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අ.භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ] 

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.30 p.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 
WEERAKKODY] in the Chair. 

 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 
වර්ෂය සඳහා ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කමසම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

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

 
(i)  2013 වර්ෂය සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙය් රාජ්ය ගිණුම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන වාර්තාව; සහ      

(ii)  2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් 
අයවැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මගින් 
සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම -2014.-[අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා 
ෙවනුවට  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා ]     

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

 (i)   1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27 වැනි 
වගන්තිෙය් (1) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් රජරට 
විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් විශ්ව විද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය ඇතිව උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2014 මාර්තු 31 
දිනැති අංක 1856/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නියමය; සහ 

      (ii)   1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27 වැනි 
වගන්තිෙය් (1) වැනි උපවගන්තිය යටෙත්                              
ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් 
විශ්ව විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය 
ඇතිව උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 
2014 අෙපේල් 22 දිනැති අංක 1859/8 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය. - [උසස් අධ්යාපන 
අමාත්ය ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා ]    

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

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙදහිවල, පල්ලිෙදොර පාර, 

අංක  21/1 - ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි යූ.ඒ. කීර්ති උෙබ්සිංහ 
මහතාෙගන්  ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம ைவப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1-2652/'12-(2), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු 

තාක්ෂණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2-3240/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එම පශන්යට පිළිතුරු 

දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
අලි පැටවුන් නීති විෙරෝධී ෙලස රඳවා ෙගන සිටීම : 

විධිමත් පරීක්ෂණයක් 
யாைனக்குட் கைளச்  சட்ட விேராதமாக பி த்  

ைவத்தி த்தல்: ைறசார்ந்த விசாரைண 
BABY ELEPHANTS IN ILLEGAL CUSTODY:  FORMAL 

INQUIRY 
 

3652/’13 

3.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                   

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) හබරණ හා උඩවලව පෙද්ශවලින් අල්ලා ගන්නා 
ලද අලි පැටවුන් විසි ෙදෙදෙනකු පමණ නීති 
විෙරෝධී ෙලස විවිධ ව්යාපාරිකයින්ෙග් සහ ෙද්වාල 
හා විහාරසථ්ාන භාරෙය් රඳවා ෙගන සිටින බවත්; 

 (ii) ඊට එෙරහිව වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟින් කිසිදු පියවරක් ෙගන ෙනොමැති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඉහත (අ)(i) හි 
සඳහන් කරුණ සම්බන්ධෙයන් කිසිදු පියවරක් 
ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) `හීලෑ අලි ඇතුන්ෙග් සංගමය' නමින් සමාගමක් 
ලියා පදිංචි කර ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමම සංගමෙය් නිලධාරින් විසින් අලි ඇතුන් තම 
භාරෙය් තබා ගනිමින් සමාජයට වැරදි ආදර්ශ ලබා 
ෙදන බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) හීලෑ අලි ඇතුන්ෙග් සංගමෙය් නිලධාරින් විසින් 
තම භාරෙය් අලි ඇතුන් රඳවා ගැනීම ජාවාරමක් 
බවට පත් කර ෙගන ඇති බැවින්, ඒ පිළිබඳව 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා එම තත්ත්වය 
වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ஹபரைண மற் ம் உடவளைவ 
பிரேதசங்களி ந்  பி க்கப்பட்ட சுமார் 22 
யாைனக்குட் கள் சட்ட விேராதமான ைறயில் 
பல்ேவ  வர்த்தகர்கள், ஆலயங்கள் மற் ம் 
விஹாைரகளின் ெபா ப்பில் 
ைவக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 ()ii) இதற்கு எதிராக வனசீவராசிகள் பா காப் த் 
திைணக்களத்தினால் எவ்வித நடவ க்ைக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைலெயன்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) வனசீவராசிகள் பா காப் த் திைணக்களத்தினால் 
ேமற்ப  (அ)(i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயங்கள் 
சம்பந்தமாக எவ்வித நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப் 
படாைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) "பழக்கப்பட்ட யாைனகளின் சங்கம்" எ ம் 
ெபயாில் கம்பனிெயான்  பதி  ெசய்யப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இச்சங்கத்தின் உத்திேயாகத்தர்கள் 
யாைனகைளத் தங்க ைடய ெபா ப்பில் 
ைவத் க்ெகாண்  ச கத்திற்கு தவறான 

ன்மாதிாிகைள வழங்குகின்றார்கள் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத ம்; 

 (iii) பழக்கப்பட்ட யாைனகள் சங்கத்தின் 
உத்திேயாகத்தர்கள் தங்கள் ெபா ப்பில் 
யாைனகைள ைவத் க்ெகாள்வைத ஒ  ேமாச  
வியாபாரமாகச் ெசய் வ வதால், இ பற்றி 

ைறசார்ந்த விசாரைணெயான்ைற நடத்தி  
இந்நிைலையத் த ப்பதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா  
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Wildlife Resources 
Conservation:  

(a) Is he aware that - 
 (i) approximately twenty two baby elephants 

caught from Habarana and Udawalawe 
areas are being kept in the custody of 
various businessmen, devalas and temples 
illegally; and 

 (ii) the Department of Wildlife Conservation 
has not taken any steps against that? 

(b) Will he state as to why the Department of Wildlife 
Conservation has not taken any steps with regard 
to the fact mentioned in (a) (i) above? 

(c) Will he state - 
 (i) whether he is aware that a company called 

“Association of Tamed Elephants” has been 
registered; 
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 (ii) whether he accepts the fact that the officials 
of this Association set a wrong example to 
the society by keeping elephants and 
tuskers in their custody; and 

 (iii) whether formal inquiry will be carried out 
and necessary steps will be taken to avoid 
the aforesaid situation, as the officials of the 
Association of Tamed Elephants are 
keeping Elephants and Tuskers in their 
custody and have made it into a racket? 

(d) If not, why? 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී 
සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 
of Wildlife Resources Conservation) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේය. 

(අ)  (i)  කැලෑවලින් නීති විෙරෝධී ෙලස අල්ලා ගත් අලි 
පැටවුන් සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ලැෙබන නමුත්, 
නිශච්ිත සංඛ්යාවක් දැක්වීම අපහසුය. 

 (ii)  පහත සඳහන් කියා මාර්ග ෙගන ඇත. 

  ලැෙබන ෙතොරතුරු අනුව නීති විෙරෝධී ෙලස අලි 
පැටවුන් රඳවා ෙගන ඇති සථ්ාන වටලා නීතිමය 
කියා මාර්ග ගැනීම. 

  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැටලීම් අංශය ශක්තිමත් 
කිරීම. 

  ලියා පදිංචි වී ඇති අලින් සඳහා DNA පරීක්ෂා සිදු 
කිරීම සහ microchip පැළඳවීමට කටයුතු සැලසුම් 
කර ඇත. 

  නව නිලධාරින් බඳවා ගැනීම මඟින් වන අලින්ෙග් 
ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  (i)  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්යාංශෙයහි ෙහෝ 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
එවැනි සංගමයක් ලියා පදිංචි වී ෙනොමැත. 

 (ii)  ෙනොදනී. 

 (iii)  නීති විෙරෝධී ෙලස අලි පැටවුන් ලබා ෙගන සිටින 
අය පිළිබඳව ලැෙබන ෙතොරතුරු අනුව පරීක්ෂණ 
සිදු කර ඔවුන්ට එෙරහිව නීත්යනුකූල කියා මාර්ග 
ගනු ලැෙබ්. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර අනුව 
ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මහන්සි වන බවක් ෙපෙනනවා. අලි 
පැටවුන් ෙමන්න ෙම් ෙම් තැන්වල නීති විෙරෝධිව රඳවාෙගන 
ඉන්නවාය කියලා ෙම් ගරු සභාෙව්දී මීට කලින් කියැවුණා. ඒ 
වාෙග්ම ව්යාජ ලිපි ෙගොනු සකස් කිරීෙම් ජාවාරමකුත් ෙමහි 
කියාත්මක ෙවමින් තිෙබනවා. අහවල් - අහවල් තැන්වල නීති 
විෙරෝධිව අලි පැටවු රඳවාෙගන ඉන්නවාය  කියලා ෙම් ගරු 

සභාෙව්දී කියැවුණාට පසුව ෙම් පිළිබඳව ෙහොයලා බලලා ඔවුන් 
වහාම අත් අඩංගුවට ගන්නවාය කියලා ඔබතුමා ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද, ෙකොච්චර විතර ඒ 
කියාන්විතය කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුවැනි කාරණය ෙමයයි. 

මම මහන්සි වන බව පිළිතුෙරන් ගම්ය වනවාය කිව්වත් ගරු 
මන්තීතුමා එය කියාෙවන් දැක්ෙක් නැති එක ගැන මම කනගාටු 
වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකෙසේ නමුත් නීති විෙරෝධි 
අලි පැටවුන් සම්බන්ධෙයන් 2014 මැයි මස 08වැනි දින ගරු පී. 
හැරිසන් මන්තීතුමා මතු කරපු පශ්නයට අවශ්ය පිළිතුර ඉතා 
නිවැරැදිව එදා මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒ 
හැන්සාඩ් වාර්තාව ඔබතුමාට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. එහි 
අඩුවක් තිෙබ් නම් එයද නිවැරැදි කිරීමට මම සූදානම්.  

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. ඔබතුමා එක අතුරු පශ්නයකින් අතුරු 
පශ්න තුනක් ඇහුවා. එක අතුරු පශ්නෙයන් අතුරු පශ්න තුනම 
ඉවර වන ගණනට තමයි දැන් වැෙඩ් යන්ෙන්. හරිද? එම නිසා මම 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට ඉඩ හරිනවා.  ඒකට උත්තර ෙදන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එෙහම කරන්න එපා. උත්තර ෙදන එක ඔබතුමාට ෙහොඳයි. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
අනික් කාරණය ෙමයයි. මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 

ඕනෑ, අපි පැහැදිලි ෙලස ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා මාර්ග අරෙගන 
තිෙබන බව. මම ඇමතිවරයා හැටියට පත් වුණාට පස්ෙසේ අල්ලපු 
හැම අලිෙයක්ම අල්ලන්න අවශ්ය නිෙයෝගය දීලා තිෙබන්ෙන් 
මමයි. ඒ ගැන මම ආඩම්බර වනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ඒ 
නිෙයෝගය දීලා ඒ නිලධාරින්ට අවශ්ය පූර්ණ සහාය ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්ත් මමයි. මම ලිඛිත නිෙයෝග දීලා තිෙබන්ෙන්,  
අල්ලපු අලි පැටවුන් ඇල්ලීම සඳහා.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කැෙලන් අල්ලන්න ෙනොෙවයි, නීති විෙරෝධීව අල්ලපු අලි 

පැටවුන් අල්ලන්න ෙන්ද?    
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඔව්. හංගාෙගන ඉන්න අලි පැටවුන් ඇල්ලීම සඳහා. 

ඔබතුමන්ලා හංගා ෙගන ඉන්න අලි  පැටවු ෙනොෙවයි. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, වාහන වාෙග්ම අවුරුදු පතා අලින් ෙරජිස්ටර් 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙරජිස්ටර් කරන ෙකොට   වර්ධනය අනුව ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අලියාෙග් ඡායාරූපයක් අවුරුදු පතා ඒ ෆයිල් එකට  එන්න  ඕනෑ. 
නමුත් නුවරදී අල්ලපු අලි පැටවාෙග් ඒ පින්තූරෙය් ඉන්ෙන්  
වලිගය ෙකොට අලි පැටිෙයක්. නැට්ට ෙකොට අලි පැටිෙයක් 
පින්තූරෙය් ඉන්ෙන්. නමුත් ඇත්තටම හංගා ෙගන ඉඳලා අල්ලා 
ගත්තු අලි පැටවා ඊට වඩා ෙවනස්. එෙහම නම් ඔබතුමාෙග් 
පාලන ෙයන්  පිට ෙමතැන ෙමොකක් ෙහෝ  "ෙග්ම්" එකක්  යනවාය  
කියන එක  ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සැබෑවටම අලිෙයකුෙග්  

වලිගය කැඩුෙණොත් ආෙයත් හැෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු 
මන්තීතුමාත් වලිගය කඩා ගන්න එපා. ඒ පින්තූරෙය් හිටපු අලි 
පැටියා ෙනොෙවයි බිෙම් හිටිෙය්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ කියා 
මාර්ගත් තිෙබනවා.  ඒ නිසා මා ඒ ගැන ඊට වඩා යමක් කියන්ෙන් 
නැහැ.   

ඒ ලිපිෙගොනුව පිළිබදව මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මූලික වශෙයන් අලියාෙග් පින්තූරය 
අලවපු එක ෙකොළයක් තිෙබනවා. ලියා පදිංචි  කරන ෙකොළ 
එකිෙනක අමුණන්න  පුළුවන්. ඒ නිසා  ෙමෝටර් රථ ලියා පදිංචි 
කරන ෙකොළය වාෙග්  තනි ෙකොළයක් ෙම් සඳහා  පාවිච්චි කරන්න  
කියලා ෙම් ෙවනෙකොට  මම උපෙදස් දීලා  තිෙබනවා.  එතෙකොට 
ෙකොළය මාරු කරන්න  බැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
කුමක් නිසාද, එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
මා ෙම් ලිපිෙගොනු  ඔක්ෙකොම පරීක්ෂා කළා.  ෙම් ලිපිෙගොනුවල  

ෙගොඩක් ෙදෝෂ තිෙබනවා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ව්යාජ ලිපිෙගොනු ද?  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ව්යාජම ෙනොෙවයි. නිර්ව්යාජ කියන්නත් බැහැ. ලිපි ෙගොනුවල 

ෙදෝෂ තිෙබනවා. ඒවා නිවැරැදි කරන්න මා ඉතා දැඩි ෙලස තීන්දු 
තීරණ අරෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා කිව්වා, අලි 

පැටවුන් හඳුනා ගන්න DNA පරීක්ෂණ සහ microchips පාවිච්චි 
කරනවාය කියලා. අපි දන්නවා, තාක්ෂණය ෙහොඳට නරකට 
ෙදකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි දන්නවා, පසු ගිය 
කාලෙය් සාමාන්ය අපරාධ සම්බන්ධෙයන් DNA පරීක්ෂණ කෙළේ 
මහාචාර්ය විමලධර්ම අෙබ්විකම මහතාෙග් නායකත්වෙයන් රාගම 
ෛවද්ය පීඨෙය් විතරයි කියලා. සතුන්ෙග් DNA පරීක්ෂණ සඳහා 
විශාල වියදමකින් ෙවනම ඒකකයක් ස්ථාපනය කරන්න ඕනෑ. 

එයට පුහුණු මානව සම්පතක් අවශ්යයි. ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
අවශ්යයි. ඒ සමඟම microchips පාවිච්චි කිරීම තුළ 
අපරාධකරුවන්ට අවශ්ය නම් microchip readers ෙහොෙරන් 
ෙගන්වා ගත්ෙතොත්, ඇත්තටම කැෙල් ඉන්න නියම අලින් ෙසොයා 
ෙගන ඒ අලි අල්ලා ගන්නත් අපරාධකරුවන්ට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. එම නිසා ෙම් පශ්න ෙදකට අමාත්යාංශය ෙගන 
තිෙබන විසඳුම් ෙමොනවාද?  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, microchips දමන්න තමයි 

අපි මුලින් ෙයෝජනා කරලා තිබුෙණ්. ඒක මාරු කරන්න පුළුවන්. 
ඒක මාරු කරන බව මට දැනුණා. එම නිසා තමයි අපි DNA test 
එක කරන්න පටන් ගත්ෙත්. අපට DNA test එක කරන්න 
ෙවන්ෙන් දැනට තිෙබන විද්යාගාරවල සහ එම ආයතනවලයි. 
සමස්තයක් වශෙයන් DNA test  එක පිළිබඳව, ඒ රාජ්ය ආයතන 
පිළිබඳව අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ විශ්වාසය අපට පලුදු 
කරන්න බැහැ. නමුත් එවැනි ඒකකයක් ෙවනම ඇති කිරීම 
පිළිබඳව අපි කල්පනා කරමින් ඉන්නවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ජනාධිපති  උපෙද්ශකවරු: විසත්ර 
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4. ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):   

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ජනාධිපතිවරයා සඳහා අනුමත ෙකොට 
ඇති උපෙද්ශකවරුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) වත්මන් ජනාධිපතිවරයා යටෙත් උපෙද්ශකවරුන් 
පත් කර ඇති ක්ෙෂේත කවෙර්ද; 

 (iii) එම උපෙද්ශකවරුන් ෙවනුෙවන් පසු ගිය වර්ෂ 3 
තුළ දැරූ පිරිවැය කවෙර්ද; 

 (iv) එම පිරිවැයට සාෙප්ක්ෂව එම උපෙද්ශකවරුන් 
පමාණවත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயின் ஜனாதிபதியவர்க க்ெகன 
அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள ஆேலாசகர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இன்ைறய ஜனாதிபதியவர்களின் கீழ் 
ஆேலாசகர்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ள ைறகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆேலாசகர்க க்காக கடந்த 3 
வ டங்களி ள் ஏற்கப்பட்ட ெசலவினங்கள் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 
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 (iv) ேமற்ப  ெசலவினங்க டன் ஒப்பி ைகயில் 
ேமற்ப  ஆேலாசகர்கள் ேபாதியள  கடைமப் 
ெபா ப் கைள நிைறேவற்றி ள்ளார்களா 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of advisers approved for the 
President of Sri Lanka; 

 (ii) the areas for which advisers have been 
appointed under the present President;  

 (iii) the cost borne for those advisers during the 
last three years; and 

 (iv) whether a satisfactory service has been 
rendered by the advisers in comparison with 
the aforesaid cost? 

(b) If not, why? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) 38 (තිස ්අටයි) 

 (ii) සමාජෙය් සියලු ක්ෙෂේත  නිෙයෝජනය වන පරිදි 
පහත සඳහන් විෂයන් පදනම් කරෙගන 
උපෙද්ශකවරුන් පත් කර ඇත.  

(1)  නීතිය, සාමය හා ජනවාර්ගික ගැටලු පිළිබඳ 
ක්ෙෂේතය  

(2) ආර්ථික, සාමාජික හා පරිපාලන කටයුතු 
පිළිබඳ ක්ෙෂේතය  

(3) ආගමික, සංසක්ෘතික, අධ්යාපන හා කලා 
කටයුතු පිළිබඳ ක්ෙෂේතය  

 (iii)  රුපියල් 41,400,824.81 (හතළිස ් එක් මිලියන 
හාරසියදහස් අටසියවිසිහතරයි ශත අසූඑකයි.) 

 (iv) ඔව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.   

උපෙද්ශකවරුන් 38 ෙදෙනක් ෙවනුෙවන් රුපියල් හාරෙකෝටි 
දසලක්ෂයක වියදමක් දරලා තිෙබනවා. එතෙකොට අෙප් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම් ෙවනම ති බියදී, සම්බන්ධීකරණ කාර්ය 
මණ්ඩල නිලධාරින්ෙග් වැටුප් සඳහා වන වියදම් ෙවනම තිබියදී,  
උපෙද්ශකවරුන් 38 ෙදෙනක් සඳහා පමණක් රුපියල් හාරෙකෝටි 
දසලක්ෂයක වියදමක් දරලා තිෙබනවා. ආර්ථිකය විශාල 

අර්බුදයකට පත් ෙවලා තිෙබන අප වැනි රටක, අධ්යාපනය, 
ෙසෞඛ්ය සඳහා ෙවන් කළ යුතු මුදල් විශාල පමාණයකින් කප්පාදු 
කරන රටක ජනාධිපතිවරයාෙග් උපෙද්ශකවරුන් ෙවනුෙවන් 
රුපියල් හාරෙකෝටි දස ලක්ෂයක් වියදම් කිරීම සාධාරණයි කියලා 
ඔබතුමා හිතනවාද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
තිෙබන විෙශේෂ ක්ෙෂේත සඳහා ජනාධිපතිතුමාට උපෙද්ශකවරු 

පත් කර ගැනීමට අවශ්යයි. ඒ අනුව උපෙද්ශකවරු පත් කරෙගන 
ඒ ඒ ක්ෙෂේත සඳහා පතිපත්ති අනුව වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් වී 
තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා.  

ඒ ෙගොල්ලන්ට ජනාධිපතිතුමා උපෙදස් ෙදනවාද, 
ජනාධිපතිතුමාට ඒ ෙගොල්ෙලෝ උපෙදස් ෙදනවාද කියලා මට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකොෙහොම 
වුණත් ක්ෙෂේත තුනකට අදාළව උපෙද්ශකවරු 38 ෙදෙනක් පත් 
කරලා තිෙබනවා. සමහර උපෙද්ශකවරු එම උපෙද්ශක 
තනතුරුවලින් ඉවත් වුණාට පසු පුවත් පත්වලට පකාශ කරලා 
තිෙබනවා මා දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම මට මතකයි ෙහේමකුමාර 
නානායක්කාර මැතිතුමා කෘෂි කාර්මික උපෙද්ශකවරෙයක් 
හැටියට සිටියා. එතුමා පුවත් පත්වලට පකාශ කරලා තිබුණා, 
එතුමා උපෙදස් ෙදන්න ගිෙයත් නැහැ, උපෙදස් ගත්ෙතත් නැහැ, 
දීලා වැඩකුත් නැහැ කියලා. එෙහම පිරිස්ද උපෙද්ශකවරු හැටියට 
තබාෙගන ඉන්ෙන් කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම පිරිස් නම් නැහැ. එතුමා ගැන කියන්න හුඟක් ෙද්වල් 

තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 
මූලාසනෙය් ඉන්න  ෙවලාෙව් මම ගාල්ල පෙද්ශෙය් ෙකෙනක් 
ගැන කියන්න උත්සාහ දරන්ෙනත් නැහැ. ඒ ගැන ඔබතුමා 
ෙහොඳින් දන්නවා. ෙහොඳම නැති උදාහරණයක් තමයි ඒ ගරු 
මන්තීතුමා ගත්ෙත්. නමුත් ජනාධිපතිතුමාට උපෙදස් දී සකසා 
තිෙබන වැදගත් පතිපත්තිමය වැඩ පිළිෙවළවල් අනුව රෙට් 
සංවර්ධන කටයුතු ෙව්ගවත් වී රට ඉදිරියට ගමන් කරන 
කියාදාමය ශක්තිමත් වී තිෙබන බව අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා මට කියනවා, මම උදාහරණයක් හැටියට 

ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමා ගැන කිව්වාම ඒක නරකම 
උදාහරණයක්, එතුමා ගැන කථා කරලා වැඩකුත් නැහැ, කථා 
කරනවා නම් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා කියලා. ඉතින් 
එෙහම ෙකෙනක් ජනාධිපතිවරයාෙග් උපෙද්ශකවරෙයක් හැටියට 
පත් කර ගත්ෙත් ෙමොකටද? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ගරු ඇමතිතුමා 
කියනවා, එතුමාෙග් පැටිකිරිය ඔබතුමාත් දන්නවා ලු; ඔබතුමා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්න නිසා වැඩිය කියන්න යන්ෙන්ත් නැහැ ලු; ඔබතුමා ගාල්ෙල් 
නිසා ෙහොඳට දන්නවා ලු. ෙම්ෙකන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මා 
එතුමාව පිළිගන්නවා කියන එක ෙනොෙවයි. ෙමතුමාෙග් උත්සාහය 
තමයි, ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමා විසින් කරන ලද 
පකාශ උපුටා දැක්වීම සඳහා ඒතරම් වැදගත් ෙනොවන පකාශ බවට 
පත් කිරීම. ඒක තමයි ෙමතුමාෙග් අරමුණ බවට පත් ෙවලා 
තිබුෙණ්. එවැනි වැදගත් ෙනොවන පකාශ කරන පුද්ගලයකු 
උපෙද්ශකවරෙයකු හැටියට පත් කර ගත්ෙත් ඇයි?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙහේමකුමාර නානායක්කාර මහතා උපෙද්ශකවරෙයකු හැටියට 

පත් කර ගත්ෙත්, ඔහු විසින් ෙපන්වන මවා පාන හැකියාව. මවා 
පාන හැකියාව ෙබොෙහෝ අයට තිෙබනවා. නැද්ද, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි? මම ඔබතුමාෙගන් ඒ ගැන ෙමොනවත් 
අහන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඔබතුමා දන්නවා, මවා පාන හැකියාව.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මම හිතන්ෙන් ඒ පිළිබඳව තව කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ 

කියලායි. 

පශ්න අංක 5 - 4163/'13 - (1), පී. හැරිසන් මහතා. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 

සභාව : අමාත්යවරුන්ට,  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන්ට සහ මන්තීවරුන්ට 

එෙරහිව පැමිණිලි 
இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் ெதாடர்பான 

சார்த் தல்கைள லனாய்  ெசய்வதற்கான 
ஆைணக்கு : அைமச்சர்கள், பிரதி அைமச்சர்கள் 

மற் ம் உ ப்பினர்க க்கு எதிரான ைறப்பா கள் 
 COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS OF BRIBERY 

OR CORRUPTION : COMPLAINTS AGAINST MINISTERS, 
DEPUTY MINISTERS AND MEMBERS OF PARLIAMENT  
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6. ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :  

(අ) (i) 2005 ෙනොවැම්බර් මස 19 වැනි දින සිට 2013 ජුනි 
මස 30 වැනි දින දක්වා කාලය තුළ 
අමාත්යවරුන්ට (කැබිනට් සහ කැබිනට් ෙනොවන), 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන්ට සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට එෙරහිව අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත 
ඉදිරිපත් වී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ෙචෝදනා එල්ල වී ඇති අමාත්යවරුන්ෙග්, 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන්ෙග් හා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් අමාත්යවරයාට, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයාට සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාට 
එෙරහිව ඇති ෙචෝදනා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ආ) (i) ඉහත පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් එකී ෙකොමිෂන් 
සභාව මඟින් විමර්ශන අවසන් කර ඇති පැමිණිලි 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) විමර්ශන අවසන් ෙකොට ඇති පැමිණිලි 
සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති ඉදිරි පියවර ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන්  කවෙර්ද; 

 (iii) ෙම් දක්වා විමර්ශන අවසන් කර ෙනොමැති 
පැමිණිලි සම්බන්ධව කඩිනම්ව සහ විධිමත්ව 
විමර්ශන කටයුතු සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) ඒ සඳහා  ගතෙව් යැයි අෙප්ක්ෂා කරන කාල සීමාව 
කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம், ெபௗத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2005 நவம்பர் 19ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 2013  ன் 

மாதம் 30ஆந் திகதி வைரயிலான 
காலப்பகுதியி ள் அைமச்சர்க க்கு 
(அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள மற் ம் 
அைமச்சரைவ அந்தஸ்  இல்லாத), பிரதி 
அைமச்சர்க க்கு, மற் ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்கு எதிராக இலஞ்சம் அல்ல  
ஊழல்கள் ெதாடர்பான சார்த் தல்கைள 

லனாய்  ெசய்வதற்கான ஆைணக்கு க்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) அத்தைகய குற்றச்சாட் க்கள் சுமத்தப்பட் ள்ள 
அைமச்சர்களின், பிரதி அைமச்சர்களின் மற் ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  அைமச்ச க்கு, பிரதி 
அைமச்ச க்கு மற் ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பின க்கு எதிராக சுமத்தப்பட் ள்ள 
குற்றச்சாட் க்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்கூறிய ைறப்பா கள் ெதாடர்பாக 

ேமற்ப  ஆைணக்கு வின் லம் லனாய் கள் 
ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள ைறப்பா களின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (ii) லனாய் கள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள 

ைறப்பா கள் ெதாடர்பாக ேமற்ெகாண்  
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவ; 
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 (iii) இ வைர லனாய் கள் ர்த்தி ெசய்யப்படாத 
ைறப்பா கள் ெதாடர்பாக ாிதமாக ம் 
ைறசார்ந்த விதத்தி ம் லனாய்  

நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv) இதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கலாம் என 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற  

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the number of complaints that have been 
lodged with the Commission to Investigate 
Allegations of Bribery or Corruption 
against Ministers (Cabinet and Non-
Cabinet), Deputy Ministers and Members 
of Parliament, within the period from 19th 
November, 2005 to 30th June, 2013; 

 (ii) the names of the Ministers, Deputy 
Ministers and Members of Parliament 
against whom such allegations have been 
levelled; and 

 (iii) the allegations levelled against each 
Minister, Deputy Minister and Member of 
Parliament separately? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) of the number of complaints with regard to 
which investigations have been concluded 
by the said Commission; 

 (ii) of further action taken in relation to 
complaints with regard to which 
investigations have been concluded 
separately; 

 (iii) whether speedy and proper investigations 
will be carried out regarding the complaints 
with regard to which investigations have 
not been concluded up to now; and 

 (iv) the time frame envisaged for that? 

(c) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 1994 අංක 19 දරන අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 17වන 
වගන්තිය අනුව ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ලැෙබන 
ෙතොරතුරු කිසිවක් අනාවරණය ෙනොකළ යුතු 
බැවින් අදාළ ෙතොරතුරු  ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැක. 

 (ii) ඉහත (අ) (i) අනුව, අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) ඉහත (අ) (i) අනුව, අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) අනුව, අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) ඉහත (අ) (i) අනුව, අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) විමර්ශනෙය්දී ඉදිරිපත් වන කරුණු අනුව ගතවන 
කාල සීමාව තීරණය වනු ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ගරු ඇමතිතුමා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 

ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති බාලපටබැදි මැතිතුමා පකාශ කරලා 
තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 09 ෙදෙනකුට එෙරහිව 
පැමිණිලි ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් රෙට් 
නිලධාරිෙයකුට ෙහෝ සාමාන්ය පුද්ගලෙයකුට ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා නම් ඒවා මාධ්යෙයන් පසිද්ධ ෙවනවා. ෙකොටින්ම 
කිව්ෙවොත් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් සභාපතිතුමාට විරුද්ධවත් ෙම් ෙකොමිසමට පැමිණිල්ලක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මහජන ඡන්දෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා, මහජන ෙද්ෙපොළ ෙහොරකම් කරන මැති-ඇමතිවරු කවුද 
කියලා ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගන්නට කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 
මහ ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත් වුණු ෙම් උදවිය රෙට් ධනය 
ෙහොරකම් කරනවා නම් ජනතාව ඒ විස්තර දැන ගන්නට 
කැමැතියි. ඒ නිසා ඔබතුමා කාරුණිකව ෙම් පැමිණිලි ඉදිරිපත් වී 
තිෙබන මැති-ඇමතිවරුන්ෙග් නම් ටික ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු 
කෙළොත් වටිනවා, ජනතාවට දැන ගැනීම පිණිස. 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් නීතියක් හදලා අල්ලස් 

ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ඇති කරලා, ඒ 
ෙකොමිෂන් සභාවට යම් කිසි බලතල පමාණයක් පවරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා, රෙට් ස්ථාපිත කර තිෙබන නීතිය එක් 
එක්ෙකනාෙග් හිතුමතයට  උල්ලංඝනය කරන්න බැහැ. එහි බලය 
තිෙබන්ෙන් ෙකොමිෂන් සභාවටයි. ෙකොමිෂන් සභාව විමර්ශනය 
කිරීෙමන් පසු ඒ ගැන කටයුතු කිරීමට අවශ්ය වන ෙකොට 
අධිකරණය ෙවත යනවා. එතෙකොට පසිද්ධ ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ ඉල්ලන ෙද් කිරීමට අමාත්යාංශයකට බැහැ. 

 

ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි.  

2006, 2007, 2008, 2009 වර්ෂවල ලැබුණු පැමිණිලි ෙම් වන 
ෙකොට යම්කිසි දුරකට අවසන් ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පසු ගිය කාල සීමාෙව් රෙට් හතරවැනි 
පුරවැසියා -අග විනිසුරුවරිය- හැටියට හිටපු ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් වත්කම් සහ බැරකම් පිළිබඳ 
ෙචෝදනාව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට ලැබිලා මාස හය හතක් යන්නට කලින් මූලික පරීක්ෂණ 
අවසන් කරලා, අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලාත් ඉවර වුණා. 
එතුමියට විරුද්ධව තිබූ ෙචෝදනාවට ෙම් තරම් ඉක්මනට අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පතිචාරයක් 
දක්වන්න පුළුවන් නම් මැති-ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධව තිෙබන 
ෙචෝදනාවලට ලැබිලා තිෙබන පැමිණිලි පිළිබඳ පරීක්ෂණ ෙම් 
තරම් පමාද ඇයි කියලා මම අහනවා.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට අපැහැදිලි නම් -ඕනෑ නම්- මා 

යළිත් කියවන්නම්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 17වන වගන්තිය. එය ෙමෙසේයි:  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ෙකොමිෂන් සභාෙව් සෑම සාමාජිකයකු විසින්, අධ්යක්ෂ ජනරාල් වරයා 
සහ ෙකොමිෂන් සභාවට සහාය වීම සඳහා පත් කරන ලද සෑම නිලධරයකු 
ෙහෝ ෙසේවකයකු විසින්, ස්වකීය ධුරෙය් කාර්ය භාර ගැනීමට පථම ෙම් 
පනෙත් විධිවිධාන බලාත්මක කිරීෙම් කාර්ය සඳහා හැර, ෙම් පනත, 
යටෙත් ස්වකීය බලතල කියාත්මක කිරීෙම් දී හා කර්තව්ය ඉටු කිරීෙම් දී 
තමන්ට ලැෙබන ෙහෝ තමන්ට දැනගැනීමට ලැෙබන ෙතොරතුරු කිසිවක් 
අනාවරණය ෙනොකරන බවට පකාශයක්, අත්සන් කළ යුතු ය."  

ෙම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා අපි හදලා දීලා 
තිෙබන නීතිය. ෙම් නීතිය යටෙත් ඒ ෙකොමිෂන් සභාව ගන්න කියා 
මාර්ග අධිකරණයට පැමිණි විට තමයි පසිද්ධියට පත් වන්ෙන්. ෙම් 
'අ' යන්න අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් අපි හදලා දීලා තිෙබන 
නීතිය. පාර්ලිෙම්න්තුව යම්කිසි පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ ගැන  
නිගමන, වාර්තාවකින් පිට කරනවා  නම් ඒක ෙවනම ෙදයක්. 
ඉතින් ෙම් ෙවනස ෙත්රුම් ගන්න.   

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය 

 ෙමයයි.  

ගරු අගමැතිතුමා තමයි ආගමික කටයුතු භාරව ඉන්නා 
ඇමතිවරයා. ඒක තමයි ෙම් පශ්නය ගරු අගමැතිතුමාෙගන් අහලා 
තිෙබන්ෙන්. මම අහන්ෙන් වටරැක විජිත හාමුදුරුවන්ට පහර 
දුන්ෙන් කවුද? ඔවුන්ව නීතිෙය් රැහැනට යටත් කර ෙගන 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා 'යන්ෙන ෙකොෙහද, මල්ෙල 

ෙපොල්' කථා කියනවා නම් මුළු විපක්ෂයම ෙම් තත්ත්වයට 
වැෙටනවා. ඔබතුමා වගකීමකින් අදාළ පශ්නයට අනුව අතුරු 
පශ්න අහන්න.  

 
විශව්විද්යාල සහ  උසස ්අධ්යාපන ආයතන : 

භාෂාගාර  
பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் உயர்கல்வி 
நி வனங்கள் : ெமாழியாய் கூடங்கள்  

UNIVERSITIES AND HIGHER EDUCATION INSTITUTES: 
LANGUAGE LABORATORIES 
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9. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):   

(අ) (i) මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් වන පරිදි 
විශව්විද්යාල ඇතුළු සෑම උසස ් අධ්යාපන 
ආයතනයකම සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත 
අංග සම්පූර්ණ භාෂාගාර පිහිටුවා තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ  නම්, එම භාෂාගාර පිහිටුවීෙම් වැඩසටහනට  
අදාළ විසත්ර කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
 
உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மஹிந்த சிந்தைன எதிர்காலத்திற்கான 
ெதாைலேநாக்கில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் 
பிரகாரம் பல்கைலக்கழகங்கள் உள்ளிட்ட  

ஒவ்ேவார்  உயர்கல்வி நி வனத்தி ம் சகல 
வசதிகைள ம் ெகாண்ட ைமயான 
ெமாழியாய் கூடங்கள் தாபிக்கப்பட் ள் 
ளனவாெவன்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில் ேமற்ப  ெமாழியாய் கூடங்கைளத் 
தாபித்தல் சம்பந்தமான விபரங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education:  

(a) Will he inform the House - 

 (i) whether fully equipped language 
laboratories consisting of all facilities have 
been established in every higher education 
institute including Universities, as 
envisaged in ‘Mahinda Chintana - Vision 
for the Future’; and 

 (ii) if so, what the details pertaining to the 
programme to establish those language 
laboratories are? 

(b) If not, why? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (උසස ් අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේය.  

(අ) (i) මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් වන පරිදි 
විශව්විද්යාල 17හිම භාෂාගාර පිහිටුවීම සඳහා 
අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබ්.   

  "21 වන සියවෙසේ උසස ් අධ්යාපනය සඳහා වන 
ව්යාපෘතිය" යටෙත් ෙමම භාෂාගාර තවදුරටත් 
සංවර්ධනය කිරීමට පතිපාදන ෙවන් කර කටයුතු 
කර ෙගන යනු ලැෙබ්.   

 (ii) අදාළ විසත්ර මම කියවන්නම්.   

 1. ශී ලංකා භික්ෂු විශව්විද්යාලය: - ෙමම 
විශව්විද්යාලෙය් ඇති භාෂාගාරය අංග සම්පූර්ණ 
භාෂාගාරයක් බවට  පත් කර ඇත.  සිංහල, පාලි, 
සංසක්ෘත, ඉංගීසි, ෙදමළ, චීන, ජපන් භාෂා 
අධ්යයනෙයහිලා භාෂාගාරය පෙයෝජනයට 
ගැෙන්.   

 2.  ෙබෞද්ධ හා පාලි විශව්විද්යාලය: - ෙමම 
විශව්විද්යාලෙය් අංග සම්පූර්ණ භාෂාගාරයක් 
පිහිටුවීම සඳහා පියවර ෙගන ඇත.   

 3. ෙකොළඹ විශව්විද්යාලය: - ෙමම විශව්විද්යාලෙය් 
අංග සම්පූර්ණ භාෂාගාරයක් සථ්ාපනය කර ඇත. 
පරිගණක 60කට වඩා වැඩි පමාණයක් ෙමම භාෂා 
විද්යාගාරය සතුය.   

  "ෛවද්ය විද්යාව සඳහා ඉංගීසි" කඩිනම් 
පාඨමාලාව, නවක සිසුන් සඳහා වන ෙතවන භාෂා 
(සිංහල/ෙදමළ) වැඩසටහන, ඉංගීසි භාෂා විභාග - 
UTEL - සමාෙයෝජනය, සන්නිෙව්දන නිපුණතා 
වැඩමුළු, විද්යාත්මක ලිවීෙම් වැඩමුළු, විෙද්ශීය 
සිසුන් සඳහා සිංහල පාඨමාලා, උපාධි ලැයිසත්ු 
සඳහා  පාඨමාලා පැවැත්වීම ෙමම භාෂාගාරෙය්දී 
සිදු ෙකෙර්. 
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 4. ෙප්රාෙදණිය විශව්විද්යාලය: - ෙමම 
විශව්විද්යාලෙය් අංග සම්පූර්ණ භාෂාගාරයක් 
සථ්ාපනය කර ඇත.  එහි පරිගණක වැඩ සථ්ාන 
23ක්, බහු මාධ්ය තිර පහසුකම්, ශීර්ෂ පක්ෙෂේපණ 
යන්තයක්, ඉයර්ෙපෝන් 23ක් භාෂා රාශියක 
විමර්ශන ෙපොත් හා අමතර කියවීම් ඇතුළත් 
පුසත්කාලයක් සහිත සව්යං පිවිසුම් භාෂාගාරයක් 
සථ්ාපිත ෙකොටඇත.  

  කලා විෂයන් හදාරන සිසුන්ෙග් "නව නිපැයුම් 
සංවර්ධන පදානය" - IDAS - යටෙත් ෙමම පීඨය 
සඳහා අනුමත ව්යාපෘති ෙයෝජනාව 21 වන 
සියවෙසේ උසස ්අධ්යාපනය සඳහා වන ව්යාපෘතිය 
විසින් කියාත්මක කළ විට පරිගණක වැඩ සථ්ාන 
75 කින් යුතු නව භාෂාගාරය 2014 වර්ෂය අවසන් 
වීමට ෙපර සථ්ාපිත කිරීමට ශාසත් පීඨය විසින් 
කටයුතු සැලසුම් කර ෙගන යනු ලැෙබ්.  

   5. කැලණිය විශව්විද්යාලය : බහුමාධ්ය පහසුකම් 
සහිත භාෂා විද්යාගාර 04ක් සථ්ාපනය කර ඇත.  

 6. ෙමොරටුව විශව්විද්යාලය : 21වන සියවෙසේ උසස ්
අධ්යාපනය සඳහා වන ව්යාපෘතිය යටෙත් ලැබුණු 
මූල්යමය පතිපාදන මත භාෂා විද්යාගාරයක් 
පිහිටුවීම සඳහා මූලික කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.  

 7. ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය : ෙමම 
විශව්විද්යාලෙය් ඇති භාෂාගාරය අංග සම්පූර්ණ 
භාෂාගාරයක් බවට පත් කර ඇත.  

  ආරම්භෙය්දී පරිගණක 17කින් සමන්විත වූ 
භාෂාගාරයට අමතරව පරිගණක 50කින් සමන්විත 
තවත් භාෂාගාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා 21වන 
සියවෙසේ උසස ් අධ්යාපනය සඳහා වන 
ව්යාපෘතිෙයන් ලද පතිපාදන/මූල්යමය ආධාරවලින් 
භාෂාගාරය සඳහා අවශ්ය වන ලී බඩු උපකරණ සහ 
පරිගණක මෘදුකාංග ෙම් වන විට ඇණවුම් කර 
ඇති අතර භාෂාගාරෙය් පසුතලය ෙම් වන විට ඉදි 
කර අවසන්ව ඇත.  

   8.  යාපනය විශව්විද්යාලය : ෙමම විශව්විද්යාලෙය් 
ශිෂ්ය ෙක්න්දීය ඉෙගනුම් ඒකකයක් සථ්ාපනය කර 
ඇත. අංග සම්පූර්ණ භාෂාගාරයක් පිහිටුවීම සඳහා 
මූලික කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. ඒ සඳහා 
උපකරණ මිලදී ගනිමින් තිෙබනවා.  

 9.  රුහුණ විශව්විද්යාලය : ඉංගීසි භාෂාව සඳහා 
පහසුකම් සැලෙසන භාෂාගාර ෛවද්ය, විද්යා, 
ධීවර හා සාගර  විද්යා පීඨවල දැනටමත් පිහිටුවා 
ඇත. ඉදිරිෙය්දී සියලුම ශිෂ්ය පජාවෙග් යහපත 
උෙදසා ෙමම භාෂාගාර සංවර්ධනය කිරීෙම් 
සැලැසම්ක් සකස ්කර ඇත.  

 10.  නැ ෙඟනහිර විශව්විද්යාලය : ෙමම විශව්විද්යාලෙය් 
ඉංගීසි භාෂාව ඉගැන්වීෙම් ඒකකය යටෙත් භාෂා 
පරීක්ෂණාගාරයක් සථ්ාපිත කර ඇත. සිසුන් 100 
ෙදෙනකු සඳහා ඉඩකඩ පහසුකම්වලින් යුතු 
ෙපොත්පත්, ශව්ය සහ දෘශ්ය මා ධ්ය උපකරණවලින් 
සපිරි අංග සම්පූර්ණ භාෂාගාරයක් පිහිටුවා ඇති 
අතර ෙමම භාෂාගාරෙය් කටයුතු සඳහා සථ්ිර 
කථිකාචාර්යවරෙයකුද, උපෙද්ශකවරුන් හය 
ෙදෙනකුද අනුයුක්ත කර ඇත.  

 11.  අග්නිදිග විශව්විද්යාලය : නවීන පහසුකම්වලින් 
සමන්විත භාෂා විද්යාගාර ෙදකක් සථ්ාපනය කර 
ඇත. 

  21වන සියවෙසේ උසස ් අධ්යාපනය සඳහා වන 
ව්යාපෘතිය මඟින් පතිසංසක්රණය කරන ලද 
විද්යාගාරය වර්තමානෙය් පරිගණක 20කින් 
ජාලගත කර ඇත.  

 12. රජරට විශව්විද්යාලය: ෙමම විශව්විද්යාලෙය් අංග 
සම්පූර්ණ භාෂාගාරයක් සථ්ාපනය කර ඇත.  

 13. සබරගමුව විශව්විද්යාලය: ෙමම විශව්විද්යාලෙය් 
අංග සම්පූර්ණ භාෂාගාරයක් සථ්ාපනය කර ඇත. 

 14. වයඹ විශව්විද්යාලය: ෙමම විශව්විද්යාලෙය් අංග 
සම්පූර්ණ භාෂා විද්යාගාර ෙදකක් කුලියාපිටිය 
පරිශය සහ මාකඳුර පරිශය තුළ සථ්ාපනය කර 
ඇත.  

 15. විවෘත විශව්විද්යාලය: ෙමම විශව්විද්යාලෙය් මූලික 
පහසුකම්වලින් සමන්විත භාෂා විද්යාගාරයක් 
පිහිටුවා ඇත. අංග සම්පූර්ණ භාෂාගාරයක් 
පිහිටුවීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 16. ඌව ෙවල්ලසස් විශව්විද්යාලය : ෙමම 
විශව්විද්යාලෙය් මූලික පහසුකම්වලින් සමන්විත 
භාෂා විද්යාගාරයක් පවතී.  

  21 වැනි සියවෙසේ උසස ් අධ්යාපනය සඳහා වන 
ව්යාපෘතිය යටෙත් ලැබුණු මූල්යමය පතිපාදන මත 
අංගසම්පූර්ණ භාෂාගාරයක් පිහිටුවීම සඳහා මූලික 
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.  

 17. ෙසෞන්දර්ය විශව්විද්යාලය: 21 වැනි සියවෙසේ 
උසස ් අධ්යාපනය සඳහා වන ව්යාපෘතිය යටෙත් 
ලැබුණු මූල්යමය පතිපාදන මත අංග සම්පූර්ණ 
භාෂා විද්යාගාරයක් පවතී.  

 ෙමම විශව්විද්යාල යටෙත් පවතින සියලුම උසස ්අධ්යාපන 
ආයතන හා පශච්ාත් උපාධි ආයතනයන්හි ද අංග සම්පූර්ණ 
භාෂාගාර පිහිටුවීම සඳහා අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබ්. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, සම්පූර්ණ පිළිතුරක් 

ලබා දීම පිළිබඳව. ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළා, විශ්වවිද්යාල 
මට්ටමින් භාෂා විද්යාගාර සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව. නමුත් 
ෙම් භාෂා විද්යාගාර තුළ ඒ පුහුණුව ලබා ෙදන සිසුන් පමාණය 
පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සිසු ජනගහනයට 
සාෙප්ක්ෂව ඉතා කුඩා මට්ටෙම් භාෂා විද්යාගාරයි පිහිටුවලා 
තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම අද යුගෙය් අවශ්යතාව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඉංගීසි භාෂා පගුණතාව වර්ධනය වන ආකාරයට ෙම් 
භාෂා විද්යාගාර ස්ථාපනය කිරීමයි. ඉතින් මා ඔබතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි, සිසු ජනගහනයට සාෙප්ක්ෂව ෙම් ලබා දුන්නු 
භාෂා විද්යාගාර පමාණය මදි ෙන්ද කියලා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්තටම සිසු 

ජනගහනයට අනුව මදි. හැබැයි, සිසුන්ෙග් සහභාගිත්වය අනුව 
අතිරික්තයි. ඒ නිසා ෙම්වාට එන්න කියලා අද අපි ශිෂ්යෙයෝ 
උනන්දු කරවනවා. ඒ අනුව ශිෂ්යයන්ෙග් උනන්දුව කමානුකූලව 
වැඩි ෙවනවා. දරුෙවෝ එන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, 
තවමත් ඒ කාමරවල හිස් පුටු තිෙබනවා ; හිස් ෙම්ස තිෙබනවා; හිස් 
ෙකොම්පියුටර් තිෙබනවා. අපි හිතන්ෙන් කමානුකූලව ෙම්ක 
වර්ධනය ෙවයි කියලායි.  ඒ අනුව අපි ෙම්වාෙය් පමාණයත් වැඩි 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් පිළිගත්තා ෙම් භාෂා 
විද්යාගාරවල හිස් පුටු තිෙබනවා කියලා. ඒ හිස් පුටු තිෙබන්න 
පධානතම ෙහේතුව විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාෙග් අධ්යාපනික වැඩ 
සටහන තුළ යම්කිසි අනිවාර්ය කිරීමක් ෙනොමැතිවීමයි. ඔබතුමා 
දන්නවා, අද යුගයට අවශ්ය උපාධිධාරින් උපාධිය ලබා ෙගන 
රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට යන ෙකොට  ඉංගීසි භාෂා පවීණත්වය අති 
වැදගත් ෙවනවා කියලා.  ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව යම්කිසි අනිවාර්ය 
කිරීමක් තුළින්,  යම්කිසි උත්ෙත්ජනයක් ලබා දීම තුළින් අෙප් 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය ජනගහනයට ෙම් භාෂා විද්යාගාර තුළ ඉංගීසි 
භාෂා පගුණතාව,  භාෂා පචලිත්වය ලබා දීම සඳහා උනන්දු 
කරවීෙම් වැඩ සටහනක් ඔබතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් කියාත්මක 
කරන්න බැරි ඇයි? ෙමොකද, ඔබතුමා ෙහො ඳට ෙසොයලා බැලුෙවොත් 
ඒ බව ෙපෙනයි. මම දකින විධියට විශ්වවිද්යාල ක්ෙෂේතය තුළ 
ඉංගීසි භාෂා සාක්ෂරතාව ෙලොකු දුර්වල මට්ටමක පවතිනවා.   

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්තටම විශ්වවිද්යාල තුළ 

දැනට අවුරුදු 15ක පමණ කාලයක සිටම උපාධිය සඳහා  ඉංගීසි 
පවීණතා පරීක්ෂණවලින් සමත්වීම අනිවාර්ය කර තිෙබනවා. 
හැබැයි, සම්පදායක් හැටියට විශ්වවිද්යාල ෙම් පශ්න පතෙයන් 
ළමයින් අසමත් කරලා නැහැ. ඒක තමයි තිෙබන කාරණය. 
විශ්වවිද්යාලවලට ඒ අයිතිය තිෙබනවා. සමහර විට ෙම් පශ්න 
පතයට ළමයින් ලකුණු 2,3,4 ගත්තත් ෙසෙනට් එකට පුළුවන් ඒ 
ළමයින්ව සමත් කරන්න. පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු සම්පදාය තමයි 
ඒ ඉංගීසි භාෂා පවීණත්ව පශ්න පතය අසමත් වුණත් ඒ දරුවන්ට 
උපාධිය ලබා දීම. හැබැයි, දැන් විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 
සභාව තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා, ඒ පශ්න පතය හරියට 
බලන්න, නියමිත ලකුණු ලබා නැත්නම් ඒ දරුවාට උපාධිය 
පදානය ෙනොකර ඉන්න. එතෙකොට ඒ දරුවාට ඒ පශ්න පතෙයන් 
පාස් වනතුරුම ෙපනී සිටින්න ෙවනවා.  ඒ නිසා ඉදිරි කාලෙය් ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙව්වි කියලයි අපි හිතන්ෙන්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය. ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාත් 

පිළි ගන්නවා ඇති 1956 ජාතිකත්වෙය් නාමෙයන් ආරම්භ කරපු ඒ 
මහා සමාජයීය විප්ලවෙය් ඵල විපාක අත්විඳින්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් අද අෙප් රෙට් තරුණ -ෙයෞවන- පරපුරටත්,  දරු 
පරපුරටත්, විශ්වවිද්යාල සිසු පරපුරටත් බව. විශ්වවිද්යාල මට්ටෙම් 
ඉංගීසි භාෂා පගුණතාව වර්ධනය කරන්නට ෙහොඳ උපෙද්ශකවරු, 
නිවැරදි භාෂා ෛශලිය අනුගමනය කරන උපෙද්ශකවරු, ඒ 
වාෙග්ම ජාත්යන්තර මට්ටෙම් ඉංගීසි භාෂා දැනුමක් අෙප් 
විශ්වවිද්යාල ක්ෙෂේතයට ලබා දිය හැකි ෙහොඳ ගුරුවරු ලබා දීලා -
ෙමොකද, භාෂා විද්යාගාර - language labs -  ලබා දුන්නාට මදි, 
ඒවාට ෙහොඳ උපෙද්ශකවරු ඉන්න ඕනෑ- ඒ අයත් ෙම්කට එකතු 
කරෙගන  අෙප් රෙට් ඉංගීසි භාෂා පගුණත්වය වර්ධනය කරන්නට 
කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? විෙශේෂෙයන් දළ ෙද්ශීය  

නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරන 
පතිපාදන කප්පාදු කරන යුගයක ඉංගීසි භාෂා පගුණත්වය වර්ධනය 
කරන්නට ඔබතුමන්ලා ගන්නා පැහැදිලි සකිය පියවර ෙමොකක්ද?                    

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා පශ්න වැලක් ඇහුවා. 

හැබැයි  ඒ පශ්න ගැන මම කනගාටු ෙවනවා.  1956 ජාතික භාෂා 
පතිපත්තිය ෙනොඑන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අෙපන්  සියයට 
90ක් පමණ අද ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.  ඒ නිසායි අප එෙහම 
කනගාටු ෙවන්ෙන්.  ඒ භාෂා පතිපත්තිය ෙගනාෙව් නැත්නම් අද 
ෙම් රෙට් ඉන්න මහාචාර්යවරු, ආචාර්යවරු, විද්යාඥයන්ෙගන් 
සියයට  90ක් අද නැහැ. ඒක තමයි පළමු වැනි කාරණය. ඒ භාෂා 
පතිපත්තිය  නිවැරදි ෙවලාවට, නිවැරදිව ගත්තු නිසා අද ඈත 
ගම්බද සාමාන්ය පවුල්වල, ෙගොවි පවුල්වල දරුෙවෝ උඩට ආවා.  
අපත් එෙහම ආවා. ඒක හරි.  [බාධා කිරීමක්] එෙහම කියන්න 
එපා.  රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක වුණාය  කියා  අද  ඉන්න 
මහාචාර්යවරුන්ට, අද ඉන්න විද්යාඥයන්ට,  අද ඉන්න 
ගුරුවරුන්ට ඉංගීසි භාෂාව බැරි වුෙණ් නැහැ.  ඒ අය  ඉංගීසි භාෂාව 
ඉෙගන ගත්තා.  පහු ෙවලා ඉංගීසි භාෂාව ඉෙගන ගත්තා. පමාද  
ෙවලා ඉංගීසි භාෂාව ඉෙගන ගත්තා. පළමු උපාධි ෙය් ෙනොෙවයි 
Master’s Degree එෙක්දී ෙහෝ PhD එෙක්දී ෙහෝ   ෙහොඳටම ඉංගීසි 
භාෂාව ඉෙගන ගත්තා.  ඒ නිසා ඉතාම නිවැරදි ෙවලාවක ගත්තු 
නිවැරදි පතිපත්තියක් නිසා, ඒ පනස් හෙය් විප්ලවය නිසා ෙම් රෙට් 
මහා සමාජ, ආර්ථික ෙපරළියක් වුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.  

හැබැයි ෙම් ගරු මන්තීතුමා කියන කාරණෙය්ත් ඇත්තක් 
තිෙබනවා. අද වනෙකොට  ෙම් දරුවන්ෙග් ඉංගීසි භාෂා දැනුම ඉහළ  
දැමීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපි හුඟක්               
පාඨමාලා ඉංගීසි මාධ්යයට හරවා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අද වනෙකොට පාඨමාලාවලින් සියයට 70ක්  
පමණ කර ෙගන යන්ෙන් ඉංගීසි භාෂාෙවනුයි. ඒ නිසා ෙම් 
දරුවන්ට අනිවාර්යෙයන්ම ඉංගීසි භාෂාව ඉෙගන ගන්න ෙවනවා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කලා අංශෙයන්? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්. කලා අංශෙයන්. අද කලා අංශෙයන් ආර්ථික විද්යාව, 

භූෙගෝල විද්යාව- [බාධා කිරීමක්] සමහර විශ්ව විද්යාලවල සියයට 
සියයක්ම ඉංගීසි භාෂාෙවන් ඉෙගන ගන්නවා. සිංහල 
උගන්වන්ෙන් සිංහල භාෂාෙවන්. අද ආර්ථික විද්යාව, සමාජ 
විද්යාව, භූෙගෝල විද්යාව, පුරාවිද්යාව වාෙග් විෂයයන් සියයට 65ක්, 
70ක් විතර ඉෙගන ගන්ෙන් ඉංගීසි භාෂාෙවන්.  අමාරුෙවන් තමයි 
ඉෙගන ගන්ෙන්. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් අද විශ්වවිද්යාල තුළ 
ඉංගීසි දැනුම, ඉංගීසි අධ්යාපනය ෙව්ගෙයන් වැඩි ෙවමින් යන 
බවයි. අද  විශ්වවිද්යාලවලින් පිට ෙවන දරුවන්ට ඉංගීසි  ෙහොඳින් 
ලියන්න පුළුවන්.  ෙම් දරුවන්ට ෙහොඳට ඉංගීසි කියවන්න පුළුවන්. 
ඉංගීසි කථා කරන්න ටිකක් අමාරුකම් තිබුණා. ඒ, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ විශ්වවිද්යාලවල ඉංගීසිෙයන් කථා කරන්න තහනම් 
කරලා තිබුණු නිසායි. දැන් ඒ තහනම් නීතිය නැහැ. ඒ නිසා 
දරුෙවෝ දැන් විශ්වවිද්යාල ඇතුෙළේ ඉංගීසිෙයන් කථා කරනවා. 
අනාගතෙය් විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට එන දරුවන්ට ෙහොඳට 
ඉංගීසි කථා කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 
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10. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අදාළව;  

 (i) 2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අ ෙප්ක්ෂිත ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ෙකොපමණද;  

 (iii) අද වන විට තිෙබන පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (v) එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක් 
තිෙබ්ද; 

 (vi) එම ආයතනය ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දරන 
වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන ලාභය 
ෙකොපමණද;  

 (vii) ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ්ය කාලීන සහ 
දිගු කාලීන ණය යනාදිෙයහි ෙම් වන විට පවතින 
මුළු එකතුව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட      வினா:  

(அ) நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைப ெதாடர்பாக,  
 (i) 2012ஆம் ஆண் ற்கான மற் ம் இற்ைற 

வைரயான இலாபத்ைத அல்ல  நட்டத்ைத ம்; 
 (ii) 2015 - 2016 ஆம் ஆண் க் காலப்பகுதியில் 

எதிர்பார்க்கப்ப ம் இலாபத்ைத அல்ல  
நட்டத்ைத ம்; 

 (iii) இன் ள்ளவாறான லதனம் மற் ம் 
ஒ க்கங்கைள ம்; 

 (iv) நி வனத்தில் ெதாழில் ாி ம் நபர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (v) அந்நி வனத்தில் மிைக பணியாளர்களா 
அல்ல  குைற பணியாளர்களா உள்ளனர் 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஊழியர் ஒ வ க்கான ெசல  மற் ம் ஊழியர் 
ஒ வ க்கான இலாபத்ைத ம்; 

 (vii) இன் ள்ளவா  வங்கி ேமலதிகப் பற் க டன் 
கு கிய காலப் ப கடன், ந த்தர மற் ம் 
நீண்டகாலப் ப கடன்கள் ஆகியவற்றின் 
ெமாத்தத்ைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state, pertaining to the Urban 
Development Authority - 

 (i) the profit or loss for the year 2012, and to 
date; 

 (ii) the profit or loss projected for the years 
2015-2016; 

 (iii) the capital and reserves as at today; 

 (iv) the number of people working in the 
institution; 

 (v) whether it is overstaffed or understaffed; 

 (vi) the cost per employee and profit per 
employee; and 

 (vii) the total of short term debts along with 
bank overdrafts, medium and long term 
debts as at today? 

(b) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) බදු අඩු කළ පසු ලාභය රුපියල් මිලියන එක්දහස ්
පනසඑ්කයි. (රුපියල් මිලියන 1,051) 

 (ii) 2015 - බදු අඩු කළ පසු ලාභය රුපියල් මිලියන 
එක්දහස ් පන්සියතිසඅ්ටයි. (රුපියල් මිලියන 
1,538) 

  2016 - බදු අඩු කළ පසු ලාභය රුපියල් මිලියන 
එක්දහස ්හත්සියනවයයි. (රුපියල් මිලියන 1,709) 

 (iii) පාග්ධන පමාණය රුපියල් මිලියන සියයයි.  

  සංචිත පමාණය රුපියල් මිලියන අසූදහස ්
නවසියදහහතයි. 

 (iv) පුද්ගලයින් 1,565යි. (එක්දහස ්පන්සියහැටපහයි) 

 (v) නැත. 

 (vi) 2013 වර්ෂය සඳහා ෙසේවකයකුට දරන ලද වියදම 
රුපියල් 547,590.00යි. (රුපියල් පන්ලක්ෂ 
හතළිසහ්ත්දහස ් පන්සියඅනූවයි) 

  ෙසේවකයකුෙගන් ලබන ලාභය රුපියල් 
549,713.00යි. (රුපියල් පන්ලක්ෂ 
හතළිසන්වදහස ්හත්සියදහතුනයි) 

 (vii) රුපියල් මිලියන විසිෙදදහස ් හයසියඅසූවයි. 
(රුපියල් මිලියන 22,680.00) 

(ආ) අදාළ නැත. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හිටපු අමාත්යවරයා වශෙයන් ඔබතුමාට අමාත්යාංශෙයන් 

ෙතොරතුරු ලබා ෙගන ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා මම හිතනවා. 2010 වර්ෂෙය් සිට අද වන තුරු 
ෙකොතරම් ඉඩම් පමාණයක් විකුණා ෙහෝ, දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම 
මත ෙහෝ ලබා ෙදන්න ෙවන් කරලා තිෙබනවාද කියන එක ගැන 
අපව දැනුවත් කරන්න පුළුවන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ අමාත්යාංශෙය් හිටපු නිසා 

දන්නවා, ලාභය ලැෙබන්ෙන් ඉඩම් විකිණීම නිසා ෙහෝ බද්දට දීම 
නිසාය කියලා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ෙමතරම් ලාභයක් 
ලබන්න හැකි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉඩම් විකිණීම නිසාද, දීර්ඝ 
කාලීනව ඒ ඉඩම් බදු දීලා තිෙබන නිසාද? 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි ඉදිරි කාලෙය්දී ඔබතුමා ෙවත ඒ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්නම්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් ආයතනය උපයන ලාභය තුළින් ෙකොපමණ ෙගවල් 
සංඛ්යාවක් හදලා තිෙබනවාද? ෙම් කටයුත්ත ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශයට බාර දීලා 
නැත්ෙත් ඇයි? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත්යාංශයට නිශ්චිත කාර්යයක්  පැවරී තිෙබනවා. නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියටත් නිවාස ඇතුළු නාගරික සංවර්ධනය ආශිත 
පුළුල් කටයුතුවලට මැදිහත් වීම කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුවයි 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නිවාස ඉදිකිරීෙම් වැඩසටහන 
කරන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙම් දවස්වල අෙප් UDA එක තුළින් ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීමක් සිදු කරනවා. ඒ 
ෙගවල්වල වාසය කරන අහිංසක ජනතාවට විරුද්ධව තමයි ෙම් 
තීරණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. හුඟ ෙදෙනකු කියනවා, 
"කරුණාකරලා අපිට ෙමතැනම ඉන්න ෙදන්න. නැත්නම් විකල්ප 
ඉඩමක් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් ලබා ෙදන්න" කියලා. නමුත් 
ඒකත් පතික්ෙෂේප කරලා ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ඉඩම් අත් පත් කර 
ගැනීෙම් කටයුත්ත කරෙගන යනවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කය 
කියන්ෙන් ඔබතුමා ෙග්ත්, මෙග්ත් දිස්තික්කයයි. සුද්දන්ට ඉඩම් 
විකුණලා ෙම් අමාත්යාංශය ෙමතරම් ලාභයක් ලබා ගන්ෙන් 
ෙමවැනි කටයුත්තක් කරන්නද, නැත්නම් අවුරුදු 30ක්, 40ක් ඒ 
ෙගවල්වල පදිංචි ෙවලා හිටපු ඒ අහිංසක අය එතැනම පදිංචි කරලා 
ෙම් ෙකොළඹ දිස්තික්කය අලංකාර කරන්නද කියලා මම දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙකොළඹ දිස්තික්කය අලංකාර දිස්තික්කයක් බවට පරිවර්තනය 

කර තිෙබන බව ඔබතුමාත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාත් ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී පිළිෙගන එයට පශංසා කර තිෙබනවා.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යුඑන්පී එෙකන් තමයි කෙළේ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, යූඑන්පී එක කළා නම් -[බාධා කිරීමක්] යූඑන්පී 

එෙකන් කරපු හදිය ගැන මම කියන්ෙන් නැහැ.  අෙප් කාලෙය් 
විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමාත්, ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාත් 
බාරෙගන ඉටු කර ති  ෙබන ෙම් කටයුත්ත ඔබ, ෙම් මුළු රටම, 
ෙලෝකෙය් විවිධ රටවලින් පැමිණි සැම ෙදනා අගය කරලා 
තිෙබනවා. අපි එතැන ඉඳලා පටන් ගනිමු. තමුන්නාන්ෙසේ කියන 
ෙම් නගරෙය් වාසය කරන කිසිෙවකුට විකල්පයක් ෙනොදී ෙම් 
ව්යාපෘතිවලට අයත් භූමිෙයන් ඉවත් වීමට සිදු වන්ෙන් නැති බවත් 
අපි ඉතා ඕනෑකමින් කියනවා. ඒ ලැෙබන විකල්පය තමාෙග් 
සමාජ බැඳීම්වලට කිට්ටුතම ස්ථානවලින් ලැෙබන බවට අපි 
සහතික වනවා. 

 
 

තබ්ෙබෝව අභය භූමියට සම්බන්ධ වනභූමිය : ව්යාජ 
ඔප්පුව 
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11. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පුත්තලම දිසත්ික්කෙය්, විල්පත්තුව ජාතික 
වෙනෝද්යානය හා අඛණ්ඩව බැදී ඇති 
වීරක්කුලිෙචෝෙල - එළුවන්කුලම ෙයෝජිත 
රක්ෂිතයට අයත් තබ්ෙබෝව අභය භූමිය හා බැඳී 
පවතින අක්කර 250ක භූමි පෙද්ශයක් එච්. වී. ඒ. 
ෆාම් ආයතනය මගින් ෙම් වන විට බැෙකෝ යන්ත 
ආධාරෙයන් එළි ෙපෙහළි කරන බවත්; 

 (ii) රජයට අයත් ෙමම වනාන්තර භූමිය සඳහා ව්යාජ 
ඔප්පුවක් සකසා ඇති බවත්; 

 (iii) වනාතවිල්ලුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් ෙමම 
වනාන්තර භූමිය සඳහා සකස ් කර ඇති ව්යාජ 
ඔප්පුව සඳහා නීත්යනුකූලභාවයක් ලබා දීමට 
කටයුතු කර ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත ආයතනය වනාන්තර භූමිය තුළ සිදු කරනු 
ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා නීත්යනුකූල අවසරය 
ලබාෙගන තිෙබ්ද;  

 (ii) වනජීවී හා පුරාවිද්යා රක්ෂිතද පිහිටි ඉහත සඳහන් 
පෙද්ශෙය් එච්. වී. ඒ. ෆාම් ආයතනය පවත්වා 
ෙගන යාම නිසා දැඩි පරිසර හානියක් සිදු වන බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්,  එම තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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சுற்றாடல், ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தின் வில்பத்  ேதசிய 
வனப் ங்கா டன் இைடயறா  இைணந் ள்ள 

ரக்குளிச்ேசாைல - எ வான்குளம் உத்ேதச 
வன ஒ க்கத்திற்கு ெசாந்தமான தப்ேபாவ 
சரணாலயத் டன் இைணந்ததாக 
அைமந்தி க்கும் 250 ஏக்கர் நிலப்பரப்  தற்ேபா  
எச். .ஏ.பாம் நி வனத்தினால் ெபக்ேகா 
இயந்திரத்ைதக் ெகாண்  

ப் ரவாக்கப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 
 (ii) அரசாங்கத்திற்கு ெசாந்தமான இந்த 

வனப்பரப்பிற்கு ேபா யான உ திெயான்  
தயாாிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த வனப்பரப்பிற்காக தயாாிக்கப்பட்ட ேபா  
உ திக்கு வனாத்தவில் வ பிரேதச ெசயலாளர் 
சட்ட அங்கீகாரத்ைதப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ த் ள்ளார் என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  நி வனம் வனப் பிரேதசத்தில் 

ேமற்ெகாண்  வ கின்ற நிர்மாணிப் க க்கு 
சட்டாீதியான அ மதி 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) வனசீவராசிகள் மற் ம் ெதால்ெபா ளியல் 
ஒ க்கங்கள் அைமந் ள்ள இப்பிரேதசத்தில் 
எச். .ஏ. பாம் நி வனம் 
ேபணிவரப்ப கின்றைமயால் ெப ம் சுற்றாடல் 
ேசதம் ஏற்ப ப ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இந்நிைலையத் த ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a land of 250 acres in extent which is linked 
with Wilpattu National Forest Reserve of 
Puttalam District and attached to Tabbowa 
Sanctuary, coming under the proposed 
Veerakkulicholai-Eluwankulama Forest 
Reserve, is being cleared by H.V.A. Farm 
Company by using backhoes; 

 (ii) a bogus deed has been  executed on this 
state-owned forest land; and 

 (iii) Vanathawilluwa Divisional Secretary has 
taken steps to legalize the bogus deed 
executed on this forest land? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether lawful permission has been 
obtained pertaining to the constructions 
carried out by the aforesaid institution; 

 (ii) whether he accepts the fact that the 
operation of H.V.A Farm Company in the 
aforesaid area where there are 
archaeological and wildlife reserves, causes 
a severe environmental damage; and 

 (iii) if so, whether steps will be taken to prevent 
that situation? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - சுற்றாடல், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 
Environment and Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අභියාචනා අංක 35/7007 
යටෙත්, පුත්තලම දිසත්ික්කෙය්, වනාතවිල්ලුව 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, රාල්මඩුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම්, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තු 
පාලනෙය් පැවැති වීරක්ෙකොඩිෙචෝෙල්, 
එළුවන්කුලම පෙද්ශෙයන් අක්කර 225ක්  
එච්.වී.ඒ.ෆාම්ස ් ආයතනය ෙවත පැවරීමට කටයුතු 
කරන ෙලසට 2008.02.25 වන දින  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය මඟින් වන සංරක්ෂණ ජනරාල් 
ෙවත නිෙයෝගයක් නිකුත්  කරන ලදී.  

  ඒ අනුව ඉහත සථ්ානෙය් අක්කර 225ක්  දිසත්ික් 
ඉඩම්  පරිහරණ කමිටුෙව්  නිර්ෙද්ශය සහ අන්තර් 
අමාත්ය කමිටුෙව් අනුමතිය  මත ඉහත ආයතනය  
ෙවත පැවරීම සඳහා 2008.09.25වන දින  
වනාතවිල්ලුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත භාර දී 
ඇත.   

  ෙමම බිම් ෙකොටස ්තුළ එම ආයතනය මඟින් එළි 
කිරීම් සිදු කරන බව වාර්තා වී  ඇත.   

 (ii) ෙනොදනී. 

 (iii) ෙනොදනී. 

(ආ) (i)   ෙමම බිම් ෙකොටස ් ෙම් වන විටත් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තු පාලනයට ඇතුළත් ෙනොවන 
බැවින් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අවසරයක් ලබා ගැනීම  අදාළ ෙනොෙව්.  

 (ii)  පරිසර හානියක් සිදු වන්ෙන් නම් ඒ පිළිබඳව 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් ෙසොයා බලා  
කටයුතු කිරීමටත්, වයඹ පළාත් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙය් අධීක්ෂණයට ෙයොමු කිරීමටත් කටයුතු 
කරන බව දන්වමි.  

      (iii) ඉහත අංක (ii) අනුව වයඹ පළාත් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය මඟින් ද ෙම් සම්බන්ධෙයන් පියවර ගත 
හැක.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉඩම් පමාණය, ඔබතුමන්ලාෙග් 
අයිතිෙයන් එහා තිෙබනවාය කියා ඔබතුමා සඳහන් කරනවා. 
හැබැයි, ෙම් සීමාෙවන් එහා පැත්ෙත් තිෙබන්ෙන් නැවතත් 
ඔබතුමන්ලාට අයිති  ඉඩම්. ෙම් අය ඒ ඉඩම්වලට ඇතුළු ෙවනවාද,  
නැද්ද, එම ඉඩම් යම් යම් පරිහරණයන්ට ලක් ෙවනවාද, නැද්ද 
යන්න ගැන අනවරතව ෙසොයා බලන වැඩ පිළිෙවළක් දැනට 
තිෙබනවාද කියා පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාත්යතුමාෙගන්  මා දැන ගන්නට කැමතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙසොයා  බලන්නට පුළුවන්. අප ලබන 

23ෙවනි  සඳුදා  සියලුම  DFOsලා සහ RFOsලා කැඳවා 
තිෙබනවා.  අවශ්ය නම් මට ෙම් පශ්නය ගැන ඒ පෙද්ශය භාර 
DFO  ෙගන් අසා, 23වන දින එනෙකොට වාර්තාවක් ෙග්න්න කියා 
අද දැනුම් ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි,  ඒ පශ්නය  ගැන ෙසොයා බැලීමට එවැනි 

ආකාරෙයන්  මැදිහත් වීම ගැන  ඔබතුමාට  මෙග් ෙගෞරවනීය  
ස්තුතිය පුද කරනවා.  

ඒ එක්කම ෙම් පශ්නයට අදාළම නැති වුණත්, මා ඔබතුමාට 
ෙම් කාරණය කියනවා. ලබන සතිෙය් ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු  නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා තවම  එක 
අතුරු පශ්නයයි ඇසුෙව්. අතුරු පශ්න ෙදකකින් මම නවත්වන්නම්. 
නැත්නම් අසාධාරණයි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔය අතුරු පශ්නෙයන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මාතර දිස්තික්කෙය්,  අකුරැස්ස මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්,  

මාලිම්බඩ  පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය්,  බිෙසෝෙදොළ කියන 
පෙද්ශ ය  ඓතිහාසික සහ  පාරිසරික  වැදගත්කමක් තිෙබන 
පෙද්ශයක්. අතීතයත් එක්ක සම්බන්ධකම් කියන, සිංහරාජෙය්ම 
යම් ෙකොටසක් තිෙබනවාය කියන ෙම් පෙද්ශෙය්,  පාෙද්ශීය 
සභාෙව් මැදිහත් වීමක් මතය කියා ෙම් රක්ෂිතය විනාශ  ෙවන 
ආකාරයට එක පුද්ගලෙයක්  තමන්ෙග් ෙගදරට පාරක්  කපමින් 
ඉන්නවා. ඒ ගැනත්  ෙසොයා බලන්නය කියා මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙමවැනි තීන්දුවක් 
ෙදන්න පාදක වුණු ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
එෙහම නම් නඩු ෙගොනුව ෙගනැවිත් පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ. 

ෙමොකද, මට සපයා ඇති ෙතොරතුරු අනුවයි මා පිළිතුරු දුන්ෙන්. 
ෙම් සිද්ධිය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 2008 වර්ෂෙය්දී. මීට අවුරුදු 
6කට කලින්. මා ඔබතුමාට ෙයෝජනාවක් කරන්නම්. ඊළඟ 
උපෙද්ශක කාරක සභාව ෙම් මාසෙය්දී පැවැත්ෙවනවා. ඔබතුමා 
එයට සහභාගි වන්න. එදිනට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු 
සියල්ල අදාළ නිලධාරින්ෙගන් ලබා ෙගන එන්නම්.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඇවිල්ලා ඒ 

සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න. 

පශ්න අංක 12 -3718/'13- (1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ්යන්තර 

ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට  පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 

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

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13 -4164/'13- (1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා (ෙද්ශීය ෛවද්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க - சுேதச ம த் வத் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous 
Medicine) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

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

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය. 

 
 

ෙකොළඹ නගර සංවර්ධනය සහ නගර අලංකාර 
කිරීෙම් වැඩ සටහන : ෙද්ෙපොළ ඉවත් කිරීම 

ெகா ம்  நகர அபிவி த்தி மற் ம் நகர அலங்காிப்  
நிகழ்ச்சித்திட்டம்: அகற்றப்ப ம் ெசாத் கள் 

COLOMBO URBAN DEVELOPMENT AND BEAUTIFICATION 
PROGRAMME: REMOVAL OF PROPERTIES 

 
4599/’13 

7. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා (ගරු ෙමොහමඩ් 
අසල්ම් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு 
ெமாஹமட் அஸ்லம் சார்பாக) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 
Mohamed Aslam) 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1);  

(අ) ෙකොළඹ නගර සංවර්ධන හා නගර අලංකාර කිරීෙම් වැඩ 
සටහන් කියාත්මක කිරීම ෙවනුෙවන් ෙකොළඹ 10, 
මාලිගාවත්ත ෙපෙදෙසේ ඇපල්වත්ත, ආර්. බී. වත්ත යන 
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සථ්ානවල පිහිටි පදිංචිකරුවන්ෙග් නිවාස ඉවත් කිරීමට 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් තීරණයක් ෙගන 
තිෙබ්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එෙසේ නම්, ඉහත සථ්ානවලින් කඩා ඉවත් කිරීම 
පිණිස හඳුනා ෙගන තිෙබන නිවාස සහ අෙනකුත් 
ෙද්පළ සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම නිවාස සහ ෙද්පළවල හිමිකරුවන්ෙග් නම්, 
ලිපිනයන් සහ වරිපනම් අංක කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ெகா ம்  நகர அபிவி த்தி மற் ம் நகர அலங்காிப்  
நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத அ ல்ப த் வதற்காக ெகா ம்  
10, மாளிகாவத்ைத பிேளஸ், எபல்வத்ைத, ஆர். பீ. 
வத்ைத ஆகிய இடங்களில் அைமந் ள்ள வதிேவாாின் 

கைள அகற் வதற்கு நகர அபிவி த்தி 
அதிகாரசைப தீர்மானித் ள்ளதா என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில், ேமற்ப  இடங்களி ந்  இ த்  
அகற் வதற்காக இனங்காணப்பட் ள்ள 

கள் மற் ம் ஏைனய ெசாத் க்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கள் மற் ம் ெசாத் க்களின் 
உாிைமயாளர்கள  ெபயர்கள், கவாிகள் 
மற் ம் வாிப்பண இலக்கங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state whether a decision has been taken by 
the Urban Development Authority to remove the 
houses belonging to the residents of Applewatta 
and R.B. Watta in Maligawatta, Colombo 10 with 
a view to implementing the Colombo Urban 
Development and Beautification Programmes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) if so, of the number of houses and other 
property identified to be removed from the 
above locations; and  

 (ii) the names, addresses and the assessment 
numbers of the proprietors  of the aforesaid 
houses and the property?  

(c) If not, why? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

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

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

 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) පළමු අදියර යටෙත් මාළිගාවත්ත ෙපෙදෙසේ ඇපල් වත්ත 
වත්ෙතහි නිවාස 97කි. ෙදවන අදියර යටෙත් නිවාස හඳුනා 
ගැනීෙම් පරීක්ෂණ සිදු ෙවමින් පවතී.  

 (ii) ඇමුණුමහි**  දක්වා ඇත.  

(ඇ)  අදාළ නැත.  

 

 
තිකුණාමලය පිටත වටරවුම් මාර්ග ව්යාපෘතිය: 

විසත්ර 
தி மைல ெவளிப் றச்சுற் வட்டப் பாைதக் 

க த்திட்டம் : விபரம் 
TRINCOMALEE OUTER CIRCULAR ROAD PROJECT: DETAILS 
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8. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු ඉරාන් විකමරත්න 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு இரான் 
விக்கிரமரத்ன சார்பாக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon.  Eran 
Wickramaratne) 
මහාමාර්ග,  වරාය  සහ  නාවික  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) තිකුණාමලය පිටත වටරවුම් මාර්ගය ඉදි කිරීම 
සඳහා වූ ව්යාපෘතිය දැනටමත් ආරම්භ කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එය ආරම්භ කරනු ලැබූෙය් කවදාද;  

 (iii) ව්යාපෘතිය නිම කිරීම සඳහා ෙයෝජිත දිනය 
කවදාද;  

 (iv) ෙනො එෙසේ නම්, එකී ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරනු 
ලැබීමට නියමිතව ඇත්ෙත් කවදාද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?    

(ආ) (i) තිකුණාමලය පිටත වටරවුම් මාර්ගය ව්යාපෘතිය 
සඳහා ෙකොන්තාත්තුව පදානය කළ සමාගෙම් නම 
කවෙර්ද;  

 (ii) එකී සමාගමට පදානය කළ   ෙකොන්තාත්තුෙව් මුළු 
වටිනාකම ෙකොපමණද;  

 යන්නත් එතුමා  ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?    

(ඇ) (i) ෙමම ව්යාපෘතියට අරමුදල් සපයන ආකාරය 
කවෙර්ද; (එනම් එයට අරමුදල් සපයනුෙය් ණයක් 
සහ/ ෙහෝ පදානයක් මඟින්ද)    

 (ii) ව්යාපෘතියට අරමුදල් සැපයීම සඳහා වග කිව යුතු 
පාර්ශව්යන්ෙග් පෙභ්දනය සහ එක් එක් පාර්ශව්ය 
විසින් සපයනු ලබන මුදල කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தி ேகாணமைல ெவளிப் றச்சுற் வட்டப் 
பாைத நிர்மாணத்திற்கான க த்திட்டம் 
ஏற்ெகனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாெறனின், அ  எப்ேபா  
ஆரம்பிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iii) க த்திட்ட த்த க்ெகன உத்ேதசிக்கப் 
பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம் 

 (iv) இன்ேறல், ெசால்லப்பட்ட க த்திட்டம் எப்ேபா  
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தி ேகாணமைல ெவளிப் றச்சுற் வட்டப் 
பாைதக் க த்திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தம் வழங்கப் 
பட் ள்ள கம்பனியின் ெபயைர ம்; 

 (ii) ெசால்லப்பட்ட கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்ட 
ஒப்பந்தத்தின் ெமாத்தப் ெப மதிைய ம் 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இக்க த்திட்டத்திற்கு 
நிதி தவியளிக்கப்படவி க்கும் (அதாவ , கடன் 
ஒன்றின் லமாகவா மற் ம்/ அல்ல  ெகாைட 
ஒன்றின் லமாகவா நிதியளிக்கப்பட ள்ள ) 
வழி ைறைய ம்; 

 (ii) இக்க த்திட்டத்திற்கு நிதியளிப்பதற்குப் ெபா ப் 
பாக ள்ள தரப் கள் மற் ம் ஒவ்ெவா  
தரப்பினா ம் நிதியளிக்கப்பட்ட ெதாைக பற்றிய 
விபரங்கைளத் தனித்தனியாக ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Project for construction of 
Trincomalee Outer Circular Road has 
already been commenced; 

 (ii)  if so, as to when it was commenced; 

 (iii) the date proposed for completion of the 
Project; and 

 (iv) if not, as to when the said Project is due to 
be commenced? 

(b) Will he also inform this House of - 

 (i) the name of the company to which the 
contract for the Trincomalee Outer Circular 
Road Project was awarded ; and  

 (ii) the total value of the contract awarded to the 
said company? 

(c) Will he state - 

 (i) the manner in which this Project will be 
funded (i.e. whether it is to be funded by 
way of a loan and /or grant); and 

 (ii) the breakdown of parties responsible for 
funding the Project and the amount funded 
by each party? 

(c) If not, why? 
 
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ெந ஞ்சாைலகள், 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Highways, 
Ports and Shipping)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

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

(අ) (i)  නැත.  

  මූලික සැලසුම් හා ඇස්තෙම්න්තු සකස් කර ගිවිසුම අත්සන් 
කර ඇත. මුදල් පතිපාදන ලබා ගැනීෙම් ගිවිසුම (Loan 
Agreement) අවසන් කර ෙනොමැති බැවින්, ක්ෙෂේතෙය් 
වැඩ ආරම්භ කර නැත.  

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) මුදල් පතිපාදන ලබා ගැනීෙම් ගිවිසුම (Loan Agreement) 
අත්සන් කර ෙනොමැති බැවින්, ක්ෙෂේතෙය් වැඩ ආරම්භ 
කරන හා අවසාන දිනය තීරණය කර ෙනොමැත. 

 (iv) ව්යාපෘතිය සඳහා පතිපාදන අනුමත වූ පසු වැඩ ආරම්භ 
කිරීමට නියමිතව ඇත. 

(ආ) (i) හුනාන් ෙරෝඩ් ඇන්ඩ් බිජ් කන්ස්ටක්ෂන් ගෲප් 
ෙකෝපෙර්ෂන් (Hunan Road & Bridge Construction 
Group Corporation)  

 (ii) රුපියල් 34,364,502,393.00කි. (රුපියල් මිලියන 34,364.5) 

(ඇ) (i) ණය මුදලක් ෙලස ව්යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් ලබා ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂා කරයි. 

 (ii) ණය ලබා ෙදන ආයතනය මඟින් සියයට 85ක් සහ ශී ලංකා 
රජය විසින් සියයට 15ක් වශෙයන් ෙයදවීමට ෙයෝජිත වී 
ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
නුවරඑළිය ඉහළ උන්නතාංශ කී ඩා සංකීර්ණය : 

විසත්ර 
வெர யாவில் கடல் மட்டத்தி ந்  

மிக யரமான விைளயாட் த் ெதாகுதி : விபரம் 
HIGH ALTITUDE SPORTS COMPLEX IN NUWARA-ELIYA : 

DETAILS 
4661/’13 

14.ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு இரான் 
விக்கிரமரத்ன சார்பாக) 
(The Hon.  John Amaratunga  on behalf of the  Hon.  Eran 
Wickramaratne) 
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):   

(අ) (i) නුවරඑළිෙයහි ඉහළ උන්නතාංශ කී ඩා 
සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන 
ලද්ෙද් කවදාද; 
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 (ii) ඉහත කීඩා සංකීර්ණය ඉදි කිරීම සඳහා 
ෙකොන්තාත්තුව භාර ෙදන ලද සමාගෙම් නම 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඉදි කිරීම් කටයුතු කිරීම සඳහා ඉහත සමාගම 
ෙතෝරා ගැනීමට ෙහේතු ක වෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙම ම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) නුවරඑළිෙයහි ඉහළ උන්නතාංශ කීඩා 
සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම සඳහා වන ව්යාපෘතිෙය් 
සමසත් පිරිවැය ෙකොපමණද? 

 (ii) එම ව්යාපෘතියට අරමුදල් සපයන පාර්ශව්ය ෙහෝ 
පාර්ශව්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (iii) අරමුදල් සැපයීම සඳහා එක් පාර්ශව්යකට වඩා 
වැඩි පමාණයක් සම්බන්ධ වී සිටින්ෙන් නම්, එම 
පාර්ශව් අරමුදල් සපයන ආකාරය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා  ෙම ම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வெர யாவில் கடல் மட்டத்தி ந்  
மிக யரமாக அைம ம் விைளயாட் த் 
ெதாகுதியின் நிர்மாணத்திற்கு ேகள்விப்பத்திரம் 
ேகாரப்பட்ட  எப்ேபாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ெசான்ன விைளயாட் த்ெதாகுதிைய 
நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட 
கம்பனியின் ெபயைர ம்; 

 (iii) ேமற்ெசான்ன கம்பனிைய இந்நிர்மாணத்திற்காக 
ெதாி ெசய்தைமக்கான காரணங்கைள ம் 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வெர யாவில் கடல் மட்டத்தி ந்  
மிக யரமாக அைம ம் இவ்விைளயாட் த் 
ெதாகுதிெயான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கான 
க த்திட்டத்தின் ெமாத்தச் ெசலைவ ம்; 

 (ii) இக்க த்திட்டத்திற்கு நிதியளிப்  ெசய்ய ள்ள 
தரப்பின் அல்ல  தரப்பினாின் ெபயைர ம்/
ெபயர்கைள ம்; 

 (iii) நிதியிட ல் ஒன் க்கு ேமற்பட்ட தரப்பினர் 
ஈ பட் ள்ளனர் எனின், அத்தரப்பினர் 
நிதியளிப்ைப ெவவ்ேவறாக ம் 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Sports:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) as to when the tenders were called for the 
construction of the High Altitude Sports 
Complex in Nuwara-Eliya; 

 (ii) the name of the company to which the 
contract for construction of the said  Sports 
Complex  was awarded ; and 

 (iiii) the reasons for selection of the aforesaid 
company for the construction? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the total cost of the project to construct a 
High Altitude Sports Complex in Nuwara 
Eliya ;  

 (ii) the name/s of the party or parties who are to 
fund the project; and  

 (iii) if more than one party is involved in 
funding, the breakdown of funding among 
the parties? 

(c) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 

(අ) (i) ෙම් සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) නුවරඑළිය ඉහළ උන්නතාංශ කීඩා සංකීරණයක් ඉදි කිරීම 
සඳහා වූ විෙශේෂ ඉල්ලීමක් ෙනොමැති ෙයෝජනාවක් 
(Unsolicited proposal) අමාත්යාංශය ෙවත ලැබී ඇති අතර 
එම ෙයෝජනාව දැනට අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන 
ලද සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් මඟින් අධ්යයනය කරමින් 
පවතී. 

  ෙමම අධ්යයනෙයන් පසුව ලැෙබන නිරීක්ෂණවලට අනුව 
ඉදිරි කටයුතු සිදු කරනු ලැෙබ්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නි ෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 

මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ මතුව ඇති අර්බුදය 

சுகாதாரத் ைறயி ள்ள ெந க்க  
CRISIS IN  HEALTH SECTOR 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

වනවා, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. මා ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට ගිය කල 
ගැනයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අප රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ දිගින් දිගටම විවිධ අර්බුද 
ඉස්මතු ෙවමින් පවත්නා බව ෙපෙන්. සෑම සතියක් හැර සතියකම 
පාෙහේ එක් පාර්ශ්වයක් ෙහෝ අෙනක් පාර්ශ්වයක් විසින් වැඩ 
වර්ජන කියාත්මක කරනු ලබන තත්ත්වයක් තුළ ෙසෞඛ්ය අංශ 
අර්බුදය දිෙනන් දින උග අතට හැෙරමින් පවතී.  

රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය වෙරක වැඩ වර්ජනය 
කරනු ලබන අතර, තවත් වෙරක රජෙය් ෙහද නිලධාරින්ෙග් 
සංගමය ද, පසු දින සමස්ත ලංකා ෙහද සංගමය ද වැඩ වර්ජනෙයහි 
නිරත වන තත්ත්වයක් දක්නට ලැෙබ්.  

ඉන්පසු අතුරු ෛවද්ය ෙසේවා හා වින්නඹු ෙසේවිකාවන් ද, 
පරිපූරක ෛවද්ය වෘත්තීන් ද එම කියා මාර්ගයට එළැෙඹනු දක්නට 
ලැෙබ්. ෙමම තත්ත්වය නවතාලීෙම් හැකියාව ඇති කිසිෙවකුදු ඇති 
බවක් ෙනොෙපෙන්.  

ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් හා නිලධාරිවාදෙය් අසාර්ථකත්වයන් 
මඟින් ෙමම තත්ත්වය වඩාත් සංකීර්ණ කරනු ලැෙබ්. 

ෙමම සිදුවීම් ෙපෙළහි ආසන්නතම අංගය වන්ෙන් 
නුවරඑළිෙය් ෛවද්යවරුන් විසින් වැඩ වර්ජනය කරන බවට කළ 
අනතුරු ඇඟවීමයි.  

ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය කියාත්මක කරනු ෙවනුවට එය 
අසාර්ථක කරමින් අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු එකිෙනකා ෙවත 
ෙබෝලය මාරු කරමින් සිටින තත්ත්වය විසින්, ෙමම සියල්ල 
වඩාත් අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත්ෙකොට ඇත.  

ෙම් සියල්ල ෙනොසලකා ෙඩංගු හා  වකුගඩු ෙරෝගය ෙව්ගෙයන් 
පැතිර යමින් තිෙබ්.  

ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් බිඳ වැටීම ෙහේතුෙවන් මුළුමහත් රටවැසි 
ජනතාවම ෙම් වනවිට මහත් අසීරුතාවකට පත්ව ඇත. 

අප සියලු ෙදනාම ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් ෙරෝගී වූ ජාතියක් 
බවට පත්වීම ෙමහි අවසාන පතිඵලය විය හැක.  

ෙමම තත්ත්වය වඩාත් නරක අතට හැරීමට පථම රජය විසින් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගැනීමට අදහස් කරන්නා වූ පියවර කවෙර්ද 
යන්න පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා විසින් ෙමම සභාව දැනුවත් 
කරන්ෙන්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද වනෙකොටත් මුළු  
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය්ම ෛවද්යවරු වැඩ වර්ජනයක 
ෙයෙදනවා. ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් ෛවද්යවරුන් ඇතුළු 300කට 
අධික නිලධාරින් පිරිසක් ඊෙය්ත්, අදත් ෙම් වැඩ වර්ජනෙය් ෙයදී 
සිටින්ෙන් රජෙය් පබල ඇමතිවරයකුෙග් කියා කලාපය 
ෙහේතුෙකොටෙගනයි. ඒ ඇමතිවරයා විසින් කරන ලද පකාශන, 
කියා, තර්ජන ෙහේතුෙකොට ෙගන ඊෙය් සහ අද  දින ඒ දිස්තික්කය 
තුළ  ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු අඩපණ ෙවලා තිෙබනවා.  ඉතින් 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි අද ෙම් රටට උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
ෙම් පිළිබඳව අපි ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් පිළිතුරක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද දින ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් ෙනොමැති වීම ගැන අපි කනගාටු වනවා. ෙම් යන 
පිළිෙවෙළේ හැටියට එතුමාෙගන් අපට උත්තරයක් ලැෙබනෙකොට 
අපි ඉතුරු ෙවලා සිටියිද දන්ෙන් නැහැ,  

ස්තුතියි.  

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management and Leader of the House 
of Parliament)  
ඊළඟ රැස්වීම් දිනෙය් දී ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා 

පිළිතුරු ෙදන්න  බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  
  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7 හි විධිවිධානවල සහ 2011.04.07 වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක්  සඳහන්ව  
තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ. භා. 1.30 සිට අ. 
භා. 6.30 දක්වා විය යුතු ය. අ. භා. 2.30 ට  ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7(5) 
කියාත්මක විය  යුතුය." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික 

වාර්තාව - 2013 
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சின் வ டாந்த அறிக்ைக - 

2013 
ANNUAL REPORT OF  MINISTRY OF FINANCE AND 

PLANNING - 2013 
 

[2.21 p.m.] 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Deputy Speaker, I move,  
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“In this House that an Adjournment Debate be held on the Annual 
Report of the Ministry of Finance and Planning for 2013.” 

I am very happy to move this Adjournment Motion 
today to indicate and vindicate the economic revival 
reached by the Sri Lankan Government. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please!  The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 
 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு 

ேகசு சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and                 
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 Sir, I will read this in Sinhala also.  

"මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාව 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාව කල් තැබීෙම් අවස්ථාෙව් 
විවාදයක් පැවැත්විය යුතු බව ෙමම ගරු සභාවට මම ෙයෝජනා 
කරමි."   

අපි හිතනවා ෙම්ක ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක් බව. ෙමවැනි  
කාරණයක් ගැන ආණ්ඩුව මඟින්ම විවාදයක් ෙගන ඒම ඉතාම 
වැදගත්. ෙමොකද, හැම ෙවලාෙව්ම විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්, 
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පුරුද්ද වී තිෙබන්ෙන්              
ශී  ලංකාව ආර්ථික අංශෙයන් කඩා වැටුණු රටක් බවට ෙලෝකයාට 
ෙපන්වීමයි. 

සාමාන්යෙයන් මුළු ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම සංවර්ධනය 
ෙහොඳයි කියන එක පිළිගන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, සංවර්ධනය කියන්ෙන් කුමක්ද? රෙට් ආර්ථික 
වර්ධනයට ෙහේතු වන කාරණා ෙමොනවාද? යටිතල පහසුකම් - 
infrastructure - ඇති කිරීමට වුවමනායි. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙමම රජය පත් වන විට 
රට තිබුණු තත්ත්වය අප කා හටත් ෙහොඳින්ම අවෙබෝධ ෙවනවා. 
ඒක අමතක කරන්නට බැහැ. උදාහරණයක් මම කියන්නම්. එදා 
ෙකොළඹ ඉඳලා ගාල්ලට යන්න, මාතරට යන්න පැය තුනක් 
හතරක් ගත ෙවනවා. ෙමොරටුව, පානදුර, කලුතර පෙද්ශ වල වාහන 
තදබදය තිබුෙණොත් ඒකට දවස් භාගයක් ගත ෙවනවා. අද මිනිත්තු 
50කින් ෙකොළඹ සිට ගාල්ලට යෑමට අධිෙව්ගී මාර්ග ෙමම රජය 
විසින් සාදා දී තිෙබනවා. දැන් ඉන් ඔබ්බට එනම්, මාතරටත් 
යන්නට පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවක 
පිරිෙසන් ගාල්ෙල් ඉඳලා වැඩට එන අය ඉන්නවා. ඒ අය මුලදී 
ෙලොකු පශ්නයකට මුහුණ පෑවා, ඉන්න තැනක් නැතිව. Boarding 
places ෙහොයන්නට ඕනෑ; ඒවාට ගාසත්ු ෙගවන්නට ඕනෑ. උපයන 
වැටුෙපන් සමහර විට භාගයක් පමණ boarding placesවලට 
ෙදන්නත්, අෙනකුත් ෙද්වල්වලට වියදම් කරන්න ෙවනවා. 

හැබැයි, අද ඒෙගොල්ලන්ට පාර්ලිෙම්න්තුව අවසන් ෙවන්ෙන් සවස 
හයට වුණත්, හතට වුණත් මිනිත්තු 50න් ගාල්ලට ගිහින් හැම දාම 
තමන්ෙග් දරු පවුලත් සමඟ ගත කරලා, නැවත උෙද් පාන්දර 
නැඟිටලා, අපි ෙදහිවල ඉඳලා, වත්තල ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එනවා වාෙග් සැනසිලි සිතකින් රාජකාරියට පැමිණීෙම් වරපසාදය, 
වාසනාව උදා කර දුන්ෙන් ෙම් රජය බව අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. 
එෙහම නම්, මහින්ද චින්තනය ෙමොන තරම් අගනා චින්තනයකින් 
නැඟුණු වැඩ පිළිෙවළක් ද, සංවර්ධනයක් ද කියන එක අපට 
පැහැදිලි ෙවනවා. රට පමණක් ෙනොෙවයි, මනුෂ්යා හැදීමත් මහින්ද 
චින්තනෙය් මූලික පරමාර්ථය වන බව විරුද්ධ පක්ෂය දැන ගත 
යුතුයි.  

අපි දන්නවා, විරුද්ධ පක්ෂය කවදත් උගුරට ෙහොරා තමයි 
ෙබෙහත් ෙබොන්ෙන් කියලා. මට කියන්න, ෙම් ආණ්ඩුව කරපු 
ෙහොඳ ෙදයක් ගැන, සංවර්ධනයක් ගැන, හදපු අධිෙව්ගී මාර්ග 
ගැන, ස්ථාපිත කරන ලද වරාය ගැන,  ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන අද 
වන තුරු ෙහොඳක් කියලා තිෙබනවාද කියලා. අෙප් විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් සංවිධායක ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා ඒ කාලෙය් 
මෙග් ෙහොඳ මිතෙයක්. මම අහෙගන හිටියා එතුමා ගුවන් 
විදුලිෙයන් කියනවා, "ෙම් පාරවල් කන්න ද?" කියලා. ඔබතුමාට 
ඇහුණාද දන්ෙන් නැහැ. මම ඒකට පිළිතුරක් දුන්නා. "පාරවල් 
කන්න ෙනොෙවයි. ෙමෙහම කියන මිනිසුන්  පාර මැද්ෙද් තියලා, 
තාර ටිකක් දාලා, පුච්චන්න තමයි පාරවල් හදලා තිෙබන්ෙන්." 
කියලා. ෙමොකද, ඉතුරු වුණු තාර තිෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීම්] අද 
යාපනයට,-  මෙග් ෙහොඳම මිතුරාෙග් බිරිඳ ගරු විජයකලා 
මෙහේස්වරන් මහත්මිය  අපි ෙහොඳට හඳුනනවා ෙන්. දැන් යාපනයට 
ෙකොයි තරම් ඉක්මනට යන්න පුළුවන්ද? මම අෙප් ජනමාධ්ය හා 
පවෘත්ති අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ට කිව්වා, යාපනයට ගිහින් එමු 
කියලා. ඉක්මනට යන්න ඕනෑ නිසා පියාසර කරලා යමු; ෙචොපර් 
එෙකන් යමු කිව්වා. ඒ අය කිව්වා, "අයිෙයෝ එපා සර්, යාපනයට 
ගිහින් එන්න ගත වන්ෙන් පැය පහයි නැත්නම් පහ මාරයි " 
කියලා. යාපනයට ගිහින් අෙප් ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් 
මන්තීතුමියෙගන් කර්තෙකොෙළොම්බන් අඹ ටිකක් අරෙගන; 
මුරුංගා ටිකක් අරෙගන, ෙකොට්ට ෙකෙලංගු ටිකක් අරෙගන ආපසු 
රෑට ෙගදරට එන්න පුළුවන් අවස්ථාව උදා කර දුන්ෙන් කවුද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද Marine Drive  
එකට ගිහින් බලන්න. ෙමන්න පුදුමය. ෙමන්න විප්ලවය. ෙමන්න 
ආර්ථික විප්ලවය. එදා යාපනෙය් මනුෂ්යෙයකුට යාපනෙය් ඉඳලා 
ෙකොළඹට එන්න බැහැ. ෙකොළඹ ඉඳලා යාපනයට යන්නත් බැහැ. 
ගිෙයොත් ෙකොටි මරනවා, ෙගනියන බඩු ටික ඔක්ෙකොම උදුර 
ගන්නවා. අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එදා, duty ෙගවන්නට 
ඕනෑ, ෙකොටින්ට බඩු ටික ෙදන්න ඕනෑ. ෙකොටින් ඒ අයවත් 
බිල්ලට ගත්තු එම කාලකණ්ණි යුගය අවසන් කෙළේ අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව බව අද කවුරුත් 
පිළිගන්නවා. අද වැල්ලවත්ෙත් Marine Drive ගිහින් බලන්න. 
[බාධා කිරීමක්] From Paris to London or from Amsterdam to 
Germany or from London to Spain, there are very luxurious 
buses. They have even washing or toilet facilities inside the 
bus. The same type of buses are now plying from Colombo 
to Jaffna through the Marine Drive. All the Jaffna people 
know it; your people know it. You know it better; you 
understand it better because you are involved with your 
leader, the Hon. Douglas Devananda to develop Jaffna. 
President Mahinda Rajapaksa has made the Jaffna people to 
feel that they are part and parcel of Sri Lanka. ඕනෑ නම්, 
Ramakrishna Mission එකට ගිහින් බලන්න, Marine Drive 
එකට ගිහින් බලන්න. හැම දාම රෑ 9.00ට  එෙහම නැත්නම් උෙද්ට 
ගිහින්, weekend එක ගත කරලා සන්ෙතෝෂෙයන් ආපසු එනවා. 
[බාධා කිරීමක්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද සිංගප්පූරුව ගැන කථා 
කරනවා. සිංගප්පූරුව develop වුෙණ් ෙකොෙහොමද? සිංගප්පූරුව 
කියන්ෙන් ෙපොඩි රටක්.  ඒෙක්  ෙමෙලෝ ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] There is no raw material; there is no tea, 
rubber and coconut, but මුහුද ෙගොඩ කළා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ජාතිවාදය වර්ධනය කෙළේ කවුද? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒක අහපු එක ෙහොඳයි. ජාතිවාදය වර්ධනය කෙළේ, 1983 දී 

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් එවකට හිටිය නායක ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයා පස ් දවසක්- [බාධා කිරීමක්] ගරු විජයකලා 
මෙහේස්වරන් මන්තීතුමිය, ඔබතුමිය  කථා කරන්න එපා. ඔබතුමිය 
දන්නවා ෙදමළ ජනතාව වින්ද දුක. මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
නැඟිටලා ෙවනත් seat එකක ඉඳෙගන වුණත් ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා ෙම් පශ්නය  අහපු එක ගැන. අපි ඒක    
දන්නවා. එදා ඇමතිවරු telephone directory එක                     
අරෙගන වැල්ලවත්තට ගිහින්, ෙදමළ ජනතාවට ගැහුවා;            
මැරුවා; කඩවල් කැඩුවා; ෙගවල් කැඩුවා. [බාධා කිරීමක්]              
එදා ෙපොඩි ළමයින් සියලු ෙදනාම අපි Hindu College                   
එෙක්     සහ     ෙවනත්    තැන්වල     තමයි    තබාෙගන   සිටිෙය්.  
அன்  அவர்கள் அகதிகளாக இ ந்தார்கள். எனக்கு நன்றாக 
நிைன க்கு வ கின்ற . එතෙකොට ගැහුෙව් කවුද?  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
කවුද?  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
එදා තමයි 1983 කළු ජූලිය. ලංකාෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, 

ෙලෝක ඉතිහාසෙය්ත් එය ලියැවිලා අවසානයි. එය ෙලෝක 
ඉතිහාසෙය්ත් ලියැවිලා අවසානයි. ඒ කළු ජූලිය නිසා තමයි ෙදමළ 
ජනතාව උරණ වුෙණ්. [බාධා කිරීමක්]  

Sir, there is a way of behaving for a Member of this 
House. The Hon. Ajith Perera, a new Member, though 
being a lawyer is shouting standing from somewhere else. 
You have to discipline him. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ajith P. Perera, go to your seat please. Hon. 

Azwer, now your time is over. 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I just began my speech. දැන් බලන්න, Ramakrishna 

Mission එෙක් හැම වර්ෂෙය්ම 'கம்பன் விழா' -   

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ajith P. Perera. 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මිනිත්තු පහයි 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා මෙග් නම 

සඳහන් කළා. ඒ වාෙග්ම මෙග් වෘත්තියත් සඳහන් කළා. එතුමාට 
අයිතියක් නැහැ එෙහම පුද්ගලයකුෙග් නම සඳහන් කරන්න. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමාට ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න  පුළුවන්. මෙග් වෘත්තිය මට ෙලොකුයි. එතුමාට 
වෘත්තියක් නැති වුණාට මට කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, do not refer to Members by their names.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I  asked you to bring him to order and discipline him 

as a Member of this House if he does not know how to 
behave. Let him behave well.  He is not in his seat, he is 
standing somewhere else and shouting. I hope the Hon. 
John Amaratunga will teach him a good lesson. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මෙග් රස්සාවට ඒක බලපානවාද? මෙග් රස්සාවට ඒක 

බලපාන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Mattala Rajapaksa International Airport එක ගැන 

කිව්වා. හම්බන්ෙතොට Mattala Rajapaksa International 
Airport එක නරකයි ලු. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ 
airport එක මුළු ෙලෝකයම පිළිෙගන අවසානයි. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, your time is over.  
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, give me five more minutes.  
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I will give you only one more minute.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
The whole world has accepted that there should be and 

there must be an alternative airport in a country and that is 
the Mattala Rajapaksa International Airport.  

එය පමණක් ෙනොෙවයි. කිකට් ගහන අෙප් ළමයින් ගිහිල්ලා 
අද තරග කරනවා. The Second Test match is beginning at 
Headingley today, and we will, Insha Allah, win that test 
match today and bring glory to the country. Today, all the 
countries - India, West Indies, New Zealand and Australia 
- are willing to come to Sri Lanka. Those days they did 
not come because there were not enough grounds. Now, 
there is an international ground in Hambantota. The 
Pallekele International Cricket Stadium has been 
developed; R. Premadasa Stadium has been developed. 
That is how we are building up this nation.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, please wind up now.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
There is one last matter I want to refer to.  Sir, today's 

"Daily News" states, - this is not something that I am 
saying - I quote: 

"Sri Lanka can become another Asian economic success story - 
ADB President Despite three decades of conflict, Sri Lanka has 
managed to become one of the most..." 

ෙම්වා අහෙගන ඉන්න බැහැ. කන ඇතුෙළේ තාර දැම්මා 
වාෙගයි.   

"....successful countries in Asia in terms of social development 
indicators - especially health and education, the President of the 
Asian Development Bank (ADB), Takehiko Nakao said." 

Do you even know his name? It further goes on to 
state, I quote:  

"...since the end of civil war in May 2009, Sri Lanka has been 
recording solid rates of growth and is on course to surpassing last 
year's rate of  7.3% in 2014,..." 

I must thank the officials of the Ministry, the Minister 
of Finance, His Excellency the President and the 
Secretary, Dr. P.B. Jayasundara and also Mr. Ajith Nivard 

Cabraal, the Governor of Central Bank, who submitted 
the Annual Report. Sir, he has gone and addressed, only 
last week, a very good conference in Singapore and there 
is a picture in the "Daily News" of 18th June, 2014, 
depicting the Central Bank Governor greeting M. Zink, 
Citi’s ASEAN Head and Citi Country Officer of 
Singapore.  Sir, the "Daily News" further states, I quote: 

" Sri Lanka will reach a per capita income in excess of US$ 7500 in 
six years said Central Bank Governor, Ajith Nivard Cabraal." 

Therefore, Sir, in all matters we are developing; we 
are going ahead and  in 2020, Sri Lanka  will be the first 
country to fast develop in the Asian region. 
  

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Azwer. The Hon. (Dr.) Ramesh 

Pathirana to second the Motion.  

 
[අ.භා. 2.35] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අස්වර් මන්තීතුමා 

මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාව 
පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
හැටියට ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳව  විවාදය 
පැවැත්ෙවන ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීමට 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳවත්, සමාජෙය් ඉදිරි ගමන 
පිළිබඳවත් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මෙග් ෙගෞරව 
පූර්වක ස්තුතිය ඔබතුමාට පුද කර සිටිනවා.  

මෑත ඉතිහාසය තුළ අෙප් රට ලබා ගත් ආර්ථික පගතිය 
වාෙග්ම ෙම් කලාපීය රටවල් ලබන ආර්ථික පගතියත් එක්ක ඉදිරි 
කාලෙය්දී ෙලෝක ආර්ථික ෙක්න්දය බටහිර කලාපෙය් ඉඳලා 
නැ ෙඟනහිර කලාපයට විස්ථාපනය වන ෙකොට, මීට අවුරුදු 
200කට, 300කට ෙපර කාර්මික විප්ලවෙයන් පතිලාභ ෙනොලබපු 
අෙප් රට වාෙග් රටවල් ශක්තිමත් ආර්ථිකයන් සහිතව නැඟී සිටින 
යුගයක් උදා වන විට ඒ යුගය ෙවත ශී ලංකාව ෙයොමු කරලා, අෙප් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලා මැද කලාපෙය් ආදායම් ලබන රටක 
තත්ත්වෙය් ඉඳන් ඉහළ ආදායම් ලබන කලාපෙය් රටක 
තත්ත්වයට අෙප් රට පත් කරන්න අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා හැටියට එතුමාෙග් ආර්ථික 
පතිපත්ති, දැක්ම කියාත්මක කරවන ෙම් යුගෙය් ශක්තිමත්ව දීර්ඝ 
කාලීන ආර්ථික වැඩ සටහනක් හරහා අඛණ්ඩව සියයට 7ක, 8ක, 
9ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් පවත්වාෙගන යන්නට දායකත්වය 
ලබා දීපු පතිපත්ති සම්පාදකයන්ට, ඒ ෙවනුෙවන් දායකත්වය ලබා 
දුන් රාජ්ය ආයතනවලට වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සෑම 
ෙකනකුටම අපෙග් ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද කරන්න අප ෙමය 
අවසථ්ාවක් කරගන්න ඕනෑ. ෙමොන බාධක තිබුණත්, මෑත 
ඉතිහාසය තුළ - 2009, 2010, 2011 කාල වකවානුව තුළ- අපි 
දකින ඉතා වැදගත් ලක්ෂණය තමයි  ෙලෝකෙය් ෙමොන ආර්ථික 
අර්බුද තිබුණත්, ෙතල් මිල ෙකොපමණ ඉහළ ගියත්, ෙම් රටට 
බලපාන විවිධ පශ්න ෙලෝක තලෙය් ඇති වුණත් ඉතාම 
ශක්තිමත්ව  අෙප් ආර්ථිකය ෙහොඳ මට්ටමකට ළඟා ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එක. ඒ නිසා "ඔබ ජීවත් වුණු ජීවන මට්ටම, 
ජීවන රටාව මීට අවුරුදු දහයකට වඩා, මීට අවුරුදු විස්සකට වඩා 
ෙහොඳ තත්ත්වයකට අද පත්ෙවලා තිෙබනවාද'' කියලා ෙම් රෙට් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජීවත් වන පුද්ගලයන්ෙගන් ඇහුෙවොත්,  ඔවුන්ෙගන් සියයට 
95කට වාෙග් කියන්න පුළුවන් ෙවයි, ''අෙප් රෙට් ආර්ථිකය, අෙප් 
ෙපෞද්ගලික ආර්ථිකය අද ෙහොඳ මට්ටමකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා''ය කියන කාරණය.   

අපට මතකයි, ෙම් රෙට් හිටපු  ජනාධිපතිවරෙයක් වුණු 
ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් පතිපත්ති දැක්ෙම් එතුමා කියා තිබුණා, 
එතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වුෙණොත් ෙසෙරප්පු නැතුව ගමන්  
කරන අෙප් අම්මලා තාත්තලාට ෙසෙරප්පු දාෙගන යන්න පුළුවන් 
යුගයක් උදා කරනවාය, ෙසෙරප්පු දා ෙගන යන ෙකනාට සපත්තු 
දාෙගන යන්න පුළුවන් යුගයක් උදා කරනවාය, බයිසිකලයක් 
නැති ෙකනාට බයිසිකලයක් ගන්නත්, බයිසිකලයක් තිෙබන 
ෙකනාට ෙමෝටර් සයිකලයක් ගන්නත්, ෙමෝටර් සයිකලයක් 
තිෙබන ෙකනාට අවශ්ය ෙවනත් රථවාහනයක් ගන්නත් අවශ්ය 
ආර්ථික පසුතලය සකස් කරනවාය කියලා. ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සිහිනය සැබෑ වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමන්ෙග් කාල වකවානුව තුළදීයි කියන කාරණය අපට 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි  අද 
ෙම් රෙට් විශාල දියුණුවක් විවිධ පැතිකඩ හරහා ඇති වී  
තිෙබන්ෙන්. අපට අවශ්යයි, ෙම් තත්ත්වය ස්ථාවර කර ෙගන ඉදිරි 
කාලෙය්දී වඩාත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟන්නට.  

ඒ ෙවනුෙවන් මහ බැංකුව පුෙරෝකථනය කරලා තිෙබන පරිදි 
වෙග්ම විවිධ අංශයන්හි විවිධ දියුණුව සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දී  ෙම් 
ර ෙට් ආර්ථික දියුණුව ෙවනුෙවන් ෙසේවා අංශෙයන් සපයන 
දායකත්වය සියයට 51ක් හැටියටත්, කර්මාන්ත අංශෙයන් තිෙබන 
දායකත්වය සියයට 41ක් හැටියටත්, කෘෂිකර්මාන්ත අංශෙයන් 
තිෙබන දායකත්වය සියයට 7ක් හැටියත් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.  

අපට අවශ්යයි,  ශක්තිමත් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් හරහා ෙම් 
රෙට් ෙසේවා අංශය ඉදිරි කාලෙය්දී වඩාත් ශක්තිමත් තලයකට 
ෙගන එන්නට. ඒ සඳහා අවශ්ය පසුතලය සකස් කරලා තිෙබනවා.  

මට ෙපර කථා කළ ගරු අස්වර් මන්තීතුමා  කථා කළා වාෙග් 
එතුමා සඳහන් කළ  මාර්ග පද්ධතිය විතරක් ෙනොෙවයි,  අද අෙප් 
රෙට් මාර්ග පද්ධතිය ෙලෝක පසිද්ධ තත්ත්වයට පත් කරලා 
අධිෙව්ගී මාර්ග ඇති කරලා තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, මෑත 
ඉතිහාසය තුළ ෙම් රෙට් සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම සෑම 
ගමකටම විදුලි බලය ලබා ෙදන්නටත් කටයුතු කළා. අපි දන්නවා,  
'විදුලමු ශී ලංකා' ව්යාපෘතිය යටෙත් සෑම නිවසකටම - එක නිවසක් 
තිෙබන ස්ථානයකටත්- රජය මඟින් විදුලි දිගුකිරීම්  ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කළ බව. අද  අෙප් පළාෙත් නිෙවස්වලින් සියයට 98ක් 
වාෙග් විදුලි බලය ලබා දී තිෙබනවා. විදුලි බලය ලබා දීම අතින් 
ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයකට අෙප් රට පත් කරලා තිෙබනවා.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් කලාපෙය් 
තිෙබන රටවලින් පැය 24ම විදුලිය ලබා ෙදන්ෙන් අෙප් රට 
හැරුණු විට භූතානය විතරයි කියලා. භූතානෙය් කුඩා 
ජනගහනයක් ඉන්ෙන්; ඉතාම විශාල ෙලස ජල සම්පත තිෙබනවා. 
ඔවුන් ජල විදුලිය ඉතාම ඉහළ මට්ටෙමන් උත්පාදනය කරනවා.  
ඒ හැෙරන්නට ෙම් කලාපෙය් පැය 24ක් විදුලිය ලබා ෙදන එකම 
රට ලංකාව පමණයි. ඉන්දියාවට ගිෙයොත්, පාකිස්තානයට 
ගිෙයොත්, ඇෆ්ගනිස්තානයට ගිෙයොත්, ෙන්පාලයට ගිෙයොත් සියයට 
100ක් නිෙවස්වලට පැය 24ම විදුලි බලය ලබා ෙදන්න එකම 
රටකටවත් තව අවුරුදු 20කටවත් බැරි ෙවයි කියන කාරණය 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පත්යක්ෂ ෙවන කාරණයක්.  හැබැයි, අප ඒ 
තත්ත්වයට ඇවිත් සිටිනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පාරවල් ටික 
හැදුවා විතරක් ෙනොෙවයි,  විදුලිබලය දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කම විශාල පමාණයක් කියාත්මක කළා. 
අප ජීවත් වන ගාලු දිස්තික්කෙය්, අප ජීවත් වන නගරවලට 
ගම්මානවලට -සෑම ගමකටම නළ ජලය ලබා දී තිෙබනවා.- නළ 

ජලය ලබා දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි,  අති විශාල පජා ජල 
ෙයෝජනා කම රාශියක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ඉතාම දුෂ්කර අනුරාධපුර, 
ෙපොෙළොන්නරුව පෙද්ශවලට -විෙශේෂිත අවශ්යතා තිෙබන 
පෙද්ශවලට- ජල සැපයුම ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. 
ෙම් සියල්ලටත් ඉහළ ගිය ඉතාම විශිෂ්ට ගණෙය් දියුණුවක් ෙම් 
රෙට් දුරකථන අංශෙය් විදුලි සංෙද්ශ අංශෙය් ඇති කර තිෙබනවා. 
අද ෙම් රටට බටහිර යුෙරෝපෙයන් ආවත්, ඇෙමරිකාෙවන් ආවත්, 
ෙමොන රෙටන් ආවත් පිළිගන්නා කාරණයක් තමයි අෙප් විදුලි 
සංෙද්ශ ෙසේවාවන් ෙලෝක මට්ටමට ඉතාම අනර්ඝ තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. ෙමන්න ෙම් පසුතලයත් සමඟ 
අපට පුළුවන් ෙවයි, ඉදිරි කාලෙය්දී අෙප්  ෙසේවා අංශය වඩාත් 
ශක්තිමත් කරන්න. අන්න ඒ ෙවනුෙවන් තමයි අප ඉදිරි කාලෙය්දී 
කටයුතු කළ යුත්ෙත් කියන කාරණය අප ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
මතක තබා ගන්න අවශ්යයි. අෙප් රට දියුණු කරන්න අවශ්ය නම් 
කර්මාන්ත අංශයට අවශ්ය දායකත්වය ලබා ෙදන්න ඕනෑ වාෙග්ම 
ඉදිරි කාලෙය්දී අෙප් ෙසේවා දැනුම ෙක්න්දීය ආර්ථිකයක් 
ෙවනුෙවන් ෙයොමු කිරීමට වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න 
අවශ්යයි.   

ෙලෝකය පිළිගත් කමයක් තිෙබනවා. දැනුම ෙක්න්දීය 
ආ ර්ථිකයක්   - Knowledge Economy Index - ෙවනුෙවන් අප 
කළ යුතු සමහර කරුණු තිෙබනවා. ඒ සමහර කරුණු ඉතාම 
ෙහොඳින් මෑත ඉතිහාසය තුළ කර තිෙබනවා. තවත් සමහර කරුණු 
වඩාත් ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්යයි.  අන්න ඒ දැනුම ෙක්න්දීය 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැඟීෙම්දී අෙප් රෙට් කළ යුතු  ෙවනස්කම් 
ෙවනුෙවන්, අධ්යාපනය සහ මානව සම්පත සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් අපට විශාල ලකුණු පමාණයක් ලැෙබනවා. ඒ අතින් 
අප විශාල පිරිසකට පාථමික, ද්විතීයික අධ්යාපනය ලබා ෙදන්න 
වාෙග්ම සැලකිය යුතු පිරිසකට තෘතීයික අධ්යාපනය ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා. හැබැයි, තෘතීයික අධ්යාපනෙය් වෘත්තීමය 
පුහුණු අවස්ථා, හැකියාවන් පගුණ කර ගැනීම පිළිබඳව තිෙබන 
අවස්ථා තවත් පුළුල් කළ යුතුයි කියන ස්ථානෙය් අප රැඳී සිටිනවා. 
දැනුම ෙක්න්දීය ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැඟීෙම්දී අපට බලපාන 
තවත් කරුණක් තිෙබනවා. එහිදී අප ඉතාම පසුගාමීව සිටිනවා. ඒ 
කාරණය තමයි නව පර්ෙය්ෂණ, ෙසොයා ගැනීම් සහ නව 
පර්ෙය්ෂණ ෙසොයා ගැනීම් ආයතනික මට්ටමින් ආෙයෝජනය 
කිරීෙම්දී ඇති කරන දිරි දීමනා කියන තත්ත්වය. ෙම් තත්ත්වය 
අෙප් රෙට් ඉතාම පසුගාමී තත්ත්වයක තමයි තිෙබන්ෙන්.  
තාක්ෂණය ෙව්වා, කෘෂි කාර්මික අංශය ෙව්වා, අෙනකුත් අංශ 
ෙව්වා, නව ෙසොයා ගැනීම් කිරීම ෙවනුෙවන් අප කරන 
උත්ෙත්ජන පාසල් මට්ටෙම්දී විශ්වවිද්යාල මට්ටෙම්දී ඉතාම 
පසුගාමී තත්ත්වය තිෙබන්ෙන්. අවාසනාවකට වාෙග්, 
විශ්වවිද්යාලවලත් පර්ෙය්ෂණ මට්ටෙම් ආයතන - Research Units 
- කරන කාර්ය භාරය පිළිබඳව අපට සතුටු වන්න බැහැ. ෙම් අංශය 
ටිකක් පසුගාමී මට්ටමක තිෙබනවා. ෙම් අංශය ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අවශ්යයි. හැබැයි, අනික් පැත්ෙතන් පරිගණක සාක්ෂරතාව 
හා අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීම පිළිබඳව මෑත ඉතිහාසය තුළ අපට 
ෙහොඳ වර්ධනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
ඉතාම පැසසුම් කටයුතු කාරණයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෑත ඉතිහාසය තුළ 
පරිගණක සාක්ෂරතාව ශීඝෙයන් දියුණු ෙවලා සියයට 35ක, 40ක 
මට්ටමට ගියා වාෙග්ම, විදුලි සන්ෙද්ශ ෙසේවාෙව් තිෙබන ෙම් 
දියුණුවත් එක්ක ඉදිරි කාලෙය්දී වැඩි පිරිසකට අන්තර්ජාලය 
ෙහොඳින් භාවිත කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවයි. 
ඒක ඉතාම වැදගත් කාරණයක්.  ඒ වාෙග්ම අප කනගාටු විය යුතු 
කාරණයකුත් තිෙබනවා. මෑත වකවානුව තුළ ෙම් අන්තර්ජාලය 
භාවිත කර සිදු වන විවිධ අකටයුතුකම් පිළිබඳව පසිද්ධියක් දීලා,  
අන්තර්ජාලය භාවිතය ෙම් සමාජෙයන් ඈත් කර තබන්න 
අවශ්යයි, අෙප් දරුවන් එයින් වළක්වා ගන්න අවශ්යයි කියන 
කාරණය සමාජගත කරන්න උත්සාහ කළා. දරුවන් අනර්ථකාරී 
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කටයුතුවලින් ආරක්ෂා කර ගන්නවා වාෙග්ම, අප මතක තබා ගත 
යුතු සත්යයක් තිෙබනවා. ෙම්  ෙලෝක තත්ත්වයන් එක්ක අපට 
අන්තර්ජාලය සහ පරිගණක සාක්ෂරතාව පිළිබඳ කරුණ 
ෙකෙසේවත් බැහැර කළ ෙනොහැකියි. ඒ නිසා අෙප් සෑම 
දරුෙවකුටම පරිගණකය හුරු කරන්න, අන්තර්ජාලය අතැඹුලක් 
ෙසේ භාවිත කිරීමට අවශ්ය පසුතලය සකස් කරන්න අප කටයුතු 
කළ යුතුයි. ඒක ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අප සෑම 
ෙදෙනක්ම පිළිගත යුතු සත්යයක්.  

මෑත ඉතිහාසය තුළ ඇති වුණු ෙම් තාක්ෂණික අධ්යාපනෙය් 
නව පවණතා එක්ක තාක්ෂණික දැනුම ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, 
අෙප් දරුවන්ට පාසෙල්දී ෙමන්ම විශ්වවිද්යාලෙය්දීත්, අනිකුත් 
තෘතීයික අධ්යාපන ආයතනවලදීත් ඉංගීසි භාෂාව කියා ෙදන්න 
වැඩසටහනක් සකස් කරන්න පුළුවන් නම් මා හිතන්ෙන් ෙගෝලීය 
තත්ත්වයන් යටෙත් ෙහොඳ ෙසේවා සපයන මධ්යස්ථානයක් බවට 
අෙප් රට පත් කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, එෙහම වුෙණොත් අදට වඩා විශිෂ්ට ෙහට දවසක් ෙම් 
රෙට් දරුවන් ෙවනුෙවන් නිර්මාණය කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි. 
අන්න ඒ ෙසේවා අංශය ශක්තිමත් කරන්න අප කටයුතු කළ යුතුයි.  

මෑත ඉතිහාසය තුළ කර්මාන්තකරණෙය් දැකපු විෙශේෂ අංශ 
පිළිබඳව සුළු සඳහනක් කරන්න මා කැමැතියි. මෑත ඉතිහාසය තුළ 
විෙශේෂෙයන්ම කුඩා සහ මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන්ට ඇති වුණු 
තත්ත්වයන් එක්ක අෙප් රෙට් සමහර කර්මාන්ත ඉතා ශීඝෙයන් 
දියුණුවට පත් වුණු ආකාරය අප දැක්කා. ඒ ගැන අප ඉතාම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දකුණු 
පළාෙත්, වැලිගම පෙද්ශ ෙය් ෙලෝකයට අවශ්ය ඉතාම 
අධිසුෙඛෝපෙභෝගී කුඩා යාතා නිපදවන කර්මාන්තශාලාවක් 
තිෙබනවා. ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් ආෙයෝජන එම 
කර්මාන්තශාලාවට ලැබී තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ඉතාම ෙකෝටිපති 
ව්යාපාරිකයන් තමන්ට අවශ්ය කුඩා රුවල් ඔරු නිෂ්පාදනය කර 
ගන්න ෙම් කර්මාන්තශාලාවට එනවා. එවැනි දියුණු තාක්ෂණයක් 
අද අෙප් රෙට් සමහර අංශවල තිෙබනවා.  

අප රෙට් ෙමෝටර් රථ එකලස් කිරීෙම් ව්යාපාර තිෙබනවා. 
අනාගතෙය්දී අෙප් රෙට් කුඩා ෙමෝටර් රථ නිෂ්පාදනය කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි. අපනයනය සඳහා ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න 
අපට පුළුවන්. දැනටමත් ෙම් කර්මාන්තය ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් 
සිදු ෙවනවා. පරිගණක හා විදුලි භාණ්ඩ නිෂ්පාදන අංශ, රබර් 
ආශිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අද ලංකාෙව් ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අංශ තවත් ඉහළ මට්ටමකට දියුණු කර 
ගත්ෙතොත්, අපට ෙහොඳ විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි. ඒ අංශ දියුණු කරන අතරම, අෙප් කෘෂිකාර්මික 
ක්ෙෂේතය ගැනත් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න අවශ්යයි. 
ෙමොකද, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ඉතාම 
විශාල පිරිසක් සාම්පදායික කුඹුරු ෙගොවිතැෙන් නිරත ෙවනවා. 
හැබැයි ආර්ථිකමය වශෙයන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ලැෙබන 
දායකත්වය ඉතාම ස්වල්පයක්. ඒ නිසා අපට ආර්ථිකමය වශෙයන් 
වටිනාකමක් ඇති ෙභෝග වගාව පිළිබඳවත්, කෘෂිකර්මෙය් නව 
තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම පිළිබඳව සහ ඵලදායීතාව පිළිබඳවත් 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු යුගයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් කරුණ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන ගමන්ම, ෙම් රෙට් 
මෑත ඉතිහාසය තුළ රාජ්ය අංශය ඉතාම ශක්තිමත් තත්ත්වයකට 
පත් කරලා ලක්ෂ 14කට රජෙය් රැකියා ලබා දීපු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අංශය 
එකට එකතු කරෙගන ෙම් රෙට් ෙහට දවස ෙවනුෙවන් වඩාත් 
ශක්තිමත් ගමනක් යන්නට අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්ය අෙප් රජයට 
තිෙබනවාය කියන එකත් මා පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
රජය මඟින් අෙප් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පමණක් ෙනොව 
ෙලෝකෙය්  ඉතාමත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තිෙබන රටක් බවට 
පත් කරන්න අපි සෑම ෙදෙනක්ම එකතු ෙවලා කටයුතු කරමුය 
කියා කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 2.47] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු රිචඩ් පතිරණ ඇමතිතුමාෙග් පුතයා -ෛවද්ය රෙම්ෂ් 

පතිරණ මන්තීතුමා- කථා කරනවා අහෙගන ඉන්න ෙකොට මට 
හිතුණා, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැදගත් 
මන්තීතුමන්ලා ඉන්නවා ෙන්ද කියලා. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
අවශ්ය ෙවන්ෙන් ෙම් වාෙග් බුද්ධිමත්, තර්කානුකූල කථා පවත්වන 
මන්තීවරුයි. මා ඒ කථාව කිව්ෙව් ඊට කලින් කථා කරපු ගරු 
මන්තීතුමා සහ ෙම් මන්තීතුමා කථා කරපු කථාවල් ෙදෙක් ෙවනස 
ගැන හිතලයි. ෙම් ගැලරිෙය් හිටපු සියලුම ෙදනා ඒ කථා අහෙගන 
සිටි නිසා ඔවුන්ටත් එෙසේම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලුම 
ගරු මන්තීතුමන්ලා එක වාෙග් ෙනොෙවයි කියලා  වැටෙහන්නට 
ඇති.  

ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී ඔහු විදුලිය, ජලය, විදුලි සංෙද්ශ, 
දැනුම ෙක්න්දීය අධ්යාපනය ගැන කථා කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
විදුලිය ගැන කථා කරන ෙකොට මට අහන්න තිෙබන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙම් දවස්වල ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට හැකියාව 
තිෙබනවා, ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව අයින් කරන්න. ඒ ඉන්ධන 
ගැළපුම් ගාස්තුව අයින් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද කියන පශ්නය 
අපට අහන්න තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් පුළුවන් ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිවරුන්ෙගන් අහන්න. ජලය ගැන 
කථා කළා. අෙප් ගරු අස්වර් මන්තීතුමා කිව්වා, ADB එෙක් 
සභාපතිතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවාය කියලා. මම ඔහුෙග් කථාව 
කිෙයව්වා. ඔහු කියලා තිබුෙණ්, "Water is leaking everywhere" 
කියලායි. ඔහු කියනවා, ෙබොෙහෝ ෙදනා ජලය පාවිච්චි කරනවා, 
නමුත් ඒවාට බිල් ෙගවන්ෙන් නැති නිසා මණ්ඩලයට ෙලොකු 
පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා, ඒ නිසා සියලුම ෙදනා ෙම් බිල් ෙගවන 
දැලට එකතු කර ගන්න ඕනෑය කියලා. ඒ පශන්ෙයදිත් අපට 
පුළුවන් නම් ජලය පාවිච්චි කරන පුද්ගලයන්ෙගන් යම් කිසි 
මුදලක් එකතු කර ගන්න එතෙකොට අෙනක් අයෙග් බිල අඩු කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. දැනුම  ෙක්න්දීය අධ්යාපනය ගැන 
ගරු මන්තීතුමා කථා කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී තමයි, e-Sri Lanka කියන 
එක පටන් ගත්ෙත්. එතුමාෙග් දර්ශනය වුෙණ් ෙම් විශ්වඥාන 
ෙක්න්දය කියන එක මුළු ලංකාව පුරාම ෙගනිහිල්ලා පරිගණක 
සාක්ෂරතාව වැඩි කිරීමයි; අන්තර්ජාලය ගමට ෙගන යෑමටයි; ඒ 
සමඟම ගම ෙලෝකයට සම්බන්ධ කිරීමයි. ඒ නම "නැණසල" 
කියලා ෙවනස් කරලා ඒක තමයි අද මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිවරයා  රට පුරා අර ෙගන යන්ෙන්. අපි පටන් ගත් 
ෙද්වල් ෙම් රජය කර ෙගන යනවා. අපි ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි 
කියනවා. ඒවාට අපි සුබ පතනවා.  

ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා රබර් කර්මාන්තය 
ගැනත් කථා කළා. ඒ පළාෙත් රබර් කර්මාන්තය වැඩිපුර 
තිෙබනවාය කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ෙහොඳට දන්න නිසයි කියන්ෙන්,  අද රබර් කර්මාන්තෙය් කඩා 
වැටීමක් තිෙබනවා. මීට අවුරුදු ෙදක තුනකට කලින් RSS 1 රබර් 
කිෙලෝවක් රුපියල් 600ට විකුණපු අවස්ථා තිබුණා. ඒක දැන් 
රුපියල් 250ට, 260ට බැහැලා තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී පක්ෂ, 
විපක්ෂ හැෙමෝම එකතු ෙවලා  ෙම් පිළිබඳව ෙමොකක් ෙහෝ ජාතික 
පතිපත්තියක් ෙගොඩනැඟුෙව් නැත්නම් රබර් කර්මාන්තය වැහී යන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
එතැනිනුත් රැකියා දස දහස් ගණනක් නැති ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා.  

ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමාෙග් පශ්නවලට පිළිතුරු 
ෙදමින්, ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක් පිළිබඳව මා ෙම් ගරු සභාව 

1137 1138 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැනුවත් කරන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
මා ළඟ තිෙබනවා, "International Centre for Settlement of 
Investment Disputes, Washington DC - Deutsche Bank AG 
v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka" එෙක් 
"Award" කියන document එක. ඒ කියන්ෙන් ශී ලංකාව සහ 
Deutsche Bank එකත් එක්ක තිබුණු අර්බුදයකදී ලබා දී තිෙබන 
නඩු තීන්දුව. ඒ නඩු තීන්දුව හැන්සාඩ්ගත කරන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිමින් මා එට සභාගත* කරනවා.  

එහි තිෙබන ආකාරයට  ලංකාවට දඩ ගහලා තිෙබනවා, 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන් 60.3ක්. ඊළඟට, legal fees හැටියට -  
ඒ Deutsche Bank එෙක් කට්ටියෙග් නඩු ගාස්තු හැටියට - 
ෙඩොලර් මිලියන 7.9ක් සහ ෙගවීෙම් පමාදයට LIBOR Plus 
1.12ක ෙපොලී අනුපාතයක් තිෙබනවා. ෙමතැනදී කවුරු ෙහෝ 
අහන්න පුළුවන් ෙමොකක්ද ෙම්, කියලා. ෙම්ක තමයි ෙහජිං 
ගනුෙදනු තුෙනන් එක ෙහජිං ගනුෙදනුවකට ලංකාවට ගහලා 
තිෙබන දඩය. එතෙකොට කවුරු ෙහෝ කියන්න පුළුවන්, ශී ලංකා 
ජනරජයට ෙන් ෙම් දඩය ගහලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම්ක 
ෙගවන්න කියලා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා ජනරජයටයි. කාට ෙහෝ 
අහන්න පුළුවන් "ඇයි, ඒ?" කියලා. ෙමොකද, පශ්නය තිබුෙණ් 
Petroleum Corporation එකත් එක්කයි; ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවත් එක්කයි. නමුත් ඒ ජාත්යන්තර අධිකරණෙය්දී ෙම් ණය 
ෙගවන්න කියලා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා රජයටයි. පස්ෙසේ 
කියන්නම්, ෙම් කථාව මා මුලින්ම පටන් ගත්ෙත් ඇයි කියලා.   

ඊළඟට, ෙම් දවස්වල කථා කරන  තව ෙදයක් අපි අරෙගන 
බලමු. ඒ තමයි  ශී ලන්කන් ගුවන්  ෙසේවෙය් ලාභ පාඩු.  පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් ඔවුන්ෙග් ආදායම වියදම ෙම් අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
වාර්ෂික වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා. ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් වන 
ආකාරයට 2013 - 2014 වර්ෂයට ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් 
අලාභය රුපියල් මිලියන 28,827ක් ෙවනවා. ෙකෝටි 2,883ක් 
ෙවනවා. අපි ෙම්ක සන්සන්දනය කරලා බැලුෙවොත්, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයට ෙදන්ෙන් රුපියල් මිලියන 19,700යි. ඊළඟට 
සමෘද්ධියට ෙදන්ෙන් රුපියල් මිලියන 15,250යි. පාසල් නිල ඇඳුම් 
සඳහා ෙදන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,300යි. පාසල් දිවා ආහාරයට 
ෙදන්ෙන් රුපියල් මිලියන 3,000යි. එතෙකොට ෙම්වාත් එක්ක 
සන්සන්දනය කර බැලුවාම ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් පාඩුව 
අතිවිශාලයි. තවත් විධියකට ඒක සන්සන්දනය කරන්න පුළුවන්. 
ලංකා  බැංකුෙව් ලාභය රුපියල් මිලියන 15,000යි. මහජන 
බැංකුෙව් ලාභය රුපියල් මිලියන10,000යි. ෙදකම එකතු කළාම 
රුපියල් මිලියන 25,000යි ලාභය. නමුත් ශී ලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවෙය් පාඩුව රුපියල් මිලියන 28,000යි.  ඇයි, මා ෙම්ක 
කියන්ෙන්?  ෙමවැනි පාඩු ලබන ආයතනයකට ණයක් ගන්න 
රජය සූදානම් ෙවන නිසායි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  
ජුනි මාසෙය් 17 වැනිදා බ්ලූම්බර්ග් ආයතනෙයන් නිකුත් කරපු 
පවෘත්ති නිෙව්දනයක් මා සභාගත* කරන්න කැමැතියි. 

ඒ පවෘත්ති නිෙව්දනෙය් සඳහන් වනවා, ස්ටෑන්ඩර්ට් චාටර්ඩ් 
බැංකුවත් එක්ක එකතු ෙවලා ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය ෙඩොලර් 
මිලියන 175ක ණයක් ගන්න උත්සාහ කරනවා කියලා.  අද ෙම් 
ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාෙව්ම  තිෙබනවා,  2014 මාර්තු මාසෙය්දී                         
ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය  ෙඩොලර් මිලියන 150ක ණයක් ගත්තා, 
නැවතත් එම මාසෙය්ම තවත් ෙඩොලර් මිලියන 50ක ණයක් 
ගත්තාය කියලා. ඒ වාර්තාෙව්ම කියනවා, ෙම් නුදුරු දිනයක තවත් 
ෙඩොලර් මිලියන 175ක ණයක් ගන්න ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවාය කියලා. මා ෙම් පශ්න දිගින් දිගටම ෙයොමු කරන්ෙන් ඇයි? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පශ්න මා දිගින් දිගටම 
ෙයොමු කරන්ෙන් ෙම් ණය ගත්තාම ෙම්වා ෙගවන්න ෙවන්ෙන් 
කාටද කියන පශ්නයට පිළිතුර ෙහොයා ගන්නයි. දැන් බලන්න,             
ශී ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථා ව ෙහජින් ගිවිසුෙමන් 
පැරදුණාම අන්තිමට hedging loss එක ෙගවන්න අණ කර 
තිෙබන්ෙන් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට ෙනොෙවයි. මම ඒ නඩු 
තීන්දුව සභාගත කළා. ඒ නඩු තීන්දුෙව් හැටියට කවුද ෙම්ක 
ෙගවිය යුත්ෙත්? ශී ලංකා රජය තමයි ෙගවන්න ඕනෑ. SriLankan 
Airlinesවලින් ගත්තු ණය ෙගවන්න ෙවන්ෙන් අවසානෙය්දී                   
ශී ලංකා රජයටයි. ශී ලංකා රජය ඒ මුදල් එකතු කරන්න 
ෙවන්ෙන් බදු ෙගවන  සාමාන්ය ජනතාවෙගනුයි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමා 2014 
අය වැය ඉදිරිපත් කරනෙකොට කිව්වා නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට - UDA එකට - ෙඩොලර් මිලියන 750ක ණයක් 
අරෙගන ෙදනවාය කියා, ඔවුන්ෙග් වැඩ කටයුතු කරන්න. ඔවුන් 
ඒ  ණය යම්කිසි බැංකුවක් හරහා ෙහෝ සෘජුවම ෙහෝ ලබාෙගන 
තිෙබනවා; එෙහම නැත්නම් ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ගන්න ණය කවුද 
ෙගවන්ෙන්?  ඒ ණය ෙගවන්ෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියද? 
එෙහම නැත්නම් රජයද? ඒ කියන්ෙන් ජනතාවද? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පශ්නය වැදගත් ෙවන්ෙන් ඇයි? ඊට 
කලින් තවත් කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව ෙඩොලර් මිලියන 750ක ණයක්  
ගත්තා. ඒ ණය ගත්ෙත් ෙමොනවාටද කියා මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න කරනෙකොට එතුමා කිව්ෙව්, ෙනොෙයකුත් 
වැඩ කටයුතු සඳහා රජයට ඒ ණය ලබා දීලා තිෙබනවාය කියායි. 
පාරවල් හදන්න ෙවන්න  පුළුවන්; එෙහම නැත්නම් Lotus Tower  
වාෙග් කැරෙකන restaurant හදන්න ෙවන්න පුළුවන්.  ෙමොනවාට 
ගත්තාද දන්ෙන් නැහැ. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් ණය 
ෙගවන්ෙන් කවුද කියන එකයි. ෙම්ක අපට අදාළද, නැද්ද? 
සාමාන්ය ජනතාවට අදාළද, නැද්ද?   

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ණය ගත්තාද නැද්ද?  ඇයි ඒක හංගලා 

කියන්ෙන්? 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
දැන් මම සෘජුවම ම ෙග් තර්කයට අදාළව කථා කරනවා. ණය 

පිළිබඳව ෙම් රෙට් පශ්නයක් උද්ගත ෙවලා තිෙබනවාද, නැද්ද? 
[බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවලාව නැහැ. මම 
ඔබතුමාට මෙග් ෙවලාව ෙදන්ෙන් නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
අෙප් රෙට් ණය අර්බුදයක් තිෙබනවාද නැද්ද  කියන කාරණයයි.      

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා මහ බැංකුව  
2014 මැයි මාසෙය් 13 වැනි දා පුවත් පත් නිෙව්දනයක් නිකුත් කර 
තිෙබනවා. එහි ෙම් විධියට කියා තිෙබනවා:  

"UN-ESCAP පරාමිතීන්ට අනුව ශී ලංකාෙව් ණය දර්ශක තවදුරටත් 
යහපත් අතට. UN-ESCAP අදාළ  සඵල ණය කළමනාකරණ අත්ෙපොතට 
අනුව ගණනය කරන  ලද ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ ණෙයහි තිරසාර බව මනින 
දර්ශක තවදුරටත්  වැඩිදියුණු වී ඇත." 

මම ඒ පුවත් පත් නිෙව්දනය සභාගත* කරනවා. 
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 

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

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මුදා හරින ලද ෙනොපියවූ විෙද්ශ ණය දළ ජාතික ආදායෙමන් 
පතිශතයක්  හැටියට කීයද කියා ඒෙකන් ෙපන්වනවා. එතෙකොට 
ඔවුන්  කියනවා, අඩු ණය ගැති රටක් නම් ණය දර්ශකය සියයට 
30ට වඩා අඩු ෙවන්න ඕනෑය; මධ්යස්ථ මට්ටෙම් ණය ගැති රටක් 
නම්  සියයට 30-50ත් අ තෙර් ෙවන්න ඕනෑය; ඉහළ ණය ගැති 
රටක් නම් සියයට 50ට වඩා  වැඩි  ෙවන්න ඕනෑය කියා. ඔවුන්  
කියනවා, ශී  ලංකාෙව් ණය  දර්ශකය  සියයට 35.1ක්ය කියා. ඒ 
අනුව ඔවුන් ෙපන්වන්න උත්සාහ කරන්ෙන්, ලංකාව අඩු 
ණයගැති රටක්ය කියායි. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් UN-ESCAP 
එෙක් අත් ෙපොෙත් අවශ්ය  පිටු ටික මම සභාගත* කරනවා. 

එතැනදී පශ්නය තිෙබන්ෙන්  ෙම් අත් ෙපොතට අනුව ලංකාව 
අඩු  ණය ගැති රටක්ද, ඉහළ ණයගැති රටක්ද කියන එකයි. ඒක 
තමයි පශ්නය. රජය  කියන්න උත්සාහ  කරන්ෙන්, අපි අඩු ණය 
ගැති රටක්ය කියන එකයි. නමුත් මහ බැංකුෙව් හිටපු නිෙයෝජ්ය 
අධිපති ඩබ්ලිව්.ඒ. විෙජ්වර්ධන මහතා පුවත් පතට සම්පූර්ණ 
පිටුවක ලිපියක් ලියා දත්ත සමඟ ඔහුෙග් තර්කය ඉදිරිපත් 
කරනවා. ඔහු ෙපන්වා ෙදනවා, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක අඩු ණය 
ගැති රටක් ෙනොෙවයි, ඉහළ ණය ගැති රටක්ය කියා තමයි ඒ 
අත්ෙපොෙත් තිෙබන  තර්කවලින් ෙපෙනන්ෙන් කියා. ඒක ෙවන්න 
බැහැ ෙන්. එක්ෙකෝ විෙජ්වර්ධන මහත්මයා හරි  ෙවන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැත්නම් ෙම් රජය නිකුත් කරපු නිෙව්දනයට අනුව මහ 
බැංකුෙව් උත්තරය හරි ෙවන්න ඕනෑ. ෙදකම හරි ෙවන්න බැහැ. 
එෙහම නම් ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පරස්පරය ෙමොකක්ද කියා 
ෙසොයන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. එතැනදී  ඉතාමත්ම වගකීෙමන් 
මම කියනවා, ෙමතැන ෙකොෙළේ වැහීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය 
කියා.  ඇයි  මම එෙහම කියන්ෙන්?   

  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම අත් ෙපොතට අනුව 
රටක "external debt" කියන එක ෙකොෙහොමද හඳුන්වන්ෙන්? 
What is "external debt" of a country?  Is it only the debt of  
the Government? ඒ කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ණය හැටියට ගණන් 
ගැෙනන්ෙන් රජය භාණ්ඩාගාරයට ගන්නා ණය පමණද? දැන් මම 
SriLankan Airlines ආයතනෙය් උදාහරණය ෙපන්වූෙය්, ෙහජින් 
ගනුෙදනුෙව් උදාහරණය ෙපන්වූෙය් භාණ්ඩාගාරෙයන් පිටත අපි 
අතිවිශාල ණය පමාණයක් ලබා ගන්නා බව කියන්නයි. එෙහම 
ණය ලබා ගත්තාම සමහර ෙවලාවට ඒ ණය ෙගවන්න ෙවන්ෙන් 
ඒ ආයතනයට, එෙහම නැත්නම් රජයට. ෙම් විෙද්ශ ණය 
සම්බන්ධව දැක්ෙවන ෙල්ඛනය හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා  මම 
සභාගත* කරනවා.  

ෙම්ක ඉතාම වැදගත් ෙදයක්. ෙම්ෙක් තිෙබනවා, රෙට් විෙද්ශ 
ණය - external debt - හැටියට  monetary authorities, ඒ 
කියන්ෙන් මහ බැංකුව ගන්නා ණයත්, ඊළඟට මධ්යම රජය - 
Central Government - ගන්නා ණයත්, පළාත් සභා සහ පාෙද්ශීය 
සභා - Local Governments -  ගන්නා ණයත් ගණන් ගැෙනනවා 
කියලා. All non-market and non-profit institutions controlled 
by Government agencies - ලාභ ලැබුවත්, ලාභ ෙනොලැබුවත් 
රජය ආයතනවලින් ගන්නා ණයත් රජෙය් ණයවලට එකතු වනවා. 
මහ බැංකුව ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් commercial and 
savings banks, savings and loan associations  කියන රජෙය් 
සියලුම බැංකුවලින් ගන්නා ණයත් රජෙය් ණය හැටියට;                     
ශී ලංකාෙව් ණය හැටියට  තමයි එකතු ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් ෙමතැන 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමතැන ෙකොළය වහනවා 
කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම්කයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

ෙම් රජෙය් ණය පමාණය හැටියට ගණනය කරන්ෙන් 
භාණ්ඩාගාරෙය් ණය පමණයි. මහ බැංකුෙවන් නිකුත් කරලා 
තිෙබන වාර්තාවට අනුව ලංකාෙව් ණය පමාණය ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 22,284යි. ඒ නිවැරදි පමාණය ෙනොෙවයි. මහ 
බැංකුව ලබා ෙගන තිෙබන විෙද්ශ ණය, රජෙය්  බැංකුවලින් ලබා 
ෙගන තිෙබන ණය, SriLankan Airlines ආයතනය ලබා ෙගන 
තිෙබන ණය, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ලබා ෙගන 
තිෙබන ණය, විදුලිබල මණ්ඩලය ලබා ෙගන තිෙබන ණය, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ලබා ෙගන තිෙබන ණය කියන ෙම් 
ඔක්ෙකෝම ණය ටික එකතු කළාම තමයි ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ ණය 
පමාණය නිවැරදිව අපට ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත්ම ෙශෝකජනක කාරණයකුත් මට 
කියන්න සිද්ධ වනවා. ඒක තමයි, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාෙව් ඉංගීසි පිටපෙත් 154 වන පිටුෙව් 5.12 වගුෙව් සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා, Outstanding External Debt Position ගැන. 
එෙහමත් නැත්නම්, ෙනොපියවා ඉතිරිව ඇති  විෙද්ශ ණය. එහි 
ෙකොටස් ෙමොනවාද කියලාත් එහි සඳහන් වනවා. මම ෙම් 
ෙල්ඛනයත් සභාගත* කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික බැංකුවල 
ණයයි, රජෙය් බැංකුවල ණයයි ෙදකම එකට දමා තමයි ෙම් වගුව 
හදලා තිෙබන්ෙන්. රජෙය් බැංකුවලට ෙකොපමණ ණය අරෙගන 
තිෙබනවාද, ෙපෞද්ගලික බැංකුවලට ෙකොපමණ ණය අරෙගන 
තිෙබනවාද කියලා ඒ විස්තර ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් පර්ෙය්ෂණ 
අංශෙයන් ලබා ගන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙයන්   
ඊෙය් ඉඳලා ෙබොෙහෝ උත්සාහ දරනවා. ඔවුන්  සතුව ඒ සංඛ්යා 
තිෙබනවා, ඒ සියලුම දත්ත තිෙබනවා. ඒවා අපි ෆැක්ස් පණිවුඩ 
මඟින් යවා තිෙබනවා. නමුත්, දැන් ෙපොඩ්ඩකට කලින් කථා 
කළාමත් ඔවුන් කියනවා, "ෙම්වා ෙදන්න කියලා අපට කරදර 
කරන්න එපා, අපි හදපු ෙවලාවක ෙම්වා ෙදන්නම්" කියලා. 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට අපට තිෙබන අයිතිය ඒකද? අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තු පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් නිලධාරින් ඔවුන්ට කථා කළාම 
කියනවා, "අපට කරදර කරන්න එපා" කියලා. එෙහම කියලා 
අෙපන් ෙම් ෙතොරතුරු හංගන්නයි හදන්ෙන්; අපව මුළා කරන්නයි 
හදන්ෙන්.  අපි ෙතොරතුරු ඉල්ලුවාම ඒවා ෙනොදී ඉඳලා ෙකොළය 
වහලා කාවද මුළා කරන්ෙන්? Whom are we trying to fool? 
We are fooling nobody but ourselves. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Harsha de Silva, you have one more 

minute. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Give me a few more minutes and  I will wind up.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I cannot give you a few more minutes; I can give you 

only one more minute. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
You gave a previous Member ten minutes more. 

Please be fair.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I can give you more time if someone from the 

Opposition side agrees to it.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Sir, I will give him five minutes from my time. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, the Hon. Eran Wickramaratne has agreed to give 

me five minutes. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. Hon. Member, you may carry on.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
We are fooling ourselves; we are falling into a false 

sense of security.  

අෙප් ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපට ව්යාජ විශ්වාසයක් ඇති වනවා. 
අපි හිතනවා, අපට පශ්නයක් නැහැ; අපට ඕනෑ තරම් ණය ගන්න 
පුළුවන්; ෙමොකද, ඒ ණය ෙගවා ගන්න එෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ 
කියලා. දළ ෙද්ශීය ආදායමට සාෙප්ක්ෂව අෙප් විෙද්ශ ණය 
පමාණය සියයට 35 කියලායි රජය කියන්ෙන්. අෙප් රට අඩු ණය 
ගැති රටක් කියලා  ෙපන්වන්න ඔවුන් උත්සාහ කරනවා. නමුත් 
යථාර්ථය ඒක  ෙනොෙවයි.  යථාර්ථය තමයි, ඒ දර්ශකය සියයට 
61යි. එය විජයවර්ධන මහත්තයා ෙපන්වලා තිෙබනවා. අපි කියමු, 
ඒෙකන් අපි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවලින් ගත්ත ණය ටික 
අයින් කළා කියලා. එෙහම කළත් ඒ දර්ශකය සියයට 54ක්, 
සියයට 55ක් වනවා. එෙහම නම් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අපි අඩු ණය ගැති රටක් ෙනොෙවයි; අපි ඉහළ ණය 
ගැති රටක් බවට වහාම පරිවර්තනය ෙවනවා. අඩු ණය ගැති රටක 
ඉන්න පුද්ගලෙයෝ, ආයතන, බැංකු විෙද්ශ ණය ගන්න ෙකොට 
ඔවුන්ට ෙගවීෙම් තිෙබන හැකියාව ෙගොඩක් ෙවනස්, ඉහළ ණය 
ගැති රටක ආයතන, බැංකු, රජෙය් ආයතන විෙද්ශ ණය ගන්න 
ෙකොට තිෙබන ෙගවීෙම් හැකියාවට වඩා. ඒවාට ෙගවන්න 
පුළුවන්ද නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව විශාල පශ්නයක්  මතු 
වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහ බැංකුවට අපි ෙම්ක 
ඉදිරිපත් කළා. අපි පවෘත්ති නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. අපි ෙම් 
පිළිබඳව ඔවුන්ෙගන් පශ්න කළා. ඔවුන් ෙමොකක්ද කෙළේ? ඔවුන් 
තවත් නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. ඒ නිෙව්දනය නිකුත් කෙළේ ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් පමණයි.  

2014. 04. 24වැනි දා නිකුත් කරපු නිෙව්දනය මම  සභාගත* 
කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

ෙමන්න ෙම්වා තමයි අපි ෙනොකළ යුතු ෙද්වල්. 2014 අෙපේල් 
මාසෙය් 24 වැනි දා නිකුත් කරපු නිෙව්දනෙය් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

“Sri Lanka has continued to improve its external debt sustainability 
indicators,..” 

ෙම් හැම තැනම කථා කරන්ෙන් Sri Lanka’s external debt 
එක පිළිබඳවයි. "Sri Lanka’s external debt" කියන්ෙන් රජෙය් 
ඒවා විතරක් ෙනොෙවයි. රජයට අනුබද්ධ අනික් සියලු ආයතනවල 
ඒවාත් එකතු කරන්න කියලා ෙපන්වලා දුන්නාම ඊළඟ press 
statement එක ජුනි මාසෙය් 13වැනි දා නිකුත් කරනවා. ෙම්ෙකන් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  

2014 ජුනි මාසෙය් 13වැනි දා නිකුත් කරපු නිෙව්දනෙය් 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"The recent press release by the Public Debt Department (PDD) 
highlighted the improvements in government’s external debt 
position."  

චිෙක්! ෙමෙහම කරනවාද? ෙමතැන කියන්ෙන් "external 
debt position" කියලා. ඒ කියන්ෙන් ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ ණය. 
ඒක තමයි සියයට 35 කියලා ෙපන්වන්න උත්සාහ කෙළේ. අපි 
ෙපන්වලා  දුන්නා, ෙම්ක වැරැදියි, එය සියයට 35 ෙනොෙවයි, ෙම්ක 
රතු ඉර පැනලා, සියයට 60යි කියලා. ඔවුන් කියනවා, අපි ඉදිරිපත් 
කෙළේ රජෙය් විෙද්ශ ණය පමණයි කියලා. ඒ නිෙව්දන ෙදක ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. කාවද ෙමෝඩයාට අන්දන්න හදන්ෙන්? අපි ෙපොල් 
 බූරුෙවෝ කියලා හිතුවාද? ෙම් රටට ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? 
ෙමොකක්ද ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට කියන්න හදන්ෙන්? ඇයි ෙමෙහම 
ෙබොරු කරන්ෙන්? Finance and Planning Ministry එෙක් 
Annual Report එක ෙම් තිෙබන්ෙන්. මම ෙම් Annual Report 
එක ෙපන්වන්න කැමැතියි. ෙම් Annual Report එෙක් දාලා 
තිෙබනවා, ෙකොළ පාට, කහ පාට, රතු පාට. ෙම් රූප සටහනින් 
ෙපන්වනවා, අපි ඉන්ෙන් ෙකොළ පාට තීරුෙව් කියලා. ශී ලංකා 
මහ බැංකුෙව් 2013 වාර්ෂික වාර්තාෙව් විෙද්ශ ණය කියලා ෙම් 
රූප සටහන දාලා තිෙබනවා. ඒ රූප සටහන ෙපන්වලා කියනවා, 
අපි ඉන්ෙන් ෙකොළ පාට තීරුෙව් කියලා. නමුත් ඇත්ත කථාව 
ෙමයයි. අපි ඉන්ෙන් ෙකොළ පාට තීරුෙව් ෙනොෙවයි. අපි ඉන්ෙන් 
රතු පාට තීරුෙව්යි. We are in the red area; we are just about at 
the edge of the cliff. අපි කියන ඒවා නිකම් අයින් කරලා දාන්න 
එපා. අපි දත්තත් එක්ක තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් රට 
ෙවනුෙවනුයි. අපි විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරයට ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් රට ෙවනුෙවනුයි. ෙම් රට අයාෙල්  අරින්නට 
සමහර පුද්ගලෙයෝ උත්සාහ කරනවා. එෙහම කරන්ෙන් ඔවුන්ෙග්  
පුද්ගලික වාසි තකා ෙවන්නට පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  බලන්න මාධ්ය පාවිච්චි 
කර, ෙම් ෙබොරුව වහන්න හදනවා.  ෙම් රෙට් සියලුම ෙදනා 
රවටන්නට උත්සාහ කරනවා.  මට තවත් ෙදයක් සභාගත කරන්න 
තිෙබනවා.  

ෙහජින් ගනුෙදනුව ගැන ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 
පත්තෙර්ට කරන ලද කරු  ණු පැහැදිලි කිරීමකදී කියන ලද 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කාරණයක් ගැන එක වාක්යයක් මා කියවන්නම්. "The Nation" 
newspaper of 7th December, 2008 reported that. It states, I 
quote:  

“From the above actions of the CBSL, it would be clear that the 
Governor and other officials of the CBSL have carried out their 
duties and responsibilities in a prudent and professional manner, in 
complete contrast to the allegations and insinuations made." 

 

ඒ කියන්ෙන්, ෙම්  ෙහජින් ගනුෙදනුෙව්දී කිසිම ෙවලාවක  මහ 
බැංකුව කිසිම ෙකෙනකු ෙනොමඟ අරින්නට හදලා නැහැ.  ඒ ගැන 
හරි  විධියට කියා කර තිෙබනවා.   

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම විනාඩියකින් අවසාන කරනවා.  
 
මම නැවතත් අර  Deutsche Bank AG v. Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka නඩු තීන්දුව ෙපන්වනවා. ඒ 
නඩු  තීන්දුෙව් ෙමෙහම තිෙබනවා:  

“It rather appears that given the substantial public criticism, 
Governor Cabraal and the Central Bank were forced to defend their 
role in relation to the hedging program”.   

ඊට පස්ෙසේ එහි ෙමෙහම තිෙබනවා:  

“The Government acted in bad faith” 

තවදුරටත් එහි ෙමෙහම තිෙබනවා:  

“All this is evidence that the Governor acted in bad faith.”   

එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න හදන්ෙන්?  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I am going to wind up.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අප 
ෙකොතැනද ඉන්ෙන් කියා අප දැන ගන්න  ඕනෑ. අපි ෙබොරුවට 
හිතන්නට නරකයි,  අපි ෙම්  ආශ්චර්ය කරා ඉතා  ශීඝෙයන් යනවා 
කියා. ඒක ෙනොෙවයි, ඇත්ත කථාව. ඇත්ත කථාව අප මහා  විශාල  
ණය උගලක හිරෙවන්න  ඔන්න, ෙමන්න  තිෙබන්ෙන්. ඒක 
වහන්න තමයි, ෙම් මාධ්ය පකාශ කරලා, ෙනොෙයකුත් පත්තරවලට 
සම්මුඛ සාකච්ඡා  දීලා, ෙනොෙයකුත් පුද්ගලයන් ට ෙනොෙයකුත් 
කථා කියලා  ඇත්ත වහන්න හදන්ෙන්.  

[අ.භා. 3.13] 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (රාජ්ය කළමනාකරණ 
පතිසංසක්රණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க - அரசாங்க காைமத் வ 
ம சீரைமப்  அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Public 
Management Reforms) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ආර්ථික විෙශේෂඥයකු වූ 

ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ගැන කථා කිරීමට අවස්ථාව  ලබාදීම ගැන මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා ආර්ථික විෙශේෂඥයකු ෙනොවුණත්, 
සාමාන්ය නීතිඥයකු හැටියට කථා කරන්නට හැකියාව ලැබුණත් 
අවුරුදු  14ක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය  කරමින් අප ආර්ථිකය 
ගැන යම් කිසි ෙදයක් ඉෙගන ෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු හර්ෂ ද සිලවා මැතිතුමාෙග් කථිකත්වය ගැන ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවශ්යයි.  ගරු හර්ෂ 
ද සිල්වා මැතිතුමනි, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාෙව්  
161වන පිටුෙව් ලංකාෙව් ණයබර තත්ත්වය ගැන පැහැදිලි 
විස්තරයක් තිෙබනවා.  ඔබතුමාට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී එය ෙපන්වා 
ෙදන්නට කැමැතියි. කිසිම අවස්ථාවක මහ බැංකුව ෙම් දත්ත 
වහන්න ට උත්සාහ කර නැහැ.  එම වර්තාෙව් 161ෙවනි පිටුෙව්, 
5.13 සටහන - විෙද්ශීය ණය ෙසේවාකරණය ෙගවීම් -  ෙපොඩ්ඩක් 
කියවා බලන්න පුළුවන් ද  ගරු මන්තීතුමනි. It is about service 
of the loans that has been obtained. ඒගණන දාලා තිෙබනවා, 
සියයට 64යි.  එම නිසා ෙම්  රතු ඉරි අප පිළි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
ඔබතුමා කිව්ව පරිදි ෙම්වා වහන්නට අප උත්සාහ කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Minister, I appreciate your responding to it. All 

what I did was, I showed and tabled the Press Release 
issued by the Central Bank.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
What I am saying is that the Annual Report of the 

Central Bank for 2013 has very clearly indicated that the 
outstanding debt payments are over 60 per cent.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
But, we are debating the Annual Report of the 

Ministry of Finance and Planning.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
The issue is on the data.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Yes, the data is given.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
So, I am going by the Central Bank Report. We are 

not, like you said, trying to cover up these facts.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Minister, would you please look at page 225 of 

the Annual Report of the Ministry of Finance and 
Planning, which is being debated today? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
I have not got that Report. But, what I am saying is 

that at the end of the day, we have clearly indicated in the 
Central Bank Report that the debt service ratio is 64 per 
cent.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
I appreciate that. As an honest Member, - 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
It is in the Central Bank Report. So, I do not have to 

go beyond that; I do not have to conjure up these facts. 
These facts are there in the Central Bank Report.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
I am not saying that you are conjuring it up. I am 

referring to what is on page 225 of the Report we are 
debating today.  එම වාර්තාව මම ඇමතිතුමාට ෙදන්නම්. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Also, Hon. (Dr.) Harsha De Silva, I would like to 

draw your attention to page 160 of the same Central Bank 
Report.  

එහි 5.12 සංඛ්යා සටහන බලන්න. ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම 
සංඛ්යා සටහෙන් ලංකාෙව් මුළු ණය බර පමාණය -ශී ලංකා මහ 
බැංකුව හා සාමාන්ය බැංකු ලබා ෙගන තිෙබන ණය  පමාණය- 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. එතැනත් ෙකොෙළේ වහලා ගහන්න අපට 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙමය ෙද්ශපාලනීකරණයට හරවන්න එපා  
කියලා මා ගරු මන්තීතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

එම සටහෙන් අෙනකුත් අංශ යටෙත්, ෙකටි කාලීන ණය 
යටෙත් "ෙවළඳ ණය සහ අත්තිකාරම්" වශෙයන් සඳහන් කර 
තිෙබනවා. So, under those  matters come  the NSB and all 
that, the private loans that have been taken from banks. So, I 
do not want to get into this. What I am saying is that the 
Central Bank Report indicates the percentage of loans.  

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
If that is the case, Hon. Minister, why did they issue 

this statement dated 13th May, 2014?  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
I will get a clarification for you.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
I have tabled that document.  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
I will get a clarification on that.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Thank you.  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රජෙයන් ෙවන්න 

පුළුවන්, ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ෙවන්න පුළුවන්, රජයට විරුද්ධ 
අය ෙවන්න පුළුවන්, රජය ෙවන්න පුළුවන්, ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ෙවන්න පුළුවන් ෙමොන දත්ත ඉදිරිපත් කළත් අප පිළිගත යුතු එක 
කරුණක් තිෙබනවා. ඒ කාරණය තමයි අපෙග් ආර්ථිකය වර්ධනය 
වනවාය කියන එක. ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන්, ඒ වාෙග්ම 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන්, IMF එෙකන් අපට ලැබී තිෙබන 
ආරංචි අනුව ෙම් අවුරුද්ෙද් සියයට 7.5ක ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගයක් තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් -2013 වර්ෂෙය්- හතරවන 
කාර්තුෙව් - Fourth Quarter එෙක- සියයට 8.20ක ආර්ථික 
වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් දත්ත ගැන ආර්ථික 
විෙශේෂඥයන්ෙග් යම්කිසි එකඟතාවක් තිෙබනවා. එය සියයට 6ක් 
ෙවන්න පුළුවන්, සියයට 7ක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය අනිවාර්යෙයන්ම දියුණු වන බව, වර්ධනය වන බව 
සියලුෙදනාම පිළිගන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපට තිෙබන්ෙන් ෙමම ආර්ථිකය තුළ තිෙබන 
structural පශ්නයි. ෙමම පශ්න ගැන අපි කථා කළ යුතුයි. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා වැනි පවීණ 
ආර්ථික විෙශේෂඥයන්ෙග් අදහසුත් අප ලබා ගත යුතුයි. අපට                  
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ආර්ථික විෙශේෂඥයන් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
අපෙග් බැංකු ක්ෙෂතෙය්ම ආර්ථික විෙශේෂඥයන් ඉන්නවා. ෙම් 
සියලුෙදනාම තීක්ෂණ බුද්ධියක් තිෙබන, ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට 
ආදරය කරන පුද්ගලයන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අ පෙග් imports ආදායම ගත්ෙතොත් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,444.5යි, exports ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 762.20යි. ෙමතැන විශාල 
පරතරයක් තිෙබනවා. ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන  682.30ක 

ෙවෙළඳ හිඟයක් -trade deficit එකක්- රජයට දරන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම exports වැඩි කරන්න යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද,  එෙසේ වැඩි කිරීෙමන් ලැෙබන වාසි සාමාන්ය මහ 
ජනතාවට ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද යන පශ්න ගැන තමයි අපි 
කථා කළ යුතු වන්ෙන්. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපෙග් ෙසේවා ආර්ථිකය 
සියයට 57.5යි. ෙමය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් වීමක්. පසු ගිය 
අවුරුදු 30 තුළ ෙසේවා ආර්ථිකය දවසින් දවස වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් කියන්න කනගාටුයි, කෘෂි කර්මෙය් යම්කිසි හීන 
වීමක් අපට දකින්න තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට කෘෂි 
කර්මෙය් දායකත්වය සියයට 11.1යි. මෙග් දිවංගත පියාණන් වන 
ගාමිණී දිසානායක වැනි නායකයන් කෘෂි ක්ෙෂේතය සංවර්ධනය 
කරන්න විශාල කැප වීමක් කළා. කෘෂි කර්මාන්තය අෙප් රෙට් 
ෙකොඳු නාරටිය වන අතර එය නවීන කෘෂි ආර්ථිකයක් බවට පත් 
කිරීමට තවමත් අපි අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. Export 
agriculture තුළින් ලබන අවුරුදු 10 තුළ අපට තිෙබන ෙම් සරු 
බිෙමන්, සරු බීජවලින් අඩු ගණෙන් දකුණු ආසියාවට අවශ්ය බීජ 
පමාණය, අවශ්ය නිෂ්පාදන ටික ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා 
අපට agricultural zones  පිහිටුවන්න  පුළුවන් ෙවයි කියා විශව්ාස 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම වියළි කලාපෙය් ෙම්වා පිහිටුවිය යුතුයි.  
විෙශේෂෙයන්ම මහවැලි ග  ෙඟ් වතුර නිසි ෙලස පාලනය කිරීමටත්, 
මහවැලි ග    ෙඟ් ජලය සැබැවින්ම ෙගොවියාට ලබා දීමටත්, ඒ 
ෙගොවියා ලබන අස්වැන්න ජාත්යන්තරයට ෙගන යන්න පුළුවන් 
marketing mechanism එකක් අපි හදා ගන්න  අවශ්යයි.   

ෙම් ආර්ථිකෙය් අපට දකින්නට ලැෙබන ෙම් දත්ත මා ෙහොඳට 
නිරීක්ෂණය කළා.  ෙම්වාත්  සියලුම ආයතන  සහ විෙශේෂඥයන් 
පිළිගන්නා කරුණු. 2007 වර්ෂෙය් අපෙග් දරිදතාව තිබුෙණ් 
සියයට 15.2යි. අවුරුදු තුනකට පසුව එය සියයට 8.9ට බැහැලා 
තිෙබනවා. The poverty ratio in Sri Lanka has come down 
from 15.2 to 8.9 per cent. ෙම් නාගරික පෙද්ශවල දරිදතාෙව් 
අඩුවීම  අපට දැෙනන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි ගම්වලට ගියාම  
දරිදතාෙව් ෙම් අඩුවීම  දකිනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙසේවා ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් ෙවනෙකොට, කෘෂි ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවනෙකොට, 
නිෂ්පාදන වැඩි ෙවනෙකොට,  අෙප්  රෙට් ආර්ථිකය වර්ධනය 
වනෙකොට, උද්ධමනය යම් කිසි දුරකට රජය සාර්ථකව පාලනය 
කරනෙකොට, අපට දරිදතාෙව් අඩු පතිශතයක් දකින්න  පුළුවන්.   

ෙකෙසේ ෙවතත්, සියයට 8.9ක් කියන එක ගැනත්  අපට සතුටු 
වන්න  බැහැ.   අපි ඒක තවත් අඩු කළ යුතුයි. මම හිතන විධියට 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමම සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් පමණක්ම රෙට් 
තිෙබන ආර්ථික තත්ත්වය අපට මනින්න  බැහැ.  අපි කියනවා,  
දරිදතාව  සියයට 8.9යි කියලා. නමුත් සැබැවින්ම ෙම් රෙට් දුක් 
විඳින ජනතාව විශාල පිරිසක් සිටිනවා.  අපි ඒ දුප්පත් ජනතාවට 
සරිලන විධියට යම් කිසි ආධාර කිරීමක්  කරන්න අවශ්යයි.  

අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් විශාල 
මුදලක් යට කරනවා. මම හිතන හැටියට රුපියල් බිලියන 30ක් 
පමණ අපි වාර්ෂිකව ඒ සඳහා යට කරනවා. නමුත් සද්භාවෙයන් 
ලබා ෙදන  ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරෙයන් අෙප් මාතෘ භූමියට නිසි 
ඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවාද? ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල 
ෙම්  සහනාධාර ෙපොෙහොර market එකට යන අවස්ථා මා දැකලා 
තිෙබනවා. එම නිසා ඒ සමාජ ෙසේවෙය් - social service එෙක්,   
social sector   එෙක් - තිෙබන අඩු පාඩුකම් අඩු කිරීමට අපි යම් 
කිසි යාන්තණයක් කියාත්මක කළ යුතු ෙවනවා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 2012 වර්ෂයට වඩා 2013 වර්ෂෙය් දී  

දරිදතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
මම කථා කරන්ෙන් 2007 සහ 2010 වර්ෂ ගැන. 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඇමතිතුමනි, නමුත් 2012 වර්ෂෙය් දරිදතාව සියයට 6.5යි.  

2013 වර්ෂෙය් දරිදතාව  සියයට 6.7යි. රෙට් දුප්පත්කම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එක ෙමම වාර්තාවලින් ෙපෙනනවා.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වුෙණ් 2005 වර්ෂෙය්. 2007 

වර්ෂෙය් දී දරිදතාව සියයට 15.2යි. 2010 වර්ෂෙය් දී සියයට 8.9යි. 
ෙම්ක හරි සරල ෙදයක්. මට ෙත්ෙරනවා, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
නමුත් 2012  වර්ෂය වනෙකොට දුප්පත්කම වැඩි ෙවලා.    

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
මම අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද  හැටියට ෙනොෙවයි සඳහන් කෙළේ. 

සමස්තයක් වශෙයන් අරෙගනයි මම කථා කෙළේ ගරු මන්තීතුමනි.  

අෙප් ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2920ට ගිහින් 
තිෙබනවා.  දැන් ෙම් ගැනත් අපට සතුටු වන්න  පුළුවන්ද?  ඔව්, 
සතුටු වන්න  පුළුවන්. මම හැම ෙවලාවකම කියන කථාවක් තමයි, 
අෙප් ෙම් සංවර්ධනය ෙක්න්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් බස්නාහිර 
පළාතට බව. ඔව්, අපි එම පළාෙත්  විශාල වශෙයන් පාරවල් 
හදනවා, යටිතල පහසුකම් දියුණු කරනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථික 
ෙක්න්දය තමයි බස්නාහිර පළාත. ඉතින්, මම හිතන විධියට ෙම් 
සියයට 7ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙයන් බහුතරයක් එන්ෙන් 
බස්නාහිර පළාෙතන්. අපි ෙම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගමටත් 
ෙගන යා යුතුයි. We must think of innovative ways and 
methods to spread the economic growth among the people of 
this country.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ආෙයෝජන මණ්ඩලය භාරව හිටපු ඇමතිවරයකු වශෙයනුයි මා ෙම් 
කථා කරන්ෙන්. ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් සුවිෙශේෂ වැඩ 
ෙකොටසක් සිදු ෙවනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන ෙදකක ආෙයෝජනයක් -FDI එකක්- ෙම් ලංකාවට 
ෙගෙනන්න  උත්සාහ කරනවා.  මා ෙම් අවසථ්ාෙව් දී  BOI එෙක් 
හිටපු නිලධාරින් මතක් කරන්න අවශ්යයි. ඩික්මන් මහත්මයා, 
කුලෙසේකර මහත්මයා වැනි පවීණ නිලධාරින් ඉවත් ෙවනෙකොට ඒ 
හා සමාන බුද්ධියක් හා වැඩ කිරීමට හැකියාවක් තිෙබන දක්ෂ 
නිලධාරි පිරිසක් අපි ලබා ගත යුතුයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ලතින් 
ඇෙමරිකාව, අපිකාව වැනි රටවලින් ඒ අවශ්ය ආෙයෝජන  
ෙගෙනන්න අපි තවම අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ලතින් 
ඇෙමරිකාෙව් විශාල සමාගම් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් පවීණ සමාගම් 
තිෙබනවා. අපි තවම එම සමාගම් සමඟ කථා කරලාවත් නැහැ. 
අෙප් ඉතිහාසයත් එක්ක සමගාමී ඉතිහාසයක් තමයි ඒ රටවලත් 
තිෙබන්ෙන්. එම රටවලට ගිහිල්ලා මීට වඩා ආෙයෝජකෙයෝ 
පිරිසක් ෙම් රටට ෙග්න්න අෙප් ආෙයෝජන මණ්ඩලයට පුළුවන්. 
ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාව, ජපානය සහ චීනය 
යන රටවල් තුන තමයි අපි ෙක්න්දගත කළ යුත්ෙත්. 
විෙශේෂෙයන්ම ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සහ එහි 
නායකත්වය මීට වඩා විධිමත්ව කියා කරයි කියා මා තුළ  
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
ADB ආයතනෙය් -ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව්- පකාශයක් ෙම් 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි. ෙම් පකාශය මම ලබා 
ගත්ෙත් www.adb.org/countries/sri-lanka කියන website 
එෙකන්. ලංකාෙව් economic prospects ගැන එහි සඳහන් කර 
තිෙබනවා. එහි සඳහන් වනවා, ආර්ථික අනාගතය ගැන. එහි 
ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා.  I quote: 

"An improving external environment, higher investments, and a 
recovery in domestic consumption will sustain a rapid pace of GDP 
growth in the next 2 years." 

ඒ තමයි ඊළඟ අවුරුදු ෙදෙක් ලංකාෙව් ආර්ථිකය පිළිබඳව  
ADB ආයතනය සඳහන් කරන ලද ෙද්. ඉතාමත් ඉක්මනින්, මීට 
වඩා ශක්තිමත්ව ආර්ථිකය වර්ධනය ෙවයි කියන කාරණය තමයි 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කියන්ෙන්. මහ බැංකුව ෙනෙමයි 
ෙමෙහම කියන්ෙන්; පී.බී. ජයසුන්දර ෙනෙමයි ෙමෙහම 
කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම "Sri Lanka's post-conflict growth has 
been buoyed by construction, which has increased its share 
of GDP from 6.6 per cent in 2009 to 8.5 per cent in 2012" 
යනුෙවනුත් එහි සඳහන් ෙවනවා. අෙප් සංචාරක ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත් ක්ෂණික සංවර්ධනයක් ඇති ෙවනවාය 
කියන කාරණය තමයි ෙම් ආයතනය කියන්ෙන්. එම නිසා ෙම් 
ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් ශුභ වාදී පැත්තක් තමයි මට නම් 
ෙපෙනන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ශුභ වාදී 
තත්ත්වයක් ෙපෙනනවා. 

1977 දී විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙනොෙයකුත් අර්ථ කථන ලබා ෙදනවා. ඒක නරකයි කියනවා, ඒක 
ෙහොඳයි කියනවා. නමුත් 1977 දී ගත් ඒ පියවර නිසා තමයි සියයට 
7.5ක විශාල ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, රජෙය් investment එක සියයට 2ක්, 
සියයට 3ක් ෙවන්න පුළුවන්. එම නිසා රජයට යුතුකමක් 
තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික අංශය ආරක්ෂා කරලා එම ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් වර්ධනෙයන්  ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට නිසි පතිලාභ 
ලබා ෙදන්න. එම නිසා ෙම් ආර්ථිකෙය් තිෙබන සමහර ගැටලු -මම 
කියන්ෙන් නැහැ ගැටලු නැති ආර්ථිකයක් කියලා- විසඳා ගැනීමට 
රජයට හැකියාවක්, පෙව්ශයක් ලැෙබයි කියලා මම දැඩි 
විශ්වාසයකින් ඉන්නවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.28] 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද මුදල් හා 

කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාව පිළිබඳවයි 
කථා කරන්ෙන්. මට පථමෙයන් කථා කළ නවීන් දිසානායක 
අමාත්යතුමා කථාව අවසන් කළා, ඔහුට අනාගත ආර්ථික දැක්ම 
පිළිබඳව ධනාත්මක ස්වරූපයක් ෙපෙනන බව පවසමින්. අපි ඒ 
ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. නමුත් ඔහු ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් 
website එෙකන් අරෙගන කියවපු වාර්තාව, අලුත්ගම සහ 
ෙබ්රුවල සිද්ධීන්වලට පථමෙයන් ලියැවුණු වාර්තාවක්. 

අපි දන්නවා, 2009 දී යුද්ධය අවසන් ෙවලා 2014 ෙවන ෙකොට 
අවුරුදු 5ක් ගත වී තිෙබනවා කියලා. ආර්ථික සංවර්ධනය වැඩි 
ෙව්ගයකින් තබාෙගන යන්නට නම් විශාල ආෙයෝජනයක් 
අවශ්යයි. නමුත් ෙම් රෙට් ඉතිරි කිරීම් හුඟක් අඩුයි. එය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 16ක්, 17ක් වෙග් ෙවනවා. නමුත්  ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8ක, 10ක වාෙග්  තබාෙගන යන්න නම් දළ 

ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 35ක්වත් අවශ්යයි. ඒ අඩු පාඩුව 
පියවන්න නම් ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන අවශ්යයි. එම ඍජු විෙද්ශ 
ආෙයෝජන ෙඩොලර් ෙකෝටි 100ක විතර පමාණයකින් තමයි 
ලැෙබන්ෙන්. නමුත් වසරකට ෙඩොලර් ෙකෝටි 500ක විතර ඍජු 
විෙද්ශ ආෙයෝජනයක් අපට අවශ්ය ෙවනවා. ඇත්තටම අලුත්ගම 
සිද්ධිය වාෙග් අවාසනාවන්ත සිදුවීම්වලින් පස්ෙසේ ෙම් කාර්යය 
තවත් අපහසු ෙවනවා. ෙමොකද, ආෙයෝජකයා කර්මාන්තය 
ෙතෝරන්න ඉස්ෙසල්ලා, කවුරු සමඟද වැඩ කරන්න යන්ෙන් 
කියන එක ෙතෝරන්න ඉස්ෙසල්ලා රට ෙතෝරා ගන්න අවශ්යයි. 
ෙමොකද, ෙලෝකෙය් රටවල් 200ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ නිසා 
විෙද්ශ අෙයෝජකෙයකුට රට ෙතෝරා ගන්න අවශ්යයි. රට ෙතෝරන 
විට මූලික සිද්ධාන්තය තමයි, රට තුළ නීතිය කියාත්මක වනවාද, 
රට තුළ ස්ථාවරභාවයක් තිෙබනවාද කියන එක. ඒක මූලිකයි 
කියලා මම රජයට නැවත මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒවා ඉතා 
අත්යවශ්යයි.  

අපි දන්නවා, ෙම් රජය සංවර්ධනය කියලා හුඟක් ෙවලාවට කෑ 
ෙකෝ ගහමින් කියන්ෙන් යටිතල පහසුකම් සැපයීම පිළිබඳවයි 
කියලා. මම හැම දාමත් කියන කථාවක් තමයි, අධිෙව්ගී මාර්ග 
තිෙබන එක ෙහොඳයි කියන එක. ඒවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. 
ෙමොකද, ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. මට වාෙග් වාහනයක් තිෙබනවා නම්, 
නැත්නම් අෙප් ඇමතිතුමාට වාෙග් සුෙඛෝපෙභෝගී වාහනයක් 
තිෙබනවා නම් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙහොඳට ගමන් කරන්නට 
පුළුවන්. නමුත් ඒක ෙපොදු ජනතාවට දැෙනන සංවර්ධනයක් 
ෙනොෙවයි. ඇඟට දැෙනන සංවර්ධනයක් ෙනොෙවයි. ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් අලුතින් හැදුවාම ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් 
සතියකට ස්වල්ප ෙදෙනකු ගමන් ගත්තාට ඒක ජනතාවට 
දැෙනන සංවර්ධනයක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ඒෙක් පතිලාභය හැම 
ෙකනාටම එකෙසේ ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට ගියා. හම්බන්ෙතොට ගැන කථා කරන ෙකොට මා 
මුලසුනට නැවත මතක් කරන්න ඕනෑ, හම්බන්ෙතොට 
නගරාධිපතිතුමාව තවම අත් අඩංගුවට අරෙගන නැහැ කියලා. 
කරුණාකරලා ඒක ගරු කථානායකතුමාට මතක් කරන්න කියලා 
කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ඉඳලා බෙලන්ම තමයි හම්බන්ෙතොට ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට SriLankan Airlines එෙක් ගුවන් යානා යවන්ෙන්. 
ඒක ඵලදායී තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ඇත්තටම අනාගත රජයකින් 
අපට ඕනෑ, ඇඟට දැෙනන සංවර්ධනයක්. අෙප් රෙට් සෑම 
දරුෙවකුටම ඕනෑ උසස් අධ්යාපනයක්. පාසල් අධ්යාපනෙයන් 
පස්ෙසේ එක්ෙකෝ විශ්වවිද්යාලයට, එක්ෙකෝ කාර්මික විදුහලකට, 
එක්ෙකෝ තාක්ෂණ විදුහලකට, එෙහමත් නැත්නම් වෘත්තීමය 
අධ්යාපනයක් සෑම දරුෙවකුටම ඕනෑ. ඒ අධ්යාපනෙයන් පස්ෙසේ 
සෑම දරුෙවකුටම රැකියාවක් ඕනෑ. රට තුළ රැකියාවක් ඕනෑ. මැද 
ෙපරදිග ගිහින් වහල්කෙමන් ජීවත් වන්න ෙනොෙවයි. රට තුළ 
රැකියාවක් ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] රුපියල් 10,000ක පමණ 
වැටුපකට රාජ්ය ෙසේවකයකු ෙලස අවුරුදු 30ක්, 40ක් ෙසේවය 
කරලා විශාම යනවා. ඒ වැටුෙපන් ජීවත් වන්න බැහැ කියන එක 
අෙප් විශාමිකෙයෝ දන්නවා. ෙද්ශපාලනීකරණය අවම කරපු, 
ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබා දීම අවම කරපු, සාධාරණත්වය තිෙබන 
ෙගෞරවාන්විත රාජ්ය ෙසේවයක් ඕනෑ. අපි COPE එකට ඉදිරිපත් 
කළ වාර්තාෙව් සඳහන් කළා, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලවලට හා ඉහළ 
කළමනාකාරීත්වයට පුද්ගලයන් පත් කරන ෙකොට ඉල්ලා තිෙබන 
සුදුසුකම්වලින් අවම සුදුසුකම්වත් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. අපට 
ඕනෑ එවැනි රාජ්ය ෙසේවයක්. පිට රට රැකියාවක් ෙනොෙවයි. [බාධා 
කිරීමක්] කළමනාකරුෙවකු විධියට, ගණකාධිකාරිවරෙයකු 
විධියට, ෙහද ෙසේවය කරන්නට, මෘදුකාංග ඉංජිෙන්රුවරෙයක් 
විධියට, ඉංජිෙන්රුවරෙයක් විධියට පිට රටක රැකියාවකට යනවා 
නම් එයට පුහුණුව ලබලා තිෙයන්න ඕනෑ.  වඩු වැඩ කරනවා නම්, 
electrical වැඩ කරනවා නම්, electronic වැඩ කරනවා නම් 
ඒවාවලට පුහුණුව ලබලා යන්න ඕනෑ. මැද ෙපරදිග යන්ෙන් 
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නිවාසවල වැඩ කරන්න ෙනොෙවයි ඉහළ මට්ටෙම් රැකී රක්ෂා 
කරන්න. ඉහළ මට්ටෙම් රැකී රක්ෂා කරලා පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් 
මීට වැඩිය සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න පුළුවන් ෙවන්න කියලා මම 
පාර්ථනා කරනවා. ඇඟට දැෙනන සංවර්ධනයක් තමයි අපට ඕනෑ. 
ඒ සංවර්ධනය කරා තමයි අපි ෙම් රට ෙගන යන්නට ඕනෑ.  

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාව 
සම්බන්ධෙයන් අපට ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් තිෙබනවා සාකච්ඡා 
කරන්න. නමුත් තිෙබන ෙකටි ෙව්ලාව අනුව මම කරුණු තුනක් 
ගැන සඳහන් කරන්න කැමැතියි. දැන් ගරු සභාෙව් අෙප් විදුලිබල 
හා බලශක්ති ඇමතිතුමිය සිටින නිසා මම මතක් කරන්න කැමැතියි 
අද අපට ජල නිෂ්පාදනෙයන් ලැෙබන විදුලිබල පතිශතය අඩු 
ෙවලා තිෙබන බව. ගල් අඟුරු භාවිතය වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා, 
ෙමගාෙවොට් 300 ෙවනුවට දැන් 600ක් එකතු ෙවලා තිෙබන 
නිසාත්, ළඟදීම එය 900 ෙවන්න යන නිසාත් අපි එහි පතිලාභය 
ජනතාවට ලබා ගන්නට ඕනෑ. අපි දන්නවා, දැන් ගල් අඟුරුවලින් 
සියයට 35 - 40 අතෙර් විදුලි බලය පමාණයක් පද්ධතියට එකතු 
ෙවන බව. ඒ වාෙග්ම අපි ජල විදුලිෙය් නිෂ්පාදන පමාණය 
ෙකොපමණද කියලාත් දන්නවා. මම මුදල් හා කමසම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාව අනුව කියන්ෙන්. පාග්ධන 
වියදම එකතු කළාම ජල විදුලි ඒකකයක නිෂ්පාදන වියදම ෙලස 
රුපියල් 5.50ක් යනවා. ගල් අඟුරුවලින් නිෂ්පාදනය කරන විදුලි 
ඒකකයක් රුපියල් 8ක් 9ක් ෙවනවා. එනමුත් තාපෙයන් 
නිෂ්පාදනය කරන විදුලි බලය - thermal -  ඒකකයක් සඳහා 
සාමාන්ය අගය රුපියල් 32.50ක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, රුපියල් 
40ටත් අරෙගන තිෙබනවා කියලා කියන්නට ඕනෑ. ජනතාව 
විදුලියට ෙගවන මිල වැඩි කරලා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අලාභය අඩු 
කරෙගන තිෙබනවා. ඒ අලාභය අඩු කරෙගන තිෙබන්ෙන් ඉන්ධන 
ගැළපුම් ගාස්තුව තාමත් තියාෙගනයි. අපි රජෙයන් ඉල්ලනවා, 
වහාම ෙම් ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව අෙහෝසි කරන්න කියලා. 
ෙමොකද, ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවක් අවශ්ය නැහැ. දැන් භාවිත 
කරන ඉන්ධනය ගල් අඟුරුයි. ගල් අඟුරු ෙබොෙහොම අඩු මිලකට 
ලැෙබන්ෙන්. ඉතින් ඇයි ෙම් ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවක් දාෙගන 
තිෙබන්ෙන්? කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ ඒ ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව 
තියාෙගන ඉන්න.  

අපි දන්නවා, නිවාසයක විදුලි ඒකක 60කට වැඩිෙයන් භාවිත 
කරනවා නම්, මාසික විදුලි පරිහරණය අනුව බිලට සියයට 40ක් 
එකතු කරනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම, නිවාසයක මාසික විදුලි 
පරිෙභෝජනය ඒකක 60ට අඩු නම් සියයට 25ත් - 35ත් අතෙර් 
පමාණයක් එකතු කරනවා. කර්මාන්තවලට සියයට 15ක්, 
ෙහෝටල්වලට සියයට 15ක්  සහ අෙනකුත් ආයතනවලට සියයට 
25ක් එකතු කරනවා, මාසික විදුලි බිලට. ෙම් පමාණයන් ඉවත් 
කරනවා නම්  ෙම් රෙට් හැම ෙකනකුෙග්ම ඉන්ධන බිල සියයට 
25කින්, 35කින්, 40කින් පහළට දාන්න පුළුවන්. නමුත් රජය 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව කියලා එකක් 
ෙබොරුවට හදාෙගන ඒ හරහා ෙම් ලාභය රජය ගන්නවා. නමුත් 
පුරවැසියාට ඒෙක් අලාභය තිෙබනවා.  

මම  බැංකු පද්ධතිය ගැනත් වචනයක් කියන්නට ඕනෑ. මම අද 
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය්  2013 වාර්ෂික වාර්තාෙව් 
ඇති රාජ්ය බැංකු පද්ධතිෙය් ෙතොරතුරු බැලුවා. එහි රජෙය් බැංකු 
ගැන විස්තර තිෙබනවා. 2012 සමඟ සංසන්දනය කරන විට 2013 
දී රජෙය් බැංකුවල ෙබොල් ණය පතිශතය ශීඝෙයන් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි දැක්කා, ලංකා බැංකුෙව් අකිය ණය,  නැත්නම් 
ෙබොල් ණය අනුපාතය සියයට 2.8 සිට 4.3ට ගිහින් තිෙබන බව. 
2012 දී මහජන බැංකුෙව් ෙබොල් ණය අනුපාතය තිබුෙණ් සියයට 
2.8ට. එය 2013 දී සියයට 5.3 දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් කවදාවත් ෙබොල් ණය තිබුෙණ් 
නැහැ. 2012 දී  සියයට 1.8 තිබුණු  ෙබොල් ණය අනුපාතය 2013දී  
5.7 දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බංකුෙව් 
අකිය උකස් ණය සියයට 725කින්, හත් ගුණයකට වැඩි 
පමාණයකින් ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. හැම බැංකුෙව්ම ෙබොල් ණය 

පතිශතය ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. 2013 දී පාෙද්ශීය සංවර්ධන 
බැංකුෙව් ෙබොල් ණය සියයට 7.3 දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා.  

ෙම් වාර්ෂික වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් හිතන්නවත් බැරි පතිශත. 
හිතන්න බැරි පතිශත තිෙබනවා. ෙම් වාර්ෂික වාර්තාෙව් සඳහන් 
කරනවා, රාජ්ය උගස් හා ආෙයෝජන බැංකුෙව් - SMIB - ෙබොල් 
ණය පමාණය. එය 2013 දී සියයට 35 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. එය ඓතිහාසික පතිශතයක්. එය සියයට 35 දක්වා 
ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ශී ලංකා ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුෙව් ෙබොල් ණය පමාණය 2013 වර්ෂෙය්දී සියයට 45 දක්වා 
ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 2013 දී නිවාස සංවර්ධන මූල්ය 
සංස්ථා බැංකුෙව් ෙබොල් ණය පමාණය සියයට 19.9යි. ඊට ෙපර 
අවුරුද්ෙද්ත් ශී ලංකා ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව්යි, නිවාස සංවර්ධන 
බැංකුෙව්යි ඔය පතිශතයන්ම වාෙග් තිබුණා. නමුත් ෙම්වා අධික 
ෙබොල් ණය පමාණයන්. 2013 වර්ෂෙය් ලංකාපුත සංවර්ධන 
බැංකුෙව් ෙබොල් ණය පමාණය සියයට 46.7යි. SMIB එක,                  
ශී ලංකා ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව, නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සංස්ථා 
බැංකුව සහ ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් ෙබොල් ණය පමාණය 
ෙමපමණ විශාලයි. ඇත්තටම ෙම් බැංකු කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය  ෙසොයා බලන්නට ඕනෑ. කවුද ෙම් 
ණය දුන්ෙන්, කාටද ෙම් ණය දුන්ෙන්, ෙද්ශපාලන බලපෑම් ඇතිවද 
ෙම් ණය දුන්ෙන්? ෙද්ශපාලන බලපෑම් තිබුෙණ් නැත්නම් 
නිලධාරින් ෙම්වාට වග කියන්නට ඕනෑ. අපි නිලධාරින්ට විරුද්ධව 
කියා කරන්නට ඕනෑ. ෙබොල් ණය විශාල පමාණයක් ෙම් බැංකුවල 
තිෙබනවා. රජෙය් බැංකුවල ෙමෙහම ෙබොල් ණය තිෙයන 
අතෙර්දී, අපි ෙම් බැංකු ඒකාබද්ධ කරන්න හදනවා. එෙහම 
කරන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවලට ෙබොෙහෝ පශ්න 
තිෙබනවා වාෙගයි. රජය බෙලන් තමයි ඒ ඒකාබද්ධ කිරීම 
කරන්න හදන්ෙන්. රජයට තමුන්ට අයිති බැංකු පද්ධතිය නිවැරදිව 
කළමනාකරණය කර ගන්න බැරි නම්, රජය ෙකොෙහොමද අෙනක් 
බැංකුවලට කියන්න යන්ෙන්, ඒකාබද්ධ වන්න ඕනෑ කියලා? 
අධීක්ෂණය භාරව තිෙබන්ෙන් මහ බැංකුවටයි. මහ බැංකුවට බැරි 
නම් රජෙය් බැංකු නිවැරදිව අධීක්ෂණය කරන්න, මහ බැංකුව 
අෙනක් බැංකුවලට නිර්ෙද්ශ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා ෙම් 
බැංකු පද්ධතිය ගැන විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
වාර්තාව තුළ තිෙබනවා, රජෙය් අලාභ ලබන ආයතන සහ ලාභ 
ලබන ආයතන පිළිබඳව; එෙහම නැත්නම් අලාභය අඩු වූ ආයතන 
පිළිබඳව. අලාභ ලබන ආයතන ෙබොෙහෝ තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම 
ෙකටි ෙව්ලාවක කථාවක් තුළ සඳහන් කරන්න විධියක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් ගරු හර්ෂ ද 
සිල්වා මන්තීතුමා කථා කළා SriLankan Airlines එක ගැන. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොෙහොමද SriLankan Airlines 
එක ලාභ ලබන්ෙන්, ජනාධිපතිතුමා airbus එකක් අරෙගන 
ෙබොලීවියාවට ගියාම? ජාත්යන්තරෙය් බලවත් අවධානයකට ලක් 
වූ නායකෙයක්, අෙප් ජනාධිපතිතුමා. 30 වසරක් තිස්ෙසේ තිබුණු 
තස්තවාදය පරාජය කරන්න ජනාධිපතිතුමා අත දුන්නා. ඒ නිසා 
සමහර අය එතුමා ගැන පැසසුම්සහගතව කථා කරනවා. නමුත් 
සමහර අය ගැරහුම් හා ෙචෝදනා එල්ල කරන අවස්ථාවක් තමයි 
ෙමය. ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙශේෂ්ඨත්වය ඉතිහාසයට එකතු වන්නට 
නම් ෙම් නිල සංචාරයට ජනාධිපතිතුමා යන ෙකොට එහි වියදම 
රටට ගැළෙපන එකක් බවට පත් කිරීම වැදගත්. ඒ නිසා මා 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. 30 ෙදෙනකු, 40 ෙදෙනකු තමයි ගමෙන් 
නිෙයෝජිත පිරිස වශෙයන් ඉන්ෙන්. මම ෙයෝජනා කරනවා, මඟීන් 
380ක් යන අහස් යාතාවක් අරෙගන යනවාට වඩා ෙපොඩි අහස් 
යාතාවක් අරෙගන යන එක ෙහොඳයි කියලා. විශාල අහස් 
යාතාවකින් ගිය නිසා ෙමොකද වුෙණ්? 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් 

ෙදන්න. විනාඩියකින් මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  

විශාල අහස් යාතාවක් අරෙගන ගිය නිසා එය ෙබොලීවියාෙව් 
G77 සමුළුව තිබුණු නගරයට ෙගන යන්න බැරි වුණා. ෙමොකද, 
ෙපොඩි අහස් යාතා තමයි එතැනට ෙගන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
එය විරූ විරූ කියන, මහා ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ නතර 
කරන්න සිදු වුණා. ඊට පස්ෙසේ ඒ නගරයට යන්න තවත් අහස් 
යාතාවක් ඒ ජාත්යන්තර අහස් යාතා ෙතොටුෙපොෙළන් කුලියට 
ගන්න සිදු වුණා. ඒ වියදම් ඔක්ෙකෝම යන්ෙන් SriLankan 
Airlines එකටයි. ෙම්වාෙය් විනිවිදභාවයක් නැහැ. මම 
ෙයෝජනාවක් කරනවා, ෙම් ගැන සිතා බලන්න කියලා. 
ජනාධිපතිතුමාට නිල නිවාස තිෙබනවා; නිල වාහන තිෙබනවා; 
රට තුළ යන්න නිල ෙහලිෙකොප්ටර් තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට 
දැන් කාලය ඇවිල්ලා ඇති, නිල අහස් යාතාවක් ගන්න. මා එය 
දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන අප ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. නමුත් එතෙකොට 
ඒ වියදම යා යුත්ෙත් ජනාධිපතිතුමාෙග් ගිණුමටයි; SriLankan 
Airlines එෙක් ගිණුමට ෙනොෙවයි. එතෙකොට අපට SriLankan 
Airlines එක දිහා ෙවනම බලන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, ෙම් 
ජනාධිපති ධුරයට අපි වියදම් කරන මුදල සාධාරණද නැද්ද කියන 
එක ෙම් රෙට් ජනතාවට තීරණය කරන්න පුළුවන්; අහස් යාතාවක් 
තිබිය යුතුද, නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නත් පුළුවන්. ජනාධිපති 
ධුරය අෙහෝසි කළ යුතුද කියන එකත් ඔවුන්ට තීරණය කරන්න 
පුළුවන්.  

ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.44] 
 
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා 
බලශක්ති අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ , சக்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Power and Energy)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන 

අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් විවාදයට මට එක් වන්න ලැබීම ගැන මම 
ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් වාර්තාෙව් 
සාකච්ඡා ෙකෙරනවා, පසු ගිය වසර තුළ අප ලබාගත් ජයගහණ 
ගැන වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී අපට මුහුණ පාන්නට තිෙබන අභිෙයෝග 
ගැන. විෙශේෂෙයන්ම අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ පසු ගිය කාල 
සීමාව තුළ ෙම් රට කුමන ආකාරෙය් අභිෙයෝගවලට මුහුණ 
දුන්නාද, ඒ අභිෙයෝග ෙකොයි ආකාරෙයන් ජයගහණය කළාද, ඒ 
වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී අෙප් රජයට ඒ අභිෙයෝග ජය ගන්න තිෙබන 
විසඳුම් ෙමොනවාද කියන එක ගැන. ඒ සියල්ල සම්පිණ්ඩනය 
ෙකොට ෙම් වාර්තාෙව් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. මට ලැබී 
තිෙබන ඉතා ෙකටි කාලය තුළ ඒ කරුණු ගැන කථා කරන්න මා  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම කවුරුත් දන්නා ආකාරයට, කාටත් පිළිගන්න 
පුළුවන් ආකාරයට 2005 වර්ෂයට ෙපර අෙප් රට තිබුෙණ් ඉතා 
පසුගාමී රටක් විධියටයි.  එදා සුනාමිය ලංකාවට ආවාම අෙප් රෙට් 
සාමාන්ය ජනතාව තුළ   ඇති වුණු මානසික තත්ත්වය තමයි,  "ෙම් 
ව්යසනෙයන් අපි කවදා ෙකොෙහොමද ෙගොඩ එන්ෙන්?" කියන එක. 
අතිශය භයානක ෙම් විපත රටට සිද්ධ ෙවන ෙවලාෙව් රටක් 
හැටියට ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව හැෙමෝටම දැනිච්ච ෙද් 
තමයි,   අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට එය ෙකොයි තරමට බලපායිද කියන 
කාරණය.  

යුද්ධය ගත්තත්,  ෙම් ඉන්න අපි කාටත් අද ෙහොඳින් කථා 
කරන්න, නිදහෙසේ හිතන්න, ජීවිත භයක් නැතුව එළියට බැහැලා 
යන්න, මරණ භය නැතුව ජීවත්වන්න  පුළුවන් වුෙණ් යුද්ධය 
අවසන් වුණු නිසායි. යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයක් 
ගැන හිතන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ යුද්ධය 
අවසන් කිරීම නිසා අපට ඇති වුණු පතිලාභ මා හිතන්ෙන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලුම ගරු මන්තීවරුන්  කියයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ උතුරු 
පළාත නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා 
ඔබතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂියට කථා කරලා ඇහුෙවොත් කියයි,  
යුද්ධය අවසාන වීම නිසා ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන නිදහස, 
ඔබතුමාෙග්  ඡන්ද දායකයන්ට ලැබී තිෙබන නිදහස, ඔබතුමාෙග් 
බල පෙද්ශෙය් තිෙබන සුවිසල් සංවර්ධනය, උතුෙර් සහ 
නැ ෙඟනහිර තිෙබන සුවිසල් සංවර්ධනය ෙමොකක්ද කියන එක 
ගැන.  ඒ නිසා ෙම් යුද්ධය ලඝු කරලා හිතන්න අපට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ෙම් සෑම ෙකෙනකුෙගන්ම ඇහුෙවොත් කියයි, යුද්ධය පැවති 
කාලෙය් රට තිබුෙණ්  ෙකොයි වාෙග් තත්ත්වයකද, යුද්ධය අවසාන 
කිරීම නිසා අද රටට ෙමොන තරම් පතිලාභ ලැබී තිෙබනවාද කියන 
එක ගැන. ආගම් ෙභ්දෙයන් ෙතොරව, ජාති ෙභ්දෙයන් ෙතොරව, 
පක්ෂ ෙභ්දවලින් ෙතොරව හැම ෙදනාෙග්ම හෘදය සාක්ෂියට කථා 
කරලා ඇහුෙවොත් කියයි,  යුද්ධය තිබුණ කාලෙය් අෙප් රට ෙමොන 
තරම් පසුගාමීද, එම යුද්ධය දිගින් දිගටම  පැවතුණා නම්  අද අෙප් 
රටට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්, අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්, අෙප් මිනිසුන්ට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්, අෙප් මිනිසුන්ෙග් 
ජීවිතවලට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්, අෙප් ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වයට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්, යටිතල පහසුකම්වලට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන.  ඒ ගැන ෙම් ර ෙට් හැම ෙදනාම 
දන්නවා. කාෙග් හදවතකට කථා කරලා ඇහුවත් ඒ හැම ෙකනාම 
දන්නවා, යුද්ධය ෙමොන තරම්  භයානක විධියට ෙම් රට ගිල 
ගත්තාද කියලා. එවැනි පසුගාමී තත්ත්වයකුයි, 2005ට ෙපර 
තිබුෙණ්.  

අපි කවුරු කාට කථා කළත්, ගෙම් සංවර්ධනය ෙමොන 
මට්ටමටද තිබුෙණ්,  විදුලිය ෙකොයි මට්ටමකටද  දීලා තිබුෙණ්, 
පාරවල් ෙමොන මට්ටමකටද හදලා තිබුෙණ්, වතුර ෙමොන 
මට්ටමකටද දීලා තිබුෙණ්, දුරකථන පහසුකම් ෙමොන මට්ටමකටද 
තිබුෙණ්, ෙකොම්පියුටර් තාක්ෂණය ෙමොන මට්ටමකටද තිබුෙණ් 
කියන එක අපි ෙහොඳටම දන්නවා. ෙම් කාල සීමාව තුළ අෙප් 
රජයකුත් තිබුණා. අපත් කැබිනට් ඇමතිවරු වශෙයන් කටයුතු 
කළා.  හැබැයි, අපට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 4කට, 5කට 
වඩා ෙගොඩ නඟා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම 
කෘෂි කර්මාන්තයට, ගාමීය කර්මාන්තයට - ගාමීය සංවර්ධනයට -  
තැනක් ලැබුෙණ් නැහැ. ගාමීය කර්මාන්තය, ගාමීය කෘෂි 
කර්මාන්තය ෙබොෙහොම පසුගාමී තත්ත්වයකයි තිබුෙණ්. 
සමස්තයක් විධියට ගත්තාම 2005ට ෙපර ෙම් රෙට් තිබුණු 
තත්ත්වය අපි හැෙමෝටම අමතක ෙවනවා. ඒක ෙවනම 
කතන්දරයක්. රට තිබුණු විධිය, රෙට් සංවර්ධනය තිබුණු විධිය, 
කෘෂි කාර්මාන්තයට අත් ෙවලා තිබුණු ඉරණම, ආර්ථිකයට අත් 
ෙවලා තිබුණු ඉරණම, කර්මාන්තවලට අත් ෙවලා තිබුණු ඉරණම, 
ගෙම් ෙපොදු පහසුකම්වලට අත් ෙවලා තිබුණු ඉරණම ෙම් සියල්ල 
අපට අමතක ෙවනවා. හැබැයි එක වරක්වත් අපි හිතුෙවොත් ෙමොන 
තරම්  පසුගාමී තත්ත්වයකද ෙම් රට තිබුෙණ් කියන එක, එය අපි 
සියලු ෙදනාටම පිළිගන්න ෙවන කාරණයක්. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා වැනි හැම ෙවලාෙව්ම ෙපොඩි මිනිහාෙග් පැත්ෙතන් 
හිතලා  පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්න, තුන්කල් බලා ෙම් රට ගැන 
පතිපත්තිමය තීරණ ගන්න නායකෙයකු ෙම් රෙට් බිහි වුණ නිසාම 
ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් ආර්ථික පතිපත්තිය කියාත්මක කර ෙගන 
යන ෙකොට සිදු වුණු දියුණුව ගැනත් ෙම් වාර්තාව තුළ සාකච්ඡා 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රට 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් තත්ත්වයකට පරිවර්තනය ෙවලා 
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තිෙබනවා; මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙම්වා නිකම්ම සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ඉටු කරන්න රාජ්ය 
නායකයා ගන්නා වූ ආර්ථික පතිපත්තිමය තීරණ ඒ වාෙග්ම ඒවා 
කියාත්මක කරන පළපුරුදු නිලධාරින්ෙග් කැපවීම, පබල 
උත්සාහය ෙම් රට ෙම් තත්ත්වයට ෙගෙනන්න උපකාරී ෙවලා 
තිෙබනවාය, බලපා තිෙබනවාය කියන කාරණයත් අපි ඉතාම 
පශංසාත්මකව කියන්න ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න අමාත්යාංශවල සිටින 
නිලධාරින්ෙග් කැපවීම, පබල උත්සාහය, පළපුරුද්ද ඉතා වටිනා 
බව අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ.   

විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය අවසාන වුණාට  පසු මතු වුණු පධාන 
පශ්න තමයි, උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත දියුණු කිරීම හා වි ශාල 
වශෙයන් වළලා තිබුණු බිම් ෙබෝම්බ අයින් කිරීම. එදා හිටපු 
විදුලිබල ඇමතිවරයා විධියට එතුමාට අවශ්ය වුණා ඉතා ඉක්මනින් 
උතුෙර් මිනිසුන්ට විදුලිය ලබා ෙදන්න.  උතුෙර් මිනිස්සු ඉල්ලුෙව්, 
අපට ලක්ෂපාෙනන් විදුලිය ලබා ෙදන්නය කියායි.  තැනින් තැන 
ෙජනෙර්ටර්ස් දමා තිබුණා. විභාගයකට දරුෙවක් ලියන විටවත් 
නිසි විදුලි සැපයුමක් ෙදන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්ෙන් යාපනය 
පෙද්ශයට එෙහම නැත්නම් උතුරු නැ ෙඟනහිරට විදුලිය තිබුෙණ්ම 
නැහැ. යුද්ධයට ෙපර තස්තවාදින් විසින් උතුරත් දකුණත් යා කරන 
විදුලි සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳ දමා විනාශ කර 
තිබුණා.  යුද්ධය අවසාන වුණ හැටිෙය් අපට අවශ්ය වුණා, උතුරයි 
නැ ෙඟනහිරයි යා කරන විදුලි සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය හැකි ඉක්මනින් 
ෙගොඩ නඟන්න. එය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
අපට පසු ගිය දිනක විවෘත කරන්න පුළුවන් වුණා.   

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයින්ට, 
නිලධාරින්ට, ඉංජිෙන්රුවන්ට අෙප් ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ. 
අෙප් උපෙදස් පිට ඒ අය බිම් ෙබෝම්බ අයින් කර උතුරයි, දකුණයි 
යා කරන විදුලි සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය ඉතාම ඉක්මනින් ස්ථාපිත 
කළා. හැම තැනම බිම් ෙබෝම්බ අතුරා තිබුණා.  උතුරු නැ ෙඟනහිර 
ඉතා ඉක්මනින් සංවර්ධනය කරන්න, බිම් ෙබෝම්බ අයින් කරන්න 
රජය  අතිවිශාල මුදලක් ෙයෙදව්වා. වර්ග කිෙලෝමීටර් 1982ක් බිම් 
ෙබෝම්බවලින් නිදහස් කර ගත්තා. දැනට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්  
බිම් ෙබෝම්බ වළලා තිෙබන කැලෑ පෙද්ශෙය් කිෙලෝමීටර් 82ක් 
විතරයි.  යුද්ධය අවසාන වීමත් සමඟ අවතැන් වූ තුන් ලක්ෂයක 
ජනතාව නැවත පදිංචි කළා. එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 12,000ක් විතර 
ෙසොල්දාදුවන් පුනරුත්ථාපනය කර සමාජගත කළා. ඒ වාෙග්ම  
උතුෙර් යටිතල පහසුකම් ඉතාම ශීඝෙයන් දියුණු කරන්න පටන් 
ගත්තා.  රජය උතුරු පෙද්ශෙය් කෘෂි කර්මාන්තය, කර්මාන්ත, 
ෙසේවාවන් නංවන්න අවශ්ය පියවර ගත්තා; දකුණටත් වඩා වැඩි 
බරක් දමා ඉටු කරන්න පටන් ගත්තා.   

අෙප් විපක්ෂය ෙමොන තරම් ෙද්වල් කිව්වත් රටක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල් අලුෙතන් හදන්ෙන්, - දකුෙණ් අලුෙතන් හදපු 
වරාය ඉතාම  කාර්යක්ෂම ඒ වාෙග්ම ඉතාම වැඩ අධික වුණු 
වරායක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා,  අද වරායට දරා ගන්න බැරි 
තරෙම් වැඩ වරාෙයන් සිද්ධ ෙවනවා - වරායවල් අලුෙතන් 
හදන්ෙන්  ඉදිරි වර්ෂ කිහිපෙය්දී ෙම් රට මහා ශීඝ දියුණුවකට 
ෙගන යන්න මූලික පහසුකම් අවශ්ය නිසායි. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් 
රෙට් දූ දරුවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන තැනට ෙම් රට ෙගන යන්න 
අත්යවශ්ය සාධකයක් විධියට ඉතිහාසෙය් ෙම් රෙට් හිටපු හැම 
නායකෙයක්ම හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා කළා;  
හම්බන්ෙතොට ගුවන් ෙතොටුපළ ගැන කථා කළා. එය යථාර්ථයක් 
බවට පත් කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය 
ගත්ත උත්සාහය ඉතාම සුවිෙශේෂයි. ෙම්වා ජාතිෙය් ඉදිරි පරපුරට 
ෙම් රජය දුන් දායාද. දයාබර දුෙව්, පුෙත් ඔබ අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
විවාදය නරඹනවා.  ඔබ ෙවනුෙවන් තමයි අද මත්තල මහින්ද 
රාජපක්ෂ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැෙදන්ෙන්. ශී ලංකාව ආසියාෙව් 
ආශ්චර්යය කරා ෙගන යන ගමෙන්දී රෙට් වරායවල් හැෙදනවා. 
නාවික මධ්යස්ථානයක් විධියට ලංකාව දියුණු කරන්න කටයුතු 

කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා වරායටත් ගිහින් බලන්න, වරාය ෙමොන තරම් 
congestedද, කියලා. Handle කර ගන්න බැරි තරමට ෙකොයි තරම් 
වාහන සංඛ්යාවක්   තිෙබනවාද කියලා ඔබතුමාට ෙපෙන්වි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙකොෙහොමද handle කරන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ඔබතුමන්ලා වරායට ගිහින් බලන්න. ඔබතුමන්ලා 

හම්බන්ෙතොට ගියා ෙන්, බලාගත්තා ෙන්. ඔබතුමන්ලා 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලත් බලන්න ආවා ෙන්. බලාගත්තා ෙන්. ඉතින් 
ඉතුරු ඒවාත් ඇස් ෙදෙකන්ම බලා ගන්න. ඊර්ෂ්යා කරන්න එපා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව හිතලා බලන්න. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා මෙග් සෙහෝදරයන් වාෙග් නිසායි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්.  ලංකාවට ෙම් වරාය හැදීම අපරාධයක්ද, එෙහම 
නැත්නම් එය ලංකාෙව් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් රටට දායාද 
කරපු ෙදයක්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හෘදය සාක්ෂිය 
දන්නවා.  [බාධා කිරීමක්] කෑ ගහන්න එපා. මම ඉරාන් 
විකමරත්න මන්තීතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. ඔය චර්යාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැලෙපන්ෙන් නැහැ ෙන්. ගැලරිෙය්  ෙපොඩි 
දරුවන් බලා සිටිනවා. මන්තීතුමියකට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියන එක ෙහොඳ නැහැ ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැලරිෙය් 
ෙගොඩක් ඉන්ෙන් ගැහැනු දරුවන්. කාන්තාවක් කථා කරන විට 
ඔෙහොම පශ්නයක් දමන එක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සමහර 
මන්තීවරුන්ෙග් පුරුද්දක්. එෙහම කරන්ෙන් තමන්ෙග් අම්මාට, 
සෙහෝදරියට සලකන්ෙන් නැති නිසා ෙවන්න ඇති. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් මම යළිත් මෙග් 
මාතෘකාවට එන්නම්. අද උතුෙර් යටිතල පහසුකම්  විශාල ෙලස 
දියුණු ෙවනවා. එම පෙද්ශවල කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත විශාල 
වශෙයන් දියුණු ෙවනවා.  

ඊළඟට, අපි විදුලිය ගැන බලමු. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ධුරය ට පත් වන විට ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙගන් සියයට හැටකටත් වඩා අඩු පමාණයකටයි විදුලිය 
තිබුෙණ්. එතුමා මට විදුලිබල අමාත්යාංශය ලබා දීලා කිව්ෙව්, ෙම් 
රෙට් හැම ෙගදරටකම විදුලිය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
කියලායි. ඒක හැම නායෙයකුෙග්ම හිතට එන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
ෙච්තනාවක් පහළ වන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව අතරින් බිහි වුණු, 
ජනමූල නායකෙයකුට විතරයි. හැම ෙගදරකටම විදුලිය ලබා දීෙම් 
වුවමනාවක් එතුමා තුළ තිබුණා. එතුමා  ඒ ෙවනුෙවන් පතිපත්තිමය 
තීන්දුවක් ගත්තා.  

ගැලරිෙය් බලා සිටින මෙග් ආදරණීය දුෙව්, පුෙත්, 
විෙශේෂෙයන්ම 1959 සිට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පැවතුණත්, 
ඔබලාෙග් හැම ගමකටම විදුලිය ෙදන්න තීන්දු කෙළේ අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමායි. ඒ නිසා මට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
පනත ෙවනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. පනත අනුව රැහැන් මාර්ගෙය් 
සිට මීටර් 50කට වඩා එහායින් තිෙබන නිවසකට විදුලිය ගන්න 
ෙලොකු වියදමක් යනවා.  විදුලි කණු 10ක් ඕනෑ නම් ඒ කණු දහයට 
යන ගණන ඔෙබ් දුප්පත් අම්මාට, තාත්තාට දරා ගන්න සිද්ධ 
වුණා. ෙගදරකට විදුලිය ගන්න ලයිට් කණු පහක් ඕනෑ නම් ඒ 
කණු පෙහේ මූල්යමය බර දරා ගන්න ඒ ෙගදර අයට සිද්ධ වුණා. 
නමුත් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අවශ්ය වුණා හැම 
ෙගදරකටම විදුලිය ෙදන්න. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විදුලිබල 
පනත සංෙශෝධනය කරන්න අපට සිද්ධ වුණා. විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් වගකීම හැම නිවසක් ඉදිරිපිටම විදුලි කණුවක් සිටුවීම 
කියන ඒ සංෙශෝධනය අනුව විදුලිබල පනත සංෙශෝධනය කරන්න 
මට සිද්ධ වුණා. ඉන් පසුව නැවතත් අප ෙම් ෙදය කල්පනා කළා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙග් ඉස්සරහා ලයිට් කණුවක් හිෙටව්වත් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ලයිට් කණුෙව් සිට නිවසට විදුලි සම්බන්ධතාව ලබා ගැනීමට ඒ 
අයට මුදල් නැහැ. ඒ නිසා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු බැසිල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා මැදිහත් ෙවලා අවුරුදු පහකින් ලයිට් බිෙලන් 
කැෙපන විධියට ඒ සම්බන්ධතා ගාස්තුව සමෘද්ධිය හරහා ණයක් 
විධියට ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම රත්නපුර, අම්පාර, හම්බන්ෙතොට 
යන දිස්තික්කවල ජනතාවට සමෘද්ධිය හරහා ණය මුදල ෙදන 
එකත් නවත්වලා, සම්බන්ධතා ගාස්තුවයි, ෙගය wiring  කර 
ගන්න අවශ්ය මුදලයි විදුලි බිෙලන්ම අවුරුදු හයකින් කැෙපන 
විධියට සකස් කරලා ඒ අයට විදුලිය ලබා ෙදන්න අද පියවර 
අර  ෙගන තිෙබනවා. මුදල් නැති වුණත් අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවශ්යතාව වුණු  ලංකාෙව් සෑම නිවසකටම 
විදුලිය ලබා දීෙම් අරමුණට ළඟා ෙවන්න පුළුවන් විධියට පනත් 
සංෙශෝධනය කරමින් එයට අවශ්ය නීතිමය වට පිටාව අප අද හදලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා නිකම්ම හැෙදන්ෙන් නැහැ. ජනතාව ගැන හිතන 
නායකත්වයක්, පතිපත්තියක් තිබුණු නිසායි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙද්වල් ෙමෙහම ජනතාවට ලැබුෙණ්.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමියට තව විනාඩි ෙදකක් පමණ තිෙබනවා.  
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  මට කථා කරන්න නම් 

කාරණා ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා.  බලන්න, අද අෙප් රෙට් 
තිෙරෝද රථ ෙකොයි තරම් සංඛ්යාවක් තිෙබනවාද කියලා. 2004 දී 
අෙප් රෙට් තිබුෙණ් තිෙරෝද රථ 213,108යි. 2013 වන විට ඒ 
පමාණය 850,457ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2004 දී මිලියන 
1.1ක්ව තිබුණු ෙමෝටර් සයිකල් සංඛ්යාව  2013දී මිලියන 2.7ක් 
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් අද උද්ධමනය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට මිනිත්තු 
පහක් ෙදන්න.  

අද භාණ්ඩ මිල ඉහළ යන ෙව්ගය සියයට 3.2යි. අපට මතකයි, 
ඉතිහාසෙය් උද්ධමන ෙව්ගය සියයට 10 ඉඳලා 12 දක්වා වැඩි වුණ 
කාලයක් තිබුණු බව. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණා සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
ඇයි? අපි කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ෙපොෙහොර ලබා ෙදනවා, බීජ 
ලබා ෙදනවා, ණය පහසුකම් ලබා ෙදනවා. අද අපට ෙම් උද්ධමන 
ෙව්ගය අඩු කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් "දිවි නැඟුම" 
වැඩසටහන හරහා තමන්ෙග් කෘෂිකර්මාන්තය කරෙගන යන්න 
අත දීම නිසායි. බීජ, පැළ, ෙපොෙහොර ලබා දීලා ෙම් සඳහා ෙගොවීන් 
දිරි ගන්වනවා. ජාතියක් ෙවනුෙවන් රටක ආර්ථිකමය පතිපත්ති 
තීන්දු ගන්න ෙකොට, රටක කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න 
කටයුතු කරන ෙකොට ෙම්  වාෙග් තත්ත්වයන් ඇති ෙවනවා. ඒ 
පතිපත්තිමය තීන්දු අනුව තමයි අපට ෙම් ආකාරයට රෙට් 
උද්ධමන ෙව්ගය අඩු කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද බඩ 
ඉරිඟුවලින් රට ස්වයංෙපෝෂිතයි; අද සහල්වලින් රට 
ස්වයංෙපෝෂිතයි. අද අපි චීනයත් එක්ක නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම් 
අත්සන් කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ අනුව රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් මැණික් ෙවෙළඳාමට ඒ වාෙග්ම ෙත් ෙවෙළඳාමට 
විෙශේෂ වාසියක් ඇති ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම GSP Plus නැති 
වුණාම කවුරුත් හිතාෙගන හිටියා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය වැෙටයි 
කියලා. නමුත් අද එෙහම ෙවලා නැහැ. ඇඟලුම් කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න අයෙග් අපතිහත කැපවීමත්, රජය ඔවුන්ට ලබා 
දුන්නු දිරි ගැන්වීමත් නිසා අපට අද ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
4.5ක ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම චීනයත් එක්ක අත්සන් කරන ඒ නිදහස් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුෙමන් පසුව  ඇඟලුම් කර්මාන්තයට ෙහොඳ ෙහට දවසක් උදා 
ෙව්වි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 

අද අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7 දක්වා ඉහළ 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. අපි 
ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ, අෙප් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරය අද ෙකොයි 
තරමට දියුණු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. 2009 අෙප් රටට ආෙව්, 
සංචාරකයන් 440,890යි. 2009 ආපු මුළු ගණනට වඩා ෙම් 
අවුරුද්ෙද් මැද ෙවන ෙකොට; මැයි මාසය ෙවන ෙකොට 
සංචාරකයින් 624,178ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 2009 මුළු 
අවුරුද්ෙද්ම ආවාට වැඩි පමාණයක් ෙම් අවුරුද්ෙද් මැද ෙවන 
ෙකොට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එහි ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 1.5ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි සංචාරක 
කර්මාන්තෙය් ෙයෝධ පිමි පනිමින් එහි වර්ධනය සඳහා කටයුතු 
කරෙගන යනවා. කුච්චිෙව්ලි, පාසිකුඩා, කල්පිටිය, ෙද්දූව, යාල 
වැනි සංචාරක කලාප අද ඉතාම ශීඝව සංවර්ධනය කරමින් 
පවතිනවා. ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලය, ෙෂරටන් ෙහෝටලය, හයට් 
ෙහෝටලය වැනි ෙහෝටල් සංකීර්ණ ලංකාෙව් ඉදි කරමින් ඒ සඳහා 
අවශ්ය සියලු ෙද් කර ෙගන යනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, කථා කරන්න ගිෙයොත් ෙගොඩාක් ෙද්වල් කථා 
කරන්න තිෙබනවා. ෙම් රජය ෙම් රට තිබිච්ච තත්ත්වෙයන් 
ඉදිරියට ගන්න, පසුගාමී තත්ත්වෙයන් ඉදිරියට ගන්න, ෙලෝකෙය් 
මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් කරන්න කටයුතු කරමින් 
පවතිනවා. අෙප් ඉලක්කය තිෙබන්ෙන්  2020 වන විට ඒක පුද්ගල 
ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 8,500 දක්වා වැඩි කරන්නයි. 2016 
ෙවන ෙකොට ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,000 
දක්වා වැඩි කරන්නට අපි අද කටයුතු කරෙගන යනවා.  

අද විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන කියැවුණා. විදුලි බිල අඩු කරන්න 
කියලා ඔබතුමන්ලා මට කියන්න ඕනෑ නැහැ. ගල් අඟුරු 
බලාගාරය හැදුෙව් ෙම් රජෙයන්. ඒ ලාභය ජනතාවට පතිලාභයක් 
විධියට ෙදන්න ඕනෑ කාලයට තිෙබන තත්ත්වයන් අනුව අපි 
ෙදන්නම්. ඒ නිසා ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාවත්, හර්ෂ ද 
සිල්වා මන්තීතුමාවත් මට විදුලි බිල අඩු කරන්න කියන්න ඕනෑ 
නැහැ. ෙම් ආයතනය ලාභදායී තත්ත්වයට පත් ෙවන ෙකොට ඒ 
ලාභය ජනතාවට ෙදනවා. ඒ සඳහා පතිපත්තිමය තීන්දුවක් 
ජනාධිපතිතුමා ගත්ත නිසා  තමයි ගල් අඟුරු බලාගාර හදලා අද 
අපට ෙම් තත්ත්වය උදා කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රට තිබුණු පසුගාමී තත්ත්වෙයන් ඉදිරියට 
ෙග්න්නට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආර්ථික 
පතිපත්තිය ඉවහල් ෙවලා තිෙබන බවත්, ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට 
අෙප් රෙට් සාර්ව ආර්ථික කළමනාකරණය සිදු ෙවලා තිෙබන 
බවත් ෙම් වාර්තාෙවන් අපට මනා ෙසේ දැක බලා ගන්නට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ සඳහා සහෙයෝගය ලබා දුන්නු මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ආචාර්ය ජයසුන්දර මැතිතුමා ඇතුළු ඒ 
කණ්ඩායම පමුඛ ඒ සියලු ෙදනාටත් අෙප් ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Vijitha Herath. Before 

he starts will an Hon. Member propose the Hon. Janaka 
Bandara to take the Chair? 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take  

the Chair.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA  took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.05] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක ආර්ථික සංවර්ධනය 

ඇති වන්ෙන් රෙට් යහපැවැත්ම මතයි. රෙට් යහපැවැත්මක් 
නැත්නම් ආර්ථික සංවර්ධනයක් ගැන කථා කරන්න බැහැ. නමුත් 
අද රට පත් ෙවලා තිෙබන අවාසනාවන්ත තත්ත්වය නම්, රෙට් 
අධිකරණ ඇමතිවරයාටම කියන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා "රෙට් 
නීතිය කඩා ෙගන වැටිලා, අලුත්ගම, ෙබ්රුවල ඇති වුණු සිදුවීම් 
පිළිබඳව සාධාරණ තීන්දුවක් ෙම් රට අභ්යන්තරෙයන් ලැෙබයි 
කියලා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. ඒ නිසා එතුමාටම 
කියන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා "ඒ පරීක්ෂණ පිළිබඳව 
විශ්වාසයක් නැහැ, ඒ පරීක්ෂණ ජාත්යන්තර මැදිහත් වීමක් හරහා 
සිදු වුෙණොත් ෙහොඳයි" කියලා. ඒක තමයි රෙට් තත්ත්වය. රෙට් 
නීතිය බිඳ වැටිලා කියලා අධිකරණ ඇමතිවරයාම කියනවා නම්, 
රෙට් ආර්ථිකය ගැන කවර කථාද? ආණ්ඩුෙව් නීතිය පිළිබඳ 
කැබිනට් අමාත්යතුමාටම; අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳ 
අමාත්යතුමාටම කියන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, "අෙප් රෙට් 
නීතිය පිළිබඳ විශ්වාසය බිඳ වැටිලා, ඒ ගැන විශ්වාසයක් නැහැ.  ඒ 
ගැන ජාත්යන්තර මැදිහත්වීමක් අවශ්යයි" කියලා. ඒෙකන්ම 
පැහැදිලියි ෙම් රෙට් යහපැවැත්ම පිළිබඳව. එෙහම නම් ආර්ථිකය 
පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන ෙම් සංඛ්යා දත්ත අසත්යයි. පසු ගිය අය 
වැය විවාදෙය්දී අපි ඒවාෙය් ඇත්ත තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක 
ඉදිරිපත් කළා.   

පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය කියනවා, "උද්ධමනය 
අඩු ෙවලා"ය කියලා. මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාත් කියනවා, 
"උද්ධමනය අඩු ෙවලා"ය කියලා. උද්ධමනය අඩු ෙවලා ලු. 
හැබැයි කඩයට ගියාම සීනි කිෙලෝෙව් මිල වැඩි ෙවලා; කිරිපිටි මිල 
වැඩි ෙවලා; පරිප්පු, හාල්මැස්ෙසෝ, කරවල මිල වැඩියි. බස ්ගාස්තු, 
විදුලිය ගාස්තු, ජල ගාස්තු, උප්පැන්න සහතිකෙය් ගාස්තු, කසාද 
සහතිකෙය් ගාස්තු, මරණ සහතිකෙය් ගාස්තු ඒ ඔක්ෙකොම වැඩියි. 
මහ බැංකුවට අනුව උද්ධමනය අඩුයි. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ භාණ්ඩ හා 
ෙසේවාවල මිල වැඩියි. මිනිස්සුන්ට තිෙබන පශ්නය ඒක. හැබැයි, 
මහ බැංකු වාර්තාෙව් කියනවා, උද්ධමනය අඩුයි ලු. භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා මිල වැඩිවීම අඩු ෙවලා ලු. ෙමය හතර බීරි කථාවක්. ෙමය 
තමයි ආශ්චර්ය. එක පැත්තකින් ෙපොෙත් කියනවා, අඩුයි කියලා. 
නමුත් මහ ෙපොෙළොෙව් සිටින මිනිස්සු දකින ෙද් තමයි හැමදාම බඩු 
මිල වැඩි ෙවන එක. 2005ට කලින් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා 
කලින් කිව්වා. 2008 දී, 2009 දී කඩයට ගිහිල්ලා සීනි කිෙලෝවක් 
ගත ්ෙත් රුපියල් 42කටයි. ඒ, යුද්ධයක් තිබුණ ෙවලාෙව්. යුද්ධය 
තිබුණ ෙවලාෙව් සීනි කිෙලෝව රුපියල් 42යි. අද යුද්ධය නැහැ. 
යුද්ධයට ගිය සල්ලි රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් ඉතුරුයි. එෙහම 
ෙවලා තිෙබද්දීත් අද සීනි කිෙලෝව රුපියල් 110යි, 120යි. ඉතින් 
ෙකොෙහොමද, ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති වන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලටම 
ගිෙයොත් ෙම්ක  ඉතා පැහැදිලියි. ඒ අනුව  2005 මහින්ද රාජපක්ෂ 
පාලනය පටන් ගන්න ෙකොට අෙප් රෙට් රාජ්ය ණය පමාණය 
තිබුෙණ් රුපියල් ෙකෝටි 2,22,000යි. දැන් යුද්ධයක් නැතිව මහා 
සංවර්ධනයක් ගැන කථා කරන ෙමොෙහොතක රාජ්ය ණය පමාණය 
රුපියල් ෙකෝටි 6,30,000ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
ණය පමාණය හරියටම තුන් ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම්වා සියයට 6.5, 8.7 වැනි අධික ෙපොලියට ගත් ණය පමාණයන්. 
ඒ නිසාම පසු ගිය කාලය තුළ අෙප් රෙට් ෙව්ගවත් ණය වැඩිවීමක් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 2005 දී ඒකපුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 
1,12,993යි. දැන් ඒකපුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 3,21,472යි.  
ආණ්ඩුව කියන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව, වාර්තා අනුව ඒකපුද්ගල 
ආදායම ෙඩොලර් 3000යි. ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 3000යි 
කියන ෙකොට ඒකපුද්ගල ණය පමාණය ෙඩොලර් 2,473ක් ෙවලා 
තිෙබනවා. උද්ධමනය අඩු ෙවලා, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
වැඩිෙවලා, නිෂ්පාදනය වැඩිෙවලා කියලා පුරසාරම් කියන ෙම් 
ආණ්ඩුෙව්ම මහ බැංකු වාර්තාෙව් සංඛ්යාෙල්ඛනවල ඉතා 
පැහැදිලිව කියනවා, රෙට් සමස්ත ජනගහනෙයන් සියයට 42ක්ම 
ඉන්ෙන් දවසක ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් ෙදකකටත් වඩා අඩු 
මට්ටමක අය කියලා. ෛදනික ආදායම රුපියල් 260ක්වත් ගන්න 
බැරි තත්ත්වෙය් අයයි ඉන්ෙන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්ෙන් 
රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 42ක්ම ඉන්ෙන් ඒකපුද්ගල ආදායම 
ෙඩොලර් 734ක් ලබන අයයි. එෙහම නම් ඒකපුද්ගල ආදායම 
ෙඩොලර් 3000ට වැඩි ෙවනවාය; ෙඩොලර් 4000 ඉලක්ක 
තිෙබනවාය කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් වාර්තාවලින්ම පැහැදිලි 
ෙවනවා, අෙප් රෙට් දුප්පත්කෙම් තත්ත්වය. අද රාජ්ය ෙසේවෙය්, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් විශාම ගිය අය මුහුණ ෙදන පධාන පශ්නයක් 
තමයි ස්ථාවර තැන්පතුවල ෙපොලිය අඩු වීම. 2013 දී තිබුණු ඒ 
ෙපොලී අනුපාතිකය 2014  -ෙම් අවුරුද්ද-  වන ෙකොට හරියටම 
සියයට 50කින් අඩු කළා. 2013 ජනවාරි මාසෙය් ස්ථාවර තැන්පතු 
සඳහා ෙපොලිය තිබුෙණ් සියයට 13.5යි.  

රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම ගියාම එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් රැකියාෙවන් විශාම ගත්තාම EPF එක, විශාම වැටුප් 
පාරිෙතෝෂිකය බැංකුෙව් ස්ථාවර තැන්පතුවක් විධියට තැන්පත් 
කරනවා. වයසට ගිහිල්ලා රක්ෂාවක් කරන්න හයිහත්තිය නැති 
නිසා, ෙවන ආදායම් මාර්ගයක් නැති නිසා ෙම් තැන්පතුෙවන් එන 
ෙපොලිෙයන් ජීවත් ෙවන්නයි බැංකුෙව් ඒ සල්ලි දමන්ෙන්. ගිය 
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසය වන තුරු සියයට 13.5ක ෙපොලී 
අනුපාතිකයක් තිබුණා. ඒ නිසා විශාම වැටුප් පාරිෙතෝෂිකය එෙහම 
නැත්නම් EPF සල්ලි රුපියල් ලක්ෂ 10ක් විතර බැංකුෙව් තැන්පත් 
කෙළොත් මාසයකට රුපියල් 10,000ක 12,000ක විතර ආදායමක් -
ෙපොලියක්- ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් අද තිෙබන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? මහා ආර්ථික සංවර්ධනයක් ගැන කථා කරන 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ තුළ, අද විශාම ලබන ෙපෞද්ගලික 
සහ රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවකෙයෝ තමන්ෙග් සල්ලි රුපියල් ලක්ෂ 
10ක් බැංකුෙව් තැන්පත් කෙළොත් මාසයකට රුපියල් 5,000ක 
ආදායමක්වත් ගන්න බැහැ. ඊටත් වඩා අඩුයි. ඇයි ඒ? ෙපොලී 
අනුපාතිකය හරියටම සියයට 50කින් බැස්සුවා. දැන් ෙපොලී 
අනුපාතිකය සියයට 7යි. සියයට 13.5ට තිබුණු එක සියයට 7කට 
අඩු වුණා.  

දැන් ආණ්ඩුව ආර්ථික විද්යාඥයන්ෙග් පැත්ෙතන්, කබ්රාල් 
මහත්මයාෙගන් පැත්ෙතන් කියනවා, තැන්පතු සඳහා ෙපොලී 
අනුපාතිකය අඩු කළාම ෙපෞද්ගලික අංශ ෙය් ආෙයෝජකෙයෝ 
ගන්න ණය පමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා. "බැංකුවලින් 
වැඩිපුර ණය අරෙගන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජනය කරලා ඒ 
ආෙයෝජන මත නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි 
ෙපොලිය අඩු කෙළේ" කියලා කියනවා. හැබැයි සංඛ්යා ෙල්ඛන 
හරියට විශ්ෙල්ෂණය කෙළොත් එෙහම ෙදයක් සිදු ෙවලාත් නැහැ 
කියලා ෙපෙනනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අය අතර 
බැංකුෙවන් ණය අරෙගන ආෙයෝජනය කරන පමාණය වැඩි ෙවලා 
නැහැ. ඇයි ඒ? විශ්වාසයක් නැහැ. එෙහම ණය අරෙගන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආෙයෝජනය කරලා තමන්ට ලාභ උපයන්න පුළුවන් කියන 
විශ්වාසය බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. ඒ බිඳ වැටිලා තිෙබන්ෙන් නිකම් 
ෙනොෙවයි. ඒකට දරන්න වන ෙවනත් පිරිවැය වියදම් වැඩි නිසායි. 
විදුලි වියදම් වැඩියි, ජල වියදම් වැඩියි, අෙනකුත් භාණ්ඩ හා 
ෙසේවාවල වියදම් වැඩියි. ඒ නිසා බැංකුව ඒ අර්ථෙයන් ෙපොලී 
අනුපාතිකය ෙවනස් කළා වුණාට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආෙයෝජකයන්ට දිරි ගැන්වීමක් ෙවලාත් නැහැ. ඒ නිසා එතැනදීත් 
ආණ්ඩුව අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙකදී ෙදපැත්තක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් රාජ්ය අංශෙය් විශාමිකයන්ට, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් විශාමිකයන්ට තමන්ෙග් තැන්පතු සඳහා 
ලැෙබන ෙපොලියත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්තට 
ආෙයෝජන වැඩි කරනවායි කියලා කිව්වාට ඒ උපකමයත් සාර්ථක 
ෙවලා නැහැ,  අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් ණය 
පමාණයන් එන්න එන්න වැඩි ෙවනවා. රට ආර්ථික වශෙයන් 
පහළට ඇද වැටිලා තිෙබනවා.  

ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලටම අනුව, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙද්ශීය 
විෙද්ශීය ණය වැඩිවීම් පමාණය රුපියල් මිලියන හත්ලක්ෂ 
අනූතුන්දහස් එකසිය තිස්හතයි. 2012 දී තිබුණු තත්ත්වය 
හැටලක්ෂයයි. 2013 වන ෙකොට ඒක වැඩි වුණා හැටහත්ලක්ෂ 
අනූතුන්දහස් ෙදසිය හතළිස්නවයට. ඒ කියන්ෙන් පසු ගිය 
අවුරුද්දට විතරක් රුපියල් මිලියන හත්ලක්ෂ අනූතුන්දහස් එකසිය 
තිස්හතක ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ණය වැඩිවීම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම් ආර්ථිකය වර්ධනය වුණායි කියලා 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රුපියල අවපමාණය වී දිගින් දිගටම 
රුපියල බාල්දු ෙවනවා. 2012 දී ෙඩොලරෙය් වටිනාකම තිබුෙණ් 
රුපියල් 127කටයි. අද ඒක රුපියල් 130.8ට ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒෙකන් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කියලා ෙපන්වනවාද?  
නැහැ. රැකියා වියුක්තියත් එෙහමයි. 2012 දී සියයට 4ක් වුණු 
රැකියා වියුක්තිය 2013 වනෙකොට  සියයට 4.4ට වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. රක්ෂා නැති පතිශතය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම 
නම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්වා 
ආණ්ඩුවම ඉදිරිපත් කරන සංඛ්යා ෙල්ඛන; ඒ වාර්තාවලම තිෙබන 
ෙද්වල්. ෙම්වා අපි හදාපු ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  

ෙම් වාර්තාවලම තිෙබන විධියට  2012 දී ජීවන අංකය 
168.6යි. ආර්ථිකය ෙහොඳයි නම්, ආර්ථිකය ශක්තිමත් නම්, 
උද්ධමනය අඩු වුණා නම් ජීවන අංකය වැඩි ෙවන්න බැහැ, අඩු 
ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 2013 වන 
ෙකොට ජීවන අංකය 176.5යි. අන්න, පැහැදිලියි තිෙබන තත්ත්වය. 
දැන් ෙබොරු සංඛ්යා ෙල්ඛන යථාර්ථයට යන ෙකොට සිද්ධ වන ෙද් 
ඉතා පැහැදිලියි. උද්ධමනය අඩු වුණා නම් ජීවන අංකය වැඩි 
ෙවන්න බැහැෙන්. භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල මිල පහත බැස්සා නම් 
ජීවන අංකය අඩු ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් 2013 දී ඉදිරිපත් කරපු මූල්ය 
වාර්තාවලට අනුව, 2012 දී ජීවන අංකය 168.6යි; 2013 දී 176.5යි. 
එෙහම නම් ජීවන අංකය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුව            
සංඛ්යා විජ්ජා දමන්න ගියත් යථාර්ථය ෙමොකක්ද කියන එක ෙම්  
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින්ම ෙහළිදරවු ෙවනවාය කියන ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා තමයි අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට ෙවන් කළ 
යුතු පතිපාදන කප්පාදු කරන්ෙන්. 2012 දී අධ්යාපනයට දළ ෙද්ශීය  
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට  1.75ක් ෙවන් කළා. 2013 ෙවනෙකොට 
ඒක සියයට 1.58 දක්වා අඩු කළා.  දැන් ඒක කප්පාදු කරමින් 
යනවා. ඒ කප්පාදු කරන්ෙන් ෙවන ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි, ෙම්  
වැරදි ආර්ථික පතිපත්ති යටෙත් ජනතාවට සහන ෙදන්න  බැරි 
නිසායි. ඒ නිසා තමයි ෙබොන්න ගන්න වතුර ටික පවා විකුණන 
තත්ත්වයට  අද ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 2013 මහ 
බැංකු වාර්තාෙව්  27 වන  පිටුෙව් ෙම් විධියට සඳහන්ව තිෙබනවා. 

" ..........එමඟින් ජලය පිළිබඳ අයිතිය සහ භාවිතය යම් පාර්ශ්වයක් ෙවත 
සුදුසු ෙලස පැවරිය යුතු ෙව්.  එෙමන්ම, එම  පාර්ශ්වය ෙවතින් සුදසු 
ෙගවුම් යාන්තණයක් ඔස්ෙසේ නැවත අදාල මුදල් අය කර  ගත යුතු ය."  

ෙවනත් පාර්ශ්වයකට  ජලය පිළිබඳ අයිතිය පවරනවාය කියන 
එක  මහ බැංකු වාර්තාෙව් 27 වන  පිටුව  පුරාවට ඉතා පැහැදිලිව 
තිෙබනවා. එහිදී වැඩි දුරටත් කියනවා, එම පවරන පාර්ශ්වය 
ෙවතින් සුදුසු ෙගවුම් යාන්තණයක් ඔස්ෙසේ නැවත ආදළ මුදල් අය 
කර ගත යුතු ය කියලා. එතෙකොට ජලය සඳහා මුදල් අය  කර 
ගන්නවාය කියන එක ඉතා පැහැදිලිව ෙමහි සඳහන් ෙවනවා. ඒක 
තමයි, "Regaining Sri Lanka" වැඩ පිළිෙවෙළේ තිබුණු ජල 
කළමනාකරණ  පඥප්තිය. එදා  ජල කළමනාකරණ පනත හරහා 
පළාත් සභාවලට ඉදිරිපත් කරපු ජල කළමනාකරණ පඥප්තිය 
ෙම්ක තමයි. ඒක තමයි වාරිමාර්ග කළමනාකරණ පඥප්තිය  
විධියට අද වයඹ පළාත් සභාවට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. අද 
අනිකුත් පළාත් සභාවලටත් ෙගන යමින් තිෙබන්ෙන්ත් ඒක. ඒ  
නිසා ෙම් ආණ්ඩුව යන ආර්ථික ගමෙන් දිශානතිය ෙමොකක්ද 
කියන එක ඉතා පැහැදිලියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආනයන වියදම වැඩි 
ෙවලා තිෙබන බව ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා.  අෙප් 
ආනයන වියදම ෙඩොලර් බිලියන 20යි. අෙප් අපනයන ආදායම 
ෙඩොලර් බිලියන 10යි. ඒ අනුව අෙප් ෙවෙළඳ හිඟය සියයට 
100කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2012 දී එය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට 15.8යි. 2013 වනෙකොට ඒක 
තවත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි නිෂ්පාදනය කරනවාය කිව්වත් 
ෙමොනවාද නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබන්ෙන්? සීනිවලින් සියයට 
93ක්ම අපි ආනයනය කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි  

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කිරි පිටිවලින් සියයට 83ක්ම අපි ආනයනය කරනවා. ෙලොකු  

ලූනුවලින්  සියයට 56ක්ම අපි ආනයනය කරනවා. මිරිස්වලින් 
සියයට 72ක්ම අපි ආනයනය කරනවා. සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන 
ඇමති ෙකෙනක් හිටියත් රෙට් පරිෙභෝජනය කරන සීනි 
පමාණෙයන් සියයට 93ක්ම අපි ආනයනය කරනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක තමයි තත්ත්වය. ෙම් තත්ත්වය තුළ, මහ 
බැංකුව මැදිහත් ෙවලා සමහර ෙපෞද්ගලික මූල්ය ආයතන පවරා 
ගත්තා. උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත්, The Finance ආයතනය 
පවරා ගත්තා. ෙමොකක්ද වුෙණ්?  The Finance  ආයතනෙය් 2013 
වර්ෂෙය් පාඩුව ෙකෝටි 118යි. සෘණ වත්කම් ෙකෝටි 770යි. ලංකා 
බැංකුෙව්, මහජන බැංකුෙව්, EPF එෙක් සල්ලි, ඒවාෙය් 
ෙකොටසව්ලින් සියයට 32ක් තිෙබන්ෙන්  The Finance  සමාගෙම්. 
ලංකා බැංකුෙව්, මහජන බැංකුෙව් සල්ලි  දමන්ෙන් කවුද? ෙම් 
රෙට් සාමාන්ය ජනතාව තමයි ඒ බැංකුවල සල්ලි දමන්ෙන්.  EPF 
එක අයිති  කාටද? ඒක අයිති ෙම් රෙට්  ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  වැඩ 
කරන ජනතාවට. ඒ සල්ලිවලින් සියයට 32ක් ෙයොදවා තිෙබන්ෙන්  
The Finance"  ආයතනයට. The Finance ආයතනෙය් සෘණ 
වත්කම් ෙකෝටි 770යි. ගිය අවුරුද්ෙද් විතරක් පාඩුව ෙකෝටි 118යි.   
ඒ ආයතනෙය් තිෙබන්ෙන් ජනතාවෙග් ස්ථිර තැන්පතු සහ ඉතිරි 
කිරීම්. ඒ මුදෙල් ෙකෝටි 2,290ක් තිෙබනවා. ඒ සල්ලි ටික 
අරෙගන තමයි ආණ්ඩුව ෙසල්ලම් කරන්ෙන්. තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන ෙහංචයිෙයෝ, හිතවත්තු, නෑදෑෙයෝ, යාලුෙවෝ ඒ 
ආයතනයට  දමා තිෙබනවා. දැන් ෙම් ආයතනයට පත්කර තිෙබන  
පධාන නිලධාරියා තමයි කමල් යටවර.  ෙම් ආයතනය පාඩු ලබන 
තත්ත්වෙය් තිෙබනවා, වැටුප් වැඩි කරන්න එපා  කියලා මහ 
බැංකුෙවන් චකෙල්ඛ  නිකුත් කර තිෙබනවා. ඒ චකෙල්ඛ මා 
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[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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සතුව තිෙබනවා. ඒ සියල්ල මා හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා.  

මහ බැංකුව ඉදිරිපත්  කරපු "Confidential" කියන ඒ 
චක ෙල්ඛෙය්  ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, Director Board  එක 
වැටුප් පිළිබඳව ගන්න ඕනෑ  තීන්දු තීරණ ෙමොනවාද  කියලා. 
වැටුප් වැඩි කරන්න එපා කියලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් කමල් 
යටවර කියන පධාන  විධායක නිලධාරියා  රුපියල් 350,000කින්  
තමන්ෙග් වැටුප වැඩි කර ගන්නවා. ඒ රුපියල් 350,000කින්  
වැටුප්  වැඩි කර ගැනීම  Director Board  එෙකන් අනුමත කර 
ගන්නවා. අවුරුදු ගණකක් තිස්ෙසේ පමාණවත් වැටුප් හා 
පාරිෙතෝෂික නැතිව  ෙසේවකයන් 850ක් විතර වැඩ  කරනවා. ඒ 
අයට කියනවා, The Finance ආයතනය පාඩුයි, ඒ  නිසා  
පාරිෙතෝෂික ෙගවන්න විධියක් නැහැ,  වැටුප්  වැඩි කරන්න 
විධියක් නැහැ කියලා.  හැබැයි, මහ බැංකු චකෙල්ඛ උල්ලංඝනය 
කරමින්  The Finance  ආයතනෙය්  සිද්ධ ෙවන මහා වංචාව, මහා 
විනාශය, මුදල් නාස්තිය නතර කර ගන්න මහ බැංකුව අද මැදිහත් 
ෙවලා නැහැ. ඒක නතර කර ගන්න මහ බැංකුවට  හැකියාවක් 
ලැබිලා නැහැ. ඒවා ජනතාවෙග් සල්ලි.  ඒ නිසා ඒ ආයතනයත් අද 
පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙම් ආර්ථිකය යහපත් දිශානතියකට ෙගන යන්න 
බැහැයි  කියන එක අද පාෙයෝගික භාවිතාෙවන් ඔප්පු කරලා 
තිෙබනවාය කියන එක සඳහන් කරමින්  මම නිහඬ ෙවනවා.  

  
[අ.භා. 4.20] 
 
ගරු ෙමොහමඩ් අසල්ම් මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்) 
(The Hon. Mohamed Aslam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දිනවල මාෙග් 

පෙද්ශෙය් ඇති වූ සිදුවීම් පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාවට දැනුම් දීමට 
මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. එය මෙග් වග කීමක් බව මා 
හිතනවා.  

අලුත්ගම පෙද්ශෙය් හට ගත් අවාසනාවන්ත සිද්ධිය දශක 
තුනක කාලයක් පැවැති කුරිරු යුද්ධය හමාර කර ලබා ගන්නා ලද 
ජයගහණය භුක්ති විඳිමින් සිටි ජනතාවටත්, ෙම් රෙට් අනාගත 
සංවර්ධනයටත් අභිෙයෝගයක් ෙනොෙව්වායි පාර්ථනා කරමින් මෙග් 
කථාව ආරම්භ කරනවා.  

2014 ජුනි මස 15 වන ඉරු දින පස්වරුෙව් අලුත්ගම දර්ගා 
නගරෙය්, ෙබ්රුවල පෙද්ශෙය් ජනතාවට අනෙප්ක්ෂිත ෙලස 
මුහුණ දීමට සිදු වූ කනගාටුදායක සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ෙමම 
උත්තරීතර සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කිරීමට මා කැමැත්ෙතමි. 

මුස්ලිම් ජනයාෙග් සිත් නිතරම රිදවීම පුරුද්දක් බවට පත් 
කරමින් සිටින සුළු පිරිසක් විසින් ෙමෙහයවන ලද ෙමම කියාව 
ෙම් රෙට් අතිබහුතර සිංහල ජනතාව අනුමත කරන්ෙන් නැති බව 
අපට විශ්වාසයි. සිද්ධිය ඇති වූ දිනෙය්  සාමය රැකීම ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කරන ෙපොලීසිය, නීතිය කුමන අෙයකුටවත් අතට ෙගන  
කටයුතු කිරීමට  ඉඩ ෙනොතැබුවා නම්, ෙමවැනි අවාසනාවන්ත 
සිද්ධියක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ෙපොලිස් ඇඳිරි නීතිය කියාත්මක වන 
ෙමොෙහොතක සිදු වූ ෙමම පහර දීම්, ගිනි තැබීම්,  ෙකොල්ලකෑම් 
නිසා සාමාන්ය සිවිල් ජනතාව තුළ ෙපොලීසිය ෙකෙරහි පවතින 
විශ්වාසය බිඳ වැටී තිෙබනවා. ෙමම සිද්ධිය සැලසුම්සහගතව සිදු 
කළ ෙදයක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්.  

කළුතර දිස්තික්කෙය් අලුත්ගම දර්ගා නගරය, ෙබ්රුවල, 
වැලිපැන්න සහ ගාලු දිස්තික්කෙය් තුන්දූව සහ බලපිටිය වැනි 
පෙද්ශ දක්වා ෙමය ව්යාප්ත වී තිෙබනවා. සැලසුම්සහගත ෙලස සිදු 
වූ ෙමම අපරාධ කියා නිසා නිවාස, ව්යාපාරික ස්ථාන ඇතුළු 
ෙගොඩනැගිලි 150ක් පමණ සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශයට පත් වී 
තිෙබනවා. මුස්ලිම් ආගමික සිද්ධස්ථාන 17ක් පමණ හානියට පත් 
වී තිෙබන අතර, එක් මුස්ලිම් පල්ලියක් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ගින්ෙනන් විනාශ වී තිෙබනවා. පා පැදි, යතුරු පැදි ඇතුළු යාන 
වාහන 200කට ආසන්න පමාණයක් සම්පූර්ණෙයන්ම ගිනිබත් වී 
තිෙබනවා. පාසල් ළමයින්ෙග් ෙපොත් පත්, ඇඳුම් පැළඳුම් ඇතුළු 
ව්යාපාරික ස්ථානවල තිබූ චංචල ෙද්පළ රාශියක් ද එයට ඇතුළත් 
ෙව්. ෙමයින් සිදු වී තිෙබන හානිය දළ වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 
580කට අධික බව සඳහන් කළ හැකිය.  

ෙමයට අමතරව, මුස්ලිම් ජාතිකයින් තිෙදෙනකුෙගත්, දවිඩ 
ජාතිකෙයකුෙගත් ජීවිත අහිමි වී තිෙබනවා. ඒ කලබල අවස්ථාවට  
භය වී heart attacksවලින් තවත් කීප ෙදෙනකුෙග් ජීවිතත් නැති 
වුණා. ෙමම සිද්ධීන් නිසා නැති වූ මුළු ජීවිත සංඛ්යාව අටයි.  

රැකියාවක් කර ෛදනික හා මාස්පතා වැටුප් ලබන වැඩ කරන 
ෙසේවකයන්ටත් ෙමය පහරක් වී තිෙබනවා. මහා පරිමාණ 
කර්මාන්තශාලාවක් ඇතුළු මධ්යම පරිමාණෙය් සහ සුළු 
පරිමාණෙය් කර්මාන්තශාලා ගණනාවකුත් ෙමම ගින්ෙනන් 
විනාශයට පත් වී තිෙබනවා.  ඒ නිසා  දහසකට පමණ රැකියා අහිමි 
වී තිෙබන බවත් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

ෙමම විනාශකාරී සිද්ධිය නිසා ෙම් ෙමොෙහොත වන විට 
උන්හිටිතැන් අහිමි වූ පවුල් 370ක් පමණ සරණාගත කඳවුරුවල 
ජීවත් වනවා. එහි සිටින දරුවන්ෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය, අධ්යාපනය 
සහ ආරක්ෂාව ද ගැටලුසහගතයි. මම උපන් ගම වන දර්ගා නගරය 
සිංහල හා මුස්ලිම් පවුල් සමගිෙයන් ජීවත් වූ පෙද්ශයක්. මුස්ලිම් 
ජනයාෙග්ත්, සිංහල ජනතාවෙග්ත් සමගිය ෙමෙසේ කඩා බිඳ 
දැමීමට ෙහේතු කාරණා වූෙය් එම පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් කියා 
කලාපයන් නිසා ෙනොව, පිටස්තර පෙද්ශවලින් පැමිණි 
දාමරිකයන්ෙග් අකටයුතු කියාවන් නිසා බව පකාශ කිරීමට 
කැමැතියි. අප පෙද්ශය මුස්ලිම් ජනතාව, සිංහල ජනයා සමග 
වඩාත් ෙගෞරවෙයන්, සාමෙයන් ජීවත්ව සිටින පෙද්ශයක්. ෙබෞද්ධ 
ජනයාෙග් මවු බස වන සිංහල භාෂාව චතුර ෙලස කථා කරන 
මුස්ලිම් ජනයා ෙකෙරහි ෙමවැනි වැරැදි ආකල්පයන් ෙගොඩ 
නැගීමට උත්සාහ කරන්නන්ෙග් කියා අප කවදාවත් අනුමත 
කරන්ෙන් නැහැ. අපි ඒවා ෙහළා දකිනවා.  

ඓතිහාසික කන්ෙද් විහාරය අසල ද මුස්ලිම් අයවලුන්ෙග් 
නිවාස කීපයක් තිබූ අතර, එම නිවාසවල තිබූ ෙද්පළ සියල්ල 
දාමරිකයන් විසින් මං ෙකොල්ල කා, එම නිවාසවලට ද ගිනි තබා 
තිෙබනවා. කන්ෙද් විහාරය හා මුස්ලිම් ජනතාව අතර තිබූ 
සම්බන්ධතාව, බැඳීම ෙමයින් පළුඳු කිරීමට උත්සාහ ෙකොට 
තිෙබන බවයි මා දකින්ෙන්. ඔය එක් එක් නමින් කියාත්මක වන 
ෙසේනාවන් ජාතික සමගිය බිඳ දමන්න ගන්නා උත්සාහය නැවත 
අප රෙට් ෙල් වැගිරීමක් ඇති කරන්නට ගන්නා සූදානමක් ෙලසයි 
මම දකින්ෙන්. ෙමවැනි කියාවන් අපි තරෙය් ෙහළා දකිනවා. ෙම් 
ෙමොෙහොත වන විට කඳවුරුවල සිටින ජනතාවට සිදු වී තිෙබන 
පාඩු ගණන් බලා, ඔවුන්ෙග් ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට 
රජය ෙනොපමාව කියා කළ යුතුයි.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දිවයිනට 
පැමිණි විගසම එම පෙද්ශෙය් සංචාරය ෙකොට අවාසනාවන්ත සිදු 
වීම් නිසා ඇති වූ විනාශයන් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම ගැන සතුටු 
ෙවනවා. ෙමවැනි දාමරික කියාවන් නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පමුඛ රජය අපහසුතාවට පත් කිරීෙම් කුමන්තණයක් තිෙබනවා 
දැයි අප තුළ සැකයක් පහළ වී තිෙබනවා. වසර තිහක කාලයක් 
අප රෙට් පැවති කුරිරු යුද්ධය අවසන් ෙකොට, ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් සියලු ෙදනාම සාමෙයන් හා සමගිෙයන් ජීවත් වන 
ෙමොෙහොතක ෙම් රට තව තවත් අගාධයට ඇදෙගන යාෙම් 
කුමන්තණයක් ෙලස ෙමය හැඳින්විය හැකියි. එ ෙසේ ෙහයින්, ෙම් 

1165 1166 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සිද්ධියට සම්බන්ධ අයවලුන් නීතිය ඉදිරියට ෙගන ඒමටත්, විපතට 
පත් අයට සිදු වූ හානි ගණනය ෙකොට ඔවුන්ට සම්පූර්ණ වන්දිය 
ලබා දීමට ත් පියවර ගන්නා  ෙලස මා රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, මින් ඉදිරිෙය්දී අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් 
කිරීෙම්දී ආගමික ගැටලුවලටත් මුදල් ෙවන් කරන්න සිදු වනවා. 
ෙම් ව සෙර් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට ෙවන් කර 
තිෙබන මුදල රුපියල් ෙකෝටි 128යි. පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශයට ෙවන් කර තිෙබන 
මුදල රුපියල් ෙකෝටි 127යි. නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත්යාංශයට 
ෙවන් කර තිෙබන මුදල රුපියල් ෙකෝටි 35යි. මුළු එකතුව රුපියල් 
ෙකෝටි 290යි.  

ෙමම සිදුවීම්වලින් දර්ගා නගරෙය් සහ ෙබ්රුවල පෙද්ශෙය් 
මිනිසුන් අට ෙදෙනකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. එළුවන් සහ 
කුකුළන් 242කෙග් ජීවිත අහිමි වුණා. පහාරෙයන් දිවි ෙබ්රා ගත් 
මනුස්සයන් ගණන 176යි. කෲර ෙලස තුවාල ලබා ජීවිතයත්, 
මරණයත් අතර සිටින මනුස්සයන් ගණන 11යි. ෙවඩි, කඩු, ෙපොලු, 
ගල් මුල්, ගිනි තැබීම් වැනි පහාරවලින් තුවාල ලැබූ මනුස්සයන් 
ගණන 165යි. ව්යාපාර හා ආර්ථික ඝාතන 102යි. කඩ ගිනි තබා 
විනාශ කිරීම් 86යි. මං ෙකොල්ලකෑම් සහ විනාශ කිරීම් 16යි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ජන ෙසවණ අහිමි 
කිරීම් 166යි. ඒ යටෙත්  නිවාස ගිනි තබා  විනාශ කිරීම් 29යි. 
නිවාස ගිනි තැබීම් සහ කඩා දැමීම් 34යි. පහර දිම් සහ  අලාභහානි 
කිරීම් 103යි. මුස්ලිම් පල්ලි සහ ආගමික ස්ථානවලට පහරදීම් සහ 
විනාශ  කිරීම් 17යි. අවතැන් වූ ජනතාව 2,450යි. තස්ත භිෙයන් 
කම්පනයට පත් කලුතර දිස්තික්කෙය් මුස්ලිම් ජනයා 115,000යි. 
අහිමි වු මිනිස් පැය ලක්ෂ 30යි. ආර්ථික විනාශය රුපියල් ෙකෝටි 
580යි.  

ෙමවැනි අලාභයක් සිදු කර තිෙබන ෙබොදු බල ෙසේනාව නීතිය 
ඉදිරියට ෙගන  ඒමට  රජය කටයුතු  කරන්න ඕනෑය කියන එකයි 
අෙප් ඉල්ලීම. ෙම් රට  සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම්  ආදී සියලුම  ජන 
ෙකොටස් ජීවත් වන රටක්.  අවුරුදු 30ක යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු,  
ෙම් රෙට් කවදාවත්  සිදු ෙනොවුණු ආකාරයට සිදු වුණු ෙමවැනි 
සිදුවීම් අප කවදාකවත් අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. මින් ඉදිරියට 
ෙමවැනි තත්ත්වයන් උදා ෙනොවිය යුතුයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ෙමොහමඩ් අසල්ම් මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்) 
(The Hon. Mohamed Aslam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය   එදා ඉතාමත් පහත් 

ෙලස  මුස්ලිම් ජනයාට කථා කළා. එදා ඒ සිදු වුණු සිදු වීම් ගැන  
බලන විට, අලුත්ගම නගරෙය් තිබුණු ෙබොදු බල ෙසේනාෙව් රැස්වීම 
දැඩි ෙලස උණුසුම් තත්ත්වයට ෙගන එන්නට ඒ රැස් වූ අය 
උත්සාහ කළා. ෙමවැනි කියා කිරීමට උත්සාහ දැරූ ෙබොදු බල 
ෙසේනාෙව්  ෙල්කම්, ගරුතර ඥානසාර හිමියන්ව ඇත්ත වශෙයන්ම 
නීතිය ඉදිරියට ෙගන එන්නට  ඕනෑය  කියා අප ඉල්ලා සි ටිනවා.  

මූලාසනාරූඨ ගරු මන්තීතුමනි, ජනයා එකතු කරමින්, 
ජනතාව  කුපිත කිරීෙම්  ෙචෝදනාවට සම්බන්ධ ඕනෑම ෙකෙනක්,   
අද ර ෙට්  බලපවත්නා නීතිෙය් හැටියට  Section 140  යටෙත්  අත් 

අඩංගුවට ගන්නට පුළුවන්. ෙම් රෙට් ෙමවැනි සිද්ධීන් ෙමතනින් 
අවසන් විය යුතුයි; මින් ඉදිරියට සිදු ෙනොවිය යුතුයි. අපත් ෙම් 
රෙට් ඉපදී  ෙම් රෙට් ජීවත් වන අයයි. ඒෙක් සැකයක් නැහැ. අප 
පාකිස්තානෙය්   ඉපදුෙණ් නැහැ. ශී ලංකාෙව් ඉපදුණු අපි ෙසෞදි 
අරාබියට භාර ගන්ෙන් නැහැ. අෙප් මවු බිම ශී ලංකාවයි.  ෙම් මවු 
බිෙම් ඉපදුණු අප කවුරුත් ශී ලාංකිකෙයෝයි. ජනාධිපතිතුමා 
කියනවා වාෙග් සුළු ජාතිය, මහා ජාතිය කියා ෙභ්දයක් නැහැ.             
ශී ලාංකිකෙයෝ  හැටියට ෙම් රෙට්  සිටින්ෙන් එකම ජාතියයි.               
ශී ලංකාෙව් සිටින සිංහල ජනතාව ගැන මා ආඩම්බර ෙවනවා.   
බහුතර සිංහල ජනතාව ෙමවැනි අදහස් දරන්ෙන් නැහැ. සුළුතර 
පිරිසක් කරන ෙම් කියා නිසා අනාගතෙය්දී රජයටත්   
අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වනවා. ෙම් රජයට පමණක් 
ෙනොෙවයි, රෙට් නායකයාටත් එය අභිෙයෝගයක් ෙවනවාය කියන 
එක මා ෙම්  ෙමෙහොෙත්දී කියා  සිටිනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන  කාලය 

අවසානයි. දැන්  කථාව  අවසාන කරන්න.  

 
ගරු ෙමොහමඩ් අසල්ම් මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்) 
(The Hon. Mohamed Aslam) 
මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමවැනි කියා තුළින් ෙම් 

රෙට් සාමය කඩාකප්පල් කිරීමට  තැත් කරන අය පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලිය යුතු ෙවනවා. ෙපොලිස්පතිතුමා කිව්වා,  ෙබොදු බල ෙසේනාව 
පිළිබඳව කිසිම ෙචෝදනාවක් නැහැයි කියා. ෙම් තත්ත්වය 
වළක්වන්න උසාවි  නිෙයෝගයක් ගන්නය කියා  ඇතැමුන්  කිව්වත්  
ෙපොලීසිය කියා ත්මක වුෙණ් නැහැ. එදා මාවනැල්ෙල් සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් උසාවි නිෙයෝගයක් ගත් නිසා ෙමවැනි අනතුරක් 
සිදු වුෙණ් නැහැ. ෙම්කටත් ඒ විධියට උසාවි නිෙයෝගයක් ගන්නට  
තිබුණා. නමුත් ෙමහි උණුසුම් තත්ත්වයක් තිෙබද්දීත්, "අප 
ආරක්ෂාව ෙදනවා. කිසිම ෙදයක ට භය ෙවන්න  එපාය"  කියලායි 
කිව්ෙව්. ෙපොලිස්පතිතුමා කිව්ෙව්ත් එෙහමයි. DIG අනුර 
ෙසේනානායක  මහත්මයාත් එෙහමයි  කිව්ෙව්. ෙම් සියලු ෙදනාම 
එෙහමයි කිව්ෙව්. නමුත්, ආරක්ෂක අංශෙය් අය  ෙම්කට උදවු 
කළා. ගිනි තැබීමට උදවු කළා. ඒ  සියලු ෙදනාම  රාජකාරිෙය් 
ෙයදී සිටි අවස්ථාෙව්දී,  එදා ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබූ ෙවලාෙව්    
ෙම්ක  සිදු වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක  ගැන  ෙසොයා බලන්නට 
ඕනෑ. ෙම් වාෙග් ෙදයකට මුල් ෙවනවා නම්  ඉදිරිෙය්දී  සිදු වන 
සියලු ෙද්වල්  රජය විසින් බලා ගන්නට සිදු වනවා. එම නිසා 
ෙම්ක රජෙය් ගණනට වට්ටන්ෙන් නැතිව ෙම් පිළිබඳව  දැඩි ෙලස 
කියාත්මක වන්නටය කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 4.34] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන 

අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාව පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් 
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට  
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

1167 1168 

[ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම්  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර මුදල් හා කමසම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් 2013 වාර්ෂික වාර්තාව රටට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්, රජෙය්  අමාත්යවරු කිහිප ෙදෙනක් 
ආන්ෙදෝලනාත්මක පකාශ කර තිෙබන අවධියකයි. රජෙය් එක් 
ඇමතිවරෙයක් මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාව හැඳින් වූෙය් 
ආර්ථික ඝාතකෙයක් ෙලසයි. එතුමා විසින් හසුරුවන ෙමම 
ආර්ථිකය "එදා ෙව්ල ටුවර්ස් ආර්ථිකයක්" ෙලස තවත් 
ඇමතිවරෙයක් හැඳින්වූවා. තවත් ඇමතිවරෙයක් පැවසුවා, 
"ඔෙහොම යං, ඔෙහොම යං කියන්ෙන් නැතුව ෙමෙහම යං කියලා අපි 
ෙම් ආර්ථිකය ෙගන යන්න ඕනෑ"යි කියලා.  

මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙග් ෙමම 
වාර්තාව ගැන කිව්වා, "අෙප් රෙට් උද්ධමනය තනි ඉලක්කමකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.8ක් ෙවලා තිෙබනවා"යි කියලා. 
ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී අෙප් රට තරම් 
සංවර්ධනය වුණු තවත් රටක් තිෙබන්න බැහැ. චීනය තමයි 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය වැඩිම රට. නමුත් ෙම් සංවර්ධනය රෙට් 
ජනතාව තුළට ගිහින් තිෙබනවාද, රෙට් ජනතාව ෙම් සංවර්ධනය 
භුක්ති විඳිනවාද කියන එක පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
පවුල් 51,65,300න් පවුල් 16,00,000කට වැඩි පමාණයක් 
සමෘද්ධිලාභී පවුල් ඉන්නවා. ෙමපමණ සංවර්ධනයක් වනවාය 
කිව්ව රටක දවසකට ෙඩොලර් 2කට අඩු ආදායම් පමාණයක් ලබන 
පවුල් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් පවුල් 51,65,300න් පවුල් 
සියයට 95කට වැඩි පමාණයක් හැම මාසයකම ණය වන 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. සංඛ්යාත්මක වශෙයන් සංවර්ධනෙය් 
පගතියක් ෙපන්නුම් කළාට රෙට් ජනතාවට දැෙනන තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවලා නැහැ. ඒකයි, තිෙබන පශ්නය.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා, අපි මැදි ආදායම් 
රටක තත්ත්වයට පත් ෙවමින් යනවාය කියලා. සාමාන්යෙයන් මැදි 
ආදායම් රටක බදු ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 25ක් 
පමණ වන්න ඕනෑ. අඩු ආදායම් රටක බදු ආදායම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 18ක මට්ටමක තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් 
ෙමම වාර්තාෙව් තිෙබනවා, අෙප් රෙට් 2013 වසෙර් ආදායම් සහ 
පදාන දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 13.3යි කියලා. පදානත් 
සමඟ සමස්ත අදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 13.3යි. 
2013 වසෙර් බදු ආදායම පමණක් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 11.6යි. නමුත් 1990 අෙප් රෙට් බදු අදායම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 23.3යි. ඒ අනුව බලන විට 2013 වසෙර් 
බදු ආදායම 1990 වර්ෂයට වඩා සියයට 10කින් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් ෙමෙසේ තිබියදී අෙප් රට ආර්ථික වර්ධනය අතින් 
වැඩිම රටක් බවට ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙපන්වනවා.  

මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් ෙමම වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරලා දවස් කිහිපයකට පස්ෙසේ ෙල්කම්වරයා  කියා තිබුණා, "මං 
නැතුව මාස හයක් පුළුවන් නම් කරලා ෙපන්වන්න"යි කියලා. 
එතුමා කියන කාරණය නිවැරැදියි. එතුමා නැතුව ෙම් ආර්ථිකය 
ෙගන යන්න බැහැ තමයි. ෙමොකද, ෙම් සියල්ලම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයත් එක්ක බැඳිලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන අපට 
පිළිගන්න බැහැ. මා ආර්ථික විද්යාව හදාරා නැහැ. නමුත් ෙමවර 
ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය රුපියල් 
ෙකෝටි 8,67,380ක් වශෙයන්. ෙම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය එන්න-
එන්න වැඩි වනවා. රෙට් නිෂ්පාදනයට ෙයොදවන මුදල් පමාණය 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට එකතු වන්න ඕනෑ.  

මා ෙපොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි 
බලාගාරය හදන්න ෙඩොලර් මිලියන 280කට තමයි ගිවිසුම් අත්සන් 
කරලා තිබුෙණ්. නමුත් ෙඩොලර් මිලියන 510ක වියදමින් තමයි ඒ 
බලාගාරය හදලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 510 
තමයි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට එකතු ෙවන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් 

අෙප් රෙට් කරන සෑම ව්යාපෘතියකින්ම සියයට 30ක් ෙහෝ සියයට 
40ක් දූෂණයට ලක් වනවා; නාස්ති වනවා. ඒ නාස්තියත්, දූෂණයත් 
එක්ක තමයි ඒ සංඛ්යා දත්ත දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට එකතු 
වන්ෙන්. එම නිසා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය හැම ෙවලාෙව්ම ඉහළ 
යනවා. මා ළඟ  ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. 2013 වසෙර් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය 2012 වර්ෂයට වඩා රුපියල් ෙකෝටි 1,03,000කින් 
ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. 2011 වර්ෂයට වඩා රුපියල් ෙකෝටි 
93,000කින් ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. 2010 වර්ෂයට වඩා රුපියල් 
ෙකෝටි 76,000කින් ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. මට ෙපෙනන විධියට 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඉහළ යෑෙම් පතිශතය වැඩි ෙවන්න-වැඩි 
ෙවන්න ෙම් තත්ත්වය ඇති වනවා.  

ෙමහි පුෙරෝකථනය කරලා තිෙබනවා, 2016වන ෙකොට ණය 
පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 70 දක්වා අඩු වනවාය 
කියලා. හැන්සාඩ්ගත ෙවන්න මෙග් පුෙරෝකථනයක් මා කියනවා. 
2020 වන කල් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් ෙම් 
ෙල්කම්වරයා සිටිෙයොත් ඒ කියන පුෙරෝකථනය අනිවාර්යෙයන්ම 
සිද්ධ වනවා. මා නම් හිතන්ෙන් නැහැ, එපමණ කල් ඉඳියි කියලා. 
ෙමොකද තව අවුරුදු ෙදකකින් විතර අෙප් ආණ්ඩුවක් බලයට 
ආපුවහම ඒ ෙල්කම්වරයා ඉඳියිද කියන්න බැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් 
2020 වන කල් ෙම් ෙල්කම්වරයා සිටිෙයොත් මෙග් පුෙරෝකථනය 
අනුව අනිවාර්යෙයන්ම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය රුපියල් ෙකෝටි 
15,00,000 දක්වා ඉහළ නඟිනවා, රජෙය් ණය පමණය රුපියල් 
ෙකෝටි 10,00,000 දක්වා ඉහළ නඟිනවා, ඒ වාෙග්ම ණය පමාණය 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 62 දක්වා අඩු වනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් පුෙරෝකථනය නිවැරැදි වනවා. දැන් ඒක පුද්ගල 
ආදායම ෙඩොලර් 4,000ට ළං ෙවලා තිෙබනවා. එය ෙඩොලර් 7,500 
වනවා. නමුත් ෙම් යන විධියට ගිෙයොත් 2020වන විට රජෙය් 
ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10ට වඩා අඩු 
වනවාමයි. මා ෙමය කිව්ෙව් හැන්සඩ්ගත ෙවන්නයි. අපි 2020 
දක්වා ජීවත් ෙවලා සිටිෙයොත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙයොත් අපට 
බලා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙයන්ම රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 10ට වඩා අඩු වන බව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒක පුද්ගල 
ආදායම ෙඩොලර් 7500ක් ෙවනවා,  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය ෙකෝටි 
15,00,000ක් බවට පත් ෙවනවා. ඒ වුණත් අපට දැන් කථා 
කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් දැන් තිෙබන දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතයත් එක්කයි.  ඒ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයත් එක්ක කථා 
කරද්දී තමයි අපට ෙම් තිෙබන පශ්නය ඇති වන්ෙන්. දැන් කථා 
කළ අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්වා, අපි ණය උගුලක සිර 
ෙවලා සිටිනවා කියලා. ඇත්ත.  අෙප් සමස්ත ණය පමාණය ෙකෝටි 
6,75, 325යි. එතෙකොට ෙද්ශීය ණය පමාණය ෙකෝටි 3,83,282යි. 
විෙද්ශීය ණය ෙකෝටි 2,96,000ක් තිෙබනවා.  ෙම් ණය පමාණය 
ගැන අපි හැම ෙවලාෙව්ම කථා කරද්දී රජය පැත්ෙතන් කියන්ෙන්, 
අෙනක් සංවර්ධිත රටවල් වන ජපානෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයත් 
එක්ක ණය පමාණය සියයට 200 ගණනක් කියලායි. අෙප් ණය 
පමාණය සියයට 78ක් බව ඇත්ත. නමුත් නැඟී එන ආසියානු 
රටවල්වල  එක්ක බලද්දී  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයත්  එක්ක අෙප් 
රෙට් ණය පමාණය ආසියාෙව් අෙනකුත් සියලුම රටවල්වලට වඩා 
වැඩියි. අපිකාවටත් වඩා වැඩියි.  නමුත් තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි.   
අෙප් රෙට් ආදායමත් එක්ක ණය ෙගවන පමාණයයි බලන්නට 
ඕනෑ. ආදායමත් එක්ක ගත්තාම ණය ෙසේවාකරණය සියයට 
102.2යි.  2011 වර්ෂෙය් තිබුෙණ්  සියයට 93යි.  2012 වර්ෂෙය් 
තිබුෙණ් සියයට 96.5යි. අද වනෙකොට සියයට 102.2යි. ඒ 
කියන්ෙන් අෙප් සමස්ත ණය පමාණෙය් ෙපොලිය සහ වාරිකය 
විතරක් ෙකෝටි 1,16,000ක් ෙවලා තිෙබනවා. ආදායම ෙමහි 
ෙපන්වලා තිෙබන ආකාරයට අෙප් රෙට් ආදායම ෙකෝටි 
1,13,740යි.  එතෙකොට අෙප් ණය ෙපොලිය සහ වාරිකය ගත්තාම, 
ණය ෙපොලිය ෙකෝටි හතළිස් හතර දහස් ගණනක් ෙවනවා.  
වාරිකය ෙකෝටි 70,000යි. ඒ ෙදක එකතු වුණාම ෙකෝටි 
1,16,940ක් ෙවනවා. එතෙකොට ෙකෝටි 1,16,940ක් ෙගවන්නට 
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ඕනෑ, ෙකෝටි 1,13,400ක ආදායමක් ලබලායි.  ෙමන්න ෙම්කයි 
කියන්ෙන්, අපි ණය උගුලක සිරෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් 
තත්ත්වය නිසා  අපට ඉදිරිෙය් දී බැරෑරුම් අවස්ථාවකට මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු වනවා. ෙලෝකෙය් අෙනක් සෑම රටක්ම ගත්තාම ෙම් 
තත්ත්වය නැහැ. සාමාන්යෙයන් ජපානය වැනි රටක,  අෙනකුත් 
දියුණු ෙවමින් පවතින රටක ආදායමත් එක්ක ගත්තාම ණය 
ෙපොලිය සහ වාරිකය සියයට 15යි, නැත්නම් සියයට 20යි. අෙප් 
රෙට් ආදායමත් එක්ක ගත්තාම සියයට 102.2යි. ඉතින් ෙම් 
තත්ත්වය මත ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
විශාල පශ්නයක් ඇති වනවා. ජනතාවට ඉදිරිෙය් දී ජීවත් වීම 
පිළිබඳව විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවයි කියලා අපි හිතනවා.  

හැම ෙවලාවකම අෙප් ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන කථා 
කරනවා. අෙප් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 3280ක් කියලා 
කියනවා. සාමාන්යෙයන් අඩු ආදායම් ලබන රටක ඒක පුද්ගල 
ආදායම ෙඩොලර් 1035කට අඩුයි. මැදි ආදායම් රටක ඒක පුද්ගල 
ආදායම  ෙඩොලර් 1035යි, ෙඩොලර් 12,616යි අතර ගණනක් 
ෙවනවා. ෙඩොලර් 1035යි, ෙඩොලර් 12,616යි අතර තමයි මැදි 
ආදායම් රටක ඒක පුද්ගල ආදායම වන්ෙන්. අෙප් රට දැන් මැදි 
ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි මැදි ආදායම් 
ලබන රටක් බවට පත් වුෙණ් 1998 අවුරුද්ෙදයි.  දැන් අවුරුදු 15ක් 
තිස්ෙසේ අපි එක දිගට මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් ෙවලා 
සිටිනවා.  ෙම් මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට පත්වන  තත්ත්වය 
අනිවාර්ෙයන්ම 2020 වර්ෂය විතර ෙවනකන් පවතිනවා. ෙම්ෙකන් 
අපි ගැලෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  මැදි ආදායම් ලබන රටක් වුණත් 
අපට ණය ලැෙබන්ෙන් සහනදායී ෙපොලියකට ෙනොෙවයි. ෙම් මහ 
බැංකු වාර්තාෙව් ඒ පිළිබඳව තිෙබනවා. අපි ෙමෙතක් ලබාගත් 
ණයවලින් සියයට 50ක්ම ලැබිලා තිෙබන්ෙන් සහනදායී ෙපොලියට 
ෙනොෙවයි.  ඒ ෙපොලිය වැඩි තත්ත්වයක් තුළ, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය ශීඝෙයන් වැඩි වන තත්ත්වයක් තුළ අපිට ඉදිරි ෙය් දී 
ණය ලබා ගැනීෙම් දී විශාල පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්නට සිදු 
වනවා. මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඒක තමයි කිව්ෙව්, 
එතුමා නැතිව මාස හයක් ෙම්ක කරෙගන යන්න බැහැ කියලා. 
එතුමා නැති වුෙණොත් ෙම් තත්ත්වය මීට වඩා හුඟාක් ෙවනස් 
වන්නට ඉඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය කම 
කමෙයන්  වැඩි කිරීම තුළ -මා නිකම් ගණන් හදලා බැලුවාම 
දැක්ක ෙදයක් තමයි, -  හැම අවසථ්ාවකම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
ණය ගන්නා පමාණය වාෙග් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ණය ගන්න 
පමාණය වාෙග් වැඩි වීම තුළ ෙම් පතිශතෙය් ෙවනස සිදු වනවා.  

මා තව කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ඉරාන් විකමරත්න 
මන්තීතුමා කථා කළා,  බැංකු පද්ධතිය ගැන. ඇත්ෙතන්ම බැංකු 
පද්ධතිය කඩාෙගන වැටිලා තිෙබනවා. තව කාරණයක් තිෙබනවා. 
එතුමාට ඒ ෙවලාෙව් ඒක කියන්න බැරි වන්න ඇති. ශී ලංකා ඉතිරි 
කිරීෙම් බැංකුෙවන් 2013 දී ණය දීලා තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 
182ක්. අකිය ණය තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 146ක්. රුපියල් 
ෙකෝටි 182න්  රුපියල් ෙකෝටි 146ක් අකිය ණය ෙවනවා.  අකිය 
ණය අනුපාතය  සියයට 45ක් කියලා  ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන එක  
වැරැදියි.  අකිය ණය අනුපාතය සියයට  80යි. එතුමා අෙනක් බැංකු 
ගැන කියපු නිසා මා අෙනක් බැංකු ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි අෙප් රෙට් 
ගමනාගමන පද්ධතිය ගැන බලමු. ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් පාඩුව 2012 දී රුපියල් ෙකෝටි 561යි; 2013 දී රුපියල් 
ෙකෝටි 631යි. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 2013 වසෙර් පාඩුව 
රුපියල් ෙකෝටි 510යි. ශී ලංකන් එයාලයින්  සමාගෙම් 2012 
වසෙර් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 2,175යි; 2013 දී රුපියල් ෙකෝටි 
2,882යි. මිහින්ලංකා ආයතනෙය් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 196යි. 
ඉහළින් සහ පහළින් යන සමස්ත ගමනාගමන ෙසේවාවන්ම පාඩු 

ලබන තත්ත්වයක් තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම ආයතන 
සඳහා ඉන්ධන සපයන ලංකා ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 2013 
දී රුපියල් ෙකෝටි 798ක පාඩුවක් ලබා තිෙබනවා. ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ තමයි, ෙම් ආර්ථිකය ගමන් කරන්ෙන්.  

එවැනි තත්ත්වයක් තුළ සහල් අතිරික්තයක් තිෙබනවා කියලා 
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාෙව් 
සඳහන් වී තිෙබනවා අපි දන්නවා, සහල් අතිරික්තයක් තිෙබන 
නිසා ෙලෝක ආහාර සංවිධානයට සහල් ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් 
ෙනොමිෙල් දුන් බව. අන්තිමට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? සහල් 
ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් ලංකාවට ෙගන්වන්න යනවා කියලා 
ඊෙය් කියනවා. ඒකට ෙහේතුව වශෙයන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්ෙදෝ ගබඩාවල සහල් තබා ෙගන ඉන්නවා 
කියලා කියනවා. එෙහම නම් ආණ්ඩුවට බැරි ඇයි, ඒ ගබඩාවලින් 
සහල් ටික එළියට අරන් ජනතාවට ෙදන්න? පිට රටින් 
ෙගන්වන්න ඕනෑද? ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් ෙගන්වන්න යනවා. 
ගියවර අෙප් වී අස්වැන්න ෙමටික් ෙටොන් හතළිස්හයලක්ෂයක් 
වුණා. ඒවා සහල් කළාම ෙමටික් ෙටොන් තිස්ලක්ෂයක් තිබුණා. 
අෙප් රෙට් පරිෙභෝජනය සඳහා අවුරුද්දකට අවශ්ය ෙවන්ෙන් 
ෙමටික් ෙටොන් විසිහයලක්ෂයයි. ෙමටික් ෙටොන් හාරලක්ෂයක 
අතිරික්තයක් තිබියදී ඇයි, තවත් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් 
ෙගන්වන්ෙන්? 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බඩ ඉරිඟුවලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි කියලා 
කිව්වා. මම වග කීෙමන් කියනවා, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් -2013 
වසෙර්- බඩ ඉරිඟු ෙමටික් ෙටොන් පන්සිය හැත්තෑඅටක් ලංකාවට 
ෙගන්වලා තිෙබන බව. ඒ සඳහා බදු සහනයකුත් දීලා තිෙබනවා. 
ලක්ෂ 70ක බදු සහනයක් දීලා තිෙබනවා. බඩ ඉරිඟු සඳහා ලක්ෂ 
70ක බදු සහනයක් දුන්ෙන් ෙමොකද කියලා ෙම් සභාවට පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. 2014 ජනවාරි 06 වැනිදා ගැසට් නිෙව්දනයක් 
මඟින් බඩ ඉරිඟු සඳහා ලක්ෂ 70ක බදු සහන දීලා තිෙබනවා. බඩ 
ඉරිඟු අතිරික්තයක් තිෙබනවා නම්, ලංකාවට බඩ ඉරිඟු ෙගන්වලා 
බදු සහනයක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

ෙසේවා වියුක්තිය පිළිබඳව ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙව් 
සඳහන් ෙවනවා. වයස අවුරුදු 15 - 19 අතර ෙසේවා වියුක්තිය 
2013 දී සියයට 18.7ක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 2012 සියයට 16.8ක්ව 
තිබුණු වයස අවුරදු 20-24 අතර ෙසේවා වියුක්තිය 2013 දී සියයට 
19.2 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තවත් කාරණයක් 

කියන්න ඕනෑ. ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංවර්ධන දර්ශක සියල්ලම 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් සංවර්ධන දර්ශකවලට වඩා වැඩිෙයන් තමයි 
ෙපන්වන්ෙන්. ෙගෝලීය සාම දර්ශකය පසු ගිය අවුරුද්ෙද් තිබුෙණ් 
රටවල් 162කින් 103 වන ස්ථානයටයි. ෙමවර 110 වන ස්ථානයට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. යටිතල පහසුකම් අතින් අපි පසු ගියවර 
හිටිෙය් 62 වන ස්ථානෙය්. ෙමවර 73 වන ස්ථානය දක්වා ගිහින් 
තිෙබනවා. මූලික අවශ්යතා අතින් පසු ගියවර 72 වන ස්ථානෙය් 
සිටිෙය්. දැන් 77 වන ස්ථානයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන හරඹයකින් ෙම් රට ෙහොඳ තත්ත්වයකට ෙග්න්න 
බැහැ. ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න නම් කරන්න තිෙබන්ෙන් 
එකම ෙදයයි. නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම පිට 
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රටවල්වලින් දියුණු තාක්ෂණය ලංකාවට ෙගනැල්ලා මනා 
කළමනාකාරිත්වයක් ඇති කරලා නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනෑ. 
ඒක කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, දියුණු තාක්ෂණය පිට රටින් 
ෙග්න්න පුළුවන්. කළමනාකාරීත්වය අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ඒ 
විධියට නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය 
ව්යාපාරිකයා නංවන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න ඕනෑ.  දූෂණය, 
කළු ආර්ථිකය සියල්ලම ඉවත් කරලා අෙප් රෙට් ෙද්ශීය 
ව්යාපාරිකයා ඉහළ නංවන කමයක් ඇති කෙළේ නැත්නම් අෙප් 
රටට ඉදිරියට යන්න බැහැ. ඒ සඳහා ෙම් රජය ඉදිරියට වැඩ කරයි 
කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මුදල් හා 
කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාෙව් දත්තයි,      
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2013 වාර්ෂික වාර්තාෙව් දත්තයි අතර 
ෙලොකු පරස්පරතාවක් තිෙබනවා. මුදල් හා කමසම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාෙව් තිෙබනවා විෙද්ශීය 
ණයවල පතිශතය සියයට 34යි කියලා. නමුත් ශී ලංකා මහ 
බැංකු ෙව් වාර්ෂික වාර්තාෙව් තිෙබනවා, විෙද්ශීය ණයවල 
පතිශතය සියයට 60යි කියලා. ෙමවැනි පරස්පර  පකාශ ෙම් රජය 
නිකුත් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි ආර්ථිකයක් ඉදිරියට 
හසුරුවන්න නම් මා මුලින් කිව්වා වාෙග් ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයා 
ෙගොඩ නංවන ඒ වාෙග්ම  නිෂ්පාදනයට හිතකර තත්ත්වයක් ෙම් 
ර ට තුළ ඇති කළ යුතුයි කියා මා පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
මීළඟට ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.50] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ සාකච්ඡාවට 

ගැෙනන මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික 
වාර්තාව පිළිබඳව, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා විසින් තම තමන්ෙග් ස්ථාවරයන් සහිතව සිය 
අදහස් සභාව හමුෙව් පකාශ කළා. ෙමතැනදී අපි සලකා බැලිය 
යුතු පධාන කරුණක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමන්ලා විසින් ෙම් 
ආර්ථික විශ්ෙල්ෂණය තුළ -ෙම් වාර්තාව තුළ- අන්තර්ගත ෙවලා 
තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරමින් විවිධ තර්ක විතර්ක 
ඉදිරිපත් කළත්, ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් ඇතැම් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
විසින්, "ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන එකක්වත් අපට පිළිගන්න බැහැ, අපි 
ෙම්වා පිළිගන්ෙන් නැහැ" කියලා ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනවල 
සාවද්යභාවය පිළිබඳව යම් යම් ආකාරයට අදහස් පකාශ කළත්, 
ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන පිළිබඳව සැකය, 
අවිශ්වාසය තමන්ෙග් හිත් තුළ දරා ෙගන රට තුළට ගිහින්, 
සමාජයට ගිහින් තමන්ම නිරීක්ෂණය කරලා, ගෙව්ෂණය කරලා 
බලන ෙකොට ඇත්තටම ඒ අයට ෙමොකවත් ෙවනසක් 
දැෙනන්ෙන්ම නැද්ද? ඒ පශ්නය අෙප් හිතට එනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන ෙකොට ඒ යථාර්ථය 
ඉතාම පැහැදිලිව ලංකාව තුළ නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. පසු 
ගිය අවුරුදු කීපය තුළ රෙට් මානව සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙම් 
රජය අතිවිශාල වැඩ ෙකොටසක් කර තිෙබනවා. අද එහි පතිඵල ෙම් 
රෙට් ජනතාව භුක්ති විඳිනවා. දැන් අෙප් වයසත් අවුරුදු හතළිස් 
ගණන්, පනස් ගණන් විතර වනවා. අපට පසු ගිය දශක හතරක, 

පහක සිදුවීම් පිළිබඳව ෙලොකු මතකයක් තිෙබනවා. ඒ මතකය තුළ 
පිහිටා  කටයුතු කරන ෙකොට දැෙනන්ෙන් නැද්ද, රෙට් සංවර්ධනය 
ගැන? අද රට පුරාවටම විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් විපක්ෂය 
අහනවා, "විදුලි බිල වැඩියි. ඇයි, අඩු කරන්න බැරිද?" කියලා. 
හැබැයි එෙහම අහන කිසිම ෙකෙනකු කියන්ෙන් නැහැ, දැන් ෙම් 
රෙට් සෑම තැනකටම විදුලිය දීලා, පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
සියයට 96කට  විදුලිය ලැබිලා රට විදුලිෙයන් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා.  

අපට මතකයි, අෙප් පුංචි කාලය. අපි ජීවත් වුෙණ් ගාමීය 
පෙද්ශවල. අපි සතියකට හතර පස් සැරයක් කඩයට යනවා, භූමි 
ෙතල්  අරෙගන එන්න. ඒක සාමාන්ය ෙදයක්. හවස් වන ෙකොට 
ලාම්පු පත්තු කරන්න ෙගදර භූමි ෙතල් නැත්නම් භූමි ෙතල් 
ෙබෝතලය ගත්තා, නැත්නම් ගැලුම ගත්තා භූමි ෙතල්  ටිකක් 
ෙග්න්න අපි කඩයට යනවා. හැබැයි, අද ගෙම් ෙහෝ නගරෙය් 
දකින්න ලැෙබනවාද, මිනිස්සු කඩයට ගිහින් භූමි ෙතල් ගන්නවා?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙබොෙහෝ විට අෙප් 
පෙද්ශවල තිෙබන කඩවල භූමි ෙතල් විකුණන්නත් නැහැ. දැන් 
කඩවල භූමි ෙතල් අෙලවියක් නැහැ. ඇත්තටම භූමි ෙතල් 
අෙලවියක් තිෙබනවා නම්, ඒ, කෘෂිකාර්මික පෙද්ශවල අයට 
තමන්ෙග් යන්ෙතෝපකරණ භාවිතයට අවශ්ය වන භූමි ෙතල් 
ගැනීමට පමණයි. නිෙවස්වල පරිෙභෝජනයට භූමි ෙතල් ගන්ෙන් 
නැහැ. ඒ මට්ටමට විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම්ක 
ෙනොෙවයිද, යථාර්ථය? රෙට් විදුලිය අවශ්යතාෙවන් සියයට 96ක්  
ලබා දීලා තිෙබනවා. මහින්ද චින්තන - "සැමට විදුලිය" 
වැඩසටහන ෙනොතිෙබන්න තවම රට අන්දකාෙර්. ඒ නිසා අපි 
රජයට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ඉතා විශාල මුදල් පමාණයක් -
ෙකෝටි ගණනක්- වියදම් කරලා ගමට විදුලිය ෙදන ෙකොට ඒක 
සංවර්ධනයට ෙදොර ඇරීමක් ෙවන්ෙන් නැද්ද? ෙගදරක බල්බයක් 
පත්තු වීම විතරද, විදුලිය ලබා දීෙමන් සිද්ධ වන්ෙන්. රැකියා 
උත්පාදනය සහ ආදායම් උත්පාදනය මහා පරිමාණෙයන් සිද්ධ 
වන ෙකොට තාක්ෂණයට නව ෙදොරටුවක් විවෘත කිරීමක් ෙලස 
ඇයි, විදුලිය සම්පාදනය ගැන අපට හිතන්න බැරි? ඇත්තටම රෙට් 
සාධනීය වශෙයන් මහා පරිවර්තනයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
රෙට් විදුලිය අවශ්යතාෙවන් සියයට 96ක් අද සපුරලා තිෙබනවා. 
ෙම්කයි, යථාර්ථය. ඉදිරි අවුරුද්ද ඇතුළත ඉතිරි සියයට 4ත් 
සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා රජය විශ්වාස කරනවා. 
ෙම්වා ගම්වල ඉන්න මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට අපට 
ෙබොෙහෝ ෙසේ දැෙනන ෙද්වල්. 

ඊළඟට, පානීය ජලය ගනිමු. ඉස්සර ෙබොන්න වතුර ටික 
ගත්ෙත් එක්ෙකෝ ඇෙළන්, ෙදොෙළන් ෙහෝ ළි ෙඳන්. අද නගරවලට 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ දුරට ගාමීය පෙද්ශවලටත් පිරිසිදු 
නළ ජලය ලබා දීමට රජය කටයුතු කරලා තිෙබනවාද, නැද්ද? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන රක්වාන 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙගොඩකෙවල නගරයට පානීය ජල 
පහසුකම් ලැබී තිබුෙණ් නැහැ. ඉතාම අපිරිසිදු ජලය තමයි, 
ෙගනැල්ලා ෙබදුෙව්. හැබැයි මීට අවුරුදු 3, 4කට ඉස්සර ෙවලා 
රුපියල් ෙකෝටි තිස්හයක් වැය කරලා මහා පරිමාණ ජල ෙයෝජනා 
කමයක් හදලා ෙදන්න කටයුතු කළා. ඒක පවුල් 10,000කට පැය 
24ම ජලය ෙදන්න පුළුවන් ජල ව්යාපෘතියක්. ෙකොළඹ සිට 
හැතැප්ම 85ක් පමණ ඈතිනුයි, අප ජීවත් වන පළාත් තිෙබන්ෙන්. 
ඒ පළාත්වල ගාමීය පෙද්ශවලටත් පිරිසිදු නල ජලය ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ඒ එක්කම අපි ඉෙගන ගත්ත, අෙප් දරුෙවෝ ඉෙගන ගන්න 
ගම්වල තිෙබන පාසල් පද්ධතිය තුළ සැලකිය යුතු සංවර්ධනයක් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවාද, නැද්ද? ජාතික ආදායෙමන් ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනයට වැය කරන මුදල ඉතා ශීඝෙයන් පහළ බැහැලා 
තිෙබනවා කියලා ආර්ථික විද්යාඥයින් ෙකස් පැෙළන තර්ක 
ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් වාර්ෂික වාර්තාෙව් තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන 
පිළිබඳවවත්, ඒ ආර්ථික විද්යාඥයින් ඉදිරිපත් කරන                      
සංඛ්යා ෙල්ඛන පිළිබඳවත් ෙනොෙවයි මම තර්ක කරන්ෙන්. අපි 
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ගමට ගිහින් මහ ෙපොෙළොව මත ජීවමාන වන යථාර්ථය ෙමොකක්ද 
කියලා බලන්න ඕනෑ. අද ගෙම් දරුවාට පරිගණක අධ්යාපනය 
ලබා ගන්න හැකියාව, එෙහම නැත්නම් ඒ සඳහා අවශ්ය පහසුකම් 
ගමට දීලා තිෙබනවාද, නැද්ද? ගෙම් දරුෙවෝ පරිගණක 
හසුරුවනවාද, නැද්ද? ෙම් අධ්යාපනයට මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා කෑ ෙකෝ ගහන උදවිය ෙම්කට පිළිතුරක් ලබා දිය 
යුතුයි. අද මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාර සහ තාක්ෂණ විද්යාපීඨ 
ලබා දීම තුළ ගෙම් දරුවාට අධ්යාපනෙය් හිණි ෙපත්තට යාමට 
අවශ්ය පහසුකම් ඉතාම ෙහොඳින් සකස් කර දීලා තිෙබනවා. අපි 
පාසල් ගිය කාලෙය් අෙප් පාසල්වලට ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා 
ගන්න ගියාම කාලාන්තරයකට ඒක හම්බ වුෙණ් නැහැ. ෙමොන 
ආණ්ඩුව තිබුණත් හම්බ වුෙණ් නැහැ. නමුත් අද වන විට මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට අපි සතුටු ෙවනවා. අපට පාසල්වල මුල් 
ගල් තැබීම්වලට, විවෘත කිරීම්වලට කාලය ෙවන් කර ගැනීමටත් 
අපහසුයි. අද ඒ තරමට අධ්යාපන පද්ධතිය තුළ, පාසල් පද්ධතිය 
තුළ සංවර්ධන කටයුතු ෙකෙරනවා. විද්යාපීඨ ගුරු පත්වීම් සහ 
උපාධිධාරි ගුරු පත්වීම් හරහා අද පාසල්වල ගුරු හිඟය 
සම්පූර්ණෙයන් අවසන් කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට අධ්යාපනයට 
ෙදන මුදල කමානුකූලව ටික ටික අඩු කරලා තිෙබනවා කියලා 
ෙකස් පැෙළන තර්ක විතර්ක, සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ උදවිය 
ෙම් යථාර්ථය අවෙබෝධ කර ගත යුතුයි.  

අද ගෙම් ෙරෝහලට ගියාම අවශ්ය කරන ෛවද්යවරුන් ටික 
ඉන්නවා, ෙහදියන් ටික ඉන්නවා, හදිසි පතිකාර ඒකක හදලා 
තිෙබනවා, විද්යාගාර, රසායනාගාර හදලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මෘත ශරීරාගාර -  mortuary  - අලුෙතන් හදලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන ෙමොනවත්ම ෙනොදැන, ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙමෙලොව ෙදයක් කරලා නැහැ, ෙම් ආර්ථික සංඛ්යා ෙල්ඛන 
සියල්ලම විජ්ජාවන්, එක එක්ෙකනා විජ්ජාවන් ෙපන්වන්න 
හදනවා කියලා පකාශ කරනවා. ඇත්තටම අපි කනගාටු ෙවනවා. 
ඒ කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් අපි සාමාන්ය ජනතාවත් එක්ක 
ගැෙටන, ජීවත් වන උදවිය හැටියට අපි දන්නවා, ජනතාව ඒ 
පහසුකම් භුක්ති විඳින බව. එෙහම කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ, 
ෙම් රජය යටෙත් සියලුම ෙද්වල් සම්පූර්ණ ෙවලා තිෙබනවා, ගම 
සුරපුරක් ෙවලා, රට සුරපුරක් ෙවලා කියලා. රට තුළ තවත් අපි 
ලබා ගත යුතු, සලසා දිය යුතු පහසුකම් විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාල 
වකවානුව තුළ, ඒ තිබුණු අඳුරු කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ගමට සල්ලි 
ඇදිලා ආවාද, නගරයට සල්ලි ඇදිලා ආවාද? අද අපි ඉතාමත්ම 
සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් විවිධ සංවර්ධන ව්යාපෘති 
හරහා,  ඒ ෙකෙරන විවිධ රැකියා උත්පාදන, ආදායම් උත්පාදන 
ව්යාපෘති හරහා ගම ආදායම් නිෂ්පාදනය ෙකෙරන ස්ථාන බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මීට අවුරුදු 10කට ෙපර ෙම් රෙට් ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියා 
හිටියාද? මීට අවුරුදු 15කට ඉස්ෙසල්ලා කිරි කර්මාන්තය, ගව 
පාලනය තුළින් තමන්ෙග් ජීවිකා වෘත්තිය සලසා ගත්ත ෙගොවි 
පන්තියක් හිටියාද? හිටිෙය් නැහැ. නමුත් අද වන විට පැහැදිලිවම 
තමුන්ෙග් පධාන ජීවෙනෝපාය මාර්ගය කිරි කර්මාන්තය බවට පත් 
කර ගත්ත ෙගොවි පැළැන්තියක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා.  

අපට මතකයි එක කාල වකවානුවක, 1980- 1985 දී පමණ 
ජාතික කිරි මණ්ඩලෙයන් කිරි ලීටරයකට රුපියල් 2.75යි 
ෙගව්ෙව්. නමුත් අද වන විට කිරි ෙගොවියාට කිරි ලීටරයකට 
රුපියල් 50ක් ලැෙබනවා. ඒ තුළින් විශාල මුදල් පමාණයක් ගමට 
ඇදිලා එනවා. ගමට විදුලිය ලැබීම තුළින් ඒ කිරිවලින් අතුරු 
නිෂ්පාදන සකස් කිරීෙම් කර්මාන්ත ඇති ෙවලා තිෙබනවා. රැකියා 
උත්පාදන අංශයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය 
ගත්තත්, කාර්මික ක්ෙෂේතය ගත්තත් මහ විශාල ආදායම් 
උත්පාදනයක් සිදු ෙවමින් පවතිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා විධියට මම නිෙයෝජනය කරන 

රත්නපුර පෙද්ශය පසිද්ධියක් උසුලන්ෙන් මැණික්වලටයි. 
මැණික්පුරය කියලායි කියන්ෙන්. අද ලංකාෙව් මැණික්වලට 
ලැබිලා තිෙබන මිල ඉතිහාසෙය් කිසි දාක තීන්දු ෙනොවුණු, 
තීරණය ෙනොවුණු, හිතා ගන්න බැරි මිලක්. ගරු මන්තීවරුනි, 
ඒකට පධාන ෙහේතුවක් ෙලස අපි දකින්ෙන් ෙමයයි. රජය 
අනුගමනය කරන සහනශීලී බදු පතිපත්ති සහ මැණික් 
ව්යාපාරිකයින්ට ෙදන සහනත් සමඟ අද මැණික් මිල ඉහළ ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙම් කරුණු දිහා අවධානය ෙයොමු කරලායි අපි මුදල් හා 
කම සම්පාදන අමාත්යාශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාව ගැන 
විමර්ශනය කළ යුත්ෙත්. එෙහම නැතුව තමන්ට හිතුණු විධියට, 
තමන් දා ගත්ත කණ්ණාඩිෙයන් බලලා, රට ඉවරයි, රට ණය 
උගුලක හිරෙවලා කියා පකාශ කරනවාට වඩා, ගමට ගිහින් 
යථාර්ථය ෙසොයා බලලා ඒ මත කටයුතු කරනවා නම් එය වඩාත් 
සුදුසුයි කියා පකාශ කරමින්, මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.00] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රටට 

ඉදිරිපත් කර තිෙබන මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් 2013 
වාර්ෂික වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් තිෙබන සැබෑ ආර්ථික 
තත්ත්වය හා සසඳමින් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමටයි මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  අදහස් කරන්ෙන්. මන්තීවරු ෙනොෙයක් පැතිවලින් 
බලලා ඒ සම්බන්ධෙයන් තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් 2013 
වාර්ෂික වාර්තාව දිහා බැලුෙවොත්, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 
7.3ක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා කියා ෙපෙනනවා. ඒ 
වාෙග්ම, GDP එක රුපියල් බිලියන 8,674ක් දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. විරැකියාව සියයට 4.4ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
උද්ධමනය වශෙයන් ගිය අවුරුද්ෙද් පැවැති සියයට 7.6 අගය 
සියයට 6.9ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා කියනවා. ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම ගැන න්යායාත්මක මට්ටමට හිතන එක ෙනොෙවයි 
කරන්න ඕනෑ. අප ඒ දිහා පාෙයෝගික මට්ටමින් බලන්න අවශ්යයි.  

අද ජනතාවෙගන් ඇහුෙවොත්, ඊෙය්ට වඩා අද ෙහොඳ ජීවිතයක් 
ගත කරනවාද කියලා, ඒ අය අහවි, ෙම් සියයට 7.3ක වර්ධනය 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා. අද සියයට 7.3ක ආර්ථික 
වර්ධනයක් තිෙබනවා නම් ඊෙය් රුපියල් සියයට ගත්තු බඩු 
පමාණයට වඩා වැඩි පමාණයක බඩු අද ගන්න පුළුවන් හැකියාව 
තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ හැකියාව තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක 
ෙමවන් වාර්තාවකින් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. න්යායාත්මක මට්ටමින් 
කරුණු ෙපන්වන්න තිෙබන වාර්තාව ෙමය වුණත් පාෙයෝගික 
මට්ටමින් බලන එක තමයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කළ යුතු ෙද්. රටට 
සාමය ලැබිලා අවුරුදු 5යි. එහි පතිලාභය ෙකොෙහේවත් ෙපෙනන්න 
තිෙබනවාද? එදා පාන් ෙගඩිය රුපියල් 16ටයි තිබුෙණ්. අද ඒ මිල 
ෙරෝල් ෙවලා; වැඩි ෙවලා. අද පාන් ෙගඩියක් ගන්න බැරි තරමට 
මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එදා සීනි මිලට වඩා අද සීනි මිල 
සියයට 200කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව බලන ෙකොට 
උද්ධමනය සියයට 6.9 දක්වා අඩු ෙවලා කියන එක විජ්ජාවක් 
බවට පත් ෙවනවා විතරයි.  

1175 1176 

[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් කාරණය ෙදස 
ෙදපැත්ෙතන්ම බලනවා. අප විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට විපක්ෂය 
පැත්ෙතන් බලා ෙම්ක වැරැදියි, අරක වැරැදියි කියලා නිකරුෙණ් 
කියනවාට වඩා සමස්ත ආර්ථිකය ෙදස බලා, ෙකොෙහොමද අපි ෙම් 
පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ කියන කාරණය දිහා බලන එකයි 
විය යුත්ෙත්. එය අප සතු කාර්ය භාරයක් කියලායි මා හිතන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය කෘෂිකාර්මික රටක්. 
අෙප් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා කියනවා, “රුපියල් ෙකෝටි 5,800ක් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය වශෙයන් ෙදනවා” කියලා. මීට අවුරුදු 
10කට විතර ඉස්සර ෙවලා කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් දායකත්වය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 18ක්ව තිබුණු එක දැන් සියයට 
10.8 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙතක් කෘෂිකර්මයට 
ෙමතරම් පමුඛත්වයක් දුන්නා නම්, ෙකොෙහොමද එය කඩා වැටිලා 
තිෙබන්ෙන්? වැඩිෙයන්ම ෙසේවය කරන පිරිස ඉන්ෙන් කෘෂි 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්යි. වැඩිම සහනාධාර ෙදන්ෙන්ත් එතැනටයි. 
නමුත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 18 ඉඳන් සියයට 10.8 
දක්වා- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සරත් අමුණුගම අමාත්යතුමා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඇත්ත වශෙයන් කෘෂිකර්මෙය් කඩා වැටීමක් නැහැ, ගරු 

මන්තීතුමා. අනුපාතිකවයි එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නවා 
කෘෂිකාර්මික, කාර්මික සහ ෙසේවා කියලා අංශ තුනක් තිෙබනවා 
කියලා. අෙප් ආර්ථිකෙය් ස්වරූපය තමයි ෙසේවා අංශය ඉදිරියට 
යෑම. හැම පැත්ෙතන්ම අපට එය ෙපෙනන්න තිෙබනවා.                 
සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුවත් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. කෘෂිකර්මෙය් 
සම්පූර්ණ වර්ධනයක් තිෙබනවා. එහි අනුපාතෙයහි තමයි ෙම් 
ෙවනස සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අනුපාතෙය් shift එකක් ෙලෝකෙය් 
හැම තැනම තිෙබනවා. කෘෂිකර්මෙයන් කර්මාන්තවලට සහ 
servicesවලට ඒ shift එක තිෙබනවා. නමුත් අපට කියන්න බැහැ, 
ඒ නිසා කෘෂිකර්මාන්තය කඩා වැටුණා කියලා. සමස්තයක් 
වශෙයන් ගත්තාම කෘෂිකර්මාන්තය හුඟක් ඉහළට ගිහින් 
තිෙබනවා. නමුත් කාර්මික  සහ ෙසේවා අංශ දිහා බලන ෙකොට කෘෂි 
කාර්මික අංශය අනුපාතික වශෙයන් විතරයි -අනුපාතය විතරයි- 
අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, මා ඒ ගැන තර්ක විතර්ක කරන්ෙන් ෙවනත් 

පැත්තකින්. බලන්න, ෙකොතරම් ආනයනයක් තිෙබනවාද කියලා. 
තවම ලූනුවලින් සියයට 88ක් ආනයනය කරනවා. අල සියයට 
79ක් ආනයනය කරනවා. ස්වයංෙපෝෂිතභාවය ලබා තිබුණු හාල් 
දැන් ෙම් රටට ආනයනය කරනවා. අවුරුදු ෙදකකට ඉස්සර ෙවලා 
ෙලොකු සද්දයක් දාලා ෙපන්නුවා බඩඉරිඟු අපනයනය කරනවා 
කියලා. ෙටොන් 11යි අපනයනය කෙළේ. අෙනක් ඔක්ෙකෝටම 
ෙමෙහේදි ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් විධියට කටයුතු 

කිරීෙමන් සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? අප ආනයනය කරන ෙද්වල් 
ෙමෙහේ නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඔය පශ්නය ඇති වන්ෙන් නැහැ. 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් ලැෙබන ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා 
නම් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
ෙකොටසක් වශෙයන් බැලුවාම ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබන නිසා 
ෙමහි වටිනාකම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙපෙනනවා කඩා 
වැටීමක් තිෙබනවා කියලා. ආනයනය අඩු වුණා නම් ෙම් පශ්නය 
නැති ෙවනවා. ඒ පැත්ෙතන් බලලා තමයි මා ෙම් අවස්ථාෙව් 
කරුණු ෙපන්වන්ෙන්. කාර්මික අංශය සියයට 31යි. ෙසේවා අංශය 
ඉතාම පමුඛ මට්ටමට ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ පමාණය සියයට 58යි. 
නමුත් ෙමහි වැඩිම භයානක තත්ත්වය තමයි අෙප් රෙට් 
ණයබරතාව.  

මම දුටුවා, අෙප් ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මන්තීතුමා ෙම් ගැන 
කථා කරනවා. මට ඊට වඩා යමක් කියන්න තිෙබනවා. 2013 
වර්ෂය ගැනයි එතුමා කථා කෙළේ. ෙම් කථා කරන අද වන විට -
ජුනි මාසෙය් 20 වැනි දා වන විට- ණයබරතාව ෙකෝටි 7,788ක් වී 
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් වැඩි වීමක් ඉතාම භයානකකාරි තත්ත්වයක්.  

ගරු මුදල් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් මම වාචික පශ්න 
අහන්ෙන් ෙමහි තිෙබන අමාරුකම අප දන්නා නිසායි. ෙම්ෙක් 
debt trap එකක්  එනවා. ගන්න පමාණයට වැඩිය අපි වියදම් 
කරනවා. වියදම් කිරීෙමන් ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ආදායම් 
ලැෙබන්ෙන් නැති වුණත් ණය ෙගෙනනවා. සියයට 1 සිට සියයට 
8 දක්වා ෙපොලියකට ගන්නා ණයවල ෙපොලී පමාණය අධිකයි. 
ලැෙබන ආදායම මදි. Somebody has to pay this back.  අන්න ඒ 
නිසා ෙම් වාර්තාවල ෙකෙසේ සඳහන්ව තිබුණත්, පාෙයෝගික 
මට්ටමින් පශ්නයක් තිෙබන බව තමයි අපට ෙපෙනන්නට 
තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් ශම බල ශක්තිය ගැන බලමු. ෙම් 2013 වාර්ෂික 
වාර්තාෙව් ඒ ගැන සඳහන්ව තිෙබනවා මම දැක්කා. 2013 වර්ෂෙය් 
අෙප් ෙසේවක පිරිස 293,000ක් ෙදනා  ෙසේවය සඳහා පිට රටට 
 ෙගොස් තිෙබනවා. සවුදිවලට  88,000යි, කටාර්වලට 87,000යි.  
බලන්න, කටාර්වල ඉන්න citizensලා ගණනම 4,88,000යි.  
සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් අය ලක්ෂ 10ක විතර පිරිසක්  එෙහේ 
ඉන්නවා. එයින්  88,000ක පිරිසක් ගිය අවුරුද්ෙද් විතරක් අෙප් 
රෙටන් ගියා. ඉතින් ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන් ෙමෙහේ සංවර්ධනය 
ෙනොවී අෙප් ශමය ඒ රටවලට ඇදී ගිහින් ඒ රටවල් සංවර්ධනය 
වීමයි. 

මම නිදසුනක් කියන්නම්. ආරක්ෂක ෙසේවකෙයක් එෙහේ ගිහින්  
27,600ක වැටුපක් ලබනවා. ඔහු ෙමෙහේ සිටියා නම්  ඊට වැඩිය 
වැඩි වැටුපක් ගන්න බැරිද?  ඔවුන් හිතනවා, ෙමහාට වැඩිය ඒ 
පැත්ත ෙහොඳයි  කියලා. ෙම්වා තමයි ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන තුළින් 
ෙපෙනන්ෙන් නැත්ෙත්.  ඔබතුමන්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය 
තත්ත්වය හදලා ගන්න. ෙමෙහේ අය එෙහේ යවන්න- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අෙප් මහජනයාට  තීරණය කිරීෙම් නිදහස ෙදන්න ඕනෑ.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙන්! ඔව්. ඒ වාෙග්  නිදහසක් මාධ්යයටත් දුන්නා නම්, ෙම් 

වාෙග්  මූල්ය පැත්තටත් දුන්නා නම්, පාග්ධන වියදමත් දුන්නා 
නම්, right to information දුන්නා නම්!  ඔබතුමා  ඔය අදහස 
කැබිනට් එකට ෙයොමු  කරන්න. මට දීලා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමා ඒ 
වාෙග් ෙද්වලට නිදහස ෙදන්න ඕනෑ කියනවා. ෙමොකද, ෙමෙහේ 
රක්ෂා අවස්ථා හදන්ෙන් නැති නිසා එෙහේ යන්න ඉඩ ෙදනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නමුත් ඒ ශමය ෙමෙහේ තියා ගත්තා නම් ෙමොකද?  ෙලොකුවට සද්ද 
කරලා තිබු ණා, ෙමෙහේ කට්ටිය යවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒත් 
කට්ටිය යනවා. මම ෙම් කියන්ෙන් ලාංකිකෙයක් වශෙයන්.  අද 
අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න පුළුවන්; ෙහට ආණ්ඩුෙව්  ඉන්න පුළුවන්. ඒ 
කටයුතු ෙකොෙහොමද ෙගනියන්න ඕනෑ කියලා අවශ්ය ජාතික 
පතිපත්තිය හැදීම අප සතු කාර්ය භාරයක්.  දැන් බලන්න, ෙකොටස් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැටිලා  තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
ෙම්කට උත්තර ෙදන්න අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි අෙප් 
සංචාරක කර්මාන්තය. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පුවත් පත් වාර්තාව 
මම අදයි බැලුෙව්. මම තවම ෙහොල්මන් ෙවලායි  සිටින්ෙන්. 
ෙමොකද? I am going to read an article from the "Daily News" 
of Tuesday, 10th June, 2014. It is a relatively new article, 
which is titled, I quote: 

“TOURISM EARNS US$ 815 M UPTO MAY.” 

It also states that 625,000 tourists have come in the 
first five months. So, if you divide US Dollars 815 
million by 625,000 tourists and again divide it by 150 
days, you get US Dollars 8.6 a day. I was rather startled at 
that. To be very frank, I do not know whether I have 
made a mistake because I am quoting this after seeing this 
article just two hours ago. Hon. Minister, you have a very 
wide knowledge of the economy and you have people 
investing in a lot of companies, not you, but at least your 
beloved daughter who is doing a lot of investments in the 
hotel sector. Imagine, if you tell this to anybody else, they 
will laugh at it. I do not know whether I have made a 
mistake, but I would like you to look at this. US Dollars 
815 million divided by 625,000 tourists, as they say, and 
then, if you divide it by 150 days, you get US Dollars 8.6 
a day. What the hell can you do with US Dollars 8.6 a 
day? ෙම්ෙකන් කියෙවන විධියට, කටුනායක හරහා ෙමෙහන් 
යන කට්ටියත් සුද්ෙදෝ කියලා ගණන් ගන්නවා. නැත්නම් ෙමොනවා 
ෙහෝ පශ්නයක් තිෙබනවා. I cannot believe this figure. ඒ නිසා 
ෙමන්න ෙම්වා තමයි - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Our target is US Dollars 2 billion.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Your target can be US Dollars 2 billion;  I am not 

talking about the target. I am talking about the 
information given in the "Daily News", your information 
Bible. I only divided that figure by using normal 
arithmetic. So, if you divide US Dollars 815 million by 
625,000 tourists and again divide it by 150 days, that is 
the revenue you get per day.  So, there is something 
radically wrong with that.   

ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙමච්චර ෙහොඳයි කියන ෙකොට දැන් 
බලන්න, BOI එක. එතැන ෙවනසක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 

සභාපතිවරයා දන්නවා, මම ඒක පිළිගන්න අවශ්යයි. නමුත් 
පිළිගන්නවා වාෙග්ම මම හිතන්ෙන් එතුමා තවම පාෙයෝගික 
මට්ටෙමන් හිතලා නැහැ කියලායි.   

දැන් බලන්න, ෙම්  2013 මහ බැංකු වාර්තාෙව් 74 පිටුෙව් 
සඳහන්ව ඇති වගුව.  ඒ අනුව   2012 වර්ෂෙය් ආෙයෝජන 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවක පිරිස 303,762යි; 2013 දී 305,161ක් කියලා 
සඳහන් ෙවනවා. ඉතින්, අවුරුද්දකට මුළු BOI sector එෙක්ම වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙදදාහකින්ද?  මට පුදුමයි!  ෙකොම්පැනි 269ක් 
ඇරලා තිෙබනවායි කියලා කියනවා. ෙම්වා තමයි ෙම් 2013               
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාෙව් සඳහන්ව තිෙබන්ෙන්. 
ඉතින්, ඔබතුමා කියන්ෙන් විපක්ෂෙයන් අත්පුඩි ගහලා ෙම්ක 
ෙහොදයි කියලා  කියන්න කියලාද?  අවුරුද්දකට 2,000ක් වැඩි 
ෙවනවා කියන්ෙන් දවසකට  රක්ෂා පහක්, හයක් හැෙදන එක. 
ඒක ෙනොෙවයි,  ආර්ථිකයක් දියුණු ෙවනවාය කියන්ෙන්.  

ඊළඟට තිෙබන්ෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගැන කරුණු 
කියන්නයි. ෙම් ක්ෙෂේතය තර්ජනයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 
Brandix, MAS Holdings වාෙග් ආයතන බලන්න. ඒ කට්ටිය 
ෙම් ලංකාෙව් සිට  බංග්ලාෙද්ශයට යනවා; වියට්නාමයට යනවා; 
ලාඕසයට යනවා; හයිදාබාද්වලට යනවා. ෙමොනවා ෙහෝ පශ්නයක් 
තිෙබන නිසායි  ඒ තැන්වලට යන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම්වාෙය් වියදම 
ෙඩොලර් එකකට රුපියල් 132ක් ෙගවන්න ෙවනවා.  
බංග්ලාෙද්ශෙය්ත්  ෙඩොලර් එෙක් අගය 35කින් වැඩිෙවලා  දැන් 
70යි. ඒත්  ෙමෙහත් එක්ක බලන ෙකොට  සියයට 50කට වැඩිය 
ලාභයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Are you talking of exchange rates? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, I am talking of US Dollars; comparative earnings 

and payments in US Dollars.  So, there is a 50 per cent 
difference. I am sure that the yield here is better than 
there, but still the competitiveness is not there and you 
are working on a 10 per cent margin.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධවත් ෙපන්වා දුන්නා.  

ඊළඟට, shipping පිළිබඳව බැලුෙවොත් පැමි ෙණන නැව් 
පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා; containers පමාණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉන්දියාව අපට තර්ජනයක් ෙවලා ති ෙබනවා.  ෙම්වා 
තමයි අප රෙට් ෙමෙතක් දුර ආර්ථික මර්මස්ථාන වශෙයන් 
තිබුෙණ්.  ෙම්වා කඩා වැෙටන්න පටන් ගත්තාම පශ්නයක් ඇති 
ෙවනවා.   

අෙප් Stock Market එක ගැන මා නැවත මතක් කරන්න ඕනෑ 
නැහැ.  නමුත් එතැන ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.   

2014.06.13 දින "Daily FT" පුවත් පෙත් ෙමන්න ෙමෙහම 
සඳහන් ෙවනවා: 

“Global insurance giant AIG to exit Sri Lanka.”   

I am sure, Hon. Minister, that you are very well aware 
that these are giants. Getting them into Sri Lanka is very 
good, but what they say is, our strategic intent, in which 
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they do not have confidence, does not help them to be in 
this small country. So, that is a very bad outward 
statement of a - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
That is part of the global recession. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I guess so. But why did AIG come into Sri Lanka? 

Because they thought that there was potential. When these 
companies make a strategic intent to come into Sri Lanka, 
they have the same feeling.  So, their moving out means 
that it is completely way off the mark.  මා ඊට වැඩිය කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.  මා ඊෙය් උෙද්ත් ඔබතුමාෙගන් ෙම් ගැන ඇහුවා. 

19.05.2014 දින "ෙඩ්ලි මිරර්" පුවත් පෙත් ෙමෙහම සඳහන් 
ෙවනවා: 

“Magampura Harbour is a failure”   

කවුද ෙමෙහම කියන්ෙන්? විමල් වීරවංශ.  රවි කරුණානායක 
කිව්වා නම් ඔබතුමන්ලා කියයි, ෙමොහු විපක්ෂ මන්තීවරෙයක් නිසා 
ඊර්ෂ්යාවට කියනවා කියා. ඔබතුමාත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
ඉන්නවා. අත උස්සලා ෙම් කාරණය හරිද වැරදිද කියලා කියන්න.   
එම පුවත් පෙත් සඳහන් වුණා, “Magampura Harbour is a 
failure ”  කියා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
You are in bad company. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Well, he is your Colleague, not mine. ෙම් ගරු සභාෙව්දී 

කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන් මා පශ්නයක් ඇහුවා.   මා එතුමා අගය 
කරනවා.  එතුමා මහන්සිෙයන් වැඩ කරන ඇමතිවරෙයක් බව මා 
දන්නවා. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් High Posts 
Committee එකට ආවා. එදා මා සහනාධාර සම්බන්ධෙයන් 
එතුමාෙගන් ඇහුවා.  ඒ අමාත්යාංශෙය්  වැය ශීර්ෂයට  ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 3800යි.  ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කිව්වා, රුපියල් ෙකෝටි 5800ක් ෙවන් කර තිෙබනවා කියා. ඔබ 
නිවැරදි නැහැ.  කවුරු ෙහෝ ඔබතුමාට එෙහම කියලා ඇති. නමුත් 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 38යි -ෙකෝටි 3800යි. 
ඉතුරු රුපියල් ෙකෝටි 2000 ෙකොෙහන්ද එන්ෙන්?  ඒක තමයි මම 
ඇහුෙව්.      විමල් වීරවංශ, අෙප් මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, මහ 
බැංකුෙව් අධිපති කරන විජ්ජාව අනුව ඔබතුමාටත් විජ්ජාවක් 
කරනවා කියා අපට හිතන්න පුළුවන්. ඒ රුපියල් ෙකෝටි 2000 
ෙකොෙහන්ද? අතින් ෙගෙනනවාද? ෙමන්න ෙම්වා තමයි අප 
විපක්ෂයක් වශෙයන් ෙපන්වා ෙදන්ෙන්?  ඒක අප සතු කාර්ය 
භාරයක්.  අප කළ යුතු වන්ෙන් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සහ රෙට් 
ආර්ථිකය ආරක්ෂා කිරීම මිසක් ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ 
ආරක්ෂා කිරීම ෙනොෙවයි.   

පසු ගිය දා ෙම් ගරු සභාෙව්දී අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
pension එක ගැන කථා කළා. කරුණාකර, විශාම වැටුප් 
පාරිෙතෝෂික දීමනාව නවත්වන්න එපාය කිව්වා. ෙම්ක 
ඔබතුමන්ලා අවුරුද්දක් ඇද ෙගන ගියා.   

ඊළඟට, ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය ළං ෙවනවා. දැන් 
ජනාධිපතිතුමාට එකපාරටම කැක්කුමක් ඇවිත් කරුණාකර, ෙම්ක 
ෙවනස් කරන්න කියා මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්ට tweet 
කරනවා. හැම දවෙසේම දකින මුදල් අමාත්යාංශෙය්  ෙල්කම්ට ඔය 
සම්බන්ධෙයන් tweet කරන්න ෙහෝ SMS කරන්න ඕනෑද?  
ෙමෙහමද රටක ආර්ථිකයක් ෙගන යන්ෙන්? අප අවුරුද්දක් 
තිස්ෙසේ කියපු එක ඇහුෙණ් නැද්ද?  විපක්ෂෙයන් කියන හැම 
ෙද්ම විස ෙලස සලකන්න එපා.  අප කියන්ෙන් ෙද්ශානුරාගය 
නිසයි. අෙප් ෙරොෙෂේන් චානක නැති වුෙණ් EPF එක ආරක්ෂා 
කරන්න ගිහිනුයි.  ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු ෙමොකුත් කර නැහැ.   

15.06.2014 දින "Ceylon Today" පුවත් පෙත් ෙම න්න 
ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

“Treasury cautious on growing debt” 

The "Ceylon Today" newspaper dated 08th April, 
2014 states, I quote: 

“Sri Lanka’s external Finances weak: Fitch” 

That is what the Fitch Ratings is telling.   

ඊට පස්ෙසේ මම  NSB එක ගැනයි ක ථා කරන්ෙන්. ලංකාවට 
පිට රටින් ෙඩොලර්වලින් ණය ගන්නවා. ඒවා අරෙගන 
ෙයොදවන්ෙන් පාරවල් හදන්නයි. ඒ පි ළිබඳ ලිපියක් මා ළඟ  
තිෙබනවා. It is addressed to Ms. W.A. Nalani, Chairperson, 
NSB. ඊට කලින් සභාපතිතුමාට ෙකොන්දක් තිබුණා, "ඒක බැහැ" 
කියන්න. ෙගදර එව්වා. ෙමහාට ආවා. ලියුම් ලිව්වා. පාරවල් 
හදන්න රුපියල් ෙකෝටි 2200ක් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.   
අහිංසක පුද්ගලයන්ෙග් ඉතිරි කිරීම්වලට ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුෙවන්  සියයට 3, 4, 5ක් ෙගවලා ඒ මුදල් පාරවල් හදන්න 
දමනවා.  ෙම්කද කරන්න තිෙබන ෙද්?  ජාතික ඉතිරි කිරී ෙම් 
බැංකුව ණය ෙදන්ෙන් ෙගවල් හදන්න, රක්ෂා කරන්න, ස්වයං 
රැකියා වාෙග් කටයුතුවලටයි. එෙහම නැතුව පාරවල් හදන්න 
ෙනොෙවයි. ෙම් නිසා තමයි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය පුම්බා 
 තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 100ක් ෙගවන්න තිෙබනවා නම් රුපියල් 
1000ක් ෙගව්වාම ඒ 900ත් පිම්බිලා තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය  තමන්ෙග් රෙට් ආදායමත් සමඟ බැලුෙවොත් සියයට 
16.8යි කියන එක සියයට 13.1ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  අෙප් 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියන්න අවශ්ය 
නැහැ.  ෙම් ගැන එතුමා දන්නවා.   

දැන් electricity ගැන බලමු. 2013 ශී ලංකා මහ බැංකු 
වාර්තාෙව්  පිටු අංක 61හි තිෙබනවා, සියයට 10.3 කින් වර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවාය කියා.  වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා නම් එහි යම් 
විධියක පගතියක් ඇති ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් විදුලි බිල සියයට 
47.8කින් වැඩි වුණා. මා හිතන හැටියට 2013 මාර්තු මාසෙය් 
13වැනි දා තමයි විදුලි බිල වැඩි වුෙණ්. ඒ නිසා ඒ වැඩිවීම කිසි 
ෙසේත්ම ෙම් අංශෙය් පගතියක් හැටියට ගන්න බැහැ. ෙමොකද, 
ජීවන වියදම අධික ෙලස වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා. ෙම් නිසා අද 
ව්යාපාරිකයන්ට තරගකාරිත්වයකින් තමන්ෙග් කටයුතු කරගන්න 
ඉතාම අමාරු ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් අසීරු තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා සිටිනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ම ෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන් 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන්ම ලැබුණු වාර්තාවක්. ඒ අනුව 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් නිෂ්පාදනෙයන් රුපියල් බිලියන 75ක ලාභයක් 
ඇති කර තිෙබනවා. ඒ විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න 
රුපියල් 9.41ක් යනවා. විකුණන්ෙන් රුපියල් 25ට. ෙම් ෙදක 
අතර පරතරය රුපියල් 15.59යි. ෙම්ෙකන් රුපියල් බිලියන 75ක 
ලාභයක් ලැෙබනවා. ඉතින් ඇයි ෙදවියෙන්! ෙම් ලාභය තුළින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අහිංසක පාරිෙභෝගිකයාට ෙපොඩි සහනයක් ලබා ෙනොෙදන්ෙන්? 
ෙමන්න ෙමෙහම තමයි ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරන්ෙන්. 
Hydroවලින් විදුලිය නිපදවලා රුපියල් බිලියන 6ක ලාභයක් ලබා 
තිෙබනවා.  ඔබතුමන්ලා ෙම් ලාභය පාවිච්චි කරලා   bonus එකක් 
ෙදන්න හදනවා කියලා තමයි මට ෙම් වාර්තාව එව්ෙව්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම් කාරණය මතක් 
කරනවා. කරුණාකර ෙමවැනි විහිළු වැඩ කරන්න ෙදන්න එපා. 
කළු කඩ ව්යාපාරයක් පවත්වාෙගන ගිහින්, පාරිෙභෝගිකයා සූරා 
කාලා, ඊට පසුව ඒ  ලාභෙයන්   වැඩ කරන ෙසේවක පිරිසට bonus 
එකක්  ෙදන්න හදනවා. වැඩ කරන ෙසේවක පිරිසට දුන්නාට මට 
කිසි පශ්නයක් නැහැ. දූෂණය නැති කරලා ඒෙකන් ඒ අයට  ඒවා 
ෙදන්න. නමුත් පාරිෙභෝගිකයා සූරා කාලා ඒ ලාභය ෙම් අයට ෙදන 
එක අසාධාරණයක් ෙනොෙවයිද? එතැන වැඩ කරන ෙසේවකයන් 
8,000 ගැනද, නැත්නම් මිලියන 21ක ජනතාව ගැනද අප සලකා 
බලන්න අවශ්ය වන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එම ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම 
සඳහා මා සභාගත* කරනවා.  

ඊළඟට, fuel adjustment ගාස්තුව දිහා බලන්න. ඇයි ෙම්ක 
අඩු කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙම් තරම් ලාභයක් ලබනවා නම් ඒ 
ගණන අඩු ෙනොකරන එක අසාධාරණයි ෙන්ද? මම ෙදපැත්ෙත්ම 
සමබරතාව ගැන හිතලා ෙම් කියන්ෙන්. පාඩු ෙවන ෙකොට ගාස්තු 
වැඩි කළා නම් ලාභ ලබන විට අඩු කරන්න. ඇයි ඒක 
ෙනොකරන්ෙන්? විදුලි ගාස්තු වැඩි  ෙවන්න, වැඩි ෙවන්න අෙප් 
නිෂ්පාදන කරන්න අමාරුයි, වියදම් වැඩි ෙවනවා. නිෂ්පාදන වියදම් 
වැඩි ෙවනෙකොට ආනයනය කරන එක ලාභ ෙවනවා. ඒ ලාභය 
වැඩි ෙවන ෙකොට, ෙම් ර ෙට් නිෂ්පාදනය කරලා අපනයනය 
කරන්ෙන් නැතිව, ආනයනය කරනවා. එෙහම ෙවෙළඳාමක් තමයි 
ෙම් කරන්ෙන්. ෙම්ක මහ බැංකු වාර්තාෙව් ෙපන්වලා නැහැ ෙන්. 
ෙම් නිසා තමයි අපි ඉතාම ඕනෑකමින් කියන්ෙන්, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක් ෙදන්න කියලා.  

ඊළඟට බලන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටින 
ඇමතිවරු කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. කාලය කළමනාකරණය කර ගන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර මට තව විනාඩි 

පහක් විතර ෙදන්න.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි පහක්,

-  
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමාෙග් කාලය අඩු කරන්න එපා. ඒක සාධාරණ නැහැ. 

ඔබතුමා  ෙහොඳට කාලය කළමනාකරණය කරනවා ෙන්.  

බලන්න, රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා 2014 මාර්තු 14 දින පළවූ 
"සිෙලෝන් ටු ෙඩ්" පුවත් පතට කියා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා? 
එතුමා ෙමෙහම කියනවා:  

“I am ashamed to be part of this Government". Why is 
he ashamed?  Why does he not act with a spine?  Nobody 
told him to wait with the Government.  He takes the UNP 
votes and goes to the Government and says that he is 
ashamed to be part of the Government.  This is what you 
call, "shamelessness".  There is enough of talent without 
these people.  This is an indictment of the Government.  
This is not something that we are telling; this is what he 
is telling.   

අෙප් ගරු පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014.05.05 දින 
පළවූ "ලංකාදීප" පුවත් පතට උන්වහන්ෙසේ ෙමෙසේ කියා 
තිෙබනවා:  

"ආණ්ඩුව යන්ෙන් වැරදි පාරක" 

අපි ෙම්ක කිව්වාම ඔබතුමන්ලාට හරි විෂයි.  ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙම්ක කිව්වාම ඔබතුමන්ලාට 
පශ්නයක් නැහැ. ෙම්ක තමයි සැබෑ තත්ත්වය.  

ෙම් දවස්වල අෙප් විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාත් සද්ද කරනවා. 
2014 මාර්තු 09 දින පළවූ  "ෙඩ්ලි එ ෆ්ටී" පුවත් පතට එතුමා ෙමෙසේ 
කියා තිෙබනවා:  

"Government has not fulfilled ‘Mahinda Chinthana’ 
promises". 

බැරි ෙවලාවත් අපි ෙම්ක කිව්වා නම් ඔබතුමන්ලාට විෂයි. 
"ඇයි, විපක්ෂය ෙම්වා කියන්ෙන්, ෙම් තරම් ෙද්වල් දීලාත් නැහැ 
කියලා කියනවා ෙන්" කියලා ආණ්ඩුව කියනවා. නමුත් ෙම්ක 
කියන්ෙන් කැබිනට් අමාත්යවරෙයක්. ඒ විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා 
කියපු ෙද්.  

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් ඇමතිතුමාට මම ෙගොඩක් ගරු 
කරනවා. ෙමොකද, එතුමා ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන කථා කරන 
ෙකෙනක් නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2014 මැයි 27 වන දින පළ වූ 
"මව්බිම" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 "ෙහොර-දූෂිත-අධම බලෙව්ගවලින් ආණ්ඩුව ෙබ්රගන්නට  ෙරජිෙනෝල්ඩ් 
අලුත්ගමනක"    

ෙම් ෙහොර, දූෂිත, අධම බලෙව්ගවලින් ආණ්ඩුව ෙබ්රා ගන්න 
හදන්ෙන් නැතිව ඊට විරුද්ධව කටයුතු කරන එක තමයි තිෙබන 
පශ්නය. ෙම්වා කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් ඇමතිවරු. අපි 
ෙම්වා කිව්වාම වැරැදිද? අප අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ කියනවා ෙම්ක 
ෙවනවා  කියලා.  

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
2014 ජූනි මස 04වැනි දින පළවූ "ෙඩ්ලි එෆ්ටී" පුවත් පත ෙමෙසේ 
කියා තිෙබනවා:  

“Champika calls for  “corporate nationalism”. 

ෙමතැන ෙබොෙහොම වැදගත් ෙදයක් කථා කර තිෙබනවා.  He 
said: 

1183 1184 

[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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“I can colour my hair. I can wear makeup and hide the wrinkles on 
my face.  I may look younger, but that does not mean I can stop the 
ageing process.” 

As a result, this Government also has the incumbency 
factor.  එතුමා කියනවා, "ෙම් යන ගමන වැරැදියි,   ආණ්ඩුව 
හරිගස්සන්න අවශ්යයි" කියලා. ෙම් ෙද් කියන්ෙන් කැබිනට් 
ඇමතිවරෙයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉන්දියාෙව් අගමැති 
නෙර්න්ද ෙමෝදි මැතිතුමා ආදර්ශයට ගන්න ඕනෑ. බලන්න එතුමා 
කියා තිෙබන ෙද්.  2014 මැයි 30 දින පළවූ "ද අයිලන්ඩ්" පුවත් 
පෙත් ලිපියක ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

“Modi bans ministers from hiring family members as 
personal staff”. 

ෙමන්න ෙම් වාෙග් තමයි රටක් ෙගන යන්න අවශ්ය වන්ෙන්. 
ෙම්ක පවුල් සංවර්ධනය කිරීෙම් ගමනක් ෙනොෙවයි.  ෙම්ක රෙට් 
සංවර්ධනය. ෙමෝදි අගමැතිතුමා ෙම් වාෙග් ෙදයක් කරලා ෙකොයි 
තරම් විශ්වාසයක් ඇති කර තිෙබනවාද? ෙම්වා තුළින් අපට 
ෙපෙනනවා රෙට් අලුත් ගමනක්  යන්න අවශ්යයි කියලා.   

බලන්න, රට ඔය තරම් ෙහොඳ නම් ෙම් ෙහොර ෙනෝට්ටු ගහන්න 
අවශ්ය වන්ෙන් ඇයි? බැංකු කඩන්න අවශ්ය වන්ෙන් ඇයි?  බැංකු 
කඩනවා; ෙහොර ෙනෝට්ටු ගහනවා; ෙච්න් කඩනවා. ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් ෙවනවා. හැබැයි, ඒෙක් ද්විත්ව ස්වරූපයක් තිෙබනවා. 
ෙහොර ෙනෝට්ටු ෙදකක්, තුනක් ළඟ තියාෙගන ඉන්න පුද්ගලයා 
අල්ලා ෙගන ගිහිල්ලා හිෙර්ට දානවා. අෙනක් අයට විෙශේෂ 
වරපසාද තිෙබනවා. පක්ෂයටත් හානි කරලා තිෙබන අය ඉන්නවා. 
ඒ අය ගිහිල්ලා ඒවා ගැන ආණ්ඩුවත් එක්ක ෙෂේප් එෙක් කථා 
කරනවා. ආණ්ඩුවට ඕනෑ ඒවා කථා කරනවා.  එක පැත්තකින්  
තර්ජනය කරනවා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
රෙට් ආර්ථිකය ෙහොඳ නම් ඇයි, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ඇති ෙවන්ෙන්? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තව මිනිත්තුවක්, ෙදකක් ගන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
විනාඩියකින් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම අගය කරනවා, දවස් හතර, පහකට ඉස්ෙසල්ලා STF එක 

කරපු කියාව පිළිබඳව. 2014.06.13 වැනිදා "දි අයිලන්ඩ්" පත්තෙර් 
ෙමෙහම තිෙබනවා:  

“STF seizes massive heroin haul” 

හැබැයි ෙම් අය ඇගයීමක් කරලා නැහැ.  ඒ STF එෙක් කට්ටිය 
ඉතාම මහන්සිෙයන් වැඩ කරලා ඒ අය අල්ලා ගත්තා.  නමුත්  එක 
තැනක අරක්කු ෙබෝතල් 10ක් තිබිලා ෙවන පිරිසක් අල්ලා 
ගත්ෙතොත් ඒ ෙගොල්ලන්ට වරපසාද ෙදනවා. ඒ විධියට ෙම් අයටත් 

ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ෙම් අයත් ඇගයීමකට ලක් කරලා 
ෙපන්වන්න. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙනොකිරීම නිසා තමයි රට නැති 
කරන ගමනක් යනවා කියලා අපි කියන්ෙන්. I congratulate 
them for the super job done. අද රෙට් ෙමච්චර කඩා වැටීමක් 
තිෙබන නිසා තමයි අපි ෙම්වා කියන්ෙන්.  

ඊෙය් පත්තෙර් තිබුණු පවෘත්තියක් නිසා අපි ෙබොෙහොම සතුටු 
වුණා. ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා කියන සංකල්පය අද දිනලා ඉවරයි. 
ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා, කවුරුවත් 
නැති වුෙණොත් ඒ වාෙග් අවස්ථාවක් අපට ලබා ෙදන්නම් කියලා. 
ඉතින් ඒ වාෙග් අවස්ථාවක් අපට ෙදන්ෙන් රෙට් කඩා වැටීමක් 
තිෙබනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාටත් ෙපෙනන්න තිෙබන 
නිසායි. විධායක ජනාධිපති ධුරය කියන්ෙන් ෙහණයක්. ගරු සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමාත්, අෙප් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාත් 
පිළිගනීවි ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය ෙහණයක් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක. ෙම් ෙහණය තමයි රෙට් සංවර්ධනයට 
බාධාවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  අපි ෙම්ක නැති කරන්න අවශ්යයි. 
ෙම්ක සංෙශෝධනය කරන්න අවශ්ය නැහැ. අෙප් ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාටත් ඒ වාෙග් සංකල්පයක් තිෙබනවාය 
කියන එක මම දන්නවා. අපි ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය නැති 
කරන්න ඕනෑ. ඒක කුඩුපට්ටම් කරලා ජනතාවට ඒ බලය ලබා 
ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒක ෙගනාෙව් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඔව්.  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා තමයි ඒක 

ෙගනාෙව්. අපි තමයි ඒක  ඉවත් කරන්නත් අවශ්ය ෙවන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මට ෙමොෙහොතක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

EPF එෙක් පශ්නය, unsolicited proposals, ෙතල් සංස්ථාෙව් 
අලාභය, SriLankan Airlines  එෙක් අලාභය ෙම් ඔක්ෙකෝම මහ 
බැංකු වාර්තාෙවන් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඇඟට දැෙනන්න 
පුළුවන් සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න, ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් 
ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න නම් ජාතික ආර්ථිකයක් ඇති 
කරන්න ඕනෑය කියන එක මතක් කරනවා. ඒ සඳහා අපි ඉදිරියට 
යමු. අපි අඳුරට සාප කරනවාට වැඩිය ෙපොඩි ආෙලෝකයක් ෙහෝ  
දල්වලා රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කරමු කියන එක මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මී ළඟට ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
10ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.22] 
 

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රවි කරුණානායක මැතිතුමා 

එතුමාෙග් කථාෙව් අවසාන ෙකොටෙසේ ෙහොර ෙනෝට්ටු ගැන කථා 
කළා. එතුමා ඒ ෙහොර ෙනෝට්ටු ගැන කථා කරද්දී අපටම හිනා 
යනවා. එතුමා කියනවා, "පක්ෂයට වින කරපු සමහර උදවිය ෙහොර 
ෙනෝට්ටු ගහලා තිෙබනවා, ෙපොඩි අයනම් අල්ලනවා, ෙලොකු අය 
නම් අල්ලන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒ කාටද කිව්ෙව් කියලා අපි දැන 
ගන්න කැමැතියි. එතුමා ඒක කාටද කිව්ෙව් කියන එක අපට 
දැෙනනවා. ඒෙකන් ෙපෙනනවා, එතුමන්ලාෙග් පක්ෂය තුළ 
තිෙබන සමගිය. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන අෙප්ක්ෂ කෙයක් 
ෙගනාවත් අපට ෙපෙනනවා ෙම් තිෙබන තත්ත්වයත් එක්ක අෙප් 
ජයගහණය ස්ථිරයි කියන එක. ඒක නිසා ඒ ගැන කථා කරන්න 
ෙදයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2003 අංක 3 දරන රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණ වගකීම් පනෙත් 13වැනි වගන්තියට අනුකූලව 
තමයි අෙප් මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාර්ෂික වාර්තාෙව් 
ආර්ථික වර්ධනය, විරැකියාව, ජීවන වියදම, උද්ධමනය වා ෙග් 
ෙද්වල්, රාජ්ය ණය, ෙවෙළඳ හිඟය, විෙද්ශ සංචිත, විෙද්ශ විනිමය 
අනුපාතය, ෙගෝලීය මට්ටෙම් ආර්ථික දර්ශකත් එක්ක අපි 
ගැළෙපන ආකාරය, අෙප් රෙට් යටිතල පහසුකම් වැනි ෙද්වල්  
සඳහන් ෙවනවා.   

අෙප් ආර්ථිකය ගත්ෙතොත්, ආර්ථික අංශය ෙකොටස් ෙදකකට 
ෙබෙදනවා, සංවර්ධනය සහ වර්ධනය - Development and 
Growth - කියලා.  විෙශේෂෙයන්ම සංවර්ධනය පැත්ෙතන් 
ගත්ෙතොත් අද අපට පාෙයෝගිකව බලන්න පුළුවන් දැවැන්ත 
ෙවනසක්, පරිවර්තනයක් ෙම් රාජ්ය නායකයාෙග් කාලය තුළදී ෙම් 
රට තුළ සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. විශාල වශෙයන් ගුණාත්මක 
වර්ධනයක් ෙම් රාජ්ය නායකයාෙග් කාලය තුළදී සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. මිනිසුන්ෙග් මූලික අවශ්යතාවන් - basic needs -  ෙම් 
කාලය පුරා  සපුරා තිෙයන බව පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා.  

අපි විශාල වශෙයන් කථා කරනවා, අධ්යාපනය ගැන. පසු ගිය 
කාලෙය්දී උසස් ෙපළ විභාගයට ෙපනී ඉඳලා රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ අතරමං වුණ පිරිස් හිටියා. ඒ පිරිස ගැන විෙශේෂෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කරලා අද නව අධ්යාපනික පෙව්ශයක් එක්ක ෙම් 
රට ඉදිරියට  ගමන් කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි විශාල 
වශෙයන් සිදු වී තිෙබන ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය. ද්විතීයික 
පාසල් සහ ෙපෝෂක පාසල් සංකල්පය යටෙත් පළාත් සභා හරහා 
ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා දැවැන්ත ශක්තියක් ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම 
පැත්ෙතනුත්  ඒ වාෙග්මයි. රැකියා අවස්ථා ලබා දීම, රාජ්ය අංශය 
ශක්තිමත් කිරීම සහ අෙනකුත් කම තුළින් මානව අංශය ශක්තිමත් 
කිරීම ෙම් රජය විසින් සිද්ධ කර තිෙබනවා.  අෙනකුත් අංශ 
ගත්තත් එෙහමයි. උදාහරණයක් හැටියට ෙසෞඛ්ය  අංශය 
ගත්ෙතොත්, අද රාජ්ය ෙසෞඛ්ය තන්තය ශක්තිමත් කරන ගමන් 
ෙපෞද්ගලික අංශය කරන ෙද්ත් අපට ෙපෙනනවා. විෙශේෂෙයන් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙරෝහල් වෙග් ෙද්වල් ඉදි කරන්ෙන් 
ජනතාවට ඒවාට යාෙම් යම්කිසි හැකියාවක් තිෙබන නිසායි. 
ඒෙගොල්ලන්ට business එක පාඩු ෙවනවා නම් ඒක කරන්ෙන් 
නැහැ. අලුතින් එවැනි ෙරෝහල් ඇති කරන්ෙන් ජනතාව තුළ ඒ 
හැකියාව ඇති ෙවලා තිෙබන නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවෙග් කය ශක්තිය - 
buying power  එක-   එෙහම නැත්නම් purchasing power එක 

ඉතා විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉස්සර කාලයත් 
එක්ක ගත්තාම අද අඳින පළඳින විධිෙය් ෙවනසක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් අද එදාට වඩා ලස්සනට 
අඳිනවා, පළඳිනවා. එදාට වඩා අද ෙගවල් ෙදොරවල විද්යුත් 
උපකරණ වාෙග් ෙද්වල් පාවිච්චි කරනවා. අද ජංගම දුරකථන 
වාෙග් ෙද්වල් බහුලව පාවිච්චි කරනවා. ඒ වාෙග්ම අද පවාහන 
ක්ෙෂේතය විශාල වශෙයන් දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. කාටවත් ඒක 
නැහැයි කියන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙනක් 
පැත්ෙතන් අද රට තුළ දැනුම ෙක්න්ද කර ගත් දියුණුවක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. රට තුළ ලිවිෙම්, කියැවීෙම් හැකියාව විශාල 
වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් වාර්තාවලට අනුව 
රෙට් පාෙයෝගික පැත්ත, යටිතල පහසුකම්, මාර්ග සංවර්ධනය 
වෙග් ෙද්වල් දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. අද  කවුරුත් කථා කරන 
ගුවන් ක්ෙෂේතය ගත්තාම, මුදල් අමාත්යාංශයට ඒ ගැන ෙලොකු 
වගකීමක් තිෙබනවාය කියලා මම හිතනවා. මමත් ගුවන් 
ක්ෙෂේතෙය් හිටපු ෙකෙනක්. ෙම් ඇති කර තිෙබන ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ, ෙම් ඇති කර තිෙබන වරාය ඉතාමත් ෙහොඳ ෙද්වල්. 
හැබැයි දැන් ෙම් වරාය market  කරන්න ඕනෑ. ෙම් වරායට නැව් 
ෙගන්වා ගන්න වරාය market  කරන්න ඕනෑ. වරාය හදලා 
විතරක් හරියන්ෙන් නැහැ. වරාෙයන් එහාට තිෙබන්ෙන් සප්ත 
මහා සාගරය. අපි ෙලෝක සිතියමක් අර ෙගන ෙදපැත්ත බැලුෙවොත් 
වරාය තිෙබන්ෙන් හරියටම මැද්ෙද්. එහා පැත්ෙතන් ෙමහා 
පැත්තට යන නැව් ටික ෙගන්වා ගැනීෙම් marketing වැඩ 
පිළිෙවළට අපි යන්න ඕනෑ. ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය් ගුවන් 
නියමුෙවක් ෙලස හිටපු ෙකෙනක් හැටියට මම කියන්ෙන් ඒ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට විෙශේෂ වටිනාකමක් තිෙබනවාය කියන එකයි. අපට 
ෙදවැනි ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළත් market කරන්න ඕනෑ. දැන් ඒකට තමයි යන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ෙම් රජය විසින් යම්කිසි 
පදනමක් දමලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාර්තාව අර ෙගන 
බැලුෙවොත් 2004 ෙඩොලර් බිලියන 21ක් ෙවලා තිබුණු දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය යුද්ධය පැවති කාලෙය් ෙඩොලර් බිලියන 42ට 
ඇවිල්ලා, අද වන විට ෙඩොලර් බිලියන 67ක් දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. රජෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි 2016 දී දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය ෙඩොලර් බිලියන 100 දක්වා වැඩි කර ගැනීම. ඒ 
වාෙග්ම 2004 සියයට 5.4ක තරම් අඩු මට්ටෙම් තිබුණු අෙප් 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අද සියයට 7.3කට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
මම හිතන විධියට ඒක ෙදවැනි වන්ෙන් චීනයට විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකපුද්ගල ආදායම ගත්තත්  
එෙහමයි. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ෙම්වා තමයි සර්ව ආර්ථික 
දත්ත. ෙම් දත්ත මත තමයි ඕනෑම රටක දියුණුව මනින්ෙන්.  යූඑස් 
ෙඩොලර් 1062ට තිබුණු ඒකපුද්ගල ආදායම 2009 දී යූඑස් ෙඩොලර් 
2557ට ඇවිල්ලා  2013 දී යූඑස් ෙඩොලර් 3280ක් ෙවලා තිෙබනවා. 
2016 දී එය යූඑස් ෙඩොලර් 4000ක් බවට පත් කර ගන්නයි රජය 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිමැවුම් පිළිබඳ දත්ත 
ගත්තාම, විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා දැවැන්ත 
සහනාධාර රාශියක් දීලා තිෙබනවා.  ඇළ ෙව්ළි, ඇනිකට්, අමුණු  
හදලා  දැදුරුඔය, ෙමොරගහකන්ද වෙග් ජලාශවලින් වතුර ටික අර 
ෙගන ෙදන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක  කෘෂිකර්මාන්තයට දැවැන්ත 
ශක්තියක්  ලබා දීලා තිෙබනවා.  කෘෂිකර්මාන්තෙය් දායකත්වය 
සියයට 4. 7 වුණාට මම හිතන විධියට ඒක වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
2004 දී තිබුෙණ් සියයට 0.3යි. 2009 දී සියයට 3.2යි. අද සියයට 
4.7යි. ඒක පමාණවත් කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ. අපි එතැනින් 
එහාට ඒ ගමන ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ.  
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මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට කාර්මික පැත්ත ගනිමු. 
මුලින්ම තිබුණ තත්ත්වය සියයට 5.2යි. අද වන විට සියයට 9.9 
දක්වා කාර්මික අංශෙය්  දායකත්වය වැඩිෙවලා තිෙබනවා. යුද්ධය 
කාලෙය්දී සියයට 4.2කට වැටුණු ඒ කාර්මික දායකත්වය සියයට 
9.2 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙසේවා අංශය ගත්තාම සියයට 
6.4ක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා අංශෙය් පාථමික, ද්විතීයික හා තෘතීයික මූර්ත නිෂ්පාදනය 
විශාල වශෙයන් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. රැකියා පැත්ත 
ගත්ෙතොත්-     

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2004 දී විරැකියාෙව් පතිශතය 
සියයට 8.3යි. යුද්ධය පවතින කාලෙය්දී සියයට 5.8යි. අද සියයට 
4.4යි. ඒකට පධාන වශෙයන් බලපා තිෙබනවා, රජය ලබා දුන්නු 
ශක්තිය. රාජ්ය අංශෙය් පිරිස ලක්ෂ 11ක්, 12ක් දක්වා වැඩි 
කරන්න දුන්නු ශක්තිය ඒකට බලපා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
උද්ධමනය ගත්තාම 2004දී උද්ධමන ෙව්ගය සියයට 9යි. යුද්ධය 
පවතින කාලෙය්දී සියයට 3.5යි. අද වන ෙකොට සියයට 6.9යි.  මැද 
අගයකට ෙගනැවිත් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා 
හිතන හැටියට අපි කවුරු ෙමොනවා  කිව්වත් විරැකියාව, උද්ධමනය 
වාෙග් ෙද්වල් එක්ක දිළිඳුකම ෙම් රට තුළ අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
පාෙයෝගිකව සහ න්යායාත්මකවත්, ෙම් වාර්තාව අනුවත් ඇස් කන් 
තිෙබන  ඕනෑ ෙකනකුට ෙපෙනනවා ෙමෙහම අඩු වීමක් තිෙබන 
බව. හැබැයි අපි ගනුෙදනු කරන්ෙන් ෙලෝකයත් එක්කයි. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රුපියල සමහර ෙවලාවට අවපමාණය ෙවන 
ෙකොට, විෙද්ශ මුදල් වන යුෙරෝ එක්ක, ෙඩොලර් එක්ක ගනු ෙදනු 
කරන ෙකොට, ඒ භාණ්ඩ හා ෙසේවා ලබා ගැනීෙම්දී යම් යම් 
තත්ත්වයන් උඩ තමයි කටයුතු කරන්න ෙවන්ෙන්.  විෙශේෂෙයන්ම 
විෙද්ශවලින් ෙගන්වන ආහාර දව්යවල මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ට එක ෙදයක් ෙපන්වා ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙලෝකෙය් කිරි පිටි මිල අඩු ෙවනවා නම්, ෙලෝකෙය් ෙතල් 
මිල අඩු ෙවනවා නම් ෙමෙහේ ෙතල් මිල අඩු කරන්න, ෙමෙහේ 
කිරිපිටි මිල අඩු කරන්න අපට පුළුවන්කමක් තිෙබන්නට ඕනෑ.                    
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් පාඩුවක් තිෙබනවා නම් හැම දාම ඒ 
පාඩුව ගැන කථා කර කර ඉන්ෙන් නැතිව අපි පාෙයෝගික වැඩ 
පිළිෙවළකට යන්න ඕනෑ. ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 
කාලෙය් ඉඳලාම වුණු ෙදයක්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සමහර 
ජනාධිපතිවරු තමන්ෙග් බෑණාෙග් මල් ටික ෙගන යන්න plane 
නවත්වා ෙගන හිටපු කාලයක් තිබුණා. ඒවා ගැන අපි කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය තව තවත්  

පාඩු ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. ෙම්ක බරක් ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. 
අපි පාෙයෝගික වැඩ පිළිෙවළකට යන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවස්වල  online 
lottery  එකක් එක  අමාත්යාංශයකින් පටන් අරෙගන තිෙබනවා 
අපි දැක්කා. ඒක වාර්තාවලත් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට අපි 
ෙම් පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදහස් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ෙකොෙහොමද ෙම් වාෙග් ෙදයක් කෙළේ කියන එක සම්බන්ධව.  
විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයක් තිෙබන ෙකොට 
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් වාෙග් ෙදයක් ඇති ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන අදහස් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

ෙර්ගුව සම්බන්ධෙයනුත් වචනයක් කථා කරලා මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙබන්ස් 
එෙහම ෙගන්වන පධාන ආයතන අෙප් රෙට් කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, විශාල වශෙයන් ඒවාට බදු තීන්දු කරන නිසා.  
මා හිතන විධියට ෙර්ගුෙව් සමහර අංශ දැවැන්ත පාඩුවක් ෙම් රටට 
කරලා තිෙබනවා.  බිලියන ගණන්වලින් පාඩු කරලා තිෙබනවා.  
සමහර ෙද්වල්වලදී මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ඉතා විශාල 
කැප කිරීමක් කරලා, ෙවෙහසක් ෙවලා, මහන්සියක් ෙවලා ෙම්වා 
ආරක්ෂා කර ගන්න බැලුවාට තවත් තැනකින් ෙම්වා දියාරු 
ෙවලා, නාය යනවා නම් ඒවා අපි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ.  හැම 
නිලධාරියා ගැනම ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. විශාල පිරිසක් ඉතාම 
ෙහොඳ තත්ත්වෙයන් ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන් ආරක්ෂා කර 
ගන්න කටයුතු කරනවා. හැබැයි, සමහර ෙකොටසක් ඉන්නවා ෙම් 
රට තවත් අගාධයට ෙගන යන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොනවා කිව්වත් මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් 
එක්ක එකතු ෙවලා  දැවැන්ත ෙමෙහයක් කරමින් අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා  -මුදල් ඇමතිතුමා-  එක්ක ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන වැඩ පිළිෙවෙළේ ඉන්නවාය කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.34] 

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශෙය් 2013 

වර්ෂෙය් වාර්ෂික වාර්තාව පිළිබඳ විවාදෙය්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙයනුත්, 
විපක්ෂෙයනුත් ෙබොෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් වුණා. විෙශේෂෙයන් 
ආණ්ඩු පක්ෂය කිව්වා, "දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා 
ආර්ථික වර්ධනය වැඩි ෙවලා, දරිදතාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා" 
කියලා.  තවත් කථා ෙගොඩක් කිව්වා.  ඊට පස්ෙසේ ෙපොදුෙව් ණය 
වැඩි ෙවලායි කියලා කිව්වා. ඇත්තටම ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඇත්තටම අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය සම්පූර්ණෙයන්ම 
වාෙග් මිලට ගන්න ෙවලා තිෙබනවා. බඩ පිටට ඇලිලා තිෙබනවා. 
ෙබොෙහෝ මිනිස්සු ආතතිය හැදිලා ෙලඩ ෙවලා ඉන්නවා. ඉතින් ෙම් 
පක්ෂ ගණනාවක්ම ෙදපැත්ත ගගහා එකම කථාව කියාෙගන 
ආවා. ෙහට අනික් පැත්තට කියන්න ෙවන්ෙනත් ඒ කථාවමයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ආවත් ෙම් කාරණයම තමයි 
ආපසු කියන්න ෙවන්ෙන්. පිට කවරය ෙවනස් කරනවා. හැම 
ආණ්ඩුවක්ම ඇවිල්ලා යන ෙකොට තිබුණ ඒවා නැති ෙවනවා; අඩු 
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ෙවනවා. අලුත් ආණ්ඩුවක් එතැන ඉඳලා වැෙඩ් ෙදනවා. ආෙයත් 
මාරු ෙවනවා. හැම දාම රවට්ටනවා. හැබැයි මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙගන් රැවෙටන්න එපාය කියන ඉල්ලීම කරමින්, 
ෙමෙතක් ෙව්ලා සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින්ම කථා කරපු නිසා මම ෙම් 
ෙවලාෙව්දී පුංචි කථාවක් කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම්ක අන්තර්ජාලෙය් තිබුණු 
කථාවක්; රිළවුන්  පිළිබඳ කථාවක්.  ගමකට  ෙමොඩ් ෙවළන්ෙදක් 
ආවා. ඒ ෙමොඩ් ෙවෙළන්දා රිළෙවක් රුපියල් 1,000 ගණෙන් 
ගන්නවාය කිව්වාම මුළු ගෙම්ම රිළවුන් ටික අල්ලලා දුන්නා. 
ආෙයත් අර ෙමොඩ් ෙවෙළන්දා  ආවා. ඒ වතාෙව්දී  රිළෙවක් 
රුපියල් 2,000 බැගින් ගන්නවාය කිව්වා. ඒ වතාෙව්දී ඉතිරි ෙවච්ච 
රිළවුන් ටික අමාරුෙවන් ෙහොයලා දුන්නා.  ඊට පසුව තුන් වන 
වතාවට ඇවිල්ලා, රිළෙවක් රුපියල් 3,000 බැගින් ගන්නවාය 
කිව්වා. නමුත් රිළවුන් නැහැ. ඒ ෙමොඩ් ෙවෙළන්දා ආෙයත් 
ඇවිල්ලා රිළවුන් ඉන්නවා නම් ෙදන්නය කිව්වා. නමුත් රිළවුන් 
නැහැ. රිළෙවක් රුපියල් 5,000කට හරි ගන්නවාය කියා ඒ  
ෙවෙළන්දා කිව්වා. නමුත් රිළවුන් නැහැ. හූරලා තමයි දීලා 
තිෙබන්ෙන්. සතියකින්  එන්නම් රුපියල් 5,000 බැගින් ගන්නම් 
ෙහොයලා තියන්නය කිව්වා. සතියක් යන්න කලින් රුපියල් 3,000 
ගණෙන් රිළවු ඉන්නවාය ඕනෑ  තරම් ගන්නය කියා තව ෙකෙනක් 
ඇවිල්ලා කිව්වා. මිනිස්සු ෙපොර කාලා  රිළවුන් ගත්තා.  හැබැයි අර 
සතියකින් එනවාය කියපු, රුපියල් 5,000 ගණෙන් රිළවුන් 
ගන්නවාය කියපු  ෙවෙළන්දා තවම ආෙව් නැහැ. එතැනදී, පාඩුවක් 
වුණාය කියා  මිනිස්සු ෙත්රුම් ගත්තා. හැබැයි, රැවටුණාය කියා 
ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැහැ.   

ෙම් කතන්දර  ඔක්ෙකොම අස්ෙසේ   ෙමොකක්ද  ෙවන්ෙන්? එක 
එක කමවලින් මිනිස්සු රවට්ටන එකයි.  අපට තිබුණු පාලනෙයන්  
පාඩුවක් වුණාය ෙත්රුම් ගන්නවා, රැවටුණාය කියා ෙත්රුම් 
ගන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම් කථා කරන්ෙන් ඒ ගැනයි. තිෙබන 
ආණ්ඩුවට සහන ෙදන්න බැහැ. ෙම් කතන්දර ඔක්ෙකොම 
කියන්ෙන් එෙහමයි. ෙම් ආපු පාලන රටාවටම සහන ෙදන්න 
බැහැ.  ඔවුන්ෙග් අරමුණ  සහන ෙදන එක  ෙනොෙවයි, සියලු ෙදය 
මිල කරන එකයි; ආදරය, ෙපේමය, ෛමතිය, කරුණාව  
අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය කියන ෙම් සියලු ෙදයම  මිල  කරන එක. ඒ 
නිසා ෙම්කට ආපහු රැවෙටන්න එපාය කියා අපි ජනතාවෙගන්  
ඉල්ලනවා. එෙහම රවටන්න පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්  
ෙවලාෙව්දී ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අපි සිංහල, අපි ෙදමළ, අපි 
මුස්ලිම් කියලා මිනිස්සු ෙබදලා මරා ගන්න තත්ත්වයට තල්ලු 
කරනවා. නැහැ, අපි සිංහල, අපි ෙදමළ, අපි මුස්ලිම් ෙනොෙවයි,  අපි 
මිනිසස්ු. අපි බුද්ධාගෙම්, අපි හින්දු ආගෙම්, අපි කෙතෝලික 
ආගෙම්, අපි ඉස්ලාම්  ආගෙම්ය කියා මරා ගන්න  බලපෑම් 
කරනවා. ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  අපි ඉස්ලාම්, හින්දු, 
කෙතෝලික ෙනොෙවයි අපි මනුෂ්යත්වෙය් මිනිස්සු.  ඒක තමයි අපි 
කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු  මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට  ඒ ගැනත්  
තව පුංචි කථාවක් කියන්නම්. ෙගොවි ෙපොළක මීෙයො තුන් 
ෙදෙනකුයි, කිකිළිෙයකුයි ඌෙරකුයි, හරෙකකුයි හිටියා. ඒ 
ෙගොවි පෙළේ පාලකයා, කිකිළි මරන්න එනෙකොට මීෙයො මැදිහත් 
ෙවලා විවිධ කම හදලා  ඒ කිකිළිව  ෙබ්රා ගත්තා. හරකා මරන්න 
එනෙකොට කට්ටිය එකතු ෙවලා ෙබ්රා ගත්තා. ඌරා මරන්න හදද්දි 
කට්ටිය එකතු ෙවලා ෙබ්ර ගත්තා. ෙගොවිපෙළේ පාලකයා මීෙයො 
තුන් ෙදනා මරන්න,  මී කතුරක් ෙගනාවා. මීෙයො කිකිළිට  කිව්වා, 
ඌරාට කිව්වා, හරකාට කිව්වා. ඕක අපට අදාළ නැහැ කියා  ඒ 
සියල්ෙලෝම ඒක  මගෑරියා. ෙගොවිපෙළේ පාලකයා ඉස්ෙසල්ලා 
මීෙයො මැරුවා. ඒ මී කුණ  දැකලා ෙගදර  භාර්යාව ෙලඩ  වුණා.  
ෙදොස්තර මහත්මයා කිව්වා, ෙලඩාට chicken soup ෙදන්නය කියා. 
ඊ ළඟට කිකිළිව මැරුවා.  ෙලඩා බලන්න මිනිස්සු ආවා. එන අයට 

කන්න ෙදන්න ඌරා මැරුවා. ටික කලකින් ෙලඩා මැරුණා. දාෙන 
ෙදන්න හරකා මැරුවා.  

වංචාකාරී,  පෙයෝගකාරී ෙද්වල්  දමලා, ''ෙම්ක ෙහොඳ නැහැ, 
අරක ෙහොඳයි, ෙම්ක ෙහොඳයි'' කියා අද ෙම් මිනිස්සුන්ව  රවටන්න, 
එක අරමුණකට එකතු ෙවන්න ෙනොදී ෙබදා තියන්න  ආගම්වාදය, 
ජාතිවාදය පාවිච්චි කරනවා. මම ෙම් කථා කරන්ෙන්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජනතාවටයි. ෙම් මාරු 
කිරීමට එන්න එපා, ෙවන කමයක් ගැන  හිතමුය කියා අපි 
ඉල්ලනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හාම්පුෙතක් ළඟ එක 
මිනිෙහක් වැඩ කළා. හාම්පුතා ෙම්  මිනිහා එක්ක යනෙකොට 
කදක් අරෙගනයි යන්ෙන්.  ෙගෝලයාට කියනවා කද කෙර් තියා 
ගන්නය කියා. නෑ ගමන  යනෙකොට  හාල්, ෙපොල්  ටිකක් දමා 
ගන්නවා. මඟදී කෙද් තට්ටු ෙදකට තව ෙද්වල් එකතු  කරනවා. 
ෙගෝලයා කියනවා හාම්පුතාට, "කද බර වැඩියි ෙමොකද 
කරන්ෙන්?" කියලා. "බර වැඩි නම් ෙපොඩ්ඩක්  හිටපන්" කිව්වාම 
කද බිමින් තියනවා. ඊ ළඟට කද කෙර් අනික්  පැත්ෙතන් තියනවා.  
"දැන් ෙකොෙහොමද?" කියා හාම්පුතා ඇහුවාම සනීපයි කියා 
කියනවා. ටික  දුරක්  යනෙකොට මඟදී ෙකොස් ෙගඩියක්, ෙදල් 
ෙගඩියක් ෙමොන ෙමොනවා හරි එකතු කළාම ටික ෙවලාවකින් 
ෙගෝලයා කියනවා "හාමු මහත්තෙයෝ බර වැඩියි" කියලා.  
ෙපොඩ්ඩක් හිටපන් කියලා කද   කෙර් අනික් පැත්ෙතන්  තියනවා.  
"දැන් ෙකොෙහොමද?" ඇහුවාම සනීපයි කියනවා.  එක දිගටම කද  
කෙර් තියාෙගන  යනවා. බර වැඩි ෙවනවා. නමුත් ෙගෝලයා  තවම 
කද කෙර් තියාෙගන යනවා.  හාම්පුතා එකාමයි. ඒ මනුෂ්යයා  
ෙගෝලයා සූරා කන  කමය එකමයි. කද මාරු කරනවා. බර වැඩි 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙගන් ඉල්ලනවා, කද මාරු කරන්න එපා, ෙම් පාලන 
කමය  මාරු කරන්නය; තමන්ව පීඩාවට පත් කරන, සූරා ෙගන 
කන ෙනොෙවයි, හාරෙගන කන ෙම් පාලන කමය ෙවනස් 
කරන්නය  කියා. ෙම් මුදල් වාර්තාෙවන් කියන්ෙන්ත් ඒ කෙද් 
කථාව වාෙග්ම ෙදයක් තමයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  කද 
මාරු කරන්නද අපට ඕනෑ? එෙහම නැත්නම් කෙද් බර අඩු කර  
ගන්න  පුළුවන් කමය ෙමොකක්ද? ඒ නිසා මම ෙම් රෙට් සියලු 
පීඩිත ජනතාවට ආරාධනා කරනවා, ඔබ   ඔෙබ්  කමයක්  ගැන 
කල්පනා කරන්නය කියා. එෙහම නම්  ඒ සඳහා ආපහු අර ජාතිෙය 
ෙද්වල්වලට රැවෙටන්න එපාය කියමින්, ඒ සඳහා ඥානය පහළ 
ෙව්වා'ය කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට ගරු තිලංග 

සුමතිපාල මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.40] 

 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නෙමෝ බුද්ධාය! 

අද අප ඉදිරිෙය් තිෙබන්ෙන්, ෙම් සාකච්ඡාවට භාජනය 
කරනුෙය්  මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශය විසින් 2013 වර්ෂය 
සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්ෂික වාර්තාවයි. පසු ගිය වසර හයක 
කාලය තුළ ෙම් රෙට් ගමන් ම ෙඟ් සංක්ෂිප්තයක් හැටියටයි මම 
ෙම් වාර්තාව දකින්ෙන්.  
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා] 
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ෙම් වාර්තාව දිහා බැලුවාම අපට කියන්න සන්ෙතෝෂයි, ෙම් 
වාර්තාෙව් හැම පරාසයක්ම පිළිබිඹු ෙවලා තිෙබන බව; ඒ වාෙග්ම 
හැම අංගයක්ම සම්පූර්ණෙයන්ම ආවරණය ෙවලා තිෙබන බව. 
රටක විශාල පින්තූරය දිහා පමණක් බලා හුදකලාෙව් යම් යම් 
ස්ථාන සහ කමෙව්ද එෙහමත් නැත්නම්, අංශ පමණක් විගණනය 
කරලා, එෙහම නැත්නම් විගහ කරලා රෙට් සමස්ත මූල්යමය 
තත්ත්වය මැන ගන්න බැහැ. ඒ නිසා මුදල් හා කමසම්පාදන 
අමාත්යාංශය  ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් 
අපි පළමුෙවන්ම පශංසා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාර්තාව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි.  එම වාර්තාෙව් අන්තර්ගතෙය් තිෙබන සෑම දත්තයක් 
ගත්තාමත් හැම අංශයකින්ම අෙප් රට ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබන 
බව ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙම්ෙකදි යම් යම් පිරිස්වලට, යම් යම් 
ෙකොටස්වලට යම් කිසි බලපෑමක් තිෙබන්න පුළුවන්. රටක සමස්ත 
ආර්ථික වර්ධනෙය්දී, එය කියාත්මක කිරීෙම්දී සම්පදායානුකූලව 
පැමිණි කමෙව්ද යම් යම් කාලවල -යුගවල- එක් එක් රජයන් විසින් 
ගත් පතිපත්තිමය තීරණ පදනම් කර ෙගන වැරදුණු තැන් ඇති. 
ඒවා අතර පැය විසිහතරකින්, සතියකින්, ෙදකකින්, අවුරුද්දකින්, 
අවුරුදු පහකින් විසඳන්න බැරි තැනුත් ඇති.  

විෙශේෂෙයන්ම 1977 දී විවෘත ආර්ථිකය පදනම කර ෙගන ආ 
ගමෙන්දී ඒවාට අෙප් රට ෙපළ ගැහුණු විධිය, ෙද්ශීය ආර්ථිකය 
කඩා වැටුණු විධිය අපට මතකයි. ඒ නිසා අද රට තුළ ෙද්ශීය 
ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරමින් -විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා, 
ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා, ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා කරමින්- යන 
ගමෙන්දී ෙම් සමතුලිතතාව මැන ගන්න, කිරා ගන්න අමාරු 
තත්ත්වයක් තිෙබන බව අපි දකිනවා. ෙමොකද, නගරෙය් එෙහම 
නැත්නම්, ෙම් පිළිබඳව විගහ කරන ෙනොෙයකුත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවල පතිපත්ති එක්ක බැලුවාම ඒ අයට "මහින්ද චින්තනය" 
කියන වැඩසටහන ගැන අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න අමාරුයි.  

ෙමොකද, ඒ පක්ෂවල න්යාය පතය සහ අන්තර්ගතෙය් මූල 
ධර්මයට අනුව ෙම් වාර්තාව විගහ කර ගන්න බැහැ කියන  එක මට 
ෙත්ෙරනවා. ඒක සාමාන්යෙයන් අපට පිළිගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, 
වාම නායකත්වයක් ඇති ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ මැද 
මාවෙත් යන පක්ෂයකින් සමන්විත සන්ධානෙය් අෙප් වැඩසටහන 
නැත්නම්, අෙප් සංවර්ධන සැලැස්ම අෙප් ආර්ථික පතිපත්තියත් 
එක්ක බැලුවාම එය අපට විගහ කර ගන්න පහසුයි.  

අද පධාන වශෙයන්ම ෙලෝකෙය් සංවර්ධිත රටවල් ගැන කථා 
කළා. අෙප් රට මධ්ය ආදායම් ලබන රටක් බව විපක්ෂය කියා 
සිටියා. ෙම් සියලු ෙද්වල් ගත්තාම ෙලෝකෙය් තිෙබන Economic 
Indicators අනුව අවසාන වශෙයන් අපට හැරිලා බලන්න 
ෙවන්ෙන් අපි ෙකොෙහේද හිටිෙය්, දැන් ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්, 
ෙකොෙහේටද යන්ෙන් කියලායි. විපක්ෂෙය් කිසිම ෙකෙනක් අපි 
හිටපු තැන සහ අද තත්ත්වය ගැන විගහ කරද්දි පරතරයක් ගැන 
සාකච්ඡා කරනවා, ඒ වාෙග්ම ඒ පරතරෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන 
ෙවනසට විකල්ප ෙයෝජනාවක් කරනවා කිසි ෙවලාවක මට දැක 
ගන්න ලැබුෙණ්ත් නැහැ, ඇහුෙණ්ත් නැහැ.  

අෙප් රජය යම් කිසි පතිපත්ති තීන්දුවක් පදනම් කර ෙගන යන 
ගමන් මාර්ගෙය් ෙවනසක් තිෙබනවා නම්, වරදක් තිෙබනවා නම්, 
විපක්ෂයට ඒකට විකල්ප ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා නම්, ඒකට 
ඇහුම් කන් ෙදන්න, ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න, ඒකට අවස්ථාවක් 
ෙදන්න අපට පුළුවන්. ෙම් විපක්ෂයට එ වැනි විකල්පයකුත් නැහැ, 
විකල්ප ෙයෝජනාවකුත් නැහැ, විකල්ප පතිචාරයකුත් නැහැ, 
විකල්ප පතිඵලයකුත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ජනතාව දිගින් දිගටම 
"මහින්ද චින්තනය ඉදිරි දැක්ම" වැඩසටහනත් එක්ක එකඟ ෙවලා 
කියාත්මක වන්ෙන්.  

පධාන වශෙයන් ෙලෝකය දිහා බැලුවත්, ආසියාව දිහා බැලුවත් 
අද ආසියානු කලාපෙය් අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ එක දිගටම ආර්ථික 
වර්ධනයක් පවත්වා ෙගන යන රටක් හැටියට ලංකාව ස්ථාපිත 

ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට එක දිගටම සියයට 10ට 
අඩුෙවන් මිල උද්ධමනය පාලනය කරලා තිෙබනවා. ෙම් කාරණා 
ෙදකත් එක්ක බලන ෙකොට එවැනි තත්ත්වයන් එක දිගටම 
පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් වූ කිසිම රටක් ආසියාෙව් නැහැ. 
ණය ගන්ෙන් නැතිව ඉදිරියට යන ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් නැහැ 
ෙන්? ඇෙමරිකාවත් ණය ගන්නවා. විපක්ෂය හැම ෙවලාෙව්ම 
කථා කරන්ෙන් අපි ගන්නා ණය ගැන. රටක් වුණාම ණය ගන්න 
ඕනෑ වනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයටත් ණය ගන්න සිදු 
වනවා නම්, අපට ණය ගන්ෙන් නැතිව ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද? 
ණය ගන්න ණය ෙදනවාද? ණය ෙදනවා. කවුද ණය ෙදන්ෙන්? 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ෙලෝක බැංකුව ණය ෙදනවා. ණය 
ෙදන්ෙන් ෙමොකද? ආපසු ෙගවන්න පුළුවන් නිසා. අපට ෙහොඳ 
විශ්වාසනීය සංවර්ධන වැඩසටහනක් තිෙබන නිසාත්, ර ට ගලා 
යන ගමන් මාර්ගය ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් නිසාත් ෙලෝකෙය් 
කිසිම රටක් අද මුදල් ෙදන්න, බැංකු ණයක් ෙදන්න බය නැහැ. 
ෙමොකද, යුද්ධය පැවති කාලෙය්ත් ණය ෙවලාවට ෙගවපු රටක් 
හැටියට ෙම් රටට ෙගෞරවයක් තිෙබනවා; විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 
ඒ credibility එක, ෙගෞරවය අෙප් රට අත්පත් කරෙගන 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාට අපි පශංසා 
කරනවා, එතුමා ෙදන ඒ නායකත්වය සම්බන්ධෙයන්. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා වුණත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් 
කටයුතු පිළිබඳව හැම තිස්ෙසේම පක්ෂය, රජය නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමායි. ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවලදී 
විපක්ෂය විසින් ෙචෝදනා මුඛෙයන් ෙනොෙයක් වාර්තා ඉදිරිපත් 
කරමින් පශ්න ඇති කරනවා.  ඒ අයට ඒ මත දරන්න ෙහේතු ඇති. 
අවෙබෝධය, ෙතොරතුරු සහ දැනුම පිළිබඳ පශ්නයක් ඒ අයට ඇති. 
නමුත් සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම  ෙම් රට යන ගමන් මාර්ගය 
අපිට පැහැදිලියි. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පධාන කරුණු කීපයකට අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි. එකක් තමයි, ළදරු මරණ අනුපාතය. ළදරු 
මරණ අනුපාතය (සජීවී උපත් දහසකට) 9.7 දක්වා අඩු කර 
තිෙබනවා.  ළදරු මරණ අනුපාතය අවුරුදු දහයකට ඉස්ෙසල්ලා 
තිබුෙණ්  19යි. මාතෘ මරණ අනුපාතය (සජීවී උපත් ලක්ෂයකට) 
12 සිට 7.2 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දළ උපත් අනුපාතිකය 
(දහසකට) 17.5ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. Millennium 
Development Goals කියලා එකක් 1990 ෙලෝකෙය් ස්ථාපිත 
කළා. ස්ථාපිත කරලා අවුරුදු 15ක වැඩසටහනක් දුන්නා. ෙකොටස් 
8කට කැඩුවා. ඒ ෙකොටස් අෙට් දියුණු ෙවමින් පවතින රටක් 
හැටියට අෙප් රටත් තිබුණා. 1990 කියන්ෙන් දැනට අවුරුදු 14කට 
කලින්. ලබන අවුරුද්දට අවුරුදු 15 ඉවර ෙවනවා. මුළු 
ආසියාෙවන්ම ඒ සටහන් කරපු කරුණු අෙටන්, හයක් දැනට අපි 
ෙවලාවට ඉස්ෙසල්ලා ඉවර කරලා තිෙබනවා. අපට උපෙදස් දීලා 
තිෙබනවා, 2014 ජනවාරි ෙවද්දී ෙම් තත්ත්වය තිෙබන්න ඕනෑය 
කියලා.  ඒ හැම අංශයක්ම අපි  achieve කරලා තිෙබනවා; ඒ 
අවශ්ය ඉලක්කවලට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ආර්ථික 
පතිපත්තීන්,  ඒ කියන්ෙන්  Millennium Development Goals 
කියන ඉලක්කගත ජාත්යන්තර පමිතීන් එක්ක බැලුවත් අපි 
කමවත්, විධිමත් වැඩසටහනකට ගිය රටක්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට 
කලාපීය වශෙයන් ගත්ෙතොත් ඉතාම සාර්ථක අඩිතාලමක් එක්ක 
යන රටක්. අෙප් කැඩපත තමයි, වාර්ෂිකව ඉදිරිපත් කරන අය 
වැය. අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කරන වැඩසටහන් තමයි, අපි අවුරුද්ද 
පුරා කියාත්මක කරන්ෙන්. අපි අවුරුද්දක් අවුරුද්දක් පාසා 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් පතිපත්තියක් නැති කෑලි කෑලි අය වැය 
ෙනොෙවයි. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
ලස්සනට ගලාෙගන ආපු, පැහැදිලි අවෙබෝධයක් එක්ක යන අය 
වැයවල්. ඒ නිසා ෙම් වාර්තාෙව් ඉදිරිපත් කර තිෙබන සියලුම 
අංගයන් දිහා බැලුවාම අපිට සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන්. ඊළඟ 
අවුරුදු තුන දිහා මධ්ය කාලීන වශෙයන් බැලුෙවොත් අත්යාවශ්ය 
ආෙයෝජන සඳහා මුදල් ෙවන් කරපු රජයක් තමයි, අෙප් රජය.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
අෙප් රෙට් වැඩිෙයන්ම ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන් 

යටිතල පහසුකම්වලටයි. ඒ දීර්ඝ කාලීන අවශ්යතා සඳහායි. අපට 
ආණ්ඩු කරන්න ඕනෑ  අවුරුදු පහකට නම්, ආණ්ඩුවක් ඉන්න ඕනෑ 
අවුරුදු පහයි නම්, අපට ඒ ඒ දවස්වලට සහනාධාර දීලා, ෙපොඩි බඩු 
මුට්ටු ටිකක් ෙබදලා යන්න පුළුවන්. අපට වරායවල් හදන්න ඕනෑ 
නැහැ, අපට ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හදන්න ඕනෑ නැහැ, අපට 
අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න ඕනෑ නැහැ, තාවකාලික රජයක් යටෙත් 
කටයුතු කරනවාය කියලා හිතනවා නම්. ඊළඟ පරම්පරාව ගැන 
හිතලා ආෙයෝජනය කරන ගමන්, වර්තමානෙය් පැවැත්ම සඳහා 
අත්යාවශ්යතාවන් හඳුනා ෙගන කියාත්මක වන රජයක් තමයි, 
අෙප් රජය. ඒ නිසා වගකීමක් ඇති රජයක් හැටියට අපි ෙම් තුන් 
කාලය බලලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. වර්තමානෙය් අෙප් පැවැත්ම 
සඳහා වුවමනා කරන අත්යාවශ්යතාවන් හඳුනා ෙගන කටයුතු කළ 
යුතුයි. මධ්ය කාලීනව අෙප් පැවැත්ම සඳහා  අත්යාවශ්යතාවන් 
හඳුනා ෙගන කියාත්මක වන ගමන්, ඊළඟ පරම්පරාවට 
ආෙයෝජනය කරන වැඩසටහනක  ෙකොටසක් හැටියට තමයි, අපි 
ෙම්ක දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ගැන පැහැදිලි අවෙබෝධයකින් 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

අපට  සමහර ආෙයෝජන ෙනොකර ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි 
දන්නවා, අෙප් වරායවල්, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, අධිෙව්ගී මාර්ග 
හරියාකාරව නැත්නම් තව අවුරුදු 5කින්, 10කින් ඊළඟ 
පරම්පරාෙව් දරුවන්ට ඒවා ඉදිකරන්න මුදල් ෙසොයා ගන්න බැරි 
ෙවයි කියලා. එතෙකොට අෙප් රට තුළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
වැෙට්වි. දළ  ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැටුෙණොත්, අෙප් සම්පූර්ණ 
ආර්ථිකයම කඩාෙගන වැෙටනවා. ඒක ෙවන්න ෙදන්න බැහැ, වග 
කීමක් ඇති රජයක් හැටියට. ඒ නිසා තමයි, අපි ආෙයෝජනය 
සැලසුම්සහගතව කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා සිටිනවා, ෙම් 
රෙට් අවුරුදු 60කට වඩා වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ පජාතන්තවාදී 
රජයන් පැවතුණත්, ෙම් රජය ඉතාම පැහැදිලි වැඩසටහනක් එක්ක 
කියාත්මක වන රජයක් බව. ෙපොදුෙව් ගත් කළ විපක්ෂය අද 
අසමත් ෙවලා තිෙබනවා,  ෙම් වාර්තාෙව් ඇති අඩුපාඩුවක් ෙසොයා 
ගන්න. ඒ වාෙග්ම ඒ අයට ජාතික වැඩසටහනක් ගැන කථා කිරීෙම් 
ෙනොහැකියාවක් තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්කට අපට සහෙයෝගය 
ෙදන්නටය කියා මා එතුමන්ලාට පැහැදිලිව කියා සිටිනවා. ෙමම 
වාර්තාෙව් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්, ඒවා ෙබොෙහොම 
ධනාත්මකව විෙව්චනය කරන්න. තමන්ෙග් හදවෙත් 
කුහකභාවෙයන් ඒකට පතිවිරුද්ධව ඒ ෙදස බලන්ෙන් නැතිව, 
රෙට් සුබසිද්ධිය ගැන සිතා බලා ෙම්කට කරුණු එකතු කරන්නටය 
කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 
20ක කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 5.50] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු තිලංග සුමතිපාල 

මන්තීතුමා  මා අගය කරන මන්තීවරෙයක්; දැනුමක් තිෙබන 
මන්තීවරෙයක්. එතුමා පකාශ කළා, ෙගවන්න පුළුවන් නිසා තමයි 
ණය ෙදන්ෙන් ඒ වාෙග්ම   ණය අර ගන්නට ත් ඕනෑ, ෙගවන්නට 
පුළුවන් නම් කියා.   

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගම්වලත් daily 
collection   කියා  ණය ෙදන තැන් තිෙබනවා. ගම්වලට ඇවිත්  
ෙපොඩි ව්යාපාරවලට ෙම්  daily collection  එෙකන් ණය   
ෙදනවා.   ණය ගත්  මනුෂ්යයා  උෙද් සිට හැන්දෑ ෙවන තුරු  වැඩ 
කරලා,  ඒ daily collection එකට ණය ෙගවනවා.  ඒ  ණය 
ෙගවන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙවලා  තිෙබන්ෙන්,  අර  මනුෂ්යයා 
ෙකොච්චර වැඩ කරලා හම්බ කළත් ෙගදර ඉන්න මිනිස්සු  
බඩගින්ෙන්. හැබැයි ණය ටික  ෙගවනවා.  අන්න  එෙහම ණය 
උගුලකට තමයි,  අද අෙප් රට අහු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙදන්නම් 
පලියටම ගන්න ඕනෑ  නැහැ. අවශ්ය ෙදයට,  අවශ්ය ෙවලාවට, 
අවශ්ය විධියට  ණය  ගන්නවා  මිස  ෙදන්නම් පලියට ණය ගන්න 
ෙහොඳ නැහැ කියන එක  ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමාට මා  
පැහැදිලිව පකාශ  කරනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, "විපක්ෂෙය් අය කථා 
කරනවා, නමුත් විකල්ප ෙයෝජනා නැහැ"යි කියා  ගරු තිලංග 
සුමතිපාල මන්තීතුමා  සඳහන් කළා. අපි ළග විකල්ප ෙයෝජනා 
තිෙබනවා.  ෙම්   වාර්තාව බලන ෙකොට,  ෙම් රෙට් කියාත්මක  
ෙවන දූෂණය, නාස්තිය නැති  කරලා රටට අවශ්ය ව්යාපෘති  
කියාත්මක කරනවා නම්  ෙම් රෙට් තිෙබන දුර්වල තත්ත්වය නැති 
කර ගන්නට පුළුවන්ය කියන එකත් මා විෙශේෂෙයන්   පැහැදිලි 
කරනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාව  අනුව,  වාර්ෂික ඒක 
පුද්ගල ආදායම හාරලක්ෂ විසිතුන්දහස් හාරසියහැටහතක්ය කියා 
පැහැදිලි කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, මාසයකට එක් 
පුද්ගලෙයක් ලබන ආදායම තිස්පන්දහස් ෙදසියඅසූනවයක්ය කියා 
ගණන් සාදා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් හතර ෙදෙනක්  ඉන්න 
පවුලක් මාසයකට එක්ලක්ෂ හතළිස්එක්දහස් එකසියපණස්ප හක 
ආදායමක් ලබන්න  ඕනෑය කියන එක ෙම් වාර්තාෙවන් නිර්ෙද්ශ 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් සාමාන්ය ජනතාව අතර එක්ලක්ෂ 
හතළිස්එක්දහස් එකසියපණස්ප හක ආදායමක් ලබන පවුලක් 
තිෙබනවාය කියා අපි දකින්ෙන් නැහැ; සමාජය දිහා බැලුවාම 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. එක්ෙකෝ ෙම් වාර්තාව  අසත්ය වන්න ට ඕනෑ.  
එෙසේ නැත්නම් ෙම් ආදායම ජනතාව  ගන්නවා, නමුත්  කවුරු 
ෙහෝ ෙකෙනක් ෙම්ක  මිනිසුන්ෙගන් ෙහොෙරන් වංචා කරනවාය 
කියන එක අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. එෙසේ නම්,  ෙම් ගැන 
දුරට සිතා බලන විට අපට විෙශේෂෙයන් එක කාරණයක් 
ෙපෙනනවා. ජනතාව ෙම් ආදායම් පමාණය  ගන්නවා ඇති.  ෙම් 
වාර්තාව හරි ඇති.  හැබැයි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් 
ජනතාවෙග් මුදල් ෙහොර රහෙසේම pickpocket ගහන රජයක් 
තමයි, අද බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජනතාවට ෙනො  ෙත්ෙරන්නට 
pickpocket ගහන   කමයක් තමයි, අද ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ආණ්ඩුව මහා පරිමාණෙය් ව්යාපෘති කියලා කරන ව්යාපෘති අධික 
පාඩු ලබන ව්යාපෘති බවට අද පත්ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුව මහා 
පරිමාණෙය් ව්යාපෘති කියලා කරන ව්යාපෘතිවලට ඒකට අදාළ 
පිරිවැය ෙනොෙවයි, ඒකට  අධික මුදලක්,   - ඔෙරත්තු ෙනො ෙදන 
මුදලක් - වැය ෙවනවාය කියා ෙපන්වා දීලා ඒෙකන් මහා 
පරිමාණෙයන් මුදල් ගසා කනවාය කියන එක ෙපෙනනවා.  
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 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමොකක් ද ෙම් ව්යාපෘතිවලින් ෙවන්ෙන් 
කියා ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. එෙහම ව්යාපෘති කියාත්මක 
කරනවාය කියා, රටට අනවශ්ය  ව්යාපෘතිත් කියාත්මක කරනවා. 
ඒවා  රටට ඕනෑ ෙවන්න  පුළුවන්. නමුත් අදාළ කාලයට අවශ්ය 
ව්යාපෘති කියාත්මක ෙනොකිරීම නිසා,  අද ෙම් රටට ෙම් ඉරණම 
අත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන  එක  අපි ෙම් වර්තාෙවන් 
විෙශේෂෙයන් දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක් ද ෙම් සංවර්ධනය 
කියා කරන්ෙන්? හම් බන්ෙතොට වරායක් හැදුවා. වරායක් හැදුවාම  
නැව් වැඩි ෙවන්නට ඕනෑ. රටට එන නැව් පමාණය වැඩි ෙවන්නට  
ඕනෑ. ඇයි, වරායක් හදන්ෙන්? රටට නැව්  එනවා. ඒවාෙය් බඩු 
ෙගොඩ බාන්නට   ඕනෑ. පරිෙභෝජනය රෙට්  වැඩි ෙවලා.  පිටින් බඩු 
ෙගන්න  ඕනෑ. ඒවාට ඉඩ ෙදන්නට  ඕනෑ.  ඒ අවශ්යතාවන් සඳහා  
වරායක් හදනවා.  එෙහම නැත්නම්  රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා   
තිෙබනවා.  රෙට් නිෂ්පාදනය අපනයනය කරන්නට  ඕනෑ. එම 
නිසා  වරායක් හදනවා. නමුත් ෙමොකක් ද ෙම්  වරායට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 2010  ෙම් වරාය හැදුවාම එන්න, එන්නම ෙම් රටට 
එන   නැව් පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් වාර්තාෙවන් කියනවා, 2011 වර්ෂෙය් ෙම්  රටට ආෙව් 
නැව්  4358යි කියලා. 2012 වර්ෂෙය් ෙම් රටට පැමිණි   නැව් 
පමාණය 4178යි.   නමුත් 2013 වර්ෂෙය් ආ ෙව්  නැව් 4024 යි.  
එෙසේ නම් වරාය හැදුවාය   කියා ෙම් රටට එන  නැව් පමාණය වැඩි 
වුෙණ් නැහැ. නැව් පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහමනම්  මා 
ෙම් කාරණාව විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. අපි ෙලෝකයට ණය 
ෙවලා විෙශේෂෙයන් චිනයට ණය ෙවලා, අෙප් රෙට් ජනතාව 
චීනයට ණයකාරෙයෝ කරලා, රුපියල්  ෙකෝටි 6500ක් වාෙග් 
මුදලක් වියදම් කරලා වරායක් හදලා  ෙමොකක් ද ලබපු පතිඵලය  
කියා අපි අහනවා. ලංකාවට එන නැව් පමාණය වර්තමානය වන 
විට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙමපමණ ණය ෙවලා අපි 
වරායක් හදලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? ෙම් වරාය ඉදි කරපු නිසා 
අපි එක දවසකට රුපියල් 61,17,808ක් ෙපොලිය විතරක් ෙගවනවා. 
නමුත් රටට එන නැව් පමාණය එන්න-එන්නම අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, වරායවල් හැදුවාට එයට අවශ්ය සංවර්ධනය 
රට තුළ නැහැ. වරායවල් හැදුවාට පිටතින් ෙගෙනන බඩු ගන්න 
මිනිසුන් අෙත් සල්ලි නැහැ. වරායවල් හැදුවාට රෙට් තිෙබන බඩු 
අපනයනය කරන්න රෙට් කර්මාන්තශාලා දියුණු කරලා නැහැ. 
2013 වර්ෂෙය් හම්බන්ෙතොට වරායට පැමිණ තිෙබන නැව් ගණන 
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කර තිෙබන 
වාර්ෂික වාර්තාෙව් තිෙබනවා. නැව් 139යි පැමිණ තිෙබන්ෙන්. 
හැබැයි ෙම් වරාය හදන්න ඉස්ෙසල්ලා 2009 වර්ෂෙය් ලංකාෙව් 
වරායවලට නැව් 4,450ක් පැමිණ තිෙබනවා. ෙම් වරාය හැදුවාට 
පස්ෙසේ 2013 වර්ෂෙය් ඒ වරායවලට පැමිණ තිෙබන නැව් සංඛ්යාව 
කියද? නැව් 3,976යි පැමිණ තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් 
හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් රෙට් වරායවලට 
පැමිණ තිෙබන නැව් පමාණය හා ෙම් වරාය හැදුවාට පස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් වරායවලට පැමිණ තිෙබන නැව් පමාණය දිහා බැලුවාම, ෙම් 
වාර්තාව අනුව වර්තමානෙය් 2013 වන ෙකොට හම්බන්ෙතොට 
වරායට නැව් 139ක් එන ෙකොට අනික් වරායවලට පැමිණි නැව් 
619ක්ම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් දුක් විඳ-විඳ, 
ෙපොලිය ෙගව-ෙගවා ෙම් වරායවල් හදලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද, 
අවශ්යතාවකටද? ඊට වඩා පමුඛස්ථානය දිය යුතු අවශ්යතාවන් 
රෙට් නැද්ද කියන එකත් මා විෙශේෂෙයන් අහනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දවසකට ෙපොලිය රුපියල් 61,17,808ක් 
ෙගවමින් රුපියල් ෙකෝටි 6,500ක් වියදම් කරලා වරාය හැදුවාට, ඒ 
වරාය හදන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් රටට පැමිණි නැව් පමාණයට වඩා 
480ක් දැන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් 
තිෙබන සංවර්ධනය? ඇයි වරාය හැදුෙව්? මා කලින් කිව්වා වාෙග් 
ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා ඒ නිෂ්පාදනයන් අපනයනය 
කරන්නද? එෙහම නැත්නම් ෙම් රෙට් පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවලා 

පිට රටින් බඩු ෙගෙනන්නද? ඒ කරුණු ෙදකම ෙනොෙවයි. ෙම් 
වරාය ෙවන කාෙග් ෙහෝ වුවමනාවකට මිසක් රටට අවශ්යතාවකට 
නිර්මාණය කරලා නැහැ. ෙම් වරාෙයන් වැඩ ගන්න ඕනෑ 
තත්ත්වය අද වන කල් පවා නිර්මාණය කරලා නැහැ. ඒ කාරණය 
ෙකෙරහි වි ෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියන එකත් මා 
විෙශේෂෙයන් කියනවා. 

මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හැදුවා. ඒකත් සංවර්ධනයක් 
කියලා කථා කරනවා, කෑ ගහනවා. ඒ ගැන  විෙශේෂෙයන් ෙම් 
වාර්ෂික වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 
2,600කට වඩා වියදම් කරලා, ණය ෙවලා හැදුව මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ එදා 2013 මාර්තු 18වන දා විවෘත කළා. ෙදසැම්බර් 
31 දින වන විට විවෘත කරලා දින 288යි. ෙම් දින 288 තුළදී 
පැමිණ තිෙබන ගුවන් යානා සංඛ්යාව 1,362යි; මඟීන් සංඛ්යාව 
36,132යි එෙහම නම් දවසකට ගුවන් යානා 5ක් පැමිණ නැහැ. ෙම් 
ගුවන් යානා පෙහන් වැඩි පමාණයක් එක්ෙකෝ මිහින් ලංකා 
(පුද්ගලික) සමාගෙම් ගුවන් යානා, එෙහම නැත්නම් ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් යානා. කටුනායක - මත්තල දක්වා අඩු 
මුදලට පියාසර කරලා අද එම ගුවන් සමාගම්  
බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගුවන් යානා එනවාය 
කියලා ෙපන්වන්න අඩු මුදලට පියාසර කරන්න ගිහින් අද ඒවා 
පාඩු ලබන ගුවන් සමාගම් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ජාත්යන්තර ගුවන් යානා ෙකොපමණ අඩු පමාණයක්ද ෙම් ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළට පැමිණ තිෙබන්ෙන්? මඟීන් සංඛ්යාව දිහා බැලුවාම 
දවසකට 125ක් වැනි සංඛ්යාවක් තමයි ෙම් ගුවන් යානාවලට 
නඟින්නයි, බහින්නයි පැමිණ තිෙබන්ෙන්. මෙග් ගෙම් තිෙබන 
railway station එකට දවසකට 15,000කට වඩා ෙසනඟ එනවා, 
ෙකෝච්චිවලට නඟින්න. ඒ තරම්වත් ෙසනඟ එන්ෙන් නැති ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළක් තමයි ෙම් නිර්මාණය කරලා තිෙබන්ෙන්, අපි 
ඔක්ෙකොම ණයකාර යන් කරලා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. අපි ඊෙය් 
ෙපෙර්දා ගියා, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ බලන්න. මඟීන් 125ක් 
පැමිණ තිෙබන බවට 2013 වාර්ෂික වාර්තාෙව් සඳහන් වුණත් 
දැන් අඩු ගණෙන් මඟීන් 50ක්වත් එන්ෙන් නැති තත්ත්වයට ෙම් 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ පරිහානියට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  

මා විෙශේෂෙයන් කියනවා තව railway stations ටිකක් හැදුවා 
නම්, තව bus stand ටිකක් හැදුවා නම් ඊට වඩා වැඩදායී මඟී 
පවාහන ෙසේවයක් කරන්න තිබුණාය කියා. අවශ්ය ෙවලාවට, 
අවශ්ය විධියට වැෙඩ් කරන්ෙන් නැතුව, අනවශ්ය ෙවලාවට, 
අනවශ්ය ස්ථානවල, සංවර්ධනයයි කියලා ඉදි කිරීම් කරන එක 
වැරැදියි කියන එක විෙශේෂෙයන් මා කියා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංවර්ධනයයි කියලා 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුවා. ඒ සඳහා රුපියල් 
ෙකෝටි 17,500ක් වියදම් කළා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය 
හැදුවාය කියලා විදුලි බිල අඩු වුණාද? ඒක ජනතාවට දැනුණාද? 
අපි එපමණ ණයකාරයන් බවට පත් වුණාට, අඩු ගණෙන් 
ජනතාවෙග් විදුලි බිලට එකතු කරන ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවවත් 
අඩු කර ගන්න අද වන කල් බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම්ක හදන්න ඉස්සර ෙවලා, 2011 දී විදුලිබල මණ්ඩලය විවිධ 
බැංකුවලට රුපියල් මිලියන 1,828ක් ණය ෙවලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට අපි  2011 අවුරුද්ෙද් දිනකට රුපියල් පනස් ලක්ෂයකට 
ආසන්න සංඛ්යාවක් ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවලා තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම් විදුලිය සංවර්ධනය කළා කියලා 2014 අවුරුද්ෙද් දී ෙමොකද 
වුෙණ්? ෙම් වාර්තාව අනුව 2013 වර්ෂෙය් දී අපි රුපියල් මිලියන 
14,868ක් ණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විදුලිබල මණ්ඩලය 
ලබාෙගන තිෙබන ණය නිසා අපි දවසකට රුපියල් හාරෙකෝටි 
හත්ලක්ෂ තිස්හතර දහස් ෙදසීය හතලිස් හයක් ෙපොලිය වශෙයන් 
ෙගවනවා. එෙහම නම් ෙම් විදුලි බලාගාරය හදපු එෙකන් අෙප් 
විදුලි පාරිෙභෝගිකයාට ලැබුණු සහනය ෙමොකක්ද? එදා 2011 දී අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රුපියල් ලක්ෂ පනහක මුදලක් දවසකට ෙපොලිය වශෙයන් 
 ෙගව්වත්, ඒ ෙගව්ෙව් එක්ෙකෝ කර්මාන්තශාලාවලට විදුලිය ලබා 
ෙදන විදුලි රැහැන් පද්ධතිය සඳහායි. එෙහම නැත්නම් නිවාසවලට 
විදුලිය ලබා ෙදන විදුලි රැහැන් පද්ධතිය සඳහායි. ඒවායින් අපට 
මිලක්  ලැබුණා; ඒවායින් අපට ආදායමක් ආවා. ඒ නිසා ෙම් 
රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුදල අපි කරදරයක් නැතිව ෙගව්වා. නමුත් අද 
වනෙකොට දවසකට රුපියල් හාරෙකෝටි  හත්ලක්ෂ  තිස්හතරදහස් 
ෙදසියහතලිස්හයක මුදලක් ෙගවන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන වා. 
 රුපියල් ෙකෝටි දහහත්දහස් පන්සීයක් වියදම් කරලා විදුලිබලාගාර 
හදලා තිෙබනවා. ඒෙකන් ජනතාවට ලැබුණු  සහනය ෙමොකක්ද 
කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම අහනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.   

ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම බලන්න. ෙම් වාර්තාෙව් ෙපන්වන 
අන්දමට 2013, 2014  වර්ෂවල පාඩුව රුපියල් මිලියන 28,827යි. 
මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම 2013, 2014 වර්ෂවල පාඩුව රුපියල් 
මිලියන 1,956යි. එෙහනම් ෙමොකටද ෙම් පාඩු විඳින ගුවන්  
සමාගම්  ෙදකක් තියාෙගන ඉන්ෙන්?  අෙප්  ගෙම් බස් ෙදකක් 
තිෙබන මුදලාලි ෙකෙනක්   ෙම් බස් ෙදෙකන් පාඩු විඳිනවා නම්, 
අඩු ගණෙන්  එක බස් එකක් හරි විකුණලා එකක් තියාගන්නවා. 
මම කියනවා, ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගම  අෙප් national carrier 
එක අපට තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒක පාඩු විඳලා හරි  අපි  ආරක්ෂා කර 
ගන්නට ඕනෑ. නමුත්  ෙම් මිහින් ලංකා කියලා එකක් ආරක්ෂා 
කරෙගන ඒෙකන් පාඩු විඳිමින් ජනතාවට බදු බර පටවන්ෙන් 
ෙමොන එකකටද? ෙමවැනි අසාර්ථක ව්යාපාර රට තුළ කියාත්මක 
කිරීම නිසා ගුවන් යානයක් දැකලා නැති, ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළට 
ඇවිල්ලා නැති,  ගුවන් යානයකට ෙගොඩෙවලා නැති ජනතාවත් අද 
බදු ෙගවන්නන් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා,  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

2013 වර්ෂෙය් දී රෙට් සමස්ත ණය පමාණය ෙවනුෙවන් 
ෙපොලිය විතරක් ෙගවනවා රුපියල් මිලියන 4,62,865ක්. 2013 
වර්ෂෙය්දී ෙපොලිය විතරක් රුපියල් මිලියන 462,865ක් ෙගවා 
තිෙබනවා  කියලා ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. නමුත් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් වියදම් කර තිෙබන්ෙන් කීයද? 2013 වර්ෂෙය් දී වියදම් 
කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 151,808යි. අෙප් රෙම්ෂ් පතිරණ 
ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, දැනුම ෙක්න්දීය අධ්යාපනය තුළින්  අපි 
දැනුම ෙක්න්දීය  ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරනවා කියලා. ෙම් 
රෙට්  ණය සඳහා ෙගවන ෙපොලිෙයන් හතෙරන් එකක්වත් 
අධ්යාපනයට ෙවන් කරන්ෙන් නැති ආණ්ඩුවක් ෙම් රෙට් දැනුම 
ෙක්න්දීය කරන ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා  මා විෙශේෂෙයන් පශ්න කරනවා. යුද්ධය අඩු වුණා කියලා 
නැහැ. ෙපොලිය විතරයි අපි  ෙලොකුවට ෙගවන්ෙන්.  ඒ වාෙග් 
මුදලකින් හතෙරන් එකක පමාණයක් තමයි අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. අද එහි පතිඵල ෙපෙනන්නට 
තිෙබනවා. අද පාසල් පද්ධතිය කඩාෙගන වැටිලා තිෙබනවා.  අද 
පාසල් තුළ පහසුකම් නැහැ. මහා ෙලොකුවට  තෑග්ගක් විධියට 
ෙකොෙහේ හරි පාසලකට ගිහිල්ලා විද්යාගාරයක් හදලා ෙදනවා. 
අෙනක් පාසල්වලට නැහැ. ඒවාත් නම් කරපු ඉස්ෙකෝලවලට 
විතරයි. දරුවන්ට පාසල් අතර තරග කරන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. පහ වසෙර් ශිෂ්යත්ව විභාගය කියයි, අර විභාගය කියයි,  
ෙදමවුපිෙයෝ ළමයින් අරෙගන දුවනවා. ඒ ෙවනත් ෙදයකට 
ෙනොෙවයි,  පහ වසර ශිෂ්යත්ව විභාගය සමත් වුෙණ් නැත්නම් 
ෙහොඳ ඉස්ෙකෝලයක් ෙසොයා ගන්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  රෙට් 
අධ්යාපනය සමෙසේ ෙබදිලා නැහැ. අන්න ඒ නිසා අද ෙම් රෙට් 
ජනතාව දුක් විඳිනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික පාසල් හතු 
පිෙපන්නා වාෙග් බිහි  ෙවමින් පවතිනවා. අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
එක පැත්තකින් කෑගහනවා, ෙපෞද්ගලික  පාසල්වලට  ගිය අයව 
උසස් ෙපළ සඳහා රජෙය් පාසල්වලට ගන්ෙන් නැහැ කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙපෞද්ගලික පාසල්වලට දරුවන් 

ඇතුළත් කර තිෙබන්ෙන් රජෙය් පාසල් නැතිකමටයි, සල්ලි 
තිෙබනකමට ෙනොෙවයි. ඒකත් මා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන වර්ගීකරණය අනුව බැලුවාම  
විශ්වවිද්යාල දිෙනන් දින කඩා වැෙටමින් පහළටම එනවා. අඩු 
ගණෙන් අධ්යාපන ඇමතිවරයා ඉෙගන ගත් විශ්වවිද්යාලයවත්, 
උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා ඉෙගන ගත් විශ්වවිද්යාලයවත් ෙම් 
ෙලෝකෙය් පමිතිය අනුව රෙට් ස්ථාවර භාවයක තියා ගන්නට 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි ෙසොච්චම් මුදලක් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් වියදම් කිරීම නිසා ෙම් තත්ත්වය 
අධ්යාපනය තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියන එකත් මා  
පැහැදිලිවම මතක් කරනවා.   

ආණ්ඩුව 2013 අවුරුද්ෙද් දී  ලබා ගත් ණය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 462,865ක්  ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවද්දී,  ෙසෞඛ්ය සඳහා 
වියදම් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 119,530යි. ෙගවන 
ෙපොලිෙයන් හතෙරන් එකකටත් වඩා අඩු පමාණයක් තමයි 
ෙසෞඛ්යය සඳහා වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙරෝහල් පද්ධතිය අද ෙබෙහත් නැති තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙබෙහත් ගන්න ගියාම ෙබෙහත් නැහැ. ෙරෝග 
නිවාරණ වැඩ පිළිෙවළවල් අද ෙම් රට තුළ ඇණ හිටලා 
තිෙබනවා. ෙඩංගු නිසා ෙරෝගීන් කී ෙදෙනක් මැෙරනවාද? මම 
දැක්කා අද පත්තෙර් තිෙබනවා, ෙඩංගු ෙරෝගීන්ද කියා හඳුනා 
ගන්න රුධිරය පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් ෙරෝහල් ෙදකක විතරයි 
කියා. ඒ, මීගමුව ෙරොහෙල්ත්, තවත් එක් ස්ථානයකත් විතරයි. 
එවැනි පද්ධති නිර්මාණය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා සල්ලි වියදම් 
කරන්ෙන් නැහැ.  අද කරන ෙලොකුම ෙද් ගත් ණය සඳහා ෙපොලිය 
ෙගවීමත්, අසාර්ථක ව්යාපාරවලට ජනතාවෙග් සල්ලි ෙයදවීමත් 
විතරයි. අද ෙරෝහලකට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් ෙබෙහත් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාතියට ෙරෝහලකට ගිහිල්ලා 
බැලුෙවොත් ඇඳන් උඩ ඉන්න ෙරෝගීන්ෙග් සංඛ්යාවට වඩා ඇඳන් 
යට ඉන්න ෙරෝගීන්ෙග් සංඛ්යාව වැඩියි කියන එක මම පැහැදිලිව 
කියනවා. අද ෙරෝහල්වල තත්ත්වය ඒකයි. එෙහම නම් ෙසෞඛ්යය 
සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීම කළ යුතුයි. රට ෙසෞභාග්යවත් කරන්න 
නම්, රට ආශ්චර්ය කරා ෙගන යන්න නම් අධ්යාපනයට, 
ෙසෞඛ්යයට සල්ලි ෙවන් කරලා නිෙරෝගීමත් මිනිස්සු හදන්න 
ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්යය සඳහා සල්ලි 
වියදම් කරන්ෙන් නැති නිසා ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් හතෙරන් 
තුනකට වැඩි පමාණයක් ෙලඩ්ඩු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා 
කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුවාම 
අෙප් ණය ෙගවීම ෙකොෙහොමද? ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2013 
වාර්ෂික වාර්තාෙව් තිෙබනවා, ණය ෙසේවාකරණය කියලා. අපි 
ෙගවන ණය ෙපොලිය, ලැෙබන අෙප් ආදායමට වඩා වැඩියි.  ණය 
සඳහා ෙගවන්න තිෙබන ෙපොලිය රජය ලබන ආදායමට වඩා 
වැඩියි නම් ආණ්ඩුව ෙගනියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ණය 
ෙසේවාකරණය සහ ආදායම අතර අනුපාතය සියයට 102.2යි. 
එෙහම නම් අෙප් රෙට් ආදායෙමන් ණය ෙගවන්න හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ණය ෙගවන්න තවත් රටකින් ණයක් ගන්න 
එක තමයි අපට කරන්න ෙවන්ෙන්. එෙහම ණය අරෙගන ෙම් 
ණය ෙගවනවා. අපට ජීවිෙත්ට ෙම් උගුෙලන් ගැලෙවන්න හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇයි? අෙප් ආදායෙමන් ණය ෙපොලියවත් 
ෙගවන්න බැරි නම්, අපි ඒ ණය මුදල ෙගවන්ෙන්  ෙකොෙහොමද? ඒ 
සඳහා තවත් ණයක් ගන්න එකයි කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
යන කමය අනුව කවදාවත් ඒ ණය ෙගවන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒකයි අපි ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමාට පැහැදිලි 
කරලා කිව්ෙව්. ෙම්කට විකල්පයක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙම් රෙට් 
නාස්තිය නැති කරන්න, ෙම් රෙට් දූෂණය නැති කරන්න, ෙම් රට 
තුළ යහ පාලනය ඇති කරන්න, අවශ්ය ව්යාපෘති අවශ්ය ෙවලාවට 
අවශ්ය තැනදී කරන්න කියා පැහැදිලි කෙළේ ඒකයි. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි 
පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය කිව්වා, අලුත් වරායක් හදලා 
තිෙබනවා,- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එෙහම නම් මෙග් කථාව ෙකටි කරන්න ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම රෙට් බදු ආදායම බැලුෙවොත්, 2012 දී බදු 
ආදායම වශෙයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 7,123ක් 
ජනතාවෙගන් අයකර ගත්තා. 2013 දී ජනතාවට සහනයක් 
ෙදන්න බදු ආදායම අඩු කරන්න පටන් අරෙගන නැහැ. 2013 
ෙවන ෙකොට බදු ආදායම ෙඩොලර් 7,791ක් දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් බදු ෙනොවන ආදායම 2012 දී ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 1,117යි. 2013 ෙවන ෙකොට ඒක පහළට බැහැලා 
තිෙබනවා. රාජ්ය ආයතන රැක ගන්නවා කියලා ෙම් ආණ්ඩුව කෑ 
ගැහුවාට, දුම්රිය, තැපැල්, වරාය, ෙටලිෙකොම්, රාජ්ය බැංකුවලින් 
ලැෙබන ආදායම තමයි බදු ෙනොලබන ආදායම කියලා ෙපන්වලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ආණ්ඩුව බදු ෙනොවන ආදායම ගැන 
විශ්වාස කරලා නැහැ. එම ආදායම එන්න එන්නම කඩා වැෙටද්දී 
අහිංසක ජනතාවෙගන් බදු අය කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. බදු අය කරන්ෙන් කාෙගන්ද? 
අෙප් රටට එන ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා වාෙග් මහා පරිමාණ 
ව්යාපාරිකයන්ෙගන්ද බදු අය කරන්ෙන්? නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
අවුරුදු 25ක බදු සහන ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම රෙට් ඉන්න ෙලොකු 
ව්යාපාරිකයන්ෙගන්ද බදු අය කරන්ෙන්? නැහැ. ෙමම වාර්තාවට 
අනුව එම ෙකොටස එන්න එන්නම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ධනවත්කම නිසා බදු ෙගවන සංඛ්යාව ෙම් රෙට් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට බදු ෙගවන්ෙන් කවුද? අහිංසක මිනිස්සු 
තමන් කන පරිප්පුවලින්, තමන් කන ලූනු ෙගඩිෙයන්, තමන් 
ෙබොන ෙත් එකට දමන සීනිවලින්, දුරකථන ඇමතුමක් ගත්තාම 
ඒකට ෙගවන බිෙලන්, ෙමෝටර් සයිකලයකට ෙපටල් ටිකක් 
දැම්මාම ඒ ෙපටල් ටිෙකන් තමයි බදු අය කරන්න පටන් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙපොඩි දරුවාට අරෙගන ෙදන කිරි පිටි ටිෙකනුත් බදු 
අය කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව කරන පිස්සු 
වැඩ නිසා, පිස්සු නැටුෙමන් කරන නාස්තිය නිසා, කරන දූෂණය 
නිසා අන්තිමට ඒ බර අහිංසක ජනතාවෙග් කරමත පටවලා 
තිෙබනවාය කියන එකත් විෙශේෂෙයන් පැහැදිලි කර ෙදන්න ඕනෑ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

අද කිව්වා, ෙම් රෙට් ෙමෝටර් සයිකල් සංඛ්යාව වැඩි ෙවලාලු, 
තීවීලර් සංඛ්යාව වැඩි ෙවලාලු. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
වාර්තාවට අනුව 2012 දී ෙම් රටට ෙමෝටර් සයිකල් ෙගන්වලා 
තිෙබන්ෙන් 186,372යි.  2013 දී ඒ පමාණය 159,769ට බැහැලා 
ති ෙබනවා. 2012 දී තීෙරෝද රථ ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන් 93,284යි. 

ඒ පමාණය 2013 දී 80,585ට බැහැලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් 
රෙට් ජනතාවට තීෙරෝද රථයක්, ෙමෝටර් සයිකලයක් අලුතින් 
ගැනීෙම් හැකියාව අද නැති ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
කෘෂිකර්මය කඩා ෙගන වැටිලා. 2012 දී ෙම් රටට ටැක්ටර් 
ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන් 18,967යි. 2013 වන ෙකොට ෙගන්වන ලද 
පමාණය 14,178යි. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය 
කඩා ෙගන වැටිලා; සංවර්ධනය කඩා ෙගන වැටිලා. 2012 දී ෙම් 
රටට අලුතින් ෙලොරි ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන් 45,560යි. 2013 දී 
25,654යි. එෙහම නම් රෙට් සමස්ත සංවර්ධනයත් කඩා ෙගන 
වැටිලායි කියලා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරමින් මම නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට පිළිතුරු කථාව, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම 
අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 6.10] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය 
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුෙවන්ම කියන්න 

ඕනෑ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන සාරගර්භ විවාදයක් තියන්න අවශ්ය 
සියලුම වාර්තා අෙප් රජය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන බව. එකක් 
තමයි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව. ඒ 
වාෙග්ම අපි නියම කාලයට මහ බැංකුෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතනය, විෙශේෂෙයන්ම 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ෙලෝක බැංකුව, ESCAP ආයතනය 
යනාදී හැම ආයතනයක්ම සාමාන්යෙයන් අර්ථශාස්තෙය් 
පිළිගන්නා නීති-රීති යටෙත් අෙප් ආර්ථිකය තීව විගහයකට ලක් 
කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව විෙශේෂඥ පර්ෙය්ෂණ ආයතන -
විශ්වවිද්යාල ෙවන්න පුළුවන්, බැංකු ෙවන්න පුළුවන්, rating 
agencies ෙවන්න පුළුවන්, insurance research organizations 
ෙවන්න පුළුවන්- ඒ ඔක්ෙකෝම කරුණු මහ ජනතාවට, 
විෙශේෂඥයන්ට හා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපට ෙම් දත්ත විගහ 
කරන්න ෙහොඳ අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ෙමොනවාද පධාන ෙද්, 
ෙමොනවාද අපධාන ෙද්, ආර්ථිකයක් ඉස්සරහට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, අපි විනිශ්චය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන්න ෙහොඳ 
පදනමක් අපි ෙම් රෙට් දමා තිෙබනවා. මීට ඉස්සර වාද විවාද 
තිෙබන ෙකොට ෙම් තරම් ශාස්තීය විමර්ශන තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙබොෙහෝ දුරට තම තමන්ෙග් අත් දැකීම් අනුව සාකච්ඡා කළා; 
විගහ කළා. නමුත් අද ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් විවාදයක් 
කරන ෙවලාෙව් දත්ත අනුව විවාදයට එ ළෙඹන්න පසු බිමක් අපි 
හදලා තිෙබනවා. අද සාකච්ඡාවත් ඒ අතින් වැදගත්.  

ඉස්සර ෙම් වාෙග් වාර්තාවක් සඳහා ෙවනම විවාදයක් 
පවත්වන්ෙන් නැහැ. නමුත් මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත 
යටෙත්ත් අපට අවශ්යතාවක් තිෙබනවා ෙම් වාර්තාව ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වාෙග්ම අෙප් ආර්ථිකය ගැන ෙම් ගරු 
සභාෙව් විමර්ශනයක් ෙකෙරනවාට අපි ආශයි; අපි කැමැතියි. දැන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක අතකින් හරි වාසනාවන්තයි. අපි ඒක හිතලා කරපු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. අද අපි මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව සම්බන්ධව විවාදය තියනවා. පසු ගිය දිනවල ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුෙව් මූලිකයා -ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් 
සභාපති- නකාඹ් මහත්මයා ලංකාවට ආවා. අද  ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුෙව්, Research and Analysis කියන ෙකොටෙසේ, 
ආසියාෙව් ආර්ථික විගහ, ශාසත්ීය විමර්ශන සම්බන්ධ විශාල 
අංශයක් තිෙබනවා. ඒ සියලුම දත්ත -ෙද්ශීය දත්ත, කලාපීය දත්ත, 
ජාත්යන්තර දත්ත- එක්කාසු කර ෙගන එතුමා ලංකාවට ආපුවාම 
අපි එතුමාට ආරාධනාවක් කළා, Miloda කියන අෙප් මූල්ය 
අධ්යාපන ආයතනෙය් ෙද්ශනයක් කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් 
සභාපතිවරයා කියන්ෙන්, අෙප් කලාපෙය් විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙලෝකෙය්ම පිළිගත් අර්ථ ශාස්තඥෙයක්. එතුමා ඊට ඉස්සර 
ජපානෙය් නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමති. ඒ වාෙග්ම ෙටෝකිෙයෝ 
විශ්වවිද්යාලෙය් අර්ථශාස්තය පිළිබඳ ආචාර්යවරෙයක්. එතුමා 
අර්ථශාස්තය පිළිබඳ මූලික උපාධි ලබාෙගන තිෙබනවා 
ඇෙමරිකාෙව් හාවඩ් විශ්වවිද්යාලය ඇතුළු විශ්වවිද්යාල 
කිහිපයකින්ම. ඉතාම මධ්යස්ථ, අපක්ෂපාතී අර්ථශාස්තඥයකු 
හැටියට  එතුමා මීට දවස් 3කට කලින් ලංකාෙව්දී ෙද්ශනයක් 
කළා, අෙප් ආර්ථික තත්ත්වය ගැන. අපි පිළිගන්නවා, විරුද්ධ 
පක්ෂෙය්ත් දක්ෂ අර්ථශාස්තඥයන් ඉන්න පුළුවන්. ෙනොඉන්නත් 
පුළුවන්. නමුත් අපි සියලු ෙදනාම පිළිගන්න ඕනෑ, අඩුම තරමින් 
එතුමන්ලාෙග් අර්ථශාස්ත දැනුම විතර දැනුමක්වත් Nakao 
මහත්මයාටත් තිෙබනවා ඇති කියලා. ඔබතුමන්ලාත් ඒක 
පිළිගන්න ඕනෑ. Nakao මහත්මයාට ඒ දැනුම තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද Nakao මහත්මයා කියන්ෙන්? එතුමා අද අෙප් 
සාකච්ඡාවට බඳුන් වන සියලුම අංශ ගැන විමර්ශනයක් කරලා, ඒ 
එකින් එක ගැන එතුමාෙග් මතය පැහැදිලි කළා. ඒ ෙකොටස් තුළ 
අද අප සාකච්ඡා කළ යුතු එක එක අංශ තිෙබනවා. ඒවා 
සම්පිණ්ඩනය කරලා තමයි එතුමාෙග් ඒ කථාව  කෙළේ. මම 
එතුමාෙග් කථාෙවන් ෙකොටසක් කියන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ඒක 
අපට වාද විවාදෙයන් ෙතොරව පිළිගන්න පුළුවන් ෙදයක් නිසා. 
ෙමොකක්ද Nakao මහත්මයාෙග් නිගමනය? ෙම් පකාශය 
හැන්සාඩ්ගත කරන්න ඕනෑ, පුවත් පත්වල දාන්න  ඕනෑ. 

"In my view, Sri Lanka is on the path to becoming another Asian 
economic success story." 

ඔන්න, සම්පිණ්ඩනය කරලා එතුමා දුන්න තීන්දුව. කරුණාකර 
ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් නායකතුමාට සහ අර්ථශාස්තඥයන්ට 
දන්වන්න. Nakao මහත්මයාෙග් කථාව කියවන්න කියන්න. 
එතුමාෙග් මුළු කථාවම පළ කරලා තිෙබනවා, 2014 ජුනි 19 වන 
දා "MirrorBusiness"  supplement එෙක්. ඒ කියන්ෙන් ඊෙය් 
"Daily Mirror" පත්තරෙය්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැන 2006 
පත්තර කියවනවා, 2008 පත්තර කියවනවා. ඒ වාෙග් පරණ ඒවා 
 ෙනොෙවයි, ෙම් ඊෙය් පත්තරය. කියවන්න, ඊෙය් පත්තරෙය් 
ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන් කියලා - latest news, hot news.  Nakao 
මහත්මයා වැනි විද්වෙතක් කියනවා, "In my view, Sri Lanka is 
on the path to becoming another Asian economic success 
story"  කියලා. ෙම්ක පක්ෂපාතීව කළ පකාශයක්, නිගමනයක් 
ෙනොවයි. එතුමා විගහ කරනවා, ෙම් තාක් අෙප් රට ලබාෙගන 
තිෙබන ජයගහණ ෙමොනවාද කියලා. ඒවා එකින් එක ගනිමු. 
එතුමා කියන ෙද්වල් එකින් එක ගනිමු. I quote 
"MirrorBusiness" supplement of the "Daily Mirror" of  19th 
June, 2014: 

"I would like to stress the importance of more recent 
achievements.  Despite three decades of civil conflict, Sri 

Lanka has managed to become one of the most successful 
countries in Asia in terms of social development indicators - 
especially health and education." 
 

දැන් ටික ෙවලාවකට කලින් ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මන්තීතුමාත් ෙම් අංශය ගැන තමයි අවධානය ෙයොමු කෙළේ. 
Millenium Development Goals. දැන් ඒ එකින් එක ගැන 
අහගන්න. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා,  ඔබතුමා 6.30 
ෙවනකම් ෙම් ගරු සභාෙව්  ඉන්න. Nakao මහත්මයා පකාශ 
කරන පළමුෙවනි කාරණය ෙමොකක්ද?  

 "The transition rate from primary to secondary education is now 98 
per cent, one of the hightest in Asia;" 

අෙප් සාක්ෂරතාව සහ මූලික අධ්යාපන ෙය් සිට ද්විතීයික 
අධ්යාපනය දක්වා පරිවර්තනය වන සංඛ්යාව සියයට 98යි. ඒ 
ආසියාෙව් ඉහළම පතිශතය. ෙදෙවනි කාරණය ෙමොකක්ද?   

"Adult literacy stands at 92 per cent, compared with an average of 
71 per cent in lower middle income countries in the world;" 

මුළු ෙලෝකය දිහාම බැලුවාම අප හා සමාන කළ හැකි  middle
-income countriesවල ඒ average එක  සියයට 71යි. අෙප් රෙට් 
එය සියයට 92යි. ෙම්වා facts.  

තුන්වැනි කරුණ ෙමොකක්ද?   

"Infant mortality has dropped steadily from 70 per 1,000 live births 
in 1960, to 8 per 1,000 today;" 

1960 දී ළමයින් 1,000ක් ඉපෙදන ෙකොට 70 ෙදෙනක් මිය 
ගියා. අද වන ෙකොට 1,000ක් ඉපෙදන ෙකොට 8ෙදනයි මිය 
යන්ෙන්. ෙම්ක ජාත්යන්තර වාර්තාවක්.  

ගරු මන්තතුමා, ඊළඟ එක අහගන්න.  

"Access to safe water supplies stands at as high as 99 per cent of the 
urban population."  

ෙම් රෙට් නාගරික ජනතාවෙගන් සියයට 99කට පානීය ජලය 
සපයලා තිෙබනවා. එතුමා කියන්ෙන්, ෙම්වා දියුණු වූ රටවල 
සංඛ්යා ෙල්ඛන එක්ක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් ඒවා කියලායි. 
ෙම්වා දුප්පත් රටවල, එෙහම නැත්නම් මධ්යම ගණෙය් රටවල 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙනොෙවයි. We are a Third World country with 
first achievements in social development in the world. අපි 
ඔක්ෙකෝම ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමා, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන ෙකොට අපි අහෙගන සිටියා. [බාධා 

කිරීමක්] බැහැ, බැහැ. ෙමොකද, මට ෙගොඩක් කරුණු කියන්න 
තිෙබනවා. මුල ඉඳලාම අහෙගන ඉන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මම අවසාන වන කල් ඉන්නම්.  

1203 1204 

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම  මහතා] 
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඊළඟට, අෙප් social development පැත්ත අයින් කරලා, අද 

හුඟක් සාකච්ඡා කරපු Macroeconomic Fundamentals ගැන කථා 
කරමු. අෙප් මුළු රටටම බලපාන, ජාත්යන්තරව බලපාන අෙප් 
පධාන ආර්ථික සාධක ෙමොනවාද කියලා බලමු. I again quote  
from "MirrorBusiness" supplement of "Daily Mirror" of 19th 
June, 2014: 

"Performance is equally impressive when it comes to key 
macroeconomic indicators.” 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආශ්චර්යවත්ලු, 
macroeconomic අංශෙයන් අප ලබා ෙගන තිෙබන ජයගහණ. 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, කරුණාකර එය 
ඔබතුමාෙග් හිත මිත රවි කරුණානායක මහත්මයාටත් දන්වන්න 
කියලා මා ආදරෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමා, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
බැහැ, බැහැ.  දැන් මම කථා කරන ෙවලාව.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. තවත් 

ෙපොඩි ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එතුමා ෙමන්න ෙමෙහම කියනවා:  

“Sri Lanka has been recording solid rates of growth. During 2010 
and 2011, economic growth exceeded 8 percent.” 
කවුද ෙමෙහම කියන්ෙන්? ෙමෙහම කියන්ෙන් ආසියානු 

සංවර්ධන බැංකුෙව් සභාපතිතුමා. එතුමා තමයි -එතුමාෙග් 
research section එක තමයි- මුළු ආසියාෙව්ම පිළිගන්න පුළුවන් 
දත්ත ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. එතුමා කියන විධියට නියම තත්ත්වය 
ෙමන්න.  

“While growth slowed to 6.3 percent in 2012 reflecting negative 
growth in the eurozone,...” 

ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6.3 කියන එක සාමාන්යෙයන් 
ෙහොඳයි. නමුත් පසුව අෙප් ඒ තත්ත්වය ටිකක් බැස්සා. ඊට ෙහේතුව, 
ෙගෝලීය කඩා වැටීම නිසා විෙශේෂෙයන් අෙප් අපනයනවලට -
ෙත්වලට, අෙප් ඇඟලුම්වලට- තිබුණු ඉල්ලුම ටිකක් අඩු වීමයි. ඒ 
නිසා ආදායම අඩු වුණා. ඒ ෙහේතුෙවන් එම අගය සියයට 6.3 දක්වා 
පහත බැස්සා. නමුත් ආපසු ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 

"...it recovered quickly to 7.3 percent last year, and is on course to 
surpassing this rate in 2014."  

ෙකොෙහොමද එතුමාෙග් කථාව? දැන් ආපසු ඇවිත් තිෙබනවා 
සියයට 7.4ට. එයත් තව ඉදිරියට යන්න දැන් බලාෙගන ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න තවත් කාරණාවක්. 
ෙම්ක අෙප් TNA මන්තීවරුන්ටත් වැදගත්. ෙම් හැම ෙකනාටම -
එක එක ෙකොටස්වලට- ෙහොඳට කල්පනා කිරීමට අවශ්ය කරුණු 
එතුමා ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් අපි එනවා උතුර සහ නැෙඟනහිර 
ගැන කියන කාරණයට. He further states, I quote: 

“What is especially striking is that economic activity in post-
conflict Northern and Eastern Provinces expanded almost twice as 
fast as in the rest of the country.” 

දැන් ෙම් හැම තැනම කියාෙගන යන්ෙන්, "අපට ඉඩම් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අපට සංවර්ධනය ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් මිනිස්සු 
අමාරුෙවන් ඉන්නවා, හිර කඳවුරුවල ඉන්නවා." කියලා ෙන්ද? 
එෙහම ෙන්ද පචාරය කරන්ෙන්? නමුත් ෙමන්න බලන්න නියම 
තත්ත්වය. GDP එක ගත්ෙතොත්, -ජාතික GDP එක ෙනොෙවයි, 
Provincial GDP එක ගත්ෙතොත්- Eastern Province and the 
Northern Province කියන ෙදෙක් GDP එක අෙප් අෙනක් 
provincesවල  පමාණය වාෙග් ෙදගුණයක්. “What is especially 
striking...” කියලා කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්වා අපි සියලු ෙදනාම දැන 
ගත යුතු ෙද්වල්. ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණය 
අහගන්න. ගිහිල්ලා ෙම්වා කියන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙලොක්කාට.  

“This is a remarkable sign of reconstruction and rehabilitation - a 
means to securing jobs and income, and to delivering reconciliation 
in the conflict-affected regions.” 

ෙකොෙහොමද, වැෙඩ්? කථාවක් තිෙබනවා, "අර්ධ දැනුම ඉතා 

භයානකයි" - "A little knowledge is a dangerous thing - 
කියලා. දැන් විරුද්ධ පක්ෂෙයන්, මුදල් හා කමසම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය් 2013 වාර්ෂික වාර්තාෙවන්  එක එක ෙකොටස්  
අරෙගන කථා කළා. ඒක dangerous. නමුත් පූර්ණ දැනුමක් 
තිෙබන  ෙමතුමා  කියන ෙද්  ෙකොයි තරම්  වටිනවාද කියලා 
ඔබතුමන්ලා  කල්පනා කර බලන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ෙදන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
දැන් ෙම්වා අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමන්ලා  කථා කරන ෙකොට  

අපි අහෙගන හිටියා ෙන්.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි හතරක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මා  ෙම් කාරණා ටික කියලා- [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමාට  බාධා කරන්න එපා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 ෙම් කාරණය කියලා, ෙම් ලිපිය මම සභාගත කරනවා. මම 

ෙම් ෙකොටස කියලා කථාව අවසන් කරනවා.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
බැහැ.  He further goes on to state, I quote: 
“Macroeconomic management has been sound. High economic 
growth has been achieved while inflation has remained in single 
digits. The fiscal deficit declined from 9.9 percent of GDP in 2009 
to 5.9 percent in 2013. The external balance has also stabilized since 
2011 - with the current account deficit narrowing. Gross 
international reserves have been rising to comfortable levels.” 
ඔන්න නියම ආර්ථික විගහය! තව කියවන්නම්.  
“Another important thing to highlight is that the country has been 
able to sustain public capital investment levels of about 6 per cent of 
GDP.” 

අෙප් ආෙයෝජනය; රාජ්ය ආෙයෝජනය.  

“Such high level public investment is crucial to ensure robust and 
sustainable economic growth over the years.”  

ෙම්වා  ඉෙගන ගන්න.  

තව එක් කරුණක් විතරක් කියන්නම්.  ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා 
ෙබොෙහෝ ෙද් කිව්වා, විෙශේෂෙයන්ම infrastructure ගැන.  ෙමන්න 
ෙමතුමා  අනාගතය ගැන කියන ෙද්. I quote: 

“...Sri Lanka will need to keep investing in physical infrastructure. I 
am a firm believer that the public sector should play a pivotal role in 
infrastructure development. In addition to promoting public private 
partnerships (PPPs) to mobilize private sector resources, ...” 

ඒ කියන්ෙන්, ෙමතුමන්ලා කියනවා, ආර්ථික සංවර්ධනය 
සඳහා  තවත් ෙම් වාෙග්  යටිතල පහසුකම් හදන්න අත්යවශ්යයි 
කියන එක.  

අද අපි යන ෙම් මාර්ගය මුළු ජාත්යන්තරයම දන්නවා. මම ෙම් 
කාරණය ඉතාම අවංකවයි කියන්ෙන්. ෙමොකද, ජාත්යන්තර මූල්ය 
සහෙයෝගීතා කටයුතු මට භාරව තිෙබන නිසා මම ජාත්යන්තරයට 
ගිහිල්ලා ෙම් කාරණා ගැන කථා කරනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ සියලු 
ෙදනාම ෙමය පැසසුමට ලක් කරනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන් 
ෙම්ක  එක්තරා විධියක ආශ්චර්යයක් කියලායි. අවුරුදු  පහකට  
ඉස්සර  යුද්ධයක් ඉවර කරපු රටක්, ෙම් තරම් ශීඝෙයන් 
සංවර්ධනය වන එක ගැන ෙලොකු පිළිගැනීමක් තිෙබනවා.  ඒකට 
කියන්ෙන් "frontier economies" කියලා. ඒ  ෙගොල්ෙලෝ කියලා 
තිෙබනවා, ෙම් frontier economies  නැත්නම්, second-tier 
economies තිෙබන නිසා ලංකාවත් දැන් මුල් තැනක ඉන්නවාය 
කියලා. BRICS කියන රටවල් ටික දැන් ටිකක් පහළට බැහැලා.  
ඉන්දියාව ටිකක් බැහැලා, දකුණු අපිකාව ටිකක් බැහැලා, 
බසීලයත් බැහැලා.  දැන් ඒ රටවල් බැහැලා  අලුත් රටවල් 
කණ්ඩායමක් ඉදිරියට එනවා. ෙමොනවාද, ඒ රටවල්?  ඉන්දුනීසියා, 
ශී ලංකා, වියට්නාම්, කැම්ෙබෝඩියා, මියන්මාර් කියන රටවල්  
ඉහළම emerging market economies පැත්තට අලුතින් ෙයොමු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි ගරු ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 2014.06.19 දින "Daily Mirror" පුවත් 

පෙත් "MirrorBusiness" කියන අතිෙර්කෙය්  "Sri Lanka can be 
integral part of Asian transformation: ADB Chief" නැමැති 
සිරස්තලය යටෙත් ඇති ලිපිය සභාගත* කරනවා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමා, මට තත්පරයක් ෙදන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
බැහැ, තත්පරයක්වත් ෙදන්න බැහැ.   

කරුණාකර  ෙම් ශුභ පණිවිඩය දීලා, අඩු ගණ ෙන් රැස්වීම් 
තියන ෙකොට, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අභ්යන්තර ගැටුම් තිෙයන 
ෙකොට, එයින් එක් කණ්ඩායමක් ෙහෝ ෙම්වාෙය් යථාර්ථය 
පිළිගන්නා තත්ත්වයට හරවා ගන්න. අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  ෙහොඳ දක්ෂ මන්තීවරෙයක්. ෙම් අදහස් 
පිළිගන්න කියලා ඔබතුමාෙග් ඒ කණ්ඩායමට ෙහෝ   ලබා 
ෙදන්නය කියා ඉල්ලමින් ම ෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 

එකල්හි  ෙව්ලාව අ. භා. 6.30  වුෙයන්  මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2014 ජූලි 08 වන අඟහරුවාදා            
අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ தைலைமதாங்கும்  
உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2014 ைல 08, ெசவ்வாய்க்கிழைம            
பி. ப. 1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Tuesday, 08th July, 2014. 

 

පශ්නවලට  ලිඛිත පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு எ த் ல விைடகள் 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 
 
1 වන පශන්ය   
 

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා විසින් අසා ඇති අද දින 
න්යාය පතෙය් සඳහන් අංක 2905/’12 දරන පශ්නවලට 
පිළිතුරු දීමට අගමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 
කටයුතු අමාත්යතුමා ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා සති ෙදකක් 
කල් ඉල්ලා ඇත.  

1207 1208 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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1ஆம் வினா 

மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் ேகட்கப்பட்ட, 
இன்ைறய ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் உள்ள 2905/'12 இலக்க 
வினா க்கு விைடயளிப்பதற்கு பிரதம அைமச்ச ம் 
ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச மான 
மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன அவர்கள் இரண்  வார 
அவகாசம் ேகாாி ள்ளார். 
 

Question No. 1 

The Hon. D.M. Jayaratne, Prime Minister, Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs, has requested 
two weeks' time to reply Question No. 2905/’12 raised 
by the Hon. Ravi Karunanayake appearing in today’s 
Order Paper. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය  
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


