජු තීරණ 
ෙහේතුෙවන් එම තත්ත්වය ෙවනස් වී තිෙබනවා. නැ ෙඟනහිර පළාත 
තස්තවාදෙයන් නිදහස් කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් වැඩිෙයන්ම 
සතුටු වන්ෙන් ෙපොෙළොන්නරුෙව් ජනතාවයි. ඒකට ෙහේතුව 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත් තස්තවාදය වැඩි වශෙයන් බලපා තිබුෙණ් 
ෙපොෙළොන්නරුව අවට පෙද්ශවලට වීමයි.  ඒ සමඟම ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය කියාත්මක වීෙමන් ෙගොවීන් ෙමරට ඉතිහාසෙය් 
වැඩිම වරපසාදයට හිමිකම් ලැබුවා. අද ආණ්ඩුව ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන සිය දහස් ගණනක් වැය 
කරමින් සිටිනවා. ෙපොෙළොන්නරුෙව් වී ෙගොවියා දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ මුහුණ දුන් අර්බුදයක් වූෙය් තමන්ෙග් අස්වැන්නට නිසි 
ෙවෙළඳෙපොළක් ෙනොමැතිකමයි. වර්තමානෙය් වී කිෙලෝවක 
ගැනුම් මිල ස්ථාවර මට්ටමකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙතක් 
බලයට පත් වුණු කිසිදු ආණ්ඩුවකට කළ ෙනොහැකි වුණු ඒ 
කියාදාමය ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීෙමන් විසඳුමකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙගොවියා රජකමටත් සුදුසුයි කියන එක යථාර්ථයක් 
බවට පත් කෙළේ වත්මන් රජයයි.  ෙගොවියා රැක ගැනීම පමණක් 
ෙනොව,- 

 

 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
 (தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
   (The Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමා කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
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අනතුරුව ගරු (පූජ ) උඩවත්ෙත් නන්ද හිමි මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන් 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු පියංකර ජයරත්න  මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு (வண.) உடவத்ேத நந்த ேதரர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன ] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE  HON.  (VEN.) UDAWATTE NANDA THERO left the 
Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. PIYANKARA 
JAYARATNE] took the Chair. 

 
ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு சீ. ஏ. சூாியஆரச்சி)  
(The Hon. C. A. Suriyaarachchi) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙගොවියා රැක ගැනීමට පමණක් ෙනොව, ඔහු 

සිංහාසනාරූඪ කරවීමයි වත්මන් ජනාධිපතිතුමා පමුඛ ෙම් රජෙය් 
අරමුණ කියන එක පැහැදිලිව කිව යුතුයි. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමාෙගන් 

මා ඉල්ලීමක් කළා, මහවැලි “ජී” කලාපයට අයත් ෙනොවන 
පෙද්ශයක් වන අත්තගල්ලෑව, කිරි ඔය, මිණිපුරගම ඇතුළත් 
ඇලහැර නගර පෙද්ශය ෙමොරගහකන්ද ව ාපෘතියට සම්බන්ධ කර 
ෙදන්නටය කියා. මෙග් ෙයෝජනාව කියාත්මක කර එම පෙද්ශය 
ෙමොරගහකන්ද කලාපය බවට පත් කර එම පෙද්ශය සංවර්ධනය 
කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමාට මා 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  ඒ වාෙග්ම මහවැලි අමාත ාංශෙය් 
සියලු ෙදනාටමත් මෙග් ෙගෞරවණීය ස්තුතිය ෙපොෙළොන්නරු 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් පුද කිරීමට ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2008 වර්ෂය තුළ දී අපෙග් අමාත ාංශයට 

මහින්ද  චින්තන පතිපත්ති මාලාෙව් සඳහන් ඉඩම් විෂයයට 
අදාළ කරුණු රාශියක් ඉටු කිරීමට හැකි වූ බව ඉතාම සතුටින් 
පකාශ කරන්න පුළුවනි.  ෙමම කාර්ය භාරෙය් දී ඉඩම් හා ඉඩම් 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ  අමාත වරයාට හිමි භූමිකාව 
කියාත්මක කිරීෙම් දී ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත  ගරු ජීවන් 
කුමාරණතුංග අමාත තුමා මට දක්වන සහාය හා මඟ ෙපන්වීම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  විෙශේෂෙයන් සිහිපත් කරමින් එතුමාට මෙග් පණාමය 
පළ කිරීමත් යුතුකමක් ෙලස සලකනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, එෙසේම අපෙග් කාර්ය භාරය සාර්ථකව ඉටු 

කිරීමට අත හිත ෙදමින් කටයුතු කරන පළාත් සභා ඉඩම් 
අමාත තුමන්ලා, අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, ගරු අමාත තුමාෙග් 
ෙජ ෂ්ඨ උපෙද්ශකතුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන් පමුඛ සියලුම 
කාර්ය මණ්ඩලවලටත්, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමා, 
මිනුම්පතිතුමා හා හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙකොමසාරිස්තුමා, ඉඩම් 
පරිහරණ හා සැලසුම් අධ ක්ෂතුමිය, පළාත් ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස්තුමන්ලා ඇතුළු එම ආයතනවල සියලුම කාර්ය 
මණ්ඩලවලටත් මාෙග් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථා ෙව් පිරිනමනවා. 

 
ඒ වෙග්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර යුද්ධය අවසාන කර සාමයක් ඇති 

වුණාට පසුව අෙප් අමාත ාංශෙයන් ඉටු විය යුතු ඒ කාර්යයන් 
ෙනොපිරිෙහලා ඉටු කිරීමට අපි කටයුතු කරනවාය කියන එක 
පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
සභාපතිතුමා 
(தவிசாளர் அவர்கள்)  
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු එස්. විෙනෝ මන්තීතුමා. 
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ගරු එස.් විෙනෝ  මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். விேனா) 
(The Hon. S. Vino) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, கமத்ெதாழில் அபிவி த்தி, 

காணி அபிவி த்தி மற் ம் நீர்ப்பாசனத் ைற சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சுக்களின் மீதான வர  - ெசல த்திட்டக் கு நிைல 

விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு நன்றி கூ கின்ேறன். மிகப் ெப ம் த்த ஆக்கிரமிப் 

க்குள் அகப்பட் க்கின்ற வன்னியி ள்ள எம  விவசாயிகள் 
இவ்ேவைளயிேல இயற்ைக அனர்த்தங்க க்கும் கங்ெகா த் க் 
ெகாண்  மிக ம் ெசால்ெலாணாத் ன்பங்கைள அ பவித் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். குறிப்பாக வன்னியிேல, அதாவ  நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற மன்னார், வ னியா, ல்ைலத்தீ ப் 
பகுதிகளிேல தற்ெபா  ெபய் வ கின்ற அைட மைழ 
காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான கு ம்பங்கள் இடம்ெபயர்ந்  
பாடசாைலகள் மற் ம் ேகாயில்கள் ேபான்ற ெபா  இடங்களிேல 
தஞ்சமைடந்தி க்கின்றன. எம  மக்கள் த்த அரக்கனின் பி யில் 
சிக்கிக் ெகால்லப்ப வ  ஒ ற ம் இயற்ைக அனர்த்தங்களில் 
சிக்கி ெமன்ேம ம் ன்பப்ப கின்ற சூழ்நிைல ம றமமாக 
அவல வாழ்  வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, அனர்த்த 
நிவாரண ேசைவக க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சு அல்ல  
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகள் இயற்ைக அனர்த்தம் காரண மாகத் 
தற்கா க இடம்ெபயர் க க்குள்ளான இந்த மக்களின் 
கஷ்டங்கைளப் ேபாக்குவதற்கு உாிய நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என் ம் அவர்க க்குப் ேபாதிய நிவாரணம் வழங்க 
ேவண் ம் என் ம் அம்மக்களின் பிரதிநிதி என்கின்ற வைகயிேல 
இச்சைபயிேல நான் உங்களிடத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

 
குறிப்பாக மன்னார் மற் ம் வ னியாவிேல ஒவ்ெவா  

பயிர்ச்ெசய்ைகக் காலத்தி ம் ெப ம் ேபாக்குவரத் ப் பிரச்சிைன 
களின் மத்தியில் கி மிநாசினி மற் ம் விவசாயப் ெபா ட்கள் 

த ய விவசாய உள்ளீ கைளக் ெகாண்  ெசல்கின்ற 
விவசாயிகள் உடற்ேசாதைன உட்படப் பல்ேவ  ேசாதைனக் 
ெக பி க க்கு உட்ப த்தப்ப கின்றார்கள். இ  சம்பந்தமாக 
நாங்கள் உங்களிடம் பல தடைவகள் சுட் க்காட் ம்கூட 
மதவாச்சி மற் ம் பைறயனாலங்குளத்தி ள்ள ேசாதைனச் சாவ  
களிேல அவர்கள் மிக ம் சிரமத்திற்குள்ளாக்கப்பட்  வ கின் 
றார்கள். எனேவ, நீங்கள் இந்தப் பிரச்சிைனைய ம் தீர்த்  ைவக்க 
ேவண் ம். அத் டன் அந்த மக்க ம் இந்நாட்  மக்கள் என்கின்ற 
அ ப்பைடயிேல அவர்களின் விவசாய நடவ க்ைககைள ம் 
ஊக்குவிக்க ேவண் ம். 

 
இன்  த்தம் காரணமாக வன்னியி ந்  இடம்ெபயர்ந்  

வ னியாவி ள்ள ெசட் க்குளம் ’ெமனிக் பாம்’ காமிேல 
தற்கா கமாகத் தங்கைவக்கப்பட் ள்ள ற் க்கும் ேமற்பட்ட 
மக்கைளச் ெசன்  பார்ைவயி வதற்கு இலங்ைக மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு  உ ப்பினர்கள்கூட ம க்கப்பட் க் 
கிறார்கள். ஏற்கனேவ அங்கி ந்  இடம்ெபயர்ந்த சுமார் 600க்கும் 
ேமற்பட்ட கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் இன்  மன்னாாிேல 
சிைற வாழ்க்ைக வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
அங்கு தங்கள் உறவினர்கைளப் பார்ப்பதற்ேகா அல்ல  ெவளியில் 
ெசல்வதற்ேகா அ மதி ம க்கப்ப கின்ற . இந்த நிைலயில் 
இந்த மக்க ம் இன்  ஏேதா ஒ  காரணத்திற்காகக் 
கட் ப்பாட் ப் பிரேதசமான வ னியாவிற்குள்ேள வந்தி க்கின் 
றார்கள். இடம்ெபயர்ந்  மன்னா க்கு வந்தி க்கும் மக்கள் 
அவஸ்ைதக க்கு உள்ளாக்கப்ப வதைன ேநாில் ெசன்  பார்ைவ 
யி வதற்கு மனித உாிைம ஆைணக்கு வினர் ம க்கப்பட் ள்ள 
தன் பின்னணியிேல, இன்  வன்னியி ந்  இடம்ெபயர்ந்  
வ னியா க்கு வந்தி க்கின்ற மக்க ம் எதிர்காலத்தில் 
அேதேபான்ற சிரமத்ைதேய எதிர்ெகாளள்ள ேவண் ய நிைலைம 
உ வாகும் என்பைத நாங்கள் அவதானிக்கக் கூ யதாக 
வி க்கின்ற . நீங்கள் எதிர்பார்ப்ப  ேபான்  அங்கி க்கின்ற 
இலட்சக்கணக்கான மக்கள் அைனவ ம் இடம்ெபயர்ந்  இங்கு 
கட் ப்பாட் ப் பிரேதசத் க்கு வந்தால் நீங்கள் எவ்வா  
அவர்கைளப் பராமாிக்கப்ேபாகின்றீர்கள்? அந்த மக்க ைடய 
அைனத் த் ேதைவகைள ம் உங்களால் எப்ப ப் ர்த்திெசய்ய 

ம்? என்ற ேகள்விக்கான விைடகைள நாங்கள் சந்ேதகத் டன் 
பார்க்கேவண் யி க்கின்ற . ஆகேவ, அங்கி ந்  இடம்ெபயர்ந்  
இங்கு வ பவர்க க்கு அரச சார்பற்ற நி வனங்கள் உதவி 
ெசய்வதற்கும், அவர்க ைடய உறவினர்கள் மற் ம் ஏைனய 
ெபா மக்கள் அவர்கைளச் ெசன்  பார்ைவயிட்  உதவி 
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ெசய்வதற்கும் ஏற்றவாறான வசதிகைளச் ெசய்  ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  நான் இந்த ேநரத்திேல உங்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அவ்வாறான ஏற்பா கைளச் ெசய்  ெகா க்கா 
வி ல் வ னியா க்குள் வந்தி க்கின்ற மக்கள் வன்னிப் 
பகுதிக்குள் உள்ள தம  உறவினைர அைழப்பதற்கும் வன்னிப் 
பகுதிக்குள் இ க்கின்ற ஏைனய மக்கள் வ னியா க்குச் 
ெசல்வதற்கும் நிச்சயமாகத் தயக்கம் காட் வார்கள் என்பைத 
உங்க க்குச் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 

இலங்ைக ஒ  விவசாய நா  என்  இன்  தமிழ் நாட் ல் 
ெசால்லப்ப கின்ற . கிழக்கு மாகாண மக்கைளப் ேபான்  
வன்னி மாவட்ட மக்க ம் விவசாயத்தில் தன்னிைற  
கண்டவர்கள். ஆனால், இன்  இன்ெனா  நாட் ைடய 
நிவாரணப் ெபா ட்கைள எதிர்பார்த் க் காத்தி க்க ேவண் ய 

ர்ப்பாக்கிய நிைலைமக்கு நீங்கள் அவர்கைளத் தள்ளி ள்ளீர்கள். 
இந்த த்தம் காரணமாகத்தான் அவர்கள் தமிழ் நாட் ன் 
நிவாரணப் ெபா ட்க க்காகக் காத்தி க்கேவண் ய ர்ப்பாக்கிய 
நிைல ஏற்பட் க்கிற . நிச்சயமாக இந்த அரசாங்கம் ெவட்கித் 
தைலகுனிய ேவண் ய விடயம் இ . “நாங்கள் வன்னியி ள்ள 
எங்க ைடய மக்க க்குக் கிரமமாகப் ேபாதிய அளவில் உண ப் 
ெபா ட்கைள அ ப்பிக் ெகாண் க்கின்ேறாம்; அவர்க க்கு 
எந்தவிதமான குைறபா க ம் இல்ைல” என நீங்கள் ேவ  
நா க க்குப் பிரச்சாரம் ெசய் ெகாண் ம், உங்க ைடய 
அதிகாாிகள் லமாகச் ெசால் க்ெகாண் ம் இ க்கின்றீர்கள். 
வன்னிப் பிரேதச மக்க க்குத் ேதைவயான உண ப் ெபா ட்கள் 
இ ந்தி ந்தால், தமிழ் நாட்  அரசாங்கம் வன்னிப் பிரேதச 
மக்க க்கு அ ப்பி ள்ள உண ப் ெபா ட்கைள நீங்கள் 
எதற்காக அங்கு அ ப்பிக்ெகாண் க்கின்றீர்கள்? என்  ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன். நீங்கள் அந்த வன்னிப் பிரேதச மக்கைள 
உங்க ைடய மக்கள் என்  க தி அவர்க க்குப் ேபாதிய 
அளவிலான உண ப் ெபா ட்கைள அ ப்பாமல்விட்டதன் 
காரணத்தினா ம் உங்க ைடய இயலாைமயின் காரணத் 
தினா ம்தான் தமிழ் நாட்  மக்கள் அ ப்பிய நிவாரணப் 
ெபா ட்கைள வன்னிப் பிரேதச மக்க க்கு அ ப்பேவண் ய 
சூழ்நிைல ஏற்பட்ட . இந்த நிைல ெதாட மாயின், தமிழ் நாட்  
மக்கள் அங்கி ந்  வன்னிப் பிரேதச மக்க க்குத் ெதாடர்ந் ம் 
அ ப்பிக்ெகாண் க்க ேவண் ய சூழ்நிைலதான் ஏற்ப ம் 
என்பைத ம் நாங்கள் இச்சமயத்தில் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறாம். இந்த அரசாங்கம், தன  ெசாந்த நாட்  
மக்கைளேய - எந்த ேநரத்தி ம் ைகேயந்திப் பிச்ைச எ க்க 
வி ம்பாத எங்க ைடய தமிழ் இனத்ைதேய - இன்ெனா  
நாட் டமி ந்  நிவாரணப் ெபா ட் கைளப் ெபறேவண் ய 
சூழ்நிைலக்குத் தள்ளிவிட் க்கின்ற .  

 

இன்  தமிழ் நாட் ள்ள தமிழ் மக்கள் ெகாந்தளித்  
நிற்கிறார்கள். தமிழ் நாட் ள்ள சினிமாத் ைறயினர், அரசியல் 
கட்சியினர் மட் மன்றி அங்குள்ள அைனத் ச் ச கத்தின ம் 
இலங்ைகயில் த்த நி த்தம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  இலங்ைகத் 
தமிழ் மக்க ைடய பிரச்சிைன தீர்க்கப்படேவண் ம் என்ற 
ஒ மித்த க த் டன் ஒட் ெமாத்தமாகத் தம  உணர் கைள 
ெவளிப்ப த்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். இ வைரயில் எக்காலத் 
தி ம் ஏற்பட் க்காத நிைலைம இன்  தமிழ் நாட் ல் 
ஏற்பட் க்கிற . இந்த நாட் ல் இப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  தீர்  
கிைடக்கும்வைரயில் அங்குள்ள மக்க ைடய எ ச்சி ெதாடர்ந்  
ெகாண் தான் இ க்கப்ேபாகின்ற . அந்த எ ச்சிைய உங்களால் 
அடக்க யா . இந்த நாட் ள்ள மக்களாகிய நாங்கள் 
கிளர்ந்ெத ந்தால் நீங்கள் எங்கைளச் சுட் த்தள்ளலாம், ெகாைல 
ெசய்யலாம், கடத்தலாம் அல்ல  எங்க ைடய க த் ச் 
சுதந்திரத் க்கு உைலைவக்கலாம், எங்க க்குக் கட் ப்பா  
ேபாடலாம். ஆனால் தமிழக மக்க ைடய உணர் கைள 
உங்களால் எச்சந்தர்ப்பத்தி ம் எக்காலத்தி ம் கட் ப்ப த்த 

யா . அவர்க ைடய உணர் க க்கு இந்திய மத்திய 
அரசாங்கம் நிச்சயமாகத் தைலசாய்க்கின்ற காலம் மிக ெந ங்கிக் 
ெகாண் க்கின்றெதன்பைத நீங்கள் அவதானத்தில் ெகாள்ள 
ேவண் ம். இந்திய அரசாங்கம் உ திெமாழி தந்தால் த்த 
நி த்தத் க்கு அரசாங்கத்ைத இட் ச்ெசல்வதற்குத் தாங்கள் 
தயாராக இ ப்பதாக ‘ஜாதிக ெஹல உ மய’ கட்சியினர் 

கூ கின்ற அள க்கு இன்  நிைலைமகள் மாற்றம் 
ெபற்றி க்கின்றன. எனேவ, இந்திய அரசாங்கம் தமிழ் நாட்  
மக்க ைடய நிர்ப்பந்தத்தின் காரணமாக, அவர்க ைடய 
தற்ேபாைதய எ ச்சியின் காரணமாக, அவர்க ைடய உணர் கள் 
கிளர்ந்ெத ம்பியி ப்பதன் காரணமாக நிச்சயமாக ஒ  தீர்க்கமான 

ைவ எ க்கத்தான் ேபாகின்ற . எதிர்வ ம் 4ஆம் திகதி 
தமிழகத்ைதச் ேசர்ந்த அரசியல் கட்சிக ைடய பிரதிநிதிகள் மத்திய 
அரசின் க்கியஸ்தர்கைள ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்கைள ம் 
சந்தித் , ஒ  தீர்க்கமான ெவ க்கும்ப  தமிழ் நாட் ள்ள 
ஆ  ேகா  மக்களின் சார்பாக ேகட்கப்ேபாகின்றார்கள். அந்த 
நிைலைம, இங்ேக ஒ  நிரந்தர த்த நி த்தத்ைத 
ஏற்ப த் வதற்கும் எங்கள் மக்க ைடய பிரச்சிைனகள் 
தீர்க்கப்ப வதற்கும் நிச்சயமாக வழிவகுக்கும். அ வைர தமிழ் 
நாட்  மக்கள் ெதாடர்ந் ம் அ த்தத்ைதக் ெகா த் க் 
ெகாண் ப்பார்கள். அந்த அ த்தத்தின் காரணமாக தங்க ைடய 
அயல் நாடான இந்திய நாட் ன் மத்திய அரசாங்கம் இந்தப் 
பிரச்சிைனக்கு ஒ  தீர்  த ம் என்ற நம்பிக்ைகயிேலதான் 
வன்னியிேல இடப்ெபயர் க க்கும் பல்ேவ  யரங்க க்கும் 
மத்தியி ம் அல்லல்பட் க்ெகாண் க்கின்ற அந்த மக்கள் 
இன்ன ம் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அரசாங்கம் 
உடன யாக த்தத்ைத நி த்த ேவண் ம். 

 

இன்  நீங்கள் கிழக்கிேல ஜனநாயகத்ைதக் ெகாண் வந்  
விட்டதாகக் கூ கின்றீர்கள்; மார்தட் கின்றீர்கள். ஆனால், 
கிழக்கிேல அன்றாடம் ெகாைலகள் நடந் ெகாண் க்கின்றன. 
ேநற்  மட் ம் ஒன்ப  ேபர் ெகால்லப்பட் க்கின்றார் 
கெளன்றால் அ வா உங்க ைடய ஜனநாயகம் என்  ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன். அ ேபாலத்தானா நீங்கள் வடக்ைக ம் மீட்கப் 
ேபாகின்றீர்கள்? 

 

සභාපතිතුමා 
(தவிசாளர் அவர்கள்)  
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය 

අවසානයි. 
 
ගරු. එස.් විෙනෝ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். விேனா) 
(The Hon. S. Vino) 
Sir, please give me one more minute. 
 
அேதேபால்தான் வடக்கிேல ம் நீங்கள் இந்த த்தத்ைத 
த் விட்  ஜனநாயகத்ைதக் ெகாண் வ வதாகச் ெசால்கிறீர் 

கள். நாளாந்தம் இப்ப  மக்கைளக் ெகால்வதற்கான அந்த 
ஜனநாயகத்ைதயா வடக்கி ள்ள மக்கள் உங்களிடமி ந்  
எதிர்பார்க்கின்றார்கள்? என்  நான் உங்களிடம் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன். எனேவ, உண்ைமயான ஜனநாயகம் ஏற்ப த்தப் 
படேவண் ம். மட்டக்களப்பிேல ஆ தக் கு க்க ைடய 
அட்டகாசத்தினால் இைவ நைடெப கின்றன. வி தைலப் 

கைள அழித்தவிட்டதாக நீங்கள் கூறிக்ெகாண் க்கும்ேபா  
அங்ேக தினந்ேதா ம் ெகாைலகைளச் ெசய்பவர்கள் யார்? யார் 
அங்ேக ஆ தம் ைவத்தி க்கின்றார்கள்? அண்ைமயிேல அங்கு 
சிங்கள ைவத்தியர் ஒ வர் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட  சம்பந்தமாக 
‘பி.பி.சி. சந்ேதஷய’ க்கு ேபட் யளித்த ைவத்தியெரா வர், 
தங்களால் ெவளிேய கூற யாதள க்கு அங்ேக ஆ தக் 
கு க்க ைடய அட்டகாசம் மிக ம் அதிகாித் விட்டதாக ம் 
தங்களால் ஒன் ேம ெசய்ய யவில்ைலெயன் ம் ைகத் ப் 
பாக்கிைய ெகாண் வந்  தைலயிேல ைவப்பதாக ம் அப்ப யான 
பீதியான ஒ  நிைலைமயிேலதான் அவர்கள் வாழ்ந் ெகாண் ப் 
பதாக ம் கூறினார். அ பற்றி தாங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 
பா காப் த் தரப்பினாிடம் கூறியி ந் ம்கூட, எந்த ம் 
எ க்கப்படவில்ைலெயன் ம் அதனால் தங்க க்கு அங்ேக 
ெசன்  ேவைலெசய்ய யாத நிைலைம இ ப்பதாக ம் அவர் 
ெசான்னார். 

 
அேதேபால்தான் இன்  வ னியாவி ம் மன்னாாி ம் 

கப்பம்ெப ம் சம்பவங்கள் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. 
சாதாரண வர்த்தகர்கள், ஆசிாியர்கள், அதிபர்கள், அரசாங்க 
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உத்திேயாகத்தர்கள் என எல்ேலாாிட ம் கப்பம் ெப கின்ற 
நிைலைம! எந்தப் ெபா மகனாவ  ெவளிநாட் ந்தால் இங்கு 
அவர்களின் உறவினர்களிடம் கப்பம் ேகட்கின்றார்கள். ஐேராப்பிய 
நா  என்றால் அதற்கு ஒ  குறிப்பிட்ட ெதாைக; மத்திய கிழக்கு 
நா களிேல ேவைல ெசய்பவர்கள் என்றால் அதற்கு இன்ெனா  
குறிப்பிட்ட ெதாைக. இப்ப யாக அங்ேக ஆ தக் கு க்களினால் 
கப்பம் ெப கின்ற நிைலைம ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . 
இவற்ைறப்பற்றி நாங்கள் ெதாடர்ந் ம் இந்தப் பாரா மன் 
றத்திேல கூறிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆனால், வன்னியிேலா 
அல்ல  யாழ்ப்பாணத்திேலா அல்ல  மட்டக்களப்பிேலா உள்ள 
ஆ தக் கு க்கள் சம்பந்தமாக உங்களால் எந்தவித க்கும் வர 

யவில்ைல. தினந்ேதா ம் அங்ேக கப்பம் ேகாரப்ப கின்ற . 
இப்ப யானவர்களால் ேகா க்கணக்கான பாய் பணம் ெபறப்ப  
கின்ற . ெதாைலேபசி இ ந்தால் ேபா ம். ஆ தக் கு க்கள் 
மட் மல்ல, ஆ தக் கு க்கைளச் சாட்  ேவ  தனிப்பட்டவர்க ம் 
ெதாைலேபசி ஊடாக மக்கைள மிரட்  கப்பம் ேகட்கின்றார்கள். 
மிரட்டப்ப பவர்க ம் உயி க்கு அஞ்சி, பயத்திேல ேவ  
வழியில்லாமல் தங்கள  உயிைரப் பா காக்க ேவண்  
ெமன்பதற்காக இ பதாயிரேமா அல்ல  இ ப  இலட்சேமா 
ெகா த் க்ெகாண்ேட இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு ேவ  
வழியில்ைல. குறிப்பாக வ னியா, மன்னார் பிரேதசங்களில் 
இப்ப யாக ேகா க்கணக்கான ெதாைக மக்களிடமி ந்  
ெபறப்பட் க்கின்ற . இவற் க்கு அரசாங்கம் உடன யாகத் 
தீர்  காணேவண் ெமனக் கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
[අ. භා. 3.54] 

 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා (කෘෂිකර්ම 

අමත තුමා)  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார - கமத்ெதாழில் 

அைமச்சர்) 
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara  -  Minister of 

Agriculture) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 

පිළිබඳව කථා කරන්නට ඉස්සර ෙවලා අෙප් මිත එස්. විෙනෝ 
මන්තීතුමාෙග් කථාවට මා පිළිතුරක් ෙදන්නට ඕනෑ. ආයුධ 
සන්නද්ධ පිරිස් ලක්ෂ ගණනින් කප්පම් ලබා ගන්නවා. ඒ ෙකොටි 
සංවිධානය නිසායි. අ ෙප් සෙහෝදර ෙදමළ ජනතාව ෙම් යුද්ධය 
නිසා අවතැන් ෙවලා සිටිනවා. ඒ ෙකොටි සංවිධානය නිසායි. කෘෂි 
කර්මාන්තය කර ගන්නට බැරිව උතුරු පළාෙත් ජනතාව දුක් 
විඳින්ෙන් ෙකොටි සංවිධානය නිසායි. ෙම් ෙකොටි සංවිධානයට 
ෙසේවය කරන ගැත්ෙතෝ කවුද? එස්. විෙනෝ මන්තීතුමා, 
රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මන්තීතුමා ඇතුළු ෙම් දවිඩ සන්ධානෙය් 
මන්තීවරුනුයි. දවිඩ ජනතාවෙග් අවුරුදු දහස් ගණනක් පැරණි 
ඉතිහාසයට, සංස්කෘතියට හතුරුකම් කරපු පරම හතුරා තමයි 
ෙව්ළුපිල්ෙල් පභාකරන්. ඒ පභාකරන්ට දර දිය අදින 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මින් අනතුරුව උතුරු පළාෙත් 
මැතිවරණයකින්වත් ජනතාවෙග් කරුණාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

 
මං ෙකොල්ල කන, ජනතාවෙග් සල්ලි ගසා කන ආයුධ 

සන්නද්ධ කණ්ඩායම් ගැන කිව්වා. ඒ, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසේවය 
කරන ෙකොටි සංවිධානය. හතර විලි ලජ්ජා නැතිව ෙමතැන 
ජනතාව ෙනොමඟ යවන්නට කථා කරනවා. අවුරුද්දකට ෙදකකට 
ඉස්සර  ෙවලා අර  කෙජ්න්දන් කියන මන්තීතුමා කිව්වා, මිනී 
ෙපට්ටි 21,000ක් එක්ක හමුදාවට උතුරට එන්නය කියලා. ෙමොකද, 
මිනී ෙපට්ටිෙයන් එවන්න. අපි එදත් පිළිතුරු දුන්නා; අදත් පිළිතුරු 
ෙදනවා. යුද්ධෙයන් පස්ස බිම ඇනුණු පභාකරන්ව ෙබ්රා ගන්න 
සටන් විරාමයක් ගැන කථා කරමින් ඉන්දියාව අවුස්සන්ට දැන් 
කටයුතු කරනවා. ඉන්දියාව ෙම් දවිඩ සන්ධානය තරම් ෙමෝඩ 
නැහැ. දකුණු ඉන්දියාෙව් බුද්ධිමත් ෙද්ශපාලනඥයනුයි සිටින්ෙන්. 
ඒ රෙට් නායකයාව සිටි රජීව් ගාන්ධි මරා දමපු කාලකණ්ණි 
පභාකරන්ෙග් කණ්ඩායමට තමුන්නාන්ෙසේලා කත් ඇද්දාට, දකුණු 
ඉන්දියාව කත් අදින්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන ෙතොප්පි දමාගත්  

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

කිහිප ෙදනකු සිටිනවා. 
 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා දැන් කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන 
ෙසේවා අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරනවා. කෘෂිකර්ම 
සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත ාංශෙය් කැබිනට් ඇමතිවරයා 
හැටියට ෛමතීපාල  සිරිෙසේන ඇමතිතුමාත්, කැබිනට් ෙනොවන 
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා හැටියට මමත්, අෙප් ෙගොවිජන ෙසේවා 
නිෙයෝජ  අමාතය සිරිපාල ගම්ලත් මැතිතුමාත්, අෙප් 
ෙල්කම්තුමියෙග් ඉඳලා සියලුම අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු, ෙජ ෂ්ඨ 
සහකාර ෙල්කම්වරු, අධ ක්ෂවරු ඇතුළු සියලුම නිලධාරිනුත් ඒ 
වාෙග්ම කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අපනයන කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ 
හාඩි ආයතනය, ඒ වාෙග්ම පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණික 
ආයතනය, CARP වැනි ආයතන ෙම් සියල්ල එකතු ෙවලා මහා 
ෙයෝධ වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රෙට් කෘෂි කාර්මික සංවර්ධනය 
උෙදසා කර ෙගන යනවා. මා නම් වශෙයන් කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙයන් ෙකෙරන ෙමන්න ෙම් වැඩ 
ගැන ෙසොයා බැලීමක් නැතිව, ෙම් වාර්තාවල තිෙබන කරුණු 
කියවන්ෙන් නැතිව, කිසිම වාරයක් නැතිව අවලාද නඟන්නටත්, 
අපහාස උපහාස කරන්නටත් විපක්ෂය සූදානම් ෙවලා සිටිනවා. 
විපක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන විලිලජ්ජා නැතිව තමන්ෙග් ෙනොහැකියාව 
වහ ගන්නට උත්සාහ කරන්ෙන් රජයට ෙදොස් පවරමිනුයි; අපහාස 
උපහාස කරමිනුයි. 

 

ගරු සභාපතිතුමනි,   මා ෙම් කරුණු ටික ඔබතුමා ඉදිරිෙය් 
තබන්නට කල්පනා කරනවා. 

 

Let us cultivate and uplift the nation. There is a 
National Campaign to motivate domestic food production. 
For that, Rs. 286 million was initially allocated but an 
additional Rs. 300 million was proposed by the Budget. 
There has been an expenditure of Rs. 97.4 million up to 
end of October, 2008. Have we not done something for 
agriculture? Have we not done something substantial for 
agriculture? I am ashamed to look at the JVP. They said 
this year’s allocation is only a 10 per cent increase from 
what we allocated last year. We have done very well in 
the field of agriculture. 

 
The main activities in 2008 are as follows: a 

Presidential Task Force was established. Then, 36 crop-
specialists were appointed to achieve the productivity 
increases in respect of 36 crops including crops targeted 
for reduction in imports. Crop Development Committees 
have been established. Awareness programmes, field 
programmes and mass media programmes are under way. 
Agricultural implements such as mammoties, tractors, 
other filling equipment et cetera, have been distributed 
among the farmers. High quality seed and planting 
material have also been distributed free of charge to the 
farmers in this country. Especially, in the Eastern 
Province we have done a massive programme providing 
the farmers with seed paddy, agricultural implements and 
other seed and planting material under the “Negenahira 
Navodaya”. At least, the Opposition should be more 
responsible in making their allegations about the Ministry 
of Agriculture. 

 
Home gardening competitions were held during 2007 

and 2008 and the entire country has been set on a new 
trend today. If you go to the villages, if you come to the 

[ගරු. එස්. විෙනෝ මහතා] 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1787 1788 

city areas, agriculture has become the norm of the day. 
You could see urban agriculture; you could see balcony 
agriculture; in the villages; in schools; everywhere-
wherever you go-agricultural development is visible. No 
one can challenge that. 

 
Special projects have been launched to cultivate 

abandoned paddy lands in the wet zone. We planned to 
cultivate 1,200 hectares of fallow paddy lands in eight 
districts, including Gampaha, Kalutara and Colombo 
during the 2007 and 2008 Maha seasons. Progress 
achieved of that project is 88 per cent. The total 
investment of this project is around Rs. 10 million. Some 
people were talking about filling up paddy lands to build 
mega cities; to build fun cities. But, we have put a halt to 
that. Hon. Rajakaruna, we want to cultivate each and 
every inch of land. I am saying this for your information. 
Someone said that paddy lands should be filled and mega 
cities should be developed in and around Colombo. But, 
we have put a halt to that. We are cultivating all the 
fallow paddy lands including those in your area, the 
Gampaha District. 

 
The school garden development programme has really 

achieved its targets. Inputs such as seeds and the 
provision of fertilizer for commercial cultivation of 
maize, kurakkan, green gram, soya beans and onions have 
been done. Three threshing machines and Thapolin sheets 
have been given at a 50 per cent subsidy. Even the 
packing materials, plastic crates have been distributed 
among the farmers with a 50 per cent subsidy. 

 
Which government has done this before? If anyone 

wants to comment I will give one minute for them to 
comment. Maybe the Hon. John Amaratunga would like 
to comment on that  -  on agricultural development. 
[Interruption.] Very good. So, Hon. John Amaratunga, I 
welcome your good comments.  

 
ගරු සරත්චන්ද රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு சரத்சந்திர ராஜக ணா) 
(The Hon.  Sarathchandra Rajakaruna) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට මිනිත්තුවක්  ෙදනවාද?  

 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார)  
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු සරත්චන්ද රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு சரத்சந்திர ராஜக ணா) 
(The Hon.  Sarathchandra Rajakaruna) 
දැන් තිෙබන පලතුරු එක ෙගඩියක්වත් කන්න බැහැ. 

 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார)  
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
ඇයි ඒ? 
 

ගරු සරත්චන්ද රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு சரத்சந்திர ராஜக ணா) 
(The Hon.  Sarathchandra Rajakaruna) 
බාෙගට පැහිච්ච ඒවා කඩලා, ෙමොනවාද ෙබෙහත් වර්ගයක් 

දමලා ඉදවලා, ෙව ෙළඳ  ෙපොළට දමනවා. කරුණාකර  ෙම් පිළිබඳව 
ෙමොකක් හරි කියා මාර්ගයක් ගන්න. 

 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார)  
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
ගරු රාජකරුණා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන එක මා 

පිළිගන්නවා. කාබයිඩ් ෙයදීෙමන් ඇති වන පශ්න ගැනයි ඔය 
කියන්ෙන්. කාබයිඩ් ෙයදීම ගැන මත ෙදකක් තිෙබනවා. පලතුරක් 
ඉෙදන ෙකොට නිකුත් වන්ෙන් එතිලීන් වායුවයි. කාබයිඩ්වලින් 
නිකුත් ෙවන්ෙන්ත් එතිලීන් වායුවයි. ෙම් ගැන පරීක්ෂණ 
පවත්වන්න කියලා අපි දැන් විද ාඥයන්ට කියා තිෙබනවා. 
එතිලීන් වායුව කෘතීමව ලබා දී පලතුරු ඉදවීම මඟින් ශරීරයට 
හානියක් ෙවනවාද කියන එක ගැන දැන් පරීක්ෂණ පවත්වා ෙගන 
යනවා. ඔබතුමාෙග් අදහසට මා ගරු කරනවා. පිට රටින් 
ෙගනැල්ලා, අපි කන හැම ඇපල් ෙගඩියක්ම, හැම ෙදොඩම් 
ෙගඩියක්ම, හැම මිදි ෙගඩියක්ම ෙමන්න ෙම් එතිලීන් 
වායුකාරකයන්ට හසු ෙවලා තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙපොලිරාම් කියන භයානක කෘෂි රසායනික දව ෙය් ගිල්වලායි 
ඒවා ෙගෙනන්ෙන්. අෙප් රෙට් ඒ තත්ත්වය තවම ආෙව් නැහැ. 
එන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව මා  ෙගෞරවෙයන් 
සැලකිල්ලට ගන්නවා. 

 
ඌව පළාෙත් ගම්මාන 18ක මී පැණි නිෂ්පාදනය කළා. ෙම් මී 

පැණි නිෂ්පාදනය අෙලවි කර ගැනීෙම් ගැටලුවක් මතු වුණා. ඒ 
ෙවලාෙව් ඒ පළාත් අධ ක්ෂවරයා ෙපෞද්ගලික සමාගමක් එක්ක 
කථා කරලා කෘෂි නිෂ්පාදන ගම්මානවල හැෙදන මී පැණි ෙබෝතල් 
කරලා ෙවෙළඳ සැල්වලට දමලා තිෙබනවා. ෙම්වා කෘෂිකර්මෙය් 
සංවර්ධනය ෙනොෙවයිද? ෙම් සඳහා තමයි අපි  ෙවෙහෙසන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙහොඳ ෙයෝජනා අපි ෙගෞරවෙයන් පිළිගන්නට 
සූදානම්. 

 
Farmer-women groups have been formed for 

promotion of home gardening and provided with 
marketing and entrepreneurship opportunities. Eleven 
“Krushi Piyasa”s have been established. Model agro-
technology parks are maintained for dissemination of 
modern agricultural technology and knowledge. Nearly 
30,570 persons have visited the agro-technology park at 
Gannoruwa and 35,860 persons visited  the agro-
technology park at Bataatha.  I invite you Gentlemen to 
join us and pay a visit to these places and see what our 
Ministry is involved in; what our task is and how far we 
have fulfilled it. 

 

ගරු ෙමොහමඩ් ෂෆීක් රාජබ්දීන් මහතා 
(மாண் மிகு ெமாகமட் ஷபீக் ரஜாப்தீன்) 
(The Hon.  Mohamed Shafeek Rajabdeen) 
You must send us invitations. 
 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார)  
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
Yes, very gladly, I will send you an invitation. Not only  

an invitation, we will provide you transportation; we will 
provide you a companion to come and visit our parks. If you 
wish to have a male companion, I would do so and if you 
want have another gender, that also could be looked into.- 
[Interruption.] Hon. John Amaratunga, I knew that you will 
get excited. When I came to the Discussion, you were not 
here, you  were elsewhere getting you muscles relaxed. Do 
not let me discuss about that matter anymore. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1789 1790 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
((மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමා මට විනාඩියක් ෙදන්න. 
 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார)  
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
මෙග් කාලය තමුන්නාන්ෙසේ ගන්ෙන්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
((மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් දැන් “lankadissent. com” website එෙක් පවෘත්තියක් 

දමලා තිබුණා. අෙප් වීෙරෝදාර රණ විරුවන් කිලිෙනොච්චිය 
ජයගහණය කර තිෙබනවා කියලා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා දැන් ජාතිය අමතන්න හදනවාය කියන එක. අපි ඒක 
ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න කැමතියි. ෙම් 
දැන් “lankadissent. com” website එෙක් ෙම් සම්බන්ධව 
පළ ෙවලා තිබුණා. මා අහනවා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාත් ඉන්න නිසා ෙම් පුවත,- 

 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார)  
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
අෙන්, මෙග් කාලය. දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග් 

සුබවාදී ආරංචියට අපි ස්තුති කරන අතෙර්,- 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
((மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekera) 
නැත්නම් ෙමොකද දන්නවාද? ෙවන ෙවන කට්ටියත් ඇවිත් ෙම් 

වාෙග් - 
 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார) 
(The Hon. Hemakumara Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, “බල සුබ නිමිති ෙපර මඟ නැකතටත් වැඩී” 

ඔය සුබ නිමිති. අට වැනිදා වන විට ෙම් පැත්තට ආගමනෙය් සුබ 
නිමිති. මෙග් මිතයාට ෙබොෙහොම ස්තූතියි. 

 
There is “ Govi Sahana Sarana Service”, a toll - free 

telephone service through which farmers are advised on 
farming problems. If you dial 1920, you will get the toll-
free facility to contact Gannoruwa Agro Technology Park 
in order to find solutions for your agricultural problems. 
But, Hon. Dayasiri Jayasekara, for your dating this 
number will not be helpful - hope he did not hear it. Just 
now I mentioned about the Govi Sahana Sarana Service. 
Under the Crop Regionalization Programme, farmers are 
trained and provided with improved varieties of planting 
material to establish crop zones.Strengthening of small 
farmer entrepreneurship groups through “Gama Naguma” 
programme is done. Workshops for district level officers 
have been conducted for formulating development plans 
in selected villages and 390 farmer - groups have already 
been selected for implementation of such projects. 

 
On minimization of losses of post - harvest and agro - 

processing, 52 training programmes  have been conducted  
in Anuradhapura, Polonnaruwa, Ampara, Kalutara, 
Gampaha, Nuwara Eliya, Badulla, Matale and 
Hambantota Districts. Though the IPHT is located in 
Anuradhapura, post - harvest technology programmes 
have not only been conducted in Anuradhapura but we 

also have outreach programmes. We have gone to 
different districts, remote areas and trained the farmers on 
post - harvest technology. There is a programme focused 
on improving productivity and productin through the 
production and provision of good quality seeds, planting 
materials, improving farming skills and cultivating all 
cultivable lands, including the lands owned by the 
Department of Agriculture. 

 
A massive programmes have been implemented under 

the Agriculture Development Division, such as the 
Programme for Promotion of Production and Utilization 
of Organic Fertilizer for which large sums of monies have 
been allocated and a special unit has been established in 
the Postgraduate Institute of Agriculture of the University 
of Peradeniya in order to carry out research and to 
encourage expansion of organic agriculture, Furthermore, 
an Organic Standards and Certification programme has 
been carried out, procurement of micro-water supply 
systems is in progress, rainwater harvesting tanks have 
been constructed and sums have been allocated to 
implement the provisions of Soil Conservation Act and 
Felling of Trees (Control) Act and Sustainable Water 
Support management Project by this division. 

 
I am just trying to make my speech very brief. ගරු 

සභාපතිතුමනි, මෙග් විනාඩි පහෙළොව සහ අෙප් එස්. එම්. 
චන්දෙසේන ඇමතිතුමාෙග් විනාඩි දහයත් මට ලැෙබනවා. එම නිසා 
මෙග් කාලය ෙලස විනාඩි 25ක් වශෙයන් ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමා 
සටහන් කර ගන්න. 

 
Under the Crop Forecast programme, a sum of Rs. 4.6 

million has been allocated and the expenditure up to end 
of October is Rs. 2.2 million. Distribution of data 
collection forms and training programme for 2007/2008 
Maha and 2008 Yala has been completed as crop 
forecasting activities. Coming on to Japanese Assistance, 
a 2KR Programme, Second Kennedy Round Programme -  
ෙමොකක්ද ෙම් Second Kennedy Round Programme  
කියන්ෙන්? ඒක තමයි, අෙප් රජය ජපානයත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා ෙම් රටට අවශ  ෙරෝද ෙදෙක් ටැක් ටර්, ෙරෝද හතෙර් 
ටැක්ටර්, අනිකුත් කෘෂි යන්ෙතෝපකරණ ෙනොමිෙල් ෙම් රටට ලබා 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ. ෙම්වා ඉස්සර කාලෙය් වාෙග් ෙපොස්ටර් 
ගහපු අයට, ෙද්ශපාලන ෙව්දිකා ගහපු අයට ෙබෙදන්ෙන් නැහැ. 
ෙගොවි සංවිධානවලින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන, ෙතෝරා ගත් දක්ෂ 
ෙගොවීන්ට පමණයි ෙම්වා ෙබදා ෙදන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් පිළිබඳව 
විපක්ෂය විශාල අවෙබෝධයකින්, අවධානයකින් කටයුතු කෙළොත් 
ෙහොඳයි කියා මා කල්පනා කරනවා. 

 
So many programmes have been implemented under 

the Planning and Project Division, such as, Dry Zone 
Livelihood Support and Partnership Programme, Capacity 
Development for Decentralized Poverty Reduction in Uva 
Wellassa Dry Zone Programme and we have signed many  
MoUs, Memorandum of Understandings, with Brazil, 
Phillippines, and also with China and Chile in order to 
bring in money to the country to develop agriculture in Sri 
Lanka. 

 
Coming on to the achievements of the Department of 
Agriculture in 2008, it has released two new varieties of 
rice, Ld 365, a three and a half-month red short grain 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1791 1792 

variety and At 308, a three-month variety with higher 
resistance to major pests and diseases. Seven cultivars of 
salt tolerant rice have also been identified. ලවණ ගතිෙයන් 
අධික වූ පෙද්ශවල වගා කිරීම සඳහා අපට විවිධ වී වර්ගවල 
ඌනතාවක්, හිඟතාවක් තිබුණා. අෙප් බතලෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය ජාන තාක්ෂණ විද ාෙව් මූලධර්මවල ට අනුව අලුෙතන් 
වී  පෙභ්ද හතක් ෙහොයා ෙගන දැන් ඒවා ෙගොවීන් ෙවත ලබා දී 
තිෙබනවා. නැ  ෙඟනහිර පළාෙත් අවුරුදු විසි ගණනකින් කුඹුරු 
වගා ෙනොකිරීෙම් ෙහේතුවත්, ඒ පසව්ලට ආෙව්ණික වුණු තවත් 
ෙහේතූන් නිසා ලවණතාව ඉස්මතු වන්න පටන් ගත්තා. මා 
ෙපෞද්ගලිකවම බතලෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණ ආයතනයට කථා කරලා 
එහි නිෙයෝජ  අධ ක්ෂවරයා යැව්වා, අවශ  පර්ෙය්ෂණ කරලා 
අවශ  නිර්ෙද්ශ ටික කරන්නය කියලා. දැන් නැ ෙඟනහිර  පළාෙත් 
ලවණ අධික ෙගොවි ෙපොළවල්වල ෙම් අලුත් වි පෙභ්ද හත වගා 
කිරීෙම් වාසනාව ලැබී තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් දැන ගැනීම පිණිසයි 
යළිත් වරක් මා ෙමය සඳහන් කෙළේ.  Development  of rice 
varieties to water stress is in progress, mapping of agro-
ecological information of rice growing areas has been 
completed in Kurunegala and  Polonnaruwa  Districts, and 
a soil test kit has been developed for recommendation of 
fertilizer. ෙගොයම් ගෙහේ පතෙය් වර්ණයට අනුව, ඒ පතෙය් වර්ණ 
ෙවනස් වීමට අනුව ඒ ෙගොයම් පැළයට අවශ  ෙපොෙහොර පමාණය 
ෙකොපමණද කියා නිර්ෙද්හය ලබා ගැනීම උෙදසා පස් පරීක්ෂා 
කරන කට්ටලයක් දැන් අෙප් පර්ෙය්ෂණ ආයතන විසින් හඳුන්වා දි 
තිෙබනවා. 
 

Development of organic package for rice is being 
completed, development of improved vegetable and fruit 
varieties and  hybrid seed  has been completed. පිට රටින් 
ආනයනය කරන්නා වු ඕනැම ෙදමුහුන් බඩ ඉරිඟු වර්ගයක් එක්ක 
කරට කර  තියලා තරග කරන්න පුළුවන් “සම්පත්” කියන 
ෙදමුහුන් බීජ වර්ගය අෙප් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා. මැතක් වන තුරු කුරහන්වල එක 
පෙභ්දයයි මිනිසුන් හඳුනා ෙගන සිටිෙය්. ෙමෙතක් පාරම්පරිකව 
ආපු පෙභ්දය ගැන කථා කෙළේ “ෙහේන් කුරක්කන්” කියා. “රවි” සහ 
“රාවණා” කියන පෙභ්ද අප කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. “තරිඳු” හා “රජිත” වැනි අලුත් තක්කාලි 
පෙභ්ද හඳන්වා දී තිෙබනවා. “අමන්දා” වැනි ෙහොඳ වම්බටු පෙශේද 
අපි හඳුන්වා දි තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන වාර්තා, ෙපොත් පත් 
කියවන්ෙන් නැතිව කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශයට ඇඟිලි දික් කරලා ෙචෝදනා කරන්න එපා. ඒක මා 
ෙම් විපක්ෂෙය් උගත් මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඉතාමත් කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටින කාරණයක්. 

 

කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙගොවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ආදී අෙප් අමාත ාංශයට අනුබද්ධ සියලු 
ආයතන ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියා ටිකක් කියවලා බලන්න. මම 
රාජබ්දින් මන්තීතුමාට ආරාධනා කරලා, පවාහන පහසුකම් සහ 
අවශ  ෙසසු පහසුකම් සලසන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා එතුමාට 
ෙම් තැන් බලන්න යන්න. [Interruption] - That is very 
welcome. If you want one companion, I would provide 
one. But if you request me to provide seven, I would do 
that as well.  

 

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு  ேஜான் அமர ங்க ) 
(The Hon. John Amaratunga) 
We did not know that you have started a new business 
 

ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 

 (The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
I  learnt this business from you. I do not charge 

commission. But, Hon. John Amaratunga, I said about a 
companion. The Hon. John Amaratunga was very clever 

in collecting commission from all sorts of nefarious 
houses in the areas of Hendala, Wattala, and Ja-ela, and 
was capable enough to visit at three of these  places a day. 
We knew that from the very beginning. Do not get 
entangled with me. Everyone knows about your business 
and why you dissolved that special unit of police which 
was raiding all these bad places. Anyway, let me not get 
entangled with you. You are my old Friend and I respect 
you, I say “Sir” to you, because you are a senior politician 
in this House. But, when you make statements be careful 
especially with Hemakumara Nanayakkara who is from 
Galle, the other side of the Bentota River. [Interruption.]  
-  No, I said about companions, but your vulgar mind 
went haywire. What can I do? I said about companions, 
but if your vulgarity is surfacing up, what can I do Hon. 
John Amaratunga? 

 
ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு  ேஜான் அமர ங்க ) 
(The Hon. John Amaratunga) 
Are you trying to provide seven? 
 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 

 (The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
Seven or maybe more. If you  want fourteen  or 

multiplied by some number that you wish to have, that I 
would do. Let me continue with my speech. Please bear 
with me. 

 
As regards reducing post-harvest losses, training of 

small-scale entrepreneurs has been done and 860 plastic 
have been distributed among the farmers in the Vanni 
area. 

 
Let me also tell you about some of the other work that 

has been carried out by the Department of Export 
Agriculture. By the Establishment of new plantations, the 
smallholders have been encouraged;  they have been 
given good seed and planting material for cultivation 
Under the Productivity Improvement Programme, 
growers are  assisted shade management, soil and water 
management practices, pruning and filling vacancies; free 
planting materials are supplied for filling the vacancies.  I 
have been reading about all these things. But, my good 
Friend, the Hon. John Amaratunga, just heard only one 
word out of everything that I stated Anyway- 
[Interruption.]       Kandalama is  a lovely place. You will 
not go to Kandalama. You would go to “Samara” in 
Wattala. 

 
ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு  ேஜான் அமர ங்க ) 
(The Hon. John Amaratunga) 
It is a respectable place not like Kandalama? 
 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 

 (The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
I know. It is a respectable place which will give you a 

lot of commissions; which will help you to maintain so 
many people. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1793 1794 

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு  ேஜான் அமர ங்க ) 
(The Hon. John Amaratunga) 
Why are speaking so angrily about Kandalama?  
 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 
(The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
No, I am not. Why should I get angry? I go to 

Kandalama very often. Even after the Budget, I will be 
going there with my family. But there is a small 
difference. I go with my family but you go with- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An hon. Member) 
Whom? 
 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 
(The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
Please fill in the blanks as you wish. I do not wish to 

fill in the blanks.  
 
Then I will come to research. Identification of control 

measures for cardamom thrips problem is the most 
important achievement during this year. Selection of high-
yielding and superior quality pepper varieties - there is a 
special pepper variety, Hon. John Amaratunga, called 
“Galle Kolu’’. But do not tell your Leader about this 
“Galle Kolu’’. There is special pepper variety called, 
“Galle Kolu’’ in Matale but do not mention this to your 
Leader. 

 
සභාපතිතුමා 
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියකට වඩා කාලය 

නැහැ. 
 
ගරු ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ேஹமகுமார நாணாயக்கார ) 
(The  Hon Hemakumara Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා කථාව අවසාන කරන්නම්. මෙග් මිත 

ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ෙකොයි ආකාරෙයන් ෙහෝ මෙග් කාලය 
ෙගවී යන්න සැලැස්සුවා. 

 
The Institute of Post Harvest Technology has done and 

is doing a lot of work. It has its outreach programmes 
which are not done only in Anuradhapura but it goes to 
the different districts and trains the farmers. 

 
The Hector Kobbekaduwa Agrarian Research and 

Training Institute does a lot of research work and provides 
all the information to the different departments and also to 
the Ministry. 

 
The Hadabima Authority of Sri Lanka is doing 

exemplary work for the farmers as far as wasteland 
management and watershed management are concerned. 

 
The Sri Lanka Council for Agricultural Research 

Policy (CARP) is giving the right direction of research to 
all our departments and other related institutions. The 

CARP, in other words, or if I may state the entire name, 
Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy, has 
given the proper research direction to all the research 
institutions. 

 
The Department of Agrarian Development has been 

doing a lot of work as far as minor irrigation works are 
concerned. Minor irrigation works have been restored by 
the Department of Agrarian Development and 711 tanks 
and anicuts have been repaired covering 25 districts. It is 
planned to be done in 2009. Construction of fertilizer 
warehouses will be carried out this year with the money 
allocated by the Budget. Two thousand two hundred and 
ninety hectares of new agricultural lands are to be brought 
under cultivation benefiting 22,000 farmer families. Then, 
there is going to be cultivation of 7,000 acres of fallow 
paddy lands extending from Puttalam to Hambantota. 
Classification of agricultural lands, identification of crop 
zones based on ecological conditions, classification and 
surveying of paddy lands, so on and so forth will also be 
carried out. 

 
ඊළඟට කෘෂි කාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය - 

Agricultural and Agrarian Insurance Board - මඟින් ෙගොවියා 
ස්වාභාවික විපත්වලින් ආරක්ෂා කර ගන්නට අවශ  
රක්ෂණ  ලබා දීම සහ ෙගොවීන්ට විශාම වැටුප් ලබා දීම 
ෙකෙරනවා ශී ලංකා සා ගිනි නිවීෙම් මණ්ඩලය  - Sri Lanka 
Freedom from Hunger Campaign Board - නව නැම්මකින් 
යුතුව ෙගවතු වගා කිරීෙම්, විෙශේෂෙයන්ම ගෘහිණියන් සම්බන්ධ 
කර ෙගන ෙගවතු වගා කිරීෙම් ෙයෝධ වැඩ පිළිෙවළක නිරත වී 
ඉන්නවා. වී අෙලවි මණ්ඩලය, ඒ වාෙග්ම ෙපොෙහොර මහ ෙල්කම් 
කාර්යාලය කෘෂිකර්මය ෙවනුෙවන් අතිවිශාල ෙමෙහයක් කරනවා. 

 
සමා වන්න, මට මහවැලිය ගැන කථා කරන්න අද ඉඩ කඩ 

නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ සඳහා කාලය මදි. කෘෂිකර්මය 
ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කළ මුදලත්, ගිය අය වැෙයන් 
ෙවන් කළ මුදලත් ශත පහක්වත් අපෙත් යවන්ෙන් නැතිව ෙගොවි 
ජනතාවෙග් යහපත උෙදසා ෙයොදවා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජීවත් 
වන මුළු ජනගහනෙයන් සියයට හැත්තෑවකට වඩා වකව ෙහෝ 
සෘජුව ෙහෝ ෙගොවිතැනින් යැෙපන අයයි. ඔවුන්ෙග් යහපත උෙදසා 
ඒ මුදල් ෙයොදවා තිෙබනවා. ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමනි, එදා ඩී. 
එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ගිය ගමන් මාර්ගෙය් ෙමදා යන්ෙන් 
ඔබතුමා ඉන්න යුඑන්පී එක ෙනොෙවයි, ෙමදා මා ඉන්න අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමුඛ සන්ධාන රජයයි කියමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
සභාපතිතුමා 
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ස්තුතියි. මිළඟට ගරු නිමල් ෙපේමවංශ ජයසිංහ මන්තීතුමා. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ෙදොළහක් තිෙබනවා. 

 
(අ. භා. 4.22) 
 
ගරු එන්. ඩී. නිමල් ෙපේමවංශ ජයසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு என். . நிமல் பிேரமவன்ச ஜயசிங்க)  
(The Hon. N. D. Nimal Premawansa Jayasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අමාත ාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ සඳහා අද 

දවෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් කරන 
ෙම් විවාදෙය්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් අදහස් 
දැක්වීම සඳහා ලැබුණු ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂ කාරණා කිහිපයක් 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට මා කැමැතියි. 

 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1795 1796 

ෙම් රෙට් අති බහුතරයක් වු ජනතාව 2004 පාර්ලිෙම්න්තු මහා 
මැතිවරණෙය්දීත්, ඒ වාෙග්ම 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් 
තමන්ෙග් මතය, තමන්ෙග් වුවමනාව, එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් 
අභිලාෂය පකාශයට පත් කරමින් ෙම් රෙට් පාලනෙය් වග කීම ෙම් 
ආණ්ඩුවට පැවැරූ බව අප දන්නවා. අති විශාල අභිලාෂයන් 
පමාණයක් තමන්ෙග් සිත් තුළ දරා ෙගනතමයි ඔවුන් ඒ කාර්යය 
කෙළේ. ඒ අනුව ඊට පෙර පැවැති එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු ආණ්ඩුව 
බලෙයන් ඉවත් කරමින් ඒ ෙවනුවට සන්ධාන රජය නිර්මාණය 
කෙළේ, ෙද්ශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට ඒ ෙද්ශීය ආර්ථිකය 
තුළ කෘෂි ආර්ථිකෙය් පංගුව වඩා ෙහොඳින් නිෙයෝජනය කිරීමට සහ 
ඊ අදාළ දායකත්වය සැපයීමට අවශ  කටයුතු සන්ධාන රජය තුළ 
සිදු ෙව්විය කියන විශ්වාසය මතයි. ඒ වන විට පැවැති රජය ෙම් 
රෙට් කෘෂි ආර්ථිකය නංවාලීෙම් දිහාවට ගමන් කරනවා 
ෙවනුවෙට, ෙම් රටට උරුම වු කියාමාර්ගය අනුගමනය කරනවා 
ෙවනුවට ඊට පටහැනිව ෙවනත් ආකාරයකට. එෙහම නැත්නම් බහු 
ජාතික සමාගම්වල, ෙවනත් විෙද්ශ රටවල ඕනෑ එපාකම් අනුව ෙම් 
රෙට් කෘෂි ආර්ථිකය ෙමෙහයවීමට අදාළ කටයුතු සිද්ධ කළා.  එය 
ෙවනස් කරමින් ඒ ෙවනුවට ශී ලංකාවට, අෙප් මව් ෙපොෙළොවට 
උරුම වූ කියාවලියට අවශ  පරිසරය නිර්මාණය කරන්න 2004 
ජන මතය සමත් වුණා. අප ඒ සම්බන්ධෙයන් සතුටු ෙවනවා. 

 
එදා සිට ගතවූ අවුරුදු හතර ෙදස ආපසු හැරී බැලුෙවොත්, අය 

වැය ගණනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා ෙම් වන විට ඒ කියාවලිය තුළ 
ෙකොතරම් ඉදිරියට ගියාද කියන කාරණය ෙම් රෙට් ජනතාව 
දන්නවා. ඒ අභිලාෂයන් ඒ ආකාරෙයන්ම ඉටු ෙනොවුණා වුණත් ඊට 
අවශ  පෙව්ශයන් ගැනීම පසු ගිය කාලය තුළ සිදු ෙවලා තිෙබන 
බව අප කියන්නට ඕනෑ.  ෙමහිදී නුවර එළිය දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයකු විධියට මා විෙශේෂෙයන් 
අවධාරණය කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙද්ශීය ආර්ථිකය නංවාලීෙම්දී, 
ඊට කෘෂි ආර්ථිකය දායක කර ගැනීම සඳහා ෙමවර අය වැය මඟින් 
රජය අනුගමනය කරන්නට අෙප්ක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
උඩ රට ෙගොවියා ෙකොයි ආකාරයට නිෙයෝජනය කර ගන්න 
සූදානම්ද කියන කාරණයයි. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය තුළ කෘෂි ආර්ථිකය නංවාලීම 

සඳහා විවිධ කියාවලීන් අනුගමනය කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
කෘෂි අපනයන කලාප නිර්මාණය කරන්න. “එක් ගමක්-එක් 
වගාවක්” කියන සංකල්පය  තුළ කියාවලියක් ආරම්භ කරන්න, 
කෘෂි කර්මාන්තයට අදාළ නව පර්ෙය්ෂණ නිර්මාණය කරන්න, පසු 
ගිය කාලෙය් පවත්වා ෙගන ආපු ෙපොෙහොර සහනාධාරය තවදුරටත් 
ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යෑමට, රසායනික ෙපොෙහොර ෙවනුවට 
කාබනික ෙපොෙහොර හඳුන්වා ෙදමින් ඊට ගැ ළෙපන කියාවලියක් 
නිර්මාණය කරන්න ෙම් තුළ උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා.  නමුත් මා 
කියන්නට ඕනෑ, ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය තුළ විෙශේෂෙයන්ම උඩ 
රට එළවලු ෙගොවියා සම්බන්ධෙයන් ඉතාම අඩු මට්ටමක 
අවධානයක් තමයි ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන් කියා. 

 
වී ෙගොවියා සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීමට රජය 

අතිවිශාල වැයක් දරන අතර, ෙමවර තව ඉදිරියට ගිහින් ෙත් 
ෙගොවියා සඳහා පවා ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීමට රජය 
ඉදිරි පියවරක් තබා තිෙබනවා අපි දැක්කා. හැබැයි, ෙත් ෙගොවියා 
සඳහා රජෙය් අවධානය ෙයොමු වුණාට, අනික් පැත්ෙතන් උඩ රට 
එළවලු ෙගොවියා ගැන රජෙය් අවධානය ඒ ආකාරෙයන්ම 
ෙනොතිබීම සම්බන්ධව උඩ රට එළවලු ෙගොවීන් නිෙයෝජනය 
කරන, ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු විධියට මා 
මෙග් කනගාටුව පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් 
කරන විට නුවරඑළිය, වැලිමඩ, බදුල්ල වාෙග් පෙද්ශවල - උඩරට 
පෙද්ශවල - එළවලු ෙගොවීන්ෙග් අවශ තාව සපුරා ලීම සඳහා, 
ඔවුන්ට අවශ  පහසුකම් සැපයීම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය පැත්ෙතන් යම් ඉඩකඩක් ඔවුන් සඳහා ෙවන් ෙවයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ෙමොකද, 2007 වසෙර් යල 
කන්නෙය්දී වී ෙගොවීන් 5,50,000කට වැඩි සංඛ ාවකට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙහොර සහනාධාරය - රුපියල් 350ෙහේ 
ෙපොෙහොර සහනය - ලබා දීලා තිෙබන බව  අපට දකින්න පුළුවන්.  
ඒ විතරක ් ෙනොෙවයි.  මාස ්කන්නෙය්දී ලක්ෂ අටහමාරකට වැඩි 
ෙගොවීන් පිරිසකට ඒ සහනාධාරය ලබා ෙදන්න සූදානම් කරලා 

තිෙබනවා. හැබැයි අපි කියන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
නුවරඑළිෙය් හා වැලිමඩ උඩ ෙකොටෙසේ වී වගා ෙනොකරන 
පෙද්ශවල මුළුමනින්ම එළවලු පමණක් වගා කරන ෙගොවීන් 
අතිවිශාල පමාණයක් ඉන්නවාය කියලා.  ඔවුන්ෙග් සංඛ ාව 
ගත්ෙතොත්, 15,000කට 20,000කට ආසන්න සංඛ ාවක් ෙවනවා.  
ලක්ෂ අටහමාරකට ෙහෝ දස ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසකට වී 
සඳහා සහනාධාරය ලබා ෙදන තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙනොලැෙබන, 15,000ක්, 
20,000ක් පමණ එළවලු ෙගොවීන් සඳහා කිසියම් කියාවලියක් 
ෙමවර අය වැය තුළින් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ 
ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිද්ධ කරන ෙලස. 
ඒ විශ්වාසය, බලාෙපොෙරොත්තුව අපට තිෙබනවා. 

 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන් අවධාරණය කළා, රසායනික 

ෙපොෙහොර ෙවනුවට කාබනික ෙපොෙහොර ෙගොවීන්ට ලබා දීම සඳහා 
වැඩි ඉඩකඩක්, වැඩි අවස්ථාවක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා 
පෙව්ශයන් ගනිමින් සිටින බව. ඒ සම්බන්ධව අප සතුටු වනවා. 
රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය අඩු කරමින්, ඒ ෙවනුවට කාබනික 
ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනයට සහ භාවිතයට නුවර එළිය වාෙග් 
පෙද්ශවල ජනතාව වඩවඩාත් ෙයොමු කරනවා නම්, සමහර විට 
අපට ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්න සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ.  පසු ගිය කාලෙය් සිට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දීම දිගටම සිද්ධ වුණා. රුපියල් 350 ෙපොෙහොර 
ලබා දීම කාලයක් තිස්ෙසේ සිදුවුණා. හැබැයි, නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් ෙගොවීන්ට  ඒ ෙදය ෙනොලැබීම නිසාම, අද  දවස වන 
ෙකොට ඔවුන් තමන්ෙග් ෙගොවිබිම් වලින් ඉවත් වීමට අවශ  
කටයුතු සිද්ධ කරමින් ඉන්නවා. ඒ ෙමොකද, ෙම් වන ෙකොටත් 
නුවරඑළිය පෙද්ශෙය් යූරියා කිෙලෝගෑම් 50ක ෙපොෙහොර මිටියක් 
රුපියල් 6,000කටත් වඩා වැඩියි.  ඒ වාෙග්ම අනිකුත් ෙපොෙහොර 
වර්ග සියල්ලම රුපියල් 6,000ක්, 7,000ක් වැනි වැඩි මිල 
ගණන්වලටයි තිෙබන්ෙන්. 

 
එක පැත්තකින්, බත සපයන ෙගොවියාට සහනාධාර සපයද්දී, 

අනික් පැත්ෙතන්, ඒ බතට අවශ  එළවලු ටික සපයන ෙගොවියා ඒ 
හා සමානවම ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  
ඔවුන් ෙවනුෙවන් අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  හැබැයි, අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, ඔවුන් දිගින් දිගටම ෙම් රසායනික 
ෙපොෙහොර භාවිතය කර ෙගන යා යුතුයි කියලා. ඔවුන් කමානුකූලව 
දැනුවත් කළ යුතු ෙවනවා. ඒ දැනුවත් කිරීම තුළ රසායනික 
ෙපොෙහොර ෙවනුවට කාබනික ෙපො ෙහොර භාවිත කරන්න ඔවුන් 
ෙවනස් කර ගත යුතු ෙවනවා. ෙමොකද, මධ ම කඳුකරය තුළ 
රසායනික ෙපොෙහොර වැඩිවැඩිෙයන් භාවිත කිරීම නිසා සිද්ධ 
වන්නා වූ පාරිසරික හානි විශාල සංඛ ාවක් තිෙබනවා. නමුත් අද 
ජනතාව ඉන්න තැන ඉඳලා පටන් ගත්ෙතොත් කමානුකූලව ඔවුන් 
ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙගොවීන් සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආයතන සකිය මට්ටමින් ෙයොදා ගත යුතු වනවා.  ෙමොකද අද 
භාවිතෙය්දී අපි දකිනවා, අතිවිශාල නිලධාරීන් පිරිසක් ඒ පෙද්ශ 
නිෙයෝජනය කරමින් ඒ ෙගොවීන්ට අවශ  ෙසේවාවන් සැපයීමට 
කටයුතු කළත්, ඔවුන්ෙගන් ඒ ෙසේවාව ඒ ආකාරයට සිද්ධ වන්ෙන් 
නැහැයි කියන එක. ෙම් නිසාම සමහර විට අක්කරයකට අවශ  
කරන ෙපොෙහොර පමාණට වඩා  ෙදතුන් ගුණයක් පාවිච්චි කරන 
ෙගොවීන් පිරිසක් තමයි අප දකින්ෙන්. සමහර විට  ෙපොෙහොර 
ෙහොණ්ඩරය පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ අවස්ථාවල ෙහොණ්ඩර ෙදක, 
තුන පාවිච්චි කරන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙම් 
ඉන්න නිලධාරීන් විසින් ෙගොවීන් දැනුවත් කරලා නැතිකමයි. ඒ 
නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,  ෙම් නිලධාරීන් 
නිසියාකාරෙයන් කළමනාකරණය කරලා රසායනික ෙපොෙහොර 
භාවිතෙව්දී ඇති වන පාරිසරික හානි ගැන දැනුවත් කරමින් වඩාත් 
ඵලදායී විධියට එෙහම නැත්නම් ෙයෝග  අකාරෙයන් රසායනික 
ෙපොෙහොර භාවිත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඊට ගැළෙපන ෙපොෙහොර 
භාවිත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන ෙගොවීන්ට අවශ  
දැනුම ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන ෙලසට. විෙශේෂෙයන්ම මධ ම 
කඳුකරෙය් නුවර එළිය වාෙග් ප ෙද්ශ සඳහා කාබනික ෙපෙහොර 
භෘවිතය අත වශ  ෙවල තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොටත් ඔවුන් යම් 
මට්ටමකින් රසායනික ෙපොෙහොරවලට අමතරව කාබනික 
ෙපොෙහොර භාවිත කරනවා. හැබැයි ඒ කාබනික ෙපොෙහොර 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1797 1798 

[ගරු එන්. ඩී. නිමල් ෙපේමවංශ ජයසිංහ මහතා] 

භාවිතාෙව්දීත් ඔවුන්ට ගැටලු තිෙබනවා. අප විශ්වාස කරනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමවර කරනු ලබන ෙම් කියාවලිය තුළ - එෙහම 
නැත්නම් කාබනික ෙපො ෙහොර පවර්ධනය කිරීෙම් කියාවලිය තුළ - 
නුවර එළිය ෙගොවීන් ඉලක්ක කර  ෙගන යම් යම් කම ෙව්දයන්ට 
ගමන් කරාවිය කියා. 

 
ෙමවර අය වැෙය්දී නුවර එළිය එළවලු ෙගොවීන් ගැන බලන 

විට සතුටු වන එක කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි යම් යම් 
ආනයනික කාෂි භාණ්ඩ මත ෙසස් බද්ද පැන වීම. පසු ගිය කාලව 
නුවර එළිය, වැලිමඩ පෙද්ශවල ෙගොවීන් අර්තාපල් නිෂ්පාදනය 
කරද්දී ඒ අවස්ථාවල සිටි ෙවළඳ අමාත වරු විශාල වශෙයන් 
අර්තාපල් ආනයනය කළා. එෙසේ අර්තාපල් ආනයනය කිරීම තුළ ඒ 
පෙද්ශවල ෙගොවීන් අතිවිශාල දුෂ්කරතාවන්ට පත් වුණා. අද වන 
ෙකොට අර්තාපල් කිෙලෝවක් සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවැය රුපියල් 55ක් 
60ක් වනවා. හැබැයි අර විධිෙය් ආනයනයක් සිද්ධ ෙවච්ච 
හැටිෙය්ම ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන අෙලවි කර ගන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කිෙලෝවක් රුපියල් 30ක් 40ක් වාෙග් මිලකටයි. ඒ, 
අතිවිශාල පාඩුවක දරා ෙගනයි. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය නිසා අද 
වන ෙකොට නුවර එළිය පෙද්ශෙය්,  වැලිමඩ පෙද්ශ ෙය් එෙහම 
නැත්නම් උඩ රට පෙද්ශෙය් එළවලු ෙගොවීන් තමන්ෙග් ෙගොවි 
බිමිවලින් ඉවත් ෙවමින් ෙවනත් රැකියා ෙසොයා ෙගන යන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඊට ෙහේතුව ඔවුන්ට තමන්ෙග් 
 ෙගොවිතැන කර ෙගන යාෙම්දී විශ්වාසයක් නැති කමයි. හැබැයි 
ෙමවර ෙසස් බද්ද පැන වීම තුළින් ෙම් ෙගොවීන් ආරක්ෂා කර 
ගැනීෙම් කිසියම් කියාවලියක් සිද්ධ ෙවයි කියා අප සිතනවා. 2007 
අවුරුද්ෙද් අර්තාපල් කි ෙලෝ අටෙකෝටි පනස්නවලක්ෂ විසිඅටදාස් 
අටසිය අසූහතක් ෙගන්වා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 
2,210කට වඩා වැය කර තිෙබනවා. අර්තාපල් ෙගන්වීම සඳහාම 
පමණක් රුපියල් මිලියන 2,210කට වැඩි මුදලක් පිට රටවලට යවා 
තිෙබනවා. හැබැයි රජය ෙම් ගැන හරි හැටි කල්පනා කරලා 
සැලසුම් සහගතව ෙම් සඳහා මැදිහත් ෙවනවා නම් ෙම් කිසිදු 
මුදලක් විෙද්ශයන්ට යන්න ෙනොදී රෙට් සමස්ත පරිෙභෝජනය 
සඳහා අවශ  අර්තාපල් පමාණය ෙදන්න ෙම්  රෙට් ෙගොවියාට  
පුළුවන්ය කියා අප විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශවල 
ෙගොවීන් ඒ සඳහා සූදානම්ය කියන නාරණයත් අප කියන්න ඕනෑ. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2007 අවුරුද්ෙද් ෙමරටට ආනයනය කර 
තිෙබන එළවලු වර්ග ගැන බැලුෙවොත් ලීක්ස් පවා ආනයනය 
කරලා තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. නිශ්චිත සැලැස්මක් 
නැතිකම නිසා ඒ වාෙග්ම රජය ඒ සඳහා සැලසුම් සහගතව මැදිහත් 
ෙනොවීම නිසාම ඇතැම් අවස්ථාවල එළවලු පවා ආනයනය 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සමහර විට අධි නිෂ්පාදනයක් 
සිද්ධ වන අවස්ථා තිෙබනවා. තක්කාලි, ලීක්ස් වාෙග් ෙද්වල් 
සමහර අවස්ථාවලදී අධි නිෂ්පාදනයක් ෙපන්නුම් කරනවා. ඒ 
අවස්ථාවල ෙගොවීන් අතිවිශාල පාඩු ලබමින් තමයි ඒ වගාවන්හි 
නියුක්ත වන්ෙන්. හැබැයි ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදනයට ඒ ෙවලාෙව් 
මිලක් ෙනොදුන්නත් ඔවුන්ට කිසියම් අකාරයක දැනුවත් කිරීමක් 
කරන්න-එෙහම නැත්නම් ඒ ඒ කාලවලදී රෙට් පාරිෙභෝගිකයා ෙග් 
අවශ තාව ෙකොතරම්ද කියා ෙසොයා බලා ඒ අවශ තාව අනුව ඒ ඒ 
වගාවන් සඳහා ෙගොවීන් ෙයද වීෙම් හැකියාව ෙසොයා බැලීමට-
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත ාංශ ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තු හරහා 
නිලධාරීන් ෙයොද වන්න පුළුවන් නම් ඒ ෙගොවීන්ට සිදු වන පාඩු 
වළක්වන්න පුළුවන් ෙවයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි අවධෘරණය කරන්න  

ඕනෑ ෙම් වන ෙකොට කෘෂි ෙයදවුම්වල මිල අතිවිශාල ෙලස 
ඉහළ ෙගොස් තිෙබන බව. එක පැත්තකින් ආනයනික භාණ්ඩ මත, 
එෙහම නැත්නම් අර්තාපල් වාෙග් ෙද්වල් මත ෙසස් බද්ද පැන  
වීෙම්දී ඒ තුළින් ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා වුණත් අෙනක් 
පැත්ෙතන් කෘෂි ෙයදවුම් ෙම් රටට ෙගන්වා ගැනීෙම්දී ඒ මිල 
ෙගොවියාට වකාකාරෙයන් බලපෑමක් ෙවන්න පුළුවන් කෘෂි 
ෙයදවුම්වලට ෙසස් බද්ද පැන වීම තුළ නැවත ෙම් කෘෂි 
ෙයදවුම්වල මිල ඉහළ යාම, ෙගොවියාෙග් පිරිවැය ඉහළ යාමට 
සෘජුවම බලපානවා. ඒ නිසා එක පැත්තකින් ෙසස් බද්ෙදන් 
ෙගොවියාට යම් සහනයක් ලැෙබනවා වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් 
ෙගොවියාෙග් පිරිවැය ඉහළ යාම ෙකෙර් ෙසස් බද්ද බලපානවා. ඒ 

නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය 
කියා ඉල්ලා සිටින ්ෙන් ෙගොවීන්ෙග් කෘෂි ෙයදවුම්, ඒ වාෙග්ම 
ඔවුන්ට ඕනෑ කරන අෙනකුත් නිෂ්පාදන උපකරණ ඔවුන්ට 
සැපයීෙම්දී ෙදපාර්තෙම්න්තු මට්ටෙමන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩි 
මැදිහත් වීමක් කරන ෙලසයි. ඔවුන්ට යම කිසි සහනයක් අවශ  
ෙවනවා. ඒ නිසා රජයට විෙශේෂෙයන්ම සිෙපට්ෙකෝ ආයතනය 
හරහා ෙගොවීන්ට අවශ  කරන පළිෙබෝධ නාශක ටික සපයන්න 
පුළුවන් නම්, බහු ජාතික සමාගම්වලින් ඉවත් කර ෙගන රජයට 
සිෙපට්ෙකෝ ආයතනය හරහා සපයන්න පුළුවන් නම්, ඒ වාෙග්ම 
රජෙය් බීජ ෙගොවි ෙපොළවල් හරහා බීජ ටික සපයන්න පුළුවන් 
නම්, ඒ වාෙග්ම කෘෂි උපකරණ ෙම් රෙට් ෙවනත් කර්මාන්තශාලා 
හරහා නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන් නම් ෙගොවීන්ට ඉතාම අඩු 
පිරිවැයකින් තම නිෂ්පාදන කර ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි කියා 
විශ්වාස කරනවා. 
 

ගරු සභාපතිතුමනි, වි ෙශේෂෙයන් අවධානය කළ යුතු තවත් 
පධාන කාරණයක් තිෙබනවා. අපි දන්නවා ෙම් වන ෙකොට 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පමණක් රජෙය් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ෙගොවි ෙපොළවල් ගණනාවක් තිෙබන 
බව. පසු ගිය කාලෙය් කෘෂිකර්ම අමාත තුමන්ලා ෙම් ෙගොවි 
ෙපොළවල් සම්බන්ධෙයන් දක්වපු මැදිහත් වීම ඉතාම 
කනගාටුදායකයි. අද වන විට ෙම් ෙගොවි ෙපොළවල් විශාල කැලෑ 
පෙද්ශ බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් ෙම්වාෙය් 
නිසි පෙයෝජනයක් ෙනොගන්නා නිසා ඒවා අත් හරින, එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත් කටයුතු සඳහා ෙයොද වන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අප විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය කරන්න ඕනෑ මීපිලිමාන 
තිෙබන රජය සතු ෙගොවි ෙපොළ අද වන විට ඊෙජ් ඉන්ටර්නැෂනල් 
වාෙග් ෙවනත් බහු ජාතික සමාගම්වලට බදු ෙදමින් තිෙබන බව. 
රජෙය් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට, එෙහම නැත්නම් ෙගොවීන්ෙග් 
වුවමනාවට අදාළ ෙගොවි පර්ෙය්ෂණ කටයුතු, ෙගොවි ෙපොළවල 
කටයුතු සිද්ධ කරනවා ෙවනුවට කමානුකූලව ෙම්වා බදු ෙදන, 
එෙහම නැත්නම් රජෙයන් ඉවත් කරන දිසාවට අවශ  කටයුතු 
සිද්ධ කරමිනුයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම කියා 
සිටිනවා, කෘෂි ආර්ථිකය තුළින් ෙම් රෙට් ෙද්ශීය ආර්ථිකයට 
අවශ  දායකත්වය ඉහළින්ම ලබා ගැනීමට-දායක කර ගැනීමට - 
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරනවා නම් ෙමන්න ෙම් ෙගොවි 
ෙපොළවල් ටික හරියට කළමනාකරණය කරලා ඒ තුළින් ලබා ගත 
හැකි නිසි ඵල පෙයෝජන ජාතික ආර්ථිකයට දායක කර ගැනීම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වගකීම වන බව. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය 
කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙගොවි ෙපොළවල් නඩත්තු ෙනොකිරීම 
නිසා අද ඒවා නිසරු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම නිසරු ෙවච්ච 
ෙගොවි ෙපොළවල් නැවත නඟා සිටු වීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
විශාල කාර්ය භාරයක් කරන්න සිද්ධ ෙවනවාය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. 
 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  අවධානය ෙයොමු කළ යුතු අෙනක් 
කාරණය තමයි සීතා එළිය බීජ පර්ෙය්ෂණාගාරය. සීතා එළිය බීජ 
පර්ෙය්ෂණාගාරය බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ  
කියාවලිය සඳහා තමයි ස්ථාපිත කර තිෙබන්ෙන්. හැබැයි අදත් අපි 
දකිනවා විශාල වශෙයන් විෙද්ශවලින් බීජ අර්තාපල් ආනයනය 
කරන බව. අෙප් රෙට් මහා ධනයක් වැය කරමින්, ඒ සඳහා විශාල 
බුද්ධිමතුන් පමාණයක් නිෙයෝජනය කරමින් බීජ පර්ෙය්ෂණාගාරය 
පවත්වා ෙගන ගියා. නමුත් එයින් නිසි පෙයෝජන ගන්නවාද කියන 
පශ්නය අපට රජෙයන් අහන්න ෙවනවා. ෙමොකද, සීතා එළිය බිජ 
පර්ෙය්ෂණාගාරය කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ පවත්වා ෙගන එන්ෙන් 
ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයක් තුළයි. ඒ සඳහා රජෙය් අවධානය 
තිෙබන්ෙන් ඉතාම අල්ප මට්ටමින්ය කියන කාරණය අවධාරණය 
කරන්න ඕනෑ. ඊෙය් ෙපෙර්දා මම ඒ ස්ථාන භාර 
නිලධාරිතුමියෙගන් ඒ පිළිබඳව විමසා බැලීෙම්දී ඇය පකාශ කෙළේ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 11 වැනිදා ෙගනාපු 
භාණ්ඩාගාර චකෙල්ඛය නිසා පසු ගිය කාලෙය් ඒ ආයතනය අත 
ගසා තිබුණු සංවර්ධන කටයුතු ගණනාවක් අත හරින්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන බවයි. ෙම් බීජ පර්ෙය්ෂණාගාර  නිර්මාණය කෙළේ, 
එෙහම නැත්නම් සමාජයට දායාද කෙළේ ෙම් රෙට් ආර්ථික 
සංවර්ධනයට අවශ  දායකත්වය ලබා ගැනීම සඳහායි. හුෙදක් 
වාර්ෂිකව පුනරාවර්තන වියදම් ඒ සඳහා ෙයොදවමින් ඒ ආයතන 
නඩත්තු කිරීම පමණයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1799 1800 

සභාපතිතුමා 
(தவிசாளர் அவர்கள்)  
(The Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසානයි. 
 

ගරු එන්. ඩී. නිමල් ෙපේමවංශ ජයසිංහ  මහතා  
( மாண் மிகு என். . நிமல்  பிேரமவன்ச  ஜயசிங்க) 
(The Hon. N. D. Nimal Premawansa Jayasinghe) 
ඒ නිසා අවසන් වශෙයන් ගරු සභාපතිතුමනි, බීජ 

පර්ෙය්ෂණාගාර ඵලදායී විධියට පවත්වාෙගන යාමට අවශ  
මැදිහත්වීමට රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ කියා මම 
ඉල්ලා සිටිනවා. ලක්ෂ 10කට ආසන්න ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙදනවා වාෙග්ම, 15,000කට ආසන්න පිරිසක් ඉන්න 
නුවර එළිය පෙද්ශෙය් ෙගොවීන් සඳහාත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙපොෙහොර සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළ ව ාප්ත කරන්නය කියා 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 

[අ. භා. 4.43]  
 
ගරු ජයතිසස් රණවීර මහතා (වාරිමාර්ග අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஜயதிஸ்ஸ ரண ர - நீர்ப்பாசனத் ைற 

அைமச்சர்)  
(The Hon. Jayatissa Ranaweera-Minister of Irrigation) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන 

ෙසේවා අමාත ාංශෙයත්, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් 
වැය ශීර්ෂ විවාද කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජල 
කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය්   වැය ශීර්ෂ ෙවනුෙවන්  
ඉදිරිපත්වුණු කාරණා කිහිපයකට මම පිළිතුරු සපයමින් අෙප් 
අමාත ාංශය පිළිබඳව ෙකටි විගහයක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු  
ෙවනවා. 

 
විෙශේෂෙයන්ම අද දින විවාදෙය්දී වාරිමාර්ග අමාත ාංශය 

පිළිබඳව එතරම් විෙව්චන හා අලුත් ෙයෝජනා කිසිවක් ඉදිරිපත් 
වුෙණ් නැති නිසා මෙග් ගරු අමාත , ගරු චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා, අෙප් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් ඇතුළු අපි පසු ගිය 
කාලය තුළ ෙම් රෙට් කරපු කාර්ය භාරය පිළිබඳව විපක්ෂය 
සෑහීමකට පත් ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම අෙප් රෙට් ජනතාවත් 
සෑහීමකට පත් ෙවලා ඇතැයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. අෙප් 
අමාත ාංශය 2007 වර්ෂෙය්දී වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය කියා නව අමාත ාංශයක් ඇති කරලා අපි සැලසුම් 
හදලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් දස අවුරුදු 
සැලසුම් සකස් කරලා අවුරුදු 10ක් තුළ ෙම් රට වාරි 
කර්මාන්තෙයන් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණා පිළිබඳව සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් තමයි අෙප් 
අමාත ාංශෙයන් අපි ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්. ඒ අනුව අපි ෙම් වන 
ෙකොට මහා වාරිමාර්ග කම යටෙත් විශාල ව ාපෘති රාශියක් 
ආරම්භ කරමින්, වැඩ නිම කරමින් ඉදිරියට යන බව  
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙවෙහරගල ජලාශය කඩිනමින් ඉදි කිරීම පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් ජයන්ත මන්තීතුමා අපිට ස්තුති කළා. ඒ පිළිබඳව 
එතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙවෙහරගල ජලාශය තව මාස 
කිහිපයකින් ජනතා අයිතියට පත් කරන්න පුළුවන් කියා අපි 
විශ්වාස කරනවා. පසු ගිය කාලය තුළ අපිට වළක්වන්න බැරි 
කාරණා නිසා ෙවෙහරගල ජලාශෙය් කටයුතු මාස කිහිපයක් පමාද 
වුණා මිසක්  අෙප් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ෙග් අඩු පාඩුවකින් 
පමාද ෙනොවුණු බව අපි මතක් කරන අතර, ඉතා මෑතකදී එම 
ව ාපෘතිය අවසන් කරන්න පුළුවන් බව අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට 
මතක් කරන්න කැමැතියි. 
 

ගරු විජිත රණවීර මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ரண ர) 
(The Hon. Vijitha Ranaweera) 
වැරදි ෙතොරතුරු සටහන් ෙවලා තිෙබනවා. වාර්තාෙව් සමහර 

තැන්වල පගතිය පිළිබඳවත්, මුදල් පිළිබඳවත් අඩු පාඩුකම් 
තිෙබනවා. 

ගරු ජයතිසස් රණවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயதிஸ்ஸ ரண ர)  
(The Hon. Jayatissa Ranaweera) 
එතැන ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් තිබුණත් තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි වග 

කීෙමන් කියනවා තව මාස කිහිපයක් ඇතුළත එම ව පෘතිය 
ජනතා අයිතියට පත් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවාය කියා. පසු 
ගිය දවස්වල යම් කාරණා කිහිපයක් නිසා එම කටයුතු පස්සට 
ගියත් එය ගැටලුවක් කර ගන්න එපා. එය ළඟදීම,- 

 
ගරු විජිත රණවීර මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ரண ர) 
(The Hon. Vijitha Ranaweera) 
වැඩය ෙහොඳට කරපු නිලධාරින් අගය කිරීමක් වශෙයන් ඔවුන්ට 

යම් දීමනාවක් ෙගවන්න කමයක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා 
කළාද? 

 

ගරු ජයතිසස් රණවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயதிஸ்ஸ ரண ர)  
(The Hon. Jayatissa Ranaweera) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒ ගැන අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙග් 

අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. ඒක අපි 
ෙහොඳට කළාය කියා ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා. ඒ ගැන අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
ගරු විජිත රණවීර මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ரண ர) 
(The Hon. Vijitha Ranaweera) 
ඔබතුමාට වැඩිය නිලධාරින්. 
 
ගරු ජයතිසස් රණවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயதிஸ்ஸ ரண ர)  
(The Hon. Jayatissa Ranaweera) 
මම කථා කරන්ෙන් එතුමන්ලා ෙවනුෙවන්. [බාධා කිරීමක්] 

නැහැ. අෙප් ෙගෞරවය ෙදන්න සූදානම්. ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම රඹුක්කන් ඔය ජලාශෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු ෙකෙරමින් 
පවතිනවා. ෙම් වන ෙකොට හැඩඔය ජලාශෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු 
ෙකෙරමින් පවතිනවා.අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම 
යටෙත් මහා වාරි මාර්ගයක් වශෙයන් යාන් ඔය ව ාපෘතිෙය් වැඩ 
කටයුතු ආරම්භ කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. තව මාස 
කීපයකින් අපට පුළුවන් ෙවයි, ඒ පෙද්ශෙය් තත්ත්වය අනුව එය 
ආරම්භ කරන්න. ඒ වාෙග්ම පහළ ඌව ව ාපෘතිය, ලුණුගම් 
ෙවෙහර බින්දු ජල ව ාපෘතිය, මහ ෙගෝනාවැව ව ාපෘතිය, ඇල්ල 
ෙපොතාන අමුණ ව ාපෘතිය, ගල්ඔය නෙවෝදය වාරි ව ාපෘතිය 
වාෙග්ම වාරි පුබුදු වැඩසටහන යටෙත් අනුරාධපුර, කුරුණෑගල 
දිස්තික්කවල අවුරුදු සිය දහස ්ගණන් පැරණි වැව් අමුණු නැවත 
පුනරුත්ථාපනය කරලා, ෙගොවි ජනතාවට අවශ  ජලය ලබා දීෙම් 
වැඩසටහනත් අප ෙම් වන ෙකොට කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. 
එම වැඩසටහන ඉතා සාර්ථකව කියාත්මක වන බව ෙම් ගරු 
සභාවට මතක් කරන්න මම කැමැතියි. 

 
අෙප් ගරු බන්දුල බස්නායක ඇමතිතුමාෙග් පෙද්ශෙය්ත් 

PEACE Project එක ඉතා සාර්ථකව කියාත්මක වන 
වැඩසටහනක් බව ෙම් ගරු සභාවට මතක් කරන්න මම කැමැතියි. 
ඒ වාෙග්ම සුළු වාරිමාර්ගයක් හැටියට වාහල්කඩ වැව දියුණු 
කරනවා, ඒ වාෙග්ම මිනිෙප් පධාන වාරි මාර්ගය දියුණු කරනවා. 
ගල්ඔය නෙවෝදය වාෙග් පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් ෙකෙරනවා. 
කන්ෙද් පිටවල වැව, මහහල්මිල්ලෑව වැව, දඹුළු ඔය අමුණ, 
මුතුෙකළියාව අමුණ, වෑමැඩිල්ල ජලාශය, කැකිරිඕබඩ ජලාශය, 
ජනරංජන වැව වෙග් විශාල වැව් රාශියක් සම්බන්ධෙයන්ද 
සංවර්ධන කටයුතු ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහේකිත්ත ගංවතුර 
පාලන ව ාපෘතිය ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලම නම් 
වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න මට අපහසුයි. ෙමොකද, අද මම අසනීප 
තත්ත්වෙයනුයි පසු වන්ෙන්. ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ 
නිසා මම අද පැමිණියා. ඒ වාෙග් සුළු වාරි මාර්ග රාශියක් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් වැඩසටහන යටෙත් විශාල සංවර්ධනයක් 
කරන බව තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න කැමැතියි. 
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[ගරු ජයතිස්ස රණවීර මහතා] 

ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාවට මතක් කරන්න කැමැතියි, නාගරික 
ජල සැපයුම හා ගංවතුර පාලනය කිරීෙම් කැලණි ගඟ නිම්න 
සංවර්ධන ව ාපෘතිය, ඒ වාෙග්ම සබරගමුව පළාෙත්, රත්නපුර කළු 
ගඟ ව ාපෘතිය, ඒ වාෙග්ම නිල්වලා ව ාපෘතිය  -  දකුණු දිග වියළි 
පෙද්ශවලට වතුර සැපයීෙම් වැඩසටහන  -  ඒ වාෙග්ම මල්වතු ඔය 
ජලාශ ව ාපෘතිය වැනි ව ාපෘති රාශියක් දස අවුරුදු සැලැස්ම තුළ 
ආරම්භ කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන බව. ඒ වාෙග්ම ෙම් දස 
අවුරුදු සැලසුම තුළ යාන් ඔය, හැඩ ඔය, නිල්වලා ගඟ ව ාපෘති 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ආරම්භ කරන්න අපි 
බලෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ 

මෙග් අමාත  චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු අයෙග් මඟ 
ෙපන්වීම තුළ ඉරාන රජෙය් ආධාර යටෙත් උමා ඔය ව ාපාරය 
ආරම්භ කරන්න අපි ෙම් වන ෙකොට කටයුතු කර තිෙබන බව. ෙම් 
රෙට් වාරි කර්මාන්තයට විශාල සංවර්ධනයක් ෙගන ෙදමින්  
විදුලිය උත්පාදනය කරන්නට පුළුවන් විශාල ව ාපෘතියක් බවට 
ෙමම උමා ඔය ව ාපෘතිය පත් ෙවනවා. 

 
ඒ වාෙග්ම ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී මතු වුණු කාරණා කීපයක් 

පිළිබඳව ගරු සභාවට පිළිතුරු සපයන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් ගරු එස්. ෙක්. සුබසිංහ 
මන්තීතුමා පකාශ කළා, මින්ෙන්රිය වැෙව් ජල ෙපෝෂිත පෙද්ශවල 
ෙගොඩනැඟිලි වගයක් ඉදි කිරීම පිළිබඳව. අප ඒ ගැන ෙසොයා 
බැලුවා. ඒ ඉදි කිරීම් කටයුතු කරන්ෙන් මින්ෙන්රිය වැෙව් ඒ ජල 
ෙපෝෂිත පෙද්ශෙයන් එහා වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
ඉඩම්වල මිසක් වාරිමාර්ග අමාත ාංශයට අයත් ඉඩම්වල ෙනොවන 
බව අප ෙම් ගරු සභාවට මතක් කරන්න කැමැතියි.  එම ඉදි කිරීම් 
කරන්ෙන් වනජීවි ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් බව අප ෙම් ගරු 
සභාවට මතක් කරන්න කැමැතියි.  ඒ වෙග්ම අම්පාර හා 
මඩකළපුව දිස්තික්ක නිෙයෝජනය කරමින් කථා කළ ගරු 
මන්තීතුමා, මඩකළපුව දිස්තික්කය තුළ වාරිමාර්ග 
අමාත ාංශෙයන් කරන වැඩ කටයුතු පමාණවත් ෙනොවන බවත්, ඒ 
පෙද්ශෙය් නිලධාරීන්ෙග් පශ්නයක් පිළිබඳවත් කිව්වා.  මා එම ගරු 
මන්තීතුමාෙග් සහ මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් දැන 
ගැනීම සඳහා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි, 
දැනට මඩකලපුව දිස්තික්කය සඳහා උනිච්චි වැව ව ාපෘතිය 
කියාත්මක වන බව.  රුපියල් මිලියන 440ක් වියදම් කරලා එහි අඩි 
හයක් විතර පමාණෙය් බැමි ශක්තිමත්ව ඉදි කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙම් වන ෙකොට සැලසුම් සකස් 
කරලා තිෙබනවා.  ඊට අමතරව රුපියල් මිලියන 25ක් වියදමින් 
ඇළ ෙව්ලි මාර්ග පද්ධති සකස් කිරීමටත් අපි කටයුතු කරනවා.  
රුපියල් මිලියන 340ක් වියදමින් රූගම්ෙබ් වැව ව ාපෘතිෙය් 
පුනරුත්ථාපන කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ඒ වා ෙග්ම පලුගන්නාව 
වැව රුපියල් මිලියන 260ක් ෙවන් කර පුනරුත්ථාපනය කරනු 
ලබනවා.  එය පළාත් සභාෙව් කටයුත්තක් වශෙයන් කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සම්මන්තුෙර් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරීන්ෙග් පුරප්පාඩු පිරවීම ගැන එතුමා කථා කළා. එම 
නිලධාරීන්ෙග් පුරප්පාඩු පිරවීමට ෙම් වන විට අපි සැලසුම් කර 
තිබුණත් එය ඉදිරිෙය්දී කිරීමට ටිකක් අපහසුයි.  ෙමොකද, 
නිලධාරීන්ෙග් ෙපොඩි හිඟයක් තිෙබනවා.  ඉදිරිෙය්දී එය පිරවීමට 
අවශ  කටයුතු අපි සකස් කරනවා.   

 
ගල්ඔය නෙවෝදය සඳහා මුළු ඇස්තෙම්න්තු මුදල රුපියල් 

මිලියන 1,260ක් ෙවනවා. 2008 වර්ෂෙය් මිලියන 30ක් වශෙයන් 
එක එක වර්ෂයට ෙවන් කර අපි ඒ මිලියන 1,260ක මුළු මුදලින් 
ගල්ඔය නෙවෝදය පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් වැඩසටහන අම්පාර, 
මඩකලපුව දිස්තික්ක තුළ වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
කියාත්මක කරනවා. මීට අමතරව වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
හැටියට ෙවනත් ජාත න්තර මූල  ආධාර යටෙත් නැ ෙඟනහිර 
නෙවෝදයත් සමඟ මඩකලපුව, තිකුණාමල හා අම්පාර 
දිස්තික්කවල වාරිමාර්ග කටයුතුත් අපි කරෙගන යනවා, වාරිමාර්ග 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව වශෙයන්, ෙම් රෙට් සෑම බිම් අඟලක් සඳහාම 
අවශ  වාරි පහසුකම් ලබා දීමට දස අවුරුදු සැලැස්ම තුළ අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් මන්තීතුමා කිව්වා, වාරි 
කර්මාන්තය සඳහා අපි පෙයෝජනයට ගන්ෙන් ෙම් රෙට් ජලෙයන් 
සියයට 30ක් පමණ පමාණයක්ය කියලා. අපි කර තිෙබන සැලසුම් 
අනුව මහින්ද චින්තන දස අවුරුදු සැලැස්ම තුළ වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, සෑම බිම් 
අඟලක්ම වගා කරන්න පුළුවන් සෑම වාරි කර්මාන්තයක්ම සකස් 
කරන්න. ඒ අනුව ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ කාරණාවලට පිළිතුරු 
ලැෙබයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් 
කන් තෙල් වැව හා ජනරංජන වැව ඇතුළු පෙද්ශය ගැන කථා කළා. 
අපි පසු ගිය දවස්වල ඒ පෙද්ශෙය් කළ සංචාරවලදී අපි දැක්කා, 
ෙහොඳ පගතියක් තිෙබන බව.  ඒ පෙද්ශෙය් වාරි කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී සිටින නිලධාරීන්ෙග් අඩු පාඩු කියන්න එපා.  ඒ පෙද්ශෙය් 
තිෙබන පසුබිමත් සමඟ ඉතා කැපවීෙමන් ඔවුන් ෙම් කාර්යය 
කරනවාය කියා මම ඇස් ෙදකට දැක්කා. ඒ නිසා ෙම් වන විට 
මාවිල් ආරු වැව තිෙබන පෙද්ශෙය් පවා පතිසංස්කරණ වැඩ අපි 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වැෙව් අවශ  පතිසංස්කරණ ෙම් වන විට 
නිම ෙවමින් පවතිනවා.  ඒක ඔබතුමා දන්නවා.  ඒ නිසා 
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ඉතා ෙහොඳ වාරි කර්මාන්තයක් තව 
අවුරුද්දක් ෙදකක් ඇතුළත තමුන්නාන්ෙසේලාට ලැෙබනවා. 
ජනරංජන වැෙව් වැඩ කටයුතුත් තව ෙනොෙබෝ දිනකින් අවසන් 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා අප විශ්වාස කරනවා.  

 

අෙප් අමාත ාංශ වැය ශීර්ෂ යටෙත් මම මීට වඩා කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  පළමුෙවන්ම මෙග් අමාත  ගරු 
චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු අපි ෙදෙදනාෙග්ම ස්තුතිය 
වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් ගරු 
ෙල්කම්තුමාට, ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක සහකාර 
ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ 
ජනරාල්තුමාට, ඒ වාෙග්ම දිස්තික් මට්ටෙම් හා අනිකුත් නිෙයෝජ  
අධ ක්ෂවරුන්ට, අෙප් අමාත ාංශෙය් සියලුම නිලධාරීන්ට 
පිරිනමනවා.  බිම් තලෙය් අෙප් වැෙය් සිටින කම්කරුවාට පවා අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. අපි ෙම් වාරි කර්මාන්තෙය් වැඩ කටයුතු 
කරන විට අපට වර්ෂාව හවස් ෙවනවා. නියමිත ඉලක්කවලට 
කටයුතු කිරීමට අපහසු ෙවනවා. ස්වාභාවික ෙද්ශ ගුණික 
තත්ත්වයන් අනුව.  ඒ නිසා යම් යම් ව ාපෘතිවල පගතිය සාමාන  
වශෙයන් පසු බැස්සත් අෙප් සියලුම නිලධාරි මහත්වරුන් ඉතා 
ෙහොඳට වැඩ කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ගරු චමල් රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමාෙග්ත්, මෙග්ත් ෙගෞරවණීය ස්තුතිය අෙප් අමාත ාංශෙය් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හා අනිකුත් ආයතනවල සියලුම ඉහළම 
නිලධාරීන් සිට පහළම නිලධාරීන්ට පිරිනමමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
"152 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වනවැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා        

රු. 6,53,00,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
152 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                  
රු.  1,53,45,000 

 
''152 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                 

රු. 1,53,45,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
152 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                   
රු. 11,83,70,000 

''152 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා       
රු. 11,80,70,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
152 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.  



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1803 1804 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                  
රු. 846,40,50,000 

 
''152 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.846,40,50,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
152 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
282 වන ශීර්ෂය.– වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව   

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.29,36,00,000 
 

''282 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා 
රු.29,36,00,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
282 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01  වන වැඩ සටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                
රු. 3,77,50,000 

 
''282 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                 

රු. 3,77,50,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
282 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,           
රු. 86,26,55,000 

 
''282 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා       

රු. 86,26,55,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
282 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                  
රු. 229,63,30,000 

 
''282 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.229,63,30,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
282 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදි. 
 
“தைலப்  152, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 6,53,00,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  152, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,53,45,000 

 

“தைலப்  152, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான   
பா 1,53,45,000 

 

அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  152, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 - அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 11,83,70,000 

 

“தைலப்  152, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 11,83,70,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  152, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 - அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  
பா 846,40,50,000 

 

“தைலப்  152, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான   
பா  846,40,50,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  152, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  282 .-  நீர்ப்பாசனத்  திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  29,36,00,000 

 

“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 29,36,00,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  282, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  
பா  3,77,50,000 

 

“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான   
பா  3,77,50,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  282, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 - அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  86,26,55,000 

 

“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 86,26,55,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  282, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2 - அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  
பா 229,63,30,000 

 

“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  பா  
229,63,30,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  282, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of  Rs. 65,300,000 for Head 152,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 152, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs .15,345,000 

 
Question, "That the sum of Rs.15,345,000 for Head 152, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 
Head 152, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,   

Rs. 118,370,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 118,370,000 for Head 152, 

Programme 02, Recurrent Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1805 1806 

Head 152, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,        

Rs. 8,464,050,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 8,464,050,000 for Head 152, 

Programme 02, Capital  Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 152, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
HEAD 282. -  DEPARTMENT OF IRRIGATION  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,    
Rs. 293,600,000 

 

Question, "That the sum of Rs .293,600,000 for Head 282,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 282, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 37,750,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 37,750,000 for Head 282, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 282, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 862,655,000 

 

Question,, "That the sum of Rs. 862,655,000 for Head 282,                 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 282, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure        
Rs. 2,296,330,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 2,296,330,000 for Head 282, 
Programme 02, Capital  Expenditure,  be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 

Head 282, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
"153 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා        

රු. 10,96,38,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
153 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                   
රු.  1,16,50,000 

 
''153 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                 

රු. 1,16,50,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
153 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                   
රු. 12,18,35,000 

 
''153 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා        

රු. 12,18,35,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
153 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                     
රු. 152,54,70,000 

 
''153 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.152,54,70,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
153 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

286 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් ෙකොමසාරිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව   
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.15,75,25,000 

 
''286 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා       

රු. 15,75,25,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
286 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු  යයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02  වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                
රු. 30,47,50,000 

 
''286 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                 

රු. 30,47,50,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
286 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
287 වන ශීර්ෂය.- ඉඩම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව   
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,              

රු. 7,07,35,000 
 

''287 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා        
රු. 7,07,35,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
287 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන, වියදම              

රු. 33,50,000 
 
''287 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා      

රු.33,50,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
287 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

288 වන ශීර්ෂය.-  මැනුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                 

රු. 13,94,10,000 
 
''288 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා      

රු. 13,94,10,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
288 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම රු.2,35,80,000 
 
''288 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.2,35,80,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
288 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.  



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1807 1808 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                 
රු. 134,56,01,000 

 
''288 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා      

රු. 134,56,01,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
288 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                     
රු. 6,01,50,000 

 
''288 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා       

රු. 6,01,50,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
288 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
“தைலப்  153, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 10,96,38,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  153, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,16,50,000 

 
“தைலப்  153, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான   

பா 1,16,50,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  153, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 - அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  12,18,35,000 

 
“தைலப்  153, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 12,18,35,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  153, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02. - அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 152,54,70,000 

 

“தைலப்  153, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான   
பா  152,54,70,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  153, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  286 .- காணி ஆைணயாளர்  திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02. - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  15,75,25,000 

 

“தைலப்  286, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 15,75,25,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  286, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02. - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  
பா  30,47,50,000 

 

“தைலப்  286, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான   
பா  30,47,50,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  286, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  287 .- காணி உாிைம நிர்ணயத் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02. - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  7,05,35,000 

 

“தைலப்  287, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 7,05,35,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  287, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02. - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  
பா  33,50,000 

 

“தைலப்  287, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  பா  
33,50,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  287, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  288 .- நில அளைவத் திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  13,94,10,000 

 

“தைலப்  288, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 13,94,10,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  288, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  2,35,80,000 
 

“தைலப்  288, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  பா  
2,35,80,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  288, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02. - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  134,56,01,000 

 
“தைலப்  288, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 134,56,01,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  288, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02. - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  
பா  6,01,50,000 

 

“தைலப்  288, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  பா  
6,01,50,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  288, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of  Rs. 109,638,000 for Head 153,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 153, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs .11,650.000 

 

Question, "That the sum of Rs.11,650,000 for Head 153, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 

Head 153, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1809 1810 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure   
Rs. 121,835,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 121,835,000 for Head 153, 

Programme 02, Recurrent Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 153, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure        

Rs. 1,525,470,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,525,470,000 for Head 153, 

Programme 02, Capital  Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 153, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
HEAD 286.  -  DEPARTMENT OF LAND COMMISSIONER 
 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure        

Rs. 157,525,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 157,525,000 for Head 286, 

Programme 02, Recurrent Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 286, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure        

Rs. 304,750,000 
 
Question,, "That the sum of Rs. 304,750,000 for Head 286, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 286, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
HEAD 287.  -  DEPARTMENT OF LAND SETTLEMENT 
 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure        

Rs. 70,735,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 70,735,000 for Head 287, 

Programme 02, Recurrent Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 287, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure        

Rs. 3,350,000 
 
Question,, "That the sum of Rs. 3,350,000 for Head 287, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 287, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
HEAD 288.  -  DEPARTMENT OF SURVEYOR GENERAL 
 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure        

Rs. 139,410,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 139,410,000 for Head 288, 

Programme 02, Recurrent Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 288, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure        
Rs. 23,580,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 23,580,000 for Head 288, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 288, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure                    

Rs. 1,345,601,000 
 
Question,, "That the sum of Rs. 1,345,601,000 for Head 288, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 288, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure        

Rs. 60,150,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 60,150,000 for Head 288, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 288, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
"118 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා        

රු. 25,77,05,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
118 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                  
රු.  2,09,50,000 

 
''118 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                 

රු. 2,09,50,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
118 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                   

රු. 2,742,96,25,000 
 

''118 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා       
රුරු. 2,742,96,25,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
118 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
“தைலப்  118, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 25,77,05,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 2,09,50,000 
 

“தைலப்  118, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான   
பா 2,09,50,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 



 

2008 ෙනොවැම්බර් 26 1811 1812 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 - அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 2,742,96,25,000 

 

“தைலப்  118, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 2,742,96,25,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of  Rs. 257,705,000, for Head 118,                  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 118, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                
Rs .20,950,000 

 
Question, "That the sum of Rs .20,950,000 for Head 118, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 118, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure   
Rs. 27,429,625,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 27,429,625,000 for Head 118,                 

Programme 02, Recurrent Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 118, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                     
රු. 999,80,85,000 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02. - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  
பா 999,80,85,000  

Programme 02 - Development Activities - Capital Expenditure            
Rs. 999,80,85,000 

 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (ෙසෞඛ  ආරක්ෂණ හා 
ෙපෝෂණ  අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා) 

(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - சுகாதார நலத் ைற, 
ேபாசைண அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 

  (The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Healthcare 
and Nutrition and Leader of the House of Parliament) 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු අගාමාත තුමා, අභ න්තර පරිපාලන 
අමාත තුමා සහ රාජ  ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා 
සාමය පිළිබඳ නිෙයෝජ  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන 
පනත් ෙකටුම්පත 2009 කාරක සභා අවස්ථා ෙව්දී 118 වන වැය 
ශීර්ෂෙය් 02 වන වැඩ සටහන සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 
ඉදිරිපත් කරනවා. 

 

සභාපතිතුමා 
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය? 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
 

Aye.   
 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 
 

"වැඩසටහන 02 - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම් සඳහා  
පතිපාදනය රු. 1,029,80,85,000 දක්වා වැඩිකිරීෙමන්  සංෙශෝධනය කළ  
යුතු ය.  

කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත තුමාෙග්  ෙමම  
සංෙශෝධනෙය්   අභිපාය  වනුෙය්  ෙමම වැඩසටහෙන්  මූලධන වියදම්  සඳහා 
පතිපාදනය   රු. 30,00,00,000කින් වැඩි කිරීමය.) 

 
ව ාපෘතිය 03  - කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන් පහත 

සඳහන් පරිදි  මූලධන වියදම් වැඩිකළ යුතු ය .  
 
උප ව ාපෘතිය 23 - එක් ගමක් එක් වගාවක් වැඩ සටහන 
වැය විෂයය 2502  -   ෙවනත් ආෙයෝජන  සඳහා     රු. 30,00,00,000" 
 

''118  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩ සටහන,  මූලධන වියදම සඳහා                       
රු. 1,029,80,85,000 වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

118 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි 
නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
“ தைலப்  118, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட பா  1,029,80,85,000  அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப் ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .  

 
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of  Rs. 10,298,085,000 for Head 

118, Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule 
"put and agreed to. 

 
Head 118, Programme 02, Capital Expenditure, as amended  

ordered to stand part of the Schedule.   
 
281 වන ශීර්ෂය.-  ෙගොවිජන සංවර්ධන  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන, වියදම                      
රු. 16,18,10,000 

 
''281 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා      

රු. 16,18,10,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
281 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩ සටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                      
රු. 3,85,00,000 

 
''281 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා              

රු.3,85,00,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
281 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                 
රු. 239,92,00,000 

 
''281 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා   

රු. 239,92,00,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
281 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩ සටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම 
රු.24,55,00,000 

 
''281 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.24,55,00,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
281 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 1813 1814 

285 වන ශීර්ෂය.-  කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන, වියදම                      

රු. 19,40,80,000 
 
''285 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා      

රු. 19,40,80,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
285 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩ සටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                      
රු. 1,77,50,000 

 
''285 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                          

රු. 1,77,50,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
285 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                 
රු. 140,83,40,000 

 
''285 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා              

රු. 140,83,40,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
285 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                   
රු. 37,73,00,000 

 
“285 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                        

රු. 37,73,00,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
285 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

289 වන ශීර්ෂය.- අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම,                   
රු. 23,10,57,000 

 
“289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා                        

රු. 23,10,57,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                   
රු. 33,68,00,000 

 
“289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                        

රු. 33,68,00,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය'' යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
தைலப்  281 .- கமநல அபிவி த்தித் திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  16,18,10,000 

 
“தைலப்  281, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 16,18,10,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  281, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  
பா  3,85,00,000 

 

“தைலப்  281, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  பா  
3,85,00,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  281, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா  239,92,00,000 
 

“தைலப்  281, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 239,92,00,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  281, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  
பா  24,55,00,000 

 

“தைலப்  281, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  பா  
24,55,00,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  281, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  285 .- கமத்ெதாழில் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  19,40,80,000 

 

“தைலப்  285, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 19,40,80,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  285, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  
பா  1,77,50,000 

 

“தைலப்  285, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான   
பா  1,77,50,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  285, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா  140,83,40,000 
 

“தைலப்  285, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 140,83,40,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  285, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  
பா  37,73,00,000 

 

“தைலப்  285, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான   
பா  37,73,00,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  285, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  289.- விவசாய ஏற் மதித் திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  23,10,57,000 

 

“தைலப்  289, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 23,10,57,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
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தைலப்  289, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02 - அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் ெசல  

பா  33,68,00,000 
 

“தைலப்  289, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான   
பா  33,68,00,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  289, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
HEAD 281.– DEPARTMENT OF AGRARIAN DEVELOPMENT 

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 161,810,000 
 
Question, “That the sum of  Rs. 161,810,000 for Head 281,                

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 281, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 38,500,000 

 
Question, “That the sum of Rs. 38,500,000, for Head 281, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 281, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 2,399,200,000 
 

Question, “That the sum of Rs. 2,399,200,000, for Head 281,                   
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 281, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 245,500,000 

 
Question, “That the sum of Rs. 245,500,000 for Head 281, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 281, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
HEAD 285.– DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 194,080,000 
 
Question, “That the sum of  Rs. 194,080,000 for Head 285,                

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 285, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 17,750,000 

 
Question, “That the sum of Rs. 17,750,000 for Head 285, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 285, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 1,408,340,000 

 

Question, “That the sum of Rs. 1,408,340,000, for Head 285,                   
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 

Head 285, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                   

Rs. 377,300,000 
 

Question, “That the sum of Rs. 377,300,000 for Head 285, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 285, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 289.– DEPARTMENT OF EXPORT AGRICULTURE 
 

Programme 02. -  Development Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 231,057,000 

 
Question, “That the sum of  Rs. 231,057,000 for Head 289,                

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 289, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 336,800,000 

 
Question, “That the sum of Rs. 336,800,000 for Head 289, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 289, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
“ගරු සභාපතිතුමනි, කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු 

යයිද, නැවත රැස්වීම සඳහා අවසර ගත යුතුය.” යිද මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 

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

අ. භා. 4.57ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස සභාපතිතුමා 
මූලාසනෙයන් ඉවත් විය.  

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැස්වීම  2008 ෙනොවැම්බර් මස 
27 වන බහසප්තින්දා. 

 
பி. ப. 4. 57க்கு கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும் ெபா ட்  

தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தி ந்  அகன்றார்கள். 
கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  2008 

நவம்பர் 27, வியாழக்கிழைம. 
 
At 4.57 p.m. the Chairman left the Chair to report Progress. 
Committee report Progress; to sit again on Thursday, 27th 

November, 2008. 

1815 1816 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 

   කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, “පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය’’යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question Proposed. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගරු 

දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා. 
 

නිල ඇඳුම් ෙරදි මිල දී ගැනීෙම් දී සිදුව ඇති 
මුල  අකමිකතා 

சீ ைடத் ணிகள் ெகாள்வனவிலான நிதிசார் 
ைறேக கள் 

FINANCIAL IRREGULARITIES IN PURECHASING UNIFORM 
MATERIALS  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
((மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. 
 
2008 වර්ෂෙය් තිවිධ හමුදාෙව්, ෙපොලීසිය හා සිවිල් ආරක්ෂක ඒකකෙය් 

ෙරදිපිළි මිල දී ගැනීම්වලදී සහ 2009 වර්ෂෙය් පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ඇණවුම් 
ලබා දීෙම්දී, - (බාධා කිරීමක්) 

 
ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? (බාධා කිරීම්) ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි, මට ෙම්  ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. (බාධා කිරීම්) ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, කරුණාකර සභාව නිශ්ශබ්ද කරවන්න. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
((மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekera) 
“2008 වර්ෂෙය් තිවිධ හමුදාෙව්, ෙපොලීසිය හා සිවිල් ආරක්ෂක ඒකකෙය් 

ෙරදිපිළි මිල දී ගැනීම්වලදී  සහ 2009 වර්ෂෙය් පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ඇණවුම් 
ලබා දීෙම්දී විනිවිදභාවය සහ සුපරීක්ෂාකාරී බවකින් ෙතොරව කටයුතු කිරීම 
නිසාෙවන් විශාල මුල  අකමිකතාවකට මඟ පාදා ඇත. 

 
2005 වර්ෂෙය්දී මුදල්අමාත ාංශ චකෙල්ඛ අංක PF/413 යටෙත් රාජ  

ආයතනවල නිල ඇඳුම් හා ෙරදි පිළි අවශ තාව ෙද්ශීය වශෙයන් සපයා දීම 
ෙසොයා බැලීම සඳහා පාෙවන ෙටන්ඩර් කමය යටෙත් ෙරදි පිළි පංගු 
මණ්ඩලයට බලය ලබා දුනි. 2008 වර්ෂෙය්දී ආරක්ෂක අංශෙය් ෙරදි පිළි මිල දී 
ගැනීම්වලදී විශාල මූල  අකමිකතාවන් ගණනාවක් හා තත්ත්වෙයන් පහත් 
ෙරදි පිළි ලබා දීමක් ද සිදුව ඇත. එෙමන්ම 2009 වර්ෂෙය් පාසල් නිල ඇඳුම් 
ඇණවුම් කිරීෙම් දී ද ෙමවැනි අකමිකතා සිදුව ඇත. ෙද්ශීය කර්මාන්ත 
සංවර්ධනය කිරීෙම් පතිපත්තිය යැයි පැවසු මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ 
හරහා ෙහොර රහෙසේ විෙද්ශීය රටවලින් ෙරදි පිළි ආනයනය කර වැඩි මිල 
ගණන්වලට රාජ  ආයතනවලට සැපයීම, විනිවිදභාවය, ෙටන්ඩර් පටිපාටිය 

වැනි අත වශ  කමෙව්දයන් තබා මිල තීරණය කිරීම මිල දී ගන්නා රාජ  
ආයතනයට ලබා දීම පවා ෙනොසලකා හැර තම හිතවත් කර්මාන්ත 
ආයතනවලට ෙකොන්තාත් ලබා දීම හරහා ෙම්රට රාජ  ෙදපාර්තෙම්න්තු 
ගණනාවක මුදල් ෙකොල්ල කෑම් සිදු කර ඇත. ෙමෙලස සිදු කර තිෙබන මුල  
වංචාවන් පිළිබඳව සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී විවාදයක් ලබා ෙදන ෙමන් 
ඉල්ලා සිටිමි.’’ 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිරූපමා 

රාජපක්ෂ මන්තීතුමියෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන 
ෙමන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
( மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, “ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය මූලාසනය ගත යුතුය’’යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, ගරු 

නිරූපමා රාජපක්ෂ  මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, பிரதித் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left the 
Chair, and THE HON. (MRS.) NIRUPAMA RAJAPAKSA tool the Chair 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
((மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමයනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මා වචන 

කිහිපයක් පකාශ කරන්නට කැමතියි. 
 
අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙම් ෙයෝජනාව මා 

සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් කෙළේ ඇයි කියන කාරණය පැහැදිලි 
කරන්නට ඕනෑ. අෙප් රෙට් තිබුණු quota කමය නැත්නම් බහු 
ෙකඳි සම්බන්ධව තිබුණු ගිවිසුම 2004.12.31 වන දා අෙහෝසි වුණා. 
ඒක අෙහෝසි වීෙම් පතිඵලයක් විධියට වර්ෂ 2004න් පස ්ෙසේ free 
quota era නැත්නම් quota වලින් ෙතොර යුගයක් නිරිමාණය ෙවලා 
තිබුණා. එතැනින් පස්ෙසේ ලංකාෙව් ෙරදි පිළි කර්මාන්තෙය් ෙලොකු 
පශ්නයක් ඇති වී තිබුණා. අෙප් රෙට් ෙරදි පිළි නිමි ඇඳුම් 
නිෂ්පාදනය කරන කිර්මාන්තශාලා අටසියයක් විතර හදලා තිබුණා.  
ෙම් quota කමය කඩා වැටීමත් එක්ක ලංකාෙව් නිමි ඇඳුම් 
කර්මාන්තය දැවැන්ත අර්බුදයකට ලක් ෙව්ය කියන අභිෙයෝගයක් 
ඇති වුණා. විෙශේෂෙයන් ෙම් සම්බන්ධව ඒ කාලෙය් දී සාකච්ඡා 
කළ මූලික කාරණයක් තිබුණා. ෙලොකු කර්මාන්ත ටික දිය ෙවලා 
තිෙබද්දී කුඩා කර්මාන්ත ටික කඩා වැටීෙම් දැවැන්ත අර්බුදයක් 
මතු ෙවමින් ආ වාතාවරණයක් තුළ ඒ කාලෙය් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කළා. ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන විෙශේෂෙයන් තිවිධ 
හමුදාවට, ෙපොලීසියට, ඒ වාෙග්ම බන්ධනාගාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, ෙහද ෙහදියන්ට, අධ ාපන අමාත ාංශයට 
අවශ  කරන ෙරදි පිළි ලංකාෙව් නිපද වීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් හරහා 
ඉදිරි ෙපළ කර්මාන්තත් පසු ෙපළ කර්මාන්තත් වැඩිදියුණු කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා. ෙමහිදී මූලික වශෙයන් අරමුණු කර 
ගත්ෙත් ලංකාවට යාන් ෙගන්වා, ඒවා තවදුරටත් වර්ධනය කර, 
ෙරදි පිළි නිෂ්පාදනය කරලා ඒ ෙරදි පිළි අවශ  විධියට නිමි ඇඳුම් 
බවට පත් කරමින් ෙම් කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගන යන්නයි. එෙසේ 
වු විට ඉදිරි ෙපළ කර්මාන්ත විධියට ලංකාෙව් ෙසේවා කර්මාන්තය 
වර්ධනය ෙවනව. අෙනක් පැත්ෙතන් පසු ෙපළ කර්මාන්තය විදියට 
ෂර්ට් එකට අල්ලන collar එක, button එක, zip එක පවා ෙම් 
සියල්ල ලංකාව තුළ නිපදෙවනවා ලංකාෙව් කර්මාන්ත කඩා 
වැටීෙම් අවදානම නැති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් විධියටයි ෙම් වැඩ 
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පිළිෙවළ ෙගනාෙව්. අත්තටම පී. බී. ජයසුන්දර මහත්මයා කළ 
ෙහොඳ වැඩක් ගැනත් කියන්න ඕනෑ නිසා ෙමතැන දී මා ෙම් 
කාරණය කියන්න කැමතියි. 2005 ෙහේ ෙපබරවාරි 18 වන දා - අංක 
PF/413 දරන රාජ  මුල  වකෙල්ඛනය - ෙම් සම්බන්ධව පළමු 
වන චකෙල්ඛය - එතුමා සියලුම ෙල්කම්වරුන්ට යැව්වා. එතුමා 
සියලුම ෙල්කම්වරුන්ට ෙම් චකෙල්ඛනය යවමින් ෙමවැනි 
කථාවක් කියනවා. 

 
“The Government has decided to procure all government 
taxtile requirements of armed forces, police, health 
service, prisons and other government Agencies including 
materials for school uniforms form the local  
manufacturers.”  
 

ෙම් අයට අවශ  කරන්නා වූ ෙම් ෙරදි පිළි ලංකාෙව්ම 
නිෂ්පාදනයින්ෙගන් ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුයි ෙමයින් 
අදහස් ෙවලා තිබුෙණ්. අවුරුද්දකට අවශ  වන ෙරදි පිළි පමාණය 
- annual textile requirement   එක  -   ෙමම ආයතනවලින් 
ෙරදි පංගු මණ්ඩලයට  -  Textile Quota Board  එකට  -  ලබා 
දුන්නාම ඒවා පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් කර ඒ අවශ  කාරණා ටික 
කරන්න ෙරදි පිළි පංගු  මණ්ඩලයට බලය දීමක්   ෙමයින් 
ෙකෙරනවා. එය ඒෙක් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා. එයින් 
පස්ෙසේ 2005 ජූනි 20 දිනැති අංක PF/416  දරන රාජ  මුල  
චකෙල්ඛනෙය්  -  Public Finance Circular No. PF/416  -    
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ අනුව ෙම් ෙරදි පිළි 
පංගු මණ්ඩලයට රජෙය් ආයතනවල ෙරදි පිළි අවශ තාවන් දැනුම් 
දිය යුතුයි. ඒවාෙග්ම Domestic Textile Allocation Committee  
-  DTAC  -    කියන එකට බලය ෙදනවා.  -  ෙරදි පිළි අභ ාස හා 
ෙසේවා ආයතනය විධියට ෙම් සම්බන්ධ ව අවශ  කාරණා ටික 
කරන්න. ෙම් සම්බන්ධව තවදුරටත් ඉදිරියට ගිහින් ෙම් ෙරදි පිළි 
පංගු මණ්ඩලය පතිව හගතකරණය කිරීම සඳහා ඒ කාලෙය් 
විදානපතිරණ මහතා අනුර බණ්ඩාරනායක අමාත තුමා හරහා 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ  කියන්ෙන් ඒෙක් තිෙබන 
වැඩ පිළිෙවළ තවදුරටත් විධිමත් කිරීම සඳහා 2005 මාර්තු 07 වන 
දා Cabinet Memorandum   එක දමනවා. ෙමම කැබිනට් 
පතිකාෙව් කාරණා තුනක් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා. පළමු 
වන කාරණය restructure   කරන එක නැත්නම් පතිව හගත 
කිරීම විධියට;  “To act as a focal point …”   ෙම් සියලු 
කාරණා එකට ඒක රාහි කරන ස්ථානයක් විධියට ෙම් ආයතනය 
හදන්ෙන්, ඒ වාෙග්ම ෙදවන කාරණය වශෙයන් 
“Administration of the simplified VTA application system 
proposed in the 2005 Budget.”  2005 වර්ෂෙය් අය වැය 
ෙල්ඛනය අනුව සරල කරන ලද බදු අධීක්ෂණය කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළත් ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිරන්තරෙයන් 
වාර්තා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළත්, තුන්වන කාරණය වශෙයන් “To 
act as facilitator for the procurement of textile 
requirements of the Ministry of Education, armed forces. 
Police health services prison and other government 
institutions from local textile manufacturers.”   සඳහන් 
ෙවනවා. ෙම් සියල්ල කිරීම සඳහා අවශ  කටයුතු කිරීමට වහාම 
ෙම්  Act   එක නැත්නම් පනත සංෙශෝධනය කරන්නය කියා ෙම් 
Cabinet Memorandum   එෙක් ෙබොෙහොම පැහැදිළිව කියනවා. 
ඒක ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා; 

 
Amend the Textile Quota Board Act No. 33 of 1996 to 

incorporate the new functions and responsibilities 
assigned to the TQB” 

 
ෙම් දි තිෙබන බලතල ටික අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක් විධියට 

වහාම ඉදිරිපත් කරන්නට කියා කියනවා. එතෙකොට 2006.05.31 
ෙවනි දා ෙම්ක නිති ෙකටුම්පත් සම්පාදකට යවනවා, ෙම් ◌අවශි  
කාරණා ටික කරන්නය කියලා. 2006 ඉඳලා ෙම් වන විට ෙකොට 
අවුරුදු ෙදකකුත් අවසාන ෙව්ෙගනයි යන්ෙන්. දැනට ෙමොකක්ද 

ෙම්ෙකන් සිදු ෙව්ෙගන යන්ෙන්? දැවැන්ත පශ්නයක් ෙම්ෙක් 
තිෙබනවා. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමිෙයනි, ඔබතුමියට මා 
පැහැදිලි කර ෙදන්නට කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් සඳහන් 
කරන DTAC කියන කමිටුවට කර්මාන්ත අමාත ාංශෙයන් 
නිෙයෝජිතෙයක් ෙරදි පිළි කර්මාන්ත පුහුණු කිරීෙම් ආයකනෙයන් 
නිෙයෝජිතෙයක්, ශී ලංකා ෙර්ගුෙවන් නිෙයෝජිතෙයක් අධ ාපන 
අමාත ාංශෙයන් නිෙයෝජිතෙයක්, ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන් 
නිෙයෝජිතෙයක්, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙයන් 
නිෙයෝජිතෙයක් හා ෙද්ශීය ෙරදි පිළි නිෂ්පාදකයන්ෙග් 
නිෙයෝජිතෙයක් ඇතුළත් විය යුතු බව. ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ තුළ එය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. දැන් ෙම් DTAC 
ෙකොමිටි එකට  අවශ  කරන කාරණා ටික, අර ෙරදි පිළි පංගු 
මණ්ඩලයට ෙදන්නය කියන බලතල සඳහා අවශ  කරන පනත් 
ෙකටුම්පත හදන්ෙන් නැතිව සිදු ෙවනවා. ෙරදි පිළි පංගු 
මණ්ඩලෙයන් අර focal point එෙක් වැඩ, ඒ කියන්ෙන් සියලු 
කාරණා එකතු කිරීෙම් වැෙඩත්, එතැනින් පසුව ෙද වැනි විධියට 
ෙම් බදු සරල කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ  යටෙත් ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙද්පාර්තෙම්න්තුව යටෙත් කරන  වැඩ ක ටයුතු ටික කරන්නත් 
අවශ  බලය පනත් ෙකටුම්පත සම්පාදනය ෙනොකරම ඔවුන් 
කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ඒකට බලය තිෙබනවා.  

 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, තුන් වන කාරණය  -  ඉතාම 

වැදගත් කාරණය ෙමොකක්ද? ෙම් ෙරදි පිළි පංගු මණ්ඩලය හරහා 
යන්ෙන් නැතිව ෙම් ෙකොමිටිය හරහා කියාත්මක වීෙම් පතිඵලය 
තමයි, අද වන ෙකොට දැවැන්ත අර්බුදයකට ලක් ෙවලා තිබීම. ඒ 
අනුව දැන් ෙමතැන දී විෙශේෂෙයන් අවශ  කරන කාරණයක් 
තිෙබනවා. මා අර කිව්වා වාෙග් ෙම් ලංකාවට අවශ  වන්නා වූ, 
විෙශේෂෙයන් තිවිධ හමුදා වට, ෙපොලීසියට අවශ  ෙරදි පිළි ටික,  
ෙසෞඛ  ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, අධ ාපන අමාත ංශයට, 
බන්ධනාගාරයට අවශ  වන ෙරදි පිළි ටික ෙමහිම මසා නිම කිරීම 
තුළින් දැවැන්ත කර්මාන්ත නිෂ්පාදනයක් ආරම්භ කරන්නට 
අවශ  හැකියාව තිෙබනවා. 

 
මහින්ද චින්තනෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ලිබරල් 

ආර්ථිකය ෙවනුවට ෙද්ශීය ආර්ථිකයක් හදන්න අවශ  කටයුතු 
ටික ලෑස්ති කරනවාය කියලා 2005 ඉඳලා  ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
තවමත් යනවා. ෙම්ෙකදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව  රවටනවාද, 
ෙවන කවුරුවත් රයටනවාද කියලා කියන්න මා ද්නෙන් නැහැ. සිදු 
ෙවමින් තිෙබනෙන්, ෙම් කියා දාමය තවමත් එෙලසම පැවතීමයි. 
ෙද්ශීය ආර්ථිකය ෙවනුවට, “සිරිලක ෙසේ සිරි සැප ෙද්” කියන 
පතිපත්තිය ෙවනුවට පිට රටින් බඩු ටික ෙගනැල්ලා, ෙමහි සිටින 
ජාවාරම්කරුවන් කිහිප ෙදෙනකු ෙම් නිලධාරීන් කිහිප ෙදනකු 
සමග එකතු ෙවලා ගසා ෙගන කන වැඩ පිළිෙවළකට තමයි ෙම්ක 
අද තල්ලුෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ෙම්ෙක් තිෙබන පධානම 
කාර්ය භාරය. 
 

මා කියන්නට කැමැතියි, - විෙශේෂෙයන්ම පළමු වන කාරණය 
විධියට - ෙමමඟින් සෘජු රැකියා පමාණයක් ඇති වන බව. විෙද්ශ 
විනිමය ඉතිරි ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
විෙශේෂෙයන්ම මා ඔබතුමියට කියන්නට කැමැතියි, 2009 වසෙර් 
පාසල් නිල ඇඳුම් සහ ෙරදි සඳහා - වැට් ෙනොමැතිව-රුපියල් 
මිලියන 1,010ක් සැපයුම් කරුවන්ට ෙගවන්නට අෙප් සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාට සිදු ෙවලා තිෙබන බව. ඒ කියන්ෙන් 
රුපියල් ෙකෝටි 110කට වැඩි පමාණයක් ෙගවන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට බලන්න, තිවිධ හමුදාෙව් සහ ෙපොලිසිෙය් 
සිවිල් ආරක්ෂකයන් සඳහා මිල දී ගැනීමට සිදු ෙවලා තිෙබන 
ෙරදිවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1,538යි, නැත්නම් ෙකෝටි 
153.8ක් විතර ෙවනවා. එතෙකොට ෙම් ෙදෙක්ම එකතුව විතරක් 
බලපුවාම රුපියල් මිලියන 2,548ත් ෙවනවා; රුපියල් ෙකෝටි 
254.8ක් ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් පමාණය 
මා ඔබතුමියට කියන්ෙන් බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙසෞඛ  
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, නැත්නම් ෙසෞඛ  ෙහද ෙහදියන් සඳහා මිල දී 
ගැනිමට සිදු ෙවලා තිෙබන ෙරදිවල වටිනාකම නැතිවයි. 
එතෙකොට බලන්න, අපි ෙම් රෙට් ජාතික ආදායෙමන් ෙකොච්චර 
පමාණයක් ෙම් සඳහා වියදම් කරනවාද කියලා. ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 

ආර්ථිකය හදන්නට උත්සාහ කරන ආණ්ඩුවක් නම් කළ යුතු පළමු 
වැනි කාරණය තමයි, වහාම ෙම් බිල් පත නිවැරදි කරලා, අවශ  
කාරණා ටික කියාත්මක කිරීම. ෙද්ශීය  ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන්නට පුළුවන්, කර්මාන්තශාලා අලුෙතන් හදන්නට පුළුවන්. 
අෙප් කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමාෙග් “නව නිපැයුම්” නැත්නම් 
“ගමට කර්මාන්ත” ව ාපෘතිය  යටෙත් කර්මාන්ත 300ක් හදා 
ෙගන යනවා. ෙම්වා තවත් දියුණු කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ෙම් බව ඇමතිවරු ෙනොදැන සිටිනවාද නැත්නම් ෙම් 
නිලධාරින්ට හසු ෙවලා සිටිනවාද, එෙහමත් නැත්නම් නිලධාරීන් 
විසින් ෙමය පාලනය කරනවාද කියන එක මා දන්ෙන් නැහැ. 
ඉතින් එහි අවසාන පතිඵලය ෙවලා තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන් 
දැවැන්ත අර්බුදයකට ලක් වීමයි. 
 

සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් කලට 
ෙවලාවට ෙම් නිල ඇඳුම් ටික දී ගන්න බැරි වුෙණොත් කාටද 
බණින්ෙන්? බණින්ෙන් අධ ාපන අමාත ාංශයටයි; 
ඇමතිවරයාටයි. හැබැයි ෙම්වා ෙගන්වන පුද්ගලෙයෝ ෙකොෙහේ ෙහෝ 
පිට රටක ඉඳලා ෙම් බඩු ටික අරෙගන එනවා. නමුත් ෙවලාවට 
ෙදන්ෙන් නැහැ. මම කථා කර ෙගන යන විට තව විස්තර ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. හමුදාවට ෙගන්වපු ෙරදි මාසයක් ෙදකක් අඳින විට 
ඉෙරනවා. ඒ තරම්ම බාල වර්ගෙය් ෙරදි තමයි ෙගන්වලා දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒවාෙය් පාට යනවා. ඉතින් ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
කථාව. අපි අහන්ෙන් ෙම්කයි. කවුද ෙම්ෙකන් හම්බ කරන්ෙන්? 
අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවලට ෙමොකක්ද සිද්ධ වන්ෙන්? අපි අලුත් 
නිෂ්පාදන කරන්ෙන් නැද්ද? ෙම්වාට යට ෙවලා අපි තවදුරටත් ෙම් 
වැඩ කටයුතු ටික කර ෙගන යයනවාද, නැද්ද කියන එක තමයි 
මට ෙමතැනදී අහන්න තිෙබන මූලික කාරණය. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමහිදී ෙරදි පිළි 

නිෂ්පාදකයා සහ ෙරදි පිළි අවශ තාව තිෙබන පුද්ගලයන් අතර 
යම් කිසි සාකච්ඡාවක් කරලා, පසිද්ධ දැන්වීමක් දමලා, ෙටන්ඩර් 
කැඳවලා, ඒ ෙටන්ඩර් අනුව යම් කිසි මුදලකට ෙම්ක හදලා, ෙම්ක 
සාධාරණ විධියට ෙබදී යන කමයක් හදා ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් පසු 
ගිය කාල වකවානුෙව් ෙම් DTAC කියන කමිටුෙවන් දුන්ෙන් 
StarTextile කියන ආයතනයටත්, Pathma Weaving කියන 
ආයතනයටත්, Texpro Industries කියන ආයතනයටත් විතරයි. 
බලන්න 2009 වසෙර් පාසල් නිල ඇඳුම් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා 
ලබා දී ඇති ආයතන. සුපර්ටැබ් ෙටක්ස් ආයතනය, ඒකට 
1,63,80,000ක්. වැන්ගාඩ් ඉන්ඩස්ටීස් එකට 1,62,39,792ක්. 
පත්මා ඩිස්ටිබියුටර්ස් එකට 2,66,50,000ක්. පභා ෙටක්ස් 
ඉන්ඩස්ටීස් එකට 9,03,50,000ක්. ඕෂන් ෙටක්ස් එකට 
6,61,91,792ක්. ෙම් වාෙග් දිගින් දිගටම - 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්නත් ඕනෑ. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
((மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekera) 
ෙහොඳයි මා ෙම් කාරණා කිව්ෙව් ෙම් නිසායි. අෙප් රෙට් 

කර්මාන්තශාලා විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. නමුත් එක් 
ෙකෙනකුට, ෙදෙදනකුට සීමා වුණු ෙම් කමය වහාම නතර කළ 
යුතුයි. ඒ නිසා අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙද්ශියව 
යාරය රුපියල් 64ට මිල දී ගන්න පුළුවන් එක අද රුපියල් 104ට 
ෙගන්වන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
ඇමතිතුමන්ලාට ඒකට සල්ලි ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමෙහන් අපට විෙද්ශ විනිමය නැතිව ඉන්නවා. ඒ නිසා ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව වහාම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා 
ෙම් අසාධාරණය අෙහෝසි කරලා රෙට් කර්මාන්ත නඟා සිටු වීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළකට  සහෙයෝගය ෙදන්න අවශ  කටයුතු ටික 
කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු  නවරත්න බණ්ඩා මන්තීතුමා ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න. 
 
ගරු වයි. එම්. නවරත්න බණ්ඩා මහතා 
(மாண் மிகு  ைவ. எம். நவரத்ன பண்மா)  
(The Hon. Y. M. Navaratne Banda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 

මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් තබන ලද අවස්ථාෙව් දී ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් ඒ පිළිබඳව කරුණු ෙදක 
තුනක් ඉදිරිපත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාෙව් අන්තර්ගතය ෙහොඳින් පරීක්ෂා කර 
බැලුවාම අපට ෙපෙනන කාරණා ෙදක තුනක් තිෙබනවා. අපට 
ෙපෙනන පධානතම කාරණාවක් තමයි තිවිධ හමුදාවට, 
ෙපොලීසියට, සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට, ඒ වාෙග්ම අධ ාපන 
ක්ෙෂේතයට, ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතයට, බන්ධනාගාර ක්ෙෂේතයට — ෙම් 
සියලු ක්ෙෂේත උෙදසා - අවශ  නිල ඇඳුම් ලබා දිෙම් දී අනුගමනය 
කරල ලද කියා පටිපාටිය විෙශේෂෙයන්ම ඒවා ආනයනය කිරීෙම් දී 
අනුගමනය  කළ යුතු මුල  කියා පටිපාටිය නිසියාකාරෙයන් සිද්ධ 
ෙවලා නැති බව. ඒ නිසාම විශාල මුල  අකමිකතාවක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන කාරණාව අපි දකිනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් 
කාරණය ඒ විෂයය භාර අමාත වරුන්ෙග් අවධානයට ලක් 
කරවනවා. මුල  අකමිකතාවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
කාරණාව ෙම් ෙයෝජනාෙව් අන්තර්ගතය තුළින් පැහැදිලි වනවා.  

 
ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. ෙම් ෙප්ශ කර්මාන්තය කියා කියන්ෙන් 

අෙප් රෙට් දිර්ඝ ඉතිහාසයක සිට පැවත ෙගන එන කර්මාන්තයක්. 
ෙම්ක අෙප් රෙට් වාෙග්ම මුළු ෙලෝකෙය්මත් මුලින්ම ආරම්භ වුණු 
කර්මාන්තයක්. ෙප්ශ කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් අපට දිගු 
කාලීන ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අත් යන්ත ෙරදි පිළි 
කර්මාන්තය, බලෙව්ග ෙප්ශ කර්මාන්තය විශාල වර්ධනයක් අත් 
පත් කර ගන්න ඉතිහාසයක් අෙප් රෙට් තිබුණා. ඒ නිසා එෙහම 
හැකියාවක් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුෙව් දැක්ම තුළ ජාතික 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැඟිය යුතුය කියන වහා ෙඝෝෂාව, හඬ නඟන 
අතරතුර තමයි ෙම් ෙද්ශීය කර්මාන්තවලට අවශ  කරන මැදිහත් 
වීම ෙනොකර, ඒවා දියුණු කරන්ෙන් නැතිව විෙද්ශවල සහාය 
පතමින්. අෙප් රෙට් කර්මාන්ත විනාශ වන්න ඇරලා, විෙද්ශවලින් 
ආනයනය කරමින් ෙම් කරන කටයුත්ත සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා ජාතික නිෂ්පාදිතය ශක්තිමක් කිරීම සඳහා දායක කර ගත 
හැකි ෙප්ශ කර්මාන්තය ඒ සඳහා දායක කර ගන්ෙන් නැහැ කියන 
කාරණාව අප ෙදවනුව දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙමොෙහොත ෙලෝක 
පරිමාණෙයනුත්. අෙප් රට තුළත් දැඩි මුල  අර්බුදයක් නිර්මාණය 
වි තිෙබන ෙමොෙහොතක්. ඒ නිසාම රෙට් ආර්ථිකය මුහුන දි තිෙබන 
ඒ ගැටලුවට ෙහොඳින් මුහුන දීම සඳහා, ඒ අභිෙයෝගය ජය ගැනීම 
සඳහා ශක්තිමත් විෙද්ශ විනිමය සංචිතයක් අප සතුව තිෙබන්නට 
ඕනෑ, රට සතුව තිෙබන්නට ඕනෑ. රෙට් වුවමනාවට තබා ගත යුතු 
විෙද්ශ විනිමය තමයි විශාල වශෙයන් ෙම් සඳහා වැය කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙමයත් විශාල මුල  ශක්තියක් රටට ඉතිරි කර ගන්නට 
පුළුවන් අවස්ථාවක්. එය මඟ හැර තිෙබනවා. ඒ කරුණ අප අදාළ 
අමාත වරුන්ෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙප්ශ කර්මාන්තය භාරව මීට කලින් හිටපු ජයතිස්ස රණවිර 
ඇමතිතුමා තමන්ෙග් පාලන කාලය තුළ ෙද්ශීය කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතෙය් ෙප්ශ කර්මාන්තය නඟා සිටු වන්න යම් උත්සාහයක් 
ගත්තා. නමුත් ඒ උත්සාහය ෙම් වන විට අසාර්ථක ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ උත්සාහය හරියට කියාවට නඟන්න බැරි වුණා. 
එතුමාෙග් උත්සාහයක් තිබුණා ආනයනය කරන ෙරදි පිළි සීමා 
කරලා ෙද්ශීය අත් යන්ත ෙප්ශ කර්මාන්තය, බලෙව්ග ෙප්ශ 
කර්මාන්තය නඟා සිටු වන්න. නමුත් ඒ උත්සාහය අද වන විට 
අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවාය කියා අප විශ්වාස කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමියනි. ඉතිහාසය අනුව අප අසා 

තිෙබනවා විජය රජතුමා අෙප් රටට එන ෙකොට, තම්බපන්නියට -
තම්මැන්නාවට - ෙගොඩ බහින ෙකොට අෙප් රෙට් හිටපු කුෙව්ණිය 
කපු කටිමින් සිටියාය කියා. ඒ ඉතිහාසය තුළින් කියන්ෙන්, අෙප් 
රෙට් ෙප්ශ කර්මාන්තය දිර්ඝ කාලීන ඉතිහාසයක් ඇති 
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කර්මාන්තයක් බවයි. කුෙව්ණියට අයිතිව තිබුණු කර්මාන්තය 
තමයි අද මහින්ද රත්නතිලක ඇමතිතුමාට භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ඉතින් අප විශ්වාස කරනවා, ඒ ඉතිහාස අත් දැකීම් ෙහොඳින් උකහා 
ෙගන, අධ යනය කරලා ඇමතිතුමා කටයුතු කරාවිය කියා. අෙප් 
රෙට් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් නියැලී සිටින විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අවුරුදු 
පනහ, හැට, හැත්තෑව වයසට ගිය ෙබොෙහො උදවිය ෙද්ශීය ෙප්ශ 
කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා කිසිදු හව්වරණක් නැතිව වුණත් - 
ඉතාම ෙසොච්චම් මුදලකුයි ඔවුනට හම්බ ෙවන්ෙන් - අදටත් විශාල 
දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා මුල  අකමිකතාව, විෙද්ශ 
විනිමය රැක ගැනීම ආදී කරුණු කාරණා සැලකිල්ලට ෙගන 
කටයුතු කළ යුතුයි. ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට නම් ෙප්ශ 
කර්මාන්තය ෙකෙරහි  වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුය කියන 
කාරණය අදාළ අමාත වරුන්ෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවමින් ෙම් 
ෙයෝජනාව නැවතත් ස්ථිර කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (අධ ාපන  
අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha - Minister of  

Education) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ෙරදි අධ ාපන 

අමාත ාංශයටත් ලබා දී ඇති බැවින් මා ඉතාම ෙකටිෙයන් ෙම් 
ගැන යමක් සඳහන් කළ යුතුයි. 2008 ජූලි මාසෙය් 30 වැනි දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත  මණ්ඩල සංෙද්ශය අනුව, 2009 වසරට 
අවශ  කරනු ලබන ෙරදි මීටර් 10.45ක පමාණයක් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයන්ෙග් ෙද්ශීය ෙරදි විවිෙම් කියවලිය හරහා ෙප්ශ කර්ම 
සංවර්ධන අමාත ාංශය මඟින් මිල දී ගැනීම සඳහායි අනුමැතිය 
ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව අධ ාපන අමාත ාංශය ෙප්ශ කර්ම 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට ලියලා,  ඒ සම්පූර්ණ ෙරදි මීටර් මිලියන 
10.45ක පමාණය ෙද්ශීය වශෙයන් ෙරදි විවීෙම් කටයුතු කරන 
අයෙගන් සහ නිෂ්පාදකයන්ෙගන් ෙප්ශ කර්ම සංවර්ධන 
අමාත ංශය හරහා අධ ාපන අමාත ාංශයට ලබා ගැනීමට අවශ  
කටයුතු තමයි කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක 
ෙල්කම් ඩබ්ලිව්. ඩී. ජයසිංහ කියන මහත්මයා අවස්ථා ෙදකකදී 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට ලිපි ෙදකක් එවා තිෙබනවා. පළමු වැනි 
එක, “Procurement of school uniform material from local 
manufacturers - 2009, weeven process: local category” කියන 
ලියුම DTAC– Domestic Textile Allocation Committee කියන 
එෙකන් තමයි, ඒ පංගු මණ්ඩලය මඟින් තමයි ෙවන් කර දී 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම “Procurement of school uniform 
material from local manufacturers - 2009, import and 
process.” කියලා 2008.06.27 වන දින ෙප්ෂකර්ම සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් ඩබ්ලිව්. ඩී. ජයසිංහ මහතා 
අත්සන් කරලා ඊ ළඟ ලියුම එවා තිෙබනවා. ඒ අනුව 2009 වර්ෂය 
සඳහා අධ ාපන අමාත ාංශයට අවශ  ෙරදි මීටර් මිලියන 10.45 
ක පමාණය ඒ පංගු මණ්ඩල මඟින් නිර්ෙද්ශ කරලා, ඒවා ලබා 
ගැනීෙම් කාර්යය පවරා තිබුෙණ් ෙප්ෂකර්ම සංවර්ධන 
අමාත ාංශයටයි. එහි නිර්ෙද්ශ අනුව තමයි, අධ ාපන අමාත ාංශය 
ඒ මුදල් ෙගවීම් සහ අනික් කටයුතු කරෙගන ගිෙය්.  
 

දැනට අපට සපයා තිෙබන ෙරදි පමාණ අනුව හම්බන්ෙතොට, 
ෙමොනරාගල, ෙපොෙළොන්නරුව, අම්පාර සහ යාපනය යන ඉතාම 
දුෂ්කර දිස්තික්ක 5 ක ෙබදා හැරීම් කටයුතු ෙම් වන විට අවසන් 
කර තිෙබනවා. සීමාසහිත ලංකා සළුසල මඟින් තමයි ෙම් ෙබදා 
හැරීෙම් කටයුතු සම්පූර්ණෙයන් සිදු කරන්ෙන්. රාජ  ආයතන 
හැටියට ඒ ආයතනවලට තමයි භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. මා ෙම් 
කරුණු ටික ඉදිරිපත්   කෙළේ අධ ාපන අමාත ාංශයට අදාළ නිල 
ඇඳුම් සැපයීමත් ෙම්කට සම්බන්ධ වී තිබුණු නිසා අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් ස්ථාවරය සහ අප ගත් කියාමාර්ගය පැහැදිලි කිරීම 
සඳහායි. [බාධා කිරීමක්] අපි දුන්නු ඇණවුම් අනුව ෙබදා හැරීම 
කරන්ෙන් සීමාසහිත ලංකා සළුසල ආයතනය මගිනුයි. ෙම් වන 
විට හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට යවා තිෙබනවා.  

ගරු විජිත රණවීර මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ரண ர) 
(The Hon.  Vijitha Ranaweera) 
වලස්මුල්ල කලාප කාර්යාලයට යවන ෙරදි පිළි ටික ගබඩා කර 

ගන්න, ෙබදා හරින්න - 
 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha) 
ඔව්, ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කර්තව  අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් 

ෙකෙරන්ෙන් පාෙද්ශීය වශෙයන් පළාත් මට්ටෙම් තිෙබන 
ෙකොට්ඨාස අධ ක්ෂවරුන්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත්යි. හැම 
අවුරුද්දකම ෙකෙරන්ෙන් එෙහමයි. ෙකොට්ඨාස අධ ක්ෂ මගින් ඒ 
කර්තව  සංවිධානය කර ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි මුදලකුත් 
ෙගවනවා.  

 

ගරු විජිත රණවීර මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ரண ர) 
(The Hon.  Vijitha Ranaweera) 
අතිකාල කරන අයට තමයි - 
 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A. D.  Susil Premajayantha) 
ඔව්. ඒක හරි. ෙකොෙහොමත් මුදල ෙගවනවා ෙන්. වග කීම දරන 

අය ඒවා පාසල්වලට ෙබදන්න ඕනෑ.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මහින්ද රත්නතිලක ඇමතිතුමා.  
 

ගරු මහින්ද රත්නතිලක  මහතා (ෙප්ෂකර්ම සංවර්ධන 
අමාත තුමා) 

(மாண் மிகு மஹிந்த ரத்னதிலக  - ெதச க் ைகத்ெதக ில் 
அபிவிகுத்தி  அைமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Ratnatilaka - Minister Textile Industry 
Development) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව පිළිබඳව අෙප් අධ ාපන 
ඇමති ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා - පාසල් නිල ඇඳුම් ෙබදා 
හැරීම සම්බන්ධව - එතුමාෙග් කථාෙව්දී කරුණු දැක්වූවා. පාසල් 
සහ රජෙය් තිවිධ හමුදා, ෙපොලීසිය, බන්ධනාගාරය ඇතුළු අනිකුත් 
ආරක්ෂක අංශ සියල්ලටම අවශ  ෙරදි පිළි ෙප්ෂකර්ම සංවර්ධන 
අමාත ාංශය හරහා ලබා ගන්නට කියලා මහා භාණ්ඩාගාරෙය් 
ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර මහතා 2005 වසෙර් චකෙල්ඛනයක් 
නිකුත් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ අයට අවශ  ඇණවුම්, ඉල්ලීම් 
සියල්ලම ෙප්ෂකර්ම සංවර්ධන අමාත ාංශයට තමයි එවන්ෙන්. 
ෙප්ෂකර්ම සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් DTAC කියන කමිටුෙව් 
සාමාජිකෙයෝ 10 ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙම් සාමාජිකයන් 10 ෙදනා 
නිෙයෝජනය වන්ෙන්, ඒ ෙරදිපිළි ඉල්ලීම් කර තිෙබන 
අමාත ාංශවල  නිලධාරින්ෙගන්. ෙප්ෂකර්ම සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් ජයසිංහ මහත්මයා තමයි ඒ 
කමිටුෙව් සභාපති. ඔහුෙග් සභාපතිත්වෙයන් තමයි ෙම් කමිටුව 
පැවැත්ෙවන්ෙන්. ෙම් කමිටුව තමයි, ෙම් ඉල්ලන සියලුම ෙරදි 
වර්ග සඳහා මිල ගණන් - ෙටන්ඩර් - කැඳවන්ෙන්, අෙප් 
අමාත ාංශෙය් ලියා පදිංචි වුණු ෙද්ශීය කර්මාන්තශාලා 
හිමියන්ෙගන්. ඒ ෙටන්ඩර් ලැබුණාට පසුව ඒ ෙටන්ඩර් පතිකා 
පරීක්ෂා කර බලා අඩුම ෙටන්ඩරය ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
පුද්ගලයාෙග් මිල ගණන පිළිබඳව ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සියලු ෙදනා සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඒ ෙටන්ඩර් මිලටත් වඩා අඩු 
මිලක් අර නිලධාරි කණ්ඩායම විසින් ෙයෝජනා කරලා, ඒ මිලට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[ගරු මහින්ද රත්නතිලක  මහතා ] 

එකඟ වුණාට පසුව තමයි ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කර තිෙබන සියලු 
ෙදනාටම ෙබදා ෙදන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් ලැෙබන ඉල්ලීම් පමාණය 
එක කර්මාන්ත හිමියකුට සපයන්නට බැහැ. ඉල්ලීම් විශාල 
පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ කර්මාන්තශාලාවල තිෙබන machines 
පමාණය හා ෙසේවක පමාණය අනුව කර්මාන්තශාලා ෙදක, 
තුනකට ෙම් ඉල්ලීම් සපයන්න බැහැ. රත්මලාෙන් තිෙබනවා, ෙරදි 
පිළි අභ ාස හා ෙසේවා මධ ස්ථානයක්. ෙම් ෙටන්ඩරය භාර ෙදන්න 
කලින් ඒ මධ ස්ථානෙය් ඉන්න නිලධාරීන් කර්මාන්තශාලාවට 
ගිහින් පරීක්ෂා කර බලනවා, ෙම් අයට මාසයකට ෙකොපමණ ෙරදි 
නිෂ්පාදනය කරන්නට පුළුවන්ද කියලා. ඒ වාර්තාව අනුව තමයි, 
අර ෙටන්ඩර් ෙබදා හැරීම ෙකෙරන්ෙන්. ෙම් ෙටන්ඩර් ෙබදා හැරීම 
ෙකෙරන තැන අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. මා ඒක 
පිළිගන්නවා. ෙමොකද, ෙම් කමිටුෙව් ඉන්නට ඕනෑ, ෙරදි පිළි 
පිළිබඳව දැනුම තිෙබන නිලධාරීන්. ෙමෙතක් ෙම් කමිටුෙව් එෙහම 
නිලධාරීන් කවුරුවත් ඉඳලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරයාට අවශ  නිලධාරීන් තමයි ෙම් කමිටුවට නිෙයෝජනය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හමුදාවට ෙරදි සැපයීම පිළිබඳව ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය්. අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයා ලිපියක් එවා තිෙබනවා. 
“2007 වසෙර් යුද හමුදාව විසින් මිලදී ගන්නා ලද ෙරදි මීටර් දහ 
හතර ලක්ෂ පහෙළොස් දාහ අතරින් මීටර් අනූදාහක වර්ණයන් 
ෙවනස් වීමක් සිදු වී ඇති බව නිරීක්ෂණය කරන ලද අතර ඒ 
ෙවනුවට නියමිත වර්ණයන්ෙගන් යුත් ෙරදි පිළි 2008 ෙදසැම්බර් 5 
වැනි දාට ෙපර ලබා දීමට අදාළ සැපයුම්කරු එකඟ වී ඇති බවත් 
එයට අමතරව ෙරදි පිළි මිල දී ගැනීම සම්බන්දව අකමිකතාවක් 
ෙහෝ ෙවනත් වංචාවක් සිදු වී ෙනොමැති බව යුද හමුදාපති විසින් 
වාර්තා කර ඇති බව කාරුණිකව දන්වා සිටින අතර ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මුල  වංචාවක් සිදු ව ඇති බවට ෙමම 
අමාත ාංශයට වාර්තා වී ෙනොමැති බවද කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.” 
යනුෙවන් ඒ ලිපිෙය් තිෙබනවා.  

 
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයාෙග් ෙම් ලිපිය 

මා පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙහට්ටිආරච්චි කියන ෙම් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරයාත් ෙම් කමිටුෙව් ඉන්නවා. කමිටුෙව් ඉන්න අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරයාම තමයි, හමුදාපතිවරයා කියනවාය කියා ෙම් ලිපිය 
එවා තිෙබන්ෙන්. හමුදාපතිවරයා ෙරදි පරික්ෂා කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් වාෙග් අසාධාරණ කිහිපයක් ෙවලා තිෙබන නිසා මම අද උෙද් 
රහස් ෙපොලීසියට ගිහින් අෙප් අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරයාට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් කළා, පරීක්ෂණයක් 
කරන්නය කියා. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපති විමර්ශන අංශයටත් ගිහින් 
පැමිණිල්ලක් කළා. ෙමොකද, මහජන මුදල්වලින් ෙසේවයක් ලබා 
ෙදනවා නම් අපි ඒක අවංකවම ලබා ෙදන්න ඕනැ. නිලධාරීන් 
යම්මිකිසි දූෂණයක් කරලා ෙචෝදනාවකට ලක් ෙවනවා නම් ඒවා 
අපට භාර ගන්න බැහැ. අපි නිෙදොස් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි 
මම ගිහින් අද පැමිණිලි කෙළේ, ෙම් DTAC කමිටුෙවන් සපයන 
ෙරදි පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑය කියා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ජයසිංහ කියන ෙල්කම්වරයා අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන 
පංගු මණ්ඩලෙය් - Quota Board එෙක් - සභාපතිවරයායි. අෙප් 
ගරු ජයතිස්ස රණවීර ඇමතිතුමා ඒ අමාත ාංශෙය් සිටි කාලෙය්දී 
2006 අෙපේල් මාසෙය් 3 වැනිදා එතුමා පංගු මණ්ඩලෙය් සභාපති 
වශෙයන් පත් කර තිෙබන්ෙන් එක් වසරක් සඳහායි. 2007 හතර 
වැනි මාසෙය් 3 වැනිදා වන ෙකොට ඔහුෙග් කාල සීමාව අවසන් 
ෙවනවා. නමුත් 2008 දහ වැනි මාසය වන ෙතක් ඔහු ඒ 
අමාත ාංශෙයන් දීමනා ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ අමාත ාංශෙය් 
අධ ක්ෂ මණ්ඩල කමිටුෙව් සභාපතිත්වය දරා තිෙබනවා.  

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ෙකොෙහොමද එෙහම කරලා තිෙබන්ෙන් ? 

ගරු මහින්ද රත්නතිලක මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ரத்னதிலக) 
(The Hon.  Mahinda  Ratnatilaka) 
එෙහම නම් වහංගු කරලා තමයි එතුමා ෙම්ක කරලා 

තිෙබන්ෙන්. අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා එතුමාෙග් කාලය දීර්ඝ 
කර ෙගන නැහැ. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොෙවයි 
කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ ෙල්කම්වරයායි ඒක නිසා තමයි අපි ෙම් 
ඇත්ත කියන්ෙන්. ෙම්වා හංගන්න ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
කවුද ඒ ෙල්කම්වරයා පත් කරලා තිෙබන්ෙන් ? 
 
ගරු මහින්ද රත්නතිලක මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ரத்னதிலக) 
(The Hon.  Mahinda  Ratnatilaka) 
ෙල්කම්වරයා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් පත් කරපු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. 

ෙම් ෙල්කම්වරයා දිගටම හිටපු ෙල්කම්වරෙයක්. ගරු ජයතිස්ස 
රණවීර ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉඳලා තිෙබන්ෙනත් ෙම් 
ෙල්කම්වරයායි. අවුරුද්දක කාලයකට තමයි ෙමතුමා ඒ  
ෙල්කම්වරයා ෙම් board එකට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
නීත ානුකූලව අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා තමයි. Board එෙක් 
සභාපති. ඒක කවුරුවත් පත් කරන්න ඕනෑ නැහැ. DTAC 
කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ඒ ෙල්කම්වරයා.  ෙසේවා කාලය අවසන් 
වුණාට පසුවත් එතුමා රුපියල් හයලක්ෂ තිස් පන්දහස් අටසිය 
අනූෙදකක මුදලක් ලබා ෙගන තිෙබනවා, ඉන්ධන වියදම් සහ 
දීමනා වශෙයන්. ඒ නිසා අද මා ගිහින් රහස් ෙපොලීසියට 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපති විමර්ශන 
අංශයටත් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. ජනාධිපති ෙල්කම්තුමාට 
ලිඛිතව දැනුම් දීමක් කළා, වහාම ෙම් පුද්ගලයා ෙම් 
අමාත ාංශෙයන් ඉවත් කරන්න කියලා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න 
ඉඩ ෙදන්න බැරි නිසා. අපි අවංකවම බලන්ෙන්, මහින්ද චින්තනය 
යටෙත් ෙම් ෙද්ශීය කර්මාන්ත අංශය නගා සිටුවන්නයි. එෙහම 
නගා සිටුවා ෙම් රෙට් සියලුම ජනතාවට ෙද්ශීය ෙරදි සපයන්න 
ඕනෑ නිසා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිවරයා 
වශෙයන් විෙද්ශ රටවලින් ආනයනය කරන ෙරදි පිළි සඳහා ෙසස් 
බද්ද සියයට 50කින් වැඩි කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைம தாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 5.30 වූෙයන් මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය විසින් 

පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව 2008 ෙනොවැම්බර් මස  
14 වන දින සභා සම්මුතිය අනුව, 2008 ෙනොවැම්බර් 27 වන 
බහස්පතින් පු.භා. 9.30 වන ෙතක්  කල් ගිෙය්ය. 

 

அப்ெபா , பி.ப. 5.30 மணியாகிவிடேவ தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

 

அதன்ப , பாரா மன்றம், அதன  2008 நவம்பர்  
14 ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2008 நவம்பர் 27, 
வியாழக்கிழைம .ப. 9.30 மணி வைர ஒத்திைவக்கப் 
பட்ட . 

 

It being 5.30 p. m. THE HON. PRESIDING MEMBER  adjourned 
Parliament without Question put.  

 

Adjourned accordingly until 9.30 a.m.  on  
Thursday, 27th November, 2008, pursuant to the 
Resolusion of Parliament of 14th November, 2008. 

1825 1826 



குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

NOTE 
 

Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 
receipt of the uncorrected copy. 
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சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 132, 

மாயா அெவனி , கி ளப்பைன, ெகா ம்  5 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப் பணம்  

அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
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