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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
වරපසාද : අපහාස කිරීෙම් ව්යාපාරය 

சிறப் ாிைம : அவ ப் பிரசாரம்  
PRIVILEGE: VILIFICATION CAMPAIGN   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු රවි කරුණානායක මහතා විසින් 

තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2013 ජුනි මස 05 වන දින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද පිළිබඳ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2012 වර්ෂය සඳහා මඩකලපුව දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්.- [රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්ය ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා] 

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

 
2012 වර්ෂය සඳහා අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- 

[අධිකරණ අමාත්ය ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මහතා] 

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

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 කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා ජාතික ජලජ 
සම්පත් පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන නිෙයෝජිතායතනෙය් (නාරා) 
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

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

 

2012 වර්ෂය සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- 
[සමාජ ෙසේවා අමාත්ය ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා] 
 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා ෙපොල් 
පර්ෙය්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන 
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
 

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා 
ஆேலாசைனக் கு  அறிக்ைககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ 

උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් සභාපති 
ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා විසින් පිළිගැන්වීම - පැමිණ 
නැත.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා 
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள், 
ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 
Languages and Social Integration) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 සහ 2010 වර්ෂ සඳහා රාජ්ය භාෂා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 

999 1000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාර්ෂික වාර්තා සම්බන්ධෙයන් ජාතික භාෂා හා සමාජ 
ඒකාබද්ධතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

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

 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 
Economic Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  චීනවරාය, නාලන්දාපුර, 191/24 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්. ෙපේමදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  සහ 

(2)  කුරුවිට, එරත්න, අඩවිකන්ද ෙගොවිපෙළහි පදිංචි පී.වී. 
අෙබ්වර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පන්නල, තලම්මැහැර, අංක 288 

දරන ස්ථානෙයහි පදිචි ෙක්.එල්. දයානන්ද මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් හය මම 

පිළිගන්වමි.  

(1)  බදුල්ල, හිඳෙගොඩ, ඇල පාර, අංක 30 බී දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.වී.ඩබ්ලිව්. පීරිස ්මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  ෙබ්රුවල, පරණ පාර, අංක 60 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි 
එච්.ඩී.ඒ. බියටිස ්මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(3)  හැටන්, ෙමොරෙහේනගම, ෙකොල්ෙහේන, අංක 130 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.පී. චන්දසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4)  සමන්තුෙර්, ෙල්ක් පාර, තීෙව්ස,් අංක 73 යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.ෙක්. වාෆි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(5)  නිකදළුෙපොත, හුනුෙපොල, මැදගම පදිංචි ආර්.එම්. උක්කු 
බංඩා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(6)  පිළියන්දල, මණ්ඩාවල පාර, සිෙකෝ ගාඩ්න්ස,් අංක 120 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.පද්මා අල්විස ්
මහත්මියෙගන්  ලැබුණු ෙපත්සම.  

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிந்த ர் - 7, இரண்டாம் 

கு க்குத் ெத ,  50 ஆம் இலக்கத்தில் வதி ம்  ஜனாப்  ஐ.எல். 
ஆதம்பாவாவிடம் இ ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவ நான் 
சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා - පැමිණ නැත.  
ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා - පැමිණ නැත.  
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය - පැමිණ නැත 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

ගෙල්වත්ත ජාතික භාෂා අධ්යාපන සහ පුහුණු 
ආයතනය : මූල්ය වංචාව 

கேலவத்த, ேதசிய ெமாழிகள் கல்வி மற் ம் பயிற்சி 
நி வனம் : நிதி ேமாச  

GALEWATTA NATIONAL INSTITUTE OF LANGUAGE 
EDUCATION AND TRAINING : FINANCIAL FRAUD 

2519/’12 

2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) කළුතර දිසත්ික්කෙය්, අගලවත්ත පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ගෙල්වත්ත පෙද්ශෙය් 
පවත්වාෙගන යනු ලබන ජාතික භාෂා අධ්යාපන 
සහ පුහුණු ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා 
විසින් එම ආයතනය තුළ මූල්ය වංචා සිදු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපති විමර්ශන අංශය මගින් 
විමර්ශනයක් පැවැත්වූ බවත්;  

 (ii) එම විමර්ශන කටයුතුවලදී ඔහුෙග් මූල්ය වංචා 
තහවුරු වූ බවට ජනාධිපති ෙල්කම්තුමාට ලිඛිතව 
දන්වා ඇති බවත්;   

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  මුල්ය  වංචා සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා ලැබූෙවකු තවදුරටත් 
ඉහත සඳහන් ආයතනෙය් ෙසේවෙය් තබා ගැනීම මුළු මහත් 
රාජ්ය ෙසේවයම පරිහානියට පත් කිරීමට ෙහේතුවක් වන බව 
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ)  (i) එෙසේ නම්, ඔහු ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීමට  කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්,  එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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ேதசிய ெமாழிகள், ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தின் அகலவத்த பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள கேலவத்த 
எ மிடத்தில் ேபணிவரப்ப கின்ற ேதசிய 
ெமாழிகள் கல்வி மற் ம் பயிற்சி நி வனத்தின் 
பணிப்பாளர் நாயகம் ேமற்ப  நி வனத்தில் நிதி 
ேமாச யில் ஈ பட்டைம சம்பந்தமாக 
ஜனாதிபதி லனாய் ப் பிாிவினால் 
விசாரைணெயான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;  

 (ii) ேமற்ப  விசாரைணகளின்ேபா  இவர் நிதி 
ேமாச யில் ஈ பட்டைம 
உ திப்ப த்தப்பட் ள்ளெதன்ப  ஜனாதிபதி 
ெசயலாள க்கு எ த் லம் 
அறிவிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) நிதி ேமாச  சம்பந்தமாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 
ஒ வைரத் ெதாடர்ந் ம் அேத நி வனத்தில் 
ேசைவயில் ஈ ப த் தல் ஒட் ெமாத்தமான அரச 
ேசைவ ம் சீரழி க்கு உள்ளாக்குவதற்கு காரணமாக 
அைம ம் என்பைத அவர் ெகாள்வாரா?   

(இ) (i) ஆெமனில், இவைர ேசைவயி ந்  
நீக்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபயில் அறிவாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of National Languages and Social 

Integration : 

(a) Is he aware - 

 (i) that an investigation was conducted by the 
Presidential Investigations Unit with regard 
to the financial fraud committed by the 
Director General of National Institute of 
Language Education and Training in the 
Galewatta area of Agalawatta Divisional 
Secretary's Division of the Kalutara 
District;and 

 (ii) that the Secretary to the President has been 
informed in writing that his financial frauds 
were proved in the investigations ? 

(b) Will he admit that allowing an individual who has 
been accused of financial fraud to remain further 
in service in the aforesaid institution is a cause for 
the degradation of the entire Public Service ? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) if so, whether action will be taken to 
dismiss him; and 

 (ii) if so,  the date on which it will be done ? 

(d) If not, why ? 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය.  

(අ)   (i)   ඔව්.  

        (ii)  ඔව්.  

(ආ)   නැත. 

 
ෙචෝදනා ලැබූ පමණින් නිලධාරිෙයකු  ෙසේවෙයන් ඉවත් කළ 

ෙනොහැක. ඊට අදාළ කියා මාර්ගය අනුගමනය කිරීෙමන් අනතුරුව 
තීරණය ගත යුතුය. ආයතනය සංගහය සහ විනය සම්බන්ධෙයන් 
පවතින රජෙය් අෙනකුත් විධි විධාන අනුව සිදු ෙකෙරන විධිමත් 
කියා මාර්ගයක පතිඵල මත, අදාළ විනය බලධාරියා විසින් එම 
නිලධාරියා ෙසේවෙය් තබා ගැනීම ෙහෝ ෙනොගැනීම තීරණය 
ෙකෙර්.  

(ඇ) (i)  නැත. 

ජාතික භාෂා අධ්යාපන හා පුහුණු ආයතනෙය් (NILET)  
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් මූල්ය වංචා සිදු ෙකොට ඇති බවට 
ජනාධිපති විමර්ශන අංශය ෙවත ඉදිරිපත් වූ පැමිණිලි 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් පැවැත්වීෙමන් අනතුරුව, ඔහු 
සම්බන්ධෙයන් විනය  කියාමාර්ග  අනුගමනය කිරීම ආරම්භ විය. 

ඉන් අනතුරුව ආයතන සංගහෙය් දක්වා ඇති පරිදි රාජ්ය 
පරිපාලන අමාත්යාංශය මඟින් හඳුනා ගත් නිලධාරිෙයකු ෙයොදවා 
මූලික පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදි.   

එකී නිලධාරියා විසින් ලබා ෙදන ලද මූලික පරීක්ෂණ 
වාර්තාව, NILET  ආයතනෙය් කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් 
සැලකිල්ලට ගන්නා ලද අතර, එම වාර්තාවට අනුව අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාට ෙචෝදනා පතයක් ලබා දීමට පමාණවත් කරුණු 
ෙනොමැති බවට නිර්ෙද්ශ කරමින්, කළමනාකරණ මණ්ඩලෙය් 
බහුතරයක් විසින් අත්සන්  කරන ලද වාර්තාවක් මා ෙවත එවන 
ලදී. එම වාර්තාව ඇමුණුම 01 වශෙයන් ලකුණු කර ඇත. 

තවද, ඔහු විසින් හැඳුනුම් පත් ෙදකක් ලබා                        
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වාර්තාවක් ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලීමක් කළ 
අතර, එම  වාර්තාව මඟින් ඔහු වරදක් සිදු  ෙකොට  ෙනොමැති බවට 
දන්වා ඇත. එම වාර්තාව ඇමුණුම 02 වශෙයන් ලකුණු කර ඇත. 
 

ඉන් අනතුරුව මූලික පරීක්ෂණ වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ කර තිබූ 
පරිදි ඔහු සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට, අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර ෙදන ලදී. අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු කළ පරීක්ෂණෙයන් පසුව ද ඔහු 
විසින් එවැනි වරදක් සිදු ෙකොට   ෙනොමැති බවට වාර්තාවක් ලබා දී 
ඇත. එම වාර්තාව ඇමුණුම 03 වශෙයන් ලකුණු කර ඇත. 

ඇමුණුම්  සභාගත* කරමි. 

ඉහත කරුණු අනුව NILET ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීමට පමාණවත් කරුණු 
ෙනොතිබූ බැවින්, ඔහු ෙසේවෙයන් ඉවත් ෙනොකෙළමි.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තවද, ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන්, ජාතික භාෂා හා සමාජ   
ඒකාබද්ධතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ද, ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා විසින් විමසීම් සිදු කරන ලද අතර, 
එතුමා මතු කළ සෑම කරුණක්  පිළිබඳවම  සාකච්ඡා  කිරීමට හා  
පිළිතුරු  දීමට  අදාළ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය එම උපෙද්ශක කාරක 
සභා රැස්වීමට  කැඳවන ලදී 

 

(ඇ) (ii)  පැන ෙනොනඟී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

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

ගරු ඇමතිතුමා ඇමුණුමක් හැටියට, අපරාධ පරීක්ෂණ  
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්  ෙම් පුද්ගලයා   නිෙදොස් ෙකොට නිදහස් 
කළාය කියන  ලියවිල්ලක් සභාගත කළා. ඒ ලියවිල්ෙල්  ඡායා 
පිටපතක් මෙග් ළඟත් තිෙබනවා. ෙමොහු පාවිච්චි කරනවා, 
1967.12.26 වන දින උපන් බවට  උප්පැන්න සහතිකයක්. ෙම්  
ලියවිල්ෙල් කියන්ෙන් උපන් දිනය වැරදිලා කියලායි; ෙමොහු 
ඉපදිලා තිෙබන්ෙන්  1965 කියලායි; උප්පැන්නය ලියපු මිනිසුන්ට 
වැරදිලා කියලායි. ඔහු පස්දුන් රට විද්යාපීඨයට ඇතුළත් වන තුරු 
දිගටම ජාතික හැඳුනුම්පත් හදා ගන්ෙන් එක්දහස්නවසිය හැටහෙත් 
වර්ෂෙය් උපන් දිනයටයි. ඔහුම  අයදුම්පත්  පුරවද්දීත්  සඳහන් 
කරන්ෙන් ඒ එක්දහස්නවසිය  හැටහෙත් වර්ෂෙය් උපන් දිනයයි.  
මා ළඟ ලියවිලි තිෙබනවා.  උප්පැන්නය ලියාපු ෙකනාට උපන් 
දිනය  වැරදුණා නම්,  ෙමොහුෙග් අත් අකුරින්ම එක්දහස් නවසිය 
හැට හෙත් වර්ෂෙය් දිනය  සඳහන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකට 
අදාළ ලියවිලිත්  තිෙබනවා.  ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි  ගරු 
කථානායකතුමනි, මා පශ්නය විධියට අහන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 මා අතුරු පශ්නයයි අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කමක් නැහැ. ඔබතුමාට පකාශයක් කරන්න ඕනෑ නම් 

කරන්න. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නයක් විධියට අහන්න.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මා අතුරු පශ්නයක් විධියටයි අහන්ෙන්. ඔහු 1965 අවුරුද්ෙද් 

ඉපදුනාලු. එතෙකොට අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන 
විධියට ඔහු ඉස්ෙකෝලයට ඇතුළත් වී තිෙබන්ෙන් 1973 වර්ෂෙය්යි. 
සාමාන්යෙයන් ළමෙයක් ඉස්ෙකෝලයට ඇතුළත් කරන්ෙන් වයස 
අවුරුදු හෙය්දීයි.  ෙම් කියන   විධියට  වයස අවුරුදු අෙට්දි තමයි  

ෙමොහු පළමු වන ෙශේණියට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමා, ඔබතුමා පිළිගන්නවාද ෙම් ලියවිල්ල පිළිගත ෙනොහැකි 
ලියවිල්ලක්ය කියා? ඔබතුමාත් නීතිඥෙයක්. වයස අවුරුදු අෙට්දි  
බාලාංශයට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, එෙහම නැත්නම් 
පළමුවන ෙශේණියට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ගැන කරන ලද 

පරීක්ෂණෙයන් පසුව එවන ලද වාර්තාව  ඇමුණුම 03 වශෙයන් මා 
සභාගත කර තිෙබනවා. 

එම ඇමුණුෙමහි සඳහන් කරුණු පිළිබඳව ඔබතුමා පශ්නයක් 
මතු කරනවා නම්, එම පශ්නය අප අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ආපසු ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ඔබතුමා දැන් 
මතු කරන පශ්නය අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අප 
ආපසු ෙයොමු කරන්නම්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අන්න ඒකයි අප කියන්ෙන්.  ෙම් ගැන ආපසු සැරයක් ෙසොයා 

බලන්න කියලායි අපි කියන්ෙන්. ෙදවැනි කාරණය, - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවැනි කාරණය ෙනොෙවයි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

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

ෙම් පුද්ගලයා අදට දින කීපයකට පථම තම ආයතනෙය් වැඩ 
කරන ෙසේවිකාවකට රාජකාරි ෙව්ලාව තුළ ඉතාම අසභ්ය විධියට  
බැණ වැදීම පිළිබඳව එම ෙසේවිකාව පැමිණිලි කර තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා එෙහම සිද්ධියක් ගැන දන්නවාද?  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තමුන්නාන්ෙසේ ඔය කාෙගවත් කියමනක් ෙන් කියන්ෙන්. 

අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙන් නඟන්ෙන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රාජකාරි ෙව්ලාව තුළ ඉතා පහත් විධියට කාන්තාවකට ෙම් 

ආකාරෙයන්- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමා අසා තිෙබන මුල් පශ්නයට නම් ෙම් 

අතුරු පශ්නය කිසිෙසේත් සම්බන්ධ නැහැ. නමුත් මම පිළිතුරක් 
ෙදනවා.  ෙම් නිලධාරියා සම්බන්ධෙයන් ෙවනත් කරුණු පිළිබඳව 
යම් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. නිලධාරියාෙග් නම ෙහෝ 
අනන්යතාව ගැන හැර, දැන් ඔබතුමා ඔය අහන පශ්නය ෙම් අසා 
තිෙබන පශ්නවලට සම්බන්ධයක් නැහැ. නමුත් ඔහු පිළිබඳව යම් 
පරීක්ෂණයක් ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා.  
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ අර මම මතු කරපු කාරණය සම්බන්ධවද?  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමා අතුරු පශ්න තුනම අහලා 

ඉවරයි. ෙමෙහම බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා සහෙයෝගය ෙදන්න 
ඕනෑ සභාෙව් කටයුතු කරෙගන යන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු මන්තීතුමා,  එම පරීක්ෂණය කරන්ෙන් ෙසේවිකාවකට 

කරපු කිසි යම් තර්ජනාත්මක පකාශයක් උඩ ෙනොෙවයි. 
 ෙසේවකෙයකුෙගන් නිදහසට කරුණු විමසා අසා තිබූ ලියවිල්ලකට 
ඔහු දුන් පිළිතුරට පසුව ඔහුට එක්තරා විධියකට තර්ජනාත්මකව 
පකාශයක් කිරීම ගැන.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තර්ජනාත්මක පකාශයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
ජනාධිපති විමර්ශන අංශෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා පරීක්ෂණයක් 
කරලා එතුමා ඉතා පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා ෙමන්න ෙම් ෙම් 
ෙචෝදනා තිෙබනවාය කියලා. ඊට පස්ෙසේ අභ්යන්තර- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම එක වතාවක් කිව්වා.  තමුන්නාන්ෙසේට පශ්නය අහන්න 

ඕනෑ නම් එක එක කථා කියන්ෙන් නැතිව පශ්නය අහන්න 
කියලා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අභ්යන්තර පරීක්ෂණයකින් පසුව කියනවා, ඔහු නිෙදොස් ෙකොට 

නිදහස් කරනවාය කියලා. ඒවා අභ්යන්තර පරීක්ෂණවලින් යට 
ගහනවා නම් -එවන් තත්ත්වයක් යටෙත්- ෙමපමණ මුදලක් වියදම් 
කරලා ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකයක් පවත්වා  ෙගන යාෙමන් 
වැඩක් තිෙබනවාද? ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද?  

  
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ පශ්නය නම් අහන්න ඕනෑ මෙගන් ෙනොෙවයි.  එම පශ්නය 

අහන්නට ඕනෑ, ජනාධිපතිතුමාෙගන් ෙහෝ එතුමා ෙවනුෙවන් 
උත්තර ෙදන ෙවනත් ඇමතිවරෙයකුෙගනුයි. එම ජනාධිපති 
විමර්ශන අංශය තබා ගත යුතුද, නැද්ද කියන එක ගැන. මට 
කියන්නට තිෙබන්ෙන්, ආයතන සංගහය අනුවයි රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට විරුද්ධව පරීක්ෂණ පවත්වන්න අපට පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන් කියන එකයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් රාජ්ය පරිපාලන 

අමාත්යාංශෙය් ඒ ෙවනුෙවන් ෙතෝරාගත් නිලධාරින් සමූහයක් පත් 
කරලා සිටිනවා. එවැනි නිලධාරියකුට තමයි එය භාර දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔහු ලබා දුන් වාර්තාව තමයි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
විසින් සලකා බලා ඔහු නිර්ෙදෝෂයි කියලා තීන්දු කෙළේ,  ෙම් 
කියන ලද ෙචෝදනා ගැන.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 3 -2565/'12 - (1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.  

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

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා 
පළාත් සභා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள் ராட்சி, மாகாண 
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 
Local Government and Provincial Councils)  
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලනවා.  

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -2797/'12 - (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික උරුමයන් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් 
ඉල්ලනවා.  

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

 
 

කාන්තා නිෙයෝජනය  : පාර්ලිෙම්න්තුව 
ெபண்கள் பிரதிநிதித் வம் : பாரா மன்றம் 

WOMEN'S REPRESENTATION: PARLIAMENT 
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7.  ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

1007 1008 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) පළමුවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිට හත්වැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුව දක්වා එක් එක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාන්තා නිෙයෝජනය  ෙකොපමණද;  

 (ii) එම එක් එක් කාන්තා නිෙයෝජනය අදාළ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුළු මන්තී සංඛ්යාෙව් 
පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;  

 යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) රෙට් වර්තමාන කාන්තා ජනගහනෙය් පතිශතය අනුව 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාධාරණ නි ෙයෝජනයක් 
ලැෙබන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தலாவ  பாரா மன்றத்தி ந்  ஏழாவ  
பாரா மன்றம் வைரயிலான ஒவ்ெவா   
பாரா மன்றத்தின ம் ெபண்கள் 
பிரதிநிதித் வம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ெபண்கள் பிரதிநிதித் வ ம் 
சம்பந்தப்பட்ட பாரா மன்றத்தின் ெமாத்த 
உ ப்பினர்களின்  எண்ணிக்ைகயில் எத்தைன 
சத தெமன்பைத  ெவவ்ேவறாக ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) நாட் ன் தற்ேபாைதய ெபண்கள் சனத்ெதாைகயின் 
சத தத்தின் பிரகாரம் பாரா மன்றத்தில் நியாயமான 
பிாிதிநிதித் வம் கிைடக்கின்றதா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state separately - 

 (i) women’s representation in each Parliament 
from the First Parliament to the Seventh 
Parliament; and 

 (ii) the said women’s representation in each 
Parliament as a percentage of the total 
number of Members in the relevant 
Parliament? 

(b) Will he inform this House whether there is a fair 
representation as against the percentage of the 
current population of women in the county? 

(c) If not, why? 
 
 

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

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා. 

(අ) (i)  

 
 

 (ii)   

 
  

(ආ) පළමුවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිට හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුව 
දක්වාම කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 4 - සියයට 7  අතර 
මට්ටමක පවතී. වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාන්තා 
නිෙයෝජනය ද සියයට 6ට ආසන්න ෙව්.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා (ආ) ෙකොටසට ෙමොකක්ද දුන්නු 

පිළිතුර? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන ෙකොට අහෙගන ඉන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
(ආ) යන්නට එනම්, රෙට් වර්තමාන කාන්තා ජනගහනෙය් 

පතිශතය අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාධාරණ නිෙයෝජනයක් 
ලැෙබන්ෙන් ද යන්නට දුන් පිළිතුර කුමක්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒකට දුන් පිළිතුර ෙමෙසේයි. පළමුවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිට 

හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව දක්වා කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 4 සිට 
7 දක්වා පවතී. වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාන්තා නිෙයෝජනය 
සියයට 6යි.  එතුමා අහන්ෙන්- 

පාර්ලිෙම්න්තු වර්ෂය  කාන්තා නිෙයෝජනය 

පළමු  පාර්ලිෙම්න්තුව                  11 

ෙදවන පාර්ලිෙම්න්තුව                  13 

තුන්වන පාර්ලිෙම්න්තුව                  12 

හතරවන පාර්ලිෙම්න්තුව                  09 

පස්වන පාර්ලිෙම්න්තුව                  10 

හයවන පාර්ලිෙම්න්තුව                  13 

හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුව                  13 

පාර්ලිෙම්න්තු වර්ෂය  කාන්තා නිෙයෝජනය % 
ගණනක් ෙලස 

පළමු  පාර්ලිෙම්න්තුව                  6.55 

ෙදවන පාර්ලිෙම්න්තුව                  5.78 

තුනවන පාර්ලිෙම්න්තුව                  5.33 

හතරවන පාර්ලිෙම්න්තුව                  4 

පස්වන පාර්ලිෙම්න්තුව                  4.4 

හයවන පාර්ලිෙම්න්තුව                  5.78 

හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුව                  5.78 
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒක සාධාරණද, නැද්ද කියලායි.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සාධාරණ ද, නැද්ද කියලා ඒ පක්ෂ නායකයන්ෙගන්ම 

අහගන්න ඕනෑ. නාම ෙයෝජනා ෙදන්ෙන් නැත්නම්, කාන්තාෙවෝ 
පත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හැබැයි, ඔබතුමා හරියට වැෙඩ් කර තිෙබනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම නීතිය හදලා දීලා තිෙබනවා. කියාත්මක කරන්ෙන් නැති 

එකට මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් මෙග් අතුරු පශ්න ටික අහන්නම්.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා කැමැතියි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩි 

කාන්තා නිෙයෝජනයක් තිෙබනවා නම්. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් අතුරු පශ්න තිෙබනවා. මම ඒවා අහන්නම්.  ගරු 

කථානායකතුමනි, ඒ පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාට 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම බීජිං 
සම්මුතිෙයන් පිළිෙගන තිෙබනවා, තීන්දු තීරණ ගැනීෙම් සභාවල 
කාන්තා නිෙයෝජනත්වෙය් පවර්ධනයක් අවශ්යයි කියලා. ඒ 
වාෙග්ම සහශ සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහාත් -Millennium 
Development Goalsවලටත්- වැඩි කාන්තා නිෙයෝජනත්වයක් සිදු 
විය යුතුය කියන එක මුළු ජාත්යන්තර පජාවම පිළිෙගන 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 51.5ක් කාන්තාවන් 
සිටින ෙමොෙහොතක, විවිධ නිෙයෝජිත සභාවල -පළාත් පාලන, 
පළාත් සභා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්- ෙවනමම reservation list  
එකක්; ෙවනම ෙවන් කිරීමක් හරහා ෙම් රෙට් කාන්තා 
නිෙයෝජනත්වය වර්ධනය කරන්නට ඔබතුමන්ලාෙග් රජය විෙශේෂ 
නීතිමය විධිවිධාන ෙගන එන්නට කටයුතු කරනවාද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා පත් කළ විෙශේෂ කාරක 

සභාෙව් නිර්ෙද්ශ නීතිය බවට පත් කරලා කාන්තාවන්ෙග් 
නිෙයෝජනය වැඩි කර ගැනීමටත්, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා 
පක්ෂ ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී කාන්තාවන් නිලධරයින් බවට පත් කර 
නීතිගත කිරීම ටත් අෙප් ආණ්ඩුව කටයුතු කළා. ෙම් අනුපාතික 
ඡන්ද කමය නිසා කාන්තාව මැතිවරණවලට ඉදිරිපත් වන්ෙන් 
නැහැ. කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි පතිශතයක් ආෙව් ආසන කමය 
තිබුණු කාලෙය්දීයි. ඒක ඇති කිරීම සඳහාත් පළාත් පාලන 

ෙකොට්ඨාස කමය අප දැන් සම්මත කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වාට සහෙයෝගය ෙදන එක තමයි ෙහොඳම 
ෙද්, තවත් ෙම් ජයගහණ වැඩි කර ගන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් පශ්නයට නම් උත්තර 

දුන්ෙන් නැහැ. මා ඇහුෙව් Reservation List එක ගැන. ෙවන් 
කිරීම ගැනයි ඇහුෙව්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒකට උත්තර දුන්නා. ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙහොඳයි. මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය, ගරු ඇමතිතුමනි. 

"මහින්ද චින්තන" පතිපත්තිෙය් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, - [බාධා 
කිරීම්] ඒකට ෙවන නමක් දා ගත්තා නම් මා එම නම උපෙයෝගි 
කර ගන්නවා. මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබන නිසා මා අහන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා, කාන්තාවන්ට "කාන්තා පිළිසරණ", "දිරිය කාන්තා", 
"ෙගදර බුදුන් අම්මාට මුල් තැන" යනාදී වශෙයන් නිෙයෝජිත 
සභාවල වැඩි ෙවන් කිරීමක්; අෙප්ක්ෂකත්වයක්. ෙම් එක 
ෙදයක්වත් කියාත්මක ෙවලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම මා ඔබතුමාට 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ලිංගික අතවර, දූෂණය, ගෘහස්ථ 
හිංසනය වාෙග්ම අපෙයෝජන සහ  පැහැර ගැනීම් -   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකරලා  ෙද්ශන පවත්වන්න ෙගදරදී. දැන්  පශ්න 

අහන්න. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒවා එකක්වත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාන්තාවකට ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට පශ්නය අහන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීතුමියකට එෙහම ෙවලා නැහැ. ඒ 

බව මම ෙගෞරවෙයන් කියන්නට ඕනෑ. ඉතින් ෙමොකටද ෙම් 
පශ්නය අහන්ෙන්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශන පවත්වන්නට ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් මහින්ද චින්තනය කියාත්මක ෙනොකරන නිසායි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙද්ශනවලට ෙවලාවක් තිෙබනවා. ෙම්ක පශ්න සඳහා ෙවන් 

කර ඇති ෙවලාව. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙලස මම 

අහන්නට කැමැතියි දූෂණය, ලිංගික අතවර, ගෘහස්ථ හිංසනය, 
අපෙයෝජන හා පැහැර හැරීම් යනාදී විෂම කියාවන් වර්ධනය වන 
ෙමොෙහොතක ෙම්වා අවම කිරීෙම් හඬ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා රජය නීතිමය පතිපාදන හරහා වැඩි 
කාන්තා නිෙයෝජනත්වයක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවාද කියලා. 
එෙසේ කරනවා නම් ඒ සඳහා විපක්ෂෙය් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නට 
ලැහැස්තියි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එතැන පශ්න ෙදකයි. ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා. දැන් 

තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නයත් අවසන්. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එෙහම අසාධාරණ ෙවන්න එපා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතුමා පශ්න පහක් පමණ ඇහුවා. ෙම් පශ්නය අහලා 

තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන. ෙවන 
ෙවන පශ්න ඇසීම මම හිතන විධියට සාධාරණ නැහැ. කාන්තා 
නිෙයෝජනය වැඩි කිරීමටත්, කාන්තාවන්ට නායකත්වය ෙදන්නත් 
ආණ්ඩුව කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් පළමුෙවනි 
අගාමාත්යවරිය ෙලස ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායිකාව වන 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පත් වුණා. ලංකාෙව් 
ජනාධිපති ධුරයට පළමුෙවන්ම පත් වුණු කාන්තාව චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනියයි. ඇයත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායිකාවක්. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒවා අනුගමනය කරන්න. 
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ඔයිට වැඩිය පතිඵලයක් අත් 
ෙවයි.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා 
සුබ සාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
UNP එෙක් නායකත්වයට ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක 

මන්තීතුමියව පත් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක තමයි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙවලාව ගැනත් සැලකිලිමත් වන්න. 

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

ගරු ඇමතිතුමනි, 2012  Global Gender Gap Report, ඒ 
කියන්ෙන් ස්තී පුරුෂ සමාජ භාවෙය් පරතරය පිළිබඳ දර්ශකය 
අනුව රටවල් 131කින් ශී ලංකාව සිටින්ෙන් 123 වන තැනයි.  

ඒ නිසා ඔබතුමා SIDA පතිපත්තිය පිළිෙගන වැඩි කාන්තා 
නිෙයෝජනත්වයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදන්නට නීතිමය 
පතිපාදන ෙගන එනවාද, නැද්ද? ෙම්ක ෙබොෙහොම සරල පශ්නයක්. 
උත්තරයක් ෙදන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය ඉතාම ෙහොඳයි. නමුත් එතුමා 

නිෙයෝජනය කරන පක්ෂයට ෙම් ගැන කිසිම ස්ථාවරයක් නැහැ. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම අහන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය ගැන. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආණ්ඩුවට එවැනි තීරණයක් ගන්න නම්, ඡන්ද කමය ෙවනස් 

කිරීම වැනි කටයුතුවලදී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකඟතාවක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ආණ්ඩුෙවන් යම් යම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. නමුත් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අනුපාත ඡන්ද කමෙයන් ෙවනස් ෙවන්න 
මුලින් කැමැති වුෙණ් නැහැ. අවුරුදු ගණනාවක් අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කාලය ගත කළා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් හා සම්බන්ධ 
විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දී කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය එක දවසක් සාක්ෂි දීලා එකක් කිව්වා; තව දවසක් සාක්ෂි 
දීලා තව එකක් කිව්වා. ඔබතුමා ෙමවැනි පශ්න අහන ෙකොට ඒ 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව කියවා පශ්න අහනවා නම්, මම ඔබතුමාට 
උදවු ෙවන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
පළාත් පාලන මැතිවරණ සංෙශෝධන පනතට සියයට 25ක 

කාන්තා නිෙයෝජනත්වය ලබා දුන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පළාත් පාලන ෙනොෙවයි,  විෙශේෂ කාරක සභාව.  ඔබතුමා ඒ 

කාරක සභාෙව් වාර්තාව කියවා බලන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 8-2700/'12 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටින අතරම, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නායකත්වයට කාන්තාවක් හැටියට ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක 
මහත්මිය පත් කරන්න කියලා ඉල්ලීමකුත් කරනවා. 

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

 
ගල්ගමුව පලතුරු අපනයන ව්යාපෘතිය : විසත්ර 
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9. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශ  ී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය මැදහත් වීෙමන් 
ගල්ගමුව ප ාෙද්ශීය ෙල්කම් බල ප ෙද්ශෙය් 
පවත්වා ෙගන යනු ලබන පලතුරු අපනයන 
ව්යාපෘතිය ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) එම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීෙම් අරමුණ කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා අරමුදල් සපයා ගත් ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iv) ඒ යටෙත් ප තිලාභ ලබන පවුල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත ව්යාපෘතිය ආරම්භ කළ වර්ෂෙය් සිට ෙම් 
දක්වා එක් එක් පලතුරු වර්ගෙය් වාර්ෂික 
නිෂ්පාදනය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (vi) එම නිෂ්පාදන අපනයනය කරනු ලබන රටවල් 
කවෙර්ද; 

 (vii) එකී රටවල් ෙවත වාර්ෂිකව අපනයනය කරනු 
ලැබූ පලතුරු වර්ග සහ ඒවාෙය් ප මාණයන් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (viii) ෙම් වන විට එම ව්යාපෘතිය ලබා ඇති ප ගතිය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) இலங்ைக ச ர்த்தி அதிகாரசைபயின் 

தைலயீட் டன் கல்க வ பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவில் ேபணிவரப்ப ம் பழங்கள் ஏற் மதிக் 
க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் 
ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கான நிதி ெபறப்பட்ட வழி ைற 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அதன் கீழ் பயன்ெப ம் கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்  
ெதாடக்கம் இ வைர ஒவ்ெவா  பழ வைகயின் 
வ டாந்த உற்பத்தி ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப ம் 
நா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  நா க க்கு வ டாந்தம் ஏற் மதி 
ெசய்யப்ப ம் பழ வைககள் மற் ம் அவற்றின் 
அள  ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (viii) தற்ேபா  இந்தக் க த்திட்டம் அைடந் ள்ள 
ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Economic Development: 

(a) Will he state - 
 (i) the date on which the Fruit Export Project 

conducted in the Galgamuwa Divisional 
Secretary's Division, with the intervention 
of the Sri Lanka Samurdhi Authority was 
commenced; 

 (ii) the objectives of commencing the aforesaid 
project; 

 (iii) the manner in which the funds were raised 
for that purpose; 

 (iv) the number of families benefited by that; 
 (v) the annual production of each fruit from the 

year of commencement of the above 
project up to now separately; 

 (vi) the countries to which the aforesaid 
products are exported; 

 (vii) separately, the varieties of fruits and their 
quantities annually exported to the said 
countries; and 

 (viii) the progress achieved by the aforesaid 
project by now ? 

(b) If not, why? 
 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා  
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon. Susantha Punchinilame) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)  ව්යාපෘතිෙය් නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කර 
ඇත්ෙත් 2003.11.04 දිනය.  

  ඊට අදාළ ව්යාපෘති වාර්තාව අපනයන සංවර්ධන 
මණ්ඩලය විසින් සකස ් කර ඇති අතර, ෙමම 
ව්යාපෘතිය ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සියයට 51ක්, 
ගාමීය කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සියයට 16ක්, 
රාජාංගනය අපනයන නිෂ්පාදන ජනතා සමාගම 
සියයට 28ක්, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 
සියයට 5ක් වශෙයන් ෙකොටස ් දායකත්වය මත 
සැලසුම් කර ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය ෙම් සඳහා දායක වී 
ඇත්ෙත් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලෙයන් කරන 
ලද ඉල්ලීමකට අනුව රාජාංගනය අපනයන 
නිෂ්පාදන ජනතා සමාගම ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ 
සියයට 28ක ෙකොටස ් පමාණය එම සමාගම 
ෙවනුෙවන් මිලදී ගැනීෙමනි. 

 (ii)  ෙමම ව්යාපෘතිෙයහි මූලික අරමුණ වූෙය් ගල්ගමුව 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල පලතුරු වගා කරනු 
ලබන ෙගොවීන්ෙග් ඵලදාව සඳහා සාධාරණ මිලක් 
ලබා දීම තුළින් ඔවුන්ෙග් ආදායම් තත්ත්වය 
වර්ධනය කිරීමය. 

 (iii)  ඇසත්ෙම්න්තු මුදලින් සියයට 51ක් ෙපෞද්ගලික 
අංශය (Cecil Food (Pvt.) Limited)  විසින් ද, 
සියයට 16ක් ගාමීය ආර්ථික අමාත්යාංශය විසින්ද, 
සියයට 5ක් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින්ද 
අරමුදල් ෙයොදවා ඇත.  ඉතිරි සියයට 28 සඳහා ශී 
ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය මඟින් ෙයොදවා ඇත.  

 (iv),  (v), (vi), (vii)  

   ෙමම ව්යාපෘතිෙය් නිෂ්පාදනය, ෙමෙහයවීම 
පිළිබඳ පූර්ණ වගකීම (Cecil Food (Pvt.) 
Limited) නමැති ෙපෞද්ගලික සමාගම විසින් දරා 
ඇති බැවින් පශන් අංක (iv), (v), (vi), (vii)ට 
අදාළව පිළිතුරු සැපයීමට අවශ්ය ෙතොරතුරු 
සමෘද්ධි අධිකාරිය සතුව ෙනොමැත. 

 (viii)  ෙමම ව්යාපෘතිය (Cecil Food (Pvt.) Limited) 
නමැති ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් විසින් 
පවත්වාෙගන ගිය අතර වර්තමානෙය් ෙවනත් 
ආයතනයක් වන (CBL - Ceylon Biscuits 
Limited) ආයතනය විසින් පවත්වාෙගන යන 
බවට ෙතොරතුරු වාර්තා වී ඇත. පෙද්ශෙය් අඩු 
ආදායම්ලාභී ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන ෙමම 
සමාගමට අෙළවි කිරීෙමන් ඔවුන් විසින් ආදායම් 
උපයනු ලබයි.  

  ෙමම ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් සමෘද්ධි අධිකාරිය 
විසින් ආෙයෝජනය කර ඇති මුදල ලබා ගැනීමට 
එම සමාගම සමඟ කීප අවසථ්ාවකදීම සාකච්ඡා 
කරන ලදී. ඒ අනුව අදාළ සමාගෙමන් සමෘද්ධි 
අධිකාරිය ෙවත ලබා දී ඇති ෙකොටස ්සහතික පතය 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කර එම 
මුදල ලබා ගැනීම සඳහා නීතිමය පියවර ගැනීමට 
කටයුතු ෙම් වන විට සිදු කර ඇත. ෙම්                  
අනුව නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සලකා බලා ෙම් වන විට 
එන්තරවාසි ලිපියක් යැවීමට කටයුතු කරන බව 
සමෘද්ධි අධිකාරිය ෙවත දන්වා ඇත. 

  ෙකෙසේ ෙවතත් දැනට ෙමවැනි ව්යාපෘතීන් 
කියාත්මක ෙනොවන අතර, ඒ ෙවනුවට 
සමෘද්ධිලාභීන්ට ඍජුව සහන සැලසීම සඳහා වන 
වැඩසටහනක් පමණක් කියාත්මක කරනු ලබයි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිතුර අනුව ෙබොෙහොම පැහැදිලි 

ෙවනවා, ගල්ගමුව පලතුරු අපනයන සැකසුම් මධ්යස්ථානය සඳහා 
ආණ්ඩුව -අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයත්, සමෘද්ධි අධිකාරියත්- 
විශාල මුදලක් වියදම් කරලා තිෙබන බව. දැන් ඒක වහලා දාලායි 

තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙවන කවුරුවත් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. 
 ෙමොකක්ද ෙවන ෙකොම්පැනියක් පාවිච්චි කරනවා කියලා 
ඔබතුමාට එවලා තිෙබන්ෙන් අසත්ය ෙතොරතුරක්. 

 
මම අහන්න කැමැතියි, ෙම් විධිෙය් අසාර්ථක ව්යාපෘතිවලට 

මුදල් වියදම් කර තිෙබන නිලධාරින්ට විරුද්ධව ඔබතුමන්ලා 
ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද කියලා. ෙකෝටි ගණනක් මුදල් ෙම් සඳහා 
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු නීතිපති 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කරලා අවශ්ය උපෙදස් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. එම සිද්ධියට නිලධාරින් 
සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්නවා නම් නීතිපති උ පෙදස් ලැබුණු වහාම අපි 
ඒ අයට විරුද්ධව අවශ්ය නීතිමය කියා මාර්ග ගන්නවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රජෙය් නිලධාරින්ට විරුද්ධව කියා කරන්න නීතිපති 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවන්න ඕනෑ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන් ෙවනත් කාරණා සඳහායි. 
ෙමම ව්යාපෘතිෙය් කටයුතු සම්බන්ධව අදාළ සමාගම්වලට 
විරුද්ධව නඩු පැවරිය යුතුද, නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න 
නම් ඒකට ෙයොමු කළ හැකියි. නමුත් ෙමවැනි අසාර්ථක 
ව්යාපෘතිවලට මුදල් ෙවන් කළ නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කළ යුතු ආකාරය මුදල් ෙරගුලාසිවල - FR වල - හා ආයතන 
සංගහෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ හරහා 
කියාත්මක ෙවන්න කියායි මම කියන්ෙන්. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු මන්තීතුමනි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපට අවශ්ය 

කරන උපෙදස් ලැබුණාට පස්ෙසේ, ඔබතුමා කියන පරිදි අදාළ 
නිලධාරින්ට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගන්න අපට පුළුවන්. නමුත් 
ෙම්ක හවුල් ව්යාපාරයක් වශෙයන් කර ෙගන ගිහිල්ලා, පාලනය 
කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ ෙපෞද්ගලික සමාගමයි. ඒ අතරතුර සිදු වුණු 
ෙද්වල් පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරන්න ඕනෑ, ෙකොෙහොමද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. විමර්ශනය කරලා තමයි අවසානෙය්දී අපි 
තීන්දුවකට යන්ෙන්, ඒ නිලධාරින් සම්බන්ධ නම් ඒ අයට විරුද්ධව 
කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, පසු විපරමක් කරන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කරුණ ගැන අපි දිගටම COPE 

එෙක්දීත් මතු කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා නැවතත් 
කියන්ෙන්, ෙම්කට ආයතන සංගහය අනුව සහ මුදල් ෙරගුලාසි 
අනුව වැඩ කරන්න කියලායි. දැන් අවුරුදු 10ක් පසු ෙවලා ඉවරයි. 
2003 පටන් ගත්ත ව්යාපෘතිය 2013 වන ෙකොට වසා දාලා ඉවරයි. 
ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය ෙමපමණ කාලයක් ඒ සම්බන්ධව 
කටයුතු කරන්න අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා 
තිබුෙණ් නැත්ෙත් ඇයි?  
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[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා] 
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ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන පරිදි සහ මා කලින් පකාශ 

කළ පරිදි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් උපෙදස් ලැබුණාට පසුව 
අවශ්ය කරන කියාදාමයන් ගන්න අපි කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් ගැන COPE එෙක් දී කථා කරන්න පටන් ගත්ෙත් 2006 

දීයි.  
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔව්, COPE වාර්තාෙවත් ෙම් ගැන කියලා තිෙබනවා.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තවම ෙමොකුත් ෙවලා නැහැෙන්. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
අපි අලුෙතන්ෙන් ෙම් අංශය භාර ගත්ෙත්. ඉදිරිෙය්දී කටයුතු 

කරන්නම්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ෙම්වා ගැන ටිකක් ෙසොයන්න ඕනෑ. 

 
 

පතිව හගත කළ ෙසලසට්ියල් ටවර්ස ්: විසත්ර 
ெசலஸ்ாியல் டவர்ஸ்' மீள்நிர்மாணம்: விபரம் 
RESTRUCTURING OF CELESTIAL TOWERS: DETAILS 
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10.ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) 2011 අංක 43 දරන පනත යටෙත් රජයට        
පවරන ලද ෙසලසට්ියල් ටවර්ස ් (ෙසලින්ෙකෝ 
ඉන්ෙවසට්්මන්ට් සමාගම් සමූහය) සම්බන්ධෙයන් 
සිදු කර ඇති පතිව හගත කිරීම කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත සඳහන් කළ ෙද්පළ පුළුල් කිරීම සහ 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කිසි යම් 
ආෙයෝජකෙයකුට භාර දී  තිෙබ්ද;   

 (iii) එෙසේ නම්, එම ආෙයෝජකයාෙග් සහ අදාළ 
සමාගෙම් අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) නව ආෙයෝජකයා ෙවත භාරදී ඇති ඉහත සඳහන් 
ෙද්පළ ෙවනුෙවන් කර ඇති සමසත් ආෙයෝජනය 
කවෙර්ද;   

 (ii) ඉහත සඳහන් ෙද්පළ සංවර්ධනය කිරීම 
ෙවනුෙවන් අෙනකුත් ආෙයෝජකයන්ෙගන් 
ඉදිරිපත් වී තිබූ රුපියල් බිලියන 6.8ක් සහ රුපියල් 
බිලියන 8.5ක් වූ ෙයෝජනා පිළිබඳව අදාළ 
බලධාරින් දැන සිටිෙය්ද;  

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) (i) අද වන විට ඉහත සඳහන් කළ ෙද්පෙළහි නිසි 
බලධාරින් කවුරුන්ද;  

 (ii) රජය විසින් ඉහත සඳහන් නිසි බලධාරින්ට 
මාසිකව ෙගවනු ලබන ෙව්තනය ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත සඳහන් කළ නිසි බලධාරින්ට ෙගවනු ලබන 
සමසත් ෙව්තනය සහ දීමනාවල වටිනාකම 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
தலீட்  ஊக்குவிப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(ஆ) (i) 2 0 1 1ஆம் ஆண் ன் 43ஆம் இலக்க 
சட்டத்தின்கீழ் அரசாங்கத் க்கு உாித்தாக்கப் 
பட்ட, 'ெசலஸ்ாியல் டவர்ஸ்' (ெச ங்ேகா 

தலீட்  கம்பனிக் கு மம்) ெதாடர்பாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மீள்நிர்மாணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ெசால்லப்பட்ட ஆதனம் விஸ்தாிப்  மற் ம் 
ேமம்பாட் க்காக எவேர ம் தலீட்டாள க்கு 
ைகயளிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாெறனில், தலீட்டாளாின் 
ெபயர்கைள ம் சம்பந்தப்பட்ட கம்பனியின் 
பணிப்பாளர்கைள ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) திய தலீட்டாள க்கு ைகயளிக்கப்பட் ள்ள 
ேமற்கூறிய ஆதனத் க்கான ெமாத்த 

தலீட்ைட ம்; 

 (ii) அேத ஆதனத்ைத ேமம்ப த்த, பிற 
தலீட்டாளர்களினால் பா 6.8 பில் யன் 

மற் ம் பா 8.5 பில் யனிற்கான 
பிேரரைணகைளப் பற்றி அதிகாாிகள் 
அறிவார்களா என்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(இ) (i) இன் ள்ளவா  இந்த ஆதனத் க்குப் 
ெபா ப்பான தகுதிவாய்ந்த அதிகாாிகைள ம்; 

 (ii) அரசாங்கத்தினால் இத் தகுதிவாய்ந்த 
அதிகாாிக க்குச் ெச த்தப்ப ம் மாதாந்த 
ஊதியத்ைத ம்; 

 (iii) ேமற்கூறிய தகுதிவாய்ந்த அதிகாாிக க்குச் 
ெச த்தப்ப ம் ெமாத்த ஊதியத்ைத ம் 
ப கைள ம் 

 அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல் ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Investment Promotion:  

(a) Will he state - 

 (i) the restructuring taken place in respect of 
Celestial Towers (Ceylinco Investment 
Group of Companies) vested in the 
Government under the Act, No.43 of 2011; 

 (ii) whether the said property has been handed 
over to any investor for expansion and 
development; and 

 (iii) if so, the names of the investor and the 
directors of the related company? 

(b) Will he also state - 

 (i) the total investment for the aforesaid 
property which has been handed over to the 
new investor; and 

 (ii) whether the authorities were aware of the 
proposals of  Rs. 6.8 billion and Rs. 8.5 
billion from other investors to develop the 
same property? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) the competent authorities of the said 
property as at today; 

 (ii) the monthly remuneration paid to the said 
competent authorities by the Government; 
and 

 (iii) the total remuneration and allowances paid 
to the aforesaid competent authorities? 

(d) If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන 
පවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் யாப்பா அேபவர்தன - தலீட்  
ஊக்குவிப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 
INVESTMENT PROMOTION) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) 2011 අංක 43 දරන ඌන කියාකාරි ව්යවසායන් හා 
ඌන උපෙයෝජිත වත්කම් පුනරුදය කිරීෙම් පනත 
යටෙත්, භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් ෙවත 
2011.11.11 දින පැවැරුණ ෙසලින්ෙකෝ සමාගම් 
සමූහයට අයත් ෙසලිසට්ියල් ටවර්ස ් ෙද්ෙපොළ, 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත ඉදිරිෙය්දී 
ෙකොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිත ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුව ෙවනුෙවන් සියලු 
පහසුකම්වලින් සමන්විත ෙහෝටල් සංකීර්ණයක් 
බවට කඩිනමින් පුනරුදය කිරීමට නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ඇත.  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වාර්තා කරන පරිදි,  එම 
ෙද්ෙපොළ නැවත පුනරුදය කිරීම සඳහා ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව 
ඇතුළු රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතනවල ෙකොටස් 
දායකත්වෙයන් යුතුව ස්ථාපනය කළ සීමාසහිත කැන්විල් 
 ෙහෝල්ඩින්ග්ස් ෙපෞද්ගලික සමාගමට අනූනව (99) අවුරුද්දකට 
බදු දීමට අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කර තිෙබ්. 

ඒ අනුව පිහිටුවන ලද සීමා සහිත කැන්විල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් 
ෙපෞද්ගලික සමාගම එකම හවුල්කරු සහ ආෙයෝජකයා වශෙයන් 
නම් කරමින්, ආෙයෝජන මණ්ඩල පනෙත් අවශ්යතා මත 
සංස්ථාපනය කළ, සීමාසහිත සිෙනෝ ලංකා ෙහොෙටල්ස් සහ ස්පා 
පුද්ගලික සමාගම  විසින් කාමර 475ක සුපිරි තරු පෙහේ 
ෙහෝටලයක් සහ ෙසේවා බද්ද නිවාස 90ක් සහිත ව්යාපෘතියක් එම 
ෙද්ෙපොළ මත කියාත්මක කිරීමට ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇත. ෙමයට අමතරව ෙමම ව්යාපෘතිය 2008 
අංක 14 දරන පන ත යටෙත් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් 
ෙලස පිළිෙගන ඇත. 

 (ii) ඔව්. සීමා සහිත කැන්විල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස ්
ෙපෞද්ගලික සමාගම විසින් බදු පදනම මත 
භාරගත් ෙමම ෙද්ෙපොළ, එම සමාගෙම් එකම 
ආෙයෝජකයා වශෙයන් නම් කරමින් සීමාසහිත 
සිෙනෝ ලංකා ෙහොෙටල්ස ් සහ සප්ා පුද්ගලික 
සමාගමට පුළුල් කිරීමට හා සංවර්ධනය කිරීමට 
භාර දී ඇත. 

 (iii) ෙමම ෙද්පළ සංවර්ධනය කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කිරීමට ආෙයෝජන මණ්ඩල පනෙත් 
අවශ්යතා මත සංසථ්ාපනය කළ "සී/ස සිෙනෝ 
ලංකා ෙහොෙටල්ස ්සහ සප්ා පුද්ගලික සමාගෙම්" 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පහත දැක්ෙව්.  

   01. ගාමිණී ෙසේදර ෙසනරත් මහතා 

  02. පියදාස කුඩාබලෙග් මහතා 

  03. ආඩම්බරෙග් ෙමෝදන්න ෙමොහාන් ද අල්විස ්
     මහතා 

  04. එච්.ෙක්.ඩී.ඩබ්ලිව්.එම්. නීල් බණ්ඩාර 
හපුහින්න  මහතා 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් ෙද්පළ රජයට පවරා ගන්නා අවසථ්ාෙව් 
වටිනාකම රුපියල් බිලියන 4.8ක් ෙලස රජෙය් 
පධාන තක්ෙසේරුකරු සඳහන් කර ඇති බව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් වාර්තා කර 
ඇති අතර, සී/ස සිෙනෝ ලංකා ෙහොෙටල්ස ් සහ 
සප්ා පුද්ගලික සමාගම විසින් ෙමම  ආෙයෝජන 
සමාගම හරහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
158.8ක ආෙයෝජනයකින් යුත් ව්යාපෘතියක් ෙමම 
ෙද්පළ මත කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති 
බවත් ආෙයෝජන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ අයදුම් 
පෙත් සඳහන් කර ඇත. 

 (ii) සී/ස සිෙනෝ ලංකා ෙහොෙටල්ස ්සහ සප්ා පුද්ගලික 
සමාගම විසින් ආෙයෝජන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
කරන ලද අයදුම් පෙතහි ෙමවැනි විසත්රයක් 
සඳහන් කර නැත.  

(ඇ) (i) ෙමම ව්යාපෘතිය ආෙයෝජන මණ්ඩල පනත 
යටෙත් කියාත්මක කරනු ලබන්ෙන් සී/ස සිෙනෝ 
ලංකා ෙහොෙටල්ස ්සහ සප්ා යන පුද්ගලික සමාගම 
විසිනි. ෙමම ෙද්පෙළහි නිසි බලධාරින් වන්ෙන් 
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් අවශ්යතාවන්ට අනුව 
සංසථ්ාපනය කළ සී/ස සිෙනෝ ලංකා ෙහොෙටල්ස ්
සහ සප්ා පුද්ගලික සමාගමය. 2014 වසෙර් අග 
භාගෙය්දී තරු පෙහේ සුපිරි ෙහෝටලයක් ෙලස ෙමම 
ව්යාපෘතිය සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා විවෘත 
කිරීමට නියමිතය. 

 (ii) සී/ස සිෙනෝ ලංකා ෙහොෙටල්ස ්සහ සප්ා පුද්ගලික 
සමාගම විසින් සිය අයදුම් පෙත් සමාගෙම් ෙසේවක 
ෙහෝ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පඩි නඩි පිළිබඳ විසත්ර 
ආෙයෝජන මණ්ඩලයට වාර්තා කර නැත.  

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්.   

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි සවිස්තර උත්තරයක් 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්. ඔබතුමා කිව්වා ෙමය කැබිනට් 
අනුමැතියක් මඟින් සයිෙනෝ ලංකා ෙකොම්පැනියට දීලා තිෙබනවා 
කියලා. ෙමය ඒ ෙකොම්පැනියට දීලා තිෙබන්ෙන් ෙටන්ඩර් එකක් 
මඟින්ද; එෙහම නැත්නම් සිතා බලා, එහි දන්නා පුද්ගලයන් සිටින 
නිසාද? කැබිනට් මණ්ඩලය ෙමොන මතයකට අනුවද ෙමය 
පාග්ධනය අඩුෙවන් තිෙබන ෙකොම්පැනියකට දීලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ආෙයෝජනය පිළිබඳ අයදුම් පතයක් අනුමත කරලා ආවාට 

පස්ෙසේ ඒ ආෙයෝජනය පිළිබඳ කටයුතු කිරීම පමණයි අපට   
තිෙබන්ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරපු ඒවා ෙහෝ ගත්ත 
තීන්දු පිළිබඳ උත්තර ෙදන්න අපට හැකියාවක් නැහැ.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇමතිතුමනි, කැබිනට් මණ්ඩලය කියන්ෙන් ෙවනත් සුවිෙශේෂ 

ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරු 
ජනතාවට වග කියන - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අපට අෙයෝජන මණ්ඩලය ෙටන්ඩර් කරන - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් පශ්නය අහගන්න. කැබිනට් මණ්ඩලය ජනතාවට වග 

කියන්න අවශ්යයි. ඒ අයට ඕනෑ විධියට, හිතුමතෙය් ෙම්වා ෙදන්න 
බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් නීති ඇති කරලා, රුපියල් ෙකෝටි 
500ක වටිනාකමක් ඇති ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනියක් පවරා ෙගන, 
පාග්ධනය අඩුෙවනත් තිෙබන තවත් ෙකොම්පැනියකට රුපියල් 
ෙකෝටි 300කට  භාර දීලා  ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙමය ලබා ගන්න ෙක්පීඑම්ජී සමාගෙමන් රුපියල් ෙකෝටි 
9,000කට ෙටන්ඩර් පතක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒවා ෙනොතකා  
අඩු මිලට - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
නැහැ. ඒක වැරැදියි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් සමාගම 

සම්පූර්ණෙයන් රජයට අයිතියි. ෙමය ෙපෞද්ගලික සමාගමක් 
ෙනොෙවයි. ෙමතුමා කියන්න හදන්ෙන් ෙමය ෙපෞද්ගලික 
සමාගමක් කියලායි. ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, ලාෆ්ස ්සමාගම 
රජෙය් සමාගම්. ෙමතුමන්ලා ෙපෞද්ගලීකරණය කරපු සමාගම් 
තමයි ආණ්ඩුවට පවරා ෙගන ආණ්ඩුව විසින්  කර ෙගන යන්ෙන්. 
ෙමයින් අපි ෙහොඳ ෙදයක් ඔප්පු කරලා තිෙබනවා, ආණ්ඩුවට -
රජයට- ෙම්වා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ෙටන්ඩර් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් කියා පටිපාටිය අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. එය රජෙය් 
ආයතනයකටයි  දීලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න කලින් 

ෙදවන පශ්නය සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් අහන්නම්. ෙමය 

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙකොම්පැනියක්. ෙසලස්ටියල් ටවර්ස් 
කියන්ෙන් ෙසලින්ෙකෝ ඉන්ෙවස්ට්මන්ට් සමාගම් සමූහෙය් 
ෙකොම්පැනියක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
නැහැ, නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2011 ෙනොවැම්බර් 11වන දා පවරා ගත් ෙකොටසක් තමයි  ෙම් 

දීලා තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද  යටෙත් ෙපෞද්ගලික 
ෙදයක් අත්පත් කර ෙගන -රජෙය් ෙකොම්පැනියක් තුට්ටු ෙදකට 
දීලා- අවුරුදු 5කට පසුව එය ෙපෞද්ගලීකරණයට ෙයොමු කරනවා 
නම් ෙමොන අපරාධයක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙමය ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදනවා කියා ඔබතුමන්ලා පූර්ව 

නිගමනයකට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
  
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක අපි දන්නවා ෙන්. ආණ්ඩුව පට්ටපල් ෙබොරුව, වංචාව 

කරන්ෙන් ඔ ෙහොම ෙන්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
රජෙය් ආයතන විසින් පවත්වා ෙගන - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගාමිණී ෙසනරත් කියන්ෙන් කවුද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගාමිණී ෙසනරත් කියන්ෙන් පුද්ගලෙයක්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔහු ජනාධිපතිෙග් උපෙද්ශක; කාර්ය මණ්ඩල පධානියා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
එතුමා අද මහජන බැංකුෙව් සභාපති. තවත් ආයතන කිහිපයක 

සභාපති. එතුමා ෙහට - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ නිසා ෙටන්ඩර් එන ඒවා ඔක්ෙකොම දන්නවා ෙන්. ෙකොෙළේ 

වහලා - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
එතුමා ෙහට සභාපති ෙනොෙවන්න පුළුවන්. එතුමාෙග් තනතුර 

විතරයි තිෙබන්ෙන්. එතුමා ෙහට සභාපති තනතුරින් ඉවත් 
වුෙණොත් ෙවනත් කවුරුන් ෙහෝ  පත් කරයි.  එතුමාට  ෙම් සමාගම 
දීලා නැහැ ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙකොම්පැනියට එතුමා අයිතියි.  ඒ ෙකොම්පැනි එක, සයිෙනෝ 

ලංකා ෙකොම්පැනිය - 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නය අහන්න. කථා පවත්වන්න එපා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙමය මිනිසුන් ෙකොටස් ෙයොදලා තිෙබන සමාගමක්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙන් කථානායකතුමනි, වැදගත් ඇමතිවරයකුෙගන්, උත්තර 

ෙදන ඇමතිවරයකුෙගන් මා ෙම් පශ්නය අහනවා. ෙකොෙළේ වහලා 
උත්තර ෙදන්න එපා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
නැහැ, ෙකොෙළේ වහන්ෙන් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙකොෙළේ වහන්ෙන් දක්ෂකම නිසා ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කථානායකතුමාත් ෙහොඳ උත්තර ෙදනවා. ඒකත් ඇති. 

ෙමන්න, ෙකොෙළේ වහලා වැඩ කරන දක්ෂ ඇමති, කථානායකතුමා 
කියනවා නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්  ආයතනෙය් සියලුම ෙකොටස් මහ 

ජනතාව සතු ෙකොටස්. ෙමය රජෙය් ආයතනයක්. ෙම් ගැන තර්ක 
කරලා වැඩක් නැහැ. සභාපති ෙවන්න පුළුවන්ෙන් ඕනෑ ෙකනකුට. 
ඔබතුමා ''සෙතොෙසේ'' හිටපු කාලෙය්  ඒ ගැන දන්නවා ඇති ෙන්. 
සෙතොස රජෙය් ආයතනයක්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, නැහැ. සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. ෙම්, ෙනොමඟ යවන 

අසත්ය පකාශ. ඔබතුමා දක්ෂ ෙවන්න පුළුවන්. මම කියනවා, 
ෙසලින්ෙකෝ ආයතනය, - 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙම් ආයතනය ෙපෞද්ගලික අංශයට-[බාධා කිරීමක්]   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය 

අහන්නම්.   

ෙසලින්ෙකෝ ආයතනෙය් තැන්පත්කරුවන් 22,000ක් විතර 
ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් 110 ෙදෙනක් විතර මැරිලා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඒ සමූහ ආයතනය තැන්පත්කරුවන්ට ෙගවන්න තිෙබනවා, 
රුපියල් ෙකෝටි 8,800කට වැඩිය. ෙම් ආයතනය ෙම් වාෙග් තුට්ටු 
ෙදකට විකුණුවාම ඒෙකන් රුපියල් ෙකෝටි 3,500ක් - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
තුට්ටු ෙදකට විකුණලා නැහැ. වැරදි ආකල්පයක් ෙදන්න එපා. 

ෙකොෙහේටද විකුණලා තිෙබන්ෙන්?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉන්න මෙග් පශ්නය අහනකල්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒක රජෙය් ආයතනයකින් අර ෙගන තිෙබන්ෙන්.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉන්න, මෙග් පශ්නය අහනකල්. ඔබතුමා ලස්සණට උත්තර 

ෙදනවා ෙන්. නමුත් ඉස්සර ෙවලා මෙග් පශ්නය අහන්නෙකෝ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශීය සමාගමකට ෙම් ආයතනය දුන්නා 

නම් අද ෙකොෙහොම ෙවයිද? ෙම් සමාගම දීලා තිෙබන්ෙන් රක්ෂණ 
සමාගම, ලාෆ්ස ්සමාගම  ඇතුළුව එකට හැදුණු  සමාගමකට.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් පශ්නය ඉස්ෙසල්ලා අහගන්නෙකෝ. ඊට පස්ෙසේ උත්තර 

ෙදන්නෙකෝ. ඕනෑ විධියකට, ෙකොෙළේ වහලා උත්තර ෙදන්නෙකෝ. 
මම කියන්ෙන් ෙසලින්ෙකෝ ආයතනෙය් තැන්පත්කරුවන්ට- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අගවිනිශ්චයකාරිය  ඉවත් කළාම  කිරිබත් කාලා ෙජොලි කරපු  

අයට- [බාධා කිරීමක්]   
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ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
පශ්නය අහන්ෙන් නැහැ ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! There is a point of Order being raised.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir,  you have told this Member innumerable times not 

to deviate from the Standing Orders. He is doing this 
everyday.  

අද ෙකෝට් එකයි, සූට් එකයි නැති කර ෙගන විනිමය වංචා 
කරලා   

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

ඇවිල්ලා ෙමතැන කථා කරනවා. ඒකයි කියන්ෙන්. ෙහොඳ 
මිනිසුන්ට ගහන්න එපා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අන්න, අවුස්සනවා. ඒක point of Order  එකක් ෙනොෙවයි. 

Point of Order එකක් මතු කරන ෙකොට එහි වැදගත්කමකුත් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා එයට සීමා වුණා නම් ෙහොඳයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොකක්ද? ඔබතුමාත් ඔතුමාෙග් රීති පශ්නය අහන්න. 

ඔබතුමාෙග් මතය කියන්න යන්න එපා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමා ෙචෝදනාවක් කළා ෙන්. මෙග් නම කියපු නිසා ෙම් 

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

නැති මන්තීට කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට ඇවිත් ඒක 
කියන්න කියලා. මම උසාවිෙය්දී - [බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒකත් පශ්නයක්. අතුරු පශ්න තුන ඉවරයි. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට ඇවිල්ලා කියන්න. ෙකොන්දක් 

නැති -[බාධා කිරීමක්]  එළියට ඇවිල්ලා කියන්න, ෙකොන්දක් 
නැති පුත්තලෙම් ඉන්න කකුල් හතෙර් සත්තු.  

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

එළියට ඇවිල්ලා ඒක කියන්න ෙකොන්දක් නැහැ. ෙම්ක ඇතුෙළේ 
විතරයි කියන්ෙන්. වරපසාද  නිසායි ඒක කියන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සභාෙවන් පිටදී ඒකටත් අවස්ථාවක් සලසලා ෙදන්නම්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 

වන්දි මුදල අපි ෙදන්නාම එකට- [බාධා කිරීමක්]     
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි, දැන් ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්න තුනම ඉවරයි.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙසලින්ෙකෝ සමූහ ව්යාපාරෙය්  

තැන්පත්කරුවන්ට රුපියල් ෙකෝටි ගණනාවක් ලැෙබන්න තිෙබන 
අවස්ථාවක, අග විනිශ්චයකාරිය පැය විසිහතෙරන් ඉවත් කළාට 
පස්ෙසේ ෙම් මන්තීවරු සමඟ  කිරිබත් කාපු  - [බාධා කිරීමක්]  ෙම් 
ආයතනය අඩු මුදලකට වික්කාම  ඒ අයට ලැෙබන්න තිෙබන 
මුදල නැති ෙවනවා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙම්වා අදාළ නැහැෙන් ගරු කථානායකතුමනි. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් පශ්නයට අදාළ නැත.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආයතන, F&G එක, Ceylinco Investments 

එක. ෙම් තුළින් තමයි- [බාධා කිරීමක්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා දක්ෂයි. දැන් ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන් ඒ 

ඔක්ෙකෝටම පිළිතුරු ෙදන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  -  [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා දක්ෂයි. ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි 

ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අංකගණිතය ෙනොදන්නා, නර්සරිෙය්, මැලිබන් එෙකන් 

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

කරපු එක්ෙකෙනක් ෙමතැනට ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන්න හදනවා. 
[බාධා කිරීමක්]  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන්, අර කියපු  ඔක්ෙකෝටම උත්තර 

ෙදන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  රජය කඩා ෙගන වැටුණු ෙසලින්ෙකෝ 

සමාගෙම්  ෙද්පළ අරෙගන රජෙය් සමාගමක් මඟින් තරු පෙහේ 
ෙහෝටලයක් ඇති කරලා, ඉදිරිෙය්දී ෙම්ක ආදායම් ලබන මාර්ගයක් 
බවට පත් කරනවා.  රජයට ඒක  කරන්න  බැරිය කියන මතයක් 
ෙම් රෙට් තිබුණා. අද වනෙකොට රක්ෂණ සංස්ථාව රුපියල් බිලියන 
8ක් ලාභ ලබනවා. එවැනි තත්ත්වයක  තිෙබන සංස්ථාවක මුදල් 
මඟින් තමයි ෙම් ආෙයෝජනය  කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක රටට 
වැදගත් ආෙයෝජනයක්. ෙසලින්ෙකෝ සමාගෙම් පශ්නය ෙම් 
ආණ්ඩුව විසඳනවා. දැනටමත් රුපියල් ලක්ෂය බැගින් ෙගවනවා. 
අනික් කාරණා සම්බන්ධෙයනුත් පුළුවන් විධියට ආණ්ඩුව කියා 
කරනවා. ඒක ෙවනම ෙදයක්. අපි ෙම්ක  ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
විෙද්ශිකෙයකුට දුන්නා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙපරළාවි, ෙම්ක විෙද්ශිකෙයකුට   දීලාය කියලා.  
ෙද්ශීය රක්ෂණ සංස්ථාව, ලාෆ් සමාගම ආදිෙයන් සමන්විත 
''සිෙනෝ ලංකා'' නමැති සමාගමටයි ෙම්ක දීලා තිෙබන්ෙන්.  ඒෙක් 
කිසි වරදක් නැහැ.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සිෙනෝ කියන්ෙන් -[බාධා කිරීමක්] ෙම්ක ෙපෞද්ගලික 

ෙකොම්පැනියක්.   
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 12 - 2571/'12 - (1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
 

බී. ජී. පී. අෙශෝක මහතාෙග් මරණය : විධිමත් 
පරීක්ෂණ  

தி . பி.ஜீ.பீ. அேசாகவின  மரணம் : ைறயான 
விசாரைண 

DEATH OF MR. B.G.P. ASOKA :  FORMAL INQUIRY  

2701/'12 

13. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මාතර, අකුරැස්ස, තිබ්ෙබොටුවාව, "ෙසොමිකැලුම්" හි 
පදිංචි බී. ජී. පී. අෙශෝක මහතා 2011.03.14 දින 
රාතී නැටුම් සංදර්ශනයක් නැරඹීම සඳහා 
තිබ්ෙබොටුවාව කඩපිලට ෙගොස ්සිටියදී මරණයට 
පත්ව ඇති බවත්; 

 (ii) පසුදින බලකාවල ෙබෝක්කුවක් යට තිබී ඔහුෙග් 
මළ සිරුර හමුවී ඇතත්, එම  මරණය පිළිබඳව 
අකුරැස්ස ෙපොලීසිය විසින් විධිමත් පරීක්ෂණයක් 
ෙනොපැවැත්වූ බවට මරණකරුෙග් බිරිඳ විසින් 
ෙචෝදනා කරන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අෙශෝක මහතාෙග් මරණය සම්බන්ධෙයන් 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කරන 
දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச ம் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாத்தைற, அக்குரஸ்ஸ, திப்ெபாட் வாவ, 
"ெசாமிெக மில்" வசிக்கும் தி . பி.ஜீ.பீ. 
அேசாக 2011.03.14 ஆம் திகதி இர  நடன 
நிகழ்ச்சிெயான்ைறப் பார்ப்பதற்காக திப்ெபாட் 

வாவ கைட திக்கு ெசன்றி ந்தேவைள 
மரணமைடந் ள்ளாெரன்பைத ம்;  

 (ii) ம நாள்  பலகாவல மதெகான்றின் கீழி ந்  
இவாின் சடலம் கண்ெட க்கப்பட் ள்ள 
ேபாதி ம் இம்மரணம் ெதாடர்பான ைறயான 
விசாரைணைய அக்குரஸ்ஸ ெபா ஸார் 
ேமற்ெகாள்ளவில்ைல என இறந்தவாின் 
மைனவி குற்றம் சாட் கின்றார்  என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தி .அேசாகவின் மரணம் ெதாடர்பாக 
ைறயான விசாரைணைய நடத்த நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா  என்பைத ம்; 
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  (ii) அவ்வாறாயின் இவ்விசாரைண நடவ க்ைககள் 
ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா  என்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) Mr. B.G.P. Asoka at “Somikalum”, 
Thibbotuwawa  Akuressa, Matara had died 
on the night of 14th March, 2011 while he 
had gone to the Thibbotuwawa bazaar to 
watch a dancing show; and 

 (ii) the wife of the deceased alleges that though 
the dead body of the deceased was found 
under a culvert at Balakawala on the 
following day, a formal inquiry into the 
aforementioned death was not held by the 
Akuressa Police Station? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to hold a 
formal inquiry into the death of Mr. Asoka; 
and 

 (ii) if so, the date on which that inquiry will be 
commenced? 

(c) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු  
ෙදනවා. 

(අ) (i) බී.ජී.පී. අෙශෝක යන අයෙග් ෙසොෙහොයුෙරකු 
විසින් 2011.03.15 වන දින අකුරැසස් ෙපොලිස ්
සථ්ානය ෙවත කරන ලද. 

  පැමිණිල්ලකට අනුව ෙමම මරණය රාතී නැටුම්  
සංදර්ශනයක් නැරඹීමට තිබ්ෙබොටුවාව කඩෙපොළට 
ෙගොස ් සිටියදී සිදු වූවක් ෙනොවන අතර අෙශෝක 
යන අය නිවස අසල ඇති වතුර වළක වැටී මිය 
ෙගොස ්ඇති බවට වාර්තා වී ඇත.  

 (ii) අකුරැස්ස ෙපොලීසිය විසින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා ගරු අධිකරණය 
ෙවත 2011.03.16 දින කරුණු  වාර්තා කර 
ඇත.   

(ආ) (i) විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කර ඇත.  ඒ අනුව ෙමම 
මරණය සිෙරෝසිස ් ෙරෝගය ෙහේතුෙවන් සිදු වූ 
මරණයක් බවට අධිකරණ ෛවද්යවරයා විසින් 
2012.02.22 වන දින අධිකරණයට වාර්තා  කර 
ඇත. 

 (ii) ෙම් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන්  කර ඇත. 

(ඇ) අදාළ   නැත. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අතුරු  පශ්න නැත. 

බද්දට ගත් ගුවන් යානා : විසත්ර 
குத்தைக அ ப்பைடயில் ெபற்ற வா ர்திகள் : 

விபரம் 
  AIRCRAFT OBTAINED ON LEASE : DETAILS  
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14. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

 (අ) ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය විසින් කැෙත් පැසිෆික් ගුවන් 
ෙසේවෙයන් බදු පදනම මත ලබා ගත්, 

 (i) ගුවන් යානා සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ගුවන් යානාවල ආයු කාලය ෙකොපමණද;  

 (iii) ගුවන් යානා ලබා ගත් බදු කාල සීමාව සහ ෙගවන 
ලද මිල ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත කී ගනුෙදනුව පිළිබඳ සාකච්ඡා සඳහා              
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් සභාපතිවරයා 
සම්බන්ධ වූෙය්ද;  

 (ii) මිලියන ගණනාවක් වටිනා එකී ගනුෙදනුව 
පිළිබඳව පුවත් පත්වල ෙහෝ ෙවබ් අඩවිවල 
දැන්වීම් පළ කරනු ලැබුෙව්ද;  

 (iii) තරගකාරී ලංසු ලැබුෙණ්ද; 

 (iv) ෙමම ගනුෙදනුව කැෙත් පැසිෆික් ගුවන් ෙසේවයට 
පමණක් සීමා වූෙය්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) (i) අධික බදු කුලීවල පතිඵලයක් ෙලස ඇති වූ විශාල 
අලාභය ෙහේතුෙවන් කැෙත් පැසිෆික් ගුවන් ෙසේවය 
සමග පැවති බදු ගිවිසුම අවලංගු කිරීම සඳහා ගනු 
ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත සඳහන් කළ කල් බදු ගනුෙදනුෙව් ෙද්ශීය 
නිෙයෝජිතයා සහ කැෙත් පැසිෆික් සමාගෙමහි 
ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයාෙග් නම් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත සඳහන් කළ කල්බදු නිෙයෝජිත ශී ලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවෙය් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයකුෙග් පුතෙයකු ෙව්ද; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
சிவில், விமான ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ெகத்ேத பசிபிக் நி வனத்திடமி ந்  ஸ்ரீலங்கன் 
எயார் 0ைலன்ஸ் குத்தைக அ ப்பைடயில் 
ெபற் க்ெகாண்ட வா ர்திகள் ெதாடர்பாக 
அவற்றின்,  

 (i) எண்ணிக்ைகைய ம்; 

         (ii) அைவ எவ்வள  பைழைமயானைவ 
என்பைத ம்; 

        (iii) குத்தைகக் காலம் மற் ம் ெச த்தப்பட்ட 
விைலைய ம் 

 அவர் ெவவ்ேவறாகக் கூ வாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ெசான்ன ெகா க்கல்வாங்கல்கள் பற்றிய 
ேபச்சுவார்த்ைதகளில் ஸ்ரீலங்கன் எயார் 
ைலன் ன் தைலவர்  சம்பந்தப்பட் ந்தாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த பல மில் யன் பா சம்பந்தப்பட்ட இக் 
ெகா க்கல்வாங்கல் பத்திாிைககளில் அல்ல  
இைணயத்தளங்களில் 
 விளம்பரப்ப த்தப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iii) ேபாட்  விைலம க்கள் கிைடக்கப் ெபற்றனவா 
என்பைத ம் 

 (iv) இக் ெகா க்கல்வாங்கல் ெகத்ேத பசிபிக் 
நி வனத்திற்கு மட் ம் 
மட் ப்ப த்தப்பட் ந்ததா என்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(இ) (i) உயர் குத்தைகக் கட்டணத்தினால் ஏற்பட்ட 
பாாிய நட்டத்தின் காரணமாக ெகத்ேத பசிபிக் 
நி வனத் டனான குத்தைக ஒப்பந்தத்ைத 
இரத் ச் ெசய்வதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்படவி க்கும் 
நடவ க்ைகைய ம் ; 

 (ii) ேமற்ப   குத்தைகயில் உள்நாட்  கவர் மற் ம் 
ெகத்ேத பசிபிக் நி வனத் க்கான உள்நாட்  

கவாின் ெபயர்கைள  ெவவ்ேவறாக ம்; 

 (iii) ேமற்ெசான்ன குத்தைக கவர் ஸ்ரீலங்கன் எயார் 
ைலன் ன் பணிப்பாளர் ஒ வாின் தல்வரா 
என்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல் ஏன்? 
 
asked the Minister of Civil Aviation: 

(a) Will he state separately pertaining to the aircraft 
leased by SriLankan Airlines from  Cathay Pacific 

 the number; 
 the ages; and 
 the leasing period and the price paid? 

(b) Will he also state whether - 

 (i) the Chairman of SriLankan Airlines was 
involved in the negotiations on the aforesaid 
transaction; 

 (ii) this multi-million transaction has been 
advertised in the newspapers or in the 
websites; 

 (iii) competitive biddings have been received; 
and  

 (iv) this transaction was restricted only to 
Cathay Pacific? 

(c) Will he further state - 

 (i) the action to be taken to cancel the leasing 
contract with Cathay Pacific due to the big 
loss resulted by  high lease rentals; 

 (ii) the names of the local agent of the above 
leasing and local agent for Cathay Pacific 
separately; and 

 (iii) whether the aforesaid leasing agent is a son 
of a Board Director of Sri Lankan Airlines? 

(d) If not, why? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, අප   කැෙත් පැසිෆික්  ආයතනෙයන් 

කිසිම  ගුවන්  යානයක් මිලදී ෙගන නැත.   එම නිසා  ඒ පශ්නය   
අදාළ නැත.  
 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ගරු කථානායකතුමනි, "අදාළ නැත " කියා ෙමම පශ්නයට 

උත්තර දුන්නා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අදාළ  නැත්නම් ෙකොෙහොමද උත්තර ෙදන්ෙන්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අදාළ නැත්නම් මා අදාළ කරවන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. 

[බාධා කිරීමක්]  නැහැ. ෙමතැන මා කියා තිෙබනවා, - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා "අදාළ නැත." කියා පිළිතුරක් දුන්නාම,   

අතුරු පශ්න අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පශ්නයකට ෙදනු ලබන 
පිළිතුෙරන් පැන නඟින කරුණක් සම්බන්ධවයි අතුරු පශ්න 
අහන්න ඕනෑ. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම මන්තීතුමා විසින් අසන ලද   

පශ්නයට පිළිතුර "අදාළ නැත." යන්නයි.  [බාධා කිරීමක්] ඊට වඩා 
ෙදන්න උත්තරයක් නැහැ.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් වැරදියිෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ  තමුන්නාන්ෙසේෙග් මතය. එතුමා පිළිතුරු දුන්නා.   

1033 1034 

[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 



2013 ජුනි 19 

 ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
අහපු පශ්නය වැරදියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මීට ඉස්ෙසල්ලා කාරක සභාවකදී උත්තර දීලා  තිෙබනවාෙන්. 

ෙම්ක කැෙත් පැසිෆික් එෙකන් ගත්තා කියා කියලා තිෙබනවා ෙන්.  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
කැෙත් පැසිෆික් ආයතනෙයන් කිසිම ගුවන් යානයක් අප  

මිලදී ෙගන නැත. එච්චරයි. ගත්තාය කියා ඔබතුමා කියනවා නම් 
ඒ ගැන ෙසොයලා කියන්න. කැෙත් පැසිෆික් ආයතනෙයන් කිසිම 
ගුවන් යානයක් අප  මිලදී ෙගන නැත. එම නිසා  ෙමම පශ්නය 
අදාළ නැත.    

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමාෙග් උත්තරය ඒක නම් මෙග් අතුරු පශ්නය - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඉතින් අතුරු පශ්නයක් අහන්ෙන් ෙකොෙහොම ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අතුරු පශ්නය  ෙම්කයි. කැෙත් පැසිෆික් ආයතනෙයන් ගත්ෙත් 

නැහැයි  කියනවා. "නැත."  කියන එකයි උත්තරය. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ඔව්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මා කියනවා, මාස අටකට ඉස්ෙසල්ලා අප කාරක සභාවකදී  

ෙම් ගැන අහපු අවස්ථාවකදී කියා තිබුණා, කැ ෙත් පැසිෆික් 
ආයතනයට  අයිතිව තිබුණු  ගුවන් යානා තුනක් leasing company 
එකකට විකුණා තිෙබනවා, ඒ  leasing company  එක අරෙගන 
තිෙබනවා කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඇමතිතුමා කියනවා,  ගත්ෙත් නැහැයි කියලා.   

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අරෙගන නැත.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මින් පසුව හැම පශ්නයකටම "නැහැ"යි කියා උත්තරයක් 

දුන්ෙනොත්, අපට ඊට පස්ෙසේ පශ්න කරන්න පුළුවන්ද?  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තමුන්නාන්ෙසේ ළඟ ෙමයට අදාළව ෙල්ඛන තිෙබනවා නම් -

ලිඛිතව ෙමොනවා ෙහෝ ෙල්ඛන තිෙබනවා නම්- ඒවා   ඉදිරිපත් 
කරන්න. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ කියන්ෙන් මින් පසුව අප ඒවාත් අ රෙගන එන්න ඕනෑ. අපට 

corroborative evidence   අරෙගන එන්න ෙවනවා.  
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට වැරදි ෙතොරතුරක් දීලා 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා  ෙන්ද?  
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
 ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට වැරදි ෙතොරතුරක් දීලා තිෙබන්ෙන්.

[බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමාට වැරදි 
ෙතොරතුරක් දීලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වැරදි ෙවනවා. රුපියල් ෙකෝටි 2,900ක් පාඩු ෙවනවා. ෙම් 

ඔක්ෙකොම පිළි අරෙගන- [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් නැවත 
ෙම්ක ඔප්පු කරන්නම්.   

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
අපි ලාභ ලබනවා. ඒ සෙතොස. සෙතොස ෙකෝටි 2,900ක් පාඩුයි.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එහි ෙමොකක් හරි පශ්නයක් ඇති. 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
කවුද පාඩු ලැබුෙව්? අපද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවන වටය. 

 
 

මුතුරාජෙවල ෙතත් බිමට අයත් ඉඩම් : විසත්ර 
த் ராஜெவல ஈர நிலக் காணிகள்: விபரம் 

LANDS BELONGING TO MUTHURAJAWELA WETLAND : 
DETAILS  

 
1. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)    

2487/'12 
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2) :  

(අ) (i) වත්තල ප ාෙද්ශීය ෙල්කම් බල ප ෙද්ශෙය්, 
මුතුරාජෙවල ෙතත් බිමට අයත් ඉඩම් ෙකොටසක් 
විකිණීමට, බදු දීමට ෙහෝ ෙබදා දීමට කටයුතු 
ෙයොදා තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් ප මාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) මුතුරාජෙවල ෙතත් බිමට අයත් ඉඩම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉහත පරිදි කටයුතු කිරීම සඳහා 
අදාළ ආයතනයන්ෙගන් අවසර ලබා ෙගන 
තිෙබ්ද; 

 (iv) එම අවසරය ලබා දුන් නිලධාරින් කවුරුන්ද; 

 (v) ඉහත අවසර ලබා ගැනීමට අදාළ ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත (අ) (i) හි පරිදි ඉඩම් ලබා දීමක් සිදු වී ඇත්නම්, එම 
ඉඩම් ලබා ගත්  අයෙග් සම්පූර්ණ නම් සහ ලිපිනයන් 
කවෙර්ද යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) මුතුරාජෙවල ෙතත් බිමට අයත් ඉඩම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉහත පරිදි කටයුතු කිරීම වන 
සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත 
උල්ලංඝනය කිරීමක් බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ග 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வத்தைள பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தி ள்ள த் ராஜெவல ஈர 
நிலத்திற்குாிய காணித் ண்ெடான்ைற 
விற்பதற்கு, குத்தைகக்கு வழங்குவதற்கு அல்ல  
பகிர்ந்தளிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின் இக்காணியின் பரப்பள  யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) த் ராஜெவல ஈர நிலத்திற்குாிய காணிகள் 
ெதாடர்பாக இவ்வா  நடவ க்ைக எ ப்பதற்கு 
உாிய நி வனங்களி ந்  அ மதி 
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இவ்வ மதிைய வழங்கிய உத்திேயாகத்தர்கள் 
யாவர் என்பைத ம்; 

 (v) குறிப்பிட்ட அ மதி ெப தல் ெதாடர்பான 
ஆவணங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர்  குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமேல (அ)(i) இன் பிரகாரம் காணி வழங்கல் 
நைடெபற்றி ப்பின் இக்காணிகைளப் 
ெபற்றவர்களின் ப்ெபயர் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவ என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) த் ராஜெவல ஈர நிலத் க்குச் ெசாந்தமான 
காணிகள் ெதாடர்பாக ேமற் குறிப்பிட்டவா  
நடவ க்ைக எ த்தலான  தாவர, விலங்கினப் 
பா காப் க் கட்டைளச்சட்டத்ைத மீ வதாகும் 
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

  (ii) அவ்வாறாயின் இ  ெதாடர்பாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Lands and Land  Development: 

(a) Will he state - 
 (i) whether action has been taken to sell, lease 

or distribute a part of land belonging to 
Muthurajawela wetland in the Wattala 
Divisional Secretary's Division; 

 (ii) if so, the extent of that land; 
 (iii) whether permission has been obtained from 

the relevant institutions to deal with the 
lands belonging to the Muthurajawela 
wetland in the above-mentioned manner; 

 (iv) the officials who granted the aforesaid 
permission; and 

 (v) whether the documents pertaining to obtain 
the above permission will be submitted? 

(b) Will he also state the full names and addresses of 
the recipients of lands, if granting of land has 
taken place as per (a) (i) above ? 

(c) Will he inform this House - 
 (i) whether he admits that acting in the above 

manner as regards the lands belonging to 
the Muthurajawela wetland is a violation of 
the Fauna and Flora Protection Ordinance; 
and 

 (ii) if so, the action to be taken in that regard?               

(d) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා ෙමම පශ්නයට පිළිතුර  ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙනොදනී. මුතුරාජෙවල ෙතත් බිෙමහි ඉඩම් හා 
ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යාංශයට අයත් වන ඉඩම් 
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ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාෙග් පරිපාලනයට අයත් 
ඉඩම් ෙනොමැත.  

 (ii) අදාළ නැත. 

 (iii) අදාළ නැත. 

 (iv) අදාළ නැත. 

 (v) අදාළ නැත. 

(ආ) අදාළ නැත. 

(ඇ) අදාළ නැත. 

(ඈ) අදාළ නැත. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අදාළ විෂය භාර  ඇමතිවරයාම හිටියා 
නම් තමයි ෙහොඳ.  නමුත් මා  ඔබතුමාෙගන් ෙම් අතුරු පශ්නය  
අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳලායි ගිෙය්. 

  
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එක්තරා නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයක් සහ 

පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු කීප ෙදෙනක් එකතු ෙවලා ෙම් 
මුතුරාජෙවල භූමිෙය් ෙබෝෙප්, නිල්සිරිගම ආශිතව පිහිටි ෙතත් බිම් 
අක්කර 50ක් කෑලි කඩලා තිෙබනවා. එහිදී යම් යම් නඩු 
තීන්දුවලට ගිහින් විශාල පශ්න ගණනාවකුත් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. මට විශ්වාස කරන්න බැහැ, එෙහම ෙවලා නැහැය 
කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. මා ළඟ ඒ විස්තර ටික 
ඔක්ෙකොම තිෙබනවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එය අදාළ ආයතනෙයන් අහන්න ඕනෑ. මම ඔබතුමාට එය 

වඩාත් පැහැදිලි කරන්නම්. ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා 
සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාවට ෙහක්ෙටයාර 1,200ක් අයිතියි.   
ගරු ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්ෙන් එතුමාෙගන් අහපු පශ්නයට 
විතරයි. ෙම් පශ්නය ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යාංශයට අයත් 
නැහැ. ඔබතුමා ඒ ගැන ෙවනම පශ්නයක් අහන්න.  ඔය කියන 
පුද්ගලයා ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ඔහු 
ෙකොෙහේ හරි ඉන්නවා නම් ඔහු ගැනත් අහන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. 

ෙම්ක ඉඩම් ෙගොඩකිරීමක් ෙනොෙවයි. ඒකයි මා ෙම් පශ්නය  
ඇහුෙව්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, ෙම්ක රක්ෂිත ඉඩමක්. 

වනාන්තර ආඥාපනතින් ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන ඉඩමක් තමයි 
ෙම් ෙකොටස්වලට කඩලා එක් එක් පුද්ගලයන්ට මුදලට 
විකුණන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධවයි මම ෙම් පශ්නය ඇහුෙව්. ෙම්ක 
ඉඩම් ෙගොඩකිරීම හා සම්බන්ධ කාරණයක් ෙනොෙවයි, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් 

සංස්ථාෙවන් තමයි ෙම් පශ්නය අහන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ අයට 
තමයි ෙහක්ෙටයාර 1,200ක් අයත් වන්ෙන්. ෙම් පශ්නය ඉඩම් හා 
ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යාංශයට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එය අදාළ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්න.  

පශ්න අංක 5-2818/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා. 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලා  සිටිනවා.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -3044/'12 - (1), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 

මහතා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත  අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක් කල් 
ඉල්ලනවා.  

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

ෛවද්ය පර්ෙය්ෂණාගාර තාක්ෂණ විද්යාඥයන් : 
පත්වීම්  

ம த் வ ஆய் கூட ெதாழில் 
ட்பவியலாளர்கள் : நியமனங்கள் 

MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS : APPOINTMENTS 
 

3051/’12 

11. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මහතා ෙවනුවට)  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அகில விராஜ் 
காாியவசம் சார்பாக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 
Viraj Kariyawasam) 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) දිවයින පුරා ෙරෝහල්වල ෛවද්ය පර්ෙය්ෂණාගාර තාක්ෂණ 
විද්යාඥයන්ෙග් දැඩි හිඟයක් පවතින අවසථ්ාවක, එම 
තනතුර සඳහා පත්වීම් ලැබූ නිලධාරීන්ෙග් අදාළ පත්වීම් 
සථ්ාන ෙදපාර්තෙම්න්තු බලධාරීන් විසින් සංෙශෝධනය කර 
ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2012 වර්ෂය තුළ  ෛවද්ය පර්ෙය්ෂණාගාර 
තාක්ෂණ විද්යාඥයින් ෙලස පත්වීම් ලැබූ 
පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) පත්වීම් ලබා දීෙමන් අනතුරුව එම නිලධාරීන්ෙග් 
පත්වීම් සථ්ාන සංෙශෝධනය කිරීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද;  

 (iii) පත්වීම් සථ්ානවලට අදාළ සංෙශෝධනයන් ඉවත් 
කිරීමට වහාම පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) நா  வதி மான ஆஸ்பத்திாிகளில் ம த் வ 
ஆய் கூட ெதாழில் ட்பவியலாளர்க க்கு க ம் 
பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில், 
ேமற்ப  பதவிக்காக நியமனம் ெபற்ற 
உத்திேயாகத்தர்க க்கான குறித்த நியமன இடங்கள் 
திைணக்கள அதிகாாிகளால் 
தி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

( ஆ) (i )  2012ஆம் ஆண் ல் ம த் வ ஆய் கூட 
ெதாழில் ட்பவியலாளர்களாக நியமனம் 
ெபற்றவர்களின் எண்ணிக்ைக     
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 ( i i )  நியமனம் வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் ேமற்ப  
உத்திேயாகத்தர்களின் நியமன இடங்கைளத் 
தி த் வதற்கான காரணங்கள் 
 யாைவெயன்பைத ம்; 

 ( i ii )  நியமன இடங்க க்கான தி த்தங்கைள 
நீக்குவதற்கு உடன யாக நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Is he aware that the Departmental Authorities have 
revised the places of appointments of the officers 
who got appointments for the post of Medical 

Laboratory Technologists, at a time where there is 
a severe shortage of Medical Laboratory 
Technologists in hospitals islandwide? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons who got 
appointments as Medical Laboratory 
Technologists in the year 2012; 

 (ii)  the reasons for revising the places of 
appointments of the aforesaid officers after 
granting the appointments; and 

 (iii) whether action will be immediately taken to 
withdraw the revisions pertaining to the 
places of appointments? 

(c) If not, why? 
 
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

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

(අ) පත්වීම් ස්ථාන සංෙශෝධනයක් සිදු කර නැත. 

(ආ) (i)  2012 වර්ෂය තුළ ලබා දුන් මුළු පත්වීම් සංඛ්යාව 85 (අසූ පහ)කි. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 

ඖෂධ ආනයනය : විසත්ර 
ம ந்  வைககள் இறக்குமதி : விபரம் 

IMPORT OF DRUGS: DETAILS 
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15. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මහතා ෙවනුවට)  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அகில விராஜ் 
காாியவசம் சார்பாக) 
 (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 
Viraj Kariyawasam) 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :   

(අ) (i) විවිධ රටවලින් ෙමරටට අවශ්ය ඖෂධ වර්ග 7500 
පමණ පමාණයක් ආනයනය ෙකෙරන බවත්; 

 (ii) එම ඖෂධ ෙගන්වන ව්යාපාරිකයන් එම 
ඖෂධවලින් 800% දක්වා ලාභ ලබන බවත්; 

 (iii) ෙම් ෙහේතුෙවන්, ෙරෝගීන් දැඩි අපහසුතාවයට ලක් 
වී ඇති බවත්; 

 එතුමා  දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) විෙද්ශ රටවලින් ෙමරටට ආනයනය කරනු ලබන 
ඖෂධ වර්ග කවෙර්ද;  
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 (ii) ඖෂධවලට පාලන මිලක් පැනවීමට සැකසූ 
ෙයෝජනාවලිය කියාත්මක කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

  (iii) ඖෂධ ෙවළඳාෙමන් අයුතු ෙලස ලාභ ලබන 
ව්යාපාරිකයන්ට එෙරහිව  පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) (i) பல்ேவ  நா களி ந்  இந்நாட் க்குத் 
ேதைவயான சுமார் 7500 ம ந்  வைககள் 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ம ந் கைள இறக்குமதி ெசய் ம் 
வர்த்தகர்கள் இம்ம ந் களி ந்  800% வைர 
இலாபம் ெப கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக ேநாயாளர்கள் க ம் 
அெசௗகாியங்க க்கு உள்ளாகி ள்ளார்கள் 
என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெவளிநா களி ந்  இந்நாட் ற்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப ம் ம ந்  வைககள் யாைவ; 

 (ii) ம ந் க க்கு கட் ப்பாட்  விைலெயான்ைற 
விதிப்பதற்குத் தயாாிக்கப்பட்ட திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த்த நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (iii) ம ந் ப் ெபா ள் வர்த்தகம் லம் அநீதியான 
விதத்தில் இலாபம் ஈட் ம் வர்த்தகர்க க்கு 
எதிராக நடவ க்ைக எ ப்பாரா 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a quantity of around 7,500 varieties of drugs 
needed by this country is imported from 
various countries; 

 (ii) the businessmen who import the aforesaid 
drugs earn profits up to 800 per cent from 
those drugs; and 

 (iii) the patients face severe difficulties due to 
this reason ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the varieties of drugs that are imported to 
this country; 

 (ii) whether action will be taken to implement 
the proposal which was prepared to fix a 
controlled price to drugs; and 

 (iii) whether action will be taken against the 
businessmen who earn profit through the 
sale of drugs in an unfair manner? 

(c) If not, why? 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

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

(අ) (i) 2013 ජූනි 03 වන දිනට අදාළ සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව විවිධ 
රටවලින් ෙමරටට ආනයනය  කරන ඖෂධ වර්ග (විවිධ 
රසායනිකයන්) සංඛ්යාව 1379කි.  

 (ii) (iii)  මිල පාලන කටයුතු පිළිබඳ වගකීම ඇත්ෙත් අභ්යන්තර 
ෙවෙළඳ අමාත්යාංශය යටෙත් පාරිෙභෝගික අධිකාරිය 
ෙවතටයි.  

(ආ) (i) ඇමුණුම*  බලන්න.   

 (ii) (iii)  මිල පාලන කටයුතු පිළිබඳ වගකීම ඇත්ෙත් අභ්යන්තර 
ෙවෙළඳ අමාත්යාංශය යටෙත් පාරිෙභෝගික අධිකාරිය 
ෙවතටයි.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඊළඟට ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය පිළිබඳ ෙයෝජනාව.  

කෑගල්ල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
පිළිබඳ නිවාඩු ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම - ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
මහතා. 

 
ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය: ගරු කබීර් හාෂීම් 

මහතා 
வராதி க்க அ மதி :மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம்   

LEAVE OF ABSENCE : HON. KABIR HASHIM 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
I move,  

 “That Hon.Kabir Hashim, Member of Parliament for 
Kegalle Electoral District, be granted leave under Article 
66(f) of the Constitution to be absent from the Sittings of 
the Parliament for a period of three months from 09th July 
2013.” 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

1043 1044 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඊළඟට වරපසාද පිළිබඳ පශ්නය, ගරු අනුර දිසානායක මහතා.  

 
 

වරපසාද : 2013 ජුනි 6 දින ශී ලංකා ගුවන් 
විදුලි සංසථ්ාෙවන් විකාශය කරන ලද 

වැඩසටහන 
சிறப் ாிைம : 2013 ன் 6ஆந் திகதி 

இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனம் 
ஒ பரப்பிய நிகழ்ச்சி 

PRIVILEGE: PROGRAMME AIRED BY  SRI LANKA 
BROADCASTING CORPORATION ON 6TH JUNE 

2013  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2013 ජුනි මාසෙය් 06 වැනි දින 

ෙපරවරු 7.00ත්-8.30ත් අතර කාලය තුළ ශී ලංකා ගුවන් විදුලි 
සංස්ථාවට අයත් සිටි එෆ්එම් ෙවෙළඳ ෙසේවය සහ පාෙද්ශීය          
ෙසේවා ඒකාබද්ධ ෙකොට විකාශය කරන ලද වැඩසටහනක්            
තුළින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග්ත්, 
විෙශේෂෙයන්ම මාෙග්ත් වරපසාද උල්ලංඝනය කර ඇති බැවින්, 
ෙම් පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමා විසින් අවධානය ෙයොමු කර 
නිසි පියවර ගන්නා ෙලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකවම එම කැසට් 
පටයට සවන් ෙදන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. රාජ්ය 
ගුවන් විදුලි සංස්ථාවක් හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අෙප් දුවා 
දරුවන්ට ලබා ෙදන භාෂා ඥානය කුමක්ද, ඒ පකාශයන් කුමක්ද, 
ෙමවැනි ඉතාමත් පහත් අඩියකට රාජ්ය මාධ්ය ආයතනයක් වැටීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා.  ෙයෝජනා 

අංක 01 ඉදිරිපත් කිරීම,  සභානායකතුමා.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
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)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා : 

"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව 
තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 
7. 30 දක්වා විය යුතු ය. අ.භා. 2.00 ට ස්ථාවර නිෙයෝග අක 7(5)  
කියාත්මක විය යුතු ය." 

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

 

 
වරපසාද  ෙයෝජනා 

சிறப் ாிைமப் பிேரரைணகள் 
PRIVILEGE MOTIONS 

 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 

මහතාෙග් බලතල සහ වරපසාද උල්ලංඝනය කිරීම 
மாண் மிகு  விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ அவர்கள  

அதிகாரங்கள் மற் ம் சிறப் ாிைமகள்  
மீறப்பட்டைம 

 INFRINGEMENT OF POWERS AND PRIVILEGES OF HON. 
WIJEYADASA RAJAPAKSHE, MEMBER OF PARLIAMENT 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
I move,  

 “That the question of privilege arising out of the matter 
raised by the Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, M.P. on 17th 
July, 2012 in  Parliament to the effect that his privileges 
have been infringed, be referred to the Committee on 
Privileges under Standing Order No. 127.”  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
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 කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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2012 ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙවන් පිළිබිඹු වන 
ගැටලු 

2012 மத்திய வங்கி அறிக்ைக பிரதிப க்கும் 
விடயங்கள் 

ISSUES REFLECTED IN CENTRAL BANK REPORT OF 2012 

 
[අ. භා. 1.54] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2012 වසර සඳහා වූ ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබ්. ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාෙවන් පිළිබිඹු වන 
ආර්ථිකය ෙහළි කරන ආකාරයට විෙද්ශ ණය මත දැඩි ෙලස යැෙපන 
තත්ත්වයක් ඇති වී ති ෙබන අතර ෙමම අධික ණය බර විසින් රට ණය 
උගුලකට ෙයොමු කර ඇත. 

ෙබොෙහෝ රාජ්ය ආයතන විශාල වශෙයන් පාඩු ලබමින් සිටින අතර ඒවා 
නිවැරදි කිරීම සඳහා කිසිදු පියවරක් ෙගන නැත. එහි පතිඵලයක් වශෙයන් 
ෙමම තත්ත්වය දැනටමත් දරිදතාෙවන් පීඩා විඳින ශී ලාංකිකයින් මත ඇති 
අධික බරක් බවට පත්වී තිෙබ්.  

ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් වන විරැකියාව ඉතාම ෙනොපැහැදිලි 
තත්ත්වයක පවතින බව දක්නට ලැෙබන අතර අඩු විරැකියා පතිශතයක් 
ෙපන්වීම සඳහා ස්වයං රැකියාවන්හි නියුක්ත පුද්ගලයින් මත අධි විශ්වාසයක් 
තබා ඇති අතර එම නිසා ශම බලකාෙය් තථ්ය බලපෑම එමඟින් නිරූපණය 
ෙනොෙව්.  

එම නිසා ෙගවුම් ෙශේෂය උග අර්බුදයකට ලක් කරමින් ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් 
දැඩි හිඟයක් ඇති ෙවමින් තිෙබ්. 

එම නිසා,  

1. විෙද්ශයන්හි ෙකොපමණ පුද්ගලයින් සංඛ්යාවක් ෙසේවය 
කරන්ෙන්ද සහ ඔවුන් ෙකොපමණ ෙපේෂණ සංඛ්යාවක් ශී 
ලංකාවට එවන්ෙන්ද; මැද ෙපරදිග සහ අපිකාව, ඕස්ෙට්ලියාව 
සහ ආසියාව, යුෙරෝපය සහ ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය යන 
රටවලින් ලැබුණු මුදල් පමාණ ෙකොපමණද යන්න 2010, 2011 
සහ 2012 වසර සඳහා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන 
ෙලසත්; 

2. අද වන විට පවතින මුළු රාජ්ය ණය පමාණය ෙකොපමණද 
යන්නත්; 

3. රටට පැමිෙණන සංචාරකයින් පමාණය ෙකොපමණද යන්නත් 
සංචාරක ව්යාපාරෙයන් උපයන සමස්ත ආදායම ෙකොපමණද 
යන්නත්; 

4. මූල්ය වගකීම් පනත හරහා ශී ලංකා ෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
තුළින් අෙප්ක්ෂා කරන මනා යහ පාලන කෙමෝපායයන් ස්ථාපිත 
කිරීම සහ ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ෙලස අප රට සංවර්ධනය වන 
බව දැන ගැනීමට අපට හැකියාව ලැෙබන්ෙන් කවදා ද යන්නත්; 

5. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට සාෙප්ක්ෂව කෘෂිකාර්මික සහ කාර්මික 
අපනයනවල වැදගත්කම අඩු ෙවමින් පවතින අතර එහි සැලකිය 
යුතු පහත වැටීමක් දක්නට ලැෙබ්. ෙමම වැදගත් අංශ ෙදක 
මුහුණ පා ඇති තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙකෙසේද යන්නත් ෙපන්වා ෙදන ෙලස ෙමම ගරු සභාවට 
ෙයෝජනා කර සිටියි." 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 2012 වර්ෂෙය් මහ 
බැංකු වාර්තාව ගැන  වචන ස්වල්පයක් කථා කරමින්, එහි සඳහන් 
කාරණා අෙප් රටට බලපා තිෙබන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයටද,  ෙකොයි 
ආකාරෙය් සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාද, ෙකොයි 
ආකාරෙය් ණය බරතාවක් අෙප් ජනතාවට ඇති ෙවලා තිෙබනවාද 
කියන  මාතෘකා යටෙත් කරුණු දක්වන්න ඉඩ පස්ථාව ලැබීම 
සම්බන්ධෙයන් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, වර්ෂයක් පාසා ආණ්ඩුව ෙපන්වා දී 
තිෙබනවා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඊට ෙපර අවුරුද්දට වඩා 
ශීඝෙයන් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා කියා. නමුත් ෙම් කථා කරන  
වර්ෂය තුළදී එය සියයට 6.4කට අඩු ෙවලා,  ගිය අවුරුද්දට වඩා 
ශීඝ අඩු වීමක් ෙහෝ ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීමක් ෙපන්නුම් කර 
තිෙබනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. 
යුද්ධෙයන් ජය ලබා අවුරුදු හතරක් ගිහිල්ලාත් සාමෙය් පතිලාභ 
තවම ලැෙබන්න තිෙබනවා කියන එකයි  ෙප්න්න තිෙබන්ෙන්. ඒ 
අතරතුර ෙනොෙයක් ආයතන ලංකාෙව් අෙප් ආර්ථිකය ගැන 
ෙනොෙයක් විශ්ෙල්ෂණ කර තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ගරු 
මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සහ ෙජ්යෂ්ඨ 
ඇමතිතුමා සභාවට පැමිණ සිටීම මා අගය කරනවා. මා හිතුවා 
ඇමතිවරෙයක් නැතිව උත්තර ෙදන්න හදන ආණ්ඩුවක් කියා.  
ගරු කථානායකතුමනි, Fitch ආයතනය ෙමෙසේ කියා ති ෙබනවා : 
"Weak Economy; Sri Lanka's external debt vulnerable". 

This has not been told by the United National Party or 
somebody else but it has been mentioned in the "Ceylon FT" 
dated 1st May, 2013. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදලට - IMF එකට- ඕනෑ විධියට නටමින් විදුලි බිල වැඩි 
කරන්න ෙයොමු වී තිෙබන අවස්ථාවක 2013 මැයි  මාසෙය් 13 
වැනිදා ඒ අය ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:   

The "Daily Mirror" of 13th May, 2013 states, I quote : 

“IMF cautions govt. over foreign exchange guarantees to banks.” 

Then, the  "Ceylon Today" of 19th June, 2013 - that is 
today - states, I quote:  

“CPC owes Rs. 450 B to State banks.” 

ඒ කියන්ෙන්  ෙම් අවස්ථාෙව් රුපියල් ෙකෝටි 45,000ක් ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාව රජෙය් බැංකු ෙදකට ණය ෙවලා තිෙබනවාය 
කියන එක ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
උත්තරයක් ෙදමින් ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා  කියනවා, "Bad 
loans to foreigners cost State banks Rs. 5 billion" කියලා.  
මීට පැය භාගයකට කලින් ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා 
කිව්වා, බැරි ෙවලාවත් අපි ෙම්ක සුද්දන්ට දුන්නා නම් ෙමොන 
වාෙග් පශ්නයක් ඇති ෙවනවාද කියලා. එතුමාෙග් කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් ඉන්න ඇමතිවරෙයක්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරවු 
කරනවා, රජෙය් බැංකු සුද්දන්ට රුපියල් ෙකෝටි 500ක් ණය දීලා 
තිෙබනවා කියලා. ෙමෙහම ණය දීලා තිෙබන බැංකු  ඒ ණය කපා 
හැරියාම ඒවා ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් ඔබත්, මමත්, බදු ෙගවන 
ජනතාවත්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? 
එක පැත්තකින් සුද්දා කිව්ව හැටිෙය් එක පාරටම ගැෙහනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් එෙහම ණය දීලා තිෙබන ෙකොට ඒ ගැන 
ලැෙබන්ෙන් ෙමොන වාෙග් උත්තරයක්ද?  මම ෙපන්වන්න 
හදන්ෙන් ෙම්ක ඒ තත්ත්වයට  යැෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි.  

ඊ ළඟට, "Financial Review" section of the "The 
Island" of  6th May, 2013 states, I quote: 

“Reserves down as govt. borrowings surge.”   

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් කථා කරන්ෙන් 2012  
වර්ෂෙය්  මහ බැංකු වාර්තාව සම්බන්ධෙයනුයි. ඒ අවුරුද්ද ගත 
කළාට පසුව ෙම් අවුරුද්ෙද් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් තමයි ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

“Reserves down as Government borrowings surge”. ඒ 
වාෙග්ම ෙම්ක තමයි වැදගත්ම ෙද්. ජනවාරි මාසෙය් 03 වැනිදා 
මහ බැංකුෙව් අධිපති කියනවා, ඊට ෙපර අවුරුද්ෙද් රුපියල 
අවපමාණය වීම නිසා අෙප් ණයබරතාව රුපියල් ෙකෝටි 27,800ක් 

1047 1048 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවලා තිෙබනවා කියලා. අවුරුද්දකට ඉස්සරෙවලා අපි ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහළිදරවු කළාම ෙම් ඇමතිවරු එකා ෙසේ 
නැඟිටලා අපට අපහාස කළා, "ෙම්ක නිකම් ෙබොරුවට මවා 
ෙපන්වන්න හදන ෙදයක්, ෙම් විධියට ණයබරතාව වැඩි ෙවලා 
නැහැ"යි කියලා.  මහ බැංකුෙව් අධිපති අවුරුද්දකට පස්ෙසේ  ඒක  
කිව්වාම එයා ෙද්ශෙපේමිෙයක් ෙවනවා. දැන් ෙමහි  තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක්ද?  අපි කාලද, බීලාද, ආෙයෝජනය කරලාද, සැප විඳලාද 
ෙම් විධියට ණයබරතාව වැඩි වන්ෙන්. නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් සහ මහ බැංකුෙව් 
අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් අතර තිෙබන ඝට්ටනය නිසා තමයි 
ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ෙම් නිසා අනවශ්ය ෙලස 
ආනයන රටට එනවා. නමුත් අපිට නිෂ්පාදනය කර පිටරට යවන්න 
පුළුවන් අපනයනයන් අඩු ෙවනවා. ඒෙකන් ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟයක් 
ඇති ෙවනවා. අන්තිමට රෙට් ණයබරතාව විතරයි වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් විධියට කියලා මහ බැංකු වාර්තාෙව් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා, ෙමහි බලපෑම තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 
12,700කටයි කියලා. එක ෙවලාවක එතුමාම - මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිතුමාම- කියනවා රුපියල් ෙකෝටි 27,800යි කියලා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ජුනි මාසෙය් 03 වැනිදා කියනවා,  
“Devaluation bloats foreign debt by Rs.127 billion in 2012” 
කියලා. රෙට් ආර්ථිකයට අමාරුයි, පශ්නයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා ෙපන්වන්න ඕනෑ වුණාම අර වචනය පාවිච්චි 
කරනවා. මහ බැංකු වාර්තාව එළියට දැම්මාට පස්ෙසේ රුපියල් 
ෙකෝටි 27,800 අඩු ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 12,700කට. 
ෙකොෙහේද ෙම්වා හංගන්ෙන් කියන පශ්නය ඇති ෙවනවා. මා 
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, මහ බැංකුෙව් අධිපති. අප කවුරුත් දන්නවා, 
ෙම් දවස්වල වරලත් ගණකාධිවරයකු  විධියට ෙනොෙවයි, magician 
ෙකෙනකු වාෙග් කටයුතු කරන නිවාඩ් කබ්රාල් දවසින් දවස, 
තැනින් තැන ෙම්ක ෙවනස් කරමින් යන බව. මා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙමතැන ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයකු වන අෙප් 
බන්දුල ගුණවර්ධනත් ෙමතුමා ආර්ථිකය හසුරුවන ආකාරය ගැන 
කථා කරලා තිෙබනවා. ෙම් මහ බැංකු වාර්තාව ගැන කථා කරන 
ෙකොට ෙම්වා ඔක්ෙකොම අඩංගු ෙවලා තිෙබන, පිටු දාහක් විතර 
මුදණය කරලා තිෙබන ෙද්වල්වල සැබෑ තත්ත්වයක් තිෙබනවාද, 
ෙම්ක පිළිගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවාද කියන පශ්නය 
මතු ෙවනවා.  

ෙම් තුළින් අප තව වැදගත් තැනකට එනවා. සංචාරක 
කර්මාන්තය  ෙලොකු පසාදයකට ලක් කරලා තිෙබනවා, ෙම් මහ 
බැංකු වාර්තාව. අප එය අගය කරනවා. සුද්ෙදෝ එනවා නම් 
ෙබොෙහොම සතුටුයි. සංචාරක කර්මාන්තෙය් ඉතාමත් තියුණු 
දැනුමක් තිෙබන,  Pegasus Hotels of Ceylon PLC ආයතනෙය් 
Chairman  වන ඩී.සී.ආර්. ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙමෙහම කියනවා:   

This article states, "Pegasus chairman outlined pluses 
and minuses in big picture.  Where did the million tourists 
stay? Not in star properties." 

ෙම්වා අප ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. සංචාරක කර්මාන්තෙය් 
නායකත්වය දරන, ෙහෝටල් තියාෙගන ඉන්න අය අහනවා, 
ෙකොෙහේද ෙම් සුද්ෙදෝ ලක්ෂ 10 ඇවිල්ලා සිටිෙය් කියලා. අප ෙම්වා 
එදා කිව්වාම ඔබතුමන්ලා කිව්වා, ඊර්ෂ්යාෙවන් ෙම්වා කියනවාය 
කියලා. සංචාරක කර්මාන්තෙය් ෙයදිලා  ඉන්න අය ෙමෙහම 
කිව්වාම ෙකොයි ෙදවියන්ටද උත්තර ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
කියන  පශ්නය ඇති ෙවනවා. ෙම්ෙකන් ෙපන්වන්න හදනවා 
ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.  සංචාරක මණ්ඩලෙය් 
තිෙබන දත්ත අනුව ෙම් රටට කාමරයකට එක දවසකට ෙඩොලර් 
70ක් සුද්ෙදෝ ෙගවනවා. ෙම්ෙකන් ජීවත් වන්න පුළුවන්ද? අද 
ෙහෝටල් කාමර විකුණන්න පුළුවන් අවම මිලක් දාලා, ඒ 

කියන්ෙන් ෙඩොලර් 159ක් දාලා, සුද්දන්ට ෙම් වාෙග් ගණනකට 
ෙදනවා. Average එක ගත්ෙතොත් ෙඩොලර් 79යි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන තමයි දැන්  අප කථා කරන්ෙන්. රට 
සංවර්ධනය වනවා නම් අප සියලු ෙදනාම කැමැතියි. ෙම්ක 
හරියාකාරව ෙගන යන එක  අෙප් යුතුකමක්. එය ආණ්ඩුෙව් 
 විතරක් ෙනොෙවයි, විපක්ෂෙය්ත් යුතුකමක් වනවා. ෙම් කියන 
අවස්ථාෙව්දී රටට සුද්ෙදෝ ලක්ෂ 10ක් ආවා නම්  ඔවුන් ෙකොෙහේද 
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියන පශ්නය තමයි මූලිකව පැන 
නඟින්ෙන්. ෙම් කාරණය මා කියන්ෙන් සංචාරක කර්මාන්තෙය් 
සංවර්ධනය ගැන සඳහන් කරන්න මහ බැංකු වාර්තාෙව් පිටු තුන 
හතරක් ෙවන් කරලා තිෙබන නිසායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමතැන තවත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. කාමරයකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 70 ක් ෙග වන ෙම් 
සුද්ෙදෝ ටික එන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? හිපිෙයෝද ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්? 
ෙම් පශ්නය තමයි උද්ගත ෙවන්ෙන්. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අපට 
සංචාරකෙයෝ ලක්ෂ 10ක් එන විට අපට යාබදව තිෙබන 
මාලදිවයිනට 975,000ක් ආවා. ඒ කියන්ෙන් 25,000ක් පමණයි 
අඩු වන්ෙන්. නමුත් ඒ රෙට් එක සංචාරකෙයක් දවසකට ෙහෝටල් 
කාමරයකට ෙඩොලර් 325ක් ෙගවලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙද්ශගුණය පැත්ෙතන් අලංකාරය පැත්ෙතන් 
වැඩි වටිනාකමක් තිෙබන, පියමනාප ජනතාවක් සිටින අෙප් 
වාෙග් රටක ෙහෝටල් කාමරයකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 70ක් 
ෙගවන විට මුහුදක් විතරක් තිෙබන මාලදිවයිනට ගිහින් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 325ක් ෙගවන එක අපට නිගහයක්. ෙමොකද, 
ඒ රටට ගිහින් මාළු බලන්නද? ඒ විධියට නැති ෙදයක් ඇති කරලා 
ඒ වාෙග් ගණනක් අය කරනවා නම් ඇයි ලංකාවට ඒක කරන්න 
බැරි කියලා තමයි අපි අහන්ෙන්.  

ෙම් මහ බැංකු වාර්තාව ෙදන්ෙනකුෙග්, තුන්ෙදෙනකුෙග් 
වුවමනාවට පම්ෙපෝරි ගහන්න කරලා තිෙබන ෙදයක්. අෙප් 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් විෙද්ශ 
සංචිත අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් උද්ධමනය අඩු ෙවනවා 
කියලා ෙපන්වලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් මිල දර්ශකය හැම 
පැත්ෙතන්ම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ෙකොළඹ මිල 
දර්ශකය අනුව තමයි උද්ධමනය තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා 
නිගමනය කරන්ෙන්. ෙකොළඹ මිල දර්ශකෙය් හැම ෙදයක්ම වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් උද්ධමනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් විශ්වාස කරන්න බැරි තත්ත්වයක් උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා 
කියන කාරණය තමයි අපි පළමුෙවන්ම ෙපන්වන්නට හදන්ෙන්. 
ෙමොකද, ෙම් මහ බංකු වාර්තාව අවශ්යයි. මහ බැංකු වාර්තාව 
තමයි රෙට් ආර්ථිකය ෙගන යන්ෙන් කුමන ආකාරයටද කියන 
කාරණය ෙලෝකයට ෙපන්වන ෙශේෂ පතය. ෙම්ෙක් විශ්වාසය 
කැඩුෙවොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මම කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට 
මහ බැංකුෙව් අධිපති ජනවාරි මාසෙය් රුපියල් ෙකෝටි 27,800ක 
ණයබරතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව කියලා, මහ බැංකු 
වාර්තාෙව් ඒක රුපියල් ෙකෝටි 12,700යි කියලා මුදණය ෙවනවා 
නම් කවුද ෙබොරු කියන්ෙන්? මහ බැංකු වාර්තාවද, මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිද? මම නම් හිතන හැටියට මහ බැංකුෙව් අධිපති තමයි 
ෙබොරුව කරන්ෙන්. නමුත් ඇත්ත තත්ත්වය බැලුවාම ෙමතැන 
පරස්පරයක් තිෙබනවා.  

අපි එෙසේ ෙමෙසේ රටක් ෙනොෙවයි. රුපියල් ෙකෝටි 600,000ක 
ණයබරතාවක් සමඟ තමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. පසු ගිය 
සුමානෙය් සඳුදා උෙද් 10.00ට බැංකු විවෘත කරන ෙවලාව වන 
විට රුපියලට සාෙප්ක්ෂව ෙඩොලරෙය් වටිනාකම රුපියල් 
125.20ට තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, බහස්පතින්දා පස් වරු 
4.00 වන විට එය රුපියල් 128.72ක් වුණා. ෙම් රුපියල් 3 
අවපමාණය නිසා අපි අරෙගන තිෙබන විෙද්ශ ණය 
සම්බන්ධෙයන් ණයබරතාව රුපියල් ෙකෝටි 7,500කින් වැඩි 
වුණා. දැන් කවුද ෙම්කට වග කියන්ෙන්? ඒ කියන්ෙන් 2005 
ජනවාරි මාසෙය් 01වැනිදා වන ෙකොට රුපියල් 84,000ට තිබුණු 
අෙප් ඒක පුද්ගල ණයබරතාව, 2013 ජනවාරි මාසෙය් 01වැනිදා 
වන ෙකොට රුපියල් 342,000ට වැඩි වුණා.  
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පසු ගිය සුමානෙය් සඳුදා සිට බහස්පතින්දා ෙතක් ගත වූ පැය 
72 තුළ රුපියල් ෙකෝටි 7,500කින් ණයබරතාව වැඩි වන ෙකොට 
ෙම්ක කාට කියන්නද? ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් දක්ෂ 
නායකත්වය තුළින් අප මුළු මහවැලි ව්යාපාරයටම වියදම් කෙළේ 
රුපියල් ෙකෝටි 5,000යි. ෙම් පැය 72 තුළ රුපියෙල් අවපමාණය 
නිසා වැඩි වුණු ණයබරතාව රුපියල් ෙකෝටි 7,500යි. දැන් ෙම් ණය 
ෙගවන්ෙන් කවුද? ඒ ඇමති ෙගවනවා නම්, මහ බැංකුෙව් අධිපති 
ෙගවනවා නම්, විමල් වීරවංශ ආර්ථික ඝාතකයා හැටියට හඳුන්වන 
පී.බී. ජයසුන්දර  ෙගවනවා නම් කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙම් 
ණය ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් කිරි පැකට් එකට බදු ෙගවන, මාළු 
ටින් එකට බදු ෙගවන, ෙතල් මිල කෘතිම වශෙයන් වැඩි කළාම 
ඒකට බදු ෙගවන ශී ලංකාෙව් අහිංසක ජනතාවටයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙමතැන තිෙබන 
අපරාධය. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි කියන්ෙන් 
රෙට් තිෙබන ජාතික ආර්ථිකයත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න එපා 
කියලායි. අද භයානකකාරී තත්ත්වයක් තුළිනුයි අෙප් රට ගමන් 
කරන්ෙන්. අද ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ෙම් ආණ්ඩුවට ණය 
ෙදන්න බැහැ කියලා තිෙබනවා. මම අභිෙයෝගකාරීව අහනවා, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් - 

 
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)  
ඔබතුමාට මම උත්තර ෙදන්නම්. ඔබතුමා වැරදි පකාශයක් 

කරන්ෙන්. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම ඒකට අවසර ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔය වාෙග් වාචාලකමට 

උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. වැදගත්කමට අවස්ථාව 
ඉල්ලනවා නම්, ඒක ෙවනම ෙදයක්. [බාධා කිරීමක්] මම 
අභිෙයෝග කරනවා, ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන අවස්ථාෙව්දී ඒකට 
උත්තර ෙදන්න. වාචාලකමට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් නිෙයෝජිතයින් ෙම් රටට ඇවිත් 
ඔබතුමන්ලා හම්බ වුණා වාෙග්ම, මමත්, අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා 
මැතිතුමාත්, ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමාත් හම්බ වුණා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අෙප් නායකතුමා ෙකොළඹින් පිට සිටිෙය්. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී එම නිෙයෝජිතයින් කිව්ෙව් ෙමෙහමයි. "අපි ආණ්ඩුවට 
කියලා තිෙබනවා, ණය ෙදන්න බැහැ කියලා. ෙමොකද ඒ අය 
ෙබොරු කරලා තිෙබනවා. විදුලිබල මණ්ඩලය ඔවුන්ෙග් අලාභය 
ලාභය බවට පරිවර්තනය කරනවා කිව්වා. ඒක කරලා නැහැ. 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව 2009 මැයි මාසෙය් ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරලා තිබුණා, අවුරුද්දක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් අලාභය 
ලාභය බවට පරිවර්තනය කරනවා කියලා. ඒක ෙවලා නැහැ. ඒ 
නිසා  ඒෙගොල්ලන් ඉල්ලා තිෙබන budget support එක ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා අපි කියා තිෙබනවා." ඒක නැහැයි කියනවා 
නම්;  පතික්ෙෂේප කරනවා නම් අපි ඒක ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්නම් 
ඒ අයෙග් පකාශ තුළින්. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් 
නිෙයෝජිතයින්ෙග් පකාශ තුළ තිබුණා, ෙම් ආණ්ඩුවට ණය ෙදන්න 
බැහැයි කියන කාරණය. ඊට පසුව තමයි මාර්තු මාසෙය් 01වැනිදා 
විදුලි බිල වැඩි කරනවා කියලා කියා තිබුෙණ්. ෙම්ක අපි කිව්වාම 
පවිතාෙද්වි ඇමතිතුමිය කිව්වා, කවදාවත් විදුලි බිල වැඩි කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා. නමුත් ඊට පැය 48කට පස්ෙසේ විදුලි බිල සියයට 
35කින් වැඩි කරනවා කියලා ෙහළිදරවු වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් කථාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්ෙන් ඇයි? ඇමති මණ්ඩලෙය් සිටින 67 ෙදනා, වම් අත 

ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා දකුණු අත දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද 
ඒෙගොල්ලන් රූකඩ වාෙග් නටවන නිසා ආර්ථිකෙය් සැබෑ 
තත්ත්වය දන්ෙන් නැහැ. 

මුදල් අමාත්යාංශය එක පකාශයක් කරන විට මහ බැංකුෙව් 
අධිපති ෙවන එකක් කියනවා. මහ බැංකුෙව් අධිපති කියනවා, විදුලි 
බිල වැඩි කරන්න ඕනෑ කියා. එතෙකොට වැඩි කරන්ෙන් නැහැ 
කියපු ඇමති පැය 48න් ෙහෝ ෙම්ක වැඩි කරන්න ඕනෑ. නමුත් "අපි 
දැන්ම වැඩි කරන්ෙන් නැහැ" කියලා කියනවා. ඊට පසු ෙලොකු 
පශ්න ඇති ෙවනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම කරන්ෙන් ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙල් ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්නයි. ඒ අය කිව්වා, ෙම්ක වැඩි කෙළේ 
නැත්නම් ණය ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ණයබරතාෙවන් ෙපෙළන 
ආයතන ෙදෙක් අලාභය ලාභයක් බවට පරිවර්තනය කෙළේ 
නැත්නම් ණය ෙදන්ෙන් නැහැ කිව්වා. එවැනි තත්ත්වයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාට එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
ඒකට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් රෙට් යටිතල 
පහසුකම්වලට මිල වැඩි කරන විට, අපනයනයන් කරන රටක් 
වශෙයන් ෙකොෙහොමද තරගකාරී තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් කියන 
එක මහ බැංකු වාර්තාව තුළින් ඔබතුමාට ෙහළිදරවු කරනවා. මහ 
බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් වී තිෙබනවා,  "Our external 
competitiveness is reducing and this is a concern that needs 
to be addressed immediately" කියලා. රුපියෙල් අගය අධි 
පමාණය වීම අෙප් අපනයන දිරි ගැන්වීමට  පශ්නයක් වී තිෙබන 
බව දැනුවත් කිරීම අපි අගය කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට තවත් කාරණාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්න තිෙබනවා.  හැම ෙවලාෙව්ම විපක්ෂෙය් අපි ෙපන්වන්න 
හදන්ෙන් නරක ෙද්වල් ෙන්. ජූනි මාසෙය් 17 වන දා 
ජනාධිපතිතුමා ගිහින් ඉරණමඩු අභ්යන්තර ගුවන් පථයක් විවෘත 
කර තිබීම අපි අගය කරනවා. එතැනදී මුදල් නාස්ති කරන්ෙන් 
නැතුව; මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වා ෙග් රුපියල් ෙකෝටි 3800ක් 
වියදම් කරන්ෙන් නැතුව airstrip එකක් විවෘත කිරීම අපි අගය 
කරනවා. අන්න ඒ වාෙග් ෙද්වල් තමයි කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්. 
පම්ෙපෝරිය නැහැ. එතැන තස්තවාදීන් හදපු එක පාවිච්චි කළා. ඒක 
ගුවන් හමුදාව තමයි නැවත සකස් කර තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙහොඳයි. 
ෙම්ක කියන්ෙන් යම් විධියක ඉරිසියාවකින් කියලා හිතාවි.  

මහ බැංකු ෙව් අධිපති තනතුරට පත් ෙවන්න ඉස්සර, ඒ බලය 
ලබා ගන්න ඉස්සර කබ්රාල් මහතාට pyramid economic system 
එක සම්බන්ධව ෙලොකු ෙචෝදනාවක් තිබුණා.  COPE එෙක්දී ෙමය 
විමර්ශනයට ලක් කර තිබුණා. මාසයක් යන්න ඉස්සර ෙම්ක යට 
ගැහුවා. එදා ෙපෞද්ගලික මට්ටෙමන් ඒ pyramid ආර්ථික කමය 
හඳුන්වා දුන් එතුමා අද මුළු රටම pyramid ආර්ථිකයක් බවට 
පරිවර්තනය කර තිෙබනවා. ඒක අපිට ෙම් අවසථ්ාෙව්දී කියන්න 
පුළුවන්.  

එදා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී අපි ඒක 
නවත්වන්න තීරණය කරලා, ඒකට ඇවිල්ලා ෙපො ෙරොන්දුවක් දීලා 
මාසයක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒක නැවැත්තුවා. ඊට පස්ෙසේ 
විමර්ශනය කළ පුද්ගලයා එතැනින් එළවා දමා, එතැන file එකත් 
නැති ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක අද මුළු රටටම එම පිරමිඩ 
ආර්ථික කමය හඳුන්වලා දීලා තිෙබන බව තමයි අපට 
ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්. ඇයි මම එෙහම කියන්ෙන්? 
සාමාන්යෙයන් අපනයන කටයුතු කරන්න පුළුවන් දක්ෂ 
ව්යාපාරිකෙයෝ අෙප් රෙට් ඉන්න ෙකොට ඒ අය පැත්තකට දමා          
ෙම් ර ෙට් පමුඛත්වය ෙදන්ෙන් කැසිෙනෝකාරයන්ට;  
තැබෑරුම්කාරයන්ට. හැංගි ෙහොරා නැතුව ෙපොලීසිය හැම 
තැනකටම ඒ පමුඛත්වය දීලා තිෙබනවා, ගණිකා මඩම් ඇති 
කරන්න. ෙමන්න ෙම්වාට තමයි අද ආර්ථිකය පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. මම දන්නවා, ඔබතුමා 
ඉතාමත් ඕනෑකමින් පකාශ කරලා තිෙබනවා "ෙම්වා වැරැදියි, 
ෙම්වා කරන්න එපා, ජීවන වියදම නිසා ජනතාවට අමාරුයි" 
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කියලා. විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ආර්ථික කමය නිවැරදිව ෙගන යන්න අවශ්යයි. එදා 
ඔබතුමා වරාය හා ගුවන් ෙසේවා ඇමති වශෙයන් කටයුතු කළ 
කාලෙය් අලාභය ලාභයක් බවට පරිවර්තනය කළ ඔබතුමා, ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල් ගැන - overcapitalization ගැන- දන්නවා. 
හම්බන්ෙතොට වරාය තිෙබන ආසනය ඔබතුමාෙග් ආසනයම 
ෙවන්න පුළුවන්. වරායත් ෙහොඳයි. නමුත් රුපියල් ෙකෝටි 6,800ක් 
වියදම් කරලා මාස 28කට නැව් 25ක් එන වරායක් ඔබතුමා 
අෙප්ක්ෂා කෙළේ නැහැෙන් ගරු කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම 
තමයි මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළත්. රුපියල් ෙකෝටි 3,800ක් 
වියදම් කරලා අද ඒෙක් ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් ගුවන් 
යානයක් පැය 24කට සැරයක් එෙහේ ෙමෙහේ යන එකද අවශ්ය 
වන්ෙන්? Gross overcapitalization කියන එක තමයි ෙම්කට 
ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් අවශ්ය පමාණයට 
වැඩිෙයන් පාග්ධන වියදම් දරලා ඒෙකන් ආදායමක් ලබා ගන්න 
බැරි වුණාම ඒ අපරාධයට වන්දි ෙගවන්න ෙවන්ෙන් අහිංසක 
ජනතාවටයි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
වැෙඩ් ෙහොඳයි, වියදම වැඩියි. එෙහමද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඒක ගැන කියන්න ඕනෑ. ඒක ඔබතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් 

පතිපත්තිය. ඒක හැදුෙව් ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් ඒක සැබෑවක්ෙන්. ඔබතුමා වරාය හා ගුවන් ෙසේවා ඇමති 
වශෙයන් කටයුතු කළාෙන්. එදා ඔබතුමාට පුළුවන් වුණාෙන් 
අලාභය අඩු කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙහොඳ ඒවා ගණන් වැඩියි. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා 

ෙමොකක්ද සැබෑ තත්ත්වය කියලා. ඔබතුමා ඒ දිහා බලන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන අරමුණින් ෙනොෙවයි; ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් 
ෙනොෙවයි. මම එෙහම හිතනවා. ඒ වාෙග් තමයි පකාශ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි කරනවා, 
ඇයි අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙමම වාර්තාව තුළින් ෙමතරම් භයානක 
තත්ත්වයකට ෙගනිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියන එක ෙම් අමාත්ය 
මණ්ඩලයට ෙපන්වන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි රජයට තිෙබන ෙමම 
ආයතනය මූල්ය ෙකොම්පැනියක් බවට පරිවර්තනය කරලා 
තිෙබනවා. හැම ෙකනාටම මූල්ය දැනුමක් නැහැ. මම පිළිගන්නවා, 
අද රෙට් ජනාධිපති තමයි මුදල් ඇමති කියන එක. එතුමා වරලත් 
ගණකාධිකාරිවරෙයක් ෙනොෙවයි. නමුත් එතුමා නිවැරදි කට්ටියව 
පත් කරනවා දැනුවත් කිරීම සඳහා. ෙමතැනදී ෙකොච්චර ෙහොඳද 
කියලා ෙපන්වන්න ෙබොරුවට පම්ෙපෝරි ගහලා, ඒ දැනුවත්කම, 
හරි සාරවත්භාවය ඉදිරිපත් කරලා නැති වීෙමන් අද රට පත් වී 
තිෙබන ආර්ථික තත්ත්වය නිසා තමයි මුදල් පිළිබඳ කාරක 
සභාවක් පත් කළත් එය පැය භාගයක්වත් පවත්වන්ෙන් නැතුව 
අපට උත්තර ලබා ගන්න ෙවන්ෙන්. ඒක තමයි සිදු ෙවලා තිෙබන 
අපරාධය.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට දවස් කිහිපයකට ෙපර ෙම් 
සභාෙව් මන්තීවරෙයක් ෙම් කාරණය ගැන පැනලා කරුණු කිව්වා.  
Exchange Control Act එක යටෙත් අපට හිංසා කරන ෙකොට 
ෙමන්න ෙමෙහම ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියා අපි කරුණු ෙපන්වා දී 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව නඩුවක් දාලා තිෙබනවා. අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල් ලියුම් දීලා තිෙබනවා. ඔහු රාජ් රාජරත්නම්ට කථා කරලා 
තිෙබනවා. ලලිත් වීරතුංග හමු ෙවන්න ගිහින් තිෙබනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා හමු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියලු ගනුෙදනු 
තුළින් අපිව උසාවි ෙගනයනවා. Website එකක තිබුණු 
වාර්තාවක් තුළින් නම් 30ක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
2013.06.17වන දින “DailyFT” එෙක් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

“30 Lankans in global database of secret accounts in tax havens” 

දැන් ඒක ෙහළිදරවු වුණු ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා ඒ website එක 
නැති වුණා. නමුත් luck එකට ඒ පුද්ගලයා අපට කථා කරලා, 
ෙමන්න ආයතනය, ෙමන්න නම් 30 කියලා කිව්වා. ඒ ඇති කරලා 
තිෙබන tax havens ෙකොම්පැනිවල සල්ලි තිෙබනවා. ඒවා ෙකොයි 
ආකාරෙයන්ද කියාත්මක වන්ෙන්? ඒ අයට ෙමොනවාද වන්ෙන්? 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මාස 6කට ඉස්ෙසල්ලා මහ බැංකුෙවන්ම 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා, ෙමන්න Swiss Bank accounts කියා. 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ 30 ෙදෙනකුෙග් Swiss Bank accounts 
තිෙබනවාය කියලා පත්තරෙයන් ෙහළිදරවු වුණා. අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ සම්බන්ධව ඇහුවා. අද වන තුරු ඒකට 
උත්තරයක් ලබා ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් ආණ්ඩුවට ඇති වුණා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ෙක් ඔබතුමාෙග් නම නැහැ. ෙම්ෙක් අෙප් 
නම් නැහැ. හැබැයි ෙම් Swiss Bank accountsවල ඇමතිවරු 
40කෙග් විතර නම් තිෙබනවා. ඒ කාෙග්ද කියලා අපි ඇහුවාට 
තවම උත්තර දීලා නැහැ. ඇයි, ඒවා ෙහළිදරවු කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්? ඒ වාෙග් කට්ටිය ගැන ෙහළිදරවු කෙළොත් අපි ඒ ගැන 
අගය කරනවා. දැන් ඒ ගැන පසිද්ධ කරන්න. ඒ ගැන අපි 
ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා. ඊෙය් ඒ ගැන උත්තර දුන්ෙන් නැහැ, 
ෙමොකද, මා රත්තරන් සම්බන්ධෙයන් අහපු පශ්නය නිසා. ඒක 
රත්තරන් නිසා යම් විධියකින් උත්තරයක් දුන්නා. නමුත් ෙම්ක 
මුදල් නිසා උත්තර ෙදන්න බැරි වුණා. අපි දැන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අහනවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැන් උත්තර ෙදන්න ඕනෑ, ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියලා. අප සියලුම කරුණු ෙහළිදරවු කර, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 
එක්ක කථා කරලා, ලියුම් දීලා, පසිද්ධිෙය්ම කටයුතු කරන ෙකොට, 
“aiding and abetting” යටෙත් අපට ෙචෝදනා කරනවා. ෙචෝදනා 
නැති නිසා එකක් අල්ලා ගන්න හදනවා. අපි හංගන්ෙන් 
නැහැෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙම් වාෙග් ෙහොරු  

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

-[බාධා කිරීමක්] ෙමතැන වරපසාද යටෙත් කථා කරනවා. අපි 
ඒ අයට කියනවා, එළියට ඇවිත් කථා කරන්න කියා. ෙම් case 
එකට අවුරුදු පහක් වනවා. ෙමතැන මහ බැංකුෙව් අධිපතිෙග් 
ඒවාත් ඇතිද දන්ෙන් නැහැ. මා දන්ෙන් නැහැ. මා අනුමාන 
කරනවා. හැබැයි  ඇමතිවරු, රජෙය් ඉතාමත් වැදගත් තැන්වල 
ඉන්න අයෙග් Swiss Bank accounts තිෙබනවා කියලා ෙහළිදරවු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ආණ්ඩුවට වග කීමක් 
තිෙබනවා, ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ෙම්වා ෙවන්ෙන් කියලා ඉදිරිපත් 
කරන්න.     

මම ඔවුන්ෙග් නම් ෙහළිදරව් කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද අපට 
වරපසාද තිබුණාට ෙමතැනට ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන්න ඒ අයට 
වරපසාද නැහැ. ෙමතැන එක රජෙය් නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා. ඔහු 
CEB එෙක් හිටපු සභාපතියි. ඔහු සම්බන්ධෙයන් උත්තර ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද ඔහු හිටපු රජෙය් ෙසේවකෙයක් නිසා. අෙනක් අය 
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ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අයයි. ඒවා තිෙබන්ෙන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද 
කියලා අපට උත්තර ෙදන්න. CEB එෙක් හිටපු සභාපති විද්යා 
දිල්රුක් අමරපාලෙග් නම ෙකොෙහොමද ෙම් ලැයිස්තුෙව් 
තිෙබන්ෙන් කියලා බලන්න ඕනෑ. අෙනක් අය ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් අය නිසා මම ෙමතැන ඒ අය ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
විද්යා අමරපාල මහතා ගැන මම ෙමතැන කථා කරන්ෙන් ඔහු 
රජෙය් නිලධාරිෙයකු වශෙයන් හිටපු නිසායි. ඒ නිසා ඔහු 
සම්බන්ධෙයන් කරුණාකරලා උත්තර ෙදන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගිය අවුරුද්ෙද් අපි ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි 23,200ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවුරුද්දට රුපියල් ෙකෝටි 29,230ක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී නිකම් සද්ද කරන්ෙන් නැති බව ඔබතුමා 
දන්නවා. මමත්, මෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු පිරිසත් 
වග කීමකින් පශ්න අහනවා. ෙම් රජෙය් අය සුදු වෑන්වලින් 
ඇවිල්ලා කට්ටිය උස්සනවා කියලා අපි එදා කිව්වා. එදා ඒක 
පතික්ෙෂේප කළා. එදා නැහැයි කියලා කිව්වා. වාස් ගුණවර්ධනලා 
වැනි DIGලා ගැන ෙමතැන කථා කරන්න සමහරු භය වුණා. 
ඔබතුමාට පිං සිදු ෙවන්න අපි ඒ පශ්නය ඇහුවා. ඊට පස්ෙසේ දවස් 
ෙදෙක්දී IGP මැතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කළා.  එතුමා භය 
නැතුව තමන්ෙග් කාර්ය භාරය හරියාකාරව කිරීම අපි අගය 
කරනවා. අර අගවිනිශ්චයකාරතුමියට වුණා වාෙග් පැය 24න් 
එතුමන්ලා වාෙග් අය ඉවත් කරන්න එපාය කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පාර්ථනා කරනවා. ෙම් DIGලා කුලියට මිනී මරපු 
කට්ටිය බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවාය කියලා දැන් ෙපනිලා 
තිෙබනවා. ජනතාවෙග් බදු සල්ලි ෙකෝටි 23,200ක් වියදම් 
කරන්ෙන් ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලටද?  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම  අනුර ෙසේනානායක ගැන 
පත්තරවල පළ වුණා. ඇයි, ෙම් අය ගැන නිශ්ශබ්දව සිටින්ෙන්? 
මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙවනත් අය නිදසුනක් වශෙයන්  ගන්ෙන් 
නැහැ. ෙසනසුරාදා දවසක කාර් එකක් සම්බන්ධෙයන් RMV 
එෙකන් ෙතොරතුරු අරෙගන ඇවිල්ලා ෆවුසි ඇමතිතුමාෙග් පුතා 
වන නවුසර් ෆවුසි මහතා අත් අඩංගුවට ගන්න අනුර ෙසේනානායක 
කටයුතු කළා. විපක්ෂෙය් ඉන්න අපට එෙහම ෙද්වල් කරනවා නම් 
ඒක ෙවනම ෙදයක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ෙජ්යෂ්ඨ 
ඇමතිවරයකු වන, ආණ්ඩුව බලයට ෙගෙනන්න කටයුතු කළ 
ෆවුසි ඇමතිතුමාෙග් පුතා වන නවුසර් ෆවුසිට ෙම් වාෙග් කටයුතු 
කරන්නද අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙකෝටි 23,200ක් වැය 
කරන්ෙන්? ෙම් වාෙග් විළි ලජ්ජා නැති අය අද මහ නගර සභාවට 
ඇඟිලි ගහනවා. DIG වශෙයන් ගිහිල්ලායි ෙකොළඹ මහ නගර 
සභාෙව් කටයුතු කරන්ෙන්. ෙකොඩි දාන්න ඕනෑ වුණාම අහන්ෙන්, 
මුසම්මිල් පුරපතිෙගන් ෙනොෙවයි;  නිෙයෝජ්ය පුරපති ටයිටස්ෙගන් 
ෙනොෙවයි; භදානිෙගන් සහ DIG අනුර ෙසේනානායකෙගන්. සමහර 
අය ෙම් ගැන කථා කරන්න භය ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ මහ 
නගර සභාෙව් පාලන බලය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දුන්නාට අද 
එෙහේ ඉන්න භදානි ජයවර්ධන ෙකොමසාරිස්තුමිය ඒ ෙද්වල්වලට 
ඇඟිලි ගහමින් පශ්න කරනවා.  

අප කාරුණිකවයි ෙම්වා කියන්ෙන්. DIG කුලියට මිනිසුන් 
මරන ෙකොට, DIG  විවිධ ඇඟිලි ගැසීම් කරන ෙකොට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? අප පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ආරක්ෂාව සඳහා මුදල් ෙවන් 
කරන්ෙන් ෙම් වාෙග් ජඩ වැඩ කරන්න ෙනොෙවයි කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. අප ෙම්වා ගැන අහන්ෙන්, 
රජෙය් සල්ලි පාවිච්චි කරෙගන ෙම්වා කරන නිසායි. මා 
උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙත් ෆවුසි ඇමතිතුමාෙග් පුතා වන 
නවුසර් ෆවුසි මහතායි. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලට 
ෙහෝ ෙජෝන් අමරතුංගට ෙහෝ රවි කරුණානායකට ෙහෝ සිදු වන 
එක ෙවනයි. ෙම්වාට කරුණාකර උත්තර ෙදන්න කියා අපි 
කියනවා. IGPට, ඒ වාෙග්ම ෙසනසුරාදා ගිහිල්ලා RMV එෙකන් 
ඇමති ෙකනකුෙග් පුතකු සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ගන්න පුළුවන් 

හැකියාව තිෙබන අයට අපි කියනවා, කරුණාකර ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපට උත්තර ෙදන්න කියලා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙහොඳයි, කථාව නතර කෙළොත්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් කථාව නවත්තන්නද හදන්ෙන්? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, තවත් විනාඩි 5ක් ෙදන්න පුළුවන්, 

එතුමාට.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් තවත් විනාඩි තුනක් විතර ගන්න. දැනට විනාඩි 

ෙදකක් වැඩිපුර දීලා තිෙබනවා. තවත් විනාඩි තුනක් විතර ගන්න.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ විනාඩි ෙදක වැඩිපුර දුන්ෙන් ගරු කථානායකතුමාෙග් ෙහොඳ 

හිතින් ෙන්. අෙනක් මිනිත්තු පහ ෙදන්ෙන් ෙජෝන් අමරතුංග 
මැතිතුමාෙග් ෙහොඳ හිතින්.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2013 ජනවාරි මාසෙය් 02වැනි දා 
"ෙඩ්ලි මිරර්" පතෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: “US$ 100 billion 
economy by 2016:…” ෙමෙහම කියන්ෙන් මහ බැංකුෙව් අධිපති. 
ෙමය හරියට අර pyramid scheme එක වාෙග්යි. මම ඒක 
කියනවා බය නැතිව. ෙම් වාෙග් අය තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුව නැත්තටම නැති කරන්ෙන්. අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට 
අපි ඔහු සභාපති ෙකනකු වශෙයන් පත් කෙළේ නැත්ෙත්, ඒ 
කාලෙය් හිටපු අගමැති අෙප් ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඔහුට 
ඒක කරන්න බැහැ කියලා  දැන ගත්ත නිසායි. අෙප් පැත්ෙත් හිටපු 
වැඩ බැරි අය ආණ්ඩුවට අරෙගන, අනාෙගන දැන් අහනවා, 
ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියලා. විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා එක 
පැත්තකින් කියනවා, "ෙම්, ආර්ථික ඝාතකෙයක්" කියලා. එහි යම් 
විධිෙය් ඇත්තක් තිෙබනවා. නමුත් එතුමා කෑ ගහනවා විතරයි.  

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට 
සංෙශෝධනයක් ෙගෙනනවා කිව්වා. අපි ඒක බලා ෙගන ඉන්නවා, 
අඟහරුවාදා සිට. ෙගෙනන්න ඒක. චම්පික රණවක ඇමතිතුමා 
ඇතුළු අය කියා තිෙබනවා ෙමහි අහිතකර තත්ත්වයක් තිෙබනවා 
කියලා. ඒ කියන එක ඇත්ත ෙවන්න පුළුවන්. මා දන්ෙන් නැහැ 
ඒක. නමුත් ෙකෝ,  තවම ඒ සංෙශෝධනය ෙගනාවාද? ෙගෙනන්ෙන් 
නැද්ද? එහි ෙකොටස් පහක් තිෙබනවා ලු. ඒවා අහිතකර ලු. අවුරුදු 
30කට පස්ෙසේ එක පාරටම ඒවා අහිතකර ෙවලා! ෙමොකද ඒ? ඒ 
උතුෙර් ඡන්දයක් පවත්වන්න තිෙබන නිසා. එෙහම නම් අපි 
කියනවා, කරුණාකර ඒ සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 
අද ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 65ක තිෙබන ආර්ථිකය 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 100ට නංවනවාය කියනවා. අද 
බඩගින්ෙන් ඉන්න එකාට ෙහට බුරියානි එකක් ෙදනවා කියමින් 
නිවාඩ් කබ්රාල්ලා ෙම් වාෙග් ෙබොරු කර කර ෙහට අනිද්දා ගැන 
කථා කරනවා. එෙහම නැතිව අද ආර්ථිකය ගැන කියන්න කියලා 
තමයි අප කාරුණිකව ඉල්ලන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, NSB එෙක් හිටපු සභාපති සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට ෙමොකද වුෙණ්? අපි එතුමා අගය කරනවා. ආණ්ඩුව, 
ෙම් රෙට් අහිංසක තැන්පත්කරුවන් ෙවනුෙවන් තමයි ඇති කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව. ෙමතැන ඉන්න අෙප් 
මන්තී ගරු ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා එය ලස්සණට ආරක්ෂා කරලා, 
වර්ධනය කරලා භාර දුන්නා ආණ්ඩුවට. එහි හිටපු සභාපති 
සිරිෙසේන මැතිතුමාට ආණ්ඩුෙව් ෙකෙනක් කියා තිෙබනවා - මා 
දන්ෙන් නැහැ කවුද කියලා- US ෙඩොලර් බිලියනයක් අරෙගන 
ෙදන්න කියලා. අෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියනයක්, ෙකෝටි 
125,000ක් පිට රට ණයක් අර ෙගන NSB එෙක් ෙශේෂ පතයට 
දමන්න කියන එක තමයි එතුමාට කියලා තිෙබන්ෙන්. එතුමා 
ඇහුවා, "ෙකොෙහොමද මම ඒක කරන්ෙන්?" කියලා. ඒක ගත්තාට 
පස්ෙසේ රුපියෙල් අගයට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? පැය 72න් ෙකෝටි 
7,500ක් නැති වුණා වාෙග් ඒ බර අදින්න ෙවන්ෙන්, ඒ ණය            
බර විඳින්න ෙවන්ෙන් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් 
තැන්පත්කරුවන්ටයි. ඒ නිසා එතුමා ඒක කෙළේ නැහැ. එතුමා ඇද 
ඇද හිටියා, ''ෙකොෙහොමද ෙම්ක කරන්ෙන්'' කියමින්. අන්තිමට ගිය 
සුමානෙය් කිව්වා, ''ඔබ කියන එක කරන්ෙන් නැහැ, අපි ණය 
බරින් ෙපෙළනවා, ඒ නිසා වහාම ඒ ණය ගන්න, නැත්නම් ෙගදර 
යන්න'' කියලා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලින් ඉල්ලනවා.  අපි 
හිතනවා එෙහම තමයි සිද්ධ වුෙණ් කියලා. එතුමා ඒ ණය ගත්ෙත් 
නැහැ, ෙගදර ගියා. දැන් නාලනී කියන මැතිනියක් සභාපති ෙලස 
පත් කරලා තිෙබනවා. ''ඔව්'' කියලා අත් ඔසවලා ඔන්න ඉතින් 
දැන් ඒ කියාදාමය තල්ලු කරෙගන යනවා. ඒ අහිංසක 
තැන්පත්කරුවන්ට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ගිය සුමානෙය් පැය 72න් වූ 
ෙද් මීට පසුව සිදු වුෙණොත් එයින් ණය බර  වැඩි ෙවනවා ෙන්. ඒ 
ණය ෙගවන්න සිදු වන්ෙන් තැන්පත්කරුවන්ට ෙන්. බල්ලාෙග් 
වැෙඩ් බූරුවා කරනවා වාෙග්, මහ බැංකුෙව් වැෙඩ් මහ බැංකුවට 
කරන්න බැරි වුණාම ඒක ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව පිටට 
දමනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් වාණිජ බැංකුවලටත්  - NDB බැංකුව 
ඇතුළුව-  පිට රට ආෙයෝජකයන් ෙගන්වන්න කරුණාකර ෙම්ක 
කරන්න කියලා තිෙබනවා. අෙප් reserve එකක් නැති නිසා,  hot 
money නැති නිසා කරුණාකර ෙමවැන්නක් කරන්න කියන 
තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් අපි කථා කරනවා 
ඒ සිරිෙසේන මැතිතුමා සම්බන්ධෙයන්. විපක්ෂය විධියට අපි එතුමා 
අගය කරනවා, රෙට් අහිංසක තැන්පත්කරුවන් ෙවනුෙවන් 
තිෙබන ආයතනය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධෙයන්. සිරිෙසේන 
මැතිතුමනි, ඔබතුමා නිර්භීතව කළ කියාව අපි අගය කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පදීප් කාරියවසම් මැතිතුමාට ෙමොකද 
වුෙණ්? ඔබතුමා දන්නවා එතැන පශ්නයක් තිබුණු බව. හිටපු අග 
විනිශ්චයකාරතුමියට කිසියම් විධියක සම්බන්ධකමක් ඇති 
කරන්න හැදුවා, පදීප් කාරියවසම් මහතා එතුමියෙග් ස්වාමිපුරුෂයා 
වන නිසා. එතුමා ගිය අවුරුද්ෙද් ෙගදර යැව්වා. එතුමාත් එක්ක 
තවත් අධ්යක්ෂවරු ෙදෙදෙනක් සිටියා. ඒ අතරින් එක්ෙකෙනකු 
නැවත අරෙගන තිෙබනවා. ඒ පශ්නය ඇති කරපු ෙදෙදනා එදා 
ෙහොඳ නැති වුණා නම්, පදීප් කාරියවසම් විතරක් අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ෙගන  ගියා නම්, ඒ   
අධ්යක්ෂවරුන් ෙදපළෙගන් එක් ෙකෙනකු නැවත අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ෙමොකක්ද ෙමහි ෙත්රුම? සභාපති ෙගදර යවනවා. සභාපති 
කියනවා, ඔහු කියා  කෙළේ අධ්යක්ෂවරුන් ෙදෙදනාෙග් report එක 
අනුවයි කියලා. ඒ ෙදෙදනාත් ෙගදර යවනවා. දැන් අල්ලස්  ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ඉදිරිෙය් පදීප් 
කාරියවසම් විතරක් ඉන්නවා. නමුත් ඒ ෙතොරතුරුවලට අත්සන් 
කරපු අධ්යක්ෂවරුන් ෙදපළෙගන් එක් ෙකනකු නැවත ෙසේවයට 
අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් ආයතනයට ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්, ගරු 
කථානායකතුමනි? ෙම්වා කථා කරන්න පුළුවන් එකම ස්ථානය 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවයි. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

පශ්න කරලා ඒවා හැන්සාඩ්ගත කිරීම ෙනොෙවයි අවශ්ය වන්ෙන්. 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව, ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් ආයතනය, 
මිහින් එයාර් ආයතනය, Road Development Authority එක 
කඩා වැටුණා වාෙග් ෙම්කත් කඩා වැටුණාට පස්ෙසේ කඩා 
වැටුණාය කියන්න ඕනෑ නැහැ.  

දැන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සියයට 30කින් විදුලි ගාස්තු 
වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් හිතුමෙත්ට. එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය   
කිව්වා, "අපි විදුලි බිල වැඩි කරන්ෙන් නැහැ"  කියලා. එතෙකොට 
අප්පුඩි ගහනවා. ඊට පස්ෙසේ මැතිවරණයකට යනවා. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය යූඑන්පී එක වාෙග් විදුලි ගාස්තු වැඩි කරන්ෙන් 
නැහැයි කියනවා. ඊට පස්ෙසේ ජනතාව ඡන්දය ෙදනවා. අපි 1995 දී 
ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට එක අවුරුද්දකවත් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් අලාභයක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අවසානෙය්දී 2011 
දී අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 8,900යි. 2012 දී අලාභය රුපියල් 
ෙකෝටි 9,700යි. ෙම් ඔක්ෙකොම අලාභ එකතු වුණාට පස්ෙසේ, 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ණය ෙදන්න බැහැයි කිව්වාට පස්ෙසේ 
කරන්න ෙදයක් නැති නිසා ඒ ණය බර ඔක්ෙකොම එකතු කරලා 
සියයට 30 විදුලි ගාස්තුවක් ජනතාවෙග් කර පිට දැම්මා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා කිව්වා, ඇමති ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන  මැතිතුමා 

දක්ෂෙයක් නිසා ෙකොෙළේ වහලා ගහන්න පුළුවන් කියලා. ෙම් මුළු 
ආණ්ඩුවම අදක්ෂ නිසා එතුමා ෙකොෙළේ වහලා ගහනවා.  

ඉතින් අද ෙම් බර උසුලන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවටයි. 
අවසානෙය් චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාල ෙය්දී -2001 දී-  
ආර්ථිකය කඩා වැටුණාම, ඒක ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් වුෙණ් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි. කරුණාකරලා ෙම් රෙට් ජාතික 
ආර්ථිකයත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න එපා කියන එක විතරයි මම 
කියන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා කිව්වා, ආෙයෝජකයන් රටින් පිට 
යනවාය කියලා. නමුත් ෙජ්ම්ස් පැකර් - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව නතර කෙළොත් ෙහොඳයි.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා ෙන්. මා ඒ ෙවලාවත් පාවිච්චි 

කරන්නම්. ෙමය වැදගත් කාරණයක් ෙන්.  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒ විනාඩි ෙදෙකන් තව ටිකක් මඩ ගහන්න පුළුවන් ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අන්න, ඉතින් කකුල් ෙදෙක් අය කකුල් හතෙර් අය වාෙග් 

හැසිෙරන ෙකොට තමයි පශ්නය. ෙමතැන අපි අහනවා, - 
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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) 
 මඩ ගහන එකයි මඩකරියාෙග් 

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

වැෙඩ්. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මඩ කන වැඩ ෙනොකෙළොත් මඩ ගහන එකක් නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ඔබතුමා අගය කරනවා. කථානායකතුමාට එතුමාෙග් 

පැත්ත විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් පැත්තත් ආරක්ෂා කරන්න 
තිෙබනවා. එදා ෙදපක්ෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අත් ෙදක අල්ලා 
ෙගන ගිහින් තමයි  කථානායක ආසනෙය් වාඩි කෙළේ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙකොයි එක වුණත් ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. ඒවාට 

ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදයි. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා මිනිත්තු ෙදකක් ගන්නම්. ඊට වඩා 

ෙවලාව ගන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් ෙජ්ම්ස් පැකර්ට අවුරුදු 10ක බදු විරාමයක් ෙදනවා. ඔහුට 
වැට් එක අදාළ නැහැ; Excise Duty අදාළ නැහැ; Economic 
Service Charge and Port and Airport Development Levy 
අදාළ නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය වැරැදි ආකල්පයක්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක මා දන්ෙන් නැහැ, ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් ආෙයෝජනය -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මා කියන්ෙන් කැසිෙනෝකාරයාට ෙදන එකයි. ඔබතුමාට මතක 

ෙන්, යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය් ඔබතුමාත් අපත් එක්ක ඉන්න 
ෙකොට- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා දක්ෂෙයක් වශෙයන් උත්තර 
ෙදනවා. ඒක මා පිළිගන්නවා.  

ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය්ත් - BOI එෙක්ත්- අලුත් ෙවනසක් 
තිෙබනවා. මා ඒකත් කියන්න ඕනෑ. මා විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. මා දන්නවා, එතුමා යම් විධියකින් ආෙයෝජකයන් 
- [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳක් කියන්න හැදුවත් ඒකටත් බාධා 
කරනවා. ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් අලුත් ෙවනස්කම් තිෙබනවා. 
ආෙයෝජකයන්ට පැය 72ක් පශ්නයක් තිබුණා. එතුමාට එය කියලා 
තිබුණා. මා දන්නා විධියට පැය 24කින් එය නිරාකරණය කරලා 
තිබුණා. අන්න ඒ වාෙග් කරන්න ඕනෑ. නමුත් එතැන පශ්න 
නැත්ෙත් නැහැ. ඒ ආයතනෙය් පශ්න නැහැ. නමුත් අනික් හැම 
තැනම දූෂණය, වංචාව තිෙබනවා. ආෙයෝජකෙයෝ එනවා; රුපියල් 
ෙකෝටි 10යි business එක. නමුත් රුපියල් ෙකෝටි 8ක් පගාව 
ඉල්ලනවා. මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදාළ ඇමතිවරුන්ට ෙහළිදරවු 
කරලා තිෙබනවා.  

ෙජ්ම්ස් පැකර්ට අවුරුදු 12ක බදු විරාමයක්  දීලා තිෙබනවා. 
ෙමයට කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන්. නමුත් ෙමය කැසිෙනෝකාරයාට ෙදන්ෙන් ඇයි? ඇයි ඒක 
හැරී ජයවර්ධනට ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි ඒක ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝල්ඩින්ග්ස් ආයතනයට ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි ඒක 
එයිට්කන් ස්ෙපන්ස් සමාගමට ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි ඒ වාෙග් 
ෙකොම්පැනිවලට ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය අවසානයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් කෙමෝපාය පාවිච්චි කරමින්, කෙමෝපාය 

සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත තුළින් ෙකොෙළේ වහලා ගහන එක තමයි 
තිෙබන පශ්නය. ෙම්වා අපට ෙදන්න බැරි ඇයි? අපත් ශී ලංකා 
ආෙයෝජකෙයෝ. අපටත් හිරිහැර කරනවා. EPF එකට රුපියල් 
100ක් ෙගව්ෙව් නැත්නම් අෙප් ෙපෞද්ගලික නමට නඩු පවරනවා. 
නමුත් CPC owes Pensions Department Rs.1.4 billion. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 140යි. ඒ අයට ෙමොනවත් නැහැ. රජෙය් 
ආයතනවලට ඕනෑ ෙකෙහල් මලක් කරන්න පුළුවන්. අෙප් නමට 
නඩු හතරක් පවරා තිෙබනවා, රුපියල් 100ක් ෙගව්ෙව් නැහැයි 
කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ආණ්ඩුවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඉතින් 
ආෙයෝජකයන් දිරි ගන්වන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
Treasury owes fertilizer companies Rs.16 billion; රුපියල් 
ෙකෝටි 1,600යි. එම නිසා තමයි අද රෙට් ෙපොෙහොර නැත්ෙත්. එම 
නිසා තමයි අද වකුගඩු පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා වැඩිපුර ගත්ත ෙවලාව ඔබතුමාෙග් පැත්ෙත් 

කථිකයන්ෙග් ෙවලාෙවන් අඩු කරන්න ෙවනවා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
දැන් කාලය දුන්නා ඇති.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා,  එෙහම නම් ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා කියන ෙද්ම කියලා මම 

කථාව  නවත්වන්නම්.  

"ජනගහනය ෙකෝටි ෙදකයි. අවුරුද්දකට ෙලඩ්ඩු ෙකෝටි 10යි." 

 රෙට් ජනතාවට  ෙලඩ තිෙබනවා. ආර්ථිකය මීටත් වඩා අමාරු 
තත්ත්වයක තිෙබනවා. 

මට වැඩිෙයන් කාලය දීම ගැන මා  ඔබතුමාව අගය කරනවා.  
හැබැයි, ඔබතුමන්ලාට කියන්න බැරි ෙද් ඔබතුමන්ලා ෙවනුෙවන් 
අපි කිව්වා. ඒකට ඇමති මණ්ඩලයම සාක්ෂි  දරාවි.  

මෙග් ෙම් පශ්නයට සත්යතාවෙයන් උත්තරයක් ලැෙබයි කියා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මම නිහඬ වනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 

ෙගන ආ ෙයෝජනාව මම ස්ථීර කරනවා. මාෙග් කථාව පසුව 
කරනවා.  

[අ.භා. 2.32] 
 
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
ගරු කථානායකතුමනි, "මහ බැංකුව" කියන ආයතනය 

ෙලෝකෙය් ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් ඉතාම උසස් ෙලස සලකන 
ආයතනයක්. ලංකාවට නිදහස ලැබු ෙණ් 1948 දී.  එදා ලංකාවට 
මහ බැංකුවක් තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් ලංකාෙව් මුදල් ෙනෝට්ටු එදා 
Indian Currency Board  එෙකන් නිකුත් කෙළේ  Reserve Bank 
of India  නමැති ආයතනෙය් guarantee  එක යටෙත්. එෙහම 
තත්ත්වයක් තිෙබන ෙකොට තමයි මුදල් ඇමති හැටියට ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයා 1949 දී ෙජෝන් එක්ස්ටර් කියන 
විෙශේෂඥෙයක් කියන පුද්ගලෙයක් ඇෙමරිකාෙවන් ෙගන්වලා ඔහු 
ලව්වා මුදල් පනත හැෙදව්ෙව්; හදලා ඒ මුදල් පනෙතන් පළමුවන 
වතාවට ලංකාෙව් මහ බැංකුවක් පිහිටුවන්නට කටයුතු කෙළේ. 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා මහ බැංකුෙව් අධිපති විධියටත් 
ෙජෝන් එක්ස්ටර් මහත්මයාව පත් කළා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
එෙහම පිටින්ම ඇෙමරිකානු ඒජන්ත ෙකෙනක් කියලා 'යැංකි ඩිකී'  
කියන නම ආෙව් ඔන්න ඔය වංගුව ගත්තාට පස්ෙසේ. එෙතක් කල් 
ලංකාෙව් මුදල් කටයුතු කෙළේ ලන්ඩන් හරහා.  

නමුත් අමතක කරන්න  එපා,  අතිවිෙශේෂ රාජකාරි ගණනාවක් 
ඒ කාලෙය් සිද්ධ වුණු බව. එකක් තමයි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයා යටෙත්  ඩී.එස්. ෙසේනානායක ආණ්ඩුව විසින් ලංකාෙව් 
පථම මහ බැංකුව පිහිටුවන ෙකොට බිතාන්ය ආණ්ඩුව යුද්ධ 
කාලෙය් අෙපන් බඩු ණයට අරෙගන ඒවාට ෙගවන්න තිබුණු අෙප් 
ණය මුදල් පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 89ක් වීම. අපි පටන් ගත්ෙත් 
ෙපොෙහොසත් රටක් හැටියට. නමුත් අවුරුදු හතරක් ගිෙය් නැහැ.  
ෙජ්.ආර්.ෙග් පාලනෙයන් ෙකොයි තරම් බංෙකොෙලොත් වුණාද?  
අන්තිෙම්දී හාල් ෙසේරුව සත විසිපෙහේ සිට හැත්තෑෙදකට නග්ගලා 
දුප්පතාෙග් බත් පතට බර දාලා තමයි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනට ෙම් 
ආර්ථික අර්බුදය ජනතාව මත පටවන්නට සිද්ධ වුෙණ්. ඒ ෙහේතුව 
නිසා තමයි හර්තාලය ආෙව්. ඒ ෙහේතුව නිසා තමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය වනාන්තරගත වුෙණ්. ඒක අමතක කරන්න එපා.  

රටකට මහ බැංකුවක් අවශ්යයි. මහ බැංකුව ෙකොළඹ තිෙබන 
සූදු ෙපොළක් වාෙග් third class එකට කණක්කු පු ළ්ෛළෙග් 

ඉලක්කම්වලින් දමන්න යන්න එපා. ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මහත්තයා ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙදවතාවක් කිව්වා, "මම  ෙම් 
කියන්ෙන් ෙබන්ජමින් ඩිස්රාලිෙග් කියමනක්" කියලා. ෙමොකක්ද 
ඒ? ෙලෝකෙය් ෙබොරු තුන් ජාතියක් තිෙබනවාලු. 1. ෙබොරු 2. 
ෙටොන් පච 3. සංඛ්යා ෙල්ඛන. අද ඕනෑම සභාවක ඇද බානවා, 
සංඛ්යා ෙල්ඛන, කණක්ක පුල්ෛළ ඉලක්කම්. සංඛ්යා ෙල්ඛන 
කියලා ෙම්වා කිව්වාට ෙම්වාෙය් හරයක් නැහැ. ඒ නිසා මම 
ආදරෙයන් ඉල්ලනවා, ෙම් ෙගෞරවනීය ආයතනෙය් -මහ බැංකුෙව්
-  තිෙබන ශිෂ්ටාචාරය, ෙලෝකෙය් පහළ තැනකට ඇද දමන්න 
එපා කියලා.  

ඊෙය්  ෙලෝකෙය් ඉන්න බලවත්ම අට ෙදනා එක්කාසු වුණා,  
යුෙරෝපෙය් අයර්ලන්තයට.  ෙමොකුත් තීරණයක් ගන්න බැරිව, අඬ 
අඬා කඳුළු පිහ දම දමා, අට ෙදනා අට පැත්තකට ගියා, අද  මුළු 
ෙලෝකෙය්ම ආර්ථික තත්ත්වය  ෙගොඩ ගන්න බටහිරට ශක්තියක් 
නැහැ කියලා. ජර්මනිෙය් Chancellor වන කාන්තාවෙගනුයි, 
රුසියාෙව් පුටින් කියන මහත්මයාෙගනුයි ඒ ෙගොල්ලන් ඉල්ලා 
සිටියා, පුළුවන් උදව්වක් ෙදන්නය කියා. ඒ සියල්ලම දමලා 
පැෙටව්වා. ඇෙමරිකාෙව් සියලුම පත්තරවල අද පළ කරලා 
තිෙබනවා, ඔබාමා මහත්මයාෙග් පාලනය ෙමතැන් සිට -
අයර්ලන්තෙය් රැස්වීම අවසාන වූ තැන්  සිට- ෙකොර ගහනවාය 
කියලා. මීට පසුව එයාට වලංගුභාවයක් නැහැ. "Obama's 
administration is a lame-duck administration" කියා ඊෙය් 
හවස ඉඳලා කියනවා. යුෙරෝපා ධනවාදය,  ඇෙමරිකානු ධන 
වාදෙය් දරුණුම අර්බුදය ගැන ෙඩොලර් ඒජන්තලා එක වචනයක් 
ෙමහිදී කියන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් කන්ෙන් embassy එෙක් සල්ලි.  
සපත්තු පැළැඳෙගන ඒ කටයුතු කරමින් ඔවුන් කන්ෙන් embassy 
එෙක් සල්ලි. නමුත්  අද ඇෙමරිකාව කියන්ෙන්  හිඟන්ෙනක්.  ඒ 
නිසා ඇෙමරිකාව වළලන්න සුද්දන්ට ලජ්ජයි.  ඔබාමා කියන කළු 
මිනිහාට පාංශුකූලය ෙදන්න බාර දීලා සුද්ෙදො ටික  හැංගුණා. ෙකෝ 
අද ඇෙමරිකන් ෙශේෂ්ඨත්වය? 1948 දී අප නිදහස ලබනෙකොට   
ෙලෝක පූජිත  කාසිය  වුෙණ්  ස්ටර්ලින් රන් පවුම. ඒ අතර තිබුණා, 
රූබල් කියා එකක්. අද ඒ ෙදකම නැහැ. ස්ටර්ලින් රන් පවුම 
නැහැ. ෙයන් කාසියත් අද අඩමානයි, ගිලන් ෙවලා. කවදාවත් 
ෙනොතිබිච්ච 'යුෙරෝ' කියන කාසියක් මතු ෙවලා දැන් වනෙකොට 
අවුරුදු එෙකොළහක් ෙවනවා. ෙඩොලරය ගිලන් ෙවලා. මුළු ෙලෝක 
ධනවාදෙය් පළමු වන පශ්නය ආෙව් එෙහමයි. සෑම ෙඩොලර් 
කාසියක් ෙවනුෙවන්ම,  නිකුත් කරන  සෑම ෙඩොලර් ෙනෝට්ටුවක් 
ෙවනුෙවන්ම ඇෙමරිකාෙව් මහ බැංකුෙව් ෙෆෝට් ක්ෙනොක්ස් කියන 
ස්ථානෙය් සුරක්ෂිත බැංකු ගබඩාවල රත්රන් grains 15ක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම කරලා ඇෙමරිකාව මුළු ෙලෝකෙය්ම 
යුද්ධෙය් වාසිය අරෙගන තිබුණා. මුළු ෙලෝකෙය්ම තිබුණු 
රත්රන්වලින් සියයට 72ක් ඇෙමරිකාවට ගලාෙගන ඇවිල්ලා 
තිබුණා.  ඒ තමයි යුද්ධෙයන් දිනපු මිනිහා. ඊට පසුව ඒ ෙගොල්ලන් 
ෙඩොලර් වියදම් කරන්න පටන් ගත්තා. එෙහම වියදම් කරලා, 
වියදම් කරලා අවසානෙය් 1971 දී නික්සන් ජනාධිපති ධුරය  
දරනෙකොට භාණ්ඩාගාරෙයන් කිව්වා, "සර්, තව දවසකටවත් 
පමාණවත් රත්රන් භාණ්ඩාගාරෙය් නැහැ, ෙමොනවද අපි 
කරන්ෙන්?" කියලා. නික්සන් පෑන් පාරකින් රන්  පමිතිය අවලංගු 
කරලා අද ඉඳලා කාසිෙය් වටිනාකම පා ෙවනවාය - floating - 
කියලා  කිව්වා.  ඔන්න ඇෙමරිකන්කාරයාෙග් ෙහොරකම. ෙඩොලර් 
එක පා ෙවන්න - float ෙවන්න -  ඇරියා. ෙමච්චර කල් යට ගහලා 
තිබුණු රත්රන්වලට                     

gold standard එකට බංෙකොෙලොත්භාවය පකාශ කෙළේ 
එෙහමයි. ඒ නිසා හැම දාම උෙද්, හවස ගණන් බලන්න ඕනෑ, 
මුදෙල් වටිනාකම කීයද කියලා. මුදෙල් වටිනාකම ස්ථිරව 
තිෙබන්න ඕනෑ. දුසිම කියන්ෙන් 12යි. සඳුදා දුසිමට 10කුත්, 
සිකුරාදා දුසිමට 18කුත් ෙවනවා නම් ඒක මහ විකාරයක්. අද 
ජාත්යන්තර මුදල් ඒකකය උඩ යනවා, පහත යනවා - floating. ඒ 
නිසා මිනිස්සු ෙම්ක බලා ෙගන ඉන්න ඕනෑ. ඇෙමරිකාව ෙලොකු 
පචාරක වාසියක් ෙගනියනවා. ගැත්ෙතෝ අල්ලලා උන්ට පගාව 
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ෙදනවා, කවදාවත්  අෙප් ගැන කියන්න එපාය කියා. ඇෙමරිකාෙව් 
ආර්ථිකය ගැන ලංකාෙව් කථා කරන්න තහනම්. කිසි ෙකෙනක් 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගරු සභාෙව් කවුරුවත් ඒ ගැන කථා 
කළාද කියා මම අහනවා. ෙකොෙළේ හංගලා තමයි ඔවුන් ෙම්ක 
කරන්ෙන්. ඔවුන්ට ෙකෝට් එක ෙදනවා, කලිසම ෙදනවා.   

ෙමොවුන්ට සපත්තුව ෙදනවා, embassy එෙකන්. ඒ ෙදන ඒවා 
කාලා බීලා ඇවිත්   ෙම්වා කරන්ෙන්. ගැත්ෙතෝ ටිකක් ඉන්නවා. 
උෙද්ට එක ෙකෝට් එකයි; සවසට තව ෙකෝට් එකයි;  embassy 
එෙකන් දීලා. නමුත් ඇෙමරිකාෙව් පාංශුකූලය ෙදන්නට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් ෙලොකු සඟරාවක් තිෙබනවා. ඒක  
තමයි, "ටයිම්ස්" සඟරාව. ඒ "ටයිම්ස්" සඟරාෙව් මාස හයකට 
ඉස්ෙසල්ලා  යමක්  කියා තිබුණා.  මා ඒ සඟරාව රත්තරන් වාෙග් 
පරිස්සම් කර තියා ෙගන ඉන්නවා. ඒ සඟරාෙව් කියා තිබුණු ෙදය 
ෙමොකක් ද?  යුෙරෝපයටයි,  ඇෙමරිකා වටයි  එකයි ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  ෙරෝම අධිරාජ්යෙය් බිඳ වැටීම ගැන එඩ්වඩ් ගිබන්ස්  
මහත්මයා   ෙපොතක් ලිව්වා.   

“දැන් අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ඇෙමරිකාෙව් 
හා යු ෙරෝපෙය් පිරිහීම ගැන ගන්ථයක් ලියා ඉතිහා සයට උරුම 
කරන ෙදවැනි ගිබන්ස් ෙකෙනක් ඇෙමරිකා වට ෙසොයන්නට 
ෙවලා තිෙබනවා”ය කියා සඟරාවලින් අග ගණ්යෙය් සඟරාවක් 
වන "ටයිම්ස්" සඟරාව කියනවා. ෙම්වා හංගන්න බැහැ. ෙබොරු 
වාචාල ෙද්ශනා කළාට වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මහත්මයා කිව්වා වාෙග් ඉලක්කම් දාලා ඕනෑම ෙබො රුවක් 
කියන්න පුළුවන්. පෙචෝරිස්ලාෙග් ගනුෙදනුව, ඉලක්කම්. 
ෙම්වායින් ෙනොෙවයි රටක වර්ධනය මණින්ෙන්.  

ෙම් ගරු සභාවට මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ, 1948                    
වර්ෂෙය් ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්මයාෙග් සිට මැතිනිය 
ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන මහත්මයාට ලංකාණ්ඩුව භාර ෙදනතුරු  
ලංකා ව පිට රටින් ගත් විෙද්ශ  ණය පමාණය   රුපියල් ෙකෝටි 
495ක් බව. ඒ කාලෙය්  ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්මයා මාසයකට 
ගත් පඩිය  රුපියල් 1500යි. Entertainment Allowance කියා  තව 
රුපියල් 500ක් දුන්නා.  මැතිනිය රට භාර ෙදනතුරු ඔය අවුරුදු   
තිෙහේම ෙම් ර ෙට් අගමැතිෙග් පඩිය රුපියල් 1500යි. 
Entertainment Allowance  රුපියල් 500 යි.  ඔක්ෙකොම රුපියල් 
2000 යි. ෙජ්.ආර් ජයවර්ධන මහත්මයා  ආව  දවෙසේ  පටන් මුළු 
ලංකාෙව්ම ඔළුව කනපිට හරවා ගත්තා. ඒ පිළිෙවළ කැඩුවා, 
අසීමිත වියදම් දාලා. පඩිනඩි වැඩි කළා. ෙම් ඔක්ෙකොම අර්බුද 
තියලා තමයි, ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන මහත්මයා  සභාෙවන් විසිරිලා 
ගිෙය්. අප ෙම් ෙගවන්ෙන් ෙජ්.ආර්.ෙග් පව්. ෙජ්.ආර්. ෙම් රටට 
කළ අපරාධවල පව්. “I will make this a haven for robber 
barons” කිව්වා. ෙම් රට ජාත්යන්තර මංෙකොල්ලකාරයින්ට 
ඇවිල්ලා  ඉන්න පුළුවන්  ආරක්ෂක භූමියක් කරනවාය කියා,  ඉඩ 
දුන්නා. එච්චර විතරක් ද? බණ්ඩාරනායක මැතිනිය,  
ෙකොබ්බෑකඩුව මහත්මයා ෙම් රෙට් ඉඩම් ජනසතු කළා. ෙම්  
ෙගොල්ෙලෝ ජනසතු කළ ඉඩම්වලින් හලාවත පළාෙත් තිබුණු 
ඉස්තරම් ම ෙපොල්වත්ත, මූදුකටුව කියන කණාටු ෙවච්ච වත්තකට 
මාරු කර ගත්තා. ෙජ්.ආර්.ෙග් බූදලෙය් තිබුණු මූදුකටුව  වත්ත 
දීලා  බවර් සමාගම එදා ආදර්ශ ෙගොවිපළක්  හැටියට තබා ගත්ත 
වත්ත මාරු කළා. ඒ අවුරුදු 17 දී ඉඩම් අක්කර ලක්ෂයකට වඩා  
ෙමොවුන් මංෙකොල්ල කෑවා. ඒ ඉඩම්වල ලැයිස්තුව හදලා අද 
ෙපොතක් ගහලා තිෙබනවා.  

ෙම් ඉඩම් ගත් අය, මැතිනිය ජනසතු  කළ සංස්ථා ටික  
මංෙකොල්ල කෑ ෙහොරු  ඉන්නවා. ඔවුන්ෙග් ෙගවල්වල තිෙබන 
පාපිස්ස  පවා ආණ්ඩුෙවන් ෙහොරකම් කර   අරෙගන ගිය ෙද්වල්.  
ෙමෙහම කරලා තිෙබනෙකොට අද ආපසු ෙම් රට නැගිටුවන්නට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් වාසනාවකට  යුෙරෝපා ධනවාදය 
බිඳ වැටිලා ඉවරයි. ඇෙමරිකානු ධනවාදය බිඳ වැටිලා ඉවරයි. දැන්  
ෙමතැන් සිට  ස්ටර්ලින් කාසිය අවලංගුයි; මීට පස්ෙසේ  නැහැ. 
ෙයන්  කාසියට නැඟිටින්නට අමාරුයි. යුෙරෝ කාසිය ෙලඩ ෙවලා. 

ෙඩොලර් එක ෙලඩ ෙවලා. දැන් අලුෙතන් කාසියක් හදන්න 
ෙවනවා. බලන්න, තව සුමාන ෙදකක් තුනක් යනෙකොට  
ඇෙමරිකා ෙව් ඔබාමා මහත්මයා බුලත් අතකුත් අරෙගන පීකිං 
නුවරට ගිහින්, "මට උදව් කරන්න" කියා චීන 
ජනාධිපතිවරයාෙගන් ඉල්ලනවා.  

අද ෙලෝකෙය් එක් රැස් වුණු වැඩිම ධනය තිෙබන මහ බැංකුව 
තිෙබන්ෙන් පීකිං නුවරයි. මුළු ෙලෝකයම නැතිව අවුරුදු පණහක් 
යන්න පුළුවන් වත්කමක් තිෙබන්ෙන් චීනෙය් පීකිං නුවරයි. ෙම්ක 
රහසක් ෙනොෙවයි. චීනෙය් අලුත් ජනාධිපතිවරයා අධිරාජෙයක් 
වාෙග් අද  ෙලෝකය වෙට් යනවා. අද ෙම් තත්ත්වය යටෙත් 
නැඟිටින්න හදන අෙප් ආණ්ඩුවට, අෙප් රටට ෙදවියන්ෙග් 
නාෙමන් ෙමෙහම අරියාදු කරන්න එපා.  

අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ දුක් වින්ද ෙම් රට නඟා සිටුවන්න ෙදවැනි 
දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවන්ෙග් අවතාරය බඳු පුද්ගලෙයක් හැදිලා 
ඉන්නවා. ෙම් පුද්ගලයාෙග් එඩිතරභාවය ෙනොතිබුණා නම් ෙම් රට 
ෙමලහටත් වැටිලා.  විපක්ෂයත් නිසියාකාරව උදවු දුන්නා නම් ෙම් 
රට ෙම් වාෙග් ෙදගුණයක් ඉදිරියට ගිහින්. අත් පුඩි ගහන්න අත් 
ෙදකක් ඕනෑ. ඒ අත තවම ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ අත දීලා නැහැ. 
ඒකයි කනගාටුව. අප ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. රටට විපක්ෂයක් 
ඕනෑ. නමුත් විපක්ෂය ජාතිය ෙවනුෙවන් යුතුකම් ඉටු කරලා 
තිෙබනවාද? එංගලන්තෙය් විපක්ෂයක් තිෙබනවා "ෙල්බර්" 
කියලා. නමුත් ජාතික පශ්නවලදී ඔවුන් එකයි. ජර්මනිෙය් පක්ෂ 
තිෙබනවා. ජාතික පශ්නවලදී ඒ අය එකයි. පංශෙය් පක්ෂ 
තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව්ත් පක්ෂ තිෙබනවා. ඒ හැම එකක්ම 
ජාතික පශ්නවලදී එකතු ෙවනවා. නමුත් අෙප් රෙට් එෙහම 
අවස්ථාවක් නැහැ. මක් නිසාද, ෙකොළඹ තිෙබන සුදු embassy  
අෙප් ෙම් හිඟන්ෙනෝ ටික අල්ලා ෙගන, බයියලාට ෙකෝට් කලිසම් 
ගහලා, සාක්කුවට යමක් දමලා ඒ අය ඉක්මනට ෙදයියලා කරන්න 
හදනවා. ෙම්ක ඉන්දියාවට වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියාව ෙකොෙහොම රටක් ද? චීනෙය් 
ඉන්ෙන් ෙකෝටි 135යි. ඉන්දියාෙව් අද ෙකෝටි 121ක ජනතාවක් 
ඉන්නවා. නමුත් ඉන්දියාව හිඟන අම්බලමක්.  

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

ඉන්දියාෙව් ජාතික නායකෙයක් නැහැ. ඉන්දියාෙව් නායකකම 
යන්තම් රැක ෙගන ඉන්ෙන් අර ඉතාලි කාන්තාව -ෙසෝනියා 
ගාන්ධි මැතිනිය- ෙපන්වමින්. ඉන්දියාව ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
හදන්ෙන් ජවහර්ලාල් ෙන්රුතුමාෙග් මුණුපුරා වන රාහුල් ගාන්ධි 
ෙපන්වමින්. ඉන්දියාව කැබලි ෙවලා ඉවරයි. ෙම් ඔක්ෙකොටම 
ෙහණ ගැහුෙව් අර තමිල්නාඩුෙව් ඉන්න කාලකණ්ණි ෙදන්නා. 
උන් ෙදන්නාට ෙහණ ගහන්න ඕනෑ ඉන්දියාව විනාශ කිරීම ගැන.  

Balkanization of India starts from Madras. ඒකයි 
කියන්ෙන්. විනාශ ෙව්ෙගන යනවා. ෙන්රු මහත්තයා ඉන්දියාව 
ගන්න ෙකොට  පාන්ත 17යි තිබුෙණ්. අද ඉන්දියාව පාන්ත 29කට 
ෙබදා තිෙබනවා. තව ඉල්ලනවා පාන්ත 35 දක්වා වැඩි කරන්න 
කියලා. ඉන්දියාව municipal federation එකක් වන්ෙන්.  
ඉන්දියාෙව් ඔක්ෙකොම municipalitiesවලට කැඩිලා යනවා. 
මහත්මා ගාන්ධිෙග්, ජවහර්ලාල් ෙන්රුෙග් ඉන්දියාව ෙකෝ? ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම වහනවා ලංකාෙව් පච ඉලක්කම් ඇදබාලා. ඒක ෙබොරු 
වැඩක් මහත්තෙයෝ. ෙකොළඹ නගරෙය් ෙගන්දගම් ෙපොෙළොෙව් 
ජාත්යන්තර ඒජන්තලා ටිකක් ඉන්නවා. ඒ අය තමයි ෙම් 
ඔක්ෙකොම අපරාධ ටික කරන්ෙන්.  

පළමුෙවනි වතාවට ෙකොළඹ නගරය පැරද්දුවා. කවුද? පෙහේ 
පන්තිෙය් ළමයි. ෙකොළඹ නගරෙයන් ෙනොෙවයි, පෙහේ පන්තිෙය් 
ළමයි ගෙමන් එන්න පටන් ගත්තා. ශිෂ්යත්ව ෙකොඩිය ඔසවලා අද 
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පෙහේ පන්තිෙය් ළමයි ජාතිකත්වෙය් නායකත්වය අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙකොළඹ ඉස්ෙකෝල පරාදයි. නගරෙය් අය ඉවරයි. ෙම් 
තත්ත්වය යටෙත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 
අප දැන් යන්ෙන් ෙවෙළඳ ආර්ථිකයක්වත්, කාර්මික 
ආර්ථිකයක්වත් කරා ෙනොෙවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට 
ඉතිහාසෙයන් නියම කරලා තිෙබනවා, තමුෙසේ පනින්න ඕනෑ 
තාක්ෂණ ආර්ථිකයට, තාක්ෂණ විප්ලවයට, තාක්ෂණ විප්ලවෙය් 
රන් කිරි කට ගාන්න ඕනෑය කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ පෙහේ 
පන්තිෙය් ඉඳලා පටන් ගන්න.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ජනාධිපතිතුමාට "තමුෙසේ"  කියලා කියන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තමුන්නාන්ෙසේ කියන එකයි එතැන කියන්ෙන්.  ෙකටි වචනය.  

[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවලා ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] වාඩි ෙවලා 

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

ෙමොෙළේ බලන්න අර්ශස් ෙවෙදක් ෙගෙනන්න ඕනෑ. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! කරුණාකර ෙම් අවස්ථාෙව් දී මූලාසනය සඳහා 

ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  
 
ගරු පී. දයාරත්න මහතා (ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ.  தயாரத்ன - உண ப் பா காப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 
"ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි 

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

 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

ජානක බණ්ඩාර මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
JANAKA BANDARA took the Chair. 

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

 
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකාව ඉදිරිෙය්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

ඉදිරිෙය්, ආණ්ඩුව ඉදිරිෙය් එක පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්. ඒ තමයි 
ලංකාව විසිඑක් වැනි ශත වර්ෂයට යාතා කිරීම සඳහා රන්කිරි කට 
ගානවාද නැද්ද කියන එක. අන්න ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න අද 
අපි පටන් ගත්තා. අපි දැන් ෙකොළඹට ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ෙකොළඹ ඉන්න බූරුවන්ට  

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

ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්.  අපි කථා කරන්ෙන් සියයට 98ක් 
සිටින අෙප් ගම්බද සෙහෝදරයින්ට, දරුවන්ට, මවුවරුන්ට  සහ 
අෙනක් අයටයි. අද එහි සාර්ථක පතිඵල ලැෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] අපි තව මාස තුනකදී ෙපොල් ඇට්ටි හැෙලන්න උඹලාට   

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

ෙදනවා.  අපි වයඹින් පතිඵල ෙදනවා. පතිඵල ආවාට පසුව  උඹලා  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ආ ගිය තැන් ෙසොයන්න අංජනම් එළි අරින්න ෙවනවා කියලා මම 
කියනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙජ්යෂ්ඨ 

මන්තීවරෙයක් ෙම් කථා කරන්ෙන්. කරුණාකරලා එවැනි වචන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පාවිච්චි කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, අපහාසාත්මක වචන පාවිච්චි කරන්න එපා. 

ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරනවා.  

1065 1066 

[ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම  මහතා] 
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ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
එම වචනය මා ඉල්ලා අස් කර ගන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති, ෙකළ ගහන්න 
පිත්තල පඩික්කමක් ෙදන්නට ඕනෑ, පිත්තල ෙහප්පුවකින් බුලත් 
විට කාපු ෙකෙනකුට බව. ඒකයි තත්ත්වය. ෙම් කථා කරන විධිය 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. අෙප් කථාවක් තිෙබනවා, 
"ෙකළ ගහන්න පිත්තල පඩික්කමක් ෙදන්නට ඕනෑ, පිත්තල 
ෙහප්පුවකින් බුලත් විට කෑවා නම්" කියලා. ෙමතැන ඒ ෙදකම 
කරන්න ඕනෑ.   මම ෙම් ගරු සභාෙව් උත්තරීතර භාවය රකිනවා. 
මම ඒ ෙවනුෙවන් ඇප කැප ෙවනවා. නමුත් ෙම්ක හැබිෙචෝල් 
කථික සමිතියකට හරවන්ෙන් ෙවනත් අය. ඒක ෙනොකළ යුතුයි.   

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුළු ආසියාෙව්ම චීනයට හැර අෙනක් 
සෑම  රටකටම කරන්න බැරි වුණු ෙදයක් කරනවා. විසිඑක්වැනි 
සියවෙසේ අෙප් ළමයින්ෙග් ෙදමවුපියන්ෙග් රන්කිරි කට ගානවා.  
ළමයා හදලා රට හදමු. පටන් ගන්න ෙහෝඩිෙය් පන්තිෙයන්.  
"ළමයා හදලා රට හදමු",  "ගම හදලා රට හදමු" කියන  ෙම් 
විප්ලවීය සටන් පාඨ ෙකොෙහේවත් කිව්ෙව් නැහැ. දැන් ඒක දියත් 
කරලා ඉවරයි. අපි ගම්බද ජනයාට ෙකොළඹට එන්න කියපුවම 
ලක්ෂ ගණනින් එනවා. මට කනගාටුයි, අෙනක් අයට ෙකොළඹින් 
පිට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඊෙය් ෙපෙර්දා සමහරුන් 
බලපිටියට ගිහිල්ලා ෙගොඩ ඉඳ ෙගන ඔරු ෙපරළන්න ගිහින් ගුටි 
කාලා ආවා. ඒවා ෙනොකළ යුතුයි. නායකෙයක් යනවා නම්, 
රජ්ජුරුෙවෝ වාෙග් යන්න ඕනෑ. ෙමෙහම ගිහින් සවුත්තු ෙවනවාද? 
ඒ සිද්ධිය ගැන අපි කනගාටු වනවා.  ඒ ගිය තාෙලත් වැරැදියි.  ඒ 
ෙදයාකාරය ගැනම අපි කනගාටු වනවා. නමුත් ෙම් රෙට්  
ෙගෞරවනීය ෙපළපතකින් එන උත්තම පිරිස් සිටිනවා. ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මහත්මයා ලංකාව භාර ගන්නෙකොට ෙම් රෙට්  
ලක්ෂ 70යි සිටිෙය්. ගරු මැතිනිය 1960 දී ෙම් රට භාර 
ගන්නෙකොට ඒ පමාණය ලක්ෂ 100ක් වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා රට භාර ගන්නෙකොට ඒ පමාණය ලක්ෂ 205යි.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.  

 
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
ෙහොඳයි. ෙම් ලක්ෂ 205ම විසිඑක්වන ශත වර්ෂෙය් තාක්ෂණ 

විප්ලවෙය් නෙවෝදය සඳහා රන්කිරි කට ගාලා, ලංකාෙව් තිෙබන 
සෑම රුපියලක්ම ෙදවියන්ෙග් සල්ලි වාෙග් පරිස්සම් කරලා, අෙප් 
ළමයි ඇෙහේ බබා වාෙග් අපි ආරක්ෂා කරලා අවුරුදු 20, 25  ෙවන 
ෙකොට ළමයින් ඉංජිෙන්රුවරුන්, ෙදොස්තරවරුන්, තාක්ෂණඥයන්, 
විෙශේෂඥයන් බවට පත් කරලා ලංකාවට  අලුත් ෙදයක් කරනවා. ඒ 
නිසා  මහ බැංකුව ඉතාම දරුණු මහන්සියකිනුයි ෙම් වැඩ කරෙගන 
යන්ෙන්. ෙම්ක ෙනොෙවයි තිෙබන පශ්නය. නිව්ෙයෝර්ක් නුවරට 
ෙහණ ගහලා තිෙබන එකයි පශ්නය. නිව්ෙයෝර්ක් නුවර මහ 
බැංකුවලට, ෙවෝල් ස්ටීට් එකට ෙහණ ගහලා. ඒ නිසා තමයි අපට  
ෙම්  බලපෑම් තිෙබන්ෙන්. මම ගරු කරනවා ලංකාෙව් මහ 
බැංකුවට. මම ගරු කරනවා මහ බැංකුෙව් අධිකාරීන්ට. මම ගරු 
කරනවා, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා හා අෙප් සරත් අමුණුගම 
විෙශේෂඥතුමාට. ෙම්ෙකදි පක්ෂපාතීව හිතන්න එපා. ලංකාව ෙගොඩ 
ගැනීම සඳහා තිෙබන අති උත්තම බලෙව්ගය, ආර්ථික ශක්තිෙය් 
සංෙක්තය තමයි මහ බැංකුව. ඒ මහ බැංකුව ඉදිරියට යනවා. ඒක 
ෙහල්ලුම් කාලා නැහැ. ෙහල්ලුම් කන්න ෙදන්න එපා.  අෙප් මහ 
බැංකුව මනින්න ඉස්ෙසල්ලා ලන්ඩන්වල තිෙබන බැංකු ටිකයි, 
නිව්ෙයෝර්ක්වල තිෙබන බැංකු ටිකයි මැනලා බලන්න, ෙලෝකය 
ෙකොයිබටද යන්ෙන් කියලා. පපාතයට යන ෙලෝකයක ෙදපයින් 
නැඟිටින ලංකාවට සුබ අනාගතයක් පතමින්, විසිඑක්වන ශත 

වර්ෂෙය්දී තාක්ෂණ විප්ලවයට යාමට අවස්ථාව ලැෙබ්වා,යි 
පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා 

මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.58] 
 

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

ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න අදහස් 
කරනවා.  

Before I start, අෙප් ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම  
මන්තීතුමා කිව්ව කාරණයකට මම පිළිතුරු ෙදන්න කැමතියි. 
එතුමා කිව්වා, “G-8” එෙක් නායකෙයෝ හම්බ ෙවලා අඬ අඬා ගියා 
කියලා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් අද සියලු පුවත් පත්වල සඳහන් 
ෙවන්ෙන් G-8 නායකයන් ගත්ත තීරණවල සංක්ෂිප්ත වාර්තා. එක 
වාර්තාවක් මම කියවන්නම්. ඒ වාෙග්ම එය සභාගත* කරන්නම්. 
ෙඩ්විඩ් කැමරන් අගමැතිතුමා ගැනයි කියන්ෙන්. එහි ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා :  

“The Prime Minister has set out bold ambitions to 
rewrite the rules on tax. He promised Britain would use 
its G-8 presidency to crack down on big businesses and 
rich individuals using an army of clever accountants to 
avoid tax”.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙම් 
දවස්වල ෙහළි ෙවමින් පවතින  tax havens  එෙහම නැත්නම් 
රහස් ගිණුම්වල මුදල් හංගන ව්යාපාරිකයන් රටවල්වලට ෙගවිය 
යුතු බදු ෙනොෙගවමින් ඒවා පැහැර හැරීම සම්බන්ධෙයනුයි.  
කවුරුන් ෙහෝ සල්ලි හම්බ කරන එකට අෙප් කිසි විරුද්ධතාවක් 
නැහැ. ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒ මුදල් බදු වශෙයන් 
ෙගවිය යුතු මුදල්.  දැන් ෙම්කට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 

Sometime back, Hon. Presiding Member, I criticized a 
stock market manipulator with respect to a company 
called “Environmental Resources Investments PLC” or 
ERI and a company related to it called “Capital TRUST 
Holdings (Pvt.) Limited”. A Director of that company, the 
very next day, attacked me by saying that people like 
myself should immediately be eliminated, that we were 
saboteurs, traitors and subversive elements disrupting the 
noble goal of Sri Lanka to become a financial hub of 
South Asia.  

But, unfortunately, Sir, yesterday the International 
Consortium of Investigative Journalists had released a 
number of names and included in these names are those 
connected to the companies called ERI and the Capital 
TRUST Holdings. Sir, I wish to table* a particular 
document that maps out the network of one Mr. Tushan 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Wickramasinghe connected to a company called 
“Lionheart South Asia Investments Inc.” and also several 
other documents connected to the said gentleman and 
other shell companies that have been found out to have 
been or are being operated in tax havens including the 
British Virgin Islands and Gibraltar. 

Sir, I will tell you why it is important. This is a maze 
of secret accounts. This rogue company ERI was perhaps 
the biggest manipulator, or its share price was 
manipulated from Rs. 10 to Rs. 260 based on all kinds of 
rumours that were fed to poor investors. The poor people 
lost money in millions because they thought that this 
company owned a platinum mine and that the platinum 
dividends would come to this company and therefore, the 
price of this stock would increase. “Pump and dump” was 
the name that was used for this. The innocent investors, 
like I said, lost hundreds of millions of rupees. 
Ultimately, it was found out that this was a lie, a total and 
absolute falsification of facts. Then, what happened? The 
Securities and Exchange Commission never went for a 
conviction. They simply compounded the matter and 
charged these people - the directors of this company - Rs. 
3.3 million each, a puny amount, for the hundreds of 
millions of rupees that were misappropriated. And, it was 
a falsification and non-disclosure of information. 

Sir, the funny thing is that the Central Bank gave 
approval to ERI to take this money out and to bring this 
money in foreign exchange. The Exchange Control Act is 
within the scope of the Central Bank. So, why did the 
Central Bank not look at this transaction more carefully 
and do more? Actually, at a time the Central Bank was 
involved in organizing to hold the 2018 Commonwealth 
Games in Hambantota, we lost the bid. This particular 
rogue company was supposedly going to be the largest 
private sector investor in building the Commonwealth 
Games Village. So, there seems to have been - I said it at 
that time also - some intricate relationship between these 
companies, the Central Bank and the Securities and 
Exchange Commission. Therefore, we have lost faith in 
any investigations by the Central Bank or the Securities 
and Exchange Commission. 

So, Sir, I request that we constitute a Parliamentary 
Select Committee to look into this matter. I say this 
because it is not only in this country that these revelations 
have actually resulted in investigations but in multiple 
countries, be it India, Pakistan, Thailand, America, 
Canada and various countries in Europe. Therefore, we 
request that all these names be investigated into. I 
reiterate once again that I am not accusing these people of 
having robbed money. There are legitimate reasons for 
people who, perhaps, do business in a global scale to have 
offshore accounts. But, there are others who are misusing 
these tax havens; people who play in the stock market do 
not necessarily have a reason to open these accounts in 
tax havens. Therefore, I seek non-partisan support or 
rather bipartisan support to establish a Parliamentary 
Select Committee to look into this matter.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව එකක් කියන්න ඕනෑ. 
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කිව්ව ෙම් නම් ලැයිස්තුව 
ඇතුෙළේ විද්යා අමරපාල මැතිතුමාෙග් නමත් තිෙබනවා. ඒ නම  
ෙමතැනට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත් අපි ෙසොයා 
බලන්න ඕනෑ. අද වන විට ලයිට් බිල සියයට 80කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ බර ජනතාව විඳින අවස්ථාෙව් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය පාලනය කළ සභාපතිවරයා ෙම් tax haven එකක 
account එකක් ඇරිෙය් ෙකොෙහොමද කියන එක ෙසොයා බලන්න 
ඕනෑ කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ බැංකු වාර්තාව එළිදැක්වූ 
ෙවලාෙව් අෙප් මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා කිව්ව ෙදයක් ෙම් 
අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ.  2016ට කලින් ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල 
ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4000ක් කරන්න එතුමා කටයුතු කර 
ෙගන යනවා කියලා එතුමා කිව්වා. එෙහම ෙවනවා නම් ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව එකක් කියන්න ඕනෑ.  
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයාත් 
එක්ක මට ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම මම 
ෙම් කරන්ෙන් ධනාත්මක විෙව්චනයක් පමණයි.  සමහර විට 
ෙම්ක වැරදි විධියට ෙනොෙයක් මිනිස්සු ෙත්රුම් ගනීවි. මහ බැංකුව 
ඉතාම උසස් ගණෙය් ආර්ථික විෙශේෂඥයන් වැඩිම පමාණයක් 
සිටින තැන බව මම පිළිගන්නවා. අපි අෙගෞරව කරනවා 
ෙනොෙවයි.  නමුත් විපක්ෂය හැටියට අෙප් අයිතිය, අෙප් කාර්ය 
භාරය තමයි වැරදි තිෙබනවා නම් ඒවා ෙපන්වා දීම. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක තමයි අපි ෙමතැන කරන්ෙන්.  2015 
අවසාන වන විට  ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 4000ට එන්න නම් 
තව  ෙඩොලර් 1165කින් ඒකපුද්ගල ආදායම වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ 
කියන්ෙන් අවුරුද්දකට ෙඩොලර් 291ක් වැඩි විය යුතුයි. නමුත් ගිය 
අවුරුද්ෙද් වැඩි වීම ෙඩොලර් 87ක් පමණයි. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙඩොලර් 87ක් වැඩි වුෙණ්ත් නැහැ. ඒ වැඩි වීමට එකම ෙහේතුව 
ජනගහනයයි.   

2011 අපි ජාතික ආදායම ෙබදුෙව් ජනගහනය මිලියන 
20.87කින්. නමුත් පසු ගිය සංගණනෙයන් පස්ෙසේ අපි දැන ගත්තා, 
ලංකාෙව් ජනගහනය මිලියන 20.39ක් පමණයි කියලා. එෙහම 
නම් මිලියන 20.87 ජනගහනය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් සාමාන්ය 
වර්ධන ෙව්ගය වන සියයට 1ට ගණන් හදලා බැලුවා නම් ෙඩොලර් 
17කින්  ඒකපුද්ගල ආදායම අඩු වීමක් තමයි වාර්තා වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමතැන ෙම් සත්යය ෙහළි 
කෙළේ මහ බැංකුව කියන විධියට මහා විශාල -දැවැන්ත- ආර්ථික 
විපර්යාසයක්  ෙවනවාය කියන තර්කය බිඳින්න අවශ්ය නිසායි. 
ඇත්ත වශෙයන්ම තත්ත්වය සතුටුදායක නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. සියයට 9ක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය 2012 වර්ෂෙය්  සියයට 6.3ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
මූල්ය පතිපත්තිය එළිදැක්වූ අවස්ථාෙව් දී 2012 වර්ෂෙය් සියයට 
9ක වර්ධන ෙව්ගයක් තමයි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ශී ලංකා මහ 
බැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙල්ඛනය හැන්සාඩ්ගත 
කිරීම සඳහා මම සභාගත* කරනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2013 වර්ධන ෙව්ගය සියයට 9.5ක් 

ෙවනවා කියලා තමයි ෙමොවුන් ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිබුෙණ්. 
නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013 පළමුවැනි කාර්තුෙව් 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6යි. යථාර්ථය එයයි.  සියයට 9.5 කෑලිත් 
නැහැ.  ෙම්කට ෙහේතුව අපි ෙසොයලා බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
සියයට 9.5ක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණ වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6ට අඩු 
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[ගරු (ආචාර්ය)  හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙවලා නම් එතැන ෙමොකක් හරි ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. 
නමුත් ඊට කලින් මම එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ.  

මහ බැංකුව ෙම් ළඟදී ඇෙමරිකාෙව් ෙතොම්සන් ඇඩ්වයිසරි 
ගෲප් කියන ආයතනයක් එක්ක ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ලක්ෂ 8ක 
ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිෙබනවා. ඒ ගිවිසුම මම සභගත* කරනවා. 
එය හැන්සාඩ්ගත කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

ඒ ගිවිසුෙම් තිෙබන්ෙන් යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ලංකාෙව් ආර්ථිකය 
දැවැන්ත විපර්යාසයකට භාජනය ෙවලා කියන එකයි. අෙප් ගරු 
ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමා ෙමච්චර ෙවලා ඇෙමරිකාවට 
බැන්නා. නමුත් ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිවරයා ඇෙමරිකාෙව් 
ෙසෙනට් සභිකයන්ට ෙම් ගිවිසුම තුළින් ලංකාෙව් ආර්ථිකය ගැන 
ෙහොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කර තිෙබනවා. 

 ඒ පතිරූපය ෙගොඩ නඟන්නයි. නමුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි 
පශ්න කළා. එතැනදී මහ බැංකුව මාධ්ය නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. 
ඒක සිංහෙලන් නිකුත් ක ෙළේ නැහැ. ඉංගීසිෙයන් විතරයි නිකුත් 
කෙළේ. මා ඒෙක් එක ෙකොටසක් කියවන්න කැමැතියි.  I quote the 
Press Release dated 17th April, 2013 issued by the 
Communications Department of the Central Bank of Sri 
lanka: 

“In the recent times, the Central Bank of Sri Lanka has observed an 
aggressive and well funded misinformation campaign that is being 
carried out by various groups with dubious agendas, both locally and 
internationally to tarnish the political image and true economic 
successes of Sri Lanka.”  

මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කළ මාධ්ය  නිෙව්දනෙය් අඩංගු ෙමම 
ෙකොටස මා සභාගත* කරනවා. 

ෙනොෙයකුත් මාධ්යවලට පකාශ කරනවා, ජාත්යන්තර 
කුමන්තණයක් තිෙබනවා, රෙට් සැබෑ ආර්ථික තත්ත්වය වසන් 
කරන්න හදනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ෙම් විශිෂ්ට 
ෙද්ශපාලන පතිරූපයට හානි කරන්න - to tarnish the political 
image - කටයුතු කරනවා කියලා. මහ බැංකුව ෙද්ශපාලනීකරණය 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ෙද්ශපාලන පතිරූපය හානි කරන්න,  ඒවා 
ෙගොඩ නඟන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙද්ශපාලනය කරන 
පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීතුමන්ලාට පුළුවන්; ඇමතිතුමන්ලාට පුළුවන්. 
මහ බැංකුව ස්වාධීන ආයතනයක් හැටියට ඔවුන්ෙග් විෂය පථෙය් 
ෙම්වා තිෙබන්න බැහැ. ෙම්වා ගැන ලජ්ජයි.  

ඒත් ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. ආණ්ඩුෙව් පම්ෙපෝරිය ෙකොච්චර 
වුණත් සාමාන්ය ජනතාව දැඩි පීඩනයට ලක් ෙවලා. මා ඒ කාරණය 
ආපසු කියන්න ඕනෑ නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ජනතාව තැළිලා, ෙපොඩි ෙවලා, මිරිකිලා ඉන්න බව ඔබතුමා 
ෙහොඳට දන්නවා. මා ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් ෙම් මාසෙය් ලයිට් 
බිල සියයට 80කින් වැඩි ෙවනවා; ජීවන වියදම ඉහළ යනවා. 
නමුත් ෙම් කාරණය අහ ගන්න. ෙම් ගරු සභාෙව් මා ෙම් කාරණය 
පථම වතාවට කියන්ෙන්. මා හිතන්ෙන් නැහැ, මන්තීතුමන්ලා, 
ඇමතිතුමන්ලා ෙම් කාරණය ගැන දන්නවා ඇති කියලා. රෙට් 
ජීවන වියදම ඉහළ යන පමාණයට  වැටුප් වැඩි වුෙණ් නැහැ.  

ෙම් මහ බැංකු වාර්තාෙව් 108වැනි පිටුෙව්, 4.5 සංඛ්යා සටහන 
මා සභාගත* කරනවා. 
 

මධ්යම රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 2010 සිට 2012 මූර්ත වැටුප 
සියයට 3.3කින් අඩු ෙවලා. විධායක ෙනොවන ෙසේවකයන්ෙග් මූර්ත 
වැටුප සියයට 3.4කින් අඩු ෙවලා. සුළු ෙසේවකයන්ෙග් මූර්ත වැටුප 
සියයට 3.4කින් අඩු ෙවලා. අපට උගන්වන ගුරුවරු ගුටි කනවා, 
දණ ගස්වනවා. එපමණක්  ෙනොෙවයි, 2004 ඉඳලා ඔවුන්ෙග් මූර්ත 
පඩිය සියයට 2.4කින් අඩු ෙවලා කියලා මහ බැංකු  වාර්තාෙව් 
108වැනි පිටුෙව් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. පඩිපාලක සභාවලට 
අයත් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතුවල නියැළුණු කම්කරුවන්ෙග් 
මූර්ත පඩිය 2012 සියයට 6.9කින් අඩු ෙවලා. 2012දී  
කම්කරුවන්ෙග්  පඩිය සියයට 6.9කින් මූර්ත ෙලස අඩු ෙවලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා ජාත්යන්තර කුමන්තණ 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා තමයි ෙද්ශීය යථාර්ථය.  එෙහම නම් ඇයි සියයට 
9.5ක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6ට අඩු 
වුෙණ්? යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ඇති කරන්න උත්සාහ කරපු ඒ ආර්ථික 
වර්ධනය, ඒ ව හාත්මක ෙවනස ඇති වුෙණ් නැත්ෙත්? අප ෙම්කට 
ඉංගීසිෙයන් කියනවා, structural shift in the growth path 
කියලා. අපි ඒ ව හාත්මක ෙවනස බලාෙපො ෙරොත්තු වුණා. අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, විශාල විෙද්ශ ආෙයෝජන.  

BOI එෙක් Chairman හැටියට හිටපු ධම්මික ෙපෙර්රා මහතා 
එදා -2009 දී-  කිව්වා, "2012 වන ෙකොට අප සෘජු විෙද්ශ 
ආෙයෝජන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක් ෙගෙනනවා" කියලා. 
නමුත් ඒෙකන් කාලක්වත් හම්බ වුණාද කියලා අපට පශ්න 
කරන්න සිද්ධ වනවා. කර්මාන්ත පවර්ධනය ගැන කථා කරනවා. 
කර්මාන්ත 300ක් හදන්න ඕනෑය  කියනවා. කර්මාන්ත 300ක් 
හදනවාය  කියනවා. කම්හල් 300 ව්යාපෘතිය ගැන කියනවා.  
ඇෙලෝයි ජයවර්ධන කියන්ෙන් කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ 
කර්මාන්ත වාණිජ මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමායි.  

එතුමා ෙමන්න ෙමෙහම කියනවා. I quote from the online 
edition of  "The Island" dated 18th June, 2013.  

 “ 'Over 25 per cent of Sri Lanka’s Small and Medium Enterprises 
have collapsed over the past two to three years …' ”  

The President of the Sri Lanka Chamber of Small and 
Medium Enterprises states that over 25 per cent of Sri 
Lanka’s SMEs have collapsed. He further states, I again 
quote: 

“ ' This is most unfortunate considering that the SME sector is the 
‘backbone’ of the country’s economy accounting for 75 per cent of 
the  Gross National Product.' ” 

ෙම්ක පම්ෙපෝරියක් ෙනොෙවයි. යථාර්ථය තමයි ෙමතුමා 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි දැවැන්ත අපනයන වර්ධනයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වසර 10කට ෙපර  ෙම් රෙට් 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 33ක් අප අපනයනය කළා. 
නමුත් අද වන ෙකොට ඒක සියයට 50කින් කඩා වැටිලා, සියයට 
17ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

මම ෙම් කියන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව 
අපනයන පිළිබඳවයි ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි. 
කාම්ෙබෝජෙය් ඒක සියයට 54යි. ෙකොරියාෙව් සියයට 56යි. 
මැෙල්සියාෙව් සියයට 92යි. සිංගප්පූරුෙව් සියයට 209යි. 
තායිලන්තෙය් සියයට 77යි. වියට්නාමෙය් සියයට 87යි. නමුත් 
ලංකාෙව් සියයට 17යි. ඒක compare කරන්න පුළුවන්. 
පාකිස්ථානෙය් සියයට 14යි. ෙන්පාලෙය් සියයට 09යි. මම ෙම් 
ෙතොරතුරු ගත්ෙත් නවතම World Bank  Report එෙකන්.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා කාර්ය බහුල මහින්ද රාජපක්ෂ 
වරායක්. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා කාර්ය බහුල මහින්ද රාජපක්ෂ 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළක්. නමුත් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මම 
මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ෙතොටුෙපොළට අදාළ www.airport.lk 
කියන website එක බැලුවා. මම එම website එෙකන් ලබා ගත් 
ගුවන් යානා ගැන විස්තර ඇතුළත් ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.  

ෙමොකද, අපි ෙම්වා දැන ගන්නට ඕනෑ. අද 2013 ජුනි මාසෙය් 
19 වන බදාදා flight arrivals ගැන සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
Cathay Pacific එක එනවා කියලා තිෙබනවා. ඒ Estimated Time 
of Arrival - 0040 hrs; Singapore Airlines - 0015 hrs; Thai 
Airways - 0015 hrs.  Flydubai, Emirates, Spicejet, Air 
Arabia, Etihad Airways, Qatar Airways ෙම් ඔක්ෙකොම එනවා 
කියලා තිෙබනවා. එන ෙවලාවලුත් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
නමුත් මම බැලුවා ඇත්ත වශෙයන්ම අද මත්තල රාජපක්ෂ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට එන්ෙන් ෙමොන ගුවන් යානාද කියලා. එතැනට ශී 
ලන්කන් ගුවන් යානා 2ක් එනවා. 7.55ට එකයි; 08.05ට එකයි. 
Flydubai ෙකොළඹ සිට මත්තලට එනවා 06.35ට.  ෙම් අය 
කියන්ෙන් එකක්; කරන්ෙන් තව එකක්. ජනතාවට කියන්ෙන්, 
ඉතාම කාර්ය බහුල airport එකක් කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම "පුස් 
ෙවඩිල්ල" බැලුවා නම් ඔබතුමාට ෙපෙනයි  ෙකොයි විධියටද 
ජනතාව ෙම් පිළිබඳව අර්ථකථනය කරන්ෙන් කියලා. 

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

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි 2ක කාලයක්   

ෙදන්න බැරිද? ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, මට තව 
කාලය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට පක්ෂෙය් ෙවලාෙවන් 

විනාඩි 5ක අමතර කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Thank you.  විශිෂ්ට කළමනාකරණය තුළින් ලාභ ලබන 

රජෙය් ආයතන අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් රජෙය් පාඩු 
ලබන ආයතන 55ක මුළු පාඩුව එකතු කළාම ගණන රුපියල් 
ෙකෝටි 10,700යි. ජුනි 3 ෙවනි දා"දි අයිලන්ඩ්" පුවත් පෙත්  
විශ්ෙල්ෂණයට අනුව සියයට 432ක කඩා වැටීමක් තිෙබනවා, 
2005 වසරට සාෙප්ක්ෂව. SriLankan Airlines ගැන කථා 
කරනවා නම්, 2005 දී එහි ලාභය රුපියල් ෙකෝටි 83යි. නමුත් 
2012 දී එහි පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 2,590යි. ඒ කියන්ෙන් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ෙද්වල් ෙනොෙවයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මම කලින් සඳහන් කළ මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයාෙග් 
ෙද්ශනෙය් 6 ෙවනි slide එෙක් තිෙබනවා, 1971 සිට 1977 වන 
තුරු ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 2.9 කියලා.  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිවරයා 1977 දී සිදු කළ ආර්ථික පතිපත්තිෙය් 
ෙවනස්කමත් සමඟ ව හාත්මක පතිපත්ති ෙවනස්කමක් සිද්ධ 
වුණා. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන ෙහොඳට 
දන්නවා. ඔබතුමා  රජෙය් ඉතා ඉහළ ෙසේවකෙයක්. ඔබතුමා civil 
servant ෙකනකු වශෙයන් වැඩ කළ කාලෙය් ඒ ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය ෙදගුණ වුණා. ඒක ෙදගුණ වුණා. 2.9 සිට 5.9 දක්වා  
පවත්වා ගන්න පුළුවන් වුණා 1978 සිට 1994 දක්වා. ඒ කාලෙය් 
ආෙයෝජන අතිවිශාල ෙලස වැඩි වුණා; අපනයන වැඩි වුණා; 
කර්මාන්ත වැඩි වුණා. ගරු අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
දන්නවා, 2005, 2006, 2007, 2008 සමෙය්දී, ඒ කියන්ෙන් යුද්ධය 
අවසන් වීමට කලින් ලංකාෙව් සාමාන්ය ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
සියයට 6.7යි. යුද්ධෙයන් පසුව 2010 දී  සියයට 8යි. 2011 දී  
සියයට 8.2යි. නමුත් 2012 දී එය සියයට 6.4ට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  විශ්වාස කළ සියයට 9 ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් 
කෑලිවත් නැහැ.  2013 දී සියයට 9.5යි  කිව්වාට ඒක සිද්ධ වන 
පාටක් නම් ෙපෙනන්න නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන වැදගත් 
විශ්ෙල්ෂණයක් තිෙබනවා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල මහ 
බැංකුවත් සමඟ ෙබොෙහොම කුලුපගව වැඩ කරන ආයතනයක් බව 
අපි ෙහොඳට දන්නවා. එක පාරක් එෙලව්වාට, නැවත කථා කරලා 
බුලත් දීලා පිළිගත්තා. ඔවුන්ෙග් පර්ෙය්ෂණවලට අනුව ඔවුන් 
කියනවා,  රජය ඉදිරිපත් කළ අගය වන සියයට 9 ෙහෝ 9.5, -  
2011දී උපකල්පනය කළ අගය- ෙහෝ නැවත සංෙශෝධනය කර 
දැන් ඉදිරිපත් කර  තිෙබන සියයට 8 සිට 8.3 කියන මධ්ය කාලීන 
තුන් අවුරුදු ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ලබා ගන්න  බැහැ කියලා. 
ඔවුන් පිළිගන්නවා, අපිත් පිළිගන්නවා 2010 සහ 2011 වසරවල 
තත්ත්වය. නමුත් 2013 දී මහ බැංකුව බලාෙපොෙරොත්තු වන 9.5ක 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය  ලබා ගන්නට කිසිෙසේත් හැකි වන්ෙන් 
නැහැ කියන එක තමයි ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් සහ 
ෙනොෙයකුත් ස්වාධීන ආර්ථික විෙශේෂඥයන්ෙග් මතය. 

ෙමොවුන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, ෙකටි කාලීන හා මධ්ය 
කාලීන වර්ධන හැකියාව. This is important. It is the expected 
growth; the potential growth.  According to a  document that 
has been released by the IMF, the potential growth is only 
6.8 per cent. It is nowhere near 8 per cent plus. ෙමොවුන්   
ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරවයි. ෙමොවුන්ට 
ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. ආර්ථික විද්යාව පමණයි තිෙබන්ෙන්. This 
is not political economics; this is only pure economics. ගරු 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, එෙහනම් ෙමතැන ව හාත්මක 
ෙවනසක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. That is my point. There has not 
been a  structural shift in the growth path.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)   
Hon. Member, there has been a global economic 

downturn.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Okay, Hon. Minister, you can reply later.  I have very 

little time. එෙහමනම්, 2010 සහ 2011 වසරවල ආර්ථික 
වර්ධනය කෘතිමයි. Now, what I am trying to say is that the 
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*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
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growth for the last two years had been essentially achieved 
through consumption. ෙම් කාරණය ෙකළින්ම ෙමතැන 
කියනවා. පරිෙභෝජනය නිසා තමයි ෙම් වර්ධනය ඇති වුෙණ් 
කියලා ඉතාමත්ම පැහැදිලියි. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි 
ෙද්ශපාලනෙයන් එළියට ගිහිල්ලා ෙම් ගැන කල්පනා කරලා 
බලමු. යුද්ධය අවසන් ෙවන්න කලින් 2009 වසෙර් ෙපබරවාරි 
මාසෙය් පතිමිලදී ගැනුම් ෙපොලී අනුපාතය -That is Repo Rate- 
තිබුෙණ් සියයට 10.25යි. යුද්ධය අවසන් ෙවලා මාස හයක් යන්න 
කලින් ඒ අනුපාතය අතිවිශාල ෙලස පහළට ෙගනාවා. එනම්, 
සියයට 7.5කට ඒ අනුපාතය පහළ වැටුණා. ඒ වාෙග්ම පතිවිකුණුම් 
මිෙලහි අනුපාතයත් සියයට 11.75 සිට 9.75ට අඩු කළා. 

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

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන් වන නිසා මෙග් කථාව මම 

ෙකටි කරන්නම්.  

කෘතිම ෙලස මූල්ය තත්ත්වය ලිහිල් කිරීම තුළිනුත්, ෙපොලී 
අනුපාතය අඩු කිරීම සහ කෘතිම ෙලස රුපියෙල් අගය ඉහළ 
තැනක තබා ගැනීම තුළිනුත් ෙම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ලබා 
ගන්න අපට හැකි වුණා. නමුත් කනගාටුදායක ෙද් තමයි ඒ 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ලබා ගත්ෙත් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
ෙනොෙවයි කියන එක. ඇෙලෝයි ජයවර්ධන මහත්තයා කියනවා 
වාෙග් කුඩා ෙහෝ මධ්යම පරිමාණෙය් ආයතන සියයට 25ක් 
වැහුණා. එෙහනම් ෙකොහාටද ෙම් පරිෙභෝජනය ගිෙය්? පිට රට 
ෙද්වල් තමයි අපි පරිෙභෝජනය කෙළේ. ඒ නිසා තමයි අතිවිශාල 
ෙලස අෙප් ෙවළඳ ෙශේෂෙය් හිඟය වැඩි වුෙණ්.  

මට ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරන්න ෙවලාව මදි නිසා ඉතාම 
ෙකටිෙයන් අදහසක් දක්වා මෙග් කථාව නවත්වන්නම්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

What we need to do is to carefully consider the 
reasons why the growth rate is coming down. Of course, 
somebody can argue and perhaps there is some legitimacy 
to it that the international markets are not doing too well; 
they are soft. I agree. But, then, we have not seen any 
diversification even into areas where there is growth.  For 
sure, the United States, of course, had its own problems 
but we have to consider diversification because unless we 
recalibrate our economy and give first priority to exports, 
we are not going to make US Dollars 4,000 per capita 
income.  

Thank you very much for the extended time. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

[අ.භා. 3.23] 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1950 දී පිහිටුවන ලද ශී ලංකා 

මහ බැංකුව වසර ගණනාවක කාලය තුළ මහ බැංකු වාර්තා 
ඉදිරිපත් කළත්, ඇත්ෙතන්ම අද දවෙසේ අපි විවාදයට භාජන 
කරන්ෙන් 63ෙවනි මහ බැංකු වාර්තාවයි. එදා ආරම්භෙය්දී 
මධ්යගතව තිබුණු මහ බැංකුව අද මහනුවර, මාතෙල්, 
අනුරාධපුරය, යාපනය, තිකුණාමලය වැනි ශාඛා පහක් දක්වා 
විමධ්යගතව තිබීම ඉතා වැදගත් වනවා. ෙමොකද, ආර්ථිකයට එය 
ඉතාම ඵලදායිකත්වයක් ලබා ෙදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි යුද්ධය ජය ගැනීම නිසා 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් ලැබී තිෙබනවා. එය තමයි 
ඉතාම වැදගත් වන ෙද්. එය පැහැදිලිවම ෙමම වාර්තාෙව් 
ෙපන්නුම් කරනු ලබනවා. ෙමොකද යුද්ධය නිසා  අෙප් ආර්ථිකයට 
උතුරු පළාෙත් දායකත්වය ලැබුෙණ් නැහැ. නමුත් යුද්ධය 
නිමවීමත් සමඟ උතුරු පෙද්ශෙය් දායකත්වයත් අෙප් ආර්ථිකයට 
ලැබීම ගැන අපි ෙබොෙහොම සතුටු වනවා. ෙමොකද එදා පැවැති 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලවල ෙම් රෙට්   ඊළාම් අධිකරණ 
පද්ධතියක් තිබුණා. ඒ කාලවලදී අපට ෙනොතිබුෙණ් ඊළාම් මුදල් 
විතරයි. ඊළාම් අධිකරණ වාෙග්ම, ඊළාම් නිලධාරින්ද ෙම් ආයතන 
තුළ විශාල වශෙයන් කියාත්මක වුණා. නමුත් අද වන විට උතුරු 
පළාත අෙප් ආර්ථිකයට ඉතා විශාල පමාණයකින් දායක වනවා. 
අද අප ඒ ගැන සතුටු වනවා. සියයට 21.9ක දායකත්වයක් -
ඉලක්කම් ෙදකක දායකත්වයක්- උතුරු පෙද්ශය අද ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනයට ලබා ෙදනවා. 

රෙට් සංවර්ධනයට උතුරු පළාත විෙශේෂ දායකත්වයක් ලබා  
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? උතුරු පළාෙත් වී නිෂ්පාදනය සියයට 
90කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ කියන්ෙන් කිෙලෝගෑම් මිලියන 
210ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි. 2011 වී 
නිෂ්පාදනය  2010 වී නිෂ්පාදනය හා සංසන්දනය කරන විට 
සියයට 90ක වැඩිවීමක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ වාෙග්ම මාළු 
නිෂ්පාදනෙය් ඉතාම විශාල වැඩි වීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් සියයට 37 සිට සියයට 165 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එකයි.   මා හිතන හැටියට ෙමටික්ෙටොන් 46,370 
දක්වා වැඩි  ෙවලා තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාලෙය් -
2011 වසර තුළ- උතුරු පළාෙත් බැංකු ශාඛා 34ක් ආරම්භ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කරුණු කාරණා  බැලුවාම අපි සතුටු 
ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම්  රෙට් පැවැති යුද්ධය නිමා කළ මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වයට, රජයට, තිවිධ 
හමුදාවට සහ ෙපොලීසියට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද අපට 
ආඩම්බරෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබිලා  තිෙබන්ෙන් යුද්ධය නිමා කර ෙම් රටට සාමය උදා කර 
දුන් නිසයි. එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ දින ගණනාවකට වතාවක් 
විවාද කෙළේ එක්ෙකෝ හදිසි නීතිය දීර්ඝ කරන්නයි; එෙහම 
නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පජාතන්තවාදය ගරු කරන 
සෙහෝදර මැතිඇමතිවරුන්ෙග් ඝාතන, රාජ්ය නායකවරුන්ෙග් 
ඝාතන සම්බන්ධවයි. අද එම තත්ත්වය නැවතිලා ෙම් රටට සාමය 
උදා ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013 ජූනි 19 වන බදාදා -අද 
දින- "මව්බිම" පුවත් පෙත් පළ වී තිබුණු ලිපියකට මා  ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. එම  පුවත් පෙත් ශීර්ෂ පාඨයක - 
headline එකක -  ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"ලංකා ෙව් ආර්ථික පතිපත්තිය ෙවනස් ෙනොවුෙණොත් ආසියාෙව් ආශ්චර්ය 
හීනය ෙබොඳ ෙවලා යාවි"       

1075 1076 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමෙහම කියන්ෙන් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල්  ෙන්වාසික 
නිෙයෝජිත ෙකෝෂි මතායි මහතායි. ෙම්ක  ශීර්ෂ පාඨය  - headline 
එක - වුණාට අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙකොයි ආකාරෙයන් යනවාද 
කියන එක එතුමා ඉතාම ෙහොඳින්  විගහ කර තිෙබනවා. තවදුරටත් 
එතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:  

"... රටක දියුණුවට කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත සංවර්ධනෙයන් 
ලැෙබන දායකත්වය අතිමහත් බවත් පැවැසීය. " 

එතුමා තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා: 

... ශී ලංකාෙව් කුඩා ව්යාපාර වශෙයන් ආරම්භ කළ ව්යාපාර රැසක් අද 
ජාතික ආර්ථිකයට සවියක් ෙදන විශාල ව්යාපාර බවට පත් වී තිෙබනවා." 

ෙම් headline එෙක් තිෙබන කථාව ෙනොෙවයි ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදෙල්  ෙන්වාසික නිෙයෝජිත ෙකෝෂි මතායි මහතා 
කියන්ෙන්. රටක ආර්ථිකයට ශක්තිය ෙදන්ෙන් විශාල 
කර්මාන්තවලට වැඩිය කුඩා කර්මාන්තයි. එතුමා කියනවා, "ඒ 
කර්මාන්ත සඳහා ණය ෙදන්න; ඒ කර්මාන්ත සඳහා පහසුකම් ලබා  
ෙදන්න" කියා.  "දිවි නැගුම" වැඩසටහන යටෙත් ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා ෙමන්න ෙමෙහම තමයි අපි අද 
පහසුකම් ලබා දී  තිෙබන්ෙන්.  

පුංචි ෙගවතුවලට පැළ ලක්ෂ ගණන් ලබා දී,  ෙපොල් පැළ ලබා 
දී කෘෂි කර්මාන්ත අංශය දියුණු කරමින්  ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන්න ඉදිරියට තල්ලු කරන්න තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. එහි 
ඵලදායිතාව එතුමා දකිනවා.  

තවදුරටත් එම පුවත් පෙත් එතුමා ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා. 

"පසුගිය කාලෙය් ශී ලංකා ආර්ථිකයට ඉතා ෙහොඳ ෙද් සිදු වුණා. පසුගිය 
වසර ෙදකක් ශී ලංකා ආර්ථිකය 8.5ක ෙව්ගයකින් වර්ධනය වුණා. එය 
ගිය වසෙර් 6.5ක ෙව්ගයක්. එය නරක නැහැ. මීට ෙපර උද්ධමනය අංක 
2ක අගයක් ගත්තා. නමුත් වසර 4ක සිට එය තනි අගයක් බවට අඩු 
ෙවලා." 

ෙමෙහම කියන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි; ෙමෙහම කි යන්ෙන් අෙප් 
මුදල් නිෙයෝජ්ය ඇමති සරත් අමුණුගම මහත්මයා ෙනොෙවයි. 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් ෙන්වාසික නිෙයෝජිත ෙකෝෂි මතායි 
මහත්මයා කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙහොඳයි කියලායි. 
නමුත් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට ෙම්ක ෙහොඳ නැහැ. 
එක්ෙකෝ මහ බැංකුෙව් Governor ෙහොඳ නැහැ.   ෙම්ක අපි සැබෑ 
ෙකෝණෙයන් දකින්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා නම් අප ඒක අගය කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා 
තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා. 

"බැංකු ෙපොලී අනුපාතය දැන් ඉහළ ගිහින්. නමුත් එය පසුගිය කාෙල් අඩුවී 
තිබුණා. මා හිතනවා ෙබොෙහෝ පියවර නිවැරැදි මාර්ගයට ඇවිත් තිෙබනවා. 
පසුගිය කාෙල් විෙද්ශ සංචිත පහළ බැහැලා තිෙබනවා. විෙද්ශ ණය ෙගවීම් 
අසමතුලිත ෙවලා තිබුණා. ෙම් ෙද්වල් කමෙයන් වර්ධනය ෙවනවා. ඒ 
වෙග්ම කිසිම සැකයක් නැහැ ෙම් තත්ත්වය තවත් වර්ධනය  වන්න ඉඩ 
තිෙබනවා." 

ෙමෙහම කියන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි; එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙනොෙවයි. ෙමෙහම කියන්ෙන් 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල්  ෙන්වාසික නිෙයෝජිත ෙකෝෂි මතායි 
මහතායි. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට යන හැටි තමයි ෙම් 
කියන්ෙන්.    ෙකොළ පාට කණ්ණාඩිෙයන් තමයි විපක්ෂෙය් අය ෙම් 
ෙදස බලන්ෙන්. ෙම් අයට ෙම්ක ඉවසන්න බැහැ. ෙකොෙහන් ෙහෝ 

නිර්ණායකයක් ෙගනැවිත් විපක්ෂෙය් අය  කෑ ගහනවා, ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා නැහැයි කියා. ෙම් ලිපිය මා උපුටා 
දක්වන්ෙන් අද අප ෙකොයි ආකාරෙයන් ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවාද 
කියන එක ෙපන්වා ෙදන්නයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමතුමන්ලා මීට ෙමොෙහොතකට කලින් 
කිව්වා අෙප් බැංකු ක්ෙෂේතය කැඩිලා කියලා. මම කියනවා, පසු 
ගිය අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට අපි උතුෙර් බැංකු 34ක් ආරම්භ කරලා 
තිෙබන බව. ෙමන්න බැංකු ගැනත් කියනවා. කවුද ෙම් 
කියන්ෙන්? ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් ශී ලංකාෙව් ෙන්වාසික 
නිෙයෝජිත මහත්මයා කියනවා, "ශී ලංකා බැංකු ක්ෙෂේතය තමයි 
දකුණු ආසියානු කලාපෙය් වඩාත් ලාභදායීම බැංකු කමය වී 
ඇත්ෙත්" කියලා. නමුත් එතුමා ෙම්ෙක් උපෙද්ශයකුත් ෙදනවා. 
ෙම් බැංකු ක්ෙෂේතය තවත් තරගකාරී කරන්න පියවර ගත යුතු 
ෙවනවා. ඊළඟට තව උපෙද්ශයකුත් ෙදනවා, "රාජ්ය බැංකු ණය 
ෙදද්දී සුළු හා මධ්යම පරිමාණෙය් කර්මාන්තකරුවන්ටත් ණය 
ෙදන්න" කියලා. ඒ වාෙග් උපෙද්ශනයකුත් තිෙබනවා. එතෙකොට 
බලන්න, ආසියානු කලාපෙය් වඩා ලාභදායීම බැංකු කමය 
ඇත්ෙත් ශී ලංකාෙව් කියලා කියන්ෙන් ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙල් ශී ලංකාෙව් ෙන්වාසික නිෙයෝජිත ආචාර්ය ෙකෝෂි 
මතායි මහත්මයායි. අපි ෙනොෙවයි ෙම් සහතික ෙදන්ෙන්. මුදල් හා 
කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය සරත් අමුණුගම මහත්මයා 
ෙනොෙවයි, ෙම් ලලිත් දිසානායක ෙනොෙවයි ඒ සහතිකය ෙදන්ෙන්. 
ඒ ෙම් රටත් විෙද්ශ රටවලුත් අතර ඔවුන් දකින අත් දැකීම. අෙප් 
මූල්ය අංශවලින්, නැත්නම් අෙප් බැංකු වාර්තාවලින් ෙපන්වන 
කරුණු වැරැදියි කියලා කිව්වා. ඒවා ෙබොරු ෙතොරතුරු කියලා 
කිව්වා. නමුත් ෙම් කරුණු කාරණා අනුව  ෙපෙනනවා ඒවා සත්ය 
ෙතොරතුරු බව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි විදුලි බිල 
වැඩි කිරීම ගැනත් කථා කළා. විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරු කෑ 
ගහලා කිව්වා විදුලි බිල ගැන. නමුත් අපි පාෙයෝගික ෙවන්න ඕනෑ. 
අපට විදුලිය නිෂ්පාදනය පමාණවත්ව කරන්න බැරි නම්,-[බාධා 
කිරීමක්] අපි පැය 24ම විදුලිය ලබා ෙදනවා. ඉන්දියාෙව් පැය 24ම 
විදුලිය ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඊට අල්ලපු රටවල්වල ෙදන්ෙන්ත් 
නැහැ. නමුත් අපි පැය 24ම විදුලිය ලබා ෙදනවා. හැබැයි, එය 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ෙතල්වලින්. ෙතල් මිල සියයට 200කින් 
ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ බර ෙමෙතක් දරා ගත්ෙත් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයත්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාවත් 
කියන එක අපි දන්නවා. ෙකෝටි ගණන්, පෙකෝටි ගණන් පාඩුවට 
තමයි ඒක කෙළේ. ඒක නිසා ෙම් තත්ත්වය තවදුරටත් ගිෙයොත් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ පාඩුව ජනතාව මත පැටෙවනවා. එෙහම 
නම් අපි තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. එක පැත්තකින් විදුලිය 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනෑ. 

විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කියනවා, ඒ කාලෙය් හැදුවා, මහවැලිය 
යටෙත් හැදුවා කියලා. ෙහොඳයි, කවුරු ෙහෝ හැදුවා කියමුෙකෝ. අපි 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ආරම්භ කළා. අඩු වියදමකින් 
විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන කමෙව්දයක් ඇති කළා. ඉහළ 
ෙකොත්මෙල් විදුලි ෙයෝජනා කමය ඇති කළා. ඊළඟට අපි එහි 
ෙදවැනි හා තුන්වැනි අදියර ආරම්භ කර ෙගන යනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආචාර්ය ෙකෝෂි 
මතායි මහතා කියලා තිෙබනවා, "විදුලි බිල වැඩි කිරීම ගැන 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සතුටු ෙවනවා. එෙසේ ෙනොකර රාජ්ය 
අංශයට වන පාඩුව බැංකු හරහා පියවා ගත්ෙතොත් බැංකු පද්ධතිය 
කඩා ෙගන වැෙටනවා" කියලා. ඉතින් ෙමන්න බලන්න, 
"තරගකාරී බැංකු පද්ධතියක් තිෙබනවා. හැබැයි, අපි අසාමාන්ය 
ෙලස පාරිෙභෝගිකයාට ඕනෑවට වඩා සහන ෙදන්න ගිෙයොත් අපි 
රටක් හැටියට කඩා ෙගන වැෙටනවා. හැබැයි, ඒක දීර්ඝ කාලීනව 
කරන්න එපා" කියලා උපෙදසක් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
කියනවා,  "ෙකෙසේ  වුවත්, විදුලි බිල ඉහළ මට්ටමක තබා ගැනීම 
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දිගටම පවත්වා ෙනොගත යුතුයි." කියලා. හරි, අපි ඒකට 
ලැහැස්තියි. අ පි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ෙදවැනි හා තුන්වැනි අදියර 
ෙග්නවා. ඉන්දියාව වැනි රටවල් එක්ක අපි ඒක ආරම්භ කරනවා. 
හැබැයි, ඒකටත් විෙව්චන තිෙබනවා. ඒ ගැන කියන ෙකොට 
කියනවා, කැෙඩනවාලු, 19 වතාවක් කැඩුණාලු කියලා. ඒක 
ඇත්ත. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සියලු ෙද්ම අනිත්ය ෙම් 
ෙලෝකෙය් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය නිත්ය ෙවන්ෙන් 
නැහැෙන්. කැෙඩන්න පුළුවන්, විනාශ ෙවන්න පුළුවන්, කුණාටු 
එන්න පුළුවන්. ඒක විකුණනවා කියලා කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්තුමා ගුවන් විදුලි නාලිකාවකින් කියනවා මට ෙහොඳට 
ඇහුණා, චීනෙයන් ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් එකින් එක ෙවන 
ෙවනම කියලා. ඒවා ෙගව්ෙව් නැත්නම් ෙම්වා පවරලා ෙදන්න 
ෙවනවා කිව්වා. ෙම් වාෙග් දන්ෙන් නැති ආර්ථික න්යායන් ගැන 
කියනවා. ඒ විධියට රටක් ණය ගන්ෙන් නැහැ. රටක් ණය ගන්ෙන් 
ෙපොදුෙව්. ෙම්කට, ෙම්කට කියලා ෙවන ෙවනම ණය ගන්ෙන් 
නැහැ. ෙපොදුෙව් තමයි ඒ ණය ෙගවන්ෙන්. එෙහම නැතුව එකකින් 
ලැෙබන ආදායෙමන් අෙනක් ණය ෙගවන්ෙන් නැහැ. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ෙවනුෙවන් ගත්ත ණය වරාෙයන් එන 
ආදායෙමන් චීනයට ෙගවන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙපොදුෙව්  සමස්ත 
ණය ෙගවීම කරලා වත්කම රැක ගන්න තමයි අපි කටයුතු 
කරන්ෙන්. 

ඊළඟට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙම් ආර්ථිකෙය් අපි දර්ශකයන් 
රැසක් ජයගහණය කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2009 වන විට රට තුළ විෙද්ශ සංචිත යූඑස් ෙඩොලර් 
බිලියන 3කට වඩා අඩුෙවන් තමයි තිබුෙණ්. නමුත් යුද්ධය අවසන් 
වීමත් එක්කම අද එය යූඑස් ෙඩොලර් බිලියන 6 සිට 8 දක්වා 
පමාණයක්, ඒ කියන්ෙන් මාස හතරහමාරක්ම ආනයන කරන්න 
අවශ්ය මුදල් අපට තිෙබනවා. ෙම් පමාණය අපි ඇති කර ෙගන 
තිෙබනවා; ඒ සම්පත් පමාණය අපි වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. 
ෙකොෙහොමද ඒක වැඩි කර ෙගන තිෙබන්ෙන්? අපි සතුටු ෙවනවා. 
අපි ශී ලංකා මහ බැංකුවට ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ. 1950 සිට 
1975 දක්වා රජයට පවරන ලද මුළු ලාභය ගත්ෙතොත්, ඒ පමාණය 
මිලියන 30යි. විවිධ ආෙයෝජනයන් තුළින් මහ බැංකුව ෙම් රටට 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් මිලියන 30යි. 1976 සිට 2005 දක්වා වසර 
30ක කාලය තුළ මහ බැංකුව රජයට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්ත් 
මිලියන 30යි. නමුත් 2006 සිට 2012 දක්වා වසර 7ක කාලය තුළ 
ශී ලංකා මහ බැංකුව ජාත්යන්තර ආෙයෝජනවලින් උපයන ලද 
ආදායම රුපියල් බිලියන 113ක් ෙවනවා. එවැනි අතිරික්තයක් 
රජයට ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් ආෙයෝජනයන් නිසා ආදායම වැඩි 
වීම, යුද්ධය සඳහා ගිය වියදම අඩු වීම තුළින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
ඉදිරියට යනවා. ෙම් වාෙග් මහ බැංකුෙව් දායකත්වය වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. නමුත් විෙව්චනය කරනවා. මහ බැංකු අධිපතිතුමා 
ෙහොඳ නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් 1950 සිට 1975 කාලයට 
වඩා, 1976 සිට 2005 දක්වා කාලයට වඩා වැඩි ආදායමක්, 2006 
සිට 2012 දක්වා කාලෙය් ලබා ෙදන්න, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
බිලියන 113ක දායකත්වයක් රජයට ලබා ෙදන්න -ඒ ශක්තිය ලබා 
ෙදන්න- මහ බැංකුව සමත්  ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක අසාර්ථකද? 

ඒ ඉතිහාසයත් එක්ක ගත්තාම අතිරික්තයක් ලබා දීම ෙහොඳ 
නැද්ද? ඒ ගැන අපි තර්කානුකූලව කථා කරන්න ඕනෑ. තමන්ෙග් 
මතෙයන් අපි කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ කාරණය ෙගවුම් ෙශේෂ 
හිඟය. ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය ගත්තාම අද තිෙබන්ෙන් එහි 
අතිරික්තයක්. 2011 දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1,061ක් 
තිබුණ ෙගවුම් ෙශේෂෙය් හිඟය 2012 දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 
151 දක්වා අතිරික්තයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒක අතිරික්තයක්  
වන ෙකොට ඒක අෙනක් පැත්ෙතන් බලපානවා අෙප් සංචිත 
පමාණය ඉහළ යන්න. මා කියනවා, ඒ දායකත්වය ලැබී 

තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය රැෙගන ගිය නියමිත කමෙව්දය 
තුළයි කියලා. ඒ කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 16/1 
චකෙල්ඛය මඟින් රාජ්ය අංශයට ෙසේවකයන් බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. 
අපි අද උපාධිධාරින් 50,000කට රස්සා දීලා තිෙබනවා. එදා සියයට 
7ක් තිබුණු විරැකියා පතිශතය අද සියයට 4 දක්වා අපි අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙම් රෙට් සංවර්ධනය කියලා අපි කියන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට රජෙය් ණය- 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙගවුම් ෙශේෂෙය් හිඟය 

අතිරික්තයක් කියලා. ඒක වැරදියි. ෙගවුම් ෙශේෂෙය් අතිරික්තයක්. 
ඒක හරියට කියන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එහි රීති පශ්නයක් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා 

කරන්න. 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අතිරික්තයක් කියලා මා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, වැරැද්දක් ෙවලා නිවැරදි කළා නම් මා එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු සජිත් මන්තීතුමා, වැරැද්දක් නිවැරදි කළා 
නම් මා  ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, වැරැද්ද 
පිළිගැනීමට තරම් මා ඉතාම නිහතමානියි. මෙග් වැරැද්ද ෙපන්වා 
දීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි ඒ විධියට නිවැරදි කරමු. ඒකයි විය යුත්ෙත්. මා 
කැමැතියි ඉෙගන ගන්න. මා කැමැතියි වැරදි හදා ගන්න. ඒ නිසා 
තමයි ෙම් තත්ත්වයට අපි ආෙව්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි  රාජ්ය ණය ගනිමු. 2002 
දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 106ක් තිබුණ රාජ්ය ණය 
පතිශතය අද සියයට 79 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. එදා ෙගවිය 
යුතු රාජ්ය ණය පතිශතය ඉතා විශාලයි. අපට ඒ පමාණය අඩු 
කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. අපි සියයට 27කින් රාජ්ය 
ණයබර අඩු කරලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තර ණය පැහැර 
ෙනොහැරීෙම් රටක් හැටියට තමයි අෙප් ශී ලංකාව වාර්තාගත 
වන්ෙන්. ෙම්වා කාටවත් නැහැයි කියන්න බැහැ. පුළුවන් නම් 
කියන්න, අපි ණය ෙගවීම් පැහැර හරිනවා කියලා. අපි ණය ෙගවීම් 
පැහැර හැරලා නැහැ. ෙම් රට කිසිම අවස්ථාවක රාජ්ය ණය ෙගවීම් 
පැහැර හැරලා නැහැ. ඒ ෙද්වල් වැරදි විධියට ෙපන්නුම් කරන්න 
යනවා. නමුත් අපි පැහැදිලිව කියනවා, "අපි රාජ්ය ණය ෙගවීම් 
පැහැර හැරලා නැහැ." කියලා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ණය ෙගවීම් කල් දමා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
පැහැර හැරලා නැහැ.  

ඊළඟට අපි කියන්න ඕනෑ රාජ්ය ආෙයෝජනය ගැන. අෙප් රාජ්ය 
ආෙයෝජන පමාණයන් වැඩි කරන්න, දියුණු කරන්න අපි කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රටක් හැටියට ඒ රෙට් නිෂ්පාදන 
ඉස්සරහාට ෙගනි යන්න අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා.   

ඊළඟට අපි කියන්නට ඕනෑ අධ්යාපනය ගැන. ෙම් ගැන ඊෙයත් 
කථා වුණා. විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්න ඕනෑ අෙප් අධ්යාපන 
මට්ටම ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයකට ෙගනැල්ලා තිෙබන බව. අද ෙම් 
රෙට් අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ විභාගය සමත්වීෙම් පතිශතය අපි 
සියයට 65 දක්වා ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අපට ෙම් තත්ත්වයට 
ෙගෙනන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන් අපි අධ්යාපනයට 
කරන ආෙයෝජනය නිසා තමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
අපි ඒ ගැන සතුටට පත් වනවා.  

රටකට අධ්යාපනය ඉතා වැදගත් වනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් 
සාක්ෂරතාව ගත්ෙතොත් 2005 දී සියයට 9.1ක තිබුණ මට්ටම අද 
සියයට 96.4ක් දක්වා ඉහළට ෙගෙනන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගුරුවරුන් සංඛ්යාව අපි වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. 2012 වන ෙකොට 4,806ක් හිටපු මුළු ගුරුවරුන් 
සංඛ්යාව 219,788 දක්වා අපි වැඩි කරලා තිෙබනවා. එදා 20:1ක් 
තිබුණ සිසු ගුරු අනුපාතය 18:1 දක්වා ෙගෙනන්න පුළුවන්කම 
අපට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් අපි උපාධිධාරින් හා විද්යාපීඨ හරහා ගුරු 
පත්වීම් ලබා දීම තුළිනුයි.  

ඊළඟට 21 වන සියවෙසේ අෙප් දරුවාෙග් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
සාක්ෂරතාව ගනිමු. 2005 දී සියයට 8ක් තිබුණ ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ සාක්ෂරතාව අපි 2012 දී සියයට 35 දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක මා කිව්ෙව් ඊෙයත් අෙප් සජිත් ෙපේමදාස 
මන්තීතුමා පුස්තකාල ගැන, laboratories ගැන කිව්ව නිසායි. අපි 
ෙම්වා රටට ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි පාසල්වලට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අපි පාසල් සංවර්ධනය කරන්න විශාල ෙලස මුදල් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නව- 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, අපි කියන්ෙන් අසත්යද? 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අසත්ය. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන සමහර ඒවා අසත්ය. ඔබතුමා 

සමස්ත පතිඵලය දිහා බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේ පියාෙග් කාලයට 
වැඩිය අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ විභාගය සමත් සංඛ්යාව අද වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. අද එය සියයට 65යි. ඊළඟට ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ සාක්ෂරතාව ගත්ෙතොත් අපි එය සියයට 8 සිට සියයට 35 
දක්වා ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ සංවර්ධනය ගමට ලැෙබන්ෙන් 
අපි සම්පත් හා දායකත්වය ගමට ලබා ෙදන නිසයි. ෙම්වා ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. එක 
ඉස්ෙකෝලයක් දිහා බලලා, ඉස්ෙකෝලයක වහලක් කඩා වැටිලා 
කියලා, එෙහම කියන්න බැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒක 
තර්කානුකූල වන්න ඕනෑ.  

අද ඒක පුද්ගල ආදායම ගත්තාම ඉතා ඉහළ මට්ටමක 
තිෙබනවා. ඒක ඉතා අඩු මට්ටමකයි තිබුෙණ්. 2003 දී යූඑස් 
ෙඩොලර් 981ක් ෙලස තිබුණු ඒක පුද්ගල ආදායම අද යූඑස් ෙඩොලර් 
2,923 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තරව පිළිගත් 
සිද්ධාන්ත මත තමයි ෙම්ක හදන්ෙන්. එතෙකොට අපි ඒ 

සිද්ධාන්තය පිළිගන්න ඕනෑ. ඒක රෙට් සංවර්ධනයක්. ෙකොළ පාට 
කණ්ණාඩිෙයන් බලා ෙම්ක විහිළුවක්, එෙහම ෙවන්න බැහැ 
කියලා කියන්න බැහැ. ආදායම ෙබදී යාම සාධාරණව  
ෙනොෙවන්න පුළුවන්. ඒක සමාජය තුළ ඇති විය යුතු ෙදයක්. 
නමුත් ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට අපි ඒ දායකත්වය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට ඒ ගැන සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. ෙමන්න 
ෙම්ක තමයි සංවර්ධනය කියලා කියන්ෙන්.  

ෙම් කරුණු කාරණා ගැන කියන ගමන්ම මෙග් සෙහෝදර ගරු 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා සම්බන්ධෙයන් පුවත් පතක තිබුණු 
කාරණයක් කියන්නම්. ලංකාෙව් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා  කියනවා 
වාෙග්ම මාධ්ය මඟින් ෙම් කාරණයත් සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙම් 
පුවත අද මා දැක්කා. ඒෙක් ශීර්ෂ පාඨය තිෙබන්ෙන්, "ඇමති 
ඩිලාන් ෙකෝටි 23කට ඕමානෙයන් ඉඩමක් ගනී" කියලායි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක දැක්කාම මට කියවුණා, 
"ෙදයිෙයෝ සාක්කි! ෙමතුමාට ෙමච්චර සල්ලි තිෙබනවාද?"කියලා. 
ෙමතුමා තරුණ නායකෙයක්. ෙම් පුවත බැලුවාම ඇති වන 
තත්ත්වය ඒකයි. මාධ්ය සදාචාරය ගැන අපි කථා කරපු යුගයක් 
තිබුණා. ෙම් පුවත කියවා ෙගන යන ෙකොට ෙමොකක්ද 
තිෙබන්ෙන්? ඕමාන රාජ්යෙය් පිහිටි ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 
පිහිටි ඉඩම ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් 
එරට රජෙයන් මිලදී ෙගන තිෙබන බවයි කියන්ෙන්. ඩිලාන් 
ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ පවෘත්තිය ඒ 
විධියට පළ කිරීම ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි යමක් විෙව්චනය 
කිරීෙම්දී මීට වඩා හිතන්න ඕනෑ. මම ෙම්ක කිව්ෙව් අද විවාදයට 
අවශ්ය ෙතොරතුරු බලන ෙකොට  ඒ පවෘත්තියත් තිබුණු නිසායි.        

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අපි අද සතුටු ෙවනවා, ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව සහ එහි 

තිෙබන කරුණු ගැන. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය 
යටෙත් අපි ලබා ෙගන තිෙබන ආර්ථික දියුණුෙව් වාසිය 
ලැෙබන්ෙන් ෙවන කාටවත් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් අහිංසක 
ජනතාවටයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි අපට 
ෙම් රෙට් ජනතාව හැම මැතිවරණයකදීම ඡන්දය ෙදන්ෙන්. ඒ 
නිසා තමයි අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් මිනිස්සු අස් 
කරන්න එපා කියලා. ඉන්න අය අස් කරමින් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පක්ෂය කැඩී බිඳී යන ෙකොට ජනතාවට විපක්ෂය ෙකෙරහි 
විශ්වාසයක් නැති ෙවනවා. අෙප් නායකතුමාෙග් නායකත්වය 
යටෙත් අපි ෙම් රට සංවර්ධනය කර ආසියාෙව් ආශ්චර්යක් බවට 
පත් කරනවා. ඒක නවත්වන්න කාටවත් බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන 
කිව්වා; ගල් ගැන කිව්වා. අපි ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා, හර්ෂ 
මන්තීතුමා ගැන. ෙම්වා දීර්ඝ කාලීන ආෙයෝජන. ෙම් ගැලරිෙය් 
පාසල් දරුෙවෝ ඉන්නවා. අෙප් ළමා කාලෙය් ෙම්වා තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් කවදා හරි දවසක ෙම් දරුෙවෝ කියයි, ෙකොළඹ වරාය 
විතරයි තිබුෙණ්, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අපට 
හම්බන්ෙතොට වරායක් හදලා දුන්නා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් 
කටුනායක විතරයි තිබුෙණ් අපට මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් 
හදලා දුන්නා කියලා. ඔවුන් කවදා හරි දවසක ඒක 
සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න පුළුවන්. අන්න එදාට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කනගාටු ෙවන්න ෙවයි, “අපි වැරදි විධියට 
ෙම්වා විෙව්චනය කළා” කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ 
ගරු  මන්තීතුමනි. 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

[අ.භා. 3.43] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මහ බැංකු 

වාර්තා පිළිබඳව, රෙට් ආර්ථිකෙය් පැතිකඩ පිළිබඳව විගහ කරන 
ෙවලාෙව්දී -විවාදයට ලක් කරන ෙවලාෙව්දී- මූලික කාරණාවක් 
මතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් වන අපට -
මහජන නිෙයෝජිතයන් වන අපට- ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට මහ බැංකු 
වාර්තාව  ලැෙබන්ෙන් අවසාන ෙමොෙහොෙත්දීයි. උත්සව තියලා, 
පිළිගැනීම් කරලා සමහර ෙව්ලාවට සාමාන්ය ජනතාව අතටත් පත් 
වුණාට පස්ෙසේ තමයි  මහ බැංකු වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  
සභාගත ෙකෙරන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව අපි අවස්ථා ගණනාවකදී 
මූලාසනෙය් අවධානය  ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. මම ඒ කාරණාව 
අවධාරණය කරමින්ම ෙම් විවාදය ආරම්භ කරන්න 
බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන්  ඉදිරි අවුරුද්දකදීවත් එවැනි තත්ත්වයක් 
ඇති ෙනොෙවයි කියන විශ්වාසය ඇතිවයි.  

ඊළඟට ෙදවැනි කාරණය තමයි මහ බැංකු වාර්තාව පිළිබඳව 
අද තිෙබන විශ්වාසනීයත්වය. ෙමොකද අපි දන්නවා, ෙම් මහ බැංකු 
වාර්තාව ආර්ථිකය පිළිබඳව පුෙරෝකථනයන් කරන ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකු පරිශීලනය කරන බව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි පාසල්වල 
උසස් ෙපළ ශිෂ්යයන්, විශ්වවිද්යාල මට්ටෙමන් අධ්යාපනය ලබන 
අය, වෘත්තීය ගණකාධිකරණ ෙසේවාවන්ෙග් පාඨමාලාවන් හදාරන 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් විෂය බද්ධ මාතෘකාවක් හැටියට මහ බැංකු 
වාර්තාව පරිශීලනය කරනවා. ඒක නිසා ෙමහි තිෙබන දත්ත, ෙමහි 
අඩංගුව තිෙබන ෙද් පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසනීයත්වය රැෙකන්න 
ඕනෑ. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන ෙකොට අපට 
ෙපෙනන්ෙන් අෙප් ලංකාෙව් මහ බැංකු වාර්තාව ෙද්ශපාලන 
පශස්ති ගායනා කරන ලියවිල්ලක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බවයි. 
රටක ආයතනයන් ෙද්ශපාලනීකරණය වීෙම් විනාශය ඉතිහාසය 
විසින් ඔප්පු කරලා තිෙබනවා.  

ඒ තත්ත්වය අද මහ බැංකුව සම්බන්ධෙයනුත් යම් 
පමාණයකට දකින්න තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ සියයට 
සියයම කියලා. යම් පමාණයකට ෙද්ශපාලනික මුහුණුවර, 
රාජපාක්ෂික මුහුණුවර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මහ 
බැංකුෙව් ඉන්න ආර්ථික විද්වතුන්ෙග්, උගතුන්ෙග් දැනුම 
හෑල්ලුවට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ආරම්භෙය්දීම මා ඒ කාරණාවත් 
අවධාරණයට ලක් කරන්න ඕනෑ.  

ෙමවර මහ බැංකු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන විෙශේෂ කාරණා 
ගණනාවක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විෙශේෂ 
කාරණා පිළිබඳ අවධානය ලක් කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් 
රජය කරවන, රාජ්ය පාලනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂයයි. ආණ්ඩුව, 
2012 මහ බැංකු වාර්තාෙවන් ඉදිරිපත් කරන කාරණා අවධානයට 
ගන්න ඕනෑ. ඒක ෙවන්න ඕනෑ විපක්ෂෙය් අප කියන නිසා 
ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුව ඒ කාරණා අවධානයට ගැනීම රෙට් අනාගතය 
පැත්ෙතන් යහපත් ෙදයක්. මා හිතන හැටියට අන්න ඒ අවධානයට 
ලක් කරවීම තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිද්ධ වන්ෙන්. ෙම් 
විවාදෙයන් කිසිම පතිඵලයක් වන්ෙන් නැහැ ආණ්ඩුෙව් අවධානය 
ෙම් කියන කාරණාවලට ෙයොමු වන්ෙන් නැත්නම්. ෙමොකද, 
විපක්ෂෙය් අපට ෙම් වාර්තාව නැවත හදන්න බැහැ. විපක්ෂෙය් 
අපට ෙම් වාර්තාෙවන් එළි දැක්ෙවන ෙද්වල් නිවැරැදි කරන්න 
කමයක් නැහැ. ඒ කාර්ය භාරය තිෙබන්ෙන් පතිපත්තිමය තීන්දු 
තීරණ ගන්නා ගරු ඇමතිතුමන්ලා අෙත්යි; කැබිනට් මණ්ඩලය 

අෙත්යි; රජය අෙත්යි. ඒ කරුණු ඔබතුමන්ලා අවධානයට ලක් කර 
ගන්න ඕනෑ කියා මම විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙමහි තිෙබන 
පධානම ෙද් තමයි, ලංකාෙව් ජාතික ආදායම ෙහවත් රජෙය් 
ආදායම ඉතිහාසෙය් ෙවන කවදාටත් වඩා අඩු ෙවලා තිබීම. ඉතා 
නිවැරැදිව කිව්ෙවොත් රාජ්ය ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා; රෙට් 
ණය මට්ටම ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ඒක බරපතළයි. ඉතිහාසය 
පුරාම අපි රජෙය් ආදායම කියලා අධ්යයනය කරන්ෙන්, 
හදාරන්ෙන් නිෂ්පාදනෙයන් ලබන ආදායමයි; නිෂ්පාදන කියාවලිය 
මත ලබන ආදායමයි. රජෙය් වියදම කියලා කියන්ෙන්, භාණ්ඩ හා 
ෙසේවාවලට කරන වියදමයි. නිෂ්පාදනය මත ලබන ආදායමට ෙත්, 
රබර්, ෙපොල් පදනම් ෙවන්න පුළුවන්; කර්මාන්ත පදනම් ෙවන්න 
පුළුවන්; කෘෂි කර්මාන්තය පදනම් ෙවන්න පුළුවන්; ෙගොවිතැන 
පදනම් ෙවන්න පුළුවන්; සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත පදනම් 
ෙවන්න පුළුවන්; සුළු අපනයන ෙභෝග පදනම් ෙවන්න පුළුවන්; 
අපනයන ආදායම පදනම් ෙවන්න පුළුවන්; විෙද්ශතගත රැකියා 
කරන අයෙග් ආදායම පදනම් ෙවන්න පුළුවන්. ඒක තමයි රෙට් 
ආදායම. රෙට් භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත කරන වියදම කියන්ෙන් 
නැවත ආෙයෝජනයක්. අපි භාණ්ඩ මිල දී ගන්නෙකොට, 
පාරිෙභෝජනය කරනෙකොට, කනෙකොට, ෙබොනෙකොට, උපකරණ 
ගන්නෙකොට, යන්ත සූත ගන්නෙකොට ඒවා නැවත ෙම් නිෂ්පාදන 
කියාවලියත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ණය ගන්නවා කියලා 
කියන්ෙන් අෙප් නිෂ්පාදන කියාවලිෙයන් ජනිත කරන ආදායමක් 
ෙනොෙවයි. දැන් රෙට් පධාන ආදායම් මාර්ගය වන්ෙන් ණය 
ගැනිල්ල නම්, රෙට් පධාන වියදම් මාර්ගය බවට පත් වන්ෙන් 
ණයට ෙපොලී ෙගවිල්ල නම් ඒක බරපතළ තත්ත්වයක්. ෙම් මහ 
බැංකු වාර්තාෙවන්ම අවධාරණය ෙවනවා අෙප් ණය පමාණය 
රජෙය් ආදායෙමන් සියයට 103ක මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. රජෙය් වියදමින් ගත්ෙතොත් එය සියයට 48ක්. මම 
ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. ෙමය මහ බැංකු වාර්තාෙව්මයි 
තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට මම ෙම් ෙවලාෙව්ම මුදල් හා කමසම්පාදන 
අමාත්යාංශෙය් 2012 වාර්ෂික වාර්තාව ෙකෙරහි ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. එහි 317 පිටුෙවහි "ෙපොලී ෙගවීම්" 
යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"2012 වර්ෂෙය් ෙපොලී ෙගවීම සඳහා වූ වියදම රු.බිලියන 408ක් විය. එය 
ෙපර වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 14.3ක වර්ධනයකි. ...... 2011 
වර්ෂෙය්දී විෙද්ශීය ණය සඳහා ෙපොලී ෙගවීම් සඳහා රු.බිලියන 69 ක් වැය 
වූ අතර, එය 2012 වර්ෂෙය් දී සියයට 32 කින් ඉහළ ෙගොස් ඇත...."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011 දී අපි රුපියල් බිලියන 
69ක් වියදම් කළා විෙද්ශ ණය ෙවනුෙවන් ෙපොලී ෙගවන්න. එය 
2012 අවුරුද්ෙද්දී සියයට 32කින් ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා.  

එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"පසුගිය වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව ෙද්ශීය ණය ෙවළඳෙපොල තුල පැවති ඉහළ 
ෙපොලී අනුපාත සහ විෙද්ශ විනිමය අනුපාතෙය් අවපමාණ වීම ෙපොලී 
ෙගවීම් ඉහළ යාමට ෙහේතු වී ඇත."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 අවුරුද්ෙද් විෙද්ශ 
විනිමය අවපමාණයත් අෙප් රටට බරපතළ පශ්නයක් වුණා. 
රුපියල බාල්දු වීමත් එක්ක, රුපියල අවපමාණය වීමත් එක්ක 
බැලුවාම, අප තවත් ණය ෙනොගත්තත් -ඒ කියන්ෙන්, අප ණය 
ෙනොෙගන නිකම් සිටියත්- ඉතිහාසෙය් ගත්තු ණයවලට ෙගවන්න 
වන පමාණය රුපියල් වටිනාකෙමන් බාල්දු ෙවන ෙකොට 
ඉතිහාසෙය් ගත්තු ණයවලට රුපියල් බිලියන 207කින් අපි 
නිකම්ම ණයකාරයන් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
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අප අරෙගන තිෙබන ණය පමාණය නැවත ෙඩොලර්වලින් 
ෙගවන්න අපට සිද්ධ වන ෙකොට රුපියල අවපමාණය වීෙම් 
පතිඵලය නිසා සිදු වන පාඩුව රුපියල් බිලියන 207යි.         

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අනිකුත් සියලුම පාඩු පැත්තකින් 
තැබුවත්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අරෙගන තිෙබන ණයවලට 
රුපියල අවපමාණය වීම නිසා විශාල වශෙයන් සිද්ධ වන 
පාඩුවකුත් තිබුණා. ඒවා මූල්ය කළමනාකරණෙය් තිෙබන 
දුර්වලතායි. මහ බැංකුෙව් සිටින ආර්ථික උපෙද්ශකයින්ෙග්, 
භාණ්ඩාගාර ෙය් සිටින ආර්ථික උපෙද්ශකයින්ෙග් වගකීම තමයි, 
එවැනි ෙද්ශපාලන තීන්දු ගන්න ෙකොට -රටක් හැටියට එවැනි 
ෙද්ශපාලන තීන්දු ගන්න සිද්ධ වන්න පුළුවන්- හැම පැත්තක්ම 
ආවරණය වන විධියට රජයට උපෙදස් දීම. "රුපියල අවපමාණය 
කිරීම නිසා විෙද්ශ විනිමය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙමන්න ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් නිර්මාණය වනවා. එම නිසා අපි ගත්ත ණයවලට 
ෙමන්න ෙමවැනි බලපෑමක් සිද්ධ වනවා. එම නිසා අපි ෙගවන්න 
තිෙබන ෙපොලිය ෙමපමණ වැඩි වනවා"යි කියලා උපෙදස් ෙදන්න 
ඕනෑ. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය වාෙග් අවසානෙය් 
සමාෙලෝචනය කරලා, "රුපියල අවපමාණය කිරීම නිසා අපට 
ෙමපමණ ෙපොලිය ෙගවන්න සිද්ධ වුණා"යි කියලා ශී ලංකා මහ 
බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් කළාට වැඩක් නැහැ; මුදල් හා 
කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාෙව් සඳහන් කළාට 
වැඩක් නැහැ. රුපියල අවපමාණය කිරීෙම් තීන්දුව ගත්ෙත් කවුද? 
අවපමාණය කිරීෙම් තීන්දුවට වග කියන්න ඕනෑ කවුද? එය ඉතා 
බරපතළ කාරණාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ණය සහ ආදායම 
සංසන්දනය කර බලමු. අපි විවාදයට ලක් කරන්ෙන් 2012                
ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවයි. ගිය අවුරුද්ද -2011 අවුරුද්ද- වන 
ෙකොට  -මා ගිය අවුරුද්ද කියා කියන්ෙන් මුදල් වර්ෂ ෙදකක් 
සංසන්දනය වන ආකාරයටයි- සමස්ත ණය පමාණය රුපියල් 
බිලියන 5,133යි. හැබැයි ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවට අනුව 
2012 අවසාන වන ෙකොට අෙප් ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 
6,000 ඉක්මවා තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි අවුරුද්දක් ඇතුළත රුපියල් 
බිලියන 1,000ක පමණ ණයකාරයන් ෙවලා තිෙබනවා. රටක් 
අවුරුද්දක් ඇතුළත තමන්ෙග් ණය මට්ටම රුපියල් බිලියන 
1,000කින් ඉහළ නංවා ෙගන තිෙබනවා. එය පුරාෙජ්රුවක් 
ෙනොෙවයි. එය ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ කාරණාවක් ෙනොෙවයි. 
රටක් ණය වනවා කියන්ෙන් ආඩම්බර ෙවන්න ෙහේතුවක් 
ෙනොෙවයි. ඉතිහාසෙය් අපි දැක්කා, සමහර ඇමතිවරු, "ෙලෝකය 
අපට ණය ෙදනවා. ෙලෝකෙය් ඕනෑ ෙකෙනක් අපට ණය 
ෙදනවා"යි කියා ආඩම්බරෙයන් කිව්ව බව. දැන් ෙමම ගරු 
සභාෙව්දීත් කථා වුණා, "අපි ඉක්මනින් ණය ෙගවනවා"යි කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් සංස්කෘතිය අනුවත් 
ණයකාරෙයක් වනවාය කියන එක  ලජ්ජාවට කාරණාවක්.  එය 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ ෙදයක්. එය ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ ෙදයක් 
ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන ෙකොට රෙට් 
ජනගහනෙයන් හැම පුද්ගලයකුම, අද උපදින දරුවකු පවා රුපියල් 
ලක්ෂ තුනක පමණ ණයකාරයකු බවට පත් කරලා තිෙබනවා. මා 
කියන්ෙන්, අෙප් රට ණයකාරයකු බවට  පත් කර තිෙබන්ෙන් 
නිෂ්පාදන කියාවලියට ණය අරෙගන නම් එයට කමක් නැහැ 
කියලායි. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට ගැටලුවක් ඇති ෙනොවන්න 
පුළුවන්. හැබැයි ෙම් ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද?  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, 
එක කාරණාවකට. ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙව්ම වැදගත් ෙදයක් 
කියනවා, රාජ්ය ආයතන විශාල පමාණයක් පාඩු ලබන තත්ත්වයට 

පත් ෙවමින් තිෙබනවාය කියලා. රාජ්ය ආයතනවල නඩත්තුව 
සඳහා ෙම් ණය ෙයොදවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. නවීන් 
දිසානායක -රාජ්ය කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ ඇමතිතුමා-  
ඇමතිතුමනි, ෙමය ඔබතුමාෙග් විෂයට ෙගොඩක් සම්බන්ධයි. 
කල්පනා කර බලන්න. හැබැයි ෙම් සමහර ආයතනවලට 
ඔබතුමාට ඇඟිලි ගහන්න  බැහැයි කියලා අපි දන්නවා.  

දැන් උදාහරණයක් වශෙයන් මිහින් ලංකා ආයතනය ගනිමු.  
වගකීම් සහගතවයි මා ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමය, එහි 
සහකාර ෙල්කම්තුෙමකුෙගන් ගත් ලියවිල්ලක්. එතුමා එම 
ලියවිල්ල අත්සන් කරලා වග කීෙමන් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
ලියවිල්ලට අනුව 2011 - 2012 අවුරුද්ෙද් පාඩුව -tax ෙගවන්න 
ෙපර- රුපියල් මිලියන 1,966යි. 2011 - 2012 මූල්ය වර්ෂයට 
විතරක් අරෙගන තිෙබන ණය පමාණය -ෙගවන්න තිෙබන 
වගකීම් පමාණය- රුපියල් මිලියන 5,439යි. අවසානෙය් 
සමස්තයක් වශෙයන් එහි මූල්ය තත්ත්වය ෙකොපමණ කඩා 
වැටිලාද කියා කල්පනා කර බලන්න. එක අවුරුද්දකට රුපියල් 
මිලියන 1,966ක් පාඩුයි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,000කට 
ආසන්න පමාණයක්. ෙමය දැවැන්ත ණය කන්දරාවක ෙකොටස් 
බවට පත් වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ශීලන්කන් එයාර් 
ලයින්ස් ආයතනය ගත්ෙතොත්, බදුවලට පසු එම ආයතනෙය් ණය 
පමාණය අද වන ෙකොට රුපියල් ෙකෝටි 1,717යි. ඒ කියන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 17,172යි. ෙම් ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් 
ආයතනෙය් ණය පමාණයයි. 2011 - 2012 වර්ෂවල ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ණය පමාණය සංසන්දනය කෙළොත්, 
2011ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 94.5යි, 2012 ණය පමාණය 
රුපියල් බිලියන 89.7යි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 2011 ණය 
පමාණය රුපියල් බිලියන 19.3යි, 2012 ණය පමාණය රුපියල් 
බිලියන 61.2යි. 

ෙම් ආකාරයට අෙප් රෙට් රාජ්ය ආයතන මිලියන ගණනින්, 
බිලියන ගණනින් විශාල ණය කන්දරාවකට ෙගොදුරු කරමින් 
සිටිනවා. අවසානෙය්දී ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ, විදුලි බිෙලන් 
එෙහමත් නැත්නම් දුම්රිය ගාස්තුෙවන්, පවාහන වියදම්වලින්, 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙයන්, අධ්යාපනෙයන් බැට කන ජනතාවයි. ෙමොකද, 
ඒ ජනතාව තමයි ෙම් මුදල් නැවත ෙගවන්ෙන්.  

ඔබතුමන්ලා කියනවා නම්  ජූලි මාසෙය් පළමුවන දා සිට 
නැවත බස් ගාසත්ු වැඩි කරනවා කියලා, ඒ බස ් ගාස්තු හරහා 
ෙගවන්ෙන් මිහින් ලංකා ආයතනෙය් ණය; මිහින් ලංකා 
ආයතනෙය් ෙවන පාඩුව. ෙම්වා ෙම් රෙට් ජනතාවටමයි  නැවත 
දරා ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් මූල්ය වාර්තා -
මහ බැංකු වාර්තා ෙවන්න පුළුවන්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්තා 
වන්න පුළුවන්- විවාදයට ලක් කරන එෙක් කිසිම ෙත්රුමක් නැහැ, 
ෙම්වායින් ජනිත කරන පතිඵලය රජයක් හැටියට අවධානයට ලක් 
වන්ෙන් නැත්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා 
එක ෙව්ලාවක කිව්වා මට මතකයි, ෙම්  රාජ්ය ආයතන මකරුන්, 
රාක්ෂයින් කියලා; ෙම් ආර්ථිකය ගිල ගන්න ඉන්න යක්ෂයින් 
කියලා. හැබැයි එතුමා ඒ 'යක්ෂයින්' කියන වචනෙයන් 
අර්ථකථනය කෙළේ ෙම් ආයතන තවදුරටත් රජය යටෙත් ව්යාපාර 
හැටියට පවත්වා ෙගන යෑම අසාර්ථකයි කියන එකයි. පශ්නයට 
උත්තරය එම ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම ෙනොෙවයි. 
ෙපෞද්ගලීකරණයට ලක් කළ ආයතනත් අද අසාර්ථක, පාඩු ලබන 
ආයතන බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. එෙහම 
නම් ෙම්වා ෙමෙහයවීෙම් වගකීම පිළිබඳ ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
ෙම් ආයතන ෙමෙහයවීම පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවකට ලක් 
ෙවමින් තිෙබනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊ ළඟට පධාන ෙද් තමයි, ෙම් 
මහ බැංකු වාර්තාෙව්ත් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය බරපතළ කඩා වැටීමකට ලක් 
ෙවලා තිෙබන බව. මහ බැංකු වාර්තාව කියනවා, එක එක 
ක්ෙෂේතවල කඩා වැටීම්. අෙප් රෙට් ෙත් කර්මාන්තෙය් කඩා වැටීම 
එහි දක්වා තිෙබනවා.  2011 දී ෙත් නිෂ්පාදනය ෙත් කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 328.5යි, 2012 දී ෙත් කිෙලෝගෑම් මිලියන 326.3යි. රබර් 
නිෂ්පාදනය 2011 දී කිෙලෝගෑම් මිලියන 158යි, 2012දී කිෙලෝගෑම් 
මිලියන 152යි. 2011දී ෙපොල් නිෂ්පාදනය ෙපොල් ෙගඩි මිලියන 
2,808යි. ඒක විතරක් ෙපොල් ෙගඩි මිලියන 2,940ක් දක්වා  2012 
වර්ෂෙය්දී  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් හැම ක්ෙෂේතයක්ම වාෙග් 
කඩා වැටීමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අපනයන 
ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් 
ෙත්වලින් ලැෙබන අපනයන ආදායම සියයට 7.3කින්, රබර්වලින් 
සියයට 5.3කින්, ෙපොල්වලින් සියයට 38.4කින් කුළු බඩුවලින් 
සියයට 21.2කින්, එළවලුවලින් සියයට 12.7කින් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ණය ගන්න පමාණය වැඩි වන ෙකොට අපි අත්යාවශ්ය 
ආනයන හැටියට ෙබෙහත්වලට, ඉන්ධනවලට, යන්ෙතෝපකරණ 
වැනි අෙප් නිෂ්පාදන ෙනොවන ෙද්වලට  වියදම් වැඩි කරන ෙකොට, 
අෙප් අපනයන ආදායම් අඩු වන ෙකොට ෙමොකක්ද පතිඵලය?  අපට 
නැවත නැවත ණය උගුෙල් හිර ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙවන 
උත්තරයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි අහන පශ්නය, ආර්ථිකය 
කළමනාකරණ අය හැටියට  ඔබතුමන්ලා ෙම් මහ බැංකු වාර්තාව 
අධ්යයනය කරලා, හදාරලා ඉෙගන ගත්ත ෙද් ෙමොකක්ද? ෙම් ණය 
කන්දරාව තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යනවාද? ඔබතුමන්ලා කියන 
පරිදි ෙම් ෙපොලී ෙගවීම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් බිලියන 
408ක් දක්වා සියයට 69කින් ෙම් ෙපොලී ෙගවීෙම් පමාණය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා ෙම් ෙපොලී ෙගවීම් පමාණය අඩු කිරීමට 
කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 2013 අවුරුද්ෙද් 
මැදටයි අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. 2012 අවුරුද්ෙද් මහ බැංකු 
වාර්තාව ඉදිරිපත් වුණා. 2013 අවුරුද්ෙද් මැද භාගය වන තුරුත් 
අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ඇතුෙළේ එෙහම 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලලිත් දිසානායක මහත්තයා 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් නිත්ය නිෙයෝජිත ෙකෝෂි මහත්තෙයක් 
ගැන නිතර කියනවා. ෙකෝෂි මහත්තයාෙගන් ෙනොෙවයි, ගෙම් 
සිරිපාල අයියාෙගන් අහන්න ඕනෑ, ගෙම් සින්නතම්බිෙගන් 
අහන්න ඕනෑ, ගෙම් ෙමොෙහමඩ්ෙගන් අහන්න ඕනෑ, මහ පාරට 
බැහැලා අහන්න ඕනෑ, "ඔයාලාෙග් ආර්ථිකයට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?" කියලා. මහ බැංකුෙවන් ෙපන්වන ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් නම් ඒක ෙප්න්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් එදිෙනදා 
ජීවිතෙයන්. අද ඔවුන් ජීවිත ගත කරන ආකාරෙයන් අපට 
ෙපෙනනවා, එෙහම ශක්තිමත්භාවයක් නැහැයි කියලා.  

ඒක නිසා මහ බැංකු වාර්තා ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කථා කරන මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්තා 
ෙවන්න පුළුවන්, ඒ වාර්තා යථාර්ථයට, මහ ජනතාවෙග් ජීවිතයට 
බද්ධ කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණොත් විතරයි එහි 
සාර්ථකත්වයක්, පතිඵලයක් ෙනළන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන 
එක අවධාරණය කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.00] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන 
පවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் யாப்பா அேபவர்தன - தலீட்  
ஊக்குவிப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 
INVESTMENT PROMOTION) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2012 

වසෙර්  වාර්තාව පිළිබඳව -විෙශේෂෙයන්ම එහි සඳහන් කරුණු,  ඒ 

කරුණු  පැහැදිලි කිරීම් සම්බන්ධෙයන්- ගරු රවි කරුණානායක 
මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
රෙට් ආර්ථිකෙය් හරස්කඩක් ෙලසින්, රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳ  
ෙතොරතුරු, ආර්ථිකය යන ගමන් මාර්ගය යනාදී ඒ ෙතොරතුරු 
ෙලෝකෙය් විවිධ ආයතනවලට ලබා දීම ෙම් මහ බැංකු වාර්තාව 
මඟින් සිදු කරනවා. ආර්ථිකය ගමන් කරන ආකාරය පිළිබඳව 
රෙට් සහ ෙලෝකෙය් ජනතාව, ඒ වාෙග්ම රටට ආධාර කරන යම් 
යම් ආයතන දැනුවත් කිරීම ෙමම වාර්තාව මඟින් සිද්ධ ෙවනවා.  

බලෙය් ඉන්න ෙකොට ෙගොඩක් ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් 
වාර්තාෙව්  නිරවද්යභාවය හා එහි සඳහන් කරුණු පිළිබඳ කථා 
කරනවා. එතුමන්ලා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න  ෙකොට ෙම් වාර්තාෙව් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන වැරැදියි කියනවා. ඒ වාෙග්ම යම් යම් කරුණු 
ෙපන්වීෙම්දී විවිධ සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරනවා. මා දැක්කා 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කරුණු ෙපන්වා දුන් ආකාරය. 
එතුමා  ඒ වාර්තාෙව් යම් ෙකොටස් අරෙගන, නැත්නම් රජෙය් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙකොටස් අරෙගන වැඩි අඩුවීම් පිළිබඳව ෙපන්නුවා.  
නමුත් අප අවංකව  ෙම් කාරණය කල්පනා කරන්න ඕනෑ. වැරැදි 
වාර්තාවක් ලබා දීලා කටයුතු කිරීමට මහ බැංකුෙව් නිලධාරින්ට 
අවශ්යතාවක් නැහැ. රජයටත් එෙහම අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙහේතුව, 
ෙම් ෙතොරතුවල යථාර්ථයට මහ ජනතාව මුහුණ ෙදන නිසා. ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කරපු ''සිරිපාලට'' දැෙනන 
එකයි, ''සින්නතම්බිට'' දැෙනන එකයි, ''ෙමොෙහොමඩ්ට'' දැෙනන 
එකයි ෙත්ෙරන්ෙන් ඡන්දෙයන්. ෙමොෙහොමඩ්ට දැෙනන්ෙන්ත් 
ඡන්දය පාවිච්චි කරන ෙකොට. සිරිපාලට දැනිලාද කියලා දැන 
ගන්ෙන්ත් ඡන්දය පාවිච්චි කරන ෙකොට. සින්නතම්බිට 
දැෙනන්ෙන්ත් ඡන්දය පාවිච්චි කරන ෙකොට. ඒ නිසා ඡන්දය 
පාවිච්චි කිරීෙම්දී ජනතාව රජෙය් ස්ථාවරය, රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ 
කීප වතාවකදී අනුමත කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ගාමීයව ජීවත් වන 
පිරිසක්; ගෙමන් ආපු මන්තීවරු; ජනතාවත් සමඟ ගැෙටන 
මන්තීවරු. අපට දැනිලා තිෙබන එක ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් 
ආර්ථිකෙය්දී, යම් යම් අවස්ථාවලදී ෙලෝකෙය් ඇති වන 
තත්ත්වවලට අප මුහුණ ෙදනවා. ඒක ජනතාව අවෙබෝධ කරෙගන 
ඉන්ෙන්. නමුත් රජෙයන් ෙදන පහසුකම් සහ ගෙම් ෙත් ආර්ථිකය, 
රබර් ආර්ථිකය, කුරුඳු ආර්ථිකය යනාදී සියලු ආර්ථිකවලින් 
ලැෙබන ආදායම ජනතාවට දැනිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රැකියා 
ලැබීම ජනතාවට දැනිලා තිෙබනවා. ඒ විධියට රජෙය් කියාදාම 
ජනතාවට දැනිලා තිෙබනවා.    

සාධාරණ විෙව්චන රජයට අවශ්යයි. නමුත් අප පසු ගිය 2010-
2011 වකවානුව අරෙගන බැලුෙවොත් මූලාසනාරුඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සියයට 8ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් ෙගන ගිය බව 
ෙම් සියලු ෙදනාම පිළිගන්නවා. හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් 
කථාෙව්දීත් පිළිගත්තා, සියයට 8කට වැඩි ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගයක් 2010 සහ 2011 වර්ෂ ෙදෙක් ෙම් රෙට් තිබුණු බව. 
එතුමාෙග් තර්කය වුෙණ් 2012 වර්ෂෙය්දී ෙම් පමාණය අඩු වන 
එකයි. ආර්ථිකය පිළිබඳ දැනුමක් තිෙබන ෙකනකු හැටියට එතුමා 
දන්නවා, 2012 වර්ෂෙය්දී ෙලෝකෙය් මතු වුණු අභිෙයෝග ෙම් රටට 
බලපෑ බව. යුෙරෝපෙය් ආර්ථිකය කඩා වැ ටීම අපට බලපෑවා; 
ෙද්ශගුණික තත්ත්වය බලපෑවා; අපට පාලනය කර ගන්න 
ෙනොහැකි වූ යම් යම් සාධක -ෙතල් මිල, අනිකුත් සාධක, 
ෙලෝකෙය් යම් රටවල තිෙබන අස්ථාවරභාවයන් ආදී සියල්ලම- 
අපට බලපෑවා. ෙම් තත්ත්වය අපනයනයට බලපෑවා; 
නිෂ්පාදනයට බලපෑවා; ෙබදා හැරීමට බලපෑවා. ෙම් සියල්ලටම ඒ 
තත්ත්වය බලපෑ නිසා 2012 වසෙර් ඉලක්කය 2011 වසෙර් 
ඉලක්කය හා සංසන්දනය කරන්න ෙලෝකෙය් කිසිම රටකට බැරි 
වුණා. හැම රටකම ආදායම් වියදම් ෙකොයි ආකාරයට අඩු වැඩි 
වුණාද කියන එක ගැන ඉදිරිෙය්දී මම කරුණු ෙපන්වන්නම්. 

ෙම් තත්ත්වය අෙප් රටට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් 
ෙබොෙහෝ රටවලට බලපෑවා. ඒ බලපෑම තිෙයද්දිත් සියයට 6.4ක 
වර්ධන ෙව්ගයකින් අෙප් ආර්ථිකය පවත්වාෙගන යන්න අපට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුළුවන්කමක් ලැබුණා. අපටත් ෙම් පශ්න ආවා. අධික වර්ෂාව 
ආවා; ගං වතුර ආවා; අනිකුත් ෙද්ශගුණික තත්ත්ව ෙවනස්වීම් 
අපට ආවා. ඒ සියලු ෙද්වල් එක්ක සියයට 6.4ක ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගයක් ලබා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

එක වරටම විවෘත ආර්ථිකය පටන් ගත්තාම ආර්ථික වර්ධනය 
ෙදගුණයක් වුණා කියලා එතුමා  කිව්වා. හැබැයි, අපට ෙකොයිම 
අවසථ්ාවකවත් සියයට 6 ඉක්මවන ආර්ථික වර්ධනයකට යන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. එතුමා ඒ කාරණය සඳහන් කෙළේ 
නැහැ. යුද්ධය අවසන් වුණාම, ෙම් රට සියයට 8ක ආර්ථික  
වර්ධන ෙව්ගයක් කරා ෙගන යන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. 
එෙහම පුළුවන්මක් ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
හැංගිච්ච කාරණා ඉස්මතු කරන්න එතුමන්ලා සූදානම් වුෙණ් 
නැහැ. ෙකොෙහොමද  අපි ෙම් ර ෙට් ආර්ථික  වර්ධන ෙව්ගය සියයට 
8ක් දක්වා ෙගන ගිෙය්? අපි කෘෂිකර්මයට විශාල ෙලස පහසුකම් 
දුන්නා. ෙපොෙහොර සහනාධා රය දුන්නා. යටිතල පහසුකම් දියුණු 
කළා. විරුද්ධ පක්ෂය පිළිගන්න ඕනෑ, පහු ගිය කාලෙය්දී ෙම්  
රෙට් යටිතල පහසුකම් සියයට 700කින් වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. 
ගාමීය  මට්ටෙම් ජනතාවෙග් දරිදතාව අඩු ෙවන්න එක ෙහේතුවක් 
තමයි, ෙම් ආණ්ඩුව යටිතල පහසුකම් ශීඝ ෙලස සංවර්ධනය කිරීම. 
ෙම්  රෙට් ඇති නැති පරතරය අඩු කරන්න, නාගරික ජනතාවට 
තිබුණු පහසුකම් ගාමීය ජනතාව කරා ෙගනි යන්න මහින්ද 
රාජපක්ෂ  ආණ්ඩුව පහු ගිය වකවානුව තුළ  කියා ක ළා.  ඒ නිසා 
තමයි, දරිදතාව අඩු කරන්න, නිෂ්පාදනය ෙබදා හරින්න, පවාහනය 
සඳහා  වන අධික වියදම් අඩු කරන්න ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන්කමක් 
ලැබුෙණ්. ඒ තත්ත්වය යටෙත් තමයි  සියයට 6.4ක ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයක් පවත්වාෙගන යන්න අපට පුළුවන් වුෙණ්. මම 
හිතනවා, මම ෙම් කියන්න යන කාරණය ගැන මෙග් හිත මිත 
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා සාක්ෂි  දරයි කියලා. ෙලෝක බැංකුව 
ව්යාපාර කිරීෙම් පහසුම රටවල්වල "Doing Business" survey 
එකක් කළා. ෙලෝක බැංකුව කරපු ඒ survey එෙක්දී 89 වන 
තැනට තිබුණු අෙප් රට, දැන් 81  වන තැනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ඕනෑම ෙකෙනකුට ව්යාපාරයක් කිරීම සඳහා අවශ්ය පහසුකම්  
ෙහොඳින් ලබා ෙදන රටක් හැටියට අෙප් රට 89 වන ස්ථානෙය්  සිට 
81 වන ස්ථානය දක්වා ෙම් වසර ෙදක, තුන ඇතුළත ෙගෙනන්න 
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ස්ථාවරභාවය ඇති 
ෙවන්න ෙහේතුව? රෙට් ෙද්ශපාලන ස්ථාවර භාවය, යටිතල 
පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, ඒ වාෙග්ම  සාමය පිළිබඳ කාරණා ආදී 
ෙම් සියල්ල ඊට බල පා තිෙබනවා.  

පහු ගිය වකවානුව ඇතුළත අපි  ෙම් රෙට් අසමතුලිතතාව 
ෙබොෙහෝ දුරට අඩු කර තිෙබනවා. 2006 - 2007 කාලෙය් ෙම් රෙට්  
දරිදතාව සියයට 15.2යි. 2012 දී  එය 6.5  දක්වා අඩු කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබී තිෙබනවා. ඊට විරුද්ධව තර්ක කරන්න 
පුළුවන්ද? ඒක වැරදි සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් කියන්න පුළුවන්ද?  
විරැකියා අනුපාතය සියයට 4 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙපන්වන්න යන ෙම් 
වාර්තාව ලංකාෙව් මහ බැංකු වාර්තාව ෙනොෙවයි. ෙම්ක හර්ෂ ද 
සිල්වා, ඉරාන් විකමරත්න, රවි කරුණානායක ගරු මන්තීතුමන්ලා 
පිළිගන්න වාර්තාවක්. World Economic Outlook: Fiscal 
Monitor April 2013. උද්ධමනය, විරැකියා අනුපාතය ගැන ෙමහි 
විස්තර තිෙබනවා, බලන්න. ඕස්ෙට්ලියාෙව් විරැකියාව සියයට 
5.2යි; ශී ලංකාෙව් සියයට 4යි. ෙම්ක අපි දීපු වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. 
අනික් රටවල්වල බැලුෙවොත් රුසියාෙව් සියයට 5.5යි; 
සිංගප්පූරුෙව් සියයට 2යි; දකුණු අපිකාෙව් සියයට 25.2යි; 
ඉතාලිෙය් සියයට 10.6යි; පංශෙය් සියයට 10.2යි; කැනඩාෙව් 
සියයට 6.5යි. ඒ තමයි  ඒ රටවල්වල  විරැකියා අනුපාතය. 
ආර්ථිකයට සල්ලි ෙපොම්ප කරන්න පුළුවන් රටවල් පවා ෙම් 
අර්බුදයට මුහුණ දී තිෙබනවා. නමුත් පහු ගිය වකවානුෙව් අෙප් 

රෙට් විරැකියා අනුපාතය සියයට 4 දක්වා ෙගෙනන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබී  තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්න 
අපට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, එදා 
රනිල් විකමසිංහ මහතාෙග් ආණ්ඩුවට රාජ්ය ෙසේවය ගැන 
විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැහැ කියලා. ඒ  බව අපි අමුතුෙවන් සඳහන් 
කරන්න  ඕනෑ නැහැ. එදා රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳව ෙවනම චක 
ෙල්ඛයක් ෙගනාවා. රාජ්ය ෙසේවය කප්පාදු කළා. පියන් 
ෙකෙනක්වත් ගත්ෙත් නැහැ. උපාධිධාරින්ට රක්ෂා දුන්ෙන් නැහැ. 
උපාධිධාරින් 45,000ක් රක්ෂා නැතිව හිටියා. අද උපාධිධාරින්ට 
ෙදන රුපියල් 10,000 ගැන කථා කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා මුලින්ම 
කිව්වා, ඒක ස්ථිර රැකියාවක් ෙනොෙවයි කියලා. දැන් ඒ සියලු 
ෙදනාටම ස්ථිර පත්වීම් දීලා, සථ්ිර පත්වීම් ලිපි නිකුත් කරලා 
අවසන් කර තිෙබනවා. ඒ අය විවිධ තැන්වලට අනුයුක්ත කරනවා. 
ෙම් සියල්ලම කරනවා. රක්ෂා ෙදනෙකොට  ෙනොෙයකුත් මත ඇති 
වුණා. නමුත් අප පිළිගත යුතු සාධකයක් තිෙබනවා.   

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් රෙට්  රාජ්ය ෙසේවය විශාල 
ෙලස ශක්තිමත් කළා. ෙකොපමණ අපහසුකම් තිබුණත් පසු ගිය 
කාලය තුළ  රාජ්ය ෙසේවයකයන් බඳවා ගැනීම සිද්ධ කළා. ඒක 
පුද්ගල ආදායම වැඩි වුණු බව එතුමාම පිළිගත්තා. ඒක පුද්ගල 
ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 3,000 දක්වා වැඩි වුණු බව 
පිළිගත්තා. මෙග් හිතවත්  ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් 
තර්කය වුෙණ් ඒක ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් තර්කය වුෙණ්, 2015 
වර්ෂය ෙවනෙකොට ඒක පුද්ගල ආදායම ෙම් කියන  ගණනට 
ෙගන එන්නට පුළුවන් ද කියන එකයි. සමහර විට ෙලෝක ෙය් 
තවත් අර්බුද ඇති වුෙණොත් ඒ ගණනට ෙගන එන්නට බැරි ෙව්ය 
කියන එක මාත් පිළිගන්නවා. නමුත් අපට හිටපු තැන ඉඳලා 
ඉදිරියට යන්නට පුළුවන්. 2005 වර්ෂෙය්දී අප ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් කීෙය්ද හිටිෙය්? 2005 වර්ෂෙය්දී  ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
1,016 යි හිටිෙය්. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 1,016  හිටපු අපට  ෙම් 
අවුරුදු කිහිපය ඇතුළත ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
3,000 දක්වා ෙගන එන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒක තමයි 
ආණ්ඩුවක ශක්තිය.  

ෙකොෙහොමද, අප ඒ ගණනට ෙගනාෙව්? අපට ඉලක්කයක් 
තිෙබනවා. 2016 වර්ෂය ෙවනෙකොට මැදි ආදායම් ලබන රටක් 
බවට අෙප් රටට පත් වන්නට පුළුවන්ය කියා අප විශ්වාස 
කරනවා. මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් කරන්නට අප 
 ෙමොනවාද කෙළේ ? අෙප් යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කළා; දියුණු 
කළා. අසාමාන්ය මුදලක් ගාමීය මට්ටෙමන් හා ජාතික මට්ටෙමන්  
 ෙපොම්ප කළා. හැබැයි, ඒකට හරියන්නට ෙම් රටට ආෙයෝජන 
ලබා ගන්නට තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අපට තිෙබන අභිෙයෝගය. 
ෙලෝකෙය් තිෙබන අෙනකුත් අභිෙයෝගයන්ටත් අපට මුහුණ 
ෙදන්නට සිද්ධ ෙවනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා ණය බර අනුපාතය ගැන කථා කළා. ඇයි, ෙම් 
ආණ්ඩුවට අත දික් කරන්ෙන්? අප ෙකොයිබද  ඉන්ෙන්? 2002 දී  
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 105.6ක් ණය 
ෙවලායි  හිටිෙය්. 2002 වර්ෂෙය්දී  එවැනි ණය බරකයි හිටිෙය්.  
නමුත් 2012 වර්ෂෙය්දී   ඒ ණය බර සියයට 79.1 දක්වා අඩු කර 
ගන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙකොච්චර ණය 
ගත්තාය කිව්වත්, ෙලෝක බැංකුෙවන් දැන් ණය ඉල්ලනවාය 
කිව්වත්, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලන් ණය ඉල්ලනවාය කිව්වත්, 
චීනෙයන්  ණය ගත්තාය කිව්වත්, ෙවනත් රටවලින් ණය ගත්තාය 
කිව්වත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස  සියයට 79.1 
ක ණය බර ස්ථාවරෙය් අ ප හිටියා. අෙප් ඉලක්කය වී තිෙබන්ෙන් 
2016 ෙවනෙකොට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස  
සියයට 70 ක ණය බරකට එන්නයි.  

ඊළඟට, දරිදතා ෙර්ඛාව බලන්න. 2006-2007 දරිදතාව සියයට 
15.2යි. 2009- 2010 සියයට 8.9යි. 2012 දී සියයට 6.5යි. 
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ෙකො ෙහොමද, ෙම් දරිදතාව අඩු  වුෙණ්? නිකම්ම ෙනොෙවයි.            
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ෙනෙවයි. අප දිවි නැගුම වැඩසටහන 
කියාත්මක කළා. ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල මිල වැඩිවීම් සිදුවන 
ෙකොට අප අභිෙයෝගයකට මුහුණ දුන්නා. අප හාල් පිට රටින් 
ෙගන්වූෙය් නැහැ. උතුෙර් සිට නිෂ්පාදන පටන් ගත්තා. පථම 
වතාවට උතුෙරන් සියයට 6 ක දායකත්වයක් ලැබුණා. ඒ 
තත්ත්වයට ෙග්න්න ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන්කම ලැබුණා. ජාතික 
ආදායමට සියයට 6 ක දායකත්වයක් උතුෙරන් ෙග්න්න 
පුළුවන්කම ලැබුෙණ්, යුද්ධය අවසන් කර ඒ කටයුත්ෙතහි අප 
නියැලුණු නිසායි. වතුකරෙය් දරිදතාව සියයට 32යි. ඇයි, ෙම්වා 
ගැන කථා ෙනොකරන්ෙන්? 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, 2006 වර්ෂෙය්දී වතුකරෙය් 
දරිදතාව සියයට 32යි. ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් 2012 වර්ෂ ෙය්දී 
වතුකරෙය් දරිදතාව සියයට 11.4කට අඩු වී තිෙබනවා. පසු ගිය 
වැඩ වර්ජනෙය්දී මිනිස්සු පාරට ගන්න බැරි වුෙණ් ඇයි? ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතුමා ඒවා ෙමොකුත්  දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 

ඉන්නවා. ඔබතුමාට මතක ඇති, 1976 වර්ෂෙය්දී එක දවසක් මුළු 
ලංකාෙව්ම  සීටීබී එෙක් එක බස් එකක් දිව්ෙව් නැහැ කියන එක. 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, ෙකොච්චර  වෘත්තීය සමිති 
තිබුණත්, ආණ්ඩුව ෙකොච්චර පබල වුණත් එක බස් එකක්වත් 
එළියට දාන්නට බැරි වුණා. ඒ අවස්ථාෙව් තිබුණු ආණ්ඩුෙව් 
වාත්තීය සමිති ෙකොච්චර මහන්සි ගත්තත්  එකම බස ්එකක්වත් 
පාරට දාන්නට බැරි වුණා. ෙමොකද, මිනිසුන්ට දරිදතාව දැනුණා. 
ඔක්ෙකොම තහනම් කරද්දී රැස්වීම් සියයක් තිබ්බා. මිනිසුන්ට 
දරිදතාව දැනුණා. 

ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව මිනිසුන්ව එළියට ගන්න බැරි ඇයි?  
ෙම්ක පපුවට දැෙනන්නට ඕනෑ.  ඒකට පක්ෂෙය් මිනිසුන්ව ඉවත් 
කරලා වැඩක් නැහැ. පක්ෂෙය් මිනිසුන් ඉවත් කළාට, යූඑන්පී 
කාරයන්ෙග් පපුවට දැෙනන්ෙන් නැහැ; රෙට් මිනිසුන්ෙග් පපුවට 
දැෙනන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක පපුවට දැෙනන්න නම් හරියටම 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව බලෙව්ගයක් ඇති කරන්නට ඕනෑ. ඒක ඇති 
කරන්නට බැහැ,  ජනතාවෙග් හද ගැස්ම ෙහොඳින් ෙත්රුම් අරෙගන 
ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ කරන නිසා. ෙමොන පශ්න තිබුණත් ආණ්ඩුව පසු 
ගිය වකවානුව ඇතුළත ගෙම් මිනිහාට ෙම්  පහසුකම් ටික  දුන්නා. 
ගෙම් පාර හදලා කාපට් කළා. ගෙම්  පාර ෙකොන්කීට් කර හැදුවා. 
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන එෙහට ෙමෙහට ෙගන යන්න ගල් අල්ලපු 
පාර අපි දුන්නා. ගාමීය ඇති නැති පරතරය වැඩි කළා. අපි 
ෙකොළඹට සීමා කෙළේ නැහැ; අපි නගරයට සීමා කෙළේ නැහැ; අපි 
ඇති අයට සීමා කෙළේ නැහැ.  

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

තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා කිව්වා ඇති නැති පරතරය වැඩි කළා 

කියලා. 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
නැති කළා කියලායි කිව්ෙව්. ඔබතුමාෙග් කන ඇෙහන්ෙන් 

නැතිව.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇති නැති පරතරය වැඩි කළා කියලායි කිව්ෙව්.  මම ෙහොඳට 

අහෙගන හිටිෙය්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2011 වර්ෂෙය්දී   ඉදිකිරීම්, 

සංචාරක යන ෙම් ක්ෙෂේතවලින් සියයට 14.2ක් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට දායක ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 2012 වසර 
වනෙකොට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, සියයට 21.6ක 
දායකත්වයක් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට එකතු කරන්න. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් මුළු දායකත්වය ගත්ෙතොත්, සියයට 8.1ක සම්පූර්ණ 
දායකත්වයක්  ෙද්ශීය ආදායමයත් එක්ක  ඉස්සරහට ගන්න අපට  
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා 
කරන උදවිය, ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අත දිගු කරන උදවිය  
කරුණු කිහිපයක් ගැන සඳහන් කළා. ෙම් රටට ආෙයෝජකයන් 
එන්ෙන් නැහැයි කිව්වා. ආෙයෝජකයන් එනෙකොට ආෙයෝජනයට 
බාධා ඇති කරන පකාශයන් කළා. ආෙයෝජනයට බාධා වන 
අන්දමට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ෂැන්ගි-ලා සමාගමට ඉඩම් 
ෙදනෙකොට, ෙම් රෙට් වැරැදි මතයක් ඇති කළා. ඒ නිසා 99 
අවුරුද්දකට අෙනක් ඒවා බදු ෙදන්නට අපට සිදු වුණා. ඊළඟට 
විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් ෙදනෙකොට අය කරන  ඒ land tax එක වැඩි 
කරන්නට අපට සිදු වුණා.  

අපි කෙමෝපාය සංවර්ධන පනත යටෙත් පහසුකම් ෙදනෙකොට 
අද විෙව්චන කරනවා. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් ඒ පහසුකම් 
ෙදන්ෙන් නැතිව ආෙයෝජකයන් ෙගනල්ලා නැහැ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. වියට්නාමය අද ඒ තැනට ගිහින් සිටින්ෙන් 
ආෙයෝජකයන් ෙගන්වීම නිසායි. සමාජවාදී චීනය  
ආෙයෝජකයන්ට ෙම් පහසුකම්  ඔක්ෙකෝම ලබා ෙදනවා; රුසියාව 
ආෙයෝජකයන්ට ෙම් පහසුකම් ඔක්ෙකෝම ලබා ෙදනවා; 
වියට්නාමය ආෙයෝජකයන්ට ෙම් පහසුකම් ඔක්ෙකෝම ලබා 
ෙදනවා.  කලින් තිබුණු වැරැදි ආකල්ප සියල්ලම ඉවත් කරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අය ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අත දිගු කරනවා. කියුබාවත් 
දැන් ඒක පටන් අරෙගන තිෙබනවා. අපට ෙම් අය කියන්ෙන්, එක 
පැත්තකින් මිනිසුන්ට ෙම් සියලු පහසුකම් ෙදන ගමන් අෙනක් 
ඒවා ඔක්ෙකෝම නතර කරන්න කියලායි.  

ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත් සිටියත්, විරුද්ධ පක්ෂය පැත්ෙත් 
සිටියත් මහ බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් වන කරුණු සියල්ලම 
ෙලෝකයට ඉදිරිපත් කරන කරුණු බව මා කියන්න කැමැතියි.  එම 
වාර්තාෙව් වැරැදි කරුණු ඉදිරිපත් කෙළොත් ඒවාට තීන්දු ෙදන්ෙන් 
ජනතාවයි. නමුත් ෙම් රජය ලබා දී තිෙබන පහසුකම් එක්ක තවත් 
අවුරුදු විස්සකටවත් රජයට විරුද්ධව  එවැනි අත දිගු කිරීමක් ෙහෝ 
ජනතා නැඟිටුවීමක් ෙම් රෙට් ඇති කරවන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා 
මා හිතන්ෙන් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  මීළඟට ගරු ඉරාන් විකමරත්න 

මන්තීතුමා.  

1091 1092 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.19] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින පැවැත්ෙවන මහ බැංකු 

වාර්තාව පිළිබඳව සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට අදාළ විවාදෙය් 
දී මමත් මෙග් අදහස් එකතු කරන්න කැමතියි. මා මුලින්ම ෙම් 
කාරණය කියන්නට අවශ්යයි. අද හුඟාක් ෙදෙනක් කථා කළා, දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ගැනත්, ඒ නිෂ්පාදිත අංකය නැත්නම් පමාණය 
ගැනත්. ඇත්තටම ෙම් මහ  බැංකු වාර්තාෙව් තිෙබන විශාලතම 
පශ්නය තමයි ෙමහි තිෙබන දත්ත පිළිබඳ පශ්නය. ඒක තමයි 
විශාලතම පශ්නය. අපි අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ඒ ගැන කියනවා. 
නමුත් ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම අසත්යයි කියලා රජය පැත්ෙතන් හැම 
තිස්ෙසේම කරුණු ඉදිරිපත් කළා. නමුත් දැන් ජාත්යන්තර මුල්ය 
අරමුදෙලනුත් - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  
 

අනතුරුව  ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා  [ගරු  මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு  ேகசு சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ජාත්යන්තර මූල්ය 

අරමුදෙලනුත් සඳහන් කර තිෙබනවා, අෙප් මහ බැංකු වාර්තාව 
තුළ තිෙබන දත්ත ඔක්ෙකෝම පිළිගන්න අපහසුයි කියලා. දැන් අපි 
දන්නවා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයයි ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල 
දර්ශකයයි ගැන. ඒවා මහ බැංකුෙවන් පිළිෙයල කරන ඒවා 
ෙනොෙවයි.  ඒවා Department of Census and Statistics එෙකනුයි 
පිළිෙයල කරන්ෙන්.  නමුත් ඉන් පසුව මහ බැංකුව ෙම් එක එක 
දත්ත එක එක විධියට භාවිත කරනවා. ෙම් මහ බැංකුෙව් දත්ත 
ගැන  2013 ජුනි 02 වැනිදා  "The Sunday Times" පුවත් පෙත් 
කතුවැකිෙය් සඳහන් ෙවනවා. ෙම්ක ලියලා තිෙබන්ෙන් ආචාර්ය 
නිමල් සඳරත්න.  ඔහු මහ බැංකුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් හිටපු 
පධානියා  වාෙග්ම, එක් වතාවක ජාතික සංවර්ධන බැංකුෙව් හිටපු 
සභාපති.  ඔහු ලියාපු ෙම් වැකිෙයනුයි මා ෙම් කියවන්න හදන්ෙන්. 
ඉංගීසි භාෂාෙවන් ලියා තිෙබන නිසා මා එය ඉංගීසි භාෂාෙවන් 
කියවන්නම්. I quote:  

“There is a common view that GDP estimates are overestimated 
while consumer price increases are underestimated. Such 
perceptions are based on deficiencies in the statistical design and 
methods of statistical data collection and biases of those responsible 
for computing these statistics.” 

ෙම්ක ෙබොෙහොම දීර්ඝ වැකියක්. ෙම් වැකිෙය් වැඩිෙයන්ම 
සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලන් කියා 
තිෙබන ෙද්වල්. විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, අෙප් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් පමාණයත් වැරදියි කියලා. ඒ වාෙග්ම උද්ධමනයට 
නිතර නිතර ඉදිරිපත් කරන පතිශතය වැරදියි කියලාත් සඳහන් කර 
තිෙබනවා.  

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Member, can I interrupt you? 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Yes, sure.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
These statistics - though there maybe some criticism 

by Dr. Sanderatne and so on - are now globally accepted 
as a basis of comparison. If you see the "World Economic 
Outlook", if you look at all the global publications, if you 
look at the rating agencies, they all accept this. So, you 
cannot just attack only the Sri Lankan statistics. This is 
the basis of a transaction throughout the globe. So, I just 
cannot understand the line of attack in this. It is 
purposeless.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම එතුමාට පිළිතුරු 

ෙදන්න අවශ්යයි. එතුමා කියන්ෙන් ෙම්වා ජාත්යන්තරව ෙම් 
විධියටම හදනවා කියන තර්කයයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ජාත්යන්තරව පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] පාවිච්චි කරනවා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔව්. ෙම්වා පාවිච්චි කරන එක ඇත්ත. ඒ නිසා තමයි ෙනොමඟ 

යන්ෙන්.  විෙශේෂෙයන්ම පතිපත්ති හදන  ෙකොට වැරදි දත්ත මත ඒ 
පතිපත්ති රඳා පවතිනවා නම් ඒ  පතිපත්තිත් වැරදියි කියන එකයි 
මා ෙම් ෙපන්වන්න හදන්ෙන්. දැන් ෙම්ක ආචාර්ය සඳරත්න කියපු 
එකක් විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර  මූල්ය අරමුදෙලනුත් කියා 
තිෙබන ෙදයක්. එක එක රටවල්වල එක එක අඩු පාඩු තිෙබන්න 
පුළුවන්. හැම රෙට්ම එක වාෙග් නැහැ. දැන් අද අපි ෙමතැන කථා 
කරන්ෙන් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්තාවත්, ඒෙක් තිෙබන අඩු 
පාඩු ගැනත්, වැරදි දත්ත ගැනත්. තව දුරටත් කිව්ෙවොත්, I quote 
further:  

The IMF has pointed out that the Government’s methodology for 
deriving the country’s GDP was unsatisfactory”. 

The IMF has pointed out this. ෙම්ක IMF එක ෙවනත් 
රටවල්වලටත් කියනවා ෙවන්න පුළුවන්. සමහර රටවල්වලට 
කියනවා; සමහර රටවල්වලට ෙනොකියනවා ෙවන්නත් පුළුවන්. 
ඒක හරියට හදනවා නම් කියන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. නමුත් 
IMF එෙකනුයි ෙම් කාරණය කියන්ෙන්.  I quote:  

 “The methodology for deriving GDP at constant prices is not 
satisfactory. Expenditure estimates are available only annually and 
rely mostly on commodity flow techniques. Whenever possible, 
estimates are validated and checked with other sources”. 

1093 1094 
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ඉතින් ෙමතැන ෙබොෙහොම  පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් පාවිච්චි 
කරන කමෙව්දය- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
IMF එක ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන නිතර පාවිච්චි කරනවා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔව්. IMF එක ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
විශ්වවිද්යාලයක මහාචාර්යවරයකු සම්බන්ධෙයන් බැලුෙවොත් 

ඕනෑම විධියක විෙව්චන කරන්න පුළුවන්, ෙම් ආර්ථික 
නිර්ණායකයන් ගැන. නමුත් these are comparative methods.  
ෙලෝකෙය්ම economic transactionsවලට අපට යම් යම් ෙද්වල් 
ෙයොදා ගන්න ෙවනවා. එහිදී එක එක විෙව්චන තිෙබන්න පුළුවන්. 
ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, Look at the US statistics. They are 
also under constant -  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
එක එක රටවල්වල අඩු පාඩු තිෙබන්න පුළුවන්.  නමුත් හැම 

රෙට්ම තිෙබන්ෙන් එකම අඩු පාඩුව ෙනොෙවයි. එකම අඩු පාඩුව 
නම් තිෙබන්ෙන් ඒක සසඳන්න පුළුවන්. අඩු පාඩුව ෙවනස් නම් 
සසඳන්න අපහසුයි. හරියට ෙදොඩම් ෙගඩියයි, ඇපැල් ෙගඩියයි 
සසඳන්න බැහැ වාෙග්ම තමයි ඒ වාෙග් අඩු පාඩු ෙදකක් සසඳන්න 
බැරි වීම.  ඉතින් ඔබතුමන්ලාට ෙම්ක පිළිගන්න බැරි ඇයි? 
ඔබතුමන්ලාම ගිහිල්ලා, පූජා කරලා, වැඳලා, ණය ඉල්ලන 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල දැන් හැරිලා කිව්වාම ඔබතුමන්ලා 
ඉදිරිපත් කරන දත්ත වැරදියි කියලා, ඔබතුමන්ලාට ෙම්ක 
පිළිගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි දැන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. මම 
කථා කරන්ෙන් ෙකළින්ම ඒ රෙපෝර්තුෙවන්. ඔබතුමන්ලා ෙමච්චර 
කල් පූජා කළා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලට. ඒෙකන් ණයත් 
ගත්තා. අද විෙව්චනයක් ආපුවාම හැරිලා කියනවා,  "ඒ විෙව්චනය 
හරි නැහැ" කියලා. මම කියන්ෙන් එච්චරයි. මම කියන්ෙන් නැහැ, 
අෙනක් රටවල අඩු පාඩු නැහැයි කියලා. අෙනක් රටවල අඩු පාඩු 
තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ රටවලත් අඩු පාඩු තිෙබනවා. හැමදාම විවාද තිෙබනවා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අඩු පාඩු තිෙබනවා. විවාද තිෙබනවා. නමුත් ඒ අඩු පාඩු නිසා, 

වැරදි දත්ත  නිසා වැරදි පතිපත්තිවලට යන පශ්නය තිෙබනවා. මම 
ෙමොෙහොතකින් ඒකට එනවා. ෙමතැනදී තවදුරටත් සඳහන් 
කරන්න ෙවනවා, ෙමන්න ෙමය.  I quote:  

“Furthermore, an overestimation of GDP and an underestimation of 
prices imply defective indicators of the debt burden, fiscal deficit 
and many other indicators that are evaluated as proportions of GDP. 
In brief the country’s economic performance and the state of public 
finances are not as glowing as we are expected to believe. A higher 
than actual GDP could be dangerously misleading.” 

A rate higher than actual GDP could be dangerous and 
could be misleading. මම හිතන්ෙන් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 
කියන්න පුළුවන්, මෙග් ආදායම ෙමච්චරයි කියලා. නමුත්  
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් 
විෙශේෂඥෙයෝ  කම හා විධි භාවිත කරලා ඒක වැරදියි කියලා 
කියනවා නම්,  එෙහම නම් ඒක නිහතමානීව පිළිෙගන  නැවත 
ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් ෙසොයලා බලන්න කියන එක තමයි ෙමතැනදී  
ඉල්ලන්ෙන්. අපි ඔක්ෙකොටම අවශ්ය වන්ෙන් ඇත්ත තත්ත්වය 
දැන ගන්නයි. ෙමොකද, අපි ඇත්ත තත්ත්වය දන්නවා නම් ඒ අනුව 
පතිපත්ති හදන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්ක වසා ෙගන යන්න හදනවා 
නම් සිහින ෙලෝකයක තමයි; සිහින ආර්ථිකයක තමයි ජීවත් 
වන්න ෙවන්ෙන්. නමුත් එෙහම එකකට ඉඩ තියන්න එපා.  

දැන් අවුරුදු ෙදකකට උඩදී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 
8කින් වැඩි වුණ බව අපි දන්නවා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් වසෙර්දී ඒක 
සියයට 6.4කට බැස්සා කියලා රජෙය් දත්තවලින් කිව්වා. නමුත් 
ෙම් රෙට් හුඟක් ආයතන පිළිගන්ෙන් නැහැ, සියයට 6.4යි කියලා. 
ඊට වඩා අඩුයි කියලා තමයි පිළිගන්ෙන්. ෙම් රෙට්ම ආයතන 
පිළිගන්ෙන් ෙම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඊට වඩා අඩුයි කියලායි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලන්  
Budget එෙක් පරතරය ගැන කථා කරන ෙකොට,  When you talk 
about the fiscal deficit  අපි ෙහොඳ පින්තූරයක් ෙපන්වලා 
කියනවා, ඒක සියයට 6.3යි කියලා. නමුත් IMF එෙකන් 
කියන්ෙන් ෙවනත් කථාවක්. IMF එෙකන් කියනවා, ඔබතුමන්ලා 
ෙම් අඩුව ෙපන්වන්ෙන් අපට ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව්ත්, විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය්ත් තිෙබන විශාල අලාභය එකතු කරන්ෙන් නැතිවයි 
කියලා.  දත්ත ෙදකක් ෙපන්වනවා. ඇත්තටම රජෙය් සාමුහික 
අඩුව, පරතරය තමයි බලන්න ඕනෑ.  ඒක තමයි ෙම් GDP එකත් 
එක්ක සන්සන්දනය කරලා බලන්න ඕනෑ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එක අවුරුද්දකට බලන්න පුළුවන්.  
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
නැහැ, නැහැ. එක අවුරුද්දකට ෙනොෙවයි. අවුරුදු ගණනකට 

බලන්න පුළුවන් කියලා මම කියන්ෙන්. දැන් GDP එක- [බාධා 
කිරීමක්]  එක අවුරුද්දක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු ගණනාවක්ම බලන්න 
පුළුවන්. නමුත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් අංකය වැරදි නම් ඒ 
කියන්ෙන් අඩුපාඩුව පතිශතයක් හැටියට ඊට වඩා හුඟක් වැඩි 
බවයි. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. ෙමොකද, අපි ෙපන්වන්න 
හදනවා. නමුත් අපි ෙපන්වන්න හදන්ෙන් සත්ය දත්ත පාවිච්චි 
ෙනොකර. අද අෙප් මන්තීතුමා ෙපන්නුවා, ඒකපුද්ගල ආදායම 
ගත්තාම ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙපොඩ්ඩක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
නමුත් ඇත්තටම ඒක වැඩි ෙවලා නැහැ. ෙමොකද, ජනගහනෙය්ම 
ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. ජනගහනය ලක්ෂ පහක අඩුවීමක් 
2012 මහ බැංකු වාර්තාව තුළ සඳහන් කර තිෙබනවා. 
ජනගහනෙය් ලක්ෂ පහක ෙවනසක් තිෙබනවා. ඉතින් ඒක ඒ 
ෙකොටසින් ෙබදුවාම ලැෙබන්ෙන් ඊට වඩා ෙවනස් අංකයක්. 
ඇත්තටම ෙම් රෙට් ඒකපුද්ගල ආදායම ගත්ෙතොත් ගිය අවුරුද්ෙද් 
ඒකපුද්ගල ආදායම වැඩි වුණා ෙනොෙවයි,  අඩු ෙවලා තිෙබනවාය 
කියලා අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්ව එක  මම 
නැවතත් මතක් කරන්න අවශ්යයි.  

අපි දන්නවා තව එක එක ෙද්වල් තිෙබන බව. අපි දන්නවා 
නිෂ්පාදන ආනයනය ගත්ෙතොත්- manufacturing exports 
ගත්ෙතොත් සියයට 8කින් අඩු වුණා කියලා. නමුත් ෙම් 
රෙපෝර්තුෙව් තිෙබනවා, කාර්මික නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා කියලා. 

1095 1096 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොෙහොමද, නිෂ්පාදන ආනයනය සියයට 8කින් අඩු ෙවලා, නමුත් 
ෙම් රෙට් කාර්මික නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියලා අපි 
කියනවා, නම් ෙම් රෙට් ජනතාව තමයි ඒ සියල්ලක්ම බුක්ති 
විඳින්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් දත්ත ගැන පාෙයෝගික මට්ටෙමනුත් 
බලන්න ඕනෑ, ඇත්තටම ෙම් දත්ත පාෙයෝගිකව සිදු ෙවලා 
තිෙබනවාද, ඇත්තටම ඇති ෙවලා තිෙබනවාද කියලා.  

There is an inconsistency when you look at the 
manufacturing exports that fell by 8 per cent and the 
industrial output that has increased. Where are we getting 
these figures? Where is the evidence? දැන් මා එක ෙදයක් 
පිළිගන්නවා. මා පිළිගන්නවා,  හැම එකටම දත්ත නැහැ කියන 
කාරණය. ෙමොනවාද මහ බැංකුව කරන්ෙන්? මහ බැංකුව 
guesstimate එකක් කරනවා. නමුත් ඒකට reality check එකක් 
දාන්න ඕනෑ. Reality check එක දැම්ෙම් නැත්නම් ඊට වැඩිය 
විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවනවා.  

දැන් අප ණය පශ්නය ගැන ෙපොඩ්ඩක් කථා කරමු. ෙමොකද 
ණය පශ්නය ගැන අද ෙමතැන හුඟක් අය කථා කළා. අප දන්නවා, 
දැන්  දිගින් දිගටම ණය වැඩි ෙවමින් පවතින බව. කාරණා ෙදකක් 
ෙමතැන සිද්ධ වනවා.  ඉස්ෙසල්ලා ෙම් රෙට් වැඩිෙයන් තිබුෙණ් 
සහනාධාර ණය. අද වාණිජ ණයත් ගන්නවා. සියයට 50ක් විතර 
වාණිජ ණය ගන්නා බවත් අපට ෙපෙනනවා.  විෙද්ශීය මුළු ණය 
GDP එෙක් ෙකොටසින් සියයට 35ක්, 36ක් පමණ වන බව 
ෙපෙනනවා. විෙශේෂෙයන්ම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය එක්ක 
බැලුවාම සාමාන්යෙයන් රතු එළිය එන්න පුළුවන් තැනක 
තිෙබනවා කියලා තමයි මම කියන්ෙන්. අපට ෙපෙනනවා, 
විෙද්ශීය ණය පමාණය ශීඝෙයන් ඉහළට යන බව. විෙද්ශීය ණය 
ෙගවන්න අපනයනය තිෙබන්න ඕනෑ. හැමදාම අප බලා ෙගන 
ඉන්ෙන්  ෙම් රෙට් ඉන්න අෙප් කම්කරුෙවෝ වැඩි වැඩිෙයන් ෙවන 
රටවල්වලට යවලා ඒෙකන් ඒ ණය පියවන්නයි. ඒ කමය 
තාවකාලිකයි. අපනයනය අප වැඩි කරන්න ඕනෑ. නමුත් 
අපනයනය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් ෙකොටසක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
දිගින් දිගටම පහත වැෙටමින් තිෙබනවා. 2010, 2011, 2012 
වර්ෂවල එය දිගින් දිගටම පහත වැටිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අවදානමක් තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 ඇෙමරිකාෙව්, යුෙරෝපෙය් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අමුණුගම ඇමතිතුමා, හැම තිස්ෙසේම ලංකාෙව් ආර්ථිකය 

ඇෙමරිකාවට සසඳන එක හරියට අලිෙයක්ව කූඹිෙයක් එක්ක 
සසඳනවා වාෙග් වැඩක්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
දියුණු වන ආර්ථිකවලත් එෙහම පශ්න තිෙබනවා. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
සසඳන ෙකොටත් ඒ සැසඳීම හරියට කරන්නට ඕනෑ. රටවල් 

ෙදකක් සසඳනවා නම්, ඒ රටවල් ෙදක ඒක පුද්ගල ආදායම 
නැත්නම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සමඟ සසඳන්න පුළුවන් රටවල් 
ෙදකක් වන්නට ඕනෑ.      ජනගහනය සසඳන්නට පුළුවන් වන්නට 

ඕනෑ. ජනගහනය මිලියන 350ක් ඉන්න රටකුයි, මිලියන 20ක් 
ඉන්න රටකුයි ෙම් සසඳන්ෙන්. ඉන්දියාෙව් ජනගහනය මිලියන 
1,200ක්. ඒ රටයි, ලංකාවයි සසඳන්න පුළුවන්ද? ෙමොකක්ද ඒ 
සැසඳීම? ඔබතුමායි, මමයි ආර්ථික විද්යාව ගැන දන්නවා. අපට 
එෙහම සසඳන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා අවස්ථාව ෙදනවා නම් මා ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
විනාඩියයි ෙදන්ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ ආර්ථිකයයි, එහි විශාලත්වයයි, අෙප් ආර්ථික ෙය් ස්වරූපයයි 

ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. අද හුඟක් රටවල්වල කෘෂිකර්මය, 
කර්මාන්ත හා ෙසේවාවන් අතර තිෙබන ඒ inter se position එක 
ෙවනස් ෙව්ෙගන එනවා. ඒ නිසා හැම දාම ෙම් මාතෘකාව යටෙත් 
කථා කරන ෙකොට ෙම්ක එක ෙහේතුවක් නිසා වුණාය කියලා අපට 
කියන්න බැහැ. විශාල විපර්යාසයක් සිද්ධ ෙවනවා. That is an 
academic argument.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔබතුමා කියන කාරණයට මා එකඟ ෙවනවා. එක ෙහේතුවක් 

නිසා ෙමය ෙවනස් ෙවනවාය කියලා මා ෙමොෙහොතකටවත් 
කියන්ෙන් නැහැ. මා ඔබතුමා කියන කාරණයට එකඟ ෙවනවා. 
අප දැන් රුපියල අවපමාණය කරනවා. රුපියල අවපමාණය 
කළාම තව ණය පමාණය වැඩි ෙවනවා. ඒක ඉෙබ්ම වනවා ෙන්, 
රුපියල අවපමාණය කරෙගන, අවපමාණය කරෙගන යනෙකොට. 
රුපියල අවපමාණය කිරීම නිසා 2012 දී බිලියන 207ක් විතර ණය 
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ණය වාරිකය ෙගවීෙම් 
පමාණය, ඒ කියන්ෙන් මූල්ය සහ ෙපොලිය  දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස ෙනොව ආදායෙම් පතිශතයක් 
හැටියට බැලුවත් 2011 ඉඳලා 2012 වනෙකොට සියයට සියයකට 
වැඩිය ඉහළට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. සියයට 103කට, සියයට 
104කට ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මා ෙමොකක්ද ෙම් කියන්න 
හදන්ෙන්? මා කියන්න හදන්ෙන්- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා කියන කාරණය සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි. මුළු ණය 

එක අවුරුද්ෙද් ෙගවන්ෙන් නැහැ. 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඒක හරි, ඒක හරි. මුළු ණය එක අවුරුද්ෙද් ෙගවන්ෙන් නැති 

එක හරි. අප ෙමතැන කථා කරන්ෙන් ඒ අවුරුද්ෙද් වාරිකය 
ගැනයි. ඕනෑ පුද්ගලෙයකුට ෙම්ක ෙත්ෙරනවා. මට රුපියල් 
10,000ක පඩියක් ලැෙබනවා නම්, මෙග් නිවසට රුපියල් 
11,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ නම් මට ඒ මාසයට ලැෙබන මුදලට 
වැඩිය වාරිකයක් ෙගවන්න වනවා. ඒක කාටත් ෙත්ෙරන්න ඕනෑ. 
රටක වුණත් ණය ෙගවන වාරිකය මුළු ආදායමට වැඩි නම්,  එයින් 
කියන්ෙන්  ඒ ණය පියවන්නත්, ජීවත් වන්නත් තව ණය ගන්න 
ඕනෑ බවයි. 
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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මම හිතන හැටියට ඒක ෙත්රුම් ගන්නට ආර්ථික                  
විද්යා විශාරදෙයකු වන්නට ඕනෑ නැහැ. ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට 
ෙත්ෙරන භාෂාෙවන් තමයි ඒක සඳහන් කරන්ෙන්. මුළු විෙද්ශීය 
ණය අපනයනෙයන් ෙබදුෙවොත් සියයට 160ක් පමණ ෙවනවා. ඒ 
අවුරුද්දට ෙගවන්න තිෙබන විෙද්ශීය ණය පමාණය සියයට 160ක් 
පමණ ෙවනවා. අපි ෙම්ක කියන්න ෙහේතුව ෙම්කයි. අපට හැම දාම 
කියනවා ණය ගැන පශ්නයක් නැහැ කියලා. මම කියන්ෙන් 
පෙව්ශම් වන්න ඕනෑ කියලායි. අප කියනවා, ඒ මුළු ණය 
පමාණයම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 80යි කියලා. ෙම් 
දත්ත වැරදියි. ෙම් දත්ත වැරදි නිසා එය සියයට 100ක් ෙවන්න 
පුළුවන්. සියයට 100ක් වුෙණොත් රතු එළිය තිෙබන්ෙන්. අපි වැරදි 
දත්තවලින් කියා කරන්ෙන්. ඇත්තටම අපිට විශ්වාසෙය් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් එක පුද්ගලෙයකුට තිෙබන ණය 
2011 දී රුපියල් 245,000යි. 2012 දී එය රුපියල් 296,000යි; 
නැත්නම් රුපියල් ලක්ෂ 3කට කිට්ටු ෙවලා තිෙබනවා. මම 
කියනවා 2013  අවසන් වන විට ෙම් රෙට් එක පුද්ගලෙයකුට 
තිෙබන ණය පමාණය රුපියල් ලක්ෂ 4කට කිට්ටු ෙවන්නට යනවා 
කියලා. ෙමහි ශීඝ වැඩි වීමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි ෙම් කථා 
කරන ගමන්ම ෙම් මාස ෙදක තුෙන්දී අපි විශාල ණය පමාණයන් 
ගන්නවා. අපි චීනෙයන් ගත්තා. අපි දැන් NSB එක හරහා තවත් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියනයක් ගන්නවා. අෙනක් බැංකු  තව 
ණය ගන්නට යනවා. ෙම් රෙට් ණය ශීඝෙයන් ඉහළ යනවා. ඒ 
නිසා ඒක පුද්ගල ණය පමාණය විශාල ෙලස ඉහළට යනවා.  

දැන් අපි ෙමතැන කථා කරන විට විශ්වාසෙය් පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  

There is a trust problem. Formally, people used to 
believe that an economy will grow if there is basically a 
physical infrastructure and if they invest in its human 
resources. But, that theory is under dispute because today, 
there is a growing body of economist who believe that 
actually it is a trust issue. Sir Partha Dasgupta, who is a 
pioneer in the field of trust and also was a President of the 
Royal Economic Society, talks about this. He says, “If 
there is trust when entering into a contract, it lowers the 
cost of that economic transaction". So, trust is very, very 
critical because if there is a trust issue, people will refuse 
to enter into reasonable contracts with us and the cost of 
those contracts will go up. So, the trust issue is a big  
issue and this is to do with a system that is there.  

We have a centralized presidential system in this 
country. If you want to appoint a chancellor to a 
university, the Senate of that university sends three 
names. The President selects one name as the chancellor 
of the university. If the names are not satisfactory, the 
President waits till the other names are put forward 
without making the appointment. It is a centralized 
system. There is no difference in the Central Bank also.  
Even in the Central Bank something similar happens. 
When directors are to be appointed - [Interruption.] No, 
no. Hon. Minister, you listen to my arguments. Sir, you 
have an opportunity to reply me after listening to my 
argument. In banks, when directors are appointed, the 
bank takes a decision based on whether they are 
independent directors or not or whether those persons are 
suitable or not or whether they represent shareholder 
interest. Then, those names are sent by them. What does 

the Central Bank have to do? All what the Central Bank 
has to do is to check whether those individuals are fit and 
proper persons. That is all. But, today, the discussion in 
the bank Board Rooms is different. The discussion in 
bank Board Rooms today is whether nominees’ names 
will be acceptable to the Governor of the Central Bank. 
That is no different to whether the Vice-Chancellor’s 
name is acceptable to the President of this country. There 
have been instances in which every faculty and 
department in a university has opposed the appointment 
of a particular individual as their Vice-Chancellor. But, 
until that name comes up, there is no appointment made. 
Is it not a shame on our professional class as well? We - 
CEOs and Chairmen of banks - have to have an informal 
consultation with the Governor of the Central Bank to 
figure out whether a  particular name is acceptable to go 
on the Board of a bank? This the trust issue that we are 
facing. There is a trust deficit and I would like to show 
that to you in some of the statements that the Governor 
has been making. 

The Central Bank of Sri Lanka has suffered from this. 
In 2011, in an interview on the cover of the “Business 
Today”, the Central Bank Governor said this: “We will 
have a balance of payments surplus this year”. That is 
what he said. "The Island" of 16th April, 2013 reported in 
the article titled "Central Bank Credibility: Riding the 
Dragon?", I quote: 

"The same view was expressed in the The Island in October where 
the Governor predicted a balance of payments surplus. 'Although 
we have a trade deficit, the other inflows have more than adequately 
compensated for this shortfall, and therefore we expect the balance 
of payments to record a comfortable surplus by the end of the year.' 
” 

However, a few months later in March, 2012, the 
Governor wrote a letter to the IMF and this is what he 
said in that, Sir, as reported in the same article in "The 
Island". I quote:  

“ 'Though economic fundamentals were healthy, there were 
emerging signs in the third quarter [of 201l] that the balance of 
payments was coming under pressure.' ”    

It is the complete opposite of what he said a few 
months ago. So, there are two possibilities: either the 
Governor of the Central Bank was foreseeing a balance 
of payments crisis, which was untrue or he was keen on 
not revealing the actual situation regarding the Current 
Account. It could be one of the two.  

We know that markets are driven by the fundamentals 
of expectation. So, we know that it is possible that the 
Governor wants to nudge the economy along basically by 
saying something rosier than it actually is, with that 
expectation.  We need to remember that in the short-term, 
there maybe a benefit but in the long-term, there will be a 
cost to that kind of thing.  
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Then, on March 21st, 2013, this is what the Governor 
said - I am saying this to show that there is a problem of 
trust - in another interview to the "Daily FT". I quote: 

“I am at a loss to understand as to who could have even suggested 
that we are heading towards depreciation of the rupee.”   

This is what he said; this is not what I am saying. This 
is what he had said publicly: "How can anybody even 
suggest that there will be a downward movement in the 
rupee against the dollar?" So, what do we do? Do we 
believe the Governor? But Moody’s said, “We would not 
only go by import coverage of 4.3 months. We have our 
own Index - the External Vulnerability Index”. On this 
measure, Sri Lanka’s short-term external liabilities are 
124 per cent of its foreign reserves. If we put it in another 
way, if Sri Lanka were to sell all its foreign reserves to 
settle its external liabilities, it is not enough. The 
liabilities are more than 100 per cent of the reserves; you 
need 124 per cent of the reserves. Therefore, you will 
have a shortfall.  Now, the issue is this. We can either 
believe the Governor or we can believe Moody’s.    

The problem arises here, Sir - [Interruption.] You 

listen, Hon. Deputy Minister. I will finish very quickly. 
Then, you can reply. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Right, Sir. 

The problem arises because of the expectations that 
are created. What will happen after a while is that people 
will believe the external - 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
During a particular period - 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Yes, that is right. What you are saying is correct but 

that is not what the Governor said. I am talking of a trust 
problem here. Therefore, the people are sooner or later 
going to believe actually what the external agencies are 
saying than the Governor of the Central Bank. That is the 
problem we are facing. There is a trust issue.  

ආර්ථිකය වර්ධනය ෙවන්ෙන් යටිතල පහසුකම් තිෙබන 
එෙකනුයි, මානව සම්පත ෙගොඩ නැඟීෙමනුයි පමණක් ෙනොෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම අද ආර්ථික විද්යාඥෙයෝ සඳහන් කරනවා, ෙම් මහ 

බැංකු වාර්තාෙවහි විශ්වාසය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබන බව. ඒ 
නිසා තමයි මම අද මහ බැංකු වාර්තාෙව් තිෙබන දත්ත ගැන මතු 
කෙළේ. මම විතරක් ෙනොෙවයි, මහ බැංකුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් 
හිටපු පධානීන් ද, ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් 
නිෙයෝජිතයින්ද එය සඳහන් කරනවා. ෙම් අප සඳහන් කරපු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මහ බැංකුෙව් වාර්තාව අපට 
සම්පූර්ණෙයන්ම පිළිගන්න බැහැ කියලා කියමින් මම නිහඬ 
වනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.47] 
 
ගරු  ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா - ச க ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ඉරාන් විකමරත්න 

මැතිතුමා අද කථා ෙකරුෙව් මහ බැංකු වාර්තාව පිළිගන්න බැහැ 
කියලායි. නමුත් ෙම් පළමුෙවනි වරට තමයි මහ බැංකු වාර්තාවක් 
ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාදයක් කරන්ෙන්. මහ බැංකු වාර්තාවක 
අන්තර්ගතය ගැන අපි කථා ෙකරුවාට, මහ බැංකු වාර්තාවක් 
පිළිබඳව ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල කථා කරනවා කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක් නම්, මම කියන කරුණ ගැන ෙහොඳට 
ෙහොයා බලන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සංවර්ධනය ෙවමින් 
පවතින රටවල අනිවාර්යෙයන්ම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට පහක් ආර්ථිකෙය් යටිතල පහසුකම් ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කරන්න ඕනෑ. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයාෙග් පියා -රණසිංහ 
ෙපේමදාස මහත්තයා- දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට හතක් 
යටිතල පහසුකම්වලට ෙවන් කරලා තිබුණා. අපි සියයට පහක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. පහක් කිව්වාට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 4.2ක් තමයි අද යටිතල පහසුකම් 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් 
කිෙලෝමීටර් 1,12,000ක් දුරට විහිදුණු පාරවල් තිෙබනවා කියලා 
අපි දන්නවා. ඒවා දැන් carpet කර ෙගන යනවා. දැන් අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙගන් සියයට 95කට විදුලිය දීලා තිෙබනවා. මම විදුලි බල 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා විධියට ඉන්න ෙකොට සියයට 60කට විදුලිය 
දීලා තිබුණා. දැන් සියයට 95කට දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා ඉන්න ෙකොට අඩුෙවනුයි මුදල් ෙවන් කරලා 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
අඩුෙවන් ෙවන් කරලා ෙනොෙවයි. ෙම්කට ෙන් විෙව්චනය 

තිෙබන්ෙන්. පාරවල් විතරක් හදලා බැහැ කියලා කට්ටිය කියනවා 
ෙන්. ලයිට් දීලා විතරක් බැහැයි කියනවා. ජලය දීලා විතරක් 
බැහැයි කියනවා. ජලය දීලාත් වකුගඩු ෙරෝග හැෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා අහනවා. ඔය වාෙග් තර්ක ෙන් ෙම් ෙග්න්ෙන්. 
ෙම් incidents අල්ලා ෙගන, ෙම් වාර්තා අල්ලා ෙගන තමයි අද 
විපක්ෂය කථා කරන්ෙන්. ඇත්ත කතන්දරය කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. පාරවල් හදන එක වියදමක් වුණත්, පාරවල් හැදුණාම මාළු 
ටික, එළවලු ටික ඉක්මනට ෙකොළඹට ෙග්න්න පුළුවන්. ධීවර 
කර්මාන්තෙයන් සියයට 40ක් විතර තිබුෙණ් උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශවලයි. දැන් උෙද්ට ෙකොළඹට මාළු ටික එනවා. ඉස්සර 
එෙහම නැහැ. ඒවා ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ෙත්, ෙපොල්, 
රබර්වලින් අපට රුපියල් බිලියන පහක් ද, ඇඟලුම්වලින් රුපියල් 
බිලියන පහක් ද, විෙද්ශ ෙපේෂණවලින් රුපියල් බිලියන පහක් ද 
හම්බ වනවා. ඔක්ෙකොම රුපියල් බිලියන 15යි. සිංගප්පූරුෙව් 
සංචාරක ව්යාපාරෙයන් පමණක් රුපියල් බිලියන 20ක් හම්බ 
කරනවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කය තරම් භූමි පමාණයක් තමයි 
සිංගප්පූරුෙව් තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආර්ථිකය ගැන ඔච්චර ෙලොකුවට 
අඬන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම්වා හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි 
සිංගප්පූරුෙව් ලී ක්වාන් යූ කැසිෙනෝවලට අවසර දුන්නා. මුලදී 
අවුරුදු ෙදකකට අවසර දුන්නා. පස්ෙසේ දිගටම කර ෙගන ගියා. 
එෙහේ hotelsවල occupancy rate එක සියයට 85ක් වනවා. ෙපොඩි 
ගණනක් ෙනොෙවයි. ඉතින් ෙම් කරුණු කාරණා ගැන කථා 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉස්සර අෙප් රෙට් රජෙය් 
ෙසේවකෙයෝ හිටිෙය් ලක්ෂ 6යි. දැන් ලක්ෂ 14ක් ඉන්නවා. ෙම් 
ලක්ෂ 14ට pension එක ෙදන්න අපි භාර අරෙගන තිෙබනවා. 
දැන් වාර්ෂිකව 30,000ක් පමණ රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම 
ගන්නවා. 1980 වසෙර්දී රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම ගත්ෙත් 
4,000යි. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප් සඳහා විශාල 
වශෙයන් අපි මුදල් වැය කරනවා. ඇයි ඒ? අපි රජෙය් රැකියා 
විශාල පමාණයක් දීලා තිෙබනවා ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් 
පමාණය ලක්ෂ 14 දක්වා අපි වැඩි කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග් තවත් 
උදාහරණයක් තිෙබනවා. 2012 වසෙර්දී පළාත් සභාවල ආදායම 
රුපියල් බිලියන 49යි. වියදම රුපියල් බිලියන 159.5යි. පළාත් 
සභා කමය ෙහොඳයි ද, නරකයි ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන්ෙන් නැහැ. මමත් පළාත් සභාෙව් හිටියා. මම ෙද්ශපාලනය 
පටන් ගත්ෙත් පළාත් සභාෙවන්. නමුත් දැන් පළාත් සභාවක් 
රුපියල් බිලියන 159.5ක් වියදම් කරනවා. ෙමයින් රුපියල් 
බිලියන 112.1ක් රජෙයන් ෙගවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආර්ථිකය 
කළමනාකරණය කරනවා කියන එක ගැන මහ බැංකුවට ෙදොස් 
කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන ව හෙය්ත් යම් කිසි පශන් 
තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙද්ම එකතු ෙවලා තමයි ෙම් පශ්න ඇති 
වන්ෙන්. උදාහරණයක් වශෙයන් සිංගප්පූරුව ගන්න ෙකෝ. ඒ 
ෙපොඩි රටට බිලියන 20ක් සංචාරකෙයෝ එන්ෙන් ෙමොනවා 
බලන්නද? විරැකියාව අඩුම ෙකොෙහේද? තායිලන්තෙය්. 
තායිලන්තෙය් විරැකියාව හුඟක්ම අඩුයි. ඒ රෙට් ගණිකා වෘත්තිය 
නීතිගත කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ රෙට් විරැකියාවක් නැහැ. 
ඔබතුමා ඒ ගැන ෙසොයලා බලන්න. ඔබතුමන්ලා ෙසොයලා බලන්න 
ෙම්වා ඇත්තද, ෙබොරුද කියලා. එක එක රටවල් පාවිච්චි කරන 
උපකම සහ කමෙව්ද තිෙබනවා, ආර්ථිකය දියුණු කරන්නට. අෙප් 
ආර්ථිකය කඩා වැෙටන්නට අපි ෙකොෙහොමත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
සංස්කෘතියත්, ආගමත්, සභ්යත්වයත් මුල් කර ෙගන, ඒවා 
ෙනොබි ෙඳන්නට තහංචි දමමින් තමයි අපි ෙම් ආර්ථිකය ෙගොඩ 
නඟන්ෙන්.   ෙම්ක දවස් 10න්, 15න්, 20න් එෙහමත් නැත්නම් 
අවුරුද්ෙදන්, ෙදෙකන් ෙගොඩ නඟන්නට පුළුවන් තායිලන්තය 
කළා වාෙග් ෙද්වල් උපෙයෝගි කර ෙගන. තමුන්නාන්ෙසේලා  
විෙද්ශ උදාහරණ  සඳහන් කිරීෙම්දී ඒ රටවල් ඒ  ආර්ථිකය ෙගොඩ 
නඟා ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක අර්ථකථන 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙවනත් විධියට තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. 
අපි කියන්න ඕනෑ ෙම් රට අපි හුඟක් ෙහොඳට ෙගන යන බව.  

අෙප් ආර්ථිකයට ෙචෝදනා කරන අය කථා කරන්ෙන් ණය බර 
ගැන විතරයි. අපට එකතු වන වත්කම්වල බර කියන්ෙන් නැහැ. 
අපි ෙකොළඹ හැදුවා ලංකා බැංකුව සහ තවත් බැංකුවක් තිෙබන 
උස ෙගොඩනැඟිලි ෙදකක්. ඒවා ඍජු ආෙයෝජන - direct 
investments. ඒ අය invest කරලා හදලා ඒ අයෙග් ලාභය 

අරෙගන යයි. ඒ මුදල් ඒ අයෙග්. නමුත් අවසානෙය්දී ෙම් 
සියල්ලම එකතු වන්ෙන් අෙප් ආර්ථිකයට.  පාරවල් ටික, 
ෙගොඩනැඟිලි ටික, ෙනළුම් ෙපොකුණ, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් සහ 
වරායවල් වාෙග් සියලු ෙද්වලට ණය බර තිෙබනවා වාෙග්ම ඒවා 
නිසා වත්කම් බරත් වැඩි ෙවනවා. ඒ වත්කම් බර ගැන කවුරුත් 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ අය කථා කරන්ෙන් ණය බර ගැන 
විතරයි. අපි පර්චස් 20ක ඉඩමක ෙගයක් හැදුවාම ඒ පර්චස් 20ට 
ෙගදර වටිනාකමත් එකතු වනවා ෙන්ද? පසුව අපි ඒ ෙගදර 
අරෙගන යනවාද? නැහැ, ඒක දරුවන්ට දීලා යනවා. ඒක දරුවන් 
පාවිච්චි කරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාවත්, මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිතුමාවත් ෙම්වා අරෙගන යන්ෙන් නැහැ. එක පැත්තකින් 
එයින් රෙට් වත්කම්වල බර වැඩි වීමක් ෙවනවා. ඒ වත්කම් බර 
පමාණය රුපියල් බිලියන 100ක් පමණ කියලා ගණන් බලලා 
තිෙබනවා.  

ඊ ළඟට,  ලංකාෙව් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 95,000ක් ෙවන් කරනවා. 
ජනගහනෙයන් ලක්ෂයකට ෛවද්යවරුන් 71ක් සිටිනවා. 
ජනගහනෙයන් ලක්ෂයකට ෙහදිෙයෝ 145ක් සිටිනවා.  ෙම් රෙට් 
රජෙය් ෙරෝහල් 600ක් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් 197ක් 
තිෙබනවා.  

ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් වැඩි වන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් මුදල් 
නැතිකම නිසාද? නැහැ, මුදල් සංසරණය ෙවන නිසා. මුදල් 
සංසරණය වුණත් වියදම් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉස්සර අපි 
පණිවුඩ යවනෙකොට මුද්දරයක් ගහලා ලියුමක් දමනවා. දැන් 
ෙමොකද කරන්ෙන්? දැන් handphone එෙකන් කථා කරනවා. 
එ තෙකොට ඒවාට reload දමන්න ඕනෑ; ඒවාට මුදල් ෙගවන්න 
ඕනෑ. අද තීවිලර් එෙකන් ගමන් යන්ෙන්. ඒවාට මුදල් ෙගවන්න 
ඕනෑ. නමුත් යාපනෙය් ළමයි තවමත් ඉස්ෙකෝෙල් යන්ෙන් 
බයිසිකල් එෙකන්. ඒ අය  ආර්ථිකය කළමනාකරණය කර ෙගන 
තිෙබන හැටි බලන්න. අෙප් පාරිෙභෝගික රටාව ෙවනස්. අද අපි 
කන්ෙන් fast foods.   

සමාජ  ෙසේවා ඇමති වශෙයන් මා ෙහොඳටම දන්නවා, දවසකට 
මිනිස්සු පස් ෙදෙනකුෙග් කකුල් කපනවා කියලා. කකුල්  
කපන්ෙන් වැඩිහිටියන්ෙග් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
දියවැඩියාව නිසා. 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
දියවැඩියාව. ඔබතුමා කියන එක හරියට හරි. දියවැඩියාව නිසා 

පස් ෙදෙනකුෙග් කකුල් කපනවා.  ලුණුයි සීනියි ෙතලුයි තමයි 
ඒකට මූලික ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා අඩු කර ගන්න ඕනෑ. 
ලුණු අඩුෙවන් කෑවාට මිනිසුන් මැෙරනවාද? නැහැ. ලුණු 
කෑෙවොත් තමයි මිනිසුන් මැෙරන්ෙන්.    

ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමල්ලා අපි කරන ෙහොඳ ෙද්වල් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. කාට හරි අහන්න පුළුවන්, ඒ කාලෙය්  යුද්ධ 
කරද්දී  ඇයි ෙමච්චර ණය ෙවලා යුද උපකරණ ගත්ෙත් කියලා. 
අද ඒක කියන්න පුළුවන්ද? අද කියන්න බැහැ. ණය ෙවලා ගන්න 
එපා, අපරාෙද්,  කවුද ඒ ණය ෙගවන්ෙන් කියලා එදා ඇහුවා නම් 
අදටත් ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න බැහැ. එෙහම නම් අද වන විටත් 
යුද්ධය තිෙයනවා. දියවැඩියාව වාෙග් ටික ටික තිෙයනවා. 
අන්තිමට කකුල කපලා තමයි ඉවර වන්ෙන්. කකුල් ෙදකම 
කපලා ඉවර කරන්න ෙවනවා.  

1103 1104 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලක්ෂ  200ක් සිටින ෙම් පුංචි රෙට් ආර්ථිකය කළමනාකරණය 
කරන්න ෙලොකු අපහසුවක් නැහැ. ඒකට අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 
මැතිතුමා සිටිනවා. තවත් ෙහොඳ නිලධාරින් සිටිනවා. ඒ අය 
පරීක්ෂණ කරලා, ගණන් හදලා හරි ෙද් කරනවා. ෙලෝකය 
පිළිෙගන තිෙබනවා, අෙප් දත්ත  හරි කියලා. ජාත්යන්තර පමිතීන් 
අනුව තමයි ෙම් දත්ත හදලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව නිකම් 
හදලා නැහැ.  එක මන්තීතුෙමක් ඇහුවා ෙකොෙහොමද ඒවා හදලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ජාත්යන්තර පමිතීන් අනුව තමයි ෙම් දත්ත 
හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන අපි හිතන්න ඕනෑ.  

පළාත් මට්ටෙමන් බැලුෙවොත් බස්නාහිර පළාෙත් ආදායම් 
තත්ත්වය 2000 දී 49.6ක් තිබුණා. දැන් 2011දී 44යි. බස්නාහිර 
පළා ෙත් ෙපොඩ්ඩක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දකුණු පළාෙත් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. සබරගමු පළාෙත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මධ්යම 
පළාෙත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. වයඹ පළාෙත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. උතුරු පළාෙත් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ආර්ථිකෙය් 
සමතුලිතභාවයක් ඇති ෙවලා නිසා. බස්නාහිර පළාතට විතරක් 
තිබුණු සංවර්ධනය දැන් ටික ටික අෙනක් පැතිවලට විකාශනය 
ෙවනවා. ඒ විකාශනය වීමට මූලික ෙහේතුව තමයි යටිතල පහසුකම් 
-විදුලිය, ජලය- අෙනක් පැතිවලටත් ලබා දීම. ඒ වාෙග්ම සාමය 
සහ නීතිය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව තමයි පශ්නයක් තිබුෙණ්. ඒවා 
නිරාකරණය කළ නිසා තමයි අද පශ්නයක් නැතුව තිෙබන්ෙන්.   
මා වැඩි ෙවලාවක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ.   

ලංකාෙව් ෙකඩිට් කාඩ් ලක්ෂ 10ක් තිෙබනවා. ජනගහනය 
ෙකෝටි 2යි. ඒ කියන්ෙන් හැම විසි ෙදනකුෙගන් එක් ෙකෙනකුටම 
ෙකඩිට් කාඩ්  එකක් තිෙබනවා. ශී ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් දුවන 
ආර්ථිකයක්. නිකම්ම නිකම් ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි.  

ශී ලංකාෙව් ස්ථාවර බැංකු පද්ධතියක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් 
බැංකු පද්ධතිෙය් සුරක්ෂිතභාවය ගැන ඕනෑම ෙකෙනක් එකඟ 
ෙවනවා. අෙප් බැංකු පද්ධතිය ජාත්යන්තර පසාදයට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙලෝකය පිළිගත් එකම බැංකුව කියලා එක බැංකුවක් 
advertise කරනවා. තවත් බැංකුවක් කියනවා අපි ෙහොඳ 
තත්ත්වයක ඉන්නවා කියලා. දැන් බැංකු අතර තරගයක් 
තිෙබනවා. දැන් ලංකාෙව් බැංකුවල මූලික පාග්ධනය සියයට 15ක් 
තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ජාත්යන්තරව තිෙබන්ෙන් සියයට 5යි. 
අපි සියයට 15ක් තියාෙගන ඉන්නවා. ලංකාෙව් ජනතාව බැංකු 
සමඟ ගනුෙදනු කිරීම ශීඝෙයන් ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. අඩු 
ආදායම්ලාභියා පවා බැංකු පද්ධතියට එක්කාසු කර ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක්  කියාත්මක කරනවා. උදාහරණ වශෙයන් කිව්ෙවොත්, 
සමෘද්ධි බැංකුෙව් ශාඛා ෙව්ගෙයන් ඇරෙඹනවා. ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
වාණිජ බැංකු 2181ක් තිෙබනවා. විෙද්ශීය වාණිජ බැංකු 45ක් 
තිෙබනවා. විෙශේෂිත බැංකු 158ක් තිෙබනවා. ස්වංකීය ෙටලර් 
යන්ත 2500කට ආසන්න පමාණයක් තිෙබනවා. දැන් උතුරටත් 
ෙටලර් යන්ත සවි කරනවා. ඒ කියන්ෙන් මූල්ය තාක්ෂණය වැඩි 
ෙවලා. අෙප් සාක්ෂරතාව වාෙග් මූල්ය සාක්ෂරතාවයත් වැඩි 
ෙවලා. අෙප් රෙට් සියයට 97ක් ලියන්න කියන්න පුළුවන් අය 
ඉන්නවා.  

ෙම් රෙට් සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියලා ෙම් 
දත්තයන් අනුව කියන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් සංවර්ධනයක් ඇති 
ෙවලා නැහැයි කියන එක නම් ෙකොෙහොමත් අපට මතයක් 
වශෙයන් පිළිගන්න බැහැ. ෙමොකද, අෙප් සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමාත් ෙහොඳට ආර්ථිකය පිළිබඳව කරුණු කාරණා දන්න 
ෙකෙනක්. ෙම් නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන පරිදි ඒක පුද්ගල 
ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,000 දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා වන 
අෙප් සැලැස්ම අපි සියලුම ෙදනා එකතු ෙවලා කියාත්මක 

කරනවා. ඒ සැලැස්ම කියාත්මක වන නිසා තමයි විපක්ෂෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලා හැමදාම එකම තැන ඉන්ෙන්. 

සමාජ ෙසේවා ඇමතිවරයා හැටියට මා කටයුතු කරන නිසා 
දන්නවා, ජනාධිපතිතුමා රට භාර ගන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් රෙට් 
මිනිෙසකුෙග් සාමාන්ය ආයුෂ තිබුෙණ් අවුරුදු 68යි කියලා. දැන් 
එය අවුරුදු 75 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මරණ පතිශතය අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. මාතෘ මරණ අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එදා දරු 
උපතකදී මව්වරුන් දහසකට 12 ෙදෙනක් මිය ගියා. ඒ පමාණය 
හරි ෙන්ද, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒකට කියන්ෙන් "ageing population"  කියලා. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
Ageing population එක වැඩි ෙවනවා. ඒ නිසා අපි දැන් වයස  

අවුරුදු 70ට වැඩි අඩු ආදායම්ලාභීන්ට රුපියල් 1,000කුත් ෙදනවා. 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have one more minute. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
තව ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ෙදන්න, ගරු නිඅෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි. එදා නළ ජල පහසුකම තිබුෙණ් පවුල්වලින් සියයට 
30කටයි. අද සියයට 45කට එම පහසුකම තිෙබනවා. ඊළඟට 
රාජ්ය ෙසේවය තුළ ලක්ෂ හතරහමාරක් කාන්තාෙවෝ ඉන්නවා. 
මහත්මා ගාන්ධි කිව්වා, "කාන්තාවන්ට සලකන විධිය බලලා 
තමයි රජෙය් ෙජ්යෂ්ඨත්වය තීරණය කරන්ෙන්" කියලා. අද ලක්ෂ 
හතරහමාරක් කාන්තාෙවෝ රජෙය් රැකියා කරනවා. ෙම්වා 
ෙකොෙහේවත් කියැවුෙණ් නැහැ ෙන්ද? ෙම්වා කියන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන ෙද් ෙනෙමයි ෙවන්ෙන්. 

ඊළඟට විදුලිය ලබා දී තිබුෙණ් පවුල්වලින් සියයට 78කට 
විතරයි. අද සියයට 95කට විදුලිය ලබා දී තිෙබනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම  උද්ධමනය පාලනය කර ගන්න පුළුවන් වුණු එක 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ඊළඟට බැංකු වාර්තාවක් පිළිබඳව ෙචෝදනා 
කරන්න ෙයෝජනාවක් ෙගන ආපු එක ගැනත් අවංකවම මෙග් 
ෙපොඩි හිත් ෙව්දනාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද ෙහේතුව, රටක මහ 
බැංකු වාර්තාවක් ගැන වාද කරන්න බැහැ. රෙට් ආර්ථිකයට අකුල් 
ෙහළීමක් තමයි ෙම්ෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න ඇත්ෙත්. ඒ 
වාර්තාෙව් සඳහන් කරුණු ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් 
සම්පූර්ණ වාර්තාවම අරෙගන වාද කරනවා කියන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාත්යන්තරයට ෙපන්වනවා, දැන් අපි වැටිලා 
ඉන්ෙන්, අපි කැඩිලා ඉන්ෙන්, අපි බිඳිලා ඉන්ෙන් කියලා. එෙහම 
එකක් නැහැ. ෙම් බැංකු වාර්තා හරියට බැලුෙවොත්, අෙප් 
කළමනාකරණ ශක්තිය බැලුෙවොත්, ඊළඟට ජනාධිපතිතුමා ලබා 
ෙදන ෙද්ශපාලන නායකත්වය බැලුෙවොත්, ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යතුමාෙග් කාර්යක්ෂමතාව බැලුෙවොත් අෙප් රෙට් 
සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව  ෙප්නවා. ඊළඟට අෙප් 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා අද ෙසෞඛ්ය ෙසේවය පුළුවන් තරම් දියුණු කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ෙහොඳ නිසා තමයි අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා කලක් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් සභාපති ධුරයටත් 
පත් වුෙණ්. දැන් එතුමාටත් ෙලොකු post එකක් දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
කරුණු කාරණා ගැන බලද්දී අපට කියන්න පුළුවන් අපි යන 
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ගමන සාධාරණ ගමනක් බව. ෙම් සාධාරණ ගමනට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කිට්ටු ෙවන්නවත් බැහැ. නරියා ෙමොකක්ද 
වැෙටනකල් බලාෙගන හිටියා වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේලාටත් 
බලාෙගන ඉන්නයි ෙවන්ෙන් කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.02] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2012 මහ බැංකු 

වාර්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙමොෙහොෙත් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
රෙට් සාර්ව ආර්ථික දර්ශකයන් ගණනය කිරීෙම් බරපතල 
විෂමතාවන්, ඌනතාවන්, අඩු පාඩුකම් රැසක් මැද්ෙද් එය සිද්ධ 
ෙවනවාය කියන එක මම දරන මතයයි. ෙම්ක මම දරන මතය 
පමණක් ෙනොෙවයි. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලත් පැහැදිලිව පකාශ 
කරලා තිෙබනවා, ෙම් ඌනතාව සහ අඩු පාඩුව. ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදල ෙමන්න ෙම් ආකාරයට කියනවා: “The national 
accounts suffer from insufficient data sources and 
undeveloped statistical techniques. The country does not 
have periodic comprehensive benchmarks or a system of 
regular annual surveys of establishments”. 

දැන් බලන්න ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල කියනවා, අෙප් රෙට් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ගණනය කිරීෙම්දී දත්ත මූලාශ පමාණවත් 
ෙනොවන බව; වාර්ෂිකව විධිමත් පරිදි ආයතන සමාෙලෝචනය 
කිරීෙම් කමෙව්දයක් ෙනොමැති බව. ඒ වාෙග්ම සංඛ්යාත්මක 
ව්යාපාරික ෙල්ඛනයන් ෙනොමැතිකම නිසා නියැදි සමීක්ෂණ 
පැවැත්වීම අපහසුයි කියලාත් කියනවා. මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, 
ජාත්යන්තර  මූල්ය අරමුදලයි. 

එතෙකොට අපට පුළුවන්ද, 2012 ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
සියයට 6.4යි කියන පකාශය විශ්වාස කරන්න? ඇත්ත වශෙයන්ම 
බැහැ. මා විශ්වාස කරනවා, එය සංඛ්යාත්මක අංක ගණිත ජිල්මාට් 
එකක් බව. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6.4යි කියලා 
විෙශේෂෙයන්ම රජය කිව්වත්, මහ බැංකු වාර්තාව කිව්වත්, ෙබොෙහෝ 
ෙදනාෙග් පිළිගැනීම සත්ය පමාණය සියයට 5.8ක් බවයි. ෙමොකද, 
2012 දී කාර්මික අපනයනත් සියයට 8කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
ගණනය කිරීෙම් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව බරපතළ පශ්න 
තිෙබනවා. දැන් පඩි සහ දීමනා වැඩි වන ෙකොටත් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය වැඩි වනවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් බඳවා ගැනීම් වර්ධනය වන 
ෙකොට ඒක ගණනය කරන්ෙනත් ආර්ථිකෙය් වර්ධන ෙව්ගෙය් 
වර්ධනක් හැටියටයි. අපි පාවිච්චි කරන ජංගම දුරකථන - 
cellphones - වැඩි ෙවනෙකොට, වැඩිෙයන් ඇමතුම් ලබා ෙගන 
වැඩිෙයන් බිල ෙගවන ෙකොට, ඒකත් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයට 
එකතු කරනවා. එෙහම නම් ෙම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් 
qualitative growth එකක් නැහැ. ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉහළ 
ආර්ථික වර්ධනයක් ෙනොෙවයි අද සිද්ධ වන්ෙන්. අද සිද්ධ වන්ෙන් 
රටම රවට්ටන දූෂිත, අංක ගණිත, ජිල්මාට් එකක් පමණයි. 

ෙම් අවස්ථාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන කථා කරන 
ෙකොට අපි විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්නට ඕනෑ, කෘෂි කාර්මික 
නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනයක් ගැන; අපනයන වර්ධනයක් ගැන; ජාතික 
නිමැයුෙම් - national output එෙක් - වර්ධනයක් ගැන. නමුත් අද 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගණනය කිරීම සිද්ධ වන්ෙන් එෙහම 
ෙනොෙවයි. දැන්  ෙබොරුවට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය, ඒක පුද්ගල 
ආදායම පිළිබඳව ගණනය කිරීෙම් ඵල විපාක ෙමොනවාද? ඒ ඵල 
විපාකම 2012 මහ බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. මහ 
බැංකු වාර්තාෙව් 14 වන පිටුෙව් කියනවා, "මැදි ආදායම් උගුල" 

ගැන. ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියන්ෙන්, "middle income trap" 
කියලා. ෙමොකක්ද, "මැදි ආදායම් උගුල" - middle income trap - 
කියන්ෙන්? අෙප් රට අඩු ආදායම් මට්ටමක තිෙබන කාලෙය් රටට 
ලැබුණා ආධාර. රටට ලැබුණා සහන. රටට ලැබුණා අඩු ෙපොලී 
ණය. දැන් ෙම් අංක ගණිත ජිල්මාට් කරලා කෘතීම ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගයක් හදලා, කෘතිම ඒක පුද්ගල ආදායමක් නිර්මාණය කිරීෙම් 
ඵල විපාක ෙමොනවාද? රටට ලැෙබන සහන ටික අහිමි වනවා. අඩු 
ෙපොලී ණය අහිමි වනවා. අෙප් රටට ලැබුණු පදානයන් - grants -  
විෙද්ශීය ආධාර - foreign grants - අහිමි වනවා. එතෙකොට අපි 
මැදි ආදායම් රටක් හැටියට හඳුන්වන ෙකොට අපට ෙලොකු 
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ආධාර නැතුව, විෙද්ශ පදානයන් නැතුව, 
අඩු ෙපොලී ණය නැතුව, අපි ෙකොෙහොමද සියයට 7ක, 8ක ෙහෝ 9ක 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් පවත්වා ෙගන යන්ෙන්?  එතෙකොට  
අපට ආෙයෝජන ඌනතාවක් එනවා. ආෙයෝජන ඌනතාව පිරිමසා 
ගැනීම පිළිබඳව ෙලොකු පශ්නයක් එනවා. එෙහම නම් 2012 මහ 
බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබන මැදි ආදායම් උගුෙල් 
ෙතරපිලා, හිර ෙවලා, ෙකොන් ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයකට අද 
අෙප් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා අහන්න කැමැතියි, 
ෙමපමණ ඉහළ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක්  තිෙබනවා නම් ඇයි 
අෙප්  රෙට් ෙවළඳ ෙශේෂෙය් හිඟයක් තිෙබන්ෙන් කියලා. දැන් 
චීනෙය්  ඉහළ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
ඉහළ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයත් සමඟ ෙවළඳ ෙශේෂෙය් 
අතිරික්තයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙවළඳ ෙශේෂෙය් හිඟයක් - 
trade deficit - ෙනොෙවයි, trade surplus එකක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉහළ ආර්ථික වර්ධනෙය් පධානතම ලක්ෂණය 
ෙමයයි. නමුත් අෙප් රෙට් ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයත් සමඟ එක 
පැත්තකින් ෙවළඳ ෙශේෂෙය් හිඟය ඉහළ යනවා. තවත් පැත්තකින් 
රාජ්ය ණය ඉහළ යනවා; ජාතික ණයබරතාව ඉහළ යනවා.  

ඒ වාෙග්ම අද  වන විට ණයවලින් විෙද්ශ ණය පතිශතය ඉහළ 
ගිහිල්ලා. ෙම්කද,  ෙම් සැබෑ ආශ්චර්යවත් ආර්ථික වර්ධනය කියලා 
මම අහන්න කැමැතියි. අද පරිණත වූ ආර්ථික විශ්ෙල්ෂකයන්ෙග් 
ඔළුව පිස්සු වට්ටවන විධියට අමුතුම මාදිලිෙය් ආර්ථික වර්ධනයක් 
තමයි ෙම් රජය නිර්මාණය කරල තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමතියි, ෙම් මැදි 
ආදායම් උගුල පිළිබඳව. ඔබතුමන්ලාෙග්ම වාර්තාෙව් සඳහන් 
ෙවලා තිෙබන උගුලට පතිකර්ම ෙමොනවාද, විසඳුම් ෙමොනවාද, 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඉහළ මට්ටමක පවත්වාෙගන  යාම සඳහා 
ගන්නා වූ කියාමාර්ගයන් කවෙර්ද කියන එක ගැන මම 
එතුමාෙගන් අහන්නට කැමතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද වන විට අෙප් රෙට් 
ආර්ථික කළමනාකරණය ෙකොච්චර දක්ෂතාෙවන් කියාත්මක 
කරනවාද කිව්ෙවොත් රාජ්ය ණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, 2011ත්, 
2012 සන්සන්දනය කරන ෙකොට. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් හැටියට 2011 වර්ෂෙය්දී රාජ්ය ණය පමාණය සියයට 
78.5යි. 2012 වර්ෂෙය්දී සියයට 79.1ක් බවට එය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ණය ෙසේවාකරණ වියදම්, ෙපොලී ෙගවීම් ආදායෙම් 
පතිශතයක් හැටියට 2011 වර්ෂෙය්දී සියයට 95.8ක් වූ අතර, එය 
2012 වර්ෂෙය්දී සියයට 103 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශ 
ණය ෙසේවාකරණ වියදම් ෙගවීම් අපනයන සහ ෙසේවා ආදායෙම් 
පතිශතයක් හැටියට 2011 සියයට 11ක්ව තිබුණු ෙම් පමාණය 
2012 සියයට 16.4 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි 
ආර්ථික කළමනාකරණෙය් දක්ෂතාවන්. එන්න එන්නම අපි ඍණ 
පැත්තට, එන්න එන්නම අපි පහළ වැෙටන ආර්ථික යුගයක අද 
වැජෙඹමින් පවතිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙමොකක්ද අද රාජ්ය ආදායමට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එන්න 
එන්නම, වසරින් වසර රාජ්ය ආදායම පහළ යනවා. ආර්ථික 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වර්ධනය සියයට 6.4ක්ය කියලා කියනවා. නමුත් රාජ්ය ආදායමට 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් හැටියට ඒක සියයට 11 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙවනත් මැදි ආදායම් රටවල් දිහා බැලුවාම රාජ්ය ආදායම දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට සියයට 25යි. නමුත් අෙප් 
රට අරුම පුදුම ආශ්චර්යවත් මැදි ආදායම් රටක් බවට පත් වන විට 
රාජ්ය ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් වශෙයන් 
සියයට 11ක් බවට අවම ෙවලා තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

(Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  took 
the Chair. 

  
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපට පැහැදිලිවම 

ෙපෙනනවා, අද ආර්ථික දත්ත, දර්ශක පිළිබඳව, මහ බැංකුව 
ඉදිරිපත් කරන වාර්තා පිළිබඳව අපට ෙලොකු සැකයක් මතු 
ෙවනවා. සංඛ්යාත්මක විකෘතිභාවයක් අද තිෙබනවා. Statistical 
manipulation අද කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කෘතිමව දත්ත 
පුම්බන්න - massaging of figures - අද රජෙය් ආර්ථික අංශෙය් 
පධානතම කාර්ය භාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද බලන්න ෙම් ර ට 
ආර්ථිකමය වශෙයන් ස්වර්ණමය යුගයකට යනවාය කියලා කියන 
ෙකොට අද අෙප් රෙට් පාඩු ලබන රාජ්ය ආයතනවල පාඩුව අය වැය 
හිඟයට එකතු කරලා නැහැ. ෙම්කත් අංක ගණිත සංඛ්යාත්මක 
ජිල්මාට් එකක්. දැන් බලන්න, 2012 මහ බැංකු වාර්තාවට අනුව 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 6,120යි. ඒ 
වාෙග්ම ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් පාඩුව රුපියල්  
ෙකෝටි 8,970යි. ලංගම පාඩුව රුපියල්  ෙකෝටි 382යි. දුම්රිය 
ෙසේවාව පාඩුව  රුපියල් ෙකෝටි 379යි. ශී ලන්කන් එයාර් ලයින්ස් 
පාඩුව  රුපියල් ෙකෝටි 2,050යි. මිහින් ලංකා පාඩුව ෙකෝටි 100යි. 
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාඩුව ෙකෝටි 500යි.  

ෙම් ආයතන හෙත් පමණක් රුපියල් ෙකෝටි 18,500ක් පාඩුයි. 
හැබැයි අය වැය හිඟය කෘතිම වශෙයන් සංස්කරණය කරලා, අලුත් 

නිර්මාණයක් කරා ගිහින්, අලුත් විධියකට ගණනය කරලා, 
කෘතිමව අය වැය හිඟය අඩු කර වීම සඳහා ෙම් සියලුම පාඩු 
බැංකුවල හිඟ ණය හැටියට සඳහන් කරලා ෙම් අය වැයට එකතු 
කිරීම ඉවත් කර තිෙබනවා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල කියනවා, 
අෙප් රෙට් සැබෑ අය වැය හිඟය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් හැටියට සියයට 6.4 ෙනොෙවයි, සියයට 8.6යි කියලා. 
ෙම්ක තමයි සත්ය කථාව.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 
උද්ධමනය ගැන කථා කරන ෙකොට, ශී ලංකා මහ බැංකුවත්, 
රජයත් ෙබො ෙහොම උජාරුවට කථා කරනවා, තනි ඉලක්කෙම් 
උද්ධමන ෙව්ගයක් පවත්වා ෙගන ගියා කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
තනි ඉලක්කෙම් උද්ධමන ෙව්ගයක් පවත්වා ෙගන යනවාය 
කියන එක ෙබොෙහොම පශස්ත කියාවක්; ෙහොඳ ෙදයක් කියලා 
කියන්න ඕනෑ. නමුත් අපි තනි ඉලක්කෙම් උද්ධමන ෙව්ගය ගැන 
කථා කරන ෙකොට, අපිත් සමඟ තරග කරන ෙසසු රටවල 
උද්ධමන ෙව්ගයත් සමඟ සංසන්දනාත්මකව බලන්න ඕනෑ. දැන් 
බලන්න, මැෙල්සියාව, තායිලන්තය වාෙග් රටවල්. ඒ රටවල 
උද්ධමන ෙව්ගය සියයට 3යි, සියයට 4යි. හැබැයි අෙප් රෙට් 
උද්ධමන ෙව්ගය සියයට 8යි, සියයට 9යි. අපි තරග කරන රටවල 
උද්ධමන ෙව්ගය අඩු නම්, අෙප් රෙට් උද්ධමන ෙව්ගය තනි 
ඉලක්කමක තිබුණත් ඒ රටවල් සමඟ සංසන්දනය කරන ෙකොට 
අෙප් උද්ධමන ෙව්ගය වැඩි නම්, මිල පැත්ෙතන් අෙප් රෙට් මිල 
තරගකාරිත්වය අඩු වනවා. එයට කියන්ෙන් price 
competitiveness කියලායි. එය තරගකාරිත්වයට පශ්නයක්.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. අෙප් අය වැය හිඟය වර්ධනය වන 
ෙකොටත් එය උද්ධමනයට බලපානවා. නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉෙබ්ටම 
ඉහළ යනවා. අපි හැම ෙදනාම දන්නවා, අය වැය හිඟය ගැන කථා 
කරන ෙකොට එංගලන්තෙය් ආර්ථික විෙශේෂඥයින් කථා කරන්ෙන් 
Public Sector Borrowing Requirement - PSBR - එක ගැන 
කියලා. Public Sector Borrowing Requirement එක වැඩි වන 
ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම -නියත වශෙයන්ම- උද්ධමනයත් ඉහළ 
යනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, උද්ධමනය ගැන කථා කරන ෙකොට විවිධ 
වර්ගෙය් උද්ධමනයන් තිෙබනවා. Cost-push inflation 
තිෙබනවා. ඒ තමයි පිරිවැෙයන් තල්ලු වන උද්ධමනය. ඒ වාෙග්ම 
demand-pull inflation තිෙබනවා. ඒ තමයි ඉල්ලුෙමන් අෙදන 
උද්ධමනය. ඒ වාෙග්ම wage inflation තිෙබනවා. ඒ තමයි වැටුප් 
දඟර උද්ධමනය. ෙම් හැම උද්ධමනයකින්ම ජන සමාජයට 
විනාශකාරි, පතිගාමි බලපෑමක් සිදු වනවාය කියන එක මා හිතන 
හැටියට ඔබතුමාත් විශ්වාස කරන කාරණාවක්.  

උද්ධමනය නිසා, මිල වැඩි වීම් නිසා වැඩිෙයන්ම බඩට 
වදින්ෙන් දුප්පත් ජනතාවටයි. ෙපොෙහොසත් ජනතාවට රැකවරණය, 
ආරක්ෂාව, ශක්තිය, ෙසවණ ලබා ෙදන්නට වත්කම් තිෙබනවා. 
නමුත් දුප්පත් ජනතාවටයි ෙම් උද්ධමන ෙව්ගෙය් වර්ධනය වීම 
වැඩිෙයන්ම බලපාන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත්, මමත් 
දන්නවා, උද්ධමන ෙව්ගය ඉහළ යන ෙකොට, ෙපොලී අනුපාතයත් 
ඉහළ යන ෙකොට marginal efficiency of capital theory එකට 
අනුව ආෙයෝජන පහළට යනවාය කියලා. අද ෙම් බරපතළ 
බලපෑම අෙප් රටට එල්ල ෙවලා තිෙබනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. රාජ්ය වියදම ගැන 
කථා කළා. රාජ්ය වියදම ගැන කථා කරන ෙකොට, රුපියලක් 
ගත්ෙතොත් ශත 30ක් අද වැය කරනවා, වැටුප් සහ ෙව්තනවලට. 
රුපියලක් ගත්ෙතොත් ශත 28ක් වැය කරනවා, ණය සහ ෙපොලී 
ෙගවීම්වලට. රුපියලක් ගත්ෙතොත් ශත 16ක් වැය කරනවා, 
කුටුම්භ -සමෘද්ධි හා ෙපොෙහොර- සහනාධාරවලට. ඒ අනුව 
රුපියලකින් ශත 74ක්ම වැය වන්ෙන් ෙමන්න ෙම්වාටයි. 
සංවර්ධන වැඩවලට ඉතිරි වන්ෙන් රුපියලකින් ශත 26ක් පමණයි.  
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අද පාග්ධන වියදම්වලට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
1980 වර්ෂෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට 
සියයට 24ක්ව තිබුණු පාග්ධන වියදම්, 2012 වර්ෂෙය් සියයට 4.9 
දක්වා පහළට බැහැලා තිෙබනවා. 

අද පුනරාවර්තන වියදම සියයට 14.4යි. ෙම් රාජ්ය ආෙයෝජනය 
අඩු වීම බරපතළ පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන් පාග්ධන ආෙයෝජනය 
අඩු ෙවනවා කියන්ෙන් නියත වශෙයන් රෙට් ජනතාවට 
ආෙයෝජනෙය් පතිලාභ, ආෙයෝජනෙය් පතිඵල අහිමි ෙවනවා 
කියන එකයි. ආෙයෝජන ඌනතාෙව් හිඟය පියවන්න ෙමොකක්ද 
තිෙබන කියා මාර්ගය? අද රජයට කිසිම පැහැදිලි පගතිශීලි කියා 
මාර්ගයක් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් මා කථා කරන්න කැමැතියි ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ගැන. රජය ෙබොෙහොම උජාරුවට කියනවා, රුපියල් 
350ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්න ෙම් ආර්ථික 
කළමනාකරණය ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඇත්ත 
කථාව ෙමොකක්ද? ෙපොෙහොර සහනාධාරයක් ලබා දුන්නා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරෙයන් අක්කරයකට ලබා ෙදන ෙපොෙහොර 
පමාණය අද කප්පාදු කරලා. එදා දුන්නා, අක්කරයකට යූරියා 
කිෙලෝ 125ක්, MOP කිෙලෝ 45ක්, TSP කිෙලෝ 45ක්. අද කීයද 
ෙදන්ෙන්? අද ෙදන්ෙන් යූරියා කිෙලෝ 90යි, MOP කිෙලෝ 30යි, 
TSP කිෙලෝ 35යි. කිෙලෝ 60කින් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපලා 
මහා ෙලොකුවට කියනවා ෙපොෙහොර ලබා ෙදනවා කියලා. 
එපමණක් ෙනොෙවයි. වී ෙගොවියාට වාෙග්ම අෙනකුත් ෙබෝග වගා 
කරන ෙගොවීන්ටත්, ෙත් කර්මාන්තයටත්, ෙසසු කර්මාන්තවලටත් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදනවා කියලා රජය උජාරුවට කථා 
කළාට අද මුළු රෙට්ම ෙපොෙහොර හිඟයක් ඇති ෙවලා. ඇයි 
ෙපොෙහොර හිඟය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්? රජය ෙපොෙහොර 
ෙගන්වන ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට ෙපොෙහොරවලට අදාළ 
සහනාධාර මිල ෙගවලා නැහැ. බවර් ආයතනයට ෙගවලා නැහැ 
රුපියල් ෙකෝටි 243ක්. Hayleys Agro Fertilizer (Pvt.) Limited  
ආයතනයට ෙගවලා නැහැ රුපියල් ෙකෝටි 150ක්. CIC Agri 
Businesses (Pvt.) Limited එකට ෙගවලා නැහැ රුපියල් ෙකෝටි 
312ක්. AgStar Fertilizers PLCවලට ෙගවලා නැහැ, රුපියල් 
ෙකෝටි 106ක්. ෙම් මුදල් ෙනොෙගවපු නිසා තමයි අද ෙපොෙහොර 
හිඟයක් අෙප් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, ගරු මුදල් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. 
ෙමන්න ෙම්කටත් ෙපොඩ්ඩක් සවන් ෙදන්න. ඔබතුමන්ලා ෙම් රටට 
ෙපොෙහොර ෙගන්වන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? චීනෙයන්, ඇල්ජීරියාෙවන් 
ෙමොෙරොක්ෙකෝෙවන් සහ මැද ෙපරදිග රටවලින්. අමනාප ෙවන්න 
එපා ෙමෙහම කිව්වාට. ෙගන්වන්ෙන්  පමිතිෙයන් ෙතොර 
ෙපොෙහොර; බාල ෙපොෙහොර. බාල ෙපොෙහොර ෙගන්වන නිසා තමයි 
අද වකුගඩු වසංගතය මුළු රටම ෙවලා ෙගන තිෙබන්ෙන්. එක 
පෙද්ශයක් පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු රටම ෙවලා ෙගන තිෙබනවා. 
පමිතිෙයන් යුක්ත වූ ෙපොෙහොර ඇයි ෙගන්වන්න බැරි? ඇයි, 
ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ෙපොෙහොර ෙගන්වන්න බැරි? ඇයි, 
ඇෙමරිකාෙවන් ෙගන්වන්න බැරි? ඇයි, රුසියාෙවන් ෙගන්වන්න 
බැරි? බාල ෙපොෙහොර ෙගන්වමින් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන 
ෙබොරුවට පම්ෙපෝරි ගහන එක හරි ෙදයක්ද? සත්යවාදීද?  එෙහම 
නම් රජය කියාත්මක කරන වගා ලංකා වගා සංගාමෙයන් පටන් 
ගත්තු "අපි වවමු - රට නඟමු" කියන පතිපත්තිය අද පරිවර්තනය 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙහොරකම් කරමු, ෙකොමිස් ගහමු, පගා ගහමු, රට 
කමු, රටම වනසමු කියන පතිපත්තිය බවට. වගා ලංකා වගා 
සංගාමයත්, අපි වවමු - රට නඟමු කියන පතිපත්තියත් අද එෙසේ 
පරිවර්තනය ෙවලා හමාරයි. ඒකයි සත්ය කථාව.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම් ජනතාවාදී, පගතිශීලි, 
ජනහිතකාමී රජය පසු ගිය දවස්වල විපතට පත් වුණු රෙට් 
ජනතාවට සලකපු ආකාරය අපි දැක්කා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
හැෙමෝම පිළිගන්නවා කාලගුණික තත්ත්වයන්, ෙද්ශගුණික 

තත්ත්වයන් පාලනය කරන්න රජයකටවත්, විපක්ෂයකටවත් 
කියාත්මක වන්න බැහැ කියා. නමුත් ජනතාව විපතට පත් වන 
ෙකොට විපතට පත් වුණු අයට සහන ලබා දීෙම් පැහැදිලි 
යන්තණයක් රට තුළ තිෙබන්න ඕනෑ. 2004 වසෙර් පුද්ගලයන් 
50,000කට ආසන්න පමාණයක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා සුනාමි 
ව්යසනෙයන්. ඒ ව්යසනෙයන් පස්ෙසේ අපි ෙහොඳ ෙහොඳ පාඩම් 
රැසක් ඉෙගන ගත්තා. නමුත් මම කැමතියි ෙම් රජය පාඩම්  ඉෙගන 
ගත්තු ආකාරය ගැන පුංචි කාරණාවක් ඉදිරිපත් කරන්න.  

අපි ඊෙය් දවෙසේ දැක්කා, අෙප් ධීවර ඇමතිතුමා කියවා ෙගන, 
කියවා ෙගන, කියවා ෙගන ගියා, ධීවර අමාත්යාංශෙයන් ලබා 
ෙදන සහන ගැන. ගිරා ෙපෝතකෙයක් වාෙග් කියවා ෙගන ගියා. 
අපිට ෙපොඩි පශ්නයක්වත් අහන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.  

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන කාලගුණ 
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියනවා, හවස හතර වන ෙකොට 
අවදානම් පණිවුඩය නිකුත් කළා කියලා. ධීවර  අමාත්යාංශය 
කිව්වා,  4.00ට නිකුත් කළාට ඒ අයට පණිවුඩය ලැබුෙණ් ඊ ළඟ 
දවෙසේ උෙද් පාන්දර 2.00ට කියලා. බලපිටිය, ෙබ්රුවල, 
රත්මලාන, ෙදහිවල, ෙමොරටුව යන පෙද්ශවල සංචාරය කරලා 
ධීවරයන්ෙගන් මම පශ්නයක් ඇහුවා,  ධීවර අමාත්යාංශයට 
ෙව්ලාවට පණිවුඩය ලැබුණා නම් පණිවුඩය නිකුත් කරන 
යන්තණයක් තිෙබනවාද කියලා; ඔබලාට පණිවුඩය ලැෙබන 
විධියක් තිෙබනවාද කියලා. ෙමොකක්ද ඒ අය කිව්ෙව්?   එෙහම 
වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ කියලා කිව්වා.  

දිස්තික් ධීවර නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා, DFO - District 
Fisheries Officer - කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙකොට්ඨාස ධීවර 
පරීක්ෂකවරෙයක් ඉන්නවා, Fisheries Inspector කියලා. ෙම් 
DFO ලා, ධීවර පරීක්ෂකලා ධීවර සමිති හරහා ජනතාවට ෙම් 
අවදානම පිළිබඳ පණිවුඩය ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද 
කියලා ඇහුවාම ධීවර ජනතාව කියනවා, "අෙන්! එෙහම කිසිම 
වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ, අපි දැන ගත්ෙතොත් දැන ගන්ෙන් 
මාධ්යවලින් පමණයි" කියලා. බලන්න විහිළුව. නමුත් අපි දැක්කා, 
ඇමතිවරු ෙදන්ෙනක් "මෙග් ෙනොෙවයි, ෙමයාෙගයි වරද.  මෙග් 
ෙනොෙවයි, අහවලාෙගයි වරද" කියමින් ෙපොර කුකුළන් වාෙග් 
ෙකොටා ගන්නවා. හැබැයි අද දවෙසේ ෙම් ෙමොෙහොත වන විටත්, ෙම් 
පණිවුඩය ලබා දීමට පැහැදිලි යන්තණයක් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරනවා, සියයට 
6.4 ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරනවා 
2016 වන ෙකොට ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 4,000ක් -රුපියල් 
ෙනොෙවයි- කරනවාය කියලා. හැබැයි ෙමච්චර ආර්ථික 
ආශ්චර්යයක් උදා කරන අෙප් ෙම් ශී ලංකා මාතෘ භූමිෙය්, රජෙය් 
වරදින්, ධීවර අමාත්යාංශෙය් වරදින්, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් වරදින්, කාලගුණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වරදින් 
පුද්ගලයින් ධීවර රක්ෂාවට ගිහිල්ලා -මුහුදු රක්ෂාවට ගිහිල්ලා-  
දිය රකුසාත් සමඟ ෙපොර බදලා ජීවිත අහිමි කර ගන්න ෙකොට 
මරණයකට තක්ෙසේරුව කීයද? රුපියල් ලක්ෂයයි. ෙමොන 
විළිලජ්ජා නැති ෙදයක්ද? ෙමොන නින්දිත ෙදයක්ද? රජෙය් 
ෙනොහැකියාව නිසා, රජෙය් අකාර්යක්ෂමතාව නිසා මරණයක් සිදු 
වන ෙකොට ඒක තක්ෙසේරු කරන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂයකට පමණද 
කියලා මම අහන්න කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊට අමතරව ෙම් හැම මළ ෙගදරකටම 
රුපියල් 15,000ක ෙසොච්චමක් දීලා තිෙබනවා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයා.  ෙහොඳට මතක තියා ගන්න, ෙම් ජීවිත අහිමි වුණු 
පුද්ගලයන් තමයි ඒ පවුල්වල ආදායම් උපයන්නා. ඒ ආදායම් 
උපයන්නාෙගන් ෙම් පවුෙල් සාමාජිකයන් යැෙපනවා. ඒ ගෘහයට 
ආදායම් ලබා ෙදන පුද්ගලයාෙග් ජීවිතය අහිමි වන ෙකොට ඒ 
ගෘහෙය් ෙසසු සාමාජිකයන්ෙග් අනාගතය ආරක්ෂා කරන්නට, 
සුරක්ෂා කරන්නට, ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබන වැඩ 
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පිළිෙවළ?   ඇයි, ඒ අයට ජීවෙනෝපාය ෙවනුෙවන් සහනාධාරයක් 
ලබා ෙදන්නට බැරි?  

ධීවර ඇමතිතුමා කියනවා අපට ඇහුණා, ජීවිතාරක්ෂක කබා 
ලබා දීලා තිෙබනවායි කියලා. ජීවිතාරක්ෂක කබා ලබා දීලා 
තිෙබනවාලු!  මට මතකයි, එතුමා පකාශ කළා, ජීවිතාරක්ෂක කබා 
50,000ක් ෙබදලා තිෙබනවායි කියලා.  හැබැයි, කැටි වළාකුළුවල 
ඉන්න ෙකොට ජීවිතාරක්ෂක කබා 50,000ක් ෙබදලා තිෙබනවා.  
බිම් මට්ටමට  බැහැලා කබා ලැබුණාද කියලා  අහන ෙකොට 
"අෙන්! මහත්තෙයෝ එකක්වත් අපට ලැබුෙණ් නැහැ" යි කියනවා. 
ෙම්වා තමයි බිම් මට්ටෙම් දත්ත. හැබැයි ජීවිතාරක්ෂක කබා 
ධීවරයාට ලබා ෙනොදුන්නාට ෙම් රජය නම් අධිෙපෝෂණ කබා 
පැළඳ ෙගන සිටිනවා; දූෂණ කබායන් පැළඳ ෙගන සිටිනවා; 
ෙකොමිස් කබා පැළඳ ෙගන සිටිනවා. ෙහොරකම්, වංචා කියන කබා 
ටික නම් ෙහොඳට පැළඳ ෙගන සිටිනවා,  මැති ඇමතිවරු පමුඛ ෙම් 
රජය.  ඒ කබායන් ෙහොඳට පැළඳ ෙගන ලජ්ජා නැතුව  ෙම් 
උත්තරීතර සභාවට ඇවිත් කියනවා, ජීවිතාරක්ෂක කබායන් 
50,000ක් ධීවරයන්ට ලබා දුන්නා කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දන්නවාද, අද විහිළුෙව් තරම? ඊෙය් මහ 
ෙලොකුවට  පම්ෙපෝරි ගැහුවා, ධීවරයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරයක් 
ලබා ෙදනවා කියලා. ඔබතුමාත් ෙම් ගැන දන්නවා ඇති, ගරු සරත් 
අමුණුගම මැතිතුමනි.  ෙමොකද, ඔබතුමා ෙන් මුදල් release  
කරන්ෙන්. මම වගකීෙමන් කියනවා, මැයි මාසයටයි, ජූනි 
මාසයටයි ෙම් ෙමොෙහොත වන විටත් ධීවරයන්ට ලබා ෙදන ඉන්ධන 
සහනාධාරය ලබා දීලා නැහැ කියලා.  ෙම්කද, ආශ්චර්යය? මහින්ද 
චින්තනෙය් මහා මහිමය ෙම්කද කියලා මම අහන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එපමණක් ෙනොෙවයි. අද 
කථික මහත්වරුන් ගණනාවක් සමාජ සුබසාධනය ගැන මහ 
ෙලොකුවට කථා කළා. අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට ෙකොතරම් මුදල් ෙවන් 
ෙවනවාද, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට ෙකොතරම් මුදල් ෙවන් ෙවනවාද 
කියන එක ගැන කිව්ව ඒ කථා අපට ෙහොඳින් ඇහුණා. ඒ වාෙග්ම 
"මහින්ද චින්තන අලුත් ශී ලංකාවක්" පතිපත්ති පකාශනෙය්  
63වන පිටුෙව් ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා:   

"නිදහස් අධ්යාපනය සඳහා අෙප්  දරුවන්ට ඇති අයිතිය  කිසිෙසේත් අෙහෝසි 
ෙනොකරමි." 

ඒ යනාදී වශෙයන් නිදහස් අධ්යාපනය ආරක්ෂා කිරීම ගැන 
ෙම් රජය ෙහොඳට පම්ෙපෝරි ගහනවා. හැබැයි, ගරු මුදල්  හා 
කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය  ඇමතිතුමනි, අද ෙම් රජය  අධ්යාපනය 
සඳහා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් ෙවන් කරන පතිශතය එන්න 
එන්නම අඩු කර ති ෙබනවා. ෙම් මහින්ද චින්තනය පටන් ගත්තු 
දවෙසේ ඉඳලා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට 
අධ්යාපනයට ෙවන් කළ මුදල එන්ට එන්ටම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
මම ෙම් කියන්ෙන් මහ බැංකු වාර්තාවලිනුයි. ඒ පතිශතය 2006 දී  
2.67යි; 2007 දී 2.59යි; 2008 දී 2.27යි; 2009 දී  2.08යි; 2010 දී 
1.86යි; 2011 දී 1.86යි; 2012 දී 1.8යි. ෙකොෙහොමද චින්තනෙය් 
ආශ්චර්යය? අධ්යාපනයට ෙම් වාෙග් තුන්වන පන්තිෙය් 
සැලකිල්ලක් ලබා ෙදන්ෙන් ඇයි කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
අහනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට 
අධ්යාපනයට ලබා ෙදන මුදල අඩු ෙවමින් පවතිනෙකොට අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් පාදඩකම නම් වර්ධනය ෙවනවා. ඇමතිවරුන්ෙග්, 
පළාත් සභා මන්තීවරුන්ෙග් බලපුළුවන්කාරකම් අතට අරෙගන 
සන්ධානෙය් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන්ෙග් පුත්තුත් ගිහිල්ලා 
විදුහල්පතිවරුන්ට ගුටි බැට ෙදන යුගයකයි  අද අපි ඉන්ෙන්. 
පළාත් සභා මන්තීවරු පාසල්වලට ගිහිල්ලා ගුරුවරියන්ට, ගුරු 
ක්ෙෂේතයට කරන අපහාසය, අවමානය මුළු ලංකාවම දන්නා  
කාරණයක්. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් සිටින ෙම් ෙමොෙහොෙත්  

ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ගැන මම තවත් යමක්  කියන්න ඕනෑ. අෙප් 
රෙට් පාසල්වලින් සියයට 18කට විදුලිය නැහැ; සියයට 15කට 
ජලය නැහැ; සියයට 11කට වැසිකිළි නැහැ; සියයට 66කට 
පුස්තකාල නැහැ; සියයට 67කට  පරිගණක  විද්යාගාර නැහැ; 
සියයට 72කට සාමාන්ය ෙපළ  විද්යාගාර නැහැ; සියයට 92කට 
උසස් ෙපළ විද්යාගාර නැහැ; සියයට 36කට කීඩා  පිටි නැහැ. 
ෙමන්න දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය! ෙමන්න ආර්ථික  වර්ධනය! 
ෙමන්න ඒක පුද්ගල ආදායම! ඔබතුමන්ලා ෙම්වා ගැන  අවධානය 
ෙයොමු කරන්ෙන් නැද්ද කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය  
ක්ෙෂේතය  ගැනත් බලමු. "මහින්ද චින්තන අලුත් ශී ලංකාවක්" 
පතිපත්ති පකාශනෙය්  61වන පිටුෙව් ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා:  

"නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය  සුරැකීම මෙග් වගකීම වන අතර  උස් - පහත් 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව සෑම ෙදෙනකුටම යහපත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක්  ලැබීමට 
ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීම මාෙග්  වගකීමයි."  

2005 දී "මහින්ද චින්තන අලුත් ශී ලංකාවක්" පතිපත්ති 
පකාශනෙය් ඒ විධියට පකාශ කරලා ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද ඇමතිතුමනි? 2006 ඉඳලා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් හැටියට ෙසෞඛ්ය  ක්ෙෂේතය සඳහා ෙවන් කරන මුදල් 
එන්ට එන්ටම කප්පාදු කර තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් හැටියට ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සඳහා මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් ෙම් විධියටයි. 2006 දී  1.97යි; 2007 දී  1.92යි;         
2008 දී  1.69යි; 2009 දී  1.48යි; 2010 දී  1.32යි; 2011දී 1.36යි; 
2012 දී 1.31යි. එන්ට එන්ටම කප්පාදුෙව් පගතියක් නම් 
තිෙබනවා; කප්පාදුෙව් වර්ධනයක් තිෙබනවා. ජනතාවට සහන 
ලබා දීෙම් සියලුම අවස්ථා අහිමි කරලා අද රාජ්ය තන්තය තුළ  
වැජෙඹන සුළු ෙකොට්ඨාසයක් ෙම් රෙට් රාජ්ය සම්පත් තම 
තමන්ෙග් බලපුළුවන්කාරකම්වලින් තමන්ෙග් අධිෙපෝෂණය 
සඳහා ෙයොදවා ගන්නා යුගයක ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම අහන්න 
කැමැතියි, ෙම් ආශ්වර්යවත් ආණ්ඩුවට හිතක් පපුවක් නැද්ද කියා. 
ෙම් රෙට් ජනතාව විඳින දුක පිළිබඳව, ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා 
දිය යුතු සමාජ සුබසාධනය පිළිබඳව, ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දිය 
යුතු සමාජ සුබසාධන රාජ්යය ස්ථාපනය කිරීම පිළිබඳව, ශක්තිමත් 
කිරීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාට හිතක් පපුවක් නැද්ද කියා මම  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහනවා. අෙප් රෙට් ජනතාවට සහන ලබා ෙදන 
ආයතන, ජනතාවෙග් සුඛ විහරණය උෙදසා ඇප කැප ෙවලා 
තිෙබන ආයතන මහා පරිහානියකට, මහා අගාධයකට ඇද 
වට්ටවමින් තිෙබන යුගයක ආණ්ඩුව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

ආණ්ඩුව සම්පූර්ණ අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙවත. අද රෙට්ම 
පමුඛතාව ෙවලා තිෙබන්ෙන් පළාත් සභායි. ජනතාව ජීවත් කරවීම 
ෙනොෙවයි. ෙගවල් හැදීම  ෙනොෙවයි. ජනතාවෙග් සුඛ විහරණය 
ෙනොෙවයි. ෙසෞඛ්ය   ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් කිරීම ෙනොෙවයි. 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ශක්තිමත්  කිරීම  ෙනොෙවයි. විරැකියාෙවන් 
ෙපෙළන තරුණ පරපුරට  රැකීරක්ෂා ලබා දීම ෙනොෙවයි. අද 
රජෙය් පමුඛතාව ෙවලා තිෙබන්ෙන් පළාත් සභා පිළිබඳව  
සාකච්ඡාවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊෙය් දවෙසේද ෙකොෙහේද 
විමල් වීරවංශ 

 

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

 මැතිතුමා පතිඥාවක් ෙදනවා මා දැක්කා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ඉඩම් බලතල අහිමි කිරීම, ෙපොලිස් 
බලතල අහිමි කිරීම, පළාත් ෙදක ඒකාබද්ධ කිරීෙම් බලතල අහිමි 
කිරීම ආදී ෙකොන්ෙද්සි ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර, උතුරු පළාත් 
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 
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සභා ඡන්දයට ෙපර ෙම් සංෙශෝධන කියාත්මක ෙනොකෙළොත් 
එතුමා ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් ෙවනවාය  කියන එක පැහැදිලිවම 
පකාශ කළා. ෙම් ගැන ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියා මා 
අහන්නට කැමතියි. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට -පළාත් සභා කමයට- ඔබතුමන්ලාෙග් විසඳුම 
ෙමොකක්ද? රජෙය් මතය ෙමොකක්ද? විවිධ පුද්ගලෙයෝ දම්මලා, 
ජනතාව අවුස්සා, ජාතිෙභ්දය, ආගම් ෙභ්දය, ෙද්ශපාලන ෙභ්දය 
ෙම් හැම ෙභ්දයක්ම ඇති කර ෙම් රෙට් පධාන ජාතික පශ්නවලින් 
ජනතාවෙග් අවධානය සඟවන එකද ෙම්  දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන කියන කයිවාරුෙව් පතිඵලය? අප 
හැෙමෝම දන්නවා, විමල් වීරවංශ  

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

මැතිතුමා  ඔය කියන ෙදය කරන පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි; බෑන් කී 
මූන්ට විරුද්ධව උපවාසයක් කරලා, බිස්කට් පැකට් එකයි වතුර 
ෙබෝතලයයි පිටිපස්ෙසේ තියාෙගන මහ උජාරුවට මහ ඓතිහාසික 
ෙබොරුවක් කියාත්මක කළ පුද්ගලෙයක් බව. නමුත් එතුමා අද 
පතිඥාවක් දී තිෙබනවා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Madam, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Madam, he is referring to the conduct of an Hon. 

Member and a Minister of this House, which, he should 
know, cannot be done. He cannot cast aspersions as he 
wants. Let him learn the Standing Orders properly. -

[Interruption.] වග කීෙමන් පකාශ කරන්න. නිකම් කටට එන 

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

[බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙබොරුකාරයා - 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
පාර්ලිෙම්න්තු රීතීන්වලට ෙනොගැළෙපන යමක් තිෙබනවා නම් 

ඒවා ඉවත් කරන්න මා නිෙයෝග  කරනවා.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා පැහැදිලිවම පකාශ 

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

මැතිතුමා ඊෙය් දවෙසේ පැහැදිලි පතිඥාවක් ෙදමින්, දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ෙවනස් කිරීම් ෙනොකෙළොත් 
එතුමා අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් ෙවනවාය කිව්ව 
කාරණයයි. උතුෙර් ඡන්දයට ෙපර පළාත් සභා කමය තුළ තිෙබන 
ඉඩම් බලතල, ෙපොලිස් බලතල, පළාත් සභා ෙදක ඒකාබද්ධ 
කිරීෙම් බලතල අෙහෝසි ෙනොකෙළොත් එතුමා ෙම් රජෙයන් ඉවත් 
ෙවනවාය කියා පකාශ කළා. එතුමා ඉවත් ෙවනවාද, එෙසේ 
නැත්නම් ෙම් රජය දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට තවත් සං ෙශෝධන එකතු කරනවාද කියන එක අප 
බලාෙගන ඉන්නවා. හැබැයි, රෙට් පමුඛතාව පළාත් සභා කමය 
ෙනොෙවයි. රෙට් පමුඛතාව දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙනොෙවයි. රෙට් පමුඛතාව රෙට් අධ්යාපනයයි. රෙට් 
පමුඛතාව රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයයි. රෙට් පමුඛතාව -ආර්ථික 
වර්ධනය ගැන ෙබොරු පම්ෙපෝරි ගැහුවාට- රෙට් ජනතාවට සමෙසේ 
වරපසාද, පතිලාභ ෙබදීයන ආර්ථික වර්ධනයයි. ෙමොන විහිළුවක්ද 
ෙම් ආර්ථික වර්ධනය?  රෙට් ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20 රෙට් 
ජාතික ආදායෙමන් සියයට 53ක් භුක්ති විඳිනෙකොට දුප්පත්ම 
සියයට 20 භුක්ති විඳින්ෙන් රෙට් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 04ක් 
වැනි ෙසොච්චමක් පමණයි. ආර්ථික වර්ධනය ගැන ෙලොකුවට 
පම්ෙපෝරි ගහනවා. ෙකොතරම් පම්ෙපෝරි ගැහුවත් අද ආදායම් 
විෂමතාවක් තිෙබනවා. අද සම්පත් ෙබදී යා ෙම් විෂමතාවක් 
තිෙබනවා. ඇති හැකි, නැති බැරි පරතරය පුළුල් වන -වැඩි ෙවන- 
යුගයක් අද තිෙබනවා. 

ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා වර්තමාන ආණ්ඩුෙවන්, 
ෙබොරුවට  දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය, පළාත් 
සභා කමය  ෙපන්වලා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් ඇස් බැන්දුම් 
ෙද්ශපාලනය කියාත්මක කරනවා ෙවනුවට, ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ජනතා ෙසේවාව, ජනාධිපතිවරණ ෙදකකදී 
ෙම් රෙට් ජනතාවට දුන් පතිඥා ටික ඉටු කරන්න කියලා.  

පාසල් දරුවන්ට දිවා ආහාරය ලබා දීම ගැනත් මා කියන්න 
ඕනෑ. අෙප් ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
ලජ්ජයි කියන්න, දිවා ආහාරය ලබා ෙදන්ෙන් හතළිස් ලක්ෂයක් වූ 
පාසල් ළමයින්ෙග්න් සියයට 27කට. රෙට් අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පාසල් යන දූ දරුවන්, ආහාර ලබා ෙදන 
දරුවන්, ආහාර ලබා ෙනොෙදන දරුවන් වශෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ආහාර ලබා ෙදන දරුවන් සියයට 27ක් ඉන්නවා. 
ආහාර ලබා  ෙනොෙදන දරුවන් සියයට 73ක් ඉන්නවා. බලන්න, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් උස් පහත් ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව පාසල් යන දුවා දරුවන්ට දිවා ආහාර මුද්දරය ලබා දුන්නා. 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න අස්වර් මැතිතුමා එයට සාක්ෂි දරනවා.  
ෙම් රෙට් පාසල් යන දූ දරුවන් හතළිස්තුන් ලක්ෂයකට උස් පහත් 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව  නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා දුන්නා. මෙග් පියාණන් 
පත් කරපු අස්වර් මැතිතුමා ඒ බව ෙහොඳාකාරවම දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
විෙශේෂෙයන්ම පකාශ කරනවා,- [බාධා කිරීමක්] මම දන්නවා, 
සත්යය කථා කරන ෙකොට ඉන්න බැහැ; පුටු රත් ෙවන බව. ඇත්ත 
කථා කරන ෙකොට පුටු රත් ෙවනවා. පුටු රත් ෙවන ෙකොට 
ඉෙබ්ටම නැඟිෙටනවා.  එදා ෙම් රට  ෙදපැත්ත පත්තු ෙවන 
විලක්කුවක් ෙවලා තිබියදීත් ෙම් රෙට් සුබසාධන කප්පාදුවක් 
කියාත්මක වුෙණ් නැති බව.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2009 මැයි 18වැනි දා ඒ නීච -නින්දිත- ෙකොටි තස්තවාදී 
පභාකරන්ෙග් මරණයත් සමඟ අෙප් රට ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් 
උදා වුණා, සංවර්ධන පිම්මක් ඇති කරන්න; ජාති ෙභ්දය තුරන් 
කරන්න; ඉස්ලාමීය පල්ලි, හින්දු ෙද්වස්ථාන, කෙතෝලික -
කිස්තියානි- ෙද්වස්ථාන, ෙබෞද්ධාගමික පන්සල් කුඩු කරන යුගය 
ඉවත් කරන්න; සර්ව ආගමික සිද්ධස්ථාන ෙගොඩ නඟන යුගය 
ආරම්භ කරන්න; ජාති අතර, ආගම් අතර, ජනතාව අතර, 
සෙහෝදරත්වය, සංහිඳියාව, මිතශීලිත්වය වර්ධනය කරන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

ඒ ළබැඳියාව, සබැඳියාව තුළින්, ෙම් රෙට් සැබෑ ජාතික 
සමගියක් තුළින්  සැබෑ ආශ්චර්යවත් ශී ලංකාවක් ෙගොඩ නඟන්න 
ෙම් රජයට අවස්ථාවක් ලැබුණා. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
අවසාන ෙමොෙහොෙත් විෙශේෂෙයන්ම බුදු වදනක් සිහිපත් කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

  

"අක්ෙකොෙධන ජිෙන ෙකොධං - අසාධුං සාධුනා ජිෙන 
  ජිෙන කදරියං දාෙනන - සච්ෙචන අලිකවාදිනං" 
 
 එහි ෙත්රුම ෙමෙසේයි. 

"ෙකෝධ කරන්නා ෙකෝධ ෙනොකිරීෙමන් දිනිය යුතුය. 
අසත්පුරුෂයා සත්පුරුෂකමින් දිනිය යුතුය. මසුරා දීෙමන් - 
ත්යාගෙයන් දිනිය යුතුය. ෙබොරු කියන්නා සත්යෙයන් දිනිය 
යුතුය." 

ඒ නිසා මම ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා. සත්යය 
ජයගහණය කරවන්නට නම්, එදා ෙව්දිකාවක් ෙව්දිකාවක් පාසා 
කියමින් ෙම් රෙට් ජනතාව මුළා කරන්නට ඉදිරිපත් කරපු මහින්ද 
චින්තනය සහ මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් තිෙබන ෙපොෙරොන්දු  
සියල්ලක්ම අකුරටම කියාත්මක කරන්නට කටයුතු කරන්න. ඒක 
ඔබලාෙග් වගකීම බව මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

 

[අ.භා. 5.42] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මුදල් නීති පනෙත් 35වැනි 

වගන්තිෙය් 422වැනි අධිකාරෙය් දැක්ෙවනවා, යම් කිසි මුදල් 
වර්ෂයක් අවසානෙය්දී මාස හතරක් ගත ෙවන්න පථම ඒ පිළිබඳ 
වාර්තාවක් මුදල් විෂය බාර අමාත්යවරයාට භාර දිය යුතුය කියලා. 
මුදල් නීති පනෙත් 422වැනි අධිකාරයට අනුව ෙම් ඉදිරිපත් 
වන්ෙන් ශි ලංකාෙව් 63වැනි වාර්ෂික වාර්තාවයි.  යම් කිසි 
ආර්ථිකයක සාර්ව දෘෂ්ටියකින් ගත්තාම ෙමය, රෙට් නිමවුම, 
ආදායම, ෙසේවා නියුක්තිය, මිල මට්ටම, ෙගවුම් ෙශේෂය, ඉතුරුම්, 
ආෙයෝජන යනාදිය පිළිබඳ දිසාව, රටාව, සංයුතිය හා එහි 
උපනතින් ෙපන්වන වාර්තාවක්. ෙම් වාර්තාව සකස් කිරීම ශී ලංකා 
මහ බැංකුවට අභිමතානුසාරි ආකාරයට කරන්න බැහැ. ෙලෝකෙය් 

ඉතා  දියුණු රටවල දීර්ඝකාලීන ආර්ථික විශ්ෙල්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණවල පතිඵල ෙලස ආර්ථික විද්යාඥයන් විසින් සාදා ගත් 
නියම හා කමෙව්දයන්ට අනුව, සම්මතයකට අනුව තමයි  ජාතික 
ගිණුම් සකස් කරන්ෙන්.    

ඇතැම් ගරු මන්තීවරු පකාශයට පත් කළා, ෙම් වාර්තාෙව් 
සංඛ්යා දත්ත කමෙව්ද පිළිබඳ  විශ්වාසනීයභාවය අඩුයි කියලා. 
ඒක හුදු ෙනොදැනුවත්කම නිසා ඇති වන තත්ත්වයක්.  කිසිෙසේත් ඒ 
සම්පදායන්ට පිටින් ගිහිල්ලා මහ බැංකුවට ෙම් ගිණුම් තැබීෙම් 
කාර්ය භාරය කරන්න බැහැ. මා උදාහරණයක් කියන්නම්. යම් 
කිසි රටක් ෙලෝකෙය් අෙනක් සියලුම රටවල් සමඟ කරන 
ගනුෙදනු පිළිබඳව හර හා බැර වශෙයන් කමානුකූලව දක්වන 
ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. එය තමයි අන්තර් ජාතික ෙගවුම් තුලාව. 
ෙගවුම් ෙශේෂෙය් ජංගම ගිණුම, ෙගවුම් ෙශේෂෙය් සංකාම ගිණුම, 
ෙසේවා ගිණුම, පාග් ධන ගිණුම, එහි ගැළපීම් කරන ආකාරය, එහි 
හිඟයක් ෙහෝ අතිරික්තයක් ඇති වීම, අතිරික්තය විෙද්ශ ණය, 
විෙද්ශ ආධාර සහ අෙනක් ෙද්වල්වලින් පියවා ගැනීම,  වර්ෂ 
අවසානෙය් දී සමස්ත ෙගවුම් තුලාව තුලනය වීම යනාදිය පිළිබඳ 
පුළුල් ගැඹුරු ෙගවුම් ෙශේෂ අධ්යයනයක් කරන ෙකනකු  මිසක් 
ෙවන ෙකනකු ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය ෙහෝ අතිරික්තය ගැන කථා 
කිරීම හුදු වචන පාවිච්චි කිරීමක් පමණයි.   ජාත්යන්තර සම්මත 
මිනුම් අනුව අර්ථ ශාස්තය ඉතාම ගැඹුරින් විගහ කරලා, අෙප් 
රෙට් මධ්ය විද්යාල, මහා විද්යාල හරහා විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය 
ලබපු, විවිධ රටවලට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව විවිධ දැනුම් සම්භාරයක් 
එකතු කරගත් ආචාර්ය, පශ්චාත් උපාධි යනාදිය ලබා ගත් විද්වත් 
පිරිසක් තමයි මහ බැංකු වාර්තාව සකස් කිරීම සඳහා දායක 
වන්ෙන්. ඒ සම්මතයන්ට අනුව ඔවුන්ෙග් ශාස්තීය දැනුමට ගරු 
කළ යුතුයි. ඒ නිසා ෙම් කථා කරන ෙද් ඇතුළත් හැන්සාඩ් 
වාර්තාව  විවිධ විද්වතුන් හා එම ක්ෙෂේත පිළිබඳ බුද්ධිමතුන් 
කියවන බවත් කල්පනාවට ගනිමින්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවයට 
ඉතා ඉහළ අගයක් ඇති වන ආකාරයට මහ බැංකු වාර්තාව 
විශ්ෙල්ෂණය කිරීම ඵලදායක වනවා ෙමන්ම එය මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් වගකීමකැයි මා විශ්වාස කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ෙවනස් වීම හැර 
අෙනකුත් සියලු ෙද් ෙවනස් ෙවනවා.  ජාතික ගිණුම් හා මහ බැංකු 
වාර්තා  සකසන විට, ෙම් වර්ෂ හැටතුන තුළ දී ඒ ඒ අවස්ථා වලදී 
ඇති වුණු ෙවනස්කම් ගණනය කිරීම්ද  සිදු වනවා. සමහෙරකුට 
හිෙතන්න පුළුවන්, ෙම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය හදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද,  ඒක පුද්ගල ආදායම හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒක 
පුද්ගල ආදායම කියන්ෙන් ෙමොකක්ද, වර්ධන ෙව්ගය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා. ෙකනකුට ඒ ගැන කියන්න පුළුවන්. ඕනෑම 
ෙකෙනකුට ඒ ගැන ලියන්නත් පුළුවන්. නමුත් සමස්ත රෙට් 
නිමැවුම ෙකොෙහොමද කියන එක ගණනය කිරීම සම්මතයකට 
අනුවයි  සිදු වන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ෙවෙළඳ 
ෙපොළ හරහා මුදලින් සිදු වන ගනුෙදනු තිෙබනවා. එක් පැත්තකට 
මුදල් පවාහයකුත්, ඊට පතිවිරුද්ධ දිසාවට මූර්ත පවාහයකුත් සිදු 
ෙවනවා නම්, එක අතකට මුදල් පවාහයකුත්, ඊට පතිවිරුද්ධ 
දිසාවට මූල්ය පවාහයකුත් සිදු වන ගනුෙදනුවලට කියනවා, 
ඵලදායී ආර්ථික ගනුෙදනු කියලා. ෙම් සමස්ත ජාතික ගිණුම් 
හදන්ෙන් ඵලදායී ආර්ථික ගනුෙදනු කියන ඒවා පදනම් 
කරෙගනයි. එක් අතකට මුදල් පවාහයකුත්, ඊට පතිවිරුද්ධ 
දිසාවට මුල්ය පවාහයකුත් සිදු වන්ෙන් නැති ගනුෙදනුවලට 
කියනවා, සංකාම කියලා. ඒ සංකාම ජාතික ආදායම්, වියදම් 
ෙල්ඛනවලට ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ. උදාහරණයක් විධියට, 
රජෙයන් විශාම වැටුප් ෙගවනවා. රාජ්ය අංශෙයන් විශාමිකයාට 
යනවා, මුදල් පවාහයක්. හැබැයි, විශාම ෙගොස් සිටින නිසා ඔහු ඒ 
ෙවනුවට ශමය සපයන්ෙන් නැහැ. මූර්ත පවාහයක් නැහැ.  ඒ නිසා 
විශාම වැටුප් ආදායම්, වියදම් ගිණුම්වලට ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, රජයට බඳවා ගන්නවාද, රක්ෂාවක් කරනවාද, ඒක අනුව 
ජාතික ගිණුම හා වෘද්ධිය ඇති වනවාද කියලා කියන්න බැහැ. ඒක 
ඉතාම ගැඹුරු ශාස්තීය කටයුත්තක්.  
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මා තව ෙලසකින් දක්වෙතොත්,  අම්මා ෙකෙනක් ක ඩයකින්  
කිරි පැකට් එකක් අරෙගන දරුෙවකුට කිරි දුන්ෙනොත්, ජාතික 
ගිණුම් සම්පදාෙය් දී ඵලදායි ආර්ථික ගනුෙදනුවක් ෙලස සලකා 
එය ෙම් වාර්ෂික වාර්තාෙව් තිෙබනවා. නමුත් ෙලෝකෙය් උතුම්ම 
කිරි මවු කිරි. අම්මා ෙකෙනක් තමන්ෙග් ෙදතනින් දරුවාට කිරි 
දුන්නාම එය ෙවෙළඳ ෙපොළ හරහා සිද්ධ වන ගනුෙදනුවක් 
ෙනොෙවයි.  ඒක නිසා කිරි ෙකොච්චර වටිනවා වුණත් මවු කිරිවලට 
සමාන කිරක් ෙම් ෙලෝකෙය් නැති වුණත්, ඒ කිරිවල වටිනාකම 
ජාතික ගිණුම්වලට ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ගෘහිණියක් ෙගදර මුදලින් 
අය ෙනොෙකොට ෙකොතරම් ෙසේවාවක් කරනවාද කියලා ෙහොඳ 
ගෘහිණියක් ෙලස  ඔබතුමිය දන්නවා ඇති. ගමක ෙගදරක අම්මා 
ෙකනකු උෙද් පාන්දර නැඟිටපු ෙවලාෙව් ඉඳන් තමන්ෙග් 
දරුවන්ට කෑම පිසිනවා. විවිධ නිෂ්පාදන හදනවා. තමන්ෙග් 
දරුවන් පාසලට පිටත් කරන්න කලින් ෙරදි මදිනවා. දරුවන් 
පාසල්වලට පිටත් කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙරදි ෙසෝදනවා; ෙගදර 
ෙදොර පිරිසිදු කරනවා; ඊළඟට දවාලට උයනවා; ආපසු රාතියට 
උයනවා. ෙම් විධියට ෙම් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත අම්මලා ෙගදර 
ෙදොර පිරිසිදු කිරීම්, ෙරදි ෙසේදීම් ඇතුළු දහසකුත් එකක් කටයුතු 
කරනවා. ඒ ගෘහිණියෙග් ගෘහ ෙසේවය ජාතික ගිණුමට එකතු 
කෙළොත් ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අසාමාන්ය ෙලස වැඩි 
ෙවනවා. බටහිර රටවල්වල ඒ ගෘහ ෙසේවෙය් එවැනි කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළ හරහා මුදලට. ෙග් ෙදොර පිරිසිදු කරන්න 
මුදල් ෙගවනවා; උයන්න පිහන්න මුදල් ෙගවනවා. නැත්නම් කෑම 
පැකට් එකක් කෙඩන් - "Take-away" එකකින්-  ෙග්නවා. ඒ 
රටවල ඒ සියල්ලටම ආර්ථික වටිනාකමක් ෙදනවා. එතෙකොට එය 
ජාතික නිෂ්පාදනයට එකතු ෙවනවා. නමුත් මුදලින් ෙගවීමක් 
කරන්ෙන් නැති ගෘහිණියන්ෙග් ෙසේවය ෙම් ජාතික ගිණුම්වල 
නැහැ. එෙහම නම් ඒ ඒ රටවල ගිණුම් සම්පදාය අනුවයි ෙමය 
ගණනය ෙකෙරන්ෙන්. ඒ අනුව රටක එක වර්ෂයකදී 
කෘෂිකර්මෙයන්, කර්මාන්තවලින්, ෙසේවා අංශෙයන් එකතු කළ 
අගය අරෙගන, නිෂ්පාදන ෙයදවුම් පමාණය අඩු කරලා මුදල් 
ජාතික නිෂ්පාදනය ගණනය කරනවා. මුදල් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට 
විෙද්ශීය ශුද්ධ සාධක ආදායම එකතු කරලා මුදල් ජාතික 
නිෂ්පාදනය ගණනය කරනවා.  

මුදලින් ගණනය කරන ජාතික නිෂ්පාදනය තුළ, ඒ ඒ වර්ෂෙය් 
මිල මට්ටම ඉහළ යාම ගැබ් ෙවලා තිෙබන නිසා මුදල් ජාතික 
නිෂ්පාදනය පවත්නා මිල දර්ශකෙයන් ෙබදලා සියෙයන් ගුණ 
කළාම ස්ථාවර මිලට දළ ජාතික නිෂ්පාදනය එනවා. ස්ථාවර මිලට 
දළ ජාතික නිෂ්පාදනය, සාධක පිරිවැය මිල අනුව වක බදු එකතු 
කරලා පිහිටාධාර අඩු කරලා ෙවෙළඳ මිල අනුව ගණනය කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ස්ථාවර මිලට යම් කිසි වර්ෂයකදී ගණනය 
කරපු දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඉකුත් වර්ෂෙය් ස්ථාවර මිලට 
ගණනය කළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සමඟ සාෙප්ක්ෂව සැසඳීෙම්දී 
සලකා බලනු ලබන වර්ෂෙය්දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් ඇති වුණු 
පතිශතික ෙවනස්වීම ෙකොච්චරද කියලා ගණනය කළාම එතැනදී 
එනවා ආර්ථික වෘද්ධි අනුපාතය - economic growth rate එක. ඒ 
ඒ අවුරුදුවලදී ඒ rate  එක  ෙවනස් ෙවනවා, විවිධ ෙහේතු සාධක 
රාශියක සමුච්චිත පතිඵලයක් ෙලස.  ෙමන්න ෙම් ආර්ථික වෘද්ධි 
අනුපාතය එනවා කියලා ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක් පුෙරෝකථනය 
කළාට,  කාලගුණික ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන් අයහපත් වුෙණොත්, 
සුනාමිය වැනි ස්වාභාවික ව්යසනයක් ඇති වුෙණොත්, යුද්ධයක් ඇති 
වුෙණොත් ෙහෝ ෙවනත් විවිධ ෙහේතු සාධක මත ඒ පුෙරෝකථනවලට 
යන්න බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා ෙලෝකෙය්ම පුෙරෝකථනය කරනු 
ලැබුවා වූ ආර්ථික වෘද්ධි අනුපාතය වර්ෂය මැද, අග ෙහෝ 
ෙකළවෙර්දී ආපසු ෙවනස් ෙවනවා. පසු ගිය කාලය තුළදී මුළු 
ෙලෝකෙය්ම ඇති වුණු ආර්ථික පසුබෑම මත කිසිම රටක් 
පුෙරෝකථනය කරපු ආර්ථික වෘද්ධි ෙව්ගය ලබා ගත්ෙත් නැහැ. ඒ 
නිසා එය ලබා ගන්න ෙකොටත් එක එක සැසඳීම්වලදී අන්තර් 
ජාතිකව ෙවනස් ෙවනවා.  

මා උදාහරණයක් කියන්න කැමැතියි. ඒ දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනය මධ්ය වාර්ෂික ජනගහනෙයන් ෙබදුවාම ඒක පුද්ගල 
ආදායම - GDP - එනවා. ඒ අනුව, 2010දී අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල 
මුදල් ජාතික නිෂ්පාදනය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්වලින් 2,240යි. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ඒක පුද්ගල ආදායම 
47,340යි. ෙම් ආර්ථික විද්යාත්මක විෂය කරුණු ෙනොදන්නා 
ෙකනකුට කියන්න පුළුවන්, ලංකාෙව් 2,240ක ඒක පුද්ගල 
ආදායමක් ලබන විට ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 47,340ක 
ආදායමක් ලැබීෙමන් අපට වඩා 21 ගුණයක් ඉහළින් ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය ඉන්නවා කියලා. ඒ පරණ ආර්ථික විද්යාව. පරණ 
ආර්ථික විද්යාෙව්දී අන්තර් ජාතිකව සැසඳීෙම්දී ඒක පුද්ගල 
ආදායෙම් ඇති වන ෙම් ෙදෝෂය ඉවත් කරන්න කය ශක්ති සාම්ය 
ඒක පුද්ගල දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය කියලා එකක් ෙලෝකෙය් 
ආර්ථික විෙශේෂඥයන් ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා.  කය ශක්ති සාම්ය 
ඒක පුද්ගල දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය අනුව ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල 
ආදායම 5,010යි. එත ෙකොට ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්  කය 
ශක්ති සාම්ය ඒක පුද්ගල දළ  ජාතික නිෂ්පාදිතය 47,310යි. එයට 
සාෙප්ක්ෂව බැලුවාම ලංකාවට වඩා ඇෙමරිකාෙව් ඒක පුද්ගල 
ආදායෙම් වැඩි වීම සියයට 9.4යි. නව ගුණයකින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  දැන් බලන්න, අපි ෙනොදන්නාකමට මුදල් ඒක පුද්ගල 
ආදායම ඇෙමරිකාව එක්ක සැසඳුෙවොත්, ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල 
ආදායම වාෙග් 21 ගුණයකින් ඇෙමරිකාෙව් වැඩියි කියලා 
හිෙතනවා.   

අලුත් කයශක්ති සාම්ය ඒකපුද්ගල දළ ජාතික නිෂ්පාදනය අර 
ෙගන බැලුවාම හිෙතනවා, ලංකාවට වඩා නව ගුණයයි නැත්නම් 
දහගුණයයි ඇෙමරිකාව උඩින් ඉන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව් මහ බැංකු වාර්තාවක් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා 
කිරීෙම් දී  සමස්ත ආර්ථිකෙය් සාර්ව ආර්ථික විචල්යයන්ට සිදු 
ෙවලා තිෙබන බලපෑම කුමක්ද කියලා අපට පෙව්ශෙමන් බලන්න  
ෙවනවා. අපි තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් දන්නවා, පුරා වර්ෂ තිහක් 
ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය ලබා ගත්ෙත් නිෂ්පාදන හැකියාව මත බව. 
ඕනෑම රටක නිෂ්පාදන හැකියා මායිමක් තිෙබනවා. නිෂ්පාදන 
හැකියා මායිමට වෙමන් පිහිටි ලක්ෂයක තමයි අවුරුදු තිහක් අෙප් 
රෙට් නිෂ්පාදනය කෙළේ. එයට ෙහේතුව තමයි මුහුදු ෙවරෙළන් 
තුෙනන් ෙදකක සහ මහ  ෙපොෙළොෙවන් තුෙනන් එකක සම්පත් 
පූර්ණ උපෙයෝජනකරණය කර ගන්නට කිසිම අවස්ථාවක් ෙම් 
රෙට් කිසිම ආණ්ඩුවකට ෙනොලැබීම. ආණ්ඩු ෙදකක් තිබුණා. 
පභාකරන් විසින් A-9 ඇතුළු අෙනක් සියලුම මාර්ග වහලා 
තිබුණා. දුම්රිය ධාවනය කෙළේ  නැහැ. බස් රථ ධාවනය කෙළේ 
නැහැ. පාරවල් තිබුෙණ් නැහැ. පාලම තිබුෙණ් නැහැ. ඇනිකට් 
එක නැහැ. ෙව්ල්ල නැහැ. ෙගොවිතැන් කරන්න බැහැ. ෙයෝධ ඇළ 
පාවිච්චි කරන්න බැහැ. විදුලිය නැහැ. විදුලි සංෙද්ශ නැහැ. කුලුනු 
නැහැ. ඒකීය රටක් ෙලස අපි තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා 
පිළිගන්නා වර්ග සැතපුම් 25,332කින් යුත් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන 
හැකියා මායිම ගත්තාම ඒ මායිමට තුෙනන් එකක් වෙමන් තමයි  
නිෂ්පාදන හැකියා වකය පිහිටා තිබුෙණ්.  

ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල කුමන බලපෑම් තිබුණත්  
ෙසේනාධිනායකයා ෙලස  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  ෙම් රෙට් උප 
නූපන් පරම්පරාවල සියලුම මිනිස්සු ගරු කළ යුතු එක තීන්දුවක් 
ගත්තා. කවුරු ෙකෙසේ කිව්වත් පභාකරන්ෙග් මිනීමරු තස්තවාදය 
පිටුදැකලා, ෙම් රෙට් සිංහල, මුස්ලිම්, ෙදමළ, බර්ගර් සියලු 
ජනයාට නිදහෙසේ ජීවෙනෝපාය කර ගන්නට අයිතිය ෙදන්න ඕනෑ 
කියන තීන්දුව ගත්තා. එහි පතිඵලයක් ෙලස ෙම් නිෂ්පාදන 
හැකියා මායිමට වෙමන් පිහිටි ඒ ලක්ෂය නිෂ්පාදන හැකියා මායිම 
ෙවතට විතැන්වීමක් හා මායිම උඩින් නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් 
වකය දකුණට තල්ලු වීමක් තුළින් තමයි පසු ගිය වර්ෂ තුෙන්ම 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7ට වැඩි ජයගාහී ඉලක්කයකට 
ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට යන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ් 
කියන එක අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඕනෑම ෙකෙනක් 
දන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, උතුරු නැ ෙඟනහිර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන තර්ජිත ගම්මානවල සිටි ෙද්ශපාලන 
නායකවරියක් ෙලස ඔබතුමියත් දන්නවා ඒ පළාෙත් කලින් 
අස්වද්දපු නැති බිම් ෙකොපමණ පමාණයක් දැන් අස්වද්දලා 
තිෙබනවාද කියලා; අම්පාර, දිගාමඩුල්ල, මඩකළපුව, එරාවුර් වැනි 
පෙද්ශවල කුඹුරු යායවල් ෙකොච්චර පමාණයක්,  ඉඩම් ෙකොච්චර  
පමාණයක් අලුතින් අස්වද්දලා තිෙබනවාද කියලා. අපි ෙම් රෙට් 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට කෘෂිකර්මාන්තෙයන්  එකතුවක් කෙළේ 
නැද්ද?   

එදා යුද්ධයට ඉස්සරෙවලා ෙකොළඹට  මිදි ආවා.   ඊට පස්ෙසේ 
අවුරුදු තිහක් මිදි ආෙව් නැහැ. හැමදාම පිටරටින් මිදි ෙගන්නුවා.  
පිටරටින් ෙගන්වූ මිදි ෙවනුවට ෙම් රෙට් යාපනය අර්ධද්වීපෙය් මහ 
ෙපොෙළොෙව් හැෙපන මිනිස්සුන්ෙග් මිදි වගාෙව් ඵලදාව දැන් 
ෙකොළඹට එන්ෙන් නැද්ද? අලුතින් මිදි වගා කරලා නැද්ද? කැරට්, 
ෙබෝංචි ඇතුළු නුවරඑළිෙය් සීතල ෙද්ශගුණෙය් වැෙවන එළවලු 
පවා අද උතුෙර් වවලා නැද්ද? ඒ ටික රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට 
එකතු වුෙණ් නැද්ද? ඒ පෙද්ශවල අලුතින් දුම්රිය මාර්ග ඉදි 
වන්ෙන් නැද්ද?  උතුරු නැෙඟනහිර කියන්ෙන් සිංගප්පූරුව වෙග් 
රටවල් 18ක විශාලත්වයක්. සිංගප්පූරුෙව් වර්ග පමාණය වර්ග 
කිෙලෝ මීටර් එක්දහසයි. උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් වර්ග 
පමාණය වර්ග කිෙලෝ මීටර් 18,000යි. සිංගප්පූරුව වාෙග් රටවල් 
18ක නිෂ්පාදනය තමයි අලුතින් නිෂ්පාදනයට එකතු වන්ෙන්. ඒ 
පෙද්ශෙය් තිබුෙණ් නැති විදුලිය දැන් ලැබිලා නැද්ද? විදුලිබලය 
දුන්ෙන් නැද්ද? ඒ පෙද්ශෙය් ජනයා කිසි දිනක භාවිතා               
ෙනොකළ දුරකථන අද භාවිතා කරන්ෙන් නැද්ද? විදුලි සං ෙද්ශ 
කමවලින්, ෙහෝටල්වලින්, ආපන ශාලාවලින්, පවාහනෙයන්, 
සන්නිෙව්දනෙයන් ජාතික නිමැවුම ගණනය කරන අංශවලට 
එකතුවක් වුෙණ් නැද්ද?  එතෙකොට ෙම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
ෙබොරුවක්ද? ජාතික නිෂ්පාදනය පුළුල් වුෙණ් නැද්ද? ෙම් බැංකුව 
කියන්ෙන් ෙබොරුද? මහ බැංකු වාර්තාව ෙබොරුද? ෙම්වා පිළිබඳව 
අපි පාෙයෝගිකව කල්පනා කරන්න ඕනෑ. සත්ය වශෙයන්ම රට 
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ලැග තිබුණ රටක්; ආපස්සට ගිය 
රටක් යුද්ධය නිම වුණාට පස්ෙසේ පැහැදිලි ෙලස සියලුම ආර්ථික 
දර්ශකවලින් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  

රෙට් කෘෂිකර්මය, කර්මාන්ත, ෙසේවා කියන සියලුම අංශ 
ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ ආර්ථිකෙය් පශ්න 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් පශ්න නැති ආර්ථිකයක් 
ෙහෝ ආර්ථික කමයක් ෙම් තුන් ෙලෝකෙය්  ෙකොෙහේවත් නැහැ. 
එෙහම නම් ඒ රෙට් මිනිසුන් සිතන පතන ෙද්වල් සිතන පතන 
ආකාරෙයන් ලැෙබන ආර්ථිකයක් තිෙබන්න  ඕනෑ. ෙලෝකෙය් 
හැම ආර්ථිකයකම පධාන මූල ධර්මයක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් 
මිනිසුන්ෙග් අවශ්යතා, වුවමනා අසීමිතයි. ෙම් අසීමිත වුවමනා, 
අවශ්යතා ඉෂ්ට කර ගන්න මුළු ෙලෝකෙය්ම තිෙබන සම්පත් 
සීමිතයි. සීමිත සම්පත්වලින් අසීමිත වුවමනා ඉෂ්ට කරන්න බැහැ. 
සම්පත්වල හිඟකමක් තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව්ත් සම්පත්වල 
හිඟකමක් තිෙබනවා; පංශෙය්ත් සම්පත්වල හිඟකමක් තිෙබනවා; 
අෙප්ත් සම්පත්වල හිඟකමක් තිෙබනවා. හිඟ සම්පත් ෙබදා ෙවන් 
කරන විට ෙත්රීමක් කරන්න ෙවනවා. සම්පත් ෙතෝරන ෙකොට 
ආවස්ථික පිරිවැයක් දරන්න ෙවනවා. ආවස්ථික පිරිවැයවල් 
දරමින්  ෙමොනවාද හදන්ෙන්, ෙකොච්චරද හදන්ෙන්, ෙකොෙහොමද 
හදන්ෙන්, කාටද ෙබදන්ෙන් කියන කාරණය හැම රටටම හැම දාම 
තිෙබන පශ්නයක්. වසර 3000 දී පාර්ලිෙම්න්තුවක් ආවත්, වසර 
5000 දී පාර්ලිෙම්න්තුවක් ආවත් හැම මන්තීවරෙයකුටම කථා 
කරන්න පශ්න තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුව තිබිලා 
වැඩකුත් නැහැ ෙන්. ෙම් පශන් ෙලෝකය පවතින තාක් කල් 
තිෙබන පශ්න. ෙම් පශ්න ඵලදායී ෙලස විසඳා ගැනීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුව ජනතාවෙග් මුදල් හසුරුවන ආයතනය ෙලස වඩා 
වැඩි ආදායමක් ලබා, ඒ ආදායම තුළින් ආෙයෝජනය වැඩි කර, 

නිෂ්පාදනය වැඩි කර, ඒ නිෂ්පාදන තුළින් නව රක්ෂා අවස්ථා 
ජනිත කර, ආදායම් මාර්ග වැඩි කරෙගන ජනතාවට ඉහළ ජීවන 
තත්ත්වයක් ලබා දීම සඳහා වන න්යායාත්මක, දෘෂ්ටිමය, 
අරගළයක ෙයදීම තමයි ඕනෑම රටක ආර්ථික වි ෙශේෂඥයින්ට, මහ 
බැංකුවකට සහ පාර්ලිෙම්න්තුවක මූල්ය වගකීම් යටෙත් 
තිෙබන්ෙන්. එතුමන්ලා කියපු එක තර්කයකට මා ෙබොෙහොම 
එකඟ ෙවනවා. ෙම් රෙට් රාජ්ය ආදායම ආෙයෝජනය කරන්න  
රාජ්ය අංශය ඉතාම පහළ මට්ටමක තිෙබන බව ඇත්ත. කුෙව්ට්වල 
දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් රජෙය් ආදායම සියයට 55.5යි. ෙතල් 
තිෙබන රෙට් රජෙය් වියදම සියයට 32.6යි. ෙනෝර්ෙව් රජෙය් 
ආදායම් ෙලස ජනතාවෙග් බදුවලින් ලබා ගන්නවා, සියයට 
47.7ක්. වියදම තිෙබනවා, සියයට 35.7ක්. කටාර්වල ෙතල් 
තිෙබනවා. නමුත් එහි රාජ්ය ආදායම සියයට 47.2යි. වියදම 
සියයට 19.3යි. අය වැෙය් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. පංශෙය් 
සියයට 40.9, රජෙය් ආදායම. සියයට 48.1, රාජ්ය වියදම. 
ෙබල්ජියෙම් සියයට 40.7 රාජ්ය ආදායම; රාජ්ය වියදම සියයට 
44.1යි. ෙනදර්ලන්තෙය් සියයට 40.9, රජෙය් ආදායම; රජෙය් 
වියදම සියයට 45.5යි. ෙඩන්මාර්කෙය් සියයට 39.8, රාජ්ය 
ආදායම; රාජ්ය වියදම සියයට 42.2යි. පින්ලන්තය යනාදී 
වශෙයන් ෙම් රටවල් ගැන ෙමෙහම කියාෙගන යන ෙකොට 
ලංකාෙව් රජෙය් ආදායම සියයට 14.9 යි. රජෙය් වියදම සියයට 
19.2යි.  

මෙග් ළඟ ෙම් තිෙබන්ෙන් "2012 World Development 
Indicators" කියන කෘතියයි. සාෙප්ක්ෂව සැසඳුවාම රජයට 
කියන්න පුළුවන්, අධ්යාපනයට ෙකොච්චරද වියදම් කරන්ෙන්, 
ෙසෞඛ්යයට ෙකොච්චරද වියදම් කරන්ෙන්, ෙකොච්චරද ආදායම් 
ලැෙබන්ෙන්, ෙකොෙහොමද ෙවනත් රටවල් ආදායම් ලබා ගන්ෙන් 
කියලා. ඒ ටික ගැන දැන ගන්න නම් "World Development 
Indicators" කියන වාර්තාව බලන්න ඕනෑ. ඒ රටවල් ලබන 
ආදායමින් විශාල පමාණයක් ඒ රජය බදු වශෙයන් ගන්නවා. අෙප් 
රෙට් බදු පනවන ෙකොට කියනවා, "ෙම්ක කළු කඩ ආණ්ඩුවක් බදු 
පනවලා මිනිසුන් මරනවා"ය කියලා. බදු පනවන්ෙන් නැතිව ෙගනි 
යන ආණ්ඩුවක් ෙම් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ. ආණ්ඩුව 
වැඩිෙයන් වියදම් කරන්න නම් බදු වැඩිෙයන් ගන්න ඕනෑ. 
ආණ්ඩුවට  ෙවන ආදායමක් ලබා ගන්න කමයක් නැහැ. 
ආණ්ඩුවකට තිෙබන්ෙන් පධාන ආදායම් මාර්ග ෙදකයි. ඒ බදු 
ආදායම හා බදු ෙනොවන ආදායමයි. බදු වර්ග ෙදකක් තිෙබනවා, 
සෘජු බදු හා වක බදු කියලා. සෘජු හා වක බදු අය කරන්ෙන් නැති 
ආණ්ඩුවක් ෙම් තුන් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ. ආණ්ඩු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන කවුරු හරි ඉන්නවා නම්, ඔහු 
බදුවලට විරුද්ධ නම් ඔහුට කවදාවත් ආණ්ඩුවක් කරන්න බැහැ.  

අප කැමැති වුණත්, අකැමැති වුණත් උපන් දිනෙය් සිට 
මරණය දක්වාම සෑම මිනිෙසකුටම ෙබ්ෙරන්න බැරි කරුණු තුනක් 
 තිෙබනවා කියලා පිලිප් ෙකොට්ලර් මහතා කියනවා. එක 
කාරණයක් තමයි මරණය. අප හැෙමෝම මැෙරනවා. ෙමොන කථා 
පැවැත්වුවත් හැම ෙකෙනකුම අනිවාර්යෙයන්ම මැෙරනවා. 
කැබිනට් ඇමති ෙකෙනකු ෙවලා මැරුෙණොත් මරණය පැය 
කීපයකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවා. එෙහම නැත්නම් 
මරණය ෙගෙනන්ෙන්ත් නැහැ. හැෙමෝටම මරණය ෙපොදුයි. 
ෙදවැනි කාරණය තමයි, අනිවාර්යෙයන්ම බදු ෙගවන්න සිදු වීම. 
බදු ෙගවන්ෙන් නැති මිනිෙහකු ෙම් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් 
උපදින්ෙන් නැහැ. තුන් ෙවනි කාරණය තමයි පචාරණය. 
පචාරණයට අහු ෙවනවා. පචාරණෙය්දී, සමහර ෙබොරු කිව්වත් 
පචාරය කරන විට ඒක ඇත්ත කියලා හිෙතනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ෙලෝකෙය් මිනිෙසකුට ෙබ්ෙරන්නට බැරි කාරණා තුනක් 
තිෙබනවා. මරණය, බදු සහ පචාරණය. ඒ තුෙනන් අපි කාටවත් 
ෙබ්ෙරන්නට බැහැ. ඒ නිසා ෙම් ආදායෙම් අඩුව මත අපට වියදම් 
කළ හැකි පමාණය අඩු ෙවනවා. නමුත් ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම 
රජයක් ෙනොදරපු පාග්ධන වියදමක් දැරීෙම් කාර්ය භාරය තුළින් 
ආෙයෝජනය ඉහළ නැංවීම මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කෙළේ නැහැ 
කියලා සංඛ්යා දත්ත සහිතව කිසිෙවකුටත් ඔප්පු කරන්නට බැහැ.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම එක ක්ෙෂේතයක් ගැන 
පමණක් කියන්නම්. දිගටම අධ්යාපනය ගැන පමණක් කථා කළ 
නිසා. ගුණාත්මක සංවර්ධනය මනින්නට අධ්යාපනය තිෙබනවා. 
මහ බැංකු වාර්තාෙව් සමාජ සුබ සාධන අංශය යටෙත් අධ්යාපනය 
හා ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව ෙවනම ෙකොටසක් තිෙබනවා. මම ෙම් ගරු 
සභාවට එක් සත්යයක් මතක් කරන්නට කැමැතියි. නිදහස 
ලැබුණාට පසු අෙප් රෙට් තිබුෙණ් ආවෘත ආර්ථිකයක්, 1977 
ෙවනකම්. ෙම් රෙට් මිනිසුන් ඉපදිලා, ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ලබලා, 
ෙම් රෙට් රක්ෂාවක් කරලා, ෙම් රෙට් දරුමල්ලන් හදලා, ෙම් රෙට් 
මිය ගිහින්, ෙම් රට තුළ මහ ෙපොෙළොවට ෙපොෙහොර වුණා ආවෘත 
ආර්ථිකය යටෙත්. කාටවත් පිට රට යන්න පුළුවන්කම තිබුෙණ් 
නැහැ. පිට රට ඉෙගන ගන්න පුළුවන්කම තිබුෙණ් නැහැ. පිට රට 
රක්ෂාවලට ගිෙය් නැහැ. උපාසක අම්මා ෙකෙනක් සංෙව්ග 
කටයුතු ස්ථාන වැද පුදා ගන්න දඹදිවවත් ගිෙය් නැහැ. ඒ ආවෘත 
ආර්ථිකය තුළ. 1977 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 15 ෙවනි දා මධ්යම 
රාති 12.00ට ෙරොනී ද මැල් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනෙග් ආණ්ඩුෙවන් 
විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය හඳුන්වලා දුන්නා. ආනයන බලපත 
අෙහෝසි කළා. ආනයන බලපත නැහැ; විනිමය බලපත නැහැ; 
විවිහිස නැහැ; සලාක නැහැ. නිදහෙසේ භාණ්ඩ ෙග්න්න ෙගන 
යන්න, ආෙයෝජනය කරන්න ඉඩ ෙදමින් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය 
ආවා. අපි කැමැති වුණත් නැතත් උතුරු ෙකොරියාෙවයි, කියුබාෙවයි 
හැර දැන් ෙලෝකෙය් අෙනක් හැම රටකම තිෙබන්ෙන් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථික. ෙලෝකය ෙවනස් ෙවලා. බර්ලින් තාප්පය නැහැ. 
නැ ෙඟනහිර ජර්මනිය, බරහිර ජර්මනිය ෙදකක් ෙනොෙවයි, එකයි.  

ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය යටෙත් අවුරුදු 17ක් ෙම් රෙට් 
අධ්යාපන අමාත්යවරුන් සිටියා. අධ්යාපන අමාත්යවරුන් ෙලස ගරු 
ජූනියස් රිචඩ් ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා, විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමති හමීඩ් මැතිතුමා, අද්යයතන ශී ලංකාෙව් විපක්ෂ නායක 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, හිටපු කථානායක වි.ජ.මු, 
ෙලොකුබණ්ඩාර සූරීන්, මහෙපොල නිර්මාණය කළ ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි ගරු ඇමතිතුමා, හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමා, ඩිංගිරි බණ්ඩා විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමා සිට  තිෙබනවා.   
ඇමතිවරු 07 ෙදෙනකු සිටියා. අවුරුදු 17ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ආණ්ඩු කළා. අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරන සල්ලිවලින් 
අධ්යාපනෙය් පගතිය මනින කමෙව්දයක් ෙලෝකෙය් නැහැ. 
අපිකානු රටවල, -ඉතිෙයෝපියාව වාෙග් රටවල- අධ්යාපනයට දරන 
වියදමයි එහි ගුණාත්මක අංශයයි දිහා බැලුවාම, වියදම සියයට 
20යි, 30යි. නමුත් අකුරු උගත්කෙම් අනුපාතය ගැන බලනවා 
නම්, ඒවා සසඳන්නවත් බැහැ. ඒ නිසා ෙලෝකෙය් අධ්යාපනයට 
කරන වියදමින් අධ්යාපනෙය් පගතිය මනින්ෙන් නැහැ. 
අධ්යාපනෙය් පගතිය මනින විවිධ දර්ශක රාශියක් තිෙබනවා. 
එනම්, පාසල්වලට ඇතුළු වීෙම් අනුපාතය; 1  සිට 5 දක්වා පාථමික 
අධ්යාපනය සම්පූර්ණ කරන අනුපාතය; ඇද හැලීෙම් අනුපාතය- 
dropout ratio එක; සාමාන්ය ෙපළ සහ උසස ් ෙපළ - GCE 
(Ordinary Level)  සහ GCE (Advanced Level) - විභාග පතිඵල.  
ෙම්වායින් තමයි අධ්යාපනය මනින්ෙන්.   

මම සඳහන් කළ අවුරුදු 17 තුළ, 1995 දී සාමාන්ය ෙපළ 
විභාගයට දරුෙවෝ 100ක් ගිෙයොත් 15.9 සමත් ෙවන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය අවුරුදු 17ක් යනකම් 
ෙම් රෙට් දරුෙවෝ 100ක් සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට ගිෙයොත් ඒ 
100න් 15ක් නැත්නම් 18-20ක් තමයි වැඩිම විභාගය සමත් වුෙණ්. 
සියයට 80කට සාමාන්ය ෙපළවත් නැහැ. යන එන මං නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය මූලාසනෙය් ඉඳ ෙගන 
කල්පනා කරලා බලන්න, ඔබතුමිය 1994ට ෙපර සාමාන්ය ෙපළ 
සමත් වූ බව තමයි මට ෙප්න්ෙන්, මූලාසනෙය් ඉන්න නිසා. ගරු 
සරත් අමුණුගම සූරීන් 1994ට ෙපර සමත් වූ බවයි ෙපෙනන්ෙන් 
අෙප් ගරු දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමා 1994ට පසු සමත් වූ බවයි 
ෙපෙනන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමා ගැන කථා කරන්න අමාරුයි. මම 
සමත් වුෙණ් 1994ට ෙපර. අෙප් විපක්ෂෙය් ඉස්සරහා ෙප්ළිෙය් 
සිටින ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා 1994ට ෙපර සමත් වූ 

බවයි ෙපෙනන්ෙන්. ඊට එහා පැත්ෙත් වාඩි වී සිටින ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න මන්තීතුමාත් 1994ට ෙපර බව තමයි දූත ලක්ෂණ 
අනුව ෙප්න්ෙන්. ෙම් අය ෙපොඩි පෙහේ දක්ෂෙයෝ ෙනොෙවයි. 
අතිදක්ෂෙයෝ. අතිදක්ෂෙයෝ කියන්ෙන් 100ක් යන විට, සමත් වන 
15න් එක් අෙයකු වීම නිසායි. ඒ නිසා තමයි ෙම් විධියට ෙම් 
සභාවට ඇවිල්ලා වාඩි ෙවලා ඉන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අෙප්ම පන්තිෙය් සිටිය යාළුෙවෝ ගැන අද රෑ කෑෙමන් පසු නින්දට 
ෙපර කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ කට්ටිය ෙකෝ, ඒ කට්ටියට 
ෙමොකද වුෙණ්? ඒ කට්ටිෙය් සමහරු දැන් ෙම් කමය ෙවනස් 
කරන්න ගිහින් මැරුම් කාලා ඇති.  

සමහර අය හිරෙගදර ඇති. සමහර අය මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි 
ෙවලා ඇති. සමහර අය ජීවත් වීම සඳහා අරගළයක ෙයෙදන්ෙන් 
නැතිව සිය දිවි නසා ෙගන ඇති. ඒ ඇයි? අවුරුදු 16ක් තිස්ෙසේ 
අධ්යාපනය ලබා සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටින සිසුන් 
අතරින් සමත් වන්ෙන් සියයට 15.9යි. ෙම් කාලය තුළ අපි ෙම් 
සංඛ්යාව ෙවනස් කළා. දුප්පතු න්ෙග් අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක 
තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න අපි කටයුතු කළා. ගිය වර්ෂෙය් අෙපොස 
සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙය්දී සමත් සංඛ්යාව සියයට 65ක්. ඒක 
අධ්යාපනෙය් වැනසීම නම්, ඒක අධ්යාපනෙය් කඩා වැටීම නම් 
සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙයන් සියයට 15.9ක් සමත් වන කාලෙය් 
අධ්යාපනෙය් වැනසීම ෙකොෙහොමද? ඒ කාලෙය් සාමාන්ය ෙපළ 
විභාගයට 100ක් ෙපනී සිටියාම ඉන් 80කට යන එන මං නැති 
වුණා. යන එන මං නැති වුණු අවුරුදු 15, 16 ළමයි එදා යම් කිසි 
තීන්දුවකට ආවා. ඔවුන් ගත් තීන්දුව තමයි, අපට අනාගතයක් 
නැහැ; ෙහටක් නැහැ; අපි සාමාන්ය ෙපළ විභාගය සමත් නැහැ 
කියන එක. ඒ අය තමන් හැදූ වැඩූ ෙදමවුපියන්ට ෛවර කළා; 
පාසලට ෛවර කළා; විදුහල්පතිවරුන්ට ෛවර කළා. ඊෙය් 
ෙපෙර්දා එක ගුරුවරියක් දණ ගැස්සවීම ගැන කථා ෙකරුවා. ඒ 
කාලෙය් වුෙණ් එෙහම ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ කාලෙය් නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් දරුෙවෝ තුවක්කුව අරෙගන රෑට රෑට විදුහල්පතිෙග් 
ෙගදරට ආවා. ඉස්ෙසල්ලාම තමන්ෙග් දරුෙවෝ ඉස්සරහා 
විදුහල්පතිට දණ ගහන්න කිව්වා. දණ ගහලා ඊට පස්ෙසේ 
විදුහල්පතිව අරෙගන ගිහිල්ලා ගෙහේ බැන්දා. විදුහල්පතිෙග් ඔළුව 
වැඩියි කියලා තට්ටය ගෑවා. තට්ටය ගාලා ටික ෙවලාවකින් 
මැරුවා. මරලා, ඒ මිනිය දණ හිෙසන් පහළ මට්ටමින් ඔසවා ෙගන 
ගිහිල්ලා වළලන්න කියලා නියම කළා. විදුහල්පති ධුරය දරන 
සාමාන්ය අයෙග් පමණක් ෙනොෙවයි, හාමුදුරුවරුන්ෙග් පවා 
තට්ටය කුඩු ෙවන්න ෙවඩි තියලා මැරුවා. එෙහම කෙළේ 
විෙරෝධතා දවස්වලදී දරුවන්ට අධ්යාපනය ලබා දීම නිසායි. ෙම් 
මිනී මරු සංස්කෘතිෙය් සහ ෙම් දරුෙවෝ පචණ්ඩ දරුෙවෝ බවට පත් 
කිරීෙම් වගකීම භාර ගන්න ඕනෑ, ෙම් පචණ්ඩ ෙද්ශපාලනඥෙයෝ 
විසිනුයි. ෙම් දරුවන්ට ෙද්ශපාලනය හුරු ෙකරුෙව් ඔවුනුයි. අද 
ඕනෑම පක්ෂයක ෙම් මිනී මරු ෙච්තනාව තිෙබන අය ඉන්නවා. 
ගහන්න, බිඳින්න, කඩන්න, මරන්න, ගස් උඩ නඟින්න වාෙග් 
ෙද්වල් අෙප් ෙබෞද්ධ සංස්කෘතියට සුදුසු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
චීනයට ෙමෙහම වුෙණ් නැහැ. දකුණු ෙකොරියාවට ෙමෙහම වුෙණ් 
නැහැ. ජපානයට ෙමෙහම වුෙණ් නැහැ. ඒ ඇයි? ඒ රටවල් 
අධ්යාපනය ගැන කිව්ෙව් ෙම් වාෙග් තුට්ටු ෙදෙක් කථා ෙනොෙවයි. 
ජපානෙය් හිෙරෝෂිමාවට ෙබෝම්බ දැම්මාට පස්ෙසේ ඔවුන් 
අධ්යාපනයට ෙවනස්කම් තුනක් ඇති කළා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට තව විනාඩි පහක කාලයක් ලබා ෙදන්න. ගරු සරත් 

අමුණුගම ඇමතිතුමාෙග් ෙවලාෙවන් මට විනාඩි පහක් ලබා 
ෙදන්න. මම කථාව අවසන් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මෙග් ෙවලාෙවන් විනාඩි පහක් ෙදන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ජපානය කරුණු තුනක් කිව්වා. පළමුවැනි කාරණය, සෑම 

මිනිසකුටම ෙගෞරවාන්විත මරණයක් හිමි විය යුතුයි, ඒ නිසා 
නිරායුධ අවිහිංසක මිනිසුන්ට ආදරය කරන්න කිව්වා. ඒ නිසා හැම 
මිනිෙහක්ම තමන්ෙග් ෙදමවුපියන්ට, ගුරුවරුන්ට, වැඩිහිටියන්ට 
ගරු කළා. අදත් ඔබතුමන්ලා ජපානයට ගියාම දකින්න ලැෙබන 
ෙදයක් තමයි, ඒ රටට නන්නාඳුනන ෙකෙනක් පැමිණියත් ජපාන 
වැසියන් තමන්ෙග් බඩ අල්ලා ෙගන ඔළුව නැවීම. ඒකට කියනවා 
"bow කරනවා" කියලා. ඒක තමයි මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන්න 
ජපානෙය් කියලා ෙදන පළමුවැනි පාඩම. ෙදෙවනි පාඩම තමයි, 
ගහෙකොළ, සතා සිවුපාවා ඇතුළු පරිසරයට ආදරය කරන්න කියන 
එක. ජපානය කියන්ෙන් හරිත උද්යානයක්. හැම තැනම ෙකොළ 
පාටයි. ජපානෙය් ගස ්හිටුවනවා මිසක් කපන්ෙන් නැහැ. ජපානෙය් 
තිෙබන ෙගොඩනැඟිලිවලට තද වර්ණ ආෙල්ප කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙබොෙහොම නිවුණු ස්වභාවයක් දිස් වන වර්ණ ආෙල්ප කරන්ෙන්. 
ෙමෝල් ගස්වලින් තාර බැරල්වලට ගහනවා වාෙග් සියුම් ස්නායු 
උඩ පනින අෙප් රෙට් ඇෙසන සංගීත ජපානෙය් ඇෙසන්ෙන් 
නැහැ. ජපානෙය් තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම මටසිලුටු, ලාලිත්ය 
සංගීතයක්. ජයෙසේකර ශූරින් ජපන් සංගීතය විඳලා ඇති. ඒ 
විධියටයි ජපානය පරිසරයට ආදරය කරන්න ඉගැන්වූෙය්.  

ජපානය ඉගැන් වූ තුන්ෙවනි පාඩම තමයි  රටක මිනිස්සු 
තමන්ෙග් ආත්මය තුළදී වැඩිෙයන් වැඩ කරන්න ඕනෑය කියන 
එක. අෙනක් අයට බැණ බැණ, ඊර්ෂ්යා කර කර, ෙකෝධ කර කර 
ඉන්ෙන් නැතිව වැඩ කරන්න ඕනෑ. පාසල් ශිෂ්යයන් පාසල තුළත්, 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් විශ්වවිද්යාලය තුළත්, ෙගොවීන් ෙගොවිෙපොළ 
තුළත්, කම්කරුවන් කම්හල තුළත් වැඩි වැඩිෙයන් වැඩ කිරීම 
තුළින් පමණක් ෙසෞභාග්ය ළඟා කර ගත හැකියි කියලායි ජපානය 
ඉගැන්වූෙය්. අපට නිදහස ලැෙබන ෙකොට ජපානයයි, අපයි අතර 
ඒක පුද්ගල ආදායෙම් ෙවනස ෙඩොලර් ෙදකයි. ජපානය ආසියාෙව් 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් ෙලොකුම බලවතා බවට පත් වුෙණ් 
ෙම් පාඩම් තුෙනනුයි. යුද්ධය නිම වුණු ශී ලංකාෙව් අපි ෙම් පාඩම් 
තුනවත් ඉෙගන ෙගන, එකට එකතු ෙවලා, ඊර්ෂ්යාකාරී හා 
ෛවරකාරී ෙද්ශපාලනෙයන් මිදිලා ඇත්ත සාකච්ඡාවක් කරන්න 
ඕනෑ. 

අද ලංකාෙව් මහ බැංකු වාර්තාව අනුවත්, ඕනෑම ආර්ථික 
දර්ශකයක් අනුවත් නිමැවුම, ආදායම, ෙසේවා නියුක්තිය, මිල 
මට්ටම, ෙගවුම් ෙශේෂය, ඉතුරුම්, ආෙයෝජනය වැනි සාර්ව ආර්ථික 
විචල්ය හැම එකක්ම තිෙබන්ෙන් ඉහළ මට්ටමකයි. ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6.4යි. ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 2,923යි. ආර්ථිකෙය් ව හාත්මක ෙවනසක් ෙවලා 
කෘෂිකර්මෙය් ෙකොටස සියයට 11ට අඩු ෙවලා. ෙසේවා වියුක්තිය 
සියයට 4යි. උද්ධමනය සියයට 9.2යි. අය වැය පරතරය සියයට 
6.4යි. ෙපොලී අනුපාතය පමණක් වැඩියි. එනම් සියයට 17යි. 

ෙපොලී අනුපාතය තනි ඉලක්කෙම් සංඛ්යාවක් ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙගවුම් ෙශේෂෙය් පීඩනය අඩුයි. ඉතුරුම් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ආෙයෝජනය සියයට 30ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉතුරුම් හා 
ආෙයෝජන අතර පරතරය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශ ණය බර 
සම්බන්ධව කියන කතන්දරය සම්පූර්ණ ව්යාජයක්. ෙමොකද, අපිට 
ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන ණය බරක් නැහැ. 103යි කිව්වා, ඒක වැරැදියි. 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 100ක් නම් ජපානෙය් විෙද්ශ ණය 245යි. 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 100ක් නම් ඉතාලිෙය් විෙද්ශ ණය 130යි. 

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 100ක් නම් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
විෙද්ශ ණය 108යි. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 100ක් නම් ශී ලංකාෙව් 
විෙද්ශ ණය 78යි. ඒ නිසා ණය බිල්ෙලකුට බය වන්ෙන් දූපත් 
මානසික තත්ත්වයක් තිෙබන අය. ෙම් විශ්වය ෙදස පළල් 
මනසකින් බලන්න. ෙලෝකය දකින්න. World Development 
Indicators  කියවන්න. ඒ අනුව ලංකාවට සුබ පතන්න. සුබවාදීව 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් මුදල් හා 
කමසම්පාදන ඇමතිවරයා වශෙයන් ආසියාෙව් ආශ්චර්ය කරා යන 
ගමනට බුද්ධිමය දායකත්වයක් සපයන්න විපක්ෂයට පඥාව පහළ 
ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මම නතර ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමනි. ඊළඟට ගරු දයාසිරි 

ජයෙසේකර මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 6.15] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, කාරණා ෙදකක් 

සම්බන්ධව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය 
මූලාසනෙය් සිටියදී කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
විෙශේෂෙයන් සතුටු වනවා.  ඔබතුමිය සහ මම  විශ්වවිද්යාලෙය් 
එකම batch එෙක් හිටිෙය්. ඒ වාෙග්ම විශ්වවිද්යාල පෙව්ශෙය්දී 
අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරින්ෙගන්  මම ඉෙගන ෙගන 
තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් සිටින විටත් ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික දර්ශනයට 
පහර ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා මා එතුමාෙගන් ඉෙගන ෙගන 
තිෙබනවා.   

ආර්ථික න්යායයන් ගණනාවක් කියා ෙගන කියා ෙගන ගිහින් 
තමයි එතුමාෙග් කථාව පටන් ගත්ෙත්. ඒ කාලෙය් එතුමා අපට 
ඉගැන්වූ හැටි මට මතක් වුණා. ආවස්ථික පිරිවැය, සමුච්චිත 
පාග්ධනය ඉගැන්වූ ඒවා මතක් කර කර තමයි මම හිටි ෙය්. එතුමා 
තමයි සියයට 109 ෙලොකු ගණනක් විධියට අරෙගන ඒ කාලෙය් 
කථා කෙළේ. මම කල්පනා කෙළේ දැන්  ඒක අෙනක් පැත්තට 
කරකවා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියායි.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
109 ෙනොෙවයි 103. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක ෙම් පැත්තට හරවා ගන්නා විධිය එතුමා දැන් කියා දී 

තිෙබනවා. ඒකත් සන්ෙතෝෂයට කාරණයක්. ෙමෙහ ඉඳලා ඒක 
විෙව්චනය කරලා එතැනට ගිහින් ෙකොෙහොමද ඒක ආරක්ෂා 
කරන්ෙන්? මෙග් කාලය ගත වන නිසා ඊට වඩා මා ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

ෙවනම විවාදයකින් සාකච්ඡා කෙළේ නැති වුණාට මහ බැංකු 
වාර්තාව අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. මහ 
බැංකු වාර්තාවල තිෙබන්නා වූ කාරණා පිළිබඳව විවිධ කාල 
වකවානුවල එක එක  ෙද්ශපාලනඥයන් කථා කළ නිසා ඒවාෙය් 
අන්තර්ගතය අපි ෙත්රුම් ගත්තා. සමහර ආර්ථික පුෙරෝකථනයන් 
සිදු ෙනොෙවනවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒක මම පිළිගන්නවා. දැන් 
පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. හිතා ගන්න බැරි ආර්ථික පුෙරෝකථන දමා 
ඒවා අඩු වුණායින් පසු කියා ගන්න ෙමොකුත් නැතුව ඉන්න එක 
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තමයි දැන් පශ්නය වන්ෙන්. සියයට 8.4, 8.5 ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය ෙම් අවුරුද්ෙද් සියයට 6ට බහිනවාය කියන්ෙන්, ඒකක 2යි 
දශම ගණනකට පහළ බහිනවාය කියන්ෙන් ඒවා  
අතිශෙයෝක්තිෙයන් තමන්ෙග් කාරණා ඉෂ්ට කිරීමක්; නැත්නම් 
කියවීමක් විධියට තමයි අපි දකින්ෙන්. ඒක ආර්ථික 
පුෙරෝකථනයක් ෙනොෙවයි.  නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා සමඟ අපිට 
ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන් නිවාඩ් කබ්රාල් 
මැතිතුමා විසින් රවට්ටනු ලැබූ, ෙම් විධියට වරද්දනු ලැබූ ගණන් 
හිලවු මත තවදුරටත් ආණ්ඩුවට යා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක 
ගැනයි. මහ බැංකු වාර්තාෙව් තිෙබන්නා වූ ෙබොරු කාරණා, ෙබොරු 
ඉලක්කම්, ෙබොරු ආර්ථික පු ෙරෝකථන තවදුරටත් අද ආණ්ඩුවට 
ආරක්ෂා කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. යථාර්ථය තව මාස 6ක් 
විතර යන විට ආණ්ඩුවට ෙත්රුම් යයි. සමස්ත ආණ්ඩුවක් 
රවටන්න එක පුද්ගලයකුට ෙදෙදෙනකුට හැකියාව ලැබිලා 
තිෙයනවා. ෙවනදා මහ බැංකුෙව් ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ හිටියා. 
දැන් එෙහම උදවිය නැහැ. දැන් ඉන්ෙන් ෙද්ශපාලන විෙශේෂඥෙයෝ. 
මහ බැංකුෙව් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයාෙග් ෙද්ශපාලන theory  
එකට යට වුණු උදවිය තමයි අද මහ බැංකුව ඇතුෙළේ ඉන්ෙන්.    

එදා හිටපු ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ ඒ විධියටම ඉන්නවා. නමුත් 
ඔවුන්ෙග් කටවල් වහලා, ඔවුන්ෙග් අදහස්වලට විලංගු දාලා, ඔවුන් 
කියන්න හදන ෙද්වල් නවත්වලා තමයි අද ෙම් ආර්ථිකෙය් 
ෙනොමැති ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් ගැන, ෙනොමැති ආර්ථික 
ශක්තියක් ගැන කථා කරමින් ඉන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙම් රෙට් විශාල 
පශ්නයක් තිෙබන බව මම කියන්න කැමැතියි. ඒ පශ්නය පටන් 
ගන්ෙන් ෙවන කමයකින් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජන සඳහා -කුඩා ව්යාපාර,  මධ්යම පරිමාණෙය් ව්යාපාර, 
දැවැන්ත ව්යාපාරවලට- ණය ගන්නා කමෙව්දය නිසායි. 
සාමාන්යෙයන් ලංකාෙව් බැංකුවලින් ණය ෙදන පමාණය අනුවයි 
අපි ඒක කියන්ෙන්. අලුත් රැකී රක්ෂා වර්ධනය ෙවලා, රැකියා 
වියුක්තිය අඩු ෙවලා විශාල වශෙයන් ආර්ථික වර්ධනයක් කරා 
රටක් ගමන් කරන කමෙව්දය එයයි. නමුත් ෙම් කමෙව්දයට අනුව 
ණය ගැනීෙම් පමාණය -විවිධ ෙද්ශීය බැංකුවලින් රාජ්ය අංශයට 
සහ ෙපෞද්ගලික අංශයට ණය දීෙම් පමාණය- ගැන බැලුවාම පසු 
ගිය කාල වකවානුෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට අනුව ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ණය දීෙම් පමාණය විශාල වශෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් පසු ගිය කාල වකවානුව තුළම ඒ ෙවනුවට පැහැදිලිවම 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව විසින් දැවැන්ත ණය ගැනීමක් 
සිදු කිරීමයි. ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය කාල වකවානුෙව් ෙද්ශීය 
බැංකුවලින් ලබා දුන් ණයවලින් සියයට 85ක් ආණ්ඩුව අරෙගන 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් බැංකුවලින් සාමාන්ය පුද්ගලයින්ට, කුඩා 
ව්යාපාර හිමියන්ට, මධ්යම පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයන්ට, අලුත් 
ආෙයෝජකයන්ට ණය දීලා තිෙබන්ෙන් සියයට 15යි. එතෙකොට 
රටක ආර්ථිකයක් වර්ධනය ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එතෙකොට 
රෙට් අලුත් රැකී රක්ෂා අවස්ථා වැඩි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  අලුත් 
ව්යාපාරත් එක්ක අලුත් ධන හිමිෙයෝ බිහි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙම් විධියට එෙහම බිහි ෙවන්න විධියක් නැහැ. ෙහේතුව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, පසු ගිය කාල වකවානුෙව් ෙද්ශීය බැංකුවලින් සියයට 
85ක් වන දැවැන්ත ණය පමාණයක් දීලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට 
වීමයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අවුරුද්ෙද් පළමුවැනි 
මාස හතෙර් ලංකාෙව් අලුත් ණය ලබා දීම්වලින් රුපියල් බිලියන 
41.7ක් ෙපෞද්ගලික අංශයට දීලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ මාස හතර 
ඇතුළත රුපියල් බිලියන 217.1ක මුදලක් ආණ්ඩුව ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම්ෙකන්  සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම්ෙකන් සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙවන එකක් ෙනොෙවයි, 
ආණ්ඩුව කරන රෙට් දැවැන්ත ආෙයෝජනවලට ලංකාෙව් තිෙබන 
රාජ්ය බැංකු ණය ෙදනවා. ඒෙකන්  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්  
ෙමොකක්ද? ඒ ණය අරෙගන එම මුදල් ආෙයෝජනය කර  

තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේටද? සමහර ෙවලාවට ඒවා අරෙගන 
ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන් ශත පහකවත් පෙයෝජනයක් 
නැති දැවැන්ත ව්යාපෘතිවලට; විවිධ විශාල පාරවල් හදන්න. ඒ 
පාරවල්වලින් සමහර ඒවා අවශ්ය ඒවා ෙවන්න පුළුවන්. සමහර 
අනවශ්ය පාරවලුත් තිෙබනවා. පාරවල් හදන්න ඕනෑ තමයි. 
ලංකාෙව් පාරවල් ටික හදා ගන්න ඕනෑ කියන මතය මම 
පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙනක් පැත්ෙතන් බලන විට 
ඒෙකන් ලැෙබන ආර්ථික පෙයෝජනය ෙමොකක්ද? ෙමන්න ෙම් 
පශ්නය තමයි අපි අහන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහි අෙනක් 
පැත්තත් බලන්න. පසු ගිය කාල වකවානුෙව්ම ෙද්ශීය බැංකු 
ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරවලට රුපියල් බිලියන 19.3ක් ණය දීලා 
තිෙබනවා. නමුත් ලංකාෙව් රාජ්ය ආයතන ටික රුපියල් බිලියන 
236.5ක් ෙද්ශීය බැංකුවලින් ණය අරෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට 
ෙම් රජය සහ රාජ්ය ආයතන ෙපෞද්ගලික අංශයට වඩා වැඩිෙයන් 
ෙද්ශීය බැංකුවලින් දැවැන්ත විධිෙය් ණය ලබා ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි අපි දකින්ෙන්. එතෙකොට ෙම්ෙක් අවසාන 
පතිඵලය ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් 
2013 ජනවාරි මාසෙය්දී ෙපෞද්ගලික අංශය ෙද්ශීය බැංකුවලින් 
ලබා ෙගන තිබුණු ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 5.3යි. නමුත් 
රජය ලබා ගත් ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 55.4ක් ෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන් 2013 ජනවාරි මාසෙය්දී පමණක් ෙපෞද්ගලික අංශය 
ලබා ගත් ණය පමාණය වාෙග් දස ගුණයක් ආණ්ඩුව ලබා ෙගන 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමම කාරණාත් එක්කම 
ඇති වී තිෙබන අෙනක් කාරණය තමයි, බැංකු ෙපොලී අනුපාතය 
වැඩි වීමත් එක්ක ෙපෞද්ගලික අංශය ෙද්ශීය වශෙයන් ණය ලබා 
ගැනීෙම් පමාණය සම්පූර්ණ කඩා වැටීමකට ලක් ෙවලා තිබීම. 
එතෙකොට 2012 ෙදසැම්බර් මාසෙය් සියයට 17.6ක් වුණු 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ණය ලබා ගැනීෙම් පතිශතය 2013 ජනවාරි 
වන විට සියයට 15.5 දක්වා පහළට වැටිලා තිෙබනවා. ෙම් 
පමාණය දවස ගණෙන් අඩු ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි එහි 
අවසාන පතිඵලය ෙවන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශය එන්න එන්නම 
කුඩා වීමයි. පසාරණය වීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අලුත් රැකී 
රක්ෂා අවස්ථා බිහි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ෙග් ණය ෙගවා 
ගැනීෙම් හැකියාව කඩා වැෙටනවා. පසු ගිය වර්ෂෙය් -2012 
වර්ෂෙය්- සියයට 15.5ක් වූ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ණය ගැනීෙමන් 
රුපියල් බිලියන 2054.5ක් වුණු සමස්ත ෙනොපියවූ ණය පමාණය 
2013 ජනවාරි මාසය වන විට රුපියල් බිලියන 2368.1ක් දක්වා 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒෙකන් අදහස් වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ණය 
පියවීමත් සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටිලා කියන එකයි. පසු ගිය 
වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 1,870.7ට තිබුණු ෙනොපියවූ ණය 
පමාණය තමයි 2013 ජනවාරි වන විට රුපියල් බිලියන 2,178.4 
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික 
අංශය ලංකාෙව් විවිධ බැංකුවලට තිෙබන ෙනොපියවූ ණය පමාණය 
සියයට 16.4ක පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙකන් 
අදහස් වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙපෞද්ගලික අංශය සම්පූර්ණෙයන්ම 
පහළට කඩා ෙගන වැටීමයි. රාජ්ය ආෙයෝජනවල තමයි දැවැන්ත 
වර්ධනයක් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙමෙලස සිද්ධ වන්න, 
සිද්ධ වන්න ඒවාට අවශ්ය කරන ණය ටික ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? 
ඒ ණය ටික අද ගන්ෙන් විවිධ විෙද්ශීය බැංකුවලින්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, දැන් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුව ෙඩොලර්  මිලියන 1,000ක ණයක් ගන්න වැඩ පිළිෙවළ 
සකස් කළා. ඒකට සුනිල් සිරිෙසේන මහතා ෙබල්ල තියලා යන්න 
ගියා. නමුත් ඒකට අවශ්ය කරන කටයුතු දැන් කරලා තිෙබනවා. 
මා අහනවා අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාෙගන්, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුව ෙම් ණය ගන්ෙන් ලංකාෙව් පුද්ගලයන්ට ෙදන්නද? නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙද්ශ රටවලින් ණය අරෙගන ඒ ණය ආපහු ආණ්ඩුවට ෙදනවා. 
ඒ ණය ගන්න උගසට තබන්ෙන් කාෙග් මුදල්ද? ජාතික ඉතිරි 
කිරීෙම් බැංකුෙව් ගිණුම් හිමියන්ෙග් මුදල්. ඒ ගිණුම් හිමියන් 
deposit කරලා තිෙබන, නැත්නම් ස්ථාවර තැන්පත්වල තිෙබන 
මුදල් ටික පාවිච්චි කරලා තමයි- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
රජෙය් guarantee එකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රජෙය් guarantee එක ෙමොකක්ද? ගරු ඇමතිතුමනි, මා 

කියන්ෙන් ඒ මුදල් ටික අරෙගන අපිට ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදන්න 
පුළුවන් කියලායි. අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මා 
අහන්න කැමැතියි- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අවදානමක් නැහැ කියලායි මා කිව්ෙව්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපට අවදානම ගැන කියන්න බැහැෙන්. අපි දැක්කාෙන් 

අවදානමක් ෙනොතිබුණු ෙසලාන් බැංකුව කඩා ෙගන වැටුන 
ආකාරය. අහිංසක තැන්පත්කරුවන් ටික අද රුපියල් ලක්ෂය, 
ලක්ෂය ගණෙන් නිකම් අරෙගන ඉන්න හිඟන්ෙනෝ බවට පත් 
ෙවලා ඉන්නවා. එතෙකොට ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් සල්ලි 
තැන්පත් කර තිෙබන පුද්ගලයන්ෙගන්, එහි ෙකොටස් හිමියන්ෙගන් 
අහලාද ණය අරෙගන ආණ්ඩුවට ෙදන්ෙන්? නැහැ. කිසිම වග 
කීමක් නැහැ. ෙඩොලර් මිලියන 1,000ක් ගන්න ෙකොට ඒෙක් 
වගකීම ආණ්ඩුව ගත්තාට, යම් කිසි විධියකින් ෙම් බැංකුෙව් කඩා 
වැටීමක් සිද්ධ වුෙණොත් ඒකට වග කියන්න, එක පාර කාටවත් 
ෙගවන්න ආණ්ඩුවට බැහැ. ආණ්ඩුව කියයි, අපි ෙවන විධියක වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරනවා; රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් ෙහට උෙද් 
ෙදන්න පුළුවන් කියලා. එෙහමයි කල්පනා කරන්ෙන්. ෙම් දරා 
ගන්න බැරි අවදානමක් දරා ෙගන  තමයි අද ඒ ණය මුදල් ටික 
ගනිමින් පවතින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙගවන්න තිෙබන ණය 
පමාණය ගැන අද ෙම් සභාෙව්දී බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා 
කිව්වා. ෙම් මහ බැංකු වාර්තාෙව්  ඒ ගැන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද 
කියා මා අහන්න කැමැතියි. ෙම් මහ බැංකු වාර්තාෙව් ඒක කියලා 
නැහැ. ණය පමාණය, ෙගවන්න තිෙබන වාරික පමාණය, 
ෙගවන්න තිෙබන රටවල් ෙමොනවාද, ෙනොපියවූ ණය පමාණය 
ෙකොපමණද, ඒ ෙනොපියවූ ණය පමාණය වාරික විධියට ෙකොපමණ 
ෙගවන්න තිෙබනවාද, තව අවුරුදු කීයක් ඒ ණය ෙගවන්න 
තිෙබනවාද කියලා මහ බැංකුෙවන් විතරක් ෙනොෙවයි, අද අපට 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශෙයන්වත් ලැයිස්තුවක් ගන්න  
බැරි තැනට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉල්ලුවාට 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශයට කථා 
කරලා කිව්වා, කරුණාකරලා මුදල් හා කම සම්පාදන 
අමාත්යාංශයට කථා කරලා අපට ෙම් details ටික අරෙගන ෙදන්න 
කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා, ඔබතුමා ළඟ 
තිෙබනවා නම්- 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අහපු පශ්නයකට අපි උත්තර දීලා 

තිෙබනවා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, ඒක ෙනොෙවයි අපි කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරෙයකුට මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශෙයන් 
ෙතොරතුරක් දැන ගන්න බැරි නම්, ඒවා දැන ගන්න පුළුවන් 
ෙකොෙහන්ද කියලා අපි අහනවා. ෙම් මුදල් හා කම සම්පාදන 
අමාත්යාංශය පාර්ලිෙම්න්තුවටත් වග කියන්ෙන් නැත්නම්, 
ෙකොෙහොමද ඒකට වග කියන්ෙන්? අපට ඒ ගැන කථා කරන්න, 
කවදාද ෙතොරතුරු ටික ෙදන්ෙන් කියා අපි අහනවා? ෙමන්න ෙම් 
තත්ත්වයට තමයි අද ඒ අමාත්යාංශය පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පසු ගිය කාල වකවානුෙව් 
ලංකාෙව් ආර්ථික ක්ෙෂේතය කඩා වැටිලා තිෙබන විධිය බලන්න. 
ලංකාෙව් අයට අලුතින් රැකී රක්ෂා බිහි කරන්න අවශ්ය ෙවලාෙව් 
අද අෙප් රෙට් චීන්නුන්ට රැකියා ෙදන අවස්ථා ඇති කරලා 
තිෙබනවා. අද ලංකාව චීන්නුන්ට රැකියා අවස්ථා බිහි කරන 
තැනක් ෙවලා තිෙබනවා. බලන්න 2005 දී ලංකාෙව් චීන 
ජාතිකෙයෝ 1,517ක් වැඩ කරනවා. 2006 දී 1,698ක් වැඩ 
කරනවා. 2007 දී 2,179ක් වැඩ කරනවා. 2008 දී 3,493ක් වැඩ 
කරනවා. 2009 දී 5,324ක් වැඩ කරනවා. 2010 දී 6,605ක් වැඩ 
කරනවා. 2011 දී 5,588ක් වැඩ කරනවා.  

පසු ගිය කාල වකවානුෙව්  -2005 ඉඳන් 2011 ෙවන ෙතක්-  
චීන්නු 26,000ක් ලංකාෙව් වැඩ කරනවා. ෙම්ක විශ්වාස කරන්න 
පුළුවන්ද? චීන්නු 26,000ක් ලංකාෙව් වැඩ කරනවා. අද චීනෙය් 
තිෙබන රැකියා වියුක්තියට විසඳුම් ෙහොයන්ෙන් ලංකාෙවන්. අපි 
තමයි චීනයට රස්සා ෙදන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
චීන ජනගහනය කීයද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අෙප් රෙට් රැකියා වියුක්තිය ෙකොච්චරද? ඒ 26,000න් 

ලංකාෙව් රැකියා වියුක්තිෙය් ඉන්න අෙප් මිනිසුන් 20,000කට 
රස්සා ෙදන්න බැරිද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අය මිලියන එකහමාරක් පිට රටවලයි 

ඉන්ෙන්.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. අපට පශ්නයක් තිෙබනවා ෙන්. 

ශී ලංකාව චීන්නුන්ට හරි, ඉන්දියානුකාරයන්ට හරි, ෙවන කාටහරි 
රස්සා ෙහොයන ආකරයක් ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ඉස්ෙසල්ලාම 
ලංකාෙව් මිනිසුන්ට රස්සා  ෙහොයලා ෙදන්න ඕනෑ. දැන් සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ලංකාව චීන්නුන්ට රස්සා ෙහොයන තැනක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන එකයි. පසු ගිය කාලෙය් 26,000ක් රසස්ා දීලා 

1129 1130 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 
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තිෙබනවා. ෙම් ෙද්ශ ෙපේමි ආණ්ඩුවට පුළුවන් ෙන්, ලංකාෙව් 
ඉපදුණු මහා සිංහල ෙබෞද්ධ දරුවන්ට ඒ රසස්ා පන්දාහක්වත් 
ෙදන්න. එෙහම  ෙදන විධියකුත් නැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්. අද 
 සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් තැනට රට වැටිලා තිෙබන 
එකයි.  

ඔබතුමන්ලාෙග් ළඟම යාළුවා ආචාර්ය ෙකෝෂි මතායි කියපු 
ෙදයක්   මම කියන්නම්. ෙකෝෂි මතායි ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ගිය 
සතිෙය් එතුමා කියනවා, විදුලි බිල ඉහළ දැමීම පශංසනීය පියවරක් 
කියලා. එතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් 
ශී ලංකාෙව් පධානියා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "ශී ලංකාෙව් 
ආදායෙම් වර්ධනය කඩා වැටිලා තිෙබනවා. 11.5යි තිෙබන්ෙන්. 
ඒක 20 තරම් දුරට වර්ධනය කරගන්න ඕනෑ. එෙහම වර්ධනය කර 
ගත්ෙතොත් තමයි ෙහොඳ. ඒ නිසා  සමහර ආෙයෝජකයන්ට ලබා 
ෙදන වසර ගණනක බදු නිදහස පතිපත්ති නැවත සකස් කරන්න. 
අධික බදු පැනවීෙමන් ෙතොරව කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. චීන 
ෙලොන්ඩරිවලට, සම්බාහන මධ්යස්ථානවලට බදු සහන ලබා දීෙම් 
පතිපත්ති ෙවනස් කරන්න" කියනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් යාළුවා 
තමයි -ආචාර්ය ෙකෝෂි මතායි- ෙම් කියන්ෙන්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, එතුමා කියනවා, "විදුලි බිල වැඩි කිරීම ගැන 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සතුටු ෙවනවා, එෙහම ෙම් ටික පියවා 
ගත්ෙත් නැත්නම් බැංකු පද්ධතිය කඩා වැෙටනවා. විදුලි බිල ඉහළ 
පමාණයක තියා ගන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ'' කියලා.        
ශී ලංකාෙව් අපනයන ෙවෙළඳාෙමන් සියයට 56ක් යන්ෙන් 
ඇෙමරිකාවට සහ යුෙරෝපයට. සියයට 5යි ඉන්දියාවට යන්ෙන්. 
චීනයට යන්ෙන් සියයට 1යි.  එතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් උපෙදස් 
ෙදනවා. ලංකාෙව් අපනයන ෙවෙළඳාෙමන් සියයට 55ක්, 56ක් 
යන ඇෙමරිකාවත් එක්ක නැත්නම් යුෙරෝපීය රටවල් එක්ක 
ෙකෙහවලු පටලවා ගන්න එක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ 
අයත් එක්ක තව තවත් සම්බන්ධතා වර්ධනය කරගන්න ඕනෑ. 
අපට චීනෙයන් ණය ෙදනවා විතරයි. හැබැයි,- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ කථාව කරන තැන හිටියා. එතුමා 

කිව්ෙව්, ඒ  රටවල පැත්ත වර්ධනය කරන්න ෙනොෙවයි, චීනය, 
ඉන්දියාව වැනි රටවලට අපනයනය කරන තවත් වර්ධනය 
කරන්න කියලායි. ඒකයි එතුමාෙග් කථාෙව් අර්ථය වුෙණ්. 
ඔබතුමා කියන අර්ථ නිරූපණයට හාත්පසින්ම ෙවනස් ෙදයක් 
තමයි එතුමා කිව්ෙව්.    

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්  කියලා තිෙබන එකයි මම කිව්ෙව්. 

එතුමා එෙහම කියලා තිෙබනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ ඒකාධිකාරියට යටත් ෙවන්ෙන් නැතුව විවිධාංගීකරණය 

කරන්න කියලායි එතුමා කියන්ෙන්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විවිධාංගීකරණය කරන්න ෙදයක් නැහැ ෙන්. 

අෙප් ඇඟලුම් ටිකම චීනය නිෂ්පාදනය කරනවා. ඊ ළඟට 
ඉන්දියාවත් ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
බලන්න ගිහිල්ලා.   Marks & Spencer එකට ගිහිල්ලා බැලුවාම 
ඒෙක් තිෙබන බඩු ෙවනදා- [බාධා කිරීමක්] මම කථා කරන්නම්. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අපි චීනයත් එක්ක FTA එකක් ගහනවා, අෙප් භාණ්ඩ 

 ඔක්ෙකෝම චීනයට යවන්න.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම දන්ෙන් නැහැ, එෙහම හදා ගන්ෙන් ෙමොකද කියලා. චීනය 

තමයි ෙලෝකෙය් පධාන අපනයනකරු බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. හැම තැනම තිෙබන්ෙන් චීන බඩු. ෙවනදා 
යුෙරෝපෙය් තිෙබන Marks & Spencer එකකට ගිහිල්ලා බැලුවාම  
ශී ලංකා ෙල්බල් එෙකන් තිෙබන T-shirts තිබුණා. ශී ලංකා 
ෙල්බල් එෙකන් තිෙබන කලිසම් තිබුණා. ශී ලංකා ෙල්බල් 
එෙකන්  shirts තිබුණා. හැබැයි අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
අද ගිහිල්ලා බැලුවාම Marks & Spencer ලංකාෙව් ෙල්බලෙයන් 
T-shirt එකක්, shirt එකක් නැහැ. අද ඔක්ෙකෝම තිෙබන්ෙන්  
බංගලාෙද්ශෙය්, ඉන්දියාෙව් නැත්නම් චීනෙය් ඒවායි. 
කරුණාකරලා, ගිහිල්ලා බලන්න. එතෙකොට අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා පටලවා ෙගන තිෙබන මහා 
ෙලොකු විනාශෙය් පතිඵලය තමයි අද අෙප් අපනයනවලට අත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද සිදු ෙවමින් තිෙබන්ෙන්  ඒක. අපි 
කියන්ෙන්, කරුණාකරලා ෙම් සම්බන්ධව හිතන්න කියලායි. 
ෙම්ක තවදුරටත් වර්ධනය ෙවනවා කියන්ෙන් තව තවත්, තව 
තවත් අපි මඩ ෙගොඩක එෙරනවා  කියන එකයි. අෙප් සරත් 
අමුණුගම මැතිතුමාට ඒක ෙත්ෙරනවා, අෙනක් අයට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැති වුණත්. සමහර ළිං මැඩියන්ට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ ළිං 
මැඩිෙයො හදන්ෙන්, පුළුවන් තරම් යුෙරෝපයත් එක්ක මරා 
ගන්නයි.   

ඒ ෙගොල්ෙලෝ හදන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව් ඔබාමාත් එක්ක 
මරාෙගන මැෙරන්නයි. ඒවා තමයි ඒ අය කල්පනා කරන්ෙන්. 
එෙහම ෙනොෙවයි අප කල්පනා කරන්න ඕනෑ. මම පිළිගන්නවා. 
චීනය සමඟත් සම්බන්ධ වන ගමන්, ඉන්දියාව සමඟත් සම්බන්ධ 
වන ගමන් අපි යුෙරෝපීය රටවල් තරහා කර ෙනොගත යුතුයි. ෙම්වා 
ෙන් අප කල්පනා කරන්න ඕනෑ. නමුත් අද ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආර්ථික දර්ශනය තල්ලු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනටද? චීනයත් 
එක්ක කරට අත දා ගන්න ගමන් ඇෙමරිකාවට හූ කියන තැනට 
තමයි අද තල්ලු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමය ෙහොඳ ආර්ථික කමයක් 
විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරනවා නම්, ඒක වටිනවාද 
නැද්ද කියන එක අනාගතෙය්දී ෙත්ෙර්යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, තවත් තත්පර කිහිපයක් 
අරෙගන ෙම් කාරණයත් කියන්න මා කැමතියි. "ආඩම්බරයි 
හසන්ත" කියන ෙකොලම මම කිෙයව්වා. ඒක "ජනරළ" පත් තරෙය්  
තිබුෙණ්. ඒක දැක්කාම මට හරියට හිනා ගියා. ෙමොකද, අෙප් 
සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා, අලුෙතන් එන කැසිෙනෝ 
ව්යාපාරය පිළිබඳව. ඒ කැසිෙනෝ ව්යාපාරය වර්ණනා කරමින් 
"ආඩම්බරයි හසන්ත" ෙකොලෙම්  ෙල්ඛකයා ෙම් විධියට කියනවා: 

"අද මම මඩ ෙදොරගාවට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් ෙවනදාට වැඩිය 
ෙදතුන් ගුණයක සන්ෙතෝෂයකින් පපුව පුෙරෝෙගන හසන්ත. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි මුළු මහත් ෙලෝක ධාතුෙව්ම කැසිෙනෝ 
රජ්ජුරුෙවෝ හැටියට චිර පසිද්ධ ෙවච්ච ෙජ්ම්ස් පැකර් කියන 
රත්තරන් මහත්තයා අෙප් ෙම් පුන්යවන්ත භූමියට සැපත් 
ෙවන්න යනවාය කියන ආරංචිය ලැබීම. පැකර් මහත්තයා 
වාෙග් උදවිය අෙප් මුතු ඇටය ස්පර්ශ කරන්න එනවාය 
කියන්ෙන් හසන්ත, ආන්න අපි දැන් හරි පාරට වැටිලා 
තිෙබනවාය කියන එකයි. අෙප් මුතු ඇ ටයත් එෙසේ ෙමෙසේ 
ඇටයක්  ෙනොෙවයි හසන්ත. ෙලෝකෙය් ඉන්න හැම ජාතියකම 
රජ්ජුරුෙගොල්ෙලෝ ෙහොයා ෙගන ඇවිල්ලා ඉඹ ගන්නා ඇටයක් 
හසන්ත ෙම්ක."  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊට පස්ෙසේ කියනවා, "අෙනක හසන්ත, ඩිංගක් හිතලා 
බලන්න, අෙප් ගෙම් සුමනදාසට, සිරියාවතීට අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා ෙගොයම් කපලා ඉවර ෙවලා, කුඹුර හාලා ඉවර ෙවලා, 
ෙපොල් කඩලා ඉවර ෙවලා, වැෙවන් නාෙගන, දා ගැබට වැඳෙගනම 
ගිහින් හන්දිෙය් ක්ලබ් එෙකන් කැසිෙනෝ ඩිංගක් ෙසල්ලම් 
කරන්න. අෙප් ගෙම් කාන්තිට, ජයන්තිට, පියන්තිට අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා හසන්ත, ෙග්ම් ඇසිසට්න්ස්ලා හැටියට වැඩ කරන්න. 
අෙප් ගෙම් සුමිත්ට, අජිත්ට, ලලිත්ට අවස්ථාව ලැෙබනවා හසන්ත, 
ක්ලබ් එෙක් ගාඩ්ලා ෙවන්න. ඒ වාෙග් අවස්ථා හැෙමෝටම 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ හසන්ත. ලැෙබන ෙවලාවට යන්න ඕනෑ 
හසන්ත. ගන්න පරක්කු වුෙණොත් ෙවන ෙකෙනක් ගන්නවා 
හසන්ත." කියලා. ෙමන්න ෙමෙහම තමයි කියන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ෙජ්ම්ස් පැකර් එන එක- 

  
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 
  
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙජ්ම්ස් පැකර් එන එක 

හසන්ත ගැන කථා කරන මහා වියතුන්ට ෙලොකු ආශ්චර්යයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙජ්ම්ස් පැකර්ලාෙග් 
ෙලෝකය ඔබතුමන්ලාෙග් ෙලෝකය ෙනොෙව්වා කියා පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

  
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් 

මන්තීතුමා. එතුමා නැති නිසා ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා 
කථා කරන්න.  

ඊට පථම කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු ගරු ජානක 
බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

  
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ගරු ජානක බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
  
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
  
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு,  மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக 
பண்டார அவர்கள்  தைலைம   வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  left 
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA  took the Chair. 

[අ.භා. 6.37] 
  
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග්ම දිස්තික්කෙය් මෙග් 

ආසනයම නිෙයෝජනය කරන ඔබතුමා වැනි ජනතා හිතවාදි 
මිතයකු මුලසුන දරන ෙවලාෙව් ෙම් සභාව ඇමතීමට ලැබීම 
සතුටක්.  

මහ බැංකු වාර්තාව පිළිබඳ සාකච්ඡාෙව්දී ආර්ථික                        
විද්යා විශාරදයන් විවිධ අදහස් දැක්වූවා. මම ඒ ආර්ථික                        
විද්යා විශාරදයන්ෙග් ෙකෝණෙයන් ෙම් පශ්නය දිහා බලන්න 
කැමැති ෙවන්ෙන් නැහැ. මා සාමාන්ය පුරවැසිෙයකු, ඒ වාෙග්ම 
මහ ජන නිෙයෝජිතෙයකු විධියට, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව 
ආණ් ඩුෙව් දැක්ම ගැන සාකච්ඡා කරන්න කැමැතියි. ඊට අදාළ 
පුළුල් ක්ෙෂේත ගණනාවක් අතුරින් ක්ෙෂේත ෙදකක් පමණක් ෙතෝරා 
ගන්නත් මම කැමති ෙවනවා. ඒ, මට තිෙබන සීමිත කාලය නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් දුප්පත් සාමාන්ය 
ජනතාව දුප්පත්කමින් එළියට එන්න තමන්ෙග් දරුවන්ට උපරිම 
අධ්යාපනය ලබා ෙදනවා. තමන්ෙග් දරුවන්ට යහපත් 
අනාගතයකට අවශ්ය මාර්ගය සලසා ෙදන්න විශ්වාසය තබන 
පධානතම, එකම මාර්ගය තමයි අධ්යාපනය. සෑම ෙකෙනකුම 
තමන්ෙග් දරුවාට ඉහළ ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු අධ්යාපනයක් 
ලබා දීම ගැන විශ්වාස කරනවා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරින් 
අධ්යාපනෙය් ෙහොඳ නරක හඳුනා ගන්නා ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ගැන 
කථා කළා. එතුමා කිව්වා, සාමාන්ය ෙපළ සමත් වීෙම් පතිශතය 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියලා. හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සාමාන්ය ෙපළ සමත් වීෙම් පතිශතය අඩු වීමට ෙහේතු 
ෙවලා තිබුෙණ් ගණිතය විෂය සමත් ෙවන පමාණය අඩු වීමයි.         

අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරින් කමයක් ෙසොයා ගත්තා. ඒ 
කමය තමයි, ගණිතය සමත් වීෙම් ලකුණ 16ට, 17ට පහළට දමන 
එක. දැන් සමත් වීෙම් ලකුණ පහළට දමා, සමත් වන පමාණය 
වැඩියි කියලා එතුමා කියනවා. ෙම් ෙචෝදනාව හරිද, වැරැදිද කියලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන ගන්න කරුණාකරලා ඒ ඒ අවුරුදුවල 
අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙය් ගණිතය 
සමත් වීෙම් ලකුණ කියන්න කියලා කිව්වාම කියනවා, "නැහැ, 
නැහැ. ඒක රහසක්. ඒ රහස කියන්නට බැහැ"යි කියලා. එතෙකොට 
අපි ෙහොඳාකාරවම දන්නවා, අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත සාමාන්ය 
ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් ගණිතය සමත් 
වීෙම් ලකුණ අඩු කිරීෙමන්ම පමණයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනික් අතට ඕනෑම ෙදයකට 
කරන ආෙයෝජනය හරහා කාරණා ෙදකක් අපට හඳුනා ගන්නට 
පුළුවන්. ඒ තමයි, ආෙයෝජනය කරන්නට රජයට තිෙබන 
උනන්දුව, රජෙය් පමුඛතාව සහ සත්ය වශෙයන්ම ආෙයෝජනය 
කරපු මුදල් පමාණය හා එය ආදායෙම් හැටියට ෙකොපමණ 
පමාණයක්ද කියන කාරණය. අෙප් රෙට් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 
2003 අවුරුද්ෙද් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.15ක්, 2004 
අවුරුද්ෙද් සියයට 2.03ක්, 2005 අවුරුද්ෙද් සියයට 2.59ක්, 2006 
අවුරුද්ෙද් සියයට 2.67ක්, 2007 අවුරුද්ෙද් සියයට 2.59ක්, 2008 
අවුරුද්ෙද් සියයට 2.27ක්, 2009 අවුරුද්ෙද් සියයට 2.08ක්, 2010 
අවුරුද්ෙද් සියයට 1.86ක් වැය කළා. 2011 අවුරුද්ෙද් නැවතත් 
සියයට 1.86ක්, 2012 අවුරුද්ෙද් සියයට 1.8ක් වැය කළ අතර 
2013 වන විට සියයට 1.6ක් පමණ වන බවට පුෙරෝකථනය 
කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙනොෙත්ෙරන අර්ථ 
ශාස්තය තමයි, යුද්ධය පවතින කාලෙය් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 
දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2කට වඩා වැඩි මුදලක් ෙම් 

1133 1134 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 
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රෙට් තිබුණු ආණ්ඩු ෙවන් කළ නමුත් යුද්ධය අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ එය සියයට 1.8, සියයට 1.6 මට්ටමට පත් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක. ඒෙක් තර්කය ෙමොකක්ද? ෙමොකද, අපි 
දන්නවා, අවශ්ය කරන පමිතිය සියයට  6යි කියලා. මා කියන්ෙන් 
නැහැ, සියයට 6 කරා ක්ෂණිකව යා හැකියි; යා යුතුයි කියලා. 
නමුත් යුද්ධය අවසන් වීමත් සමඟම සියයට ෙදකයි දශම ගණෙන් 
තිබු ණු ෙම් ආෙයෝජනය දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව 
සියයට 3, සියයට 4 හා සියයට 5 ආදී වශෙයන් කමානුකූලව 
ඉහළට යා යුතුව තිබුණා. එම නිසා ෙම් අර්ථ ශාස්තය 
ෙනොෙත්ෙරන මට, ආර්ථික විද්යාව දන්නා, ආචාර්ය උපාධියක්ද 
තිෙබන සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගත යුතු පාඩමක් 
තිෙබනවා.  

  
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

  
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

  
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. මට විනාඩි 8යි තිෙබන්ෙන්.  

  
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ කියන්ෙන් අධ්යාපන ව හය දියුණු කරන්ෙන් නැතිව සල්ලි 

දීලා වැඩක් නැහැ. 

  
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට මෙග් තර්කය 

තමයි, ෙම් ර ෙට් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් කරන ආෙයෝජනය 
ආණ්ඩුෙව් පමුඛතාවක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුෙව් අවශ්යතාවක් 
ෙනොෙවයි කියන එක. ෙම් රෙට් දුප්පත්, අහිංසක මනුෂ්යයාට 
දුප්පත්කමින් ෙගොඩ එන්න තිෙබන පධානතම, වටිනාම මාර්ගය 
පිළිබඳව ආණ්ඩුව දක්වන සැලකිල්ල අඩු බවයි ඒෙකන් 
ෙපෙනන්ෙන්. එම නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
කරුණාකරලා මට පැහැදිලි කරලා ෙදන්න, ෙම් ඇති ෙවලා 
තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අනික් කාරණය ෙමයයි. 
ෙම් රෙට් සංවර්ධනය පිළිබඳව ආණ්ඩුව විවිධ උපාය මාර්ග හඳුනා 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ උපාය මාර්ග ගණනාවක් තිෙබන බව මා 
පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒ උපාය මාර්ග අතරින් ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම 
උනන්දුවක් දක්වන ආණ්ඩුෙව් පමුඛ උපාය මාර්ගයක් හැටියට 
දක්වා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් සංචාරක කර්මාන්තය සහ කැසිෙනෝ -
සූදු- ව්යාපාරය. කැසි ෙනෝ -සූදු- ව්යාපාරය- ආර්ථික මූෙලෝපාය 
මාර්ගයක් වශෙයන් හඳුනා ගත් රටවල් ගණනාවක් ෙලෝකෙය් 
තිෙබනවා. මැෙල්සියාෙව් Genting Highlandsවල කැසිෙනෝ 
ව්යාපාරය සඳහා ෙවන් කළ ස්ථානයක් තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශය 
නගරෙයන් ඈත් වුණු සාමාන්ය ජනතාවට පහසුෙවන් පෙව්ශ 
ෙවන්න බැරි පෙද්ශයක්. විෙද්ශික සංචාරකයන් සහ විෙද්ශික 
සූදුකරුවන්ටම ෙම් පෙද්ශ ෙවන් කරලා තිෙබනවා. සමහර රටවල 
සූදු කීඩාෙව් ෙයෙදන නැව් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර රටවල 
 විෙද්ශිකයන්ට පමණක් සීමා වූ පෙද්ශ තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ස්වෙද්ශික තැනැත්තන් ෙම්වාට ඇබ්බැහි වීම වැළැක්වීම සඳහා. 
අෙප් රට පුංචි රටක්. ෙකොළඹ නගරය ඉතාම පුංචියි. ෙකොළඹ 

නගරය තුළ හා ආසන්න පෙද්ශවල ෙබොෙහෝ ජනතාවක් වාසය 
කරනවා. රෙට් ජනගහනෙයන් 1/4ක් වාසය කරන්ෙන් බස්නාහිර 
පළාෙත්යි.  

අද බස්නාහිර පළාෙත්, ෙකොළඹ නගරෙය්, ඩී.ආර්. 
විෙජ්වර්ධන මාවෙත් ෙජ්ම්ස් පැකර්ෙග් කවුන් කැසිෙනෝ සඳහා 
අවස්ථාව ෙදනවා. ෙම් පිළිබඳව අස්ගිරි-මල්වතු මහා නායක 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා තීරණාත්මකව විෙරෝධය පළ කළා; ඒ 
වාෙග්ම කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් පියතුමා තීරණාත්මකව 
විෙරෝධය පළ කළා. එතෙකොට කියනවා, "නැහැ, නැහැ. ෙම් අෙප්  
කැසිෙනෝ විතරක් ෙනොෙවයි, කැසිෙනෝ සහ ෙහෝටල්" කියලා. 
නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013 මැයි මාසෙය් 29 වන 
දා ආෙයෝජන මණ්ඩලයට ලිපියක් එවනවා, රාජ්ය මූල්ය පතිපත්ති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. අත්සන් කරන්ෙන් අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
ෙක්.එම්.එම්. සිරිවර්ධන. ඔහු කියනවා, ෙම් කවුන් ආයතනය 
ෙලෝකෙය් තිෙබන පධානතම කැසිෙනෝ ව්යාපාරය බව. එම 
ව්යාපාරය සූදු කර්මාන්තය පුමඛව අරෙගන යන ව්යාපාරයක්. දැන් 
ෙම්ෙකන් පශ්න ගණනාවක් මතු ෙවනවා.  සූදු කර්මාන්තය සඳහා 
ෙකොළඹ නගරෙයන් ෙතෝරා ගැනීම හරහා අෙප් ධර්ම ද්වීපය 
කැසිෙනෝ ද්වීපයක් බවට පත් වනවා. අෙප් රට ධර්ම රාජ්යයක් 
විධියට අෙප් තිබුණු බලාෙපොෙරොත්තු කඩ ෙවනවා.  බුද්ධාගමට 
පමුඛත්වය ෙදනවා කියන, ආගමික මූලධර්මවලට පමුඛත්වය 
ෙදනවා කියන අෙප් පතිපත්තීන් කඩ ෙවනවා.  අවසානෙය්  අෙප් 
රට විනාශය කරා අරෙගන යනවා; අෙප් සාරධර්ම විනාශය කරා 
අරෙගන යනවා. ඒ නිසා ෙම්ෙකන් ඇති වන බලපෑම් පිළිබඳව 
රජය තක්ෙසේරුවක් ලබා ගත යුතුයි. ෙමතැන ෙලොකු බරපතළ 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ආකල්පමය පශ්නයක් තිෙබනවා, සදාචාරය 
පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් ගැන ෙබොෙහොම පෙව්ශෙමන් 
සලකා බලන්න අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. එක්ෙකෝ ජනතාවට 
ෙබොරු ෙනොකර ඇත්ත කියන්න ඕනෑ, "අපි ෙම් රට සූදුලන්තයක් 
බවට, කැසිෙනෝලන්තයක් බවට පත් කරනවා" කියලා. එතෙකොට 
ජනතාවට ඒක ෙතෝරා ගන්න පුළුවන් ෙව්වි. හැබැයි ජනතාවට 
ෙබොරු කියන  එක බරපතළ වරදක්.  

[6.46 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. 

Hon. Presiding Member, we believe in the axiom of a 
great Saint in Islam, Gouzul  A’lam  Muhiyiddeen Abdul 
Qadir Jailani (Qadda Sallahu Sirrahul Azeez,  who said, 
“if you attack a person without any substance or reason 
and hurt his feelings, that person’s sins will be washed 
away”.  So, Sir, I would submit in this House today that 
my good friend, Mr. Ajith Nivard Cabraal’s sins have 
been washed away. Day in and day out, we hear no 
singsong than repeating his name and attacking him 
mercilessly.  He does not deserve it at all. I know that.  

To strike a personal note, ironically, Mr. Ajith Nivard 
Cabraal and myself walked out, at the negative-attitude 
Leader of the Opposition’s office at 5th Lane, Kollupitiya. 
We both simultaneously walked out, and today he 
occupies the exalted office of the Governor of the Central 
Bank and I am here in this House before you. Thanks to 
His Excellency President Mahinda Rajapaksa, who 
readily identified easily the capability of people.  

1135 1136 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Today, what has he done, Sir? He has proved himself 
to be a marvellous person, as I said, almost performed a 
miracle. On the front cover of the Annual Report of 2012 
of the Ministry of Finance and Planning, it is stated, 
“Securing Stability”. This is the bible of the Central Bank 
and Ajith, the Governor, has taken a lot of trouble to 
present this to the House. I must also place on record that 
the services rendered by - 

  
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 
   
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 

  
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද  විවාදයට ගන්ෙන් 

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ෙනොෙවයි.  
ඒ වාර්තාව විවාදයට ගන්නා බවයි ෙම් ගරු මන්තීතුමා කියන්ෙන්. 
ඒක ෙනොෙවයි අද  විවාදයට ගන්ෙන්.  

  
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එයත් අදාළයි. මහ බැංකු වාර්තාව හා සබැඳුණු කරුණුයි 

තිෙබන්ෙන්.  
  

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මහ  බැංකුව ගැන තමයි මම කථා කරන්ෙන්. 

  
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව  කරෙගන යන්න. මුදල්වලට සම්බන්ධ 

සියලු ෙද්වල්, ආර්ථිකය සම්බන්ධ කරුණු සියලු කථිකයන් කථා 
කළා.  

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

phobia  එකක් හැෙදනවා.  ඒක ෙවන වැඩක්. මම අගයන්ෙන්  
මහ බැංකුෙවන් කර තිෙබන ෙසේවය ගැතයි. 

  
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
වාර්තාවට සීමා වුෙණ් නැහැ. ගරු මන්තීතුමා කථාව කරෙගන 

යන්න.  

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)                            
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙම්ෙක් තිෙබනවා බලන්න. Sir, blind people are not those 

who cannot see but those who refuse to see. This is what I 
am telling you today, Sir. The entire story has been revealed 
to this House. We are talking about a miracle - ආශ්චර්යවත් 
ලංකාවක්. ඒක  ෙහොඳාකාරවම  ෙම් වාර්තාෙවන් ෙපෙනනවා. ෙම් 
මහ බැංකු වාර්තාව අරෙගන කියවා බලන්න. එතෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට සත්ය ෙහොඳින් අවෙබෝධ කර ගන්න  පුළුවන් 
ෙව්වි.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා කියවන්ෙන් නැහැ.  බලන්න බැරි 
එක්ෙකනා ෙනොෙවයි, බලන්න අකැමැති එක්ෙකනා තමයි 
''අන්ධයා'' කියලා අෙප් සාහිත්ය ෙපොත්වලත් හඳුන්වා දී තිෙබනවා.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී උදාර ගන්ථයක් - document   එකක්-  
present කර තිෙබනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා හැම තිස්ෙසේම Central 
Bank එකට පහර ගහනවා. එක්ෙකෝ අෙප් Treasury එෙක් 
ෙල්කම්තුමා  - Ministry of Finance and Planning එෙක් ෙල්කම්
- පී.බී. ජයසුන්දර මහතාට නැත්නම්  අජිත් කබ්රාල් මැතිතුමාට 
පහර ගහනවා. බලන්න එතුමාට ඉන්න දක්ෂ නිලධාරි කට්ටිය.  
ෙම් රට සමෘද්ධිමත් කිරීම පිණිස, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නංවා ලීම 
පිණිස උදවු  කරන ෙම් අය ගැන බලන්න.  ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව පිළිෙයල කිරීම සඳහා නායකත්වය දුන්ෙන්  
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමායි.  එෙමන්ම නිෙයෝජ්ය  මහ බැංකු 
අධිපති වන  පී.එම්. වීරසිංහ සහ ආනන්ද  සිල්වා, සහකාර මහ 
බැංකු අධිපති සී.ෙජ්. පී.සිරිවර්ධන යන අයෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් 
ආර්ථික පර්ෙය්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂිකා ස්වර්ණා 
ගුණරත්න මහත්මිය ඇතුළු අනිකුත් නිලධාරින් රාශියක් ෙම් 
වාර්තාව නිකුත් කිරීම සඳහා වගකිව යුතු කාර්ය භාරයක් ඉටු කර 
තිෙබනවාය කියන එක මම සන්ෙතෝෂෙයන් ෙම් සභාව ඉදිරිෙය් 
කියනවා.  රෙට් ආර්ථිකය  නංවා ලීම  පිණිස ෙමබඳු  කාර්යයක් 
කරපු එක ගැන අපි එතුමන්ලාට  ස්තුති කරන්න  ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය මුදල් හා  කම සම්පාදන ඇමතිතුමාට -ආචාර්ය 
සරත් අමුණුගම මැතිතුමාට- මම කියනවා, උතුම් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාය කියා. ඇයි? අද එතුමා ෙලෝකය වටා යනවා. He goes 
to the International Monetary Fund; he goes to the World 
Bank. He is a very clever and deft negotiator. He brings aid 
and assistance. The other day our President went to China. 
Now, the Hon. Bandula Gunawardane was speaking about 
Japan. Even China is called a “Green China” today. As we 
drink green tea, they are showing to the world - a showcase - 
it is a “Green China”. Of course, in history it was known as 
a “Red China”, but it has turned into a “Green China”. Even 
in America, Chinese cars and Chinese equipment are used 
and they are also used in London, Saudi Arabia, in the 
Arabian countries and everywhere. China is an economic 
giant today. What did they do? Now they have seen and 
understood the magic scenario in Sri Lanka.  

ද්ෙව්ෂ සහගතව පහර ගැසීම  කරන මෙග්  තරුණ මිතයා, -
සජිත් ෙපේමදාස මහතා- මම වඩා ගත්තු ළමෙයක්. එතුමා අද ගරු 
මන්තී  ෙකෙනක්. එතුමා අද එතුමාෙග් තාත්තා ෙග් පතිපත්තිය 
ගැන මට මතක් කළා. එතුමාෙග් තාත්තාෙග් පතිපත්තියයි,  
එතුමාෙග් පතිපත්තියයි හුඟාක් ෙවනස්. ඕනෑ නම් ඒක මට 
එතුමාට පැහැදිලි කර ෙදන්න පුළුවන්. හැම දාම ද්ෙව්ෂ සහගත  
ෙච්තනාෙවන් යුතුව කෑරෙලක් වාෙග් කෑ ගහන්න එපාය කියලායි 
ම ෙග් හිතවත් තරුණ මන්තීතුමාට මම අවවාද කරන්ෙන්. 
එපමණක් ෙනොෙවයි උරුලෑවා ගිය පාෙර් යන්න එපාය කියා  
තිෙබනවා. උරුලෑවා ගිය පාෙර් තවත් ෙකෙනකුට යන්න බැරි 
තරමට ගඳයි  කියන එක සාහිත්යය දන්නා ෙකෙනක් වශෙයන්  
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තමුන්නාන්ෙසේට අප මතක් කර ෙදනවා. ඒක නිසා හැෙදන්න.  
''හැෙදන ගහ ෙදෙපත්ෙතන් දැෙන්'' කියා ආප්ෙතෝපෙද්ශයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  ඒ විධියට හැෙදන්නය, එෙහම නැත්නම්  ළඟට 
එන්න මා  කියා ෙදන්නම්, ෙකොෙහොමද හැෙදන්ෙන් කියා.    

එදත්  ෙම් සභාෙව්දී මම  ෙම් කාරණය  ගැන කිව්වා. ''ආචාර්ය  
ෙහෝ'' නමැති විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යතුමා දැන් ෙම් ''මහින්ද 
චින්තනය'' චීන භාෂාවට පරිවර්තනය කර තිෙබනවා. ෙමය  
පරිවර්තනය කිරීම මඟින් එතුමා කර  තිෙබන්ෙන් උදාර ෙසේවයක්.    
ෙම්  කාර්යයට මුල් වුෙණ් චීනෙය් සිටින ශී ලංකා  තානාපති රංජිත් 
උයන්ෙගොඩ මැතිතුමායි. මම ෙම් මහින්ද චින්තන චීන පරිවර්තනය 
සභාගත* කරනවා.  වැඩිම ජනගහනයක් වාසය කරන චීනය  වැනි 
රටක  ෙම් වාෙග් document  එකක් - policy statement එකක්-  
එෙහම පිටින්ම වචනෙයන් වචනයට පරිවර්තනය  කර තිෙබනවා  
නම් ඒ මහින්ද චින්තනය පමණයි. ෙම්ක ඉතිහාසගත ෙවන 
පුස්තකයක්ය කියා මම කියනවා.  මම එය සභාගත* කරනවා.  

 අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙමතුමන්ලාට ඒක උහුලා 
ගන්න බැහැ.  

The publication titled "Towards The US$ 4,000 Per 
Capital Economy: Sri Lanka’s Economic Transformation 
over the Past 7 Years" එෙක් ෙම ෙහම තිෙබනවා, ෙම් සියල්ලම. 
ඒක නිසා අපි කියනවා, මහින්ද චින්තන phobia එකක් young 
සජිත්ට හැදිලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  
The publication on page 2 states , I quote:  

"Mahinda Chintana Vision for the Future envisaged sustained 
progress towards a US$ 4,000+per capita income and a US$ 100 
billion economy..." 

It goes on to state on page 3, I quote: 

"In an era of global uncertainty, the economy grew at an impressive 
pace over the past 7 years" 

There was a war of 30 years; there were disasters; 
there was a tsunami. Even now, there have been floods 
and other natural disasters. Still, we are going forward; 
marching forward. Why do you not bless the country? 
Leave aside the persons who are involved. Why do you 
not bless the country? You have nothing to say. ඒක නිසා 
ද්ෙව්ශෙයන්, ෙකෝධෙයන් වංචා කරමින් ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලනය 
කරන්නට එපාය කියන එකයි මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්.  
It goes on to state further on page 3, I quote:  

"The average post-independence growth rate was 4.5%. 
The highest ever 7-year period average growth of 6.7% was 
observed during 2006-2012 
In the post-conflict 3-year period of 2010 to 2012, economic growth 
averaged an impressive 7.5%" 

අෙප් ෙම්  හර්ෂ ද සිල්වා මහත්මයා ඉන්නවා. එතුමා දන්නවාද 
දන්ෙන් නැහැ, ෙම්වා ගැන. එතුමාට ෙම්වා ගැන අවෙබෝධයක් 
තිබුණත් එතුමා ෙම්වා කියන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙළේ වහලා වැඩ 
කරන්න එපා, උගුරට ෙහොරා ෙබෙහත් ෙබොන්න එපා කියලා මම 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් සියලු ෙදනාටම කියනවා.  

It goes on to state on page 4, I quote:  

"At the same time, Financial System Stability was maintained, 
while banking sector assets surpassed Rs.5 trillion..." 

It goes on to state on page 5, I quote:  

"The Government’s commitment towards continued fiscal 
discipline has been commendable... 

Since the end of the conflict, a conscious effort by the Government 
towards fiscal consolidation has improved the budget deficit and the 
public debt" 

 Listen to what has happened after 27 years. It goes on 
to state, I quote:  

“After 27 years, the debt to GDP ratio fell below 80% in 2011, and 
remained below 80% in 2012” 

It further goes on to state on page 6, I quote:  

"These improvements in the domestic economy occurred at a time 
when the global economy was experiencing the worst economic and 
financial crisis in recent times..." 

It goes on to states, I quote: 

"During the pat few years, the per capita income has improved 
considerably..." 

Can you deny these? Who is the expert who can 
deny? They cannot deny. As I told you,  උගුරට ෙහොරා 
ෙබෙහත් ෙබොන්ෙන් නැතුව ෙහොඳ ෙදයක් ෙබොන්න. ඔය  ෙලෙඩ් 
සුව ෙවයි,  ඔය phobia  එක  නැති ෙවයි.  ෙම් බලන්න. 
According to the figures given here, during the pat few 
years the per capita income has improved considerably. 
In 2003, the per capita income was US Dollars 981; in 
2009, the per capita income was US Dollars 2,057; in 
2010, the per capita income was US Dollars 2,400; in 
2011, the per capita income was  US Dollars 2,836 and in 
2012, the per capita income was US Dollars 2,923. That 
is the achievement of the Mahinda Rajapaksa regime,  
කියන එක මම කියනවා.  

අද බලන්න. ෙම් හැම ෙදයක් ගැනම ෙම් මධ්යම බැංකුෙව් 
වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා. තව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සඳහන් 
කරන්නට තිෙබනවා. අදාළ ෙකොටස මම  සිංහල භාෂාෙවනුත් 
කියන්නම්.  

" $  4,000 ඒක පුද්ගල ආදායම් ආර්ථිකයක් කරා...   

පසුගිය සත් වසර තුළ ශී ලංකාෙව්ආර්ථික පගතිය" 

දවිඩ අයට ෙත්ෙරන්න නම්,  මම එය ෙදමළ භාෂාෙවනුත් 
කියන්නම්.  

"ஐ.அ. ெடாலர்  4,000 தைலக்குாிய வ மானப்  ெபா ளாதாரத்ைத 
ேநாக்கி .....  

கடந்த 7 ஆண் களாக மாற்றத்திற்குள்ளாகி வ ம் இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதாரம்" 

   
என்  இங்ேக ெசால்லப்ப கின்ற .   

1139 1140 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බලන්න, අද අෙප් රෙට් 
ෙමොන තරම් දියුණුවක් ඇති වී ෙගන යනවාද කියන එක.  

විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරෙයක් අද ෙම් විවාදය ආරම්භ 
කළා. මට challenge ෙකරුවා. මම කිසිවක් කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, I do not want to violate the Standing Orders. ෙම් 
ලංකාෙව් විශාලම විෙද්ශ විනිමය වංචාව සිදු කිරීමට මුල් වී 
ඇත්ෙත් විපක්ෂෙය් - මම නම කියන්ෙන් නැහැ. - මන්තීවරෙයක්. 
මා ළඟ තිෙබනවා, එහි සියලු විස්තර. එම වංචාව පිළිබඳ විධිමත් 
විමර්ශනයක්  කිරීෙමන් පසුව ඔහුට සහ අෙනක් ෙදෙදනාට 
එෙරහිව නීතිපතිතුමා විසින් නඩු පවරා ඇත. මහාධිකරණ නඩු 
අංකය 48/2009, උසාවිය ෙකොළඹ මහාධිකරණය.  

ෙමහි  ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. ෙම් සභාෙව්දී පමණක් කිව්ව 
ෙද්වල් විතරක් ෙනොෙවයි.  ඒවා මම පසුව කියන්නම්.  

ආණ්ඩුවට බණිනවා, අජිත් කබ්රාල් මැතිතුමාට බණිනවා, 
ෙහොඳක් කරන අයට බණිනවා, රට ෙවනුෙවන් වැඩ කරන අයට 
බණිනවා. අපි කියන්ෙන් ඒකට 'මඩ කරියාෙග් ෙජොබ් එක' කියලා. 
මඩ කරියාෙග් ෙජොබ් එක ෙම් විවාදය ආරම්භෙය්දී කථා කළ 
මන්තීතුමා භාර ගන්නට එපා කියන එක මම කියනවා. එතුමාට 
ෙමොකක්වත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

එතුමා ට   ෙමොකුත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙකෝට්  එකයි 
කලිසමයි එකයි ඇඳෙගන ඉන්ෙන්. ජාතික ඇඳුම ඇඳෙගන 
ආෙවොත් සි රිෙකොෙත් ෙමොකක් ෙහෝ තැනක් ලැෙබ්ය කියා හිතා 
ෙගන එය අඳිනවා. ඒකටත්  ෙම් අෙනෝමා ගමෙග් මැතිනියෙග්  
ස්වාමි  පුරුෂයා හරියටම වැඩක් දුන්නා. ඒක තමයි අන්තිමට 
එතුමාට සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

  
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි ගරු මන්තීතුමා. දැන් කථාව අවසාන  කරන්න. 
  
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා 

කරන්නට තිෙබනවා. ඊෙය් යුනානි ෙබෙහත් පිට රටින් ෙගනැවිත් 
තිබුණා. ඒ පිළිබඳව අප ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ගරු සාලින්ද 
දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ 
සංස්ථාෙව් සභාපති ෙසෝමවීර චන්දසිරි මැතිතුමාෙග් 
සහභාගිත්වෙයන් ඒ පිළිබඳ උත්සවයක් නාවින්ෙන් ආයුර්ෙව්ද 
පර්ෙය්ෂණාගර ෙය්   තිබුණා. Dr. Nazeem sent me an invitation. 
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් කටයුතු නිසා මට යන්නට බැරි වුණා.  

ආයුර්ෙව්ද  ෛවද්යාචාර්ය විශාකා ඩී.එස්. සූරියබණ්ඩාර සහ 
එතුමියෙග් ස්වාමි පුරුෂයා වන මෙග් හිතවත් ෛවද්යාචාර්ය 
ඩී.පී.ජී.ටී. සූර්යබණ්ඩාර දැන් “ජීවක ෛවද්ය මධ්යස්ථානය” 
"Jeewaka Medical Centre" නමින් ෛවද්ය මධ්යස්ථානයක්  
ෙදහිවල පාලම ළඟ ආරම්භ කර තිෙබනවා.  මමයි එය විවෘත 
කෙළේ. ඒ ගැන මට විස්තර කියන්නට ෙවලාවක් නැහැ. 
ආයුර්ෙව්දය  අතිනුත් අද රට  සරුවට වැඩී  තිෙබනවා.  

බලන්න තලවතුෙගොඩ ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල ෙමොන තරම් 
අලංකාරවත්  ෙරෝහලක් ද කියා. ඒ අයුරින් අලංකාරවත් ලංකාවක්  
නිර්මාණය කිරීෙම් ඒ  මහාර්ඝ  කර්තව්යයට අපත් උර ෙදනවාය  
කියන පතිඥාව ෙදමින් තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කතාව සමාප්ත කරනවා. 

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

ඊළඟට සරත් අමුණුගම ගරු අමාත්යතුමා.  

[අ.භා. 7.00] 
  
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, අද දවස පුරා අප  ඉතාමත්ම   

වැදගත් විවාදයක් කළා.  ඒ විවාදය තුළින් ඇති වුණු  යම් යම් 
පශ්න ගැන  පිළිතුරු ෙදන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආරම්භෙය් පටන්ම ආර්ථිකය 
සම්බන්ධෙයන් ඇති වුණු සෑම විවාදයකදීම විරුද්ධ පක්ෂය කියන 
එක ෙදයක් තමයි ළඟදීම ෙම් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවාය කියන 
එක. අවුරුදු ගණනක් මා රජෙය් ෙසේවකයකු හැටියටත්, 
ෙදශපාලනඥයකු හැටියටත් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් වූ විවාද 
ගැන අහලා තිෙබනවා. ඒවාට සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හැම 
විවාදයකදීම විරුද්ධ පක්ෂය නඟන තර්කය තමයි  ෙම් ආර්ථිකය 
 කඩා වැෙටනවා; ජනතාවට රජය එපා ෙවනවා; එතෙකොට ඒ අයට 
අවස්ථාව සැලෙසනවා  කියන එක. ෙම්ක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ඒක විරුද්ධ පක්ෂෙය් කාර්ය භාර ෙය් එක්තරා ෙකොටසක්. විරුද්ධ 
පක්ෂය නඟන ඒ තර්කවලට පිළිතුරක් දීම තමයි අෙප් වගකීම. 

 අද හුඟක් අය වාද විවාද කෙළේ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
ගැනයි. යුද්ධයට පස්ෙසේ සියයට 8ක්, සියයට 8.3ක්  වශෙයන් 
අෙප් ආර්ථිකය  වර්ධනය ෙවලා  පසු ගිය වර්ෂෙය් සියයට 6.5 
දක්වා පහත වැටුණාය  කියා තමයි  කියන්ෙන්. ඇයි ෙම් කඩා 
ෙගන වැටුෙණ් ? ඒකට ෙහේතුව  ෙමොකක්ද? ආකාර්ක්ෂමතාවද, 
නැත්නම් ඉදිරියට මීට වඩා ෙලොකු කඩා වැටීමක ආරම්භයක්ද  
යනාදි වශෙයන් තමයි අප සාකච්ඡා කරන්ෙන්. 

මා පධාන වශෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්නට ඕනෑ. 2012 
වර්ෂෙය්  අෙප් කලාපෙය් වැඩිෙයන්ම ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් 
තිබුෙණ් අෙප් රෙට්යි. අෙප් රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 
6.5ක් කියා කිව්වාට, අෙප් කලාපෙය්  අෙනක් රටවල ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයන් එක්ක සංසන්දනය කළාම වැඩිම ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයක් තිබුෙණ් අෙප් රෙට්යි.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ආර්ථික සංවර්ධන නියමුෙවක් හැටිය ට 
පිළිගන්නා ඉන්දියාව 2010 වර්ෂෙය් සියයට 8.4ක  වර්ධන 
ෙව්ගයක් ලබා ගත්තත් ෙම් කියන 2012  වර්ෂෙය් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය  සියයට 4 දක්වා පහළට  බැස්සා. අපි ගනිමු පාකිස්තානය. 
2011 වර්ෂෙය් සියයට 3කට  තිබුණු ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 2012  
වර්ෂෙය්දී සියයට 3.7ක් වුණා. 2010 සියයට 7.2ක්ව තිබුණු  
මැෙල්සියාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 2012 වර්ෂෙය් සියයට 
5.6ක් වුණා. 2012 වර්ෂෙය් තායිලන්තෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
සියයට 6.4යි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්කට තිෙබන  නියම 
නිර්ණායකය හැටියට ෙම් විධියට සංසන්දනය කර බැලුවාම, අෙප් 
කලාපෙය්ම වඩාත්ම සාර්ථක  වර්ධන ෙව්ගය  ලබා ගත්ෙත් 
ලංකාෙව්ය කියන එක අපට කියන්නට පුළුවන්.  

ඒ නිසා අප ඉස්සර ෙවලාම ඒ කාරණය සටහන් කර ගන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද ෙම්ක ආර්ථිකය කඩා වැටීමක් හැටියට නිරූපණය 
කිරීම අපට පිළිගන්න බැහැ. ඇත්ත වශෙයන් ෙමොකක්ද සිද්ධ 

1141 1142 

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්  මහතා] 



2013 ජුනි 19 

ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙගෝලීය ආර්ථික පසුබැස්ෙම් විවිධ ලක්ෂණ, 
විවිධ පතිඵල දැන් ෙවනත් රටවල ආර්ථිකය කරා ළඟා ෙවමින් 
පවතිනවා. හුඟක්ම ඉහළින් හිටපු චීනෙය්, හුඟක්ම ඉහළින් හිටපු 
ඉන්දියාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය දැන් අපට වඩා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප් අපනයන ක්ෙෂේතය තුළ ඉල්ලුම අඩු 
වීමත් ෙම් තත්ත්වයට බලපෑවා. 

නිදසුනක් ෙලස අෙප් අපනයන ක්ෙෂේතය ගනිමු. අෙප් ෙත් 
කර්මාන්තය ගැන බලන්න. ෙමහිදී අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයක් 
හැටියට ගන්නවාට වඩා ෙත් කර්මාන්තෙය් ගැටලු ඇති වුෙණ් 
ෙගෝලීය ආර්ථික පශ්න නිසායි. එක පැත්තකින් ජාත්යන්තර 
වශෙයන් ඉල්ලුම අඩු වුණා. ඒ වාෙග්ම ඉරා නෙය් ෙද්ශපාලන 
පශ්න ඇති වුණා. අද වුණත් අප ෙම් ගැටලුවට මුහුණ ෙදනවා. 
ඉරානයට බඩු ෙවෙළඳාම් කරලා ඒ මුදල් ලබා ගන්න විධියක් 
නැහැ. ෙමොකද ඇෙමරිකාව ඉරානයට සම්බාධක පනවලා 
තිෙබනවා. අෙප් උමා ඔය ව්යාපෘතිය ගැන ඉරානයත් සමඟ අප 
නිරන්තරෙයන් සාකච්ඡා කරනවා. ෙමොකද ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
Farab Company එක තමයි එම ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න 
ෙකොන්තාත් එක අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ඒ බව ෙහොඳට 
දන්නවා. නමුත් අපට ෙගවීම් කරන්න බැහැ. ඒ  Farab Company 
එෙකන් සල්ලි ෙමහාට ෙග්න්න බැහැ. අප ඒ ගැන නිරන්තරෙයන් 
සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. ඉරානෙය් වර්තමාන ෙවනස් වීම 
තුළින්, ඒ සංවාදය තුළින් ඒ බාධක අයින් කෙළොත් ඒ අඩු වුණු 
පමාණය අපට ෙල්සිෙයන් අල්ලා ගන්න පුළුවන්.  

අෙප් ඇඟලුම්වලට, ඒ වාෙග්ම ෙවන ෙවන අපනයනවලට, 
රබර් මුල් කර ගත් අපනයන භාණ්ඩවලට ඉල්ලුම අඩු වුණා. නමුත් 
දැන් ඇෙමරිකානු ආර්ථිකය දියුණු වන ලකුණු ෙප්න්න තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන් ඒකට  "green shoots of recovery" 
සංකල්පය පාවිච්චි කළා. දැන් ඇෙමරිකානු ආර්ථිකය ටිෙකන් ටික 
දළු ලාෙගන එනවා. යුෙරෝපීය සංගමෙය් තවම එවැනි ලක්ෂණයක් 
දකින්න නැහැ. ඒ නිසා සෑම රටක්ම දැන් කල්පනා කරනවා 
අපනයන ක්ෙෂේතය වර්ධනය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 
අෙප් හිතවත් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය නැඟුවා. 
නමුත් ඒ ෙවනත් අර්ථයකින්. මම ඒවාට පිළිතුරු ෙදන්නම්.  මම 
ඉස්සර ෙවලාම කියන්න ඕනෑ අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන 
කුකුසක් ඇති කර ගැනීම අනවශ්යයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විවිධ ක්ෙෂේත තුළ අපි ඒ 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ලබා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා බලමු.  
ඒකත් ඉතාම අවශ්ය ෙදයක්. ෙමොකද ෙම් දළ සංඛ්යා ෙල්ඛන අප 
කිව්වාට, ඒවා අපට ෙබදන්න පුළුවන්. අපි කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය 
ගනිමු. 2011 වර්ෂයට වඩා 2012 වර්ෂෙය්දී අෙප් කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතෙය් ෙපොඩි පසුබැස්මක් තිබුණා. ඒ ෙද්ශගුණික ෙහේතූන් 
නිසායි. අප දන්නවා වී ෙගොවිතැන පිළිබඳ විශාල පශ්න තිබුණු බව. 
ඒ වාෙග්ම ෙද්ශගුණික ෙවනස්වීම් ෙත් කර්මාන්තයට බලපෑවා. ඒ 
නිසා තාවකාලිකව කෘෂිකර්මාන්තෙය් කිසි යම් පසුබෑමක් 
තිබුණාය කියලා අප හිතනවා. නමුත් පළල් චිතය දිහා බැලුවාම 
අපට ෙප්නවා අෙප් කෘෂි කර්මාන්තය අවශ්යෙයන්ම දියුණු වන 
බව.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමා ඉතාම ෙහොඳට පැහැදිලි කරපු විධියට උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර කෘෂිකර්මාන්තය සහ ධීවර කර්මාන්තය අෙප් ජාතික 
සංවර්ධන ව්යාපාරයට සම්බන්ධ වුණාට පස්ෙසේ විශාල වර්ධනයක් 
අපට ෙප්න්න තිෙබනවා. අප එය අවංකවම පිළිගන්න ඕනෑ. දැන් 
මා අසළ ඉන්න ගරු දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමා ඉන්ෙන් 
අනුරාධපුරෙය්. අප දන්නවා උතුරු, නැ ෙඟනහිර පළාත්වල කෘෂි 
කර්මාන්තය ෙකොයි තරම් ෙහොඳට දියුණු ෙවනවාද කියලා. අප එය 
පිළිගන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් සිටින ෙහොඳම ෙගොවීන් අතරට යාපනය 
අර්ධද්වීපෙය් ඉන්න ෙගොවිෙයෝත් අයත් ෙවනවා. ඔවුන් ඉතා 
ෙහොඳට වැඩ කරනවා. සමහර විට ඔවුන් අනුරාධපුරයට ඇවිත් 

ෙපොෙහොර හැටියට ගන්න ෙකොළ, දළු ආදිය අරෙගන යනවා. 
නැ  ෙඟනහිර පළාත ලංකාෙව් "Rice Bowl" එක කියලා අපට 
කියන්න පුළුවන්.   

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

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Yes, the "Granary of the East", really. 

ෙමොකද,  ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්මයාෙග් කාලෙය් පැවැති 
ගල්ඔය ව්යාපෘතිය මඟින් විශාල ජනාවාස ඇති කරලා අෙප් වී 
නිෂ්පාදනයට ෙලොකු ෙසේවයක් කරලා තිෙබනවා. ඉතින් උතුරයි, 
නැ ෙඟනහිරයි සම්බන්ධ වුණාම අනිවාර්ෙයන්ම අෙප් කෘෂි 
නිෂ්පාදන දියුණු වනවා. විරුද්ධ පක්ෂය ඒ ගැන වචනයක්වත් 
කිව්ෙව් නැහැ. පසු ගිය වර්ෂ කිහිපය තුළ අෙප් කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතෙය් විශාල වර්ධනයක් ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. දැන් 
හුඟාක් ෙදෙනක් කථා කරනවා ෙම් එළවලු නිෂ්පාදනය ගැන.  
අෙප් උද්ධමනය අඩු කර ගන්නට අපට විශාල ෙහේතුවක් වුණා, ෙම් 
එළවලු නිෂ්පාදනය. දිවි නැඟුම ව්යාපෘතිය තුළින් අෙප් රෙට් 
ගම්බද පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් එළවලු නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් රට දැන් සහල්වලින් ස්වයං ෙපෝෂිතයි. ඒ වාෙග්ම 
බඩඉරිඟු, අර්තාපල්, ලූනු, උළුඳු, ඒ සෑම වර්ගයක්ම  අපි ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදනය කරන්නට ඕනෑ. එතෙකොට අර පිට රටට ගලාෙගන 
යන මුදල් පමාණය අෙප් රෙට් ෙගොවීන්ට ලබා ෙදන්න අපට 
පුළුවන්. ෙම් තුළින් අපට පශ්න නැහැයි කියලා මම කියන්ෙන් 
නැහැ. අපට හුඟාක් පශ්න තිෙබනවා. අපි  ඒ මිල තුලනය තවත් 
ෙහොඳින් සකස් කර ගන්නට ඕනෑ. නමුත් එම ක්ෙෂේතයට ගියාම 
තමයි අපට ෙම් උද්ධමනය කියන පශ්නයට මුහුණ ෙදන්නට 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. දැන් අෙප් රෙට් කෘෂිකර්මෙය් ෙහොඳ 
වර්ධනයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අෙප් ෙසේවා අංශය 
ගැන බලමු.  අෙප් ෙසේවා අංශය ඉක්මනින් වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා.  අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 58.5ක්  -
සියයට 59ක් කියලා කියමු ෙකෝ- ෙසේවා අංශෙයන් ලැෙබනවා.   
ෙසේවා ක්ෙෂේතෙයන් භාගයකටත් වැඩිෙයන් ලැෙබනවා. ඒක 
පළල් වන ක්ෙෂේතයක්. විෙශේෂෙයන් construction industry සහ 
සංචාරක ව්යාපාර, ඒ වාෙග්ම මුල්ය ව්යාපාර, බැංකු, ආදිය අෙප් 
ආර්ථිකෙය් පධාන ස්ථානයට එනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විරුද්ධ පක්ෂය 
සඳහන් කළ යම් යම් විෙව්චන ගැන අපි සලකා බලන්නට ඕනෑ 
කියලා මම හිතනවා. අෙප් ෙම් කර්මාන්ත - industry -  සහ 
අපනයන  ක්ෙෂේතයන් අපි මීට වඩා දියුණු කරන්නට ඕනෑ. නමුත් 
අපට  ඉතාම ෙහොඳ අලුත් වාතාවරණයක් දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන 
බව මා කියන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  එක 
පැත්තකින් අපි ඉන්දියාවත් එක්ක ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් - Free 
Trade Agreement එකක්- ඇති කරෙගන තිෙබනවා. ළඟදීම 
චීනය එක්කත් ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් ඇති කර ගන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. පකිස්ථානය එක්කත් අපි දැන් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුමක් ඇති කර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම සාක් කලාප ය එක්කත් 
අෙප් ෙවෙළඳ සම්බන්ධතා තිෙබනවා.  එතෙකොට  මුළු කලාපයම 
ගත්තත්, මුළු ෙලෝකයම ගත්තත්, ෙකළින්ම ඉන්දියාව සහ චීනය 
එක්ක ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ඇති කරෙගන, අඩු බදු - tariffs - ෙගවමින් 
දියුණු කරන්නට අලුත් අවස්ථාවක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉතින් අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඒෙකන් 
පෙයෝජන ගන්නට ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පංශෙය් සිටින ඉහළින්ම 
වියදම් කරන - luxury end එෙක් සිටි - කණ්ඩායමක 
නායකෙයක්, ෙලොකු ෂැම්ෙප්න් ෙකොම්පැනියක එක්ෙකෙනක්, 
කළ පකාශයක් ඊෙය්  පුවත් පත්වල පළෙවලා තිෙබනවා මා 
දැක්කා.  ඔහු ෙමොකක්ද කියලා තිබුෙණ්? "ලංකාවට - the Riviera 
of Asia - පුළුවන් තරම් පහසුකම් තිෙබනවා". සංචාරක 
ව්යාපාරෙයන් අපට ඒ වාෙග් දියුණු ෙවන්න පුළුවන්. මීට ඉස්සර 
ෙම් ගරු සභාෙව් කිස් ආෙයෝජනය ගැන ෙනොෙයක් වාද විවාද ඇති 
වුණා,  ඒක කරයිද, මුදල් ෙගවයිද, මුදල් ෙගවන්ෙන් නැද්ද කියලා. 
දැන් ඒක හරි. ඒෙගොල්ලන් ඒ මුදල් ෙගවලා විශාල වශෙයන් ඒ 
වැඩ කරෙගන යනවා. එතෙකොට ඒ විධිෙය් -[බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා සද්භාවෙයන් ඒ පශ්න ඇහුෙව්. මම නැහැයි කියලා 
කියන්ෙන් නැහැ, හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි. ඔබතුමාට අහන්න 
අයිතියක් තිෙබනවා. නමුත් අද එහි කිසියම් දියුණුවක් තිෙබනවා; 
වර්ධනයක් තිෙබනවා. අද ෙකොළඹ ගිහිල්ලා බලන්න, ෙකොච්චර 
ෙගොඩනැගිලි ඇති ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. තව අවුරුද්දක්, 
එකහමාරක් ගත ෙවනෙකොට ෙකොළඹ ස්වරූපය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙවනස් ෙවනවා. ආෙයෝජනයට ඉඩම් මදි ෙවනවා. ඉතින් ඒ අතින් 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලා ෙගෙනන තර්කය අපි අවෙබෝධ කර 
ගන්නට ඕනෑ;  ඒ කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය තවත් ඉදිරියට දියුණු 
කරන්නට ඕනෑ. නමුත් ෙම් තුනම අපි කරන්ෙන් ඉතාම අර්බුදකාරී 
පරිසරයක බව අපි කියන්නට ඕනෑ.  අපට ඒෙකන් පැනලා යන්න 
බැහැ.  

අද ෙගෝලීය ආර්ථිකය  කඩා වැෙටමින් පවතිනවා. ඊටත් වඩා 
ෙලොකුම ලක්ෂණයක් තමයි  protectionism එක. ඉස්සර බටහිර 
රටවල් ඒ අයෙග් ආර්ථිකය විකාශනය ෙවන  ෙකොට, දියුණු ෙවන 
ෙකොට කිව්වා, "ඔයෙගොල්ලන් ෙදොරවල් ඇරලා, ෙග්ට්ටු ඇරලා 
ඕනෑ ෙකනකුට භාණ්ඩ විකුණන්න  අවස්ථාව ෙදන්න" කියලා. 
Free trade policy එක අනුගමනය කරන්නය කියලා කිව්වා.  දැන්  
ඒ  ෙගොල්ලන්ෙග් රටවලට වඩා ලාෙභට අෙප් භාණ්ඩ විකුණන්න 
හදන ෙකොට,  අෙප් බඩුවල cost of production එක අඩු ෙවලා, 
comparative advantage එක අපි තියාෙගන විකුණන්න හදන 
ෙකොට ඒ අය එක එක නීති රීති ෙගනැල්ලා protectionism එකක් 
ඇති කරන්න යනවා. තමන්ෙග් රෙට් තමන්ෙග් කර්මාන්තවලට 
විතරක් තැන ෙදන තැනකට යනවා. එෙහම නැතිව ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙම්ක කරන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද බටහිර නායකයින්ට 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි රැකියා සැපයීම. තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා ඇති, ඔබාමා වැඩිෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් 
රැකිරක්ෂා පශ්නයට බව. ෙමොකද, කර්මාන්තශාලා වැෙහනවා.  
විෙශේෂෙයන් තරුණ අයට රැකියා ෙදන්න බැහැ. අද ස්පාඤ්ඤෙය් 
සෑම තරුණ අය හතර ෙදනකුෙගන් එක් අයකුටම රැකියාවක් 
නැහැ. අද ඉතාලිය, Portugal වාෙග් රටවල වාෙග්ම 
ඇෙමරිකාෙව්ත් රැකිරක්ෂා පශ්නය විශාල පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් ලංකාෙව් බලන්න. අෙප් රෙට් රැකියා 
විරහිතභාවය අවම කිරීම පැත්ෙතන් ඉතාම ෙහොඳ වාර්තා 
තිෙබනවා. කල්පනා කර බලන්න. The unemployment declined 
to historic lows. අෙප් මෑත ඉතිහාසය තුළම රැකියා විරහිතභාවය 
අඩුම පමාණයකයි තිෙබන්ෙන්. 2012 වර්ෂෙය් රැකියා 
විරහිතභාවෙය් පතිශතය සියයට 04යි. 1990 වර්ෂෙය් සියයට 
15.9ක් ෙවලා තිබුණා. 1990 වර්ෂෙය් සියයට 15.9 ඉඳලා 2012 
වර්ෂය වන ෙකොට සියයට 4 දක්වා රැකියා විරහිතභාවය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  සමහර විට  ඒ තුළ  වුණත් youth unemployment  
වැඩි වශෙයන්   තිෙබන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන්, මුළු ෙලෝකෙය්ම 
අද පශ්නයක් තිෙබනවා, තරුණ අයට රැකියා සැපයීම 
සම්බන්ධෙයන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හිතවත් ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා සුලභ තර්කයක්  -විෙශේෂෙයන්ම FUTA  අය 
ඉදිරිපත් කළ තර්කයක්- ඉදිරිපත් කළා. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 06ක් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා ඒ අය විෙව්චනයක් කරනවා. නමුත් අපි වග කිව යුතු 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට බලන්න ඕනෑ ෙම් සල්ලි වියදම් 
කරන්ෙන් ෙමොනවාටද කියලා. අෙප් පරණ, රැකියාවක් ගන්න 
බැරි, උපාධිධාරින් එළියට දමන ෙම් යාන්තනයටද තවම  සල්ලි 
දමන්ෙන් කියන එක අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. මම නම් 
හිතන්ෙන් ෙමතැනට දමන සල්ලි පමාණය ෙනොෙවයි වැදගත් 
ෙවන්ෙන් කියලායි. ෙමොනවාටද ෙම් සල්ලි දමන්ෙන් කියන එකයි 
වැදගත් ෙවන්ෙන්.  ෙමොන  ෙමොන විධියට ෙවනසක් ඇති කළ 
යුතුද කියන එක අපි බලන්න ඕනෑ. Curriculum development 
එකක්, රැකියාවලට සරිලන අධ්යාපනයක් ඇති කිරීම වාෙග් 
ව හාත්මක ෙවනසක් ඇති කළාට පස්ෙසේයි මුදල් ෙයොදවන්න 
ඕනෑ. එෙහම ව හාත්මක ෙවනසක් කරන්ෙන් නැතිව නිකම් 
සල්ලි ෙයොදවනවා කියන්ෙන් ගිහිල්ලා ළිඳකට සල්ලි දමනවා 
වාෙගයි.  පතිඵලයක් නැහැ.  ඒ නිසා අපට FUTA එකට  කියන්න 
තිෙබන්ෙන්, පඩි වැඩි කර ගන්න, අරවාට ෙම්වාට ඔය කියන 
විධියට සල්ලි දීලා වැඩක් නැහැ කියන එකයි.  සල්ලි ෙදනවා නම් 
ඉස්ෙසල්ලාම ෙහොඳ අධ්යාපන සැලැස්මක් හදන්න ඕනෑ. නූතන 
ෙලෝකයට, තාක්ෂණයට සරිලන, තරුණ තරුණියන්ට රැකියා 
ලබා ෙදන ෙහොඳ ව හාත්මක අධ්යාපන කමෙව්දයක් හැදුෙවොත් 
සියයට 6 ෙනොෙවයි, ඊට වැඩිය වුණත් ෙදන්න පුළුවන්; දිය යුතුයි.  
නමුත් අද තිෙබන  ෙම් පසුගාමී -පතිගාමී- අධ්යාපන සැලැස්මට 
තව සල්ලි දමනවා කියන්ෙන් සල්ලි අපෙත් යැවීමක්. ඒකට 
කියන්ෙන්,  “Throwing good money after bad” කියලායි. ඒ 
පශ්නය ගැනත් අපි සලකා බලන්න ඕනෑ. නමුත් සමස්තයක් 
හැටියට ගත්තාම අෙප් රෙට් රැකියා විරහිතභාවෙය් පතිශතය අඩු 
අගයක පවතින බව ඉතාම පැහැදිලියි. අද ෙලෝකෙය්ම ආර්ථිකවල 
පධාන පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන රැකියා විරහිතභාවය 
පිළිබඳ අපට ෙහොඳ වාර්තාවක් තිෙබනවා. එෙහම ෙවන්න ඕනෑ, 
අපි යටිතල පහසුකම්වලට සල්ලි වියදම් කරනෙකොට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මන්තීතුමා කිව්වා,  චීන කම්කරුවන් විසිහයදහසකට අෙප් රෙට් 
රැකියා දීලා කියලා.  චීනෙය් ජනගහනයත් එක්ක බලන ෙකොට ඒ 
පමාණය දිය බිඳක් විතර ඇති.  නමුත් යම් යම් සුවිෙශේෂී වැඩ 
සඳහා අපට ඒ අය ෙයොදවා ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  ෙමොකද,  
අෙප් රෙට් ෙසේවකයන් ෙයොදවා කරපු සමහර ව්යාපෘති නියම 
ෙවලාවට කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියා මා ෙපෞද්ගලිකවම 
දන්නවා.  

දැන් අපි හදන apartments,  තට්ටු නිවාස, මැද ෙපරදිගින්, 
ඉන්දියාෙවන් එන අය ෙගවලා ගන්නවා. ඒ  මිනිසුන්ෙගන් සල්ලි 
අර ෙගන ෙවලාවට ඒ නිවාස භාර දුන්ෙන් නැත්නම්  නඩුහබවලට 
පැටෙලන්න ෙවනවා; වන්දි ෙගවන්න ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  නීතිඥයකු හැටියට ඔබතුමාත් ඒ ගැන ෙහොඳට 
දන්නවා.  ඒ නිසා චීන්නු ෙනොෙවයි, ෙවන කවුරු හරි ෙගනැල්ලා 
හරි ඒවා හදලා ඉවර කරන්න ෙවනවා. අෙප් මිනිස්සු හැදුෙව් 
නැත්නම් චීනෙයන් හරි මිනිස්සු ෙගන්වලා ඒවා හදලා ෙදන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් කියන්ෙන් ෙම් රටට ෙකොන්තාත් 
එකක් දුන්ෙනොත් ඒක ෙවලාවට ඉවර කරන්ෙන් නැහැ කියන 
එකයි. අපි නිවාසයක් විකුණුෙවොත්, ඒ මිල දී ගත් අයට  නියම 
ෙවලාවට ඒ නිවාසය ෙදන්න ඕනෑ.  ෙහෝටලයක් හදන්න පටන් 
ගත්ෙතොත් ෙවලාවට ඒක හදලා ඉවර කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
බණ්ඩාරනායක සම්මන්තණ ශාලාව හැදුෙවොත් චීනෙයන්. 
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ ෙගොල්ෙලොත් චීන අය. මම හිතන විධියට දැන් චීන 

භීතිකාවක් තිෙබනවා. කරුණාකර බලන්න පසු ගිය සතිෙය් ෙදෙක් 
පත්තරවල පධාන වශෙයන් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. 
ඔබාමායි, චීනෙය් ජනාධිපතිතුමායි- [බාධා කිරීමක්] ෂී ජින්පින්ග් 
කියන පුද්ගලයායි නිකම් නිවුන්ෙනෝ ෙදෙදෙදෙනක් වාෙග්. කථා 
කරනවා; හිනා ෙවනවා; ඡායාරූපවලට මුහුණ ෙදනවා. අද 
ෙලෝකෙය් බලවතුන් ෙදන්නා කවුද? අද ෙලෝකෙය් බලවතුන් 
ෙදෙදනා තමයි ඇෙමරිකාව සහ චීනය. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් 
නැහැ.  චීනය අපට ෙදන ෙම් ණය ගැන හුඟ ෙදෙනක් නිකම් 
අවඥාෙවන් කථා කරනවා; භය ෙවනවා; ෙම්ක කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් තමයි ව්යාපෘතියක් 
සකස් කරලා ඉතාම ෙකටි කාලයකින් ඒකට මුදල් ලබා ගන්ෙන්. 
ෙවන දියුණු රටවල් ඒ අයෙග් ව්යාපෘතිවලට මුදල් ලබා ගන්න 
අවුරුදු හතරක පහක කාලයක්  ඉන්නවා. අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමා ෙහොඳට දන්නවා, බංග්ලාෙද්ශෙය් පඩ්මා කියන ගඟ 
හරහා ෙලොකු පාලමක් හදන්න සැලසුම් කර තිෙබන බව.  
ෙලෝකෙය් ෙලොකුම පාලමක් හැටියට තමයි ඒක සැලසුම් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒකට ආධාර ගන්න, ඒ ෙගොල්ෙලෝ අවුරුදු දහයක් 
තිස්ෙසේ දඟලනවා. සල්ලි ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගිය අවුරුද්ෙද් 
ෙලෝක බැංකුවත් කථා කරලා, කථා කරලා, සල්ලි ෙදන්න බැහැයි 
කිව්වා. ලංකාවට තිෙබන ෙලොකු වාසියක් තමයි ඉක්මනට මුදල් 
ලැෙබන එක. ඒ ෙම් ෙගෝලීය ෙහේතූ නිසා ෙවන්න පුළුවන්.  අෙප් 
ඕනෑම ව්යාපෘතියකට මුදල් ලබා ගන්න අවුරුද්දක්වත් යන්ෙන් 
නැහැ. මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි කියන්න,  ආධාර ලබා ගන්නත් 
අපි එක එක නව කමවලට යනවා.  ෙම් සැෙර්  ගරු ජනාධිපතිතුමා 
චීනයට ගිහිල්ලා එකඟ වුණා, ෙකොළඹ - නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
පළමුවැනි පියවර ෙකොළඹ-කුරුණෑගල අධිෙව්ගී මාර්ගය BOT  
කමයට කරන්න. එතෙකොට ඒ හැම ශතයක්ම ණයක් ෙනොෙවයි. 
හැම ශතයක්ම චීන ෙකොම්පැනිය  ෙගෙනනවා. ෙම්ක ෙලොකු 
මාර්ගයක්.  ෙම් ගරු සභාෙව් කවුරුත් පිළිගන්නවා ඇති ඒක 
ලංකාෙව් ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉතාම අවශ්ය ෙදයක් බව. ෙකොළඹ 
- නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කෙළොත් අෙප් GDP growth  එකට,  
ආර්ථික සංවර්ධනයට සියයට 1ක් එකතු ෙවනවා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගිවිසුම් 18කට 

අත්සන් කළා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමාත් ගියාද? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඔව්, මමත් ගියා. ගිවිසුම් 18කට අෙප් ජනාධිපතිතුමාත් ඒ 

ජනාධිපතිතුමාත් අත්සන් කළා. ගිවිසුම් 18ක්. වාර්තාවක් ඒක.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අපි තව අලුත් පවණතාවකට යනවා. අපි ආධාර ගන්නවා, 

BOT  කමයට, එෙහම නැත්නම් BOO  කමයට. අලුත් විධියට. 

තවත් තිෙබනවා, PPP කමය. දැන් බලන්න, ෙම් කිසි ෙදයක් ගැන 
අෙප් හිතවත් විරුද්ධ පක්ෂෙය් විෙශේෂඥ මහත්වරු කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. දැන් බලන්නෙකෝ අෙප් South Container 
Terminal  එක. ඒෙකන් මිලියන 500ක විෙද්ශ ආෙයෝජන එනවා. 
ඒක ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒක PPP එකක්. 
මුළු ආසියාෙව් තිෙබන ෙලොකුම PPP එක - Public-Private 
Partnership Project.   

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම එක පශ්නයක් අහන්නද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අහන්න, අහන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ Public-Private Partnership Project 

එකට ලංකාෙව් ආයතනයක් එක්ක තමයි චීන ආයතනය ඒ 
ෙටන්ඩර් එක දිනුෙව්. ෙටන්ඩර් එක දිනලා ටික දවසකින් කිව්වා, 
"නැහැ ෙම් ගණන ෙනොෙවයි, මීට වඩා විශාල ගණනක් යනවා" 
කියලා, ලංකාෙව් ආයතනය ඒ contract එෙකන් තල්ලු කළා. දැන් 
චීන ආයතනය පමණයි ඒ මුළු terminal එකම හදන්න පටන් අර 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. Aitken Spence got chucked out of that 
contract. You know that very well, Sir. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒක මම ඔබතුමාට ෙත්රුම් කරලා ෙදන්නම්. ඔබතුමා කියපු 

කාරණය වැදගත්. නමුත් ඒක ඒ ෙවලාෙව් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් තිබුණු 
ගනුෙදනු අනුව පැන නැඟුණු පශ්නයක්. නමුත් මා කියන්ෙන් ඒ 
ගැන ෙනොෙවයි. ඒ terminals හදන්න ඕනෑ. Breakwater එක 
හදන්න තිෙබනවා. Breakwater එක තමයි විශාල වශෙයන් 
වියදම් කරලා හදන්න තිෙබන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ ගබඩා - godowns 
- හදන්න ඕනෑ. ඒක අපි සම්මිශණ කමයට තමයි කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Minister, may I have one minute, please? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Yes, sure. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
The two projectes  were started at the same time. 2007, 

2008 ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් - ADB එෙකන්-  ෙටන්ඩර් 
කථා කරලා, තරගකාරි කමයට LIBOR Plus 0.4ක ණය ෙකොළඹ 
දකුණු වරායට ගත්තා. නමුත් ඒ කාලෙය්ම චීනෙයන් දුන්නා, 
හම්බන්ෙතොට වරායට  LIBOR Plus 0.9ක්. LIBOR rate  එක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පහළ එන්න පටන් ගත්තාම,  චීන ණය fix කළා, 6.3ට. අද  
LIBOR එක  almost nothing. ෙකොළඹ වරායට ෙගවනවා, 
සියයට දශම අටක වාෙග් පමාණයක්. හම්බන්ෙතොට වරායට 
ෙගවනවා, සියයට 6.3ක වාෙග් පමාණයක්.  චීනෙයන් ගන්නා 
ණයවල අසමතුලිතතාව තමයි අප ෙගොඩක් ෙවලාවට ෙපන්වලා 
දුන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමාට මා උත්තරයක් ෙදන්නම්. ගරු මන්තීතුමා, අප 

චීනෙයන් ගන්නා ණය ඔක්ෙකොම එක විධියකට ගන්ෙන් නැහැ. 
එක එක ණයවල terms and conditions  එක එක ඒවා. ඔබතුමාට 
මා  කියන්නම්. ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් සැෙර් චීනයට ගිහිල්ලා 
conference halls ෙදකක් හදන්න ආධාර අරෙගන ආවා. එකක් 
නුවරට. අනික අනුරාධපුරයට. සම්පූර්ණෙයන් ඒක gift එකක්. 
ඒවාට කියන්ෙන් grants කියලා. That is an outright grant. එක 
එක විධියට ඒවා තිෙබනවා. සමහර ඒවාට ඉහළ පතිශතයක් 
ෙගවන්න ෙවනවා. සමහර ඒවා මධ්යස්ථයි. සමහර ඒවා grants. 
අප හැම ෙවලාෙව්ම හදන්ෙන් mixed credits වලට යන්න. ඒවා 
ගන්ෙන් ඔක්ෙකොම මිශ කරලා.  

ඊට වඩා වැදගත් කාරණයක් මා කියන්න කැමැතියි. අද 
ආෙයෝජන ගැන විෙව්චන සිද්ධ වුණා. අප කවුරුත් පිළිගන්නවා, 
ෙම් වැඩ ෙකරී ෙගන යන බවට. දැන් තමයි ඉදිරියට ඇවිල්ලා, 
ඒවාෙය් ස්වරූපය ෙවනස් ෙවන්ෙන්. ඒ හැම එෙක්ම තිෙබන 
පතිලාභ බලන්න. මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හැදුවාට පස්ෙසේ, 
අලුත් ගුවන් ෙසේවා හයක් ලංකාවට එනවා කියලා එදා මට 
Airports Authority එෙකන්  කිව්වා. මා කියන්ෙන් නැහැ, ඒ 
මත්තලට කියලා. ඇයි ඒ? මීට ඉස්ෙසල්ලා ලංකාෙව් තිබුෙණ් 
එකම runway එකයි. ඒ runway එකට විෙද්ශ ගුවන් ෙසේවා එන්න 
කැමැති නැහැ. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන් extra fuel load එකක් ෙගනි 
යන්න ඕනෑ නිසා. ෙමොකක් හරි වුෙණොත් එක්ෙකෝ ටිචීවලට divert 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් මාලදිවයිනට divert කරන්න 
ඕනෑ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
There  is a very big argument on Mattala. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No, no. I am just giving some facts about this. So, 

what I am saying is, these are all related issues. I can give 
you the names but I do not have time. 

අවසාන වශෙයන් මා  inflation පිළිබඳව කියන්න ඕනෑ. අෙප් 
පධාන මාතෘකාව වාෙග්ම මහ බැංකුෙව්ත් පධාන මාතෘකාව තමයි 
රෙට් උද්ධමනය පාලනය කිරීම. අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, උද්ධමනය single digit එකට, ඒ 
කියන්ෙන් 10ට පහළින්  තියා යන්න. ඒක උච්චාවචනය ෙවනවා, 
යම් යම් තීරණ ගත්තාම. විදුලි බිල වැඩි වුණාම අනිවාර්යෙයන් 
ඒක අෙප් උද්ධමන index එකට වැෙටනවා. ඒක අපි නැහැ 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි ඒක ෙවන පැත්තකින් අල්ලා ගන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් අෙප් ආහාර ක්ෙෂේතෙයන් ඒ පැත්ත අල්ලා 
ගන්නවා. ෙම් දත්ත අනුව දැන් සියයට හතයි දශම ගණනක 
average එකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

අෙප් අවසාන තීන්දුව ෙමයයි. ඔබතුමන්ලාත් ෙම් කාරණය 
ෙහොඳට දන්නවා. අපට හැම ෙවලාෙව්ම balance කරන්න 
ෙවනවා. එක පැත්තකින් උද්ධමනය control කර ගන්න ෙවනවා. 
අනික් පැත්ෙතන් සංවර්ධනය සඳහා නිදහස්ව මුදල් වැය කරන්න 
ෙවනවා. මහ බැංකුව ෙවන්න පුළුවන්, මුදල් අමාත්යාංශය ෙවන්න 
පුළුවන්, රජය ෙවන්න පුළුවන්, අපි නිරන්තර සටනක ෙයෙදනවා, 
නිරන්තර පරීක්ෂණයක ෙයෙදනවා, ෙම් ෙදක balance කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. නමුත් සමහර විට ටිකක් එහාට ෙමහාට 
පනිනවා. අෙප් අරමුණ පුළුවන් තරම් උද්ධමනය සමනය කර 
ගන්න ගමන්ම, සංවර්ධන ව්යායාමය -thrust එක- අඩු ෙනොෙකොට 
ෙම් ෙදක සමාන්තරව ෙගන යෑමයි. ඒ වා ෙග් ආර්ථික න්යායක් 
තමයි අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ෙම් විවාදයට සහභාගි වුණු සියලු ෙදනාටම මෙග් අවංක 
ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.29ට, 2013 ජුනි 20 වන  

බහසප්තින්දා  අ. භා.  1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி. ப. 7.29 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 ன் 20, 

வியாழக்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 7.29 p.m. until 1.00 p.m.on Thursday, 

20th June, 2013.  
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 



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. 
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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. 
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