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අන්තර්ගත පධාන කරුණු
නිෙව්දන :
ෙපොදු රාජ මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය, අන්තර්
පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය සහ “සාක්”පාර්ලිෙම්න්තු
සංගමෙය් ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතාෙග් ෙපෞද්ගලික කරුණු
පැහැදිලි කිරීම
ජාතික ව ාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතන (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත :
පළමු වන වර කියවන ලදි
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්:
තාක්ෂණ සහ සමාජ ෙසේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා
අධ ාපන මධ ස්ථානය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු
කනක ෙහේරත් මහතා] - පළමු වන වර කියවන ලදි
ශී ලංකා පභා ෙල්ඛක සමිති සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත
කිරීෙම්) - [ගරු එම්.බී. ෆාරුක් මහතා] –
පළමු වන වර කියවන ලදි

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014 - [විසිතුන්වන ෙවන්
කළ දිනය] :
[ ශීර්ෂ 102, 237-252, 280, 296, 323, 324, 329
( මුදල් හා කමසම්පාදන) ] - කාරක සභාෙව්දී සලකා
බලන ලදි
තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත
කරන ලදි
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත :
නියමය
වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු පනත :
නිෙයෝගය
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත :
නියමය
ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත :
නිෙයෝගය
ෙද්ශීය ආදායම් පනත :
ෙයෝජනාව
ෙර්ගු ආඥාපනත :
ෙයෝජනාව
ආනයන සහ අපනයන (පාලන) පනත :
නිෙයෝග

பிரதான உள்ளடக்கம்
அறிவிப் கள்:
ெபா நலவாயப் பாரா மன்றச் சங்கம், அைனத் ப்
பாரா மன்ற ஒன்றியம், 'சார்க்'
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கள் சங்கம் ஆகியவற்றின் இைணந்த
வ டாந்தப் ெபா க்கூட்டம்
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின அறிக்ைக
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள்
மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்லவின ெசாந்த
விளக்கம்
ேதசிய ெதாழில் ைற காைமப் பயிற்சி நி வகம்
(தி த்தம்) சட்ட லம்:
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்:
ெதாழில் ட்பத்ைத ம் ச க ேசைவைய ம்
உயர்த் வதற்கான கல்வி நிைலயம்
(கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு கனக ேஹரத்]
– தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட
இலங்ைக ஒளிப்படவியலாளர் சங்கங்களின்
ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு
எம்.பி. பா க்] – தன் ைற
மதிப்பிடப்பட்ட

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2014: [ஒ க்கப்பட்ட
இ பத்
ன்றாம் நாள்]
[தைலப் கள் 102, 237-252, 280, 296, 323, 324, 329
(நிதி, திட்டமிடல்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட .
ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட் ,
தி த்தப்பட்டவா நிைறேவற்றப்பட்ட
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் :
கட்டைள
ைற க மற் ம் விமான நிைலய அபிவி த்தி அற ட் ச்
சட்டம் :
கட்டைள
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டம் :
கட்டைள
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டம் :
கட்டைள
உண்ணாட் இைறவாிச் சட்டம் :
தீர்மானம்
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் :
தீர்மானம்
ஏற் மதிகள், இறக்குமதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டம் :
ஒ ங்குவிதிகள்
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ALLOTTED DAY]
Considered in Committee – [Heads 102, 237252, 280, 296, 323, 324, 329 (Finance and Planning)]
Read the Third time, and passed as amended

AUDITOR-GENERAL’S REPORT
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
PERSONAL EXPLANATION BY HON. KEHELIYA
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EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT:
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ACT:
Order
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Order
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Order
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Read the First time
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Read the First time
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
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(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

Friday, 20th December, 2013
—————————————–

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered that the Report be printed.

පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

ගරු කථානායකතුමනි, "එම වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය"යි
මම ෙයෝජනා කරමි.

மன்றம்

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

PARLIAMENT

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

නිෙව්දන

PAPERS PRESENTED

அறிவிப் க்கள்

2012 වර්ෂය සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙවළද, තීරුබදු හා ආෙයෝජන
පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන වාර්තාව.- [අගාමාත තුමා සහ
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා]

ANNOUNCEMENTS

ෙපොදු රාජ මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය,
අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය සහ “සාක්”
පාර්ලිෙම්න්තු
සංගමෙය් ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

ெபா நலவாயப் பாரா மன்றச் சங்கம், அைனத் ப்
பாரா மன்ற ஒன்றியம், ‘சார்க்’ பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கள் சங்கம் ஆகியவற்றின் இைணந்த
வ டாந்தப் ெபா க்கூட்டம்
JOINT ANNUAL GENERAL MEETING OF COMMONWEALTH
PARLIAMENTARY ASSOCIATION, INTER-PARLIAMENTARY
UNION AND SAARC PARLIAMENTARIANS’ ASSOCIATION

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல்
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் அைமச்சர்)

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction,
Engineering Services, Housing and Common Amenities)

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා ජාතික නිවාස
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම අවසන් වීෙමන් පසුව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 1 දරන කාරක සභා කාමරෙය් දී
පැවැත්ෙවන ෙපොදු රාජ මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී
ලංකා ශාඛාව), අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා
කණ්ඩායම) සහ “සාක්” පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා ශාඛාව)
යන සංගම්වල ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමට සහභාගි වන
ෙලස සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිමි.

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

அறிக்ைக

AUDITOR-GENERAL'S REPORT

පශ්නය 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
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල
පවෘත්ති අමාත තුමා)

මහතා (ජනමාධ

හා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல - ெவகுசன ஊடக,
தகவல் அைமச்சர்)

(Mr. Speaker)

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 154(6) ව වස්ථාව පකාර 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා

Mass

ගරු කථානායකතුමනි, 2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා
රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ

පාර්ලිෙම්න්තුව

3129
[ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා]

2011 වර්ෂය සඳහා රජෙය් මුදණ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ජනමාධ හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

3130

(1)

යක්කල, අලුත්ගම, ෙබෝගමුව, පල්ලිය පාර, අංක 125/8
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්. ධර්මෙසේන මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

උඩුගම්ෙපොළ, නයිවල පාර, අංක 370 ඒ දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි දීපාල් ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
සහ

(3)

ඒකල, කුරුඳුවත්ත, කණුවන, ගැමුණු මාවත, අංක 16 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ෙක්.ඩී.එන්. සුමනසිංහ මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම.

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

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்

அைமச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා ජාතික පවාහන
ෛවද ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් පවාහන
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.

(The Hon. H.M.M. Harees)

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. M.L.M.
Ameer Ali of No. 72/1, Theatre Road, Nintavur-21.
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ෙපත්සම්

ம

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා

(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்)

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம
கட்டைளயிடப்பட்ட .

க்கள்

PETITIONS

க் கு

க்குச் சாட்டக்

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

(Mr. Speaker)

வினாக்க

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා - පැමිණ නැත.

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

க்கைளப் ெபா ம

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මලාමුර පාලම: ඉදි කිරීම් කටයුතු

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම
පිළිගන්වමි.
(1)

ෙදොඩම්ෙගොඩ, නාෙගොඩ, ෙවනිවැල්කැටියගම, අංක 45
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි බී.ඩී.සී.ඩී. වීරසිංහ
මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

පුවක්පිටිය, එෙගොඩගම, අංක 36 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එච්.එම්.සී.ඒ. ජයසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
ரஞ்ஜித்
சியம்பலாபிட் ய
ெதாைலத்
ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர்)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister
Telecommunication and Information Technology)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.

மலா ர பாலம் : நிர்மாணப்பணிகள்
MALAMURA BRIDGE: CONSTRUCTION WORK

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පළාත් පාලන
පශ්නය - (3):
(අ)

of

මම

(1)

ෙබලිගල, මැටියගෙන්, "ධර්මා ෙවළඳසැල" යන
ලිපිනෙයහි
පදංචි
එන්.පී.ඩී.ඒ.ෙක්
මුතුනායක
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

උස්සාපිටිය, උතුවන්කන්ද පාර, අංක සී/67/සී දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.ආර්. ෙසෙනවිරත්න මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා (ෙද්ශීය ෛවද
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சீ.பீ. . பண்டாரநாயக்க - சுேதச ம த் வத் ைற
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike - Deputy Minister of
Indigenous Medicine)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන
පිළිගන්වමි.
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1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(ආ)

හා

පළාත්

සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

ගාල්ල දිස්තික්කෙය්, නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා බල
පෙද්ශෙය් පිහිටි, මලාමුර ඇළ හරහා පාලමක් ඉදි කිරීම
සඳහා මුල්ගල් තබා වර්ෂ කිහිපයක් ගතවී ඇතත්, ෙමෙතක්
එහි ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ෙනොමැති බව එතුමා
දන්ෙනහිද?
(i)

එම පාලෙම් ඉදි කිරීම් කටයුතු අතර මඟ නවතා
දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(ii)

පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ගමන් පහසුව සඳහා ෙමම
පාලම කඩිනමින් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

මලාමුර ඇළ හරහා පාලම ඉදි කිරීම සඳහා
පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

මුදල් ෙවන් කර තිෙබ් නම්, එම පාලෙම් ඉදි කිරීම්
කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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உள்
வினா:
(அ)

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

கா
மாவட்டத்தின் நாெகாட பிரேதச சைப
ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள மலா ர
கால்வாய்க்கு
கு க்காக
பாலெமான்ைற
அைமப்பதற்கு அ க்கல் நாட்டப்பட் பல வ டங்கள்
கடந் ள்ளேபாதி ம், இ வைர அதன் நிர்மாணிப் ப்
பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்பைத அவர்
அறிவாரா?

(ஆ) (i)

ேமற்ப
பாலத்தின் நிர்மாணிப் ப் பணிகள்
இைடயில் நி த்தப்ப வதற்கான காரணங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

பிரேதச மக்களின் ேபாக்குவரத்
வசதிக்காக
ேமற்ப
பாலத்ைத
ாிதமாக அைமப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்

(iii)

(d)

மலா ர கால்வாயின்
அைமப்பதற்கு
நிதி
என்பைத ம்;

கு க்காக பாலத்ைத
ஒ க்கப்பட் ள்ளதா

(ii)

ஆெமனில், ஒ க்கப்பட் ள்ள
எவ்வளெவன்பைத ம்;

பணத்ெதாைக

(iii)

நிதி ஒ க்கப்பட்
ப்பின், ேமற்ப பாலத்தின்
அைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி
யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

if money has been allocated, the date on
which the construction of the said bridge
will be commenced?

If not, why?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்)

ராட்சி, மாகாண

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of
Local Government and Provincial Councils)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
(ආ)

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)
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(ඇ)

ෙමම කර්මාන්තය නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාෙවන් ෙහෝ
දකුණු පළාත් සභාෙවන් සිදු කර ෙනොමැත.
(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a)

(b)

Is he aware that even though several years have
lapsed since the laying of the foundation stone to
construct a bridge across the Malamura canal at
the Nagoda Pradeshiya Sabha area in the Galle
District, the construction activities have not been
commenced?
Will he state (i)

(ii)

(c)

the reasons for abandoning the construction
activities of the aforesaid bridge halfway;
and
whether action will be taken to construct the
aforesaid bridge speedily for facilitating
transport activities of the people of that
area?

Will he inform this House(i)

(ii)

(Mr. Speaker)

අදාළ වන්ෙන් නැති ලු ෙන්?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ පාෙද්ශීය සභාෙවන් කරලා නැත්නම්, ෙවනත් කිසිම
ආයතනයකින් එය සිද්ධ ෙවලා නැද්ද?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

පාෙද්ශීය සභාවකින්වත්, පළාත් සභාවකින්වත් කරලා නැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට අදාළව
නැහැ?

ඒ කටයුත්ත ෙකරිලා

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

අෙප් අමාත ාංශයට අදාළව ෙකරිලා නැහැ.

whether provisions have been allocated for
the construction of the bridge across the
Malamura canal;

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

if so, the amount of money allocated; and

Question ordered to stand down.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

අනුරාධපුර "දැයට කිරුළ" පදර්ශනය: සමගාමී
ව ාපෘති
அ ராத ரம் "ேதசத் க்கு மகுடம்" கண்காட்சி:
இைணந்த திட்டங்கள்
ANURADHAPURA "DEYATA KIRULA" EXHIBITION :
PARALLEL PROJECTS
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அத்திட்டத்தால்
"ேதசத் க்கு
மகுடம்"
வைடந்த பின்னர் பயன்ெப ம் கு ம்பங்
களின் எண்ணிக்ைகைய ம்

அவர் கூ வாரா?
(இ) (i)

ஒயாம வ - மனிஸ்ஸாக வ - தந்திரமேல
ைகயிரதச் ேசைவைய நடத் வதற்கு ஏற்பட்ட
ெசலைவ ம்;

(ii)

அப் ைகயிரதத்தினால் "ேதசத் க்கு மகுடம்"
நைடெபற்ற
9
நாட்களி ம்
ஈட்டப்பட்ட
வ மானம் மற் ம் பயன்கைள ம்;

(iii)

ேமற்கூறப்பட்ட ைகயிரதச் ேசைவைய நடத்
வதற்காக தாபிக்கப்பட்ட ெபளதிக கட் மானங்
கைளக் கழற்றி அகற் வதற்காகச் ெசலவிடப்
பட்ட ெதாைகைய ம்
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2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2):
(අ)
(i) අනුරාධපුරෙය් පැවති "දැයට කිරුළ" පදර්ශනයට
සමගාමීව අනුරාධපුරය දිස්තික්කය තුළ පිහිටුවන
ලද කෘෂි පවර්ධන ෙගොවිපළවල් සඳහා වැය කළ
මුදල ෙකොපමණද;
(ii) එකී ෙගොවිපළවලින් ලත් පතිලාභ කවෙර්ද;
(iii) "දැයට කිරුළ" පදර්ශනය පැවැත්වීමට ෙපර
ඔයාමඩුව සත්ව ෙගොවිපළට අයත්ව සිටි
එළෙදනුන් පන්සියය දැන් රඳවා සිටින ස්ථානය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) "දැයට කිරුළ" පදර්ශනයට සමගාමීව ස්ථාපනය
කළ ස්ථිර ජලසම්පාදන ෙයෝජනා කමය සඳහා
වැය කළ මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;
(ii) "දැයට කිරුළ" පදර්ශනය අවසන් වීෙමන් පසු එම
ව ාපෘතිෙයන් පතිලාභ ලැබූ පවුල් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)
(i) ඔයාමඩුව සිට මානිස්සාගමුව හරහා තන්තිරිමෙල්
දක්වා දුම්රිය ධාවනය සඳහා දැරීමට සිදුවූ වියදම
ෙකොපමණද;
(ii) "දැයට කිරුළ" පදර්ශනය පැවති දින නවය තුළ,
එම දුම්රිෙයන් ඉපැයූ ආදායම සහ ලැබූ පතිලාභ
කවෙර්ද;
(iii) එකී දුම්රිය ධාවනය කිරීම සඳහා කරන ලද ඉදි
කිරීම් ගලවා ඉවත් කිරීම සඳහා දැරීමට සිදුවූ වියදම
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெதாைலத்ெதாடர் கள்,
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

தகவல்

(ஈ)

(b)

(iii)

"ேதசத் க்கு மகுடம்" கண்காட்சிக்கு
ன்னர்
ஒயாம வ பண்ைணக்குச் ெசாந்தமாகவி ந்த
500 பசுக்கள் இப்ேபா
எங்ேக உள்ளன
என்பைத ம்

(ii)

the benefits accrued by those farms; and

(iii)

as to where the 500 cows owned by the
Oyamaduwa Farm prior to holding the
“Deyata Kirula” are now being located?

Will he also state (i) the amount of money spent on permanent
water supply scheme established in parallel
to “Deyata Kirula” exhibition; and
(ii)

(c)

அ ராத ரத்தில்
இடம்ெபற்ற
"ேதசத் க்கு
மகுடம்" கண்காட்சிக்கு இைணந்ததாக அ ராத
ர மாவட்டத்தில் தாபிக்கப்பட்ட விவசாய
ேமம்பாட் ப் பண்ைணக க்காக ெசலவிடப்
பட்ட ெதாைகைய ம்;
அப்பண்ைணகளால்
பயன்கைள ம்;

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:
(a) Will he state (i) the amount of money spent on agropromotional farms established in the
Anuradhapura District in line with the
“Deyata Kirula” exhibition at
Anuradhapura;

ெதாழில் ட்பவியல்

(ii)

"ேதசத் க்கு
மகுடம்"
கண்காட்சிக்குச்
சமாந்தரமாக தாபிக்கப்பட்ட நிரந்தர நீர் வழங்கல்
திட்டத்திற்காக ெசலவிட்ட ெதாைக எவ்வள
என்பைத ம்;

(d)

the number of families benefited by that
project after completion of the “Deyata
Kirula”?

Will he inform this House (i) the cost incurred to run the Oyamaduwa Manissagamuwa -Tantirimale train;
(ii)

the income and other benefits earned by that
train for 9 days during which “Deyata
Kerula” was held; and

(iii)

the amount spent to dismantle and remove
the physical constructions established to run
the aforesaid train?

கிைடக்கப்ெபற்ற

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i)

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?

If not, why?

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாபிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

රුපියල් 4,925,595.00කි.

(ii)

මූල පතිලාභය රුපියල් 108,369,164.00කි.
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ෙභෞතික පතිලාභය - ඇමුණුම 01න් දක්වා ඇති
අතර, එම ගණනය කිරීම් සිදු කළ ආකාරය
ඇමුණුම 02න් දක්වා ඇත. ඇමුණුම 01 සහ 02
සභාගත* කරමි.
(iii) එළෙදනුන් 330ක් ඔයාමඩුව සත්ව ෙගොවිපළ තුළ
තවමත් රඳවා සිටී. ඉතිරි එළෙදනුන් 170
ෙපොෙළොන්නරුව සත්ව ෙගොවිපළ තුළ රඳවා සිටී.
(ආ)
(i) රුපියල් මිලියන 299.1 (අදියර 1 සඳහා පමණි.)
(ii) දැනට නිවාස ව ාපෘතිෙයහි නිවාස 42ක් සඳහා
ජල සැපයුම් ලබා දී ඇති අතර, ස්වශක්ති පජාමූල
සංවිධානය ෙවත ෙතොග ජල සැපයුම් ලබා දීමට
සැලසුම් කර ඇත. එහි පවුල් සංඛ ාව 350කි. ඊට
අමතරව බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්
ෙයෝජිත අනුරාධපුර එළිමහන් සිර කඳවුර සඳහා
අවශ ජලසම්පාදන අවශ තාවද සම්පූර්ණ කිරීමට
කටයුතු ෙයොදා ඇත. පෙද්ශෙය් වාණිජ වැඩිදියුණු
කිරීම් සඳහා අවශ ජලසම්පාදන අවශ තාවද
ෙමමඟින් සම්පූර්ණ ෙකෙරනු ඇත.
ඔයාමඩුව ජල සම්පාදන කමය
ධාරිතාව 1 අදියර
11 අදියර

(ඇ)

සලසා තිබුෙණ් ෙනොමිෙල් බව විෙශේෂෙයන්
සඳහන් කළ යුතුය. දුම්රියක් පිළිබඳ ෙබොෙහෝ
දරුවන්ෙග් පළමු අත්දැකීම ෙමය විය. ඒ අනුව එය
මිල කළ ෙනොහැකි ආෙයෝජනයකි.
අතිදුෂ්කර ඔයාමඩුව දැයට කිරුළ පදර්ශන භූමියට
ළඟා වූ ජනතාව ලක්ෂ 35කට අධික බව
ෙල්ඛන
ජනෙල්ඛන
හා
සංඛ ා
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්තයන් අනුව පැහැදිලි ෙව්.
එය ෙමරට ජනගහනෙයන් 1/6කට ආසන්න
පමාණයකි. ෙම් රෙට් පදර්ශනයක් සඳහා සහභාගි
වූ වාර්තාගතම ජන සංඛ ාවද ෙමය වන අතර,
මින් වැඩි පිරිසක් වසර 30ක් තුළ කුරිරු
තස්තවාදීන්ෙග් කියාකාරකම් නිසා පීඩනයට ලක්
වී සිටි තර්ජිත ගම්මානවල වැසියන් වීම
විෙශේෂත්වයකි.
එෙමන්ම ඉතා විශාල පිරිසක් දිවයිෙන් උතුරු
පෙද්ශෙයන්ද පදර්ශනය නැරඹීමට සහභාගි විය.
පදර්ශනය තුළින් ඔවුන් ලබා ගත් සුවිෙශේෂී අත්
දැකීම් සහ ජාතිෙය් ඉදිරි ගමන පිළිබඳ ඔවුන්ෙග්
සිත් සතන් ධනාත්මකව ෙයොමු කරවීමට හැකි වීම
කිසිදු ෙලසකින් මිල කළ හැකි යැයි සිතිය
ෙනොහැක.

1500m³/day - 100% වැඩ අවසන් කර ඇත.
500 m³/ day - ඉදිරිෙය්දී වැඩ අවසන් කිරීමට
නියමිතය.

2000m³/day
==========
(i) රුපියල් 12,115,006.98
(ii) එමඟින් ලද සෘජු ආදායම රුපියල් 345,700.00
ෙමය ලාභ ඉපයීෙම් පරමාර්ථෙයන් කළ
ව ාපෘතියක් ෙනොවන අතර, හුෙදක් ජනතාවට සහ
දරුවන්ට අලුත් අත්දැකීම් ලබා දීම සඳහා
කියාත්මක වූවකි. එනිසාම මිල ගණන් තීරණය
කිරීම ද සෑම විටම සිදු වූෙය් සහනදායී පදනම
යටෙත් ෙව්. ෙමම අලුත් අත්දැකීම්වලින් වැඩිම
පෙයෝජනය ගත්ෙත් පාසල් දරුවන් වන අතර,
ඔවුන්ට හා ගුරු භවතුන්ට පදර්ශන පහසුකම්

පදර්ශනාත්මකව සංවිධානය කරනු ලබන
අෙනකුත් ෙසේවාවන් අතර ෙමම දුම්රිය ෙසේවාවද
එයට එකතු කරන්ෙන් ඉහළ වටිනාකමකි.
(iii)

රුපියල් 1,890,014.66

පදර්ශනයට ඉදිරිපත් කළ සියලු පදර්ශන භාණ්ඩ,
උපකරණ මතු පෙයෝජනය සඳහා දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ආරක්ෂිතව තබා ෙගන
ඇත.
(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள்:
Annexes tabled:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ඇමුණුම - 02
බීජ ෙරෝපණ දව හා ෙගොවිපළ සංවර්ධනය
01.

කඩිනම් ඒකාබද්ධ සංවර්ධන වැඩසටහන
I.
අඹ ගස් 2006ක් අෙළවි කිරීෙමන් ලද ආදායම
II. එළවලු කිෙලෝගෑම් 56ක් හා අතිෙර්ක ෙභෝග
කිෙලෝගෑම් 72ක් අෙළවි කිරීෙමන් ලද ආදායම
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ව ාප්ති හා පුහුණු ෙකොටසට අදාළව මූල මය පතිලාභ ලබාගත් ආකාරය
පැහැදිලි කිරීම
01. වී වගාව
I. -

අක්කරයට බුසල් 20 බැගින් ෙමම නව
තාක්ෂණය උපෙයෝගී කරගැනීම නිසා වැඩි වී
ඇත.
කන්න තුනක් සඳහා වැඩි වීම අක්කරයට
බුසල් 60කි.
අක්කර 138ක් සඳහා වැඩි වීම බුසල්

8,280කි.
-

II.

බුසල් 01ක් රුපියල් 600/=ක් ෙලස ගත් විට
ෙගොවීන් වැඩිපුර ලබාගත් පතිලාභය රුපියල්
4,968,000.00කි.

I.
II .

03.
I.

II.

III.

IV.

V.

04.

ෙගවතු 550ක් වගා කර - ෙගවත්තකින් ලබාගත් ආදායම
රුපියල් 20,000ක් ෙලස සලකා ලබාගත් මුළු පතිලාභය
රුපියල් 11,000,000.00කි.

08.

අදාළ ෙනොෙව්.

09.

පන්දලම් ෙභෝග වගාව අක්කර 01කින් ලබාගත් ආදායම
රුපියල් 100,000.00ක් ෙලස සලකා අක්කර 30ක ආදායම
රුපියල් 3,000,000.00කි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අක්කර ගණන

= 688

මුළු පමාණය

= බුසල් 55,040

ලබා දුන් වී තම්බන බැරල් උපෙයෝගී
කරෙගන පසු ගිය වසර තුළ තම්බපු සහල්
කිෙලෝගෑම් 50,000ක් නිපදවා ඇත. කැකුළු
සහල් විකුණන මිලට වඩා අමතර කිෙලෝගෑම්
01කින් රුපියල් 10.00ක් එම ෙගොවීන්
උපයාෙගන ඇත.

පලතුරු වගාව හඳුන්වා දීම
අක්කර 01කින් ලබාගත් අස්වැන්න කිෙලෝගෑම් 10,000කි.
අක්කර 47ට අස්වැන්න කිෙලෝගෑම් 470,000කි.
(ෙමටික්ෙටොන් 470)
කිෙලෝගෑම් 01ක් විකුණන ලද සාමාන මිල රුපියල් 30කි.
එවිට ලබාගත් මුළු ආදායම - රුපියල් 14,100,000.00කි.
අතිෙර්ක ආහාර ෙභෝග වගාව
බඩ ඉරිඟු වගාව අක්කර 235කි.
අක්කරයට ලබාගත් සාමාන අස්වැන්න ෙමටික්ෙටොන්
02කි.
අක්කර 235ට අස්වැන්න ෙමටික්ෙටොන් 470කි.
කිෙලෝගෑම් 01ක් විකුණන ලද මිල රුපියල් 30කි.
ලබාගත් ආදායම රුපියල් 30.00 x 470,000 - රුපියල්
14,100,000.00කි.
ලබාගත් මිරිස් අස්වැන්න කිෙලෝගෑම් 3,000කි.
කිෙලෝගෑම් 01ක් රුපියල් 200.00 බැගින් විකුණා ලබාගත්
ආදායම රුපියල් 600,000.00කි.
ලබාගත් උඳු අස්වැන්න කිෙලෝගෑම් 30,000කි.
කිෙලෝගෑම් 01ක් රුපියල් 100.00 බැගින් - රුපියල්
3,000,000.00කි.
අක්කරයට අස්වැන්න කිෙලෝගෑම් 400 බැගින් කිෙලෝගෑම්
2,000කි.
කිෙලෝගෑම් 01ක් රුපියල් 150 බැගින් - රුපියල්
300,000.00කි.
සත බීජ කිෙලෝගෑම් 80 (වගා කළ පමාණය අක්කර 32කි.)
සත බීජ කිෙලෝගෑම් 01ක මිල රුපියල් 12,000.00 බැගින්
ලබාගත් පතිලාභය රුපියල් 960,000.00කි.

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා කියනවා, ෙම් දැයට කිරුළ
පදර්ශනය, ජංගම ෙසේවාවක් වැනි ෙදයක් කියලා. ඔබතුමන්ලා එය
ලක්ෂ 35ක ජනතාවට ෙපන්නුවා. අනුරාධපුර දුම්රිය ෙපොළ තමයි
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හතරවන ෙලොකුම දුම්රිය ෙපොළ. ඒ
පැත්ෙත් අහිංසක දරුවන් දුම්රිය එන්ජින් එෙහම දැකලා නැහැයි
කියන එක ද කියන්ෙන්? ෙම්කට ෙම් තරම් සල්ලි නාස්ති කරන්න
අවශ ද, ඇමතිතුමනි?

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට දිය හැකි ෙහොඳම පිළිතුර,
අනුරාධපුර
දිස්තික්කෙය්
රුපියල්
මිලියන
15,000ක
සංවර්ධනාත්මක කටයුතු දැයට කිරුළ පදර්ශනයත් එක්ක සිදු
වුණාය කියන එකයි. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා එක් කාරණයක්
විතරක් අරෙගන කථා කරනවා. ෙම් පදර්ශනයත් එක්කම තමයි
ලංකාෙව් ෙලොකුම ධාන ාගාරයත් ඔයාමඩුව භූමිෙය් බිහි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ෙමය ජනතාවෙග් ධනාත්මක චින්තනය වැඩි කිරීම
සඳහා ඇති කළ සුවිෙශේෂී ව ාපෘතියක්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
රුපියල් ෙකෝටි 24,800ක් වියදම් කරලා ෙමවැනි දැයට කිරුළ
පදර්ශනයක් පවත්වලා තිෙබනවා. අද ඔබතුමාත් මමත් එතැනට
ගිෙයොත් ෙපෙන්වි, අද එතැන තිෙබන්ෙන් සුසාන භූමියක් කියලා.
ඔබතුමා කියනවා, ෙලොකුම ධාන ාගාරය කියා. එතැන වර්ග අඩි
78,000යි. පැය ෙදකක් වැස්ෙසොත් එතැන වතුරට යට ෙවනවා.
ෙමවැනි ධාන ාගාරද ඔබතුමන්ලා හදන්ෙන්? ෙම්ෙකන්
ෙපන්වන්න හදන්ෙන් ෙමොන විජ්ජාවක්ද?

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ෙම් රෙට් තිෙබන ෙලොකුම
ධාන ාගාරයයි. ෙමහි ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් ගබඩා කළ
හැකියි. අදටත් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ
අසල්වාසී දිස්තික්ක සියල්ෙල්ම වී ගබඩා කිරීෙම් පශ්නයට පධාන
විසඳුම ලැබුෙණ් ඔයාමඩුව තුළින් කියා මා වග කීෙමන් යුතුව
කියනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ලබාගත් අස්වැන්න කිෙලෝගෑම් 4,000කි.
කිෙලෝගෑම් 01ක්
160,000.00කි.

05.

07.

අක්කර 01කින් ලබාගත් පමාණය = බුසල් 80

එළවලු වගාව
I.

ෙමටික්ෙටොන් එකක් රුපියල් 500/=ක් ෙලස සලකා ලැබූ
පතිලාභය - රුපියල් 168,000.00කි.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

එවිට ලබාගත් මුළු පතිලාභය - රුපියල් 500,000.00කි.
02.

කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදන ෙමටික්ෙටොන් 336කි.

නිෂ්පාදනය කළ බිත්තර වී පමාණය -

බුසලක මිල රුපියල් 1,000.00 බැගින් ගත්
විට ලබාගත් මුළු ආදායම - රුපියල්
55,040,000.00කි.
III .

06.
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රුපියල්

40

බැගින්

-

රුපියල්

ෙම් වී වගා කරන පෙද්ශ ෙනොෙවයි. කිෙලෝමීටර ගණනාවක්
දුර ෙගවා ෙමතැනට ෙගෙනන්න අවශ යි. ඒ විතරක්ෙනොෙවයි.
රුපියල් ෙකෝටි 24,800ක් වියදම් කළත්, අද එතැන තිෙබන්ෙන්
නටබුන්. ඒකට ෙමොකක්ද ෙදන උත්තරය?

3141

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

3142

ඔවුන්ෙග් ගණන් මිනුම් අනුව ඔවුන්ට තමයි ඒ ෙගවීම කර
තිෙබන්ෙන්.

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

පැහැදිලි නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

පැහැදිලි නැත්ෙත් ෙමොකද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ස්ථානෙය් අද නටබුන්ලු තිෙබන්ෙන්. ඒක ඇත්ත ද කියා
අහනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ජනතාවෙග් බදු මුදල් තමයි වියදම් කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
එතැන තිෙබන්ෙන් සුසාන භූමියක්.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ඔබතුමා සඳහන් කරන්ෙන් වී ගබඩාව ගැන ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් කියන ෙද් අනුරාධපුර ජනතාව පිළිගන්නවා ද?

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ඔබතුමන්ලා පිළිගන්ෙන් නැතුව ඇති. ඒක ඉතා පැහැදිලිව
අනුරාධපුර ජනතාව පිළිගන්නවා. එතුමන්ලා ඉන් පසුවත් ෙම්
රජයත් සමඟ පැහැදිලිව බැඳී සිටිෙය් ඒ කාරණාව නිසයි. ඔබතුමා
හැර අනුරාධපුර ජනතාව ඒක ඉතා පැහැදිලිව පිළිගන්නවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්න තුනම ඉවරයි. ධාන ාගාරය වතුරට යට ෙවනවාය
කිව්වා. ඒකට පිළිතුරක් දුන්ෙන් නැහැ.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ඒ ගැන කිව්වා, ගරු කථානායකතුමනි. අදටත් අනුරාධපුරෙය්
වැඩිම වී පමාණයක් ගබඩා කර තිෙබන්ෙන් ෙම් ගබඩාෙව්.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ. සම්පූර්ණ දැයට කිරුළ පදර්ශනය ගැන. රුපියල් ෙකෝටි
24,500ක් විතර වියදම් කරලා ධාන ාගාරයක් හදන්න ඕනෑ නැහැ
ෙන්.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙමතුමා කිව්වා ඒක ගංවතුරට යට ෙවනවා කියලා. ඒකටත්
පිළිතුරක් ෙදන්න.

සාවද ගණන්, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රුපියල් ෙකෝටි 24,500ට ෙමොනවාද වුෙණ්?

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

ඒක සාවද ෙතොරතුරක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

ෙහොඳයි, ඒ ඇති. පශ්න අංක 3 - 2506/'12 - (2), ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මහතා.

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

රුපියල් මිලියන 250කින් තමයි ෙම් ධාන ාගාරය ඉදි කෙළේ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)

රුපියල් ෙකෝටි 24,500ට ෙමොනවාද වුෙණ්?

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු මන්තීතුමා, සම්පූර්ණෙයන් සාවද ෙතොරතුරක් ඔබතුමා
සපයන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, අනුරාධපුරෙය් දැයට කිරුළ
පදර්ශනය සඳහා රජය ෙවන් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 350යි.
ෙම් රුපියල් මිලියන 350න් මිලියන 250ක්ම වැය කෙළේ
ධාන ාගාරය සඳහායි. ඒ ධාන ාගාරය ඉදි කෙළේ රාජ සංවර්ධන
හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාවයි. ඒක රාජ ආයතනයක්.

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු කථානායකතුමනි, උතුරු පළාත් සභාෙවන් ෙම් පිළිබඳව
විමසීම් කරලා තිෙබනවා. නමුත් තවම කිසිම පිළිතුරක් ලබා
ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා මා එම පශ්නයට
පිළිතුර දීම සඳහා සති 2ක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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උපෙද්ශකවරුන්
පතිපත්තිය ෙව්.

ජනාධිපති උපෙද්ශකවරු පත් කිරීම: කියා
පටිපාටිය

ஜனாதிபதி ஆேலாசகர்கள் நியமனம்: நைட ைற

(ii)

APPOINTMENT OF ADVISERS TO THE PRESIDENT:
PROCEDURE

4161/’13
4. ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

(i)

ජනාධිපති ෙජ ෂ්ඨ උපෙද්ශකවරුන් සහ
ජනාධිපති උපෙද්ශකවරුන් පත් කිරීෙම්දී
අනුගමනය කරනු ලබන කියා පටිපාටිය කවෙර්ද;

(ii)

එම තනතුරු සඳහා පත් කිරීෙම්දී සලකා බලන
අවම අධ ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மத

அ

வல்கள்

ேமற்ப
பதவிக க்கு
நியமிக்கும்ேபா
கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப ம் குைறந்தபட்ச
கல்வித் தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

(b)

දිවයිෙන් පමුඛතම හා ෙජ ෂ්ඨතමයන් ෙමම
තනතුරට පත් කරන බැවින් ඔවුන්ෙග් අධ ාපන
සුදුසුකම් සලකා බැලීම අනවශ කරුණකි.

ேனஷ் கங்கந்த)

ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්නයක් හැටියට මම අහන්න
කැමැතියි, පිල්ෙලයාන් වාෙග් උපෙද්ශකවරුන් ෙමොන වාෙග්
පදනමක් මතද පත් කර ගත්ෙත් කියලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කවුද?

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

ஜனாதிபதிக்கான சிேரஷ்ட ஆேலாசகர்கைள ம்
ஆேலாசகர்கைள ம் நியமிக்கும்ேபா
கைடப்
பி க்கப்ப ம் நைட ைற யாெதன் பைத ம்;

(ii)

ගැනීම

(The Hon. Dunesh Gankanda)

(மாண் மிகு

(அ) (i)

කර

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.
(மாண் மிகு

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):

பிரதம அைமச்ச ம்
த்த சாசன,
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

පත්

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

(අ)

ෙලස

Will he state (i)

the procedure followed in appointing Senior
Advisers and Advisers to the President; and

(ii)

the minimum educational qualifications
considered in appointing persons to such
positions?

If not, why?

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

පිල්ෙලයාන් වාෙග් උපෙද්ශකවරුන් කුමන පදනමක් ඔස්ෙසේ
ද පත් කර ගත්ෙත්?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නම කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

පිල්ෙලයාන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පිල්ෙලයාන් කියලා ෙකෙනකු නැහැ, ගරු මන්තීතුමා.
එතුමන්ලාට ෙගෞරවය දක්වන්න. හිටපු මහ ඇමතිතුමා ගැන නම්
නම කියන්න.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

හිටපු මහ ඇමති.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.
(අ)

(i)

ආර්ථික, සාමාජික, ෙද්ශපාලනික, සංස්කෘතික හා
කලා ආදී සියලු ක්ෙෂේතවලට අදාළ දිවයිෙන්
ෙජ ෂ්ඨතම විද්වතුන් හා වෘත්තිකයින් ජනාධිපති

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙමොකක්ද නම?

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

හිටපු මහ ඇමති.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙමොකක්ද නම? හිටපු මහ ඇමති කිව්වාම ලංකාෙව් මහ
ඇමතිවරු කී ෙදෙනකු හිටියාද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dunesh Gankanda)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැෙඟනහිර පළාෙත් මහ ඇමතිවරයා.

නම ෙමොකක්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කවුද? වර්ධරාජා ෙපරුමාල්.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

නැහැ, චන්දකාන්තන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

වර්ධරාජා ෙපරුමාල් මහ ඇමති හැටියට හිටිෙය් උතුරු හා
නැෙඟනහිර පළාෙත්යි. මම අහන්ෙන් එතුමාෙග් නම ෙමොකක්ද
කියලායි.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

චන්දකාන්තන් හිටපු මහ ඇමතිවරයා.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

චන්දකාන්තන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එෙහම නමක් නැහැ කියලා මම කිව්වා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා ෙගොඩක් ඒවා ගැන දන්ෙන් නැහැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එෙහම ෙකෙනකු ෙම් ෙල්ඛනෙය් නැත. කවුරු හරි ඔබතුමාව
ෙනොමඟ යවලා තිෙබනවා.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

නැෙඟනහිර හිටපු මහ ඇමතිවරයා?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු මන්තීතුමාට අනුකම්පා
කරනවා. ඒ පශ්නය, අහන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. හිටපු මහ ඇමති
කියලා කා ගැන අහනවාද කියලා මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.
හිටපු මහ ඇමතිතුෙමකු තමයි, වර්ධරාජා ෙපරුමාල් කියන්ෙන්. ඒ
එක නමක්. අනික් අයෙග් නම් -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ජනාධිපති උපෙද්ශක තනතුරු ෙල්ඛනෙය් එෙහම නමක්
නැත.[බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. මීට පස්ෙසේ නිවැරදිව පශ්නය අහන්න. අවසාන අතුරු
පශ්නය අහන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහන්න ෙකෝ.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

දළ දා මාළිගාවට ෙබෝම්බ ගහපු -

(Mr. Speaker)

ඒ පශ්න ටික හරි. දැන් ඒ ගැනම පශ්න ෙදකක් ද, තුනක් ද
ඇහුවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමා සබරගමුව ගැන අහන්න.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

2008 නැෙඟනහිර පළාතට පත් වුණ මහ ඇමතිවරයා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මන්තීතුමා දැන් පශ්න ගණනාවක් ඇහුවා.
මන්තීතුමා දැන් පශ්න අහනවා, අහනවා. නමුත් එකම ෙද් ගැන
තමයි පශ්න අහන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අගමැති අෙප්ක්ෂක. [බාධා කිරීම්] බස්නාහිර මහ ඇමති -
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දැනුම සඳහා අධ ාපනය සමාජ ව ාපෘතිය :
පරිගණක ෙබදාහැරීම

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.

அறி ைடச் ச

கத்திற்கான கல்விச் ெசயற்றிட்டம் :
கணினிகள் வழங்கல்

EDUCATION FOR KNOWLEDGE SOCIETY PROJECT:
DISTRIBUTION OF COMPUTERS

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

4308/’13

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට අමතක ෙවලා
තිෙබනවා, දළ දා මාළිගාවට ෙබෝම්බ ගහපු; 2008 - 2012 දක්වා
පත් කරපු ආණ්ඩුෙව් මහ ඇමති. එතුමා ෙමොනවාද ෙම් කරලා
තිෙබන්ෙන් කියලායි ඇහුෙව්. ඔබතුමාට ඒකත් අමතක නම් -

5. ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

දැනුම සඳහා අධ ාපනය සමාජ ව ාපෘතිය EKSP - යටෙත් පාසල්වලට පරිගණක ෙබදා
ෙදනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඉහත ව ාපෘතිය යටෙත් පරිගණක
ෙබදා ෙදනු ලැබූ පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ පශ්නයත් හරියට පැහැදිලි නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(i)

2012 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසය වන විට දැනුම
සඳහා අධ ාපනය සමාජ ව ාපෘතිය - EKSP යටෙත් මිල දී ගන්නා ලද පරිගණක සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

පරිගණක මිල දී ගැනීම පිණිස ෙකොන්තාත්
පදානය කළ සැපයුම්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

(iii)

පදානය කළ එක් එක් ෙකොන්තාත්තුව යටෙත් මිල
දී ගන්නා ලද පරිගණක සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iv)

පදානය කළ එක් එක් ෙකොන්තාත්තුව යටෙත්
සැපයුම්කරුට / සැපයුම්කරුවන්ට ෙගවන ලද මිල
ගණන් කවෙර්ද;

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

දන්ෙන් නැතුව වාෙග් හැසිෙරන්ෙන් ඇයි?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙහොර රහෙසේ ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ ෙමොකද කියලා
ඔබතුමාෙග් නායකතුමාෙගන් ඇහුවා නම්, උත්තරය ෙදයි. [බාධා
කිරීම්]

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

කථානායකතුමා

(ඇ)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(i)

දැනුම සඳහා අධ ාපනය සමාජ ව ාපෘතිය EKSP - යටෙත් පරිගණක මිල දී ගැනීම පිණිස
සැපයුම්කරුවන් ෙතෝරා ගැනීමට වග කිව යුතු
ආයතනය කවෙර්ද;

(ii)

ෙතෝරා ගැනීම් කියාවලිෙය්දී සැපයුම්කරුවන්
ඇගැයීමට ෙයොදා ගන්නා ලද කමෙව්දය කවෙර්ද;

(iii)

ෙතෝරා ගත් සැපයුම්කරුවන් ෙතෝරා ගැනීම්
කියාවලිෙය්දී නියම ෙකොට තිබූ නිර්ණායක
සපුරන ලද්ෙද්ද;

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

කථානායකතුමා

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

அறி ைடச் ச கத்திற்கான கல்விச் ெசயற்
றிட்டத்தின் - EKSP - கீழ் பாடசாைலக க்கு
கணினிகள் வழங்கப்பட்டனவா என்பைத ம்;

(ii)

அவ்வாெறனின், ேமற்கூறிய க த்திட்டத்தின்
கீழ் கணினிகள் வழங்கப்பட்ட பாடசாைலகளின்
எண்ணிக்ைகைய ம்

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා සම්බන්ධ වනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මෙග් නම සඳහන් කළ නිසා මා ෙමය කියන්න ඕනෑ. 2005 දී
රාජපක්ෂ - පභාකරන් ගිවිසුම අත්සන් කරලා නැහැ. ඒක ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරයකුෙගන් කියන්න පුළුවන්. සල්ලිවලට
ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) 2012
(i)

சம்பாில் உள்ளவா ,

EKSP
க த்திட்டத்தின் கீழ் ெகாள்வன
ெசய்யப்பட்ட
கணினிகளின்
எண்ணிக்ைக
ைய ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව

3149
[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

3150

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

( i i)

கணினி
ெகாள்வன க்கான
ஒப்பந்தங்கள்
வழங்கப்பட்ட வழங்குனர்களின் ெபயர்கைள ம்;

( i ii) வழங்கப்பட்ட ஒவ்ெவா
ஒப்பந்தத்தின்கீ ம்
ெகாள்வன
ெசய்யப்பட்ட
கணினிகளின்
எண்ணிக்ைகைய ம்;
( i v) வழங்கப்பட்ட ஒவ்ெவா
ஒப்பந்தத்தின் கீ ம்
வழங்குன க்கு/வழங்குனர்க க்குச்
ெச த்தப்பட் ள்ள விைலைய ம்

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(ආ)

ඔව්. දැනුම සඳහා අධ ාපනය සමාජ ව ාපෘතිය
විෙද්ශ ආධාර ලබන ව ාපෘතියක්.

(ii)

2,888යි.

(i)

14,448

(ii)

அவர் குறிப்பி வாரா?
( இ) (i)

(i)

ෙකොන්තාත්
අංක

EKSP க த்திட்டத்திற்கான கணினி வழங்குநர்
கைளத் ெதாி ெசய்வதற்குப் ெபா ப்பா ள்ள
அைமப்ைப ம்;

( i i ) ெதாி ச்
ெசயன் ைறயில்
வழங்குநர்கைள
மதிப்பி வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ைறைம
ைய ம்;
( i ii ) ெதாி ச் ெசயன் ைறயில் விதித் ைரக்கப்பட்ட
தக திறன்கைளத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட வழங்கு
னர்கள் ெகாண்
ந்தார்களா என்பைத ம்
( ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

(ii)

(b)

(ii)

(iii)
(iv)
(c)

(d)

04

E-W ඉන්ෙෆොෙම්ෂන් සිස්ටම්ස් සමාගම

08

E-W ඉන්ෙෆොෙම්ෂන් සිස්ටම්ස් සමාගම

11

24

බිස්නස් ෙසොලූෂන්ස් සිස්ටම්ස් (ෙපෞද්)
සමාගම
බිස්නස් ෙසොලූෂන්ස් සිස්ටම්ස් (ෙපෞද්)
සමාගම
E-W ඉන්ෙෆොෙම්ෂන් සිස්ටම්ස් සමාගම

34

තක්රාල් වන් (ෙපෞද්) සමාගම

ෙකොන්තාත් අංකය

පරිගණක සංඛ ාව

whether computers were distributed to
schools under the Education for Knowledge
Society Project - EKSP; and

01

2,477

04

2,500

if so, the number of schools to which
computers were distributed under the
aforesaid Project?

08

2,441

11

2,454

13

2,465

24

1,117

34

994

Will he state as of December 2012 (i)

E-W ඉන්ෙෆොෙම්ෂන් සිස්ටම්ස් සමාගම

(iii)

Will he inform this House (i)

01

13

அவர் கூ வாரா?

සැපයුම්කරු

the number of computers purchased under
the EKSP Project;
the names of the suppliers to whom the
contracts were awarded for the purchase of
computers;
the number of computers purchased under
each contract awarded; and
the price paid to the supplier/suppliers under
each contract awarded?

Will he also state (i)

the body responsible for selecting
computer suppliers for the EKSP Project;

(ii)

the method adopted to evaluate the
suppliers in the selection process; and

(iii)

whether the selected suppliers satisfied the
criteria stipulated in the selection process?

If not, why?

(iv)
ෙකොන්තාත්
අංකය

සැපයුම්කරු

01

E-W ඉන්ෙෆොෙම්ෂන්
සිස්ටම්ස් සමාගම
E-W ඉන්ෙෆොෙම්ෂන්
සිස්ටම්ස් සමාගම
E-W ඉන්ෙෆොෙම්ෂන්
සිස්ටම්ස් සමාගම
බිස්නස් ෙසොලූෂන්ස් සිස්ටම්ස්
(ෙපෞද්) සමාගම
බිස්නස් ෙසොලූෂන්ස් සිස්ටම්ස්
(ෙපෞද්) සමාගම

04
08
11
13

මිල
රුපියල්
මිලියන
249
250
281
286
285

24

E-W ඉන්ෙෆොෙම්ෂන්
සිස්ටම්ස් සමාගම

122

34

තක්රාල් වන් (ෙපෞද්)
සමාගම

103

2013 ෙදසැම්බර් 20

3151
(ඇ)

(i)

අධ ාපන අමාත ාංශය.

(ii)

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු පසම්පාදන කමෙව්දය.

(iii)

ඔව්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙමම ව ාපෘතියට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 105ක් පමණ
වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් පසම්පාදන
කමෙව්දය භාවිතා කළ බව කිව්වා. නමුත් ආසියානු සංවර්ධන
බැංකුෙව් Spot Review Report එෙක් 5 ෙවනි පිටුෙව් සඳහන්
කරනවා, එක ෙකොන්තාත්කරුෙවකුට පක්ෂපාතීව කියා කරලා
තිෙබන බව. ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අදහස ෙමොකක්ද? කමෙව්දය
අනුගමනය කරලා නැහැ කියලා එහි සඳහන් කර තිෙබනවා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

3152

පිටපතක් මට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. පස්වැනි ෙශේණිෙය් ශිෂ ත්ව
විභාගය නිසා දරුවන්ට ඇති වන පීඩනය අඩු කරන්න, 2016
වර්ෂය වන විට සාධන මට්ටම මැනීෙම් සහ ශිෂ ාධාර ලබා දීෙම්
විභාගයක් ෙලස එම විභාගය පැවැත්වීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.

ඉහළ ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි බලාගාර ව ාපෘතිය :
කාර්යක්ෂමතාව
ேமல் ெகாத்மைல நீர் மின் உற்பத்தி நிைலயக்
க த்திட்டம் : விைனத்திறன்

UPPER KOTMALE HYDROPOWER PROJECT: EFFICIENCY

4417/’13

7. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

ඉහළ ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි බලාගාර ව ාපෘතිෙය්
මූලික සැලසුමට අයත්ව තිබූ ෙඩෙවොන්, ෙසන්ට්
ඇන්ඩෲස්, පූඩළු ඔය, පූනා ඔය සහ රම්ෙබොඩ යන
ජල මූලාශයන් වැඩ අවසන්ව ඇති එකී
ව ාපෘතියට ඇතුළත් කර ෙනොමැති බව දන්ෙන්ද;

(ii)

එම තත්ත්වය යටෙත් මූලික සැලැස්ෙම් සඳහන්
පරිදි විදුලි ජනනයක් එකී ජල විදුලි බලාගාර
ව ාපෘතිය තුළින් අෙප්ක්ෂා කළ හැකිද;

(iii)

ඉදිරිෙය්දී ෙමම සියලු ජල මූලාශයන් ෙහෝ ඉන්
ෙකොටසක් ෙහෝ වැඩ අවසන් කර ඇති ඉහත ජල
විදුලි බලාගාර ව ාපෘතිෙය් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි
කර ගැනීම සඳහා ෙයොදා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා
කරන්ෙන්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එෙසේ ෙයොදා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත ජල
මූලාශයන් කවෙර්ද;

(v)

අවශ තාවට අනුව ඉහත ජල විදුලි බලාගාර
ව ාපෘතිය හා බද්ධ කිරීමට හැකි වන අයුරින් එකී
ජල මූලාශවල අවශ ඉදිකිරීම් කටයුතු කර
තිෙබ්ද;

මා පථම වතාවට තමයි අද දිනෙය් ඒ ගැන ඔබතුමාෙගන් දැන
ගන්ෙන්. ඒ අනුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවටත්, අෙප් විගණන
අංශයටත්, අෙනක් අදාළ අංශවලටත් ෙම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ
වාර්තාවක් මා ෙවත ඉදිරිපත් කරන්න කියලා කියන්න. ඒ
වාර්තාව ඔබතුමාට ෙහෝ ෙම් ගරු සභාවට ලබා ෙදන්න මට
පුළුවන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙකොන්තාත් 16න් 7ක් එක පාර්ශ්වයකට දීලා තිෙබනවා. ෙම්
කමෙව්දෙය් විශාල බිඳ වැටීමක් තිෙබනවා. හුඟක් ෙකොම්පියුටර්
කියා විරහිතයි. ෙම් ගැන ෙතොරතුරු ලැබුණාට පසුව ෙම්ක අල්ලස්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙයොමු කරන්න
ඔබතුමා ලැහැස්ති ද? එෙහම නැත්නම් ඔබතුමා ඒ වග කීම භාර
ගන්නවා ද?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

එම වග කීම මම භාර ගන්ෙන් නැහැ. නමුත් අදාළ ඇමතිවරයා
වශෙයන් ෙමහි නූල් ෙපොටක ෙහෝ මහජන ෙද්ෙපොළක් අයථා ෙලස
ෙයොදවා ෙගන තිෙබනවා නම් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙනොෙවයි, ඕනෑම ෙකොමිෂන්
සභාවකට යාෙම් වග කීම මම භාර ගන්නවා. වාර්තා අනුව කිසියම්
ෙකෙනකුෙගන් යම්කිසි වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඕනෑම
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවකට පථමෙයන්ම
ඉදිරිපත් වන්ෙන් මමයි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙම්ක ෙබොෙහොම කාෙලෝචිත පශ්නයක්. ඔබතුමා ඊෙය් පකාශයක්
කළා පස්වැනි ෙශේණිෙය් ශිෂ ත්ව විභාගය සරල කිරීම ගැන. ඒ
ගැන අපට ෙපොඩ්ඩක් දැන ගන්න පුළුවන්ද?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසම විසින් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙවත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එහි

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
வ

, சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

( அ) (i)

ேமல் ெகாத்மைல நீர் மின் உற்பத்தி நிைலயக்
க த்திட்டத்தின் ஆரம்ப திட்டத்திற்கு உாித்தான
தாக இ ந்த ெடேவான், ெசன்ட். அன்ட் ஸ்,
ட ஓயா, னா ஓயா மற் ம் ரம்ெபாட ஆகிய
நீர்
லங்கள், ேவைலகள்
ர்த்தி ெசய்யப்
பட் ள்ள ேமற்ப க த்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்
படவில்ைல
என்பைத
அவர்
அறிவாரா
என்பைத ம்;

( i i ) இந்நிைலைமயின் கீழ் ஆரம்பத் திட்டத்தில்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவாறான மின் உற்பத்திைய,
ேமற்ப
நீர் மின் உற்பத்தி நிைலயக் க த்
திட்டத்தின் ஊடாக எதிர்பார்க்க
மா
என்பைத ம்;
( i ii ) எதிர்காலத்தில் இவ்வைனத்
நீர்
லங்
கைள ம் அல்ல
அவற்றில் ஒ
பகுதிைய,

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ඔය පධාන ජල මූලාශයට අමතරව, ෙඩෙවොන්,
ෙසන්ට් ඇන්ඩෲස්, පූඩළු ඔය, පූනා ඔය සහ
රම්ෙබොඩ ඔය යන ජල මූලාශයන්ද ෙයොදා ගැනීමට
සැලසුම් කර තිබුණු නමුදු පසුව ගන්නා ලද
කැබිනට් තීරණයක් අනුව, ෙකොත්මෙල් ඔය
පධාන ජල මූලාශය පමණක් ෙයොදා ෙමම
ව ාපෘතිෙය් මුල් අදියර කියාත්මක කිරීමට
කටයුතු කර ඇත.

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා]

ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள ேமற்ப நீர்
மின் உற்பத்தி நிைலயக் க த்திட்டத்தின்
விைனத்திறைன ேமம்ப த் வதற்காகப் பயன்
ப த் வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதா
என்பைத ம்;
( i v ) ஆெமனில்,
அவ்வா
பயன்ப த் வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற நீர்
லங்கள் யாைவ
என்பைத ம்;
( v ) ேதைவக க்கு அைமய ேமற்ப
நீர் மின்
உற்பத்தி நிைலயக் க த்திட்டத் டன் ஒன்றி
ைணக்கக்கூ யவா
ேமற்ப நீர்
லங்களில்
அவசியமான நிர்மாணிப் ப் பணிகள் ேமற்
ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்

(ii)

මුල් සැලැස්ම අනුව අෙප්ක්ෂිත වාර්ෂික විදුලිය
නිෂ්පාදනය ගිගා ෙවොට් පැය 525කි. පසුව කළ
සංෙශෝධනය අනුව අෙප්ක්ෂිත විදුලිය නිෂ්පාදනය
ගිගා ෙවොට් පැය 409කි.

(iii)

දැනට සලකා බලමින් පවතී.

(iv)

ෙම් වන විට පූඩළු ඔය සහ ඩැන්සිනන් ඔය ජල
මූලාශ ෙයොදා ගැනීම පිළිබඳව විමර්ශනය කර ඇති
අතර, ඒ සඳහා මූල මය පතිපාදන ලබා ගැනීම
සඳහා විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත
ඉල්ලුම් කර ඇත.

(v)

ඔව්.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
( ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

Will she inform this House (i)

(ii)

(iii)

(b)

whether she is aware of the fact that Devon,
St. Andrews, Poodalu-Oya, Puna-Oya and
Ramboda water sources which were
included in the preliminary plans of the
Upper Kotmale hydropower plant project
have not been incorporated into the
aforesaid project of which the work has
been completed;
whether generation of power as mentioned
in the preliminary plans could be expected
from the aforesaid hydropower generation
project under such circumstances;
whether it is expected to utilize all or some
of the aforesaid water sources in future to
increase the efficiency of the abovementioned hydropower plant of which the
work has been completed;

(iv)

if so, of the names of the water sources
expected to be used thus; and

(v)

whether construction work necessary for
annexing the aforesaid water sources to the
above-mentioned hydropower plant project
has been carried out?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මෙග් පළමු අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමිය කිව්වා, පූඩළු ඔය
සහ ඩැන්සිනන් ඔය ෙම් සඳහා ෙයොදා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා කියලා. ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙම් ඔයවල් ෙදක පාවිච්චි
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා නම්, ඒ ඉදිරි ඉදි කිරීම් කටයුතු
කරන්න ෙකොපමණ කාලයක් යනවාද?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඒක තමයි, ඔබතුමාට මම කිව්ෙව්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැන්
අපි විමර්ශනය කරලා අවසන් කියලා. නමුත් අපට මුදල් ලබා
ගැනීමට සිද්ධ වනවා. ඒ සඳහා තමයි, අපි කටයුතු කරමින්
ඉන්ෙන්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඉංජිෙන්රුවන් සඳහන් කරන විධියට තව
අවුරුදු 12ක් විතර ගත ෙවනවා, ඉදි කිරීම් කටයුතු කරලා අවසන්
ෙවන්න. නමුත් ෙම් පෙද්ශෙය් පූනා ඔෙයත්, පූඩළු ඔෙයත් ෙමගා
ෙවොට් 15ක පමණ කුඩා විදුලි බලාගාර හතරක් ෙහෝ පහක් ඉදි
කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබතුමියන්ලා යම් කිසි
ෙකොන්ෙද්සියකට යටත්ව අවසර ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?

If not, why?
ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත තුමිය)
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ
அைமச்சர்)

, சக்தி

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Power and Energy)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ඔව්, ඉහළ ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි බලාගාර
ව ාපෘතිෙය් මූලික සැලසුමට අනුව ෙකොත්මෙල්

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

එකක් අවුරුදු 12ක් යනවා කියන කාරණය අසත යි. ඒක
එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ පදනෙම් ඉඳලා කුඩා බලාගාර ඉදි
කරන්න කියලා කියනවා නම් මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒ සඳහා
අවුරුදු 12ක් යන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. ෙම් සඳහා විෙද්ශ
සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා මුදල් ෙසොයා ගැනීමට අපි
කටයුතු කරෙගන යනවා. එම නිසා ඔබතුමා ඒ පදනෙම් ඉඳලා
නඟන පශ්නයට මට උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ.
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ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පැහැදිලියි. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

(அ) (i)

இரத்தின ாி
திாிவானக்ெகட் யவி
ந்
அகல வத்த வைரயிலான
தி கார்பட்
இடப்பட் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப கின்றதா;

(ii)

அவ்வா
கார்பட் இடப்பட ள்ள பாைதயின்
ெமாத்த நீளம் எவ்வள ;

(iii)

அதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக
எவ்வள ;

(iv)

அதற்கான
உடன்ப க்ைககைள
திட் ள்ள நி வனங்கள் யாைவ;

(v)

உடன்ப க்ைகயின்ப
அபிவி த்திப் பணிகள்
யா ;

(vi)

தற்ேபா
கார்பட்
இடப்பட்
ேவைலகள்
ர்த்தி
ெசய்யப்பட் ள்ள
ெமாத்த
நீளம்
எவ்வள ;

(vii)

ேவைலகள்
ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள அள
ஒவ்ெவா
கம்ெபனிக்கும்
அைமய
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔබතුමිය සඳහන් කරපු පරිදි පූනා ඔය භාවිත කරන්ෙන් නැහැ,
ඉදිරි සැලැස්මට. නමුත් පූනා ඔය පෙද්ශෙය් කුඩා ජලවිදුලි
බලාගාර ඉදි කරන්න කුඩා ජලවිදුලි බලාගාර නිෂ්පාදකයන්
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. නමුත් පූනා ඔෙය් ජල විදුලි
මූලාශවල ඉදි කිරීම් කරන්නත් අවසර දීලා නැහැ. ඒකට ෙමොකක්ද
ෙහේතුව?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඒ සඳහා අවශ නීත නුකූල කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ අනුව
කටයුතු ගන්න. එතෙකොට අපට ගැටලුවක් නැහැ, අපි ඒ සඳහා
පියවර ගන්නම්.

තිරිවානකැටිය - අගලවත්ත මාර්ගය: කාපට් ඇතිරීම
திாிவானக்ெகட் ய - அகலவத்த
விவரம்

(viii) இ
வைர
பட் ள்ள
எவ்வள

தி கார்பட் இடல்:

THIRIWANAKETIYA-AGALAWATTA ROAD: CARPETING

4436/’13

8. ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(අ)

වරාය

හා

නාවික

අමාත තුමාෙගන්

அந்த
தியின்
வைடய ள்ள திகதி

இக் கம்பனிக
பணத்ெதாைக

க்கு ெச த்தப்
ெவவ்ேவறாக

என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මහාමාර්ග,
පශ්නය - (1):

ைகச்சாத்

ඇසූ

(a)

Will he inform this House (i)

whether the road from Ratnapura to
Agalawatta via Thiriwanaketiya will be
developed by carpeting;

(i)

රත්නපුර, තිරිවානකැටිෙය් සිට අගලවත්ත දක්වා
මාර්ගය කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කරන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ කාපට් කිරීමට නියමිත මාර්ගෙය් මුළු දුර
පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

the total length of the road which is
scheduled to be so carpeted;

(iii)

ඒ සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

the estimated cost of the project;

(iv)

ඒ සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇති සමාගම්
කවෙර්ද;

(iv)

the companies with which agreements have
been signed for the project;

(v)

ගිවිසුමට අනුව එම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු
අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය කවෙර්ද;

(v)

(vi)

දැනට කාපට් අතුරා වැඩ අවසන් කර ඇති මුළු දුර
පමාණය ෙකොපමණද;

the date of the completion of the
development work of this road, according
to that agreement;

(vii)

වැඩ අවසන් කර ඇති පමාණය එක් එක් සමාගම
අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(vi)

the total length of the road which has
already been carpeted;

(viii)

ෙම් වන විට ෙමම සමාගම් සඳහා ෙගවා ඇති මුදල්
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(vii)

of the already completed portion of the road
as per each company separately; and

(viii)

separately, the amount of money paid to
these companies by now?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(b)

If not, why?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත තුමා)
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Highways,
Ports and Shipping)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමයයි.
(අ)

(i)

ඔව්. (ෙමම මාර්ගය ව ාපෘති ෙදකක් යටෙත්
සංවර්ධනය කරනු ලබයි)

(ii)

කිෙලෝ මීටර් 67.80 (මාර්ගෙය් පළල - මීටර් 8.4,
මංතීරු සංඛ ාව - 02, පාලම් සංඛ ාව - 01,
ෙබෝක්කු සහ කුඩා පාලම් සංඛ ාව - නව ඉදිකිරීම්
120, පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරිම් 173)

(iii)

(iv)

(v)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මාර්ගය පුළුල් කිරීෙම්දී ඉඩම්
අත්පත් කර ගැනීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ තිෙබන
පාර ෙදපස පළල් කරනවා. පාර මීටර් 10.3 දක්වා පළල් කරනවා.
ඒ ආකාරෙයන් පළල් කිරීමක් සිදු වන විට ඉඩම් අත්පත් කර
ගැනීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් පෙද්ශෙය් තිෙබන-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කිෙලෝ මීටර් 33.5 සිට කිෙලෝ මීටර් 67.80 දක්වා
ෙකොටස සඳහා රුපියල් මිලියන 3,500

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

චයිනා නැෂනල් එෙරෝ ෙටක්ෙනොෙලොජි
ඉන්ටර්නැෂනල් ඉංජිනියරින් ෙකෝපෙර්ෂන් ඔෆ්
චයිනා සමාගම - China National Aero
Technology International Engineering
Corporation of China, CATIC-ENG - (ෙමම
සමාගම විසින් අතුරු ගිවිසුමක් මඟින් ෙද්ශීය
සමාගම් ෙදකකට ව ාපෘතිෙය් කටයුතු නිම
කිරීමට භාර දී ඇත. ෙමම පෙද්ශයන්හි පසු ගිය
වසෙර් නිතර පැවති වැසි සහිත කාලගුණික
තත්ත්වය සහ එම සමාගම් ෙදෙකහි වැඩ පමාදය
ෙහේතුෙවන් ඉදිකිරීම් කටයුතුවල බලාෙපොෙරොත්තු
වූ පගතිය ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි විය. එබැවින්
අමාත ාංශෙය් උපෙදස් පරිදි අතුරු ගිවිසුම අවලංගු
කර ඇත. අමාත ාංශය සමඟ ගිවිසුමට එළඹි චීන
සමාගම විසින් ෙම් වන විට ඉදිකිරීම් කටයුතු
කරෙගන යනු ලැෙබ්.)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(vi)

ෙවලාව අනුව ෙකටි පිළිතුරු ෙදන්න. (மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් සඳහා වන්දි ෙගවලා නැහැ.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

පළමුවැනි අදියෙර් කිෙලෝ මීටර් 15ක් දක්වා රුපියල් මිලියන
1,206ක් ෙගවලා තිෙබනවා කිව්වා. ෙගවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල
රුපියල් මිලියන 2,800යි. ෙම් වන විට කිෙලෝ මීටර් 15කයි වැඩ
අවසන් කරලා තිෙබන්ෙන්. සම්පූර්ණෙයන්ම වැඩ අවසන්
කරන්න නියමිතව තිබුෙණ් ෙම් අවුරුද්ෙද් ජුනි මාසෙය් 06
වැනිදායි. ඇස්තෙම්න්තු කර ඇති මුදලින් ඉතිරි කිෙලෝ මීටර්
18.45 වැඩ අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙවයිද? ෙම් මාර්ගෙය් ඉදි
කිරීම් කටයුතු අවසන් කරන්න නියමිත දිනයක් තිෙබනවා ද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමිය කියන ෙම් ෙකොටෙසේ පාලම්
සහ ෙබෝක්කු විශාල සංඛ ාවක් තිෙබනවා. ඒ අනුවයි ෙගවීම්
කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 2014 මාර්තු
වන විට සමස්ත කිෙලෝ මීටර් 67ම වැඩ අවසන් කරන්නයි.
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• කිෙලෝමීටර් 0.00 සිට කිෙලෝමීටර් 33.5 දක්වා
ෙකොටෙසහි කිෙලෝමීටර් 15.50ක් පමණ
• කිෙලෝමීටර් 33.5 සිට කිෙලෝමීටර් 67.80 දක්වා
ෙකොටෙසහි කිෙලෝමීටර් 5.50ක් පමණ

(viii)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(Mr. Speaker)

• කිෙලෝමීටර් 33.5 සිට කිෙලෝමීටර් 67.80 දක්වා
ෙකොටස 2013.12.11

(vii)

අත්පත් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙගවන්න මුදල් පමාණයක් ෙවන්
කර තිෙබනවා ද? දැනට ෙගවා ඇති මුදල් පමාණය ෙකොපමණද?

කිෙලෝ මීටර් 0.00 සිට කිෙලෝ මීටර් 33.5 දක්වා
ෙකොටස සඳහා රුපියල් මිලියන 2,800

• කිෙලෝමීටර් 0.00 සිට කිෙලෝමීටර් 33.5 දක්වා
ෙකොටස 2013.06.30
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•

කිෙලෝමීටර් 0.00 සිට කිෙලෝමීටර් 33.5 දක්වා
ෙකොටස සඳහා රුපියල් මිලියන 1,236

•

කිෙලෝමීටර් 33.5 සිට කිෙලෝමීටර් 67.80
දක්වා ෙකොටස සඳහා රුපියල් මිලියන 966

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

වැඩ අවසන් කර තිෙබන පළමුවැනි කිෙලෝ මීටර් 15 කිසිම
ෙබෝක්කුවක් ෙහෝ පාලමක් සංවර්ධනය කරලා නැහැ. ඒ ෙබෝක්කු
සහ පාලම් සංවර්ධනය ෙනොකර, ඒ මුදල් පමාණය ෙගවලා
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙමොකක් හරි කියන්න
තිෙබනවා ද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙම්දී ඉඩම්

ඔබතුමිය කියන්ෙන් රත්නපුර පැත්ෙත් සිට ද, නැත්නම් (மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

රත්නපුර කලවාන පැත්ෙත් සිට පළමුවැනි කිෙලෝ මීටර් 33.5
ෙකොටෙසේ.
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(vi)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

මෙග් මතකෙය් හැටියට ඒ කිෙලෝ මීටර් 15 තුළ ෙකොටෙසේ
තිෙබනවා, කුඩා පමාණෙය් ෙබෝක්කු 120ක්. ඔබතුමිය කියනවා
නම් මම ෙසොයලා බලන්නම්.

ඉහත දක්වා ඇති නිවසකට ෙගවනු ලබන ඉදිකිරීම්
වියදම ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,
வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(அ) (i)

ෙම් පාලම් ෙබෝක්කු කිසි ෙදයක වැඩ කරලා නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, නැවත ෙසොයලා බලන්න. පශ්න අංක 9. ගරු
මන්තීතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් සහෙයෝගය ෙදන්න. දැන් ෙවලාව
ෙපරවරු 10.00යි. පධාන කටයුතු ආරම්භ කරන්නත් තිෙබනවා.

அரசாங்கத்தினால்
நிர்மாணிக்கப்பட்ட
ைய ம்;
அவ்

(iii)

ெசல ெசய்யப்பட்ட
ைள ம்;

(iv)

உாிைமயாளாினால் அவர்கள் ெபற்ற
ட் க்
காகச் ெச த்த ேவண் ய ெதாைகைய ம்;

(v)

அத்தைகய
கள்
ெபயர்ப்பட் யைல ம்;

(vi)

ேமற்கூறிய ஒ
ட் ன் நிர்மாணத் க்காக
ெச த்தப்பட்ட ெசலவினத்ைத ம்

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, පමාණවත් අතුරු පශ්න අහන්න මට
අවස්ථාව නැත්නම් ෙම් පශ්නය ෙවනත් දවසකට දැම්මාට කමක්
නැහැ.

2012ஆம்
ஆண் ல்
களின் எண்ணிக்ைக

(ii)

පශ්න අංක 9 - 2562/'12- (2), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

டைமப் , ெபா

கைள நிர்மாணித்த நி வனங்கைள ம்;
பணத் க்கான

லங்க

ஒ க்கப்பட்டவர்களின்

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එෙහම කරන්න.

(a)

Will he state -

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(i)

the number of houses built by the
Government in the year 2012;

(ii)

the entities by which those houses were
built;

(iii)

the sources from where the money was
spent on;

(iv)

the amount that has to be paid by an owner
for the house he or she received;

(v)

the list of names of persons to whom such
houses have been allocated; and

(vi)

the paid cost of construction of a house
referred to above?

Question ordered to stand down.

2012 දී රජය ඉදි කළ නිවාස : විස්තර

2012இல் அரசு நிர்மாணித்த

கள் : விபரம்

HOUSES BUILT BY GOVERNMENT IN 2012 : DETAILS
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10. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

රජය විසින් 2012 වර්ෂෙය්දී ඉදිකරන ලද නිවාස
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම නිවාස ඉදිකරන ලද ආයතන කවෙර්ද;

(iii)

ෙමෙසේ වියදම් කරන ලද මුදල් ලබාගත් මූලාශ
කවෙර්ද;

(c) If not, why?

(iv)

අයිතිකරු විසින්, ඔහු ෙහෝ ඇය ලද නිවස සඳහා
ෙගවිය යුතු මුදල ෙකොපමණද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(v)

නිවාස ෙවන්ෙකොට ඇති අයෙග් නම් ලැයිස්තුව
කවෙර්ද;

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa )

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

3161
[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

3162

3163
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—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

3164

3165

පාර්ලිෙම්න්තුව

3166

[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙවලාව විනාඩි 06ක් වැඩිපුර ගිහින් තිෙබනවා. ගරු
මන්තීතුමාත් සහෙයෝගය ෙදන්න. අතුරු පශ්න ෙකටිෙයන්
අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

රජය විසින් 2012 වර්ෂෙය්දී ඉදි කරන ලද නිවස සංඛ ාව
ෙකොපමණද කියන මෙග් පළමුවන පශ්නයට පිළිතුර වශෙයන්
ලැබුෙණ්, 2012 වර්ෂෙය්දී නිවාස 42,403ක් ඉදි කර තිෙබනවාය
කියායි. එයින් අර්ථ කථනය ෙවන්ෙන් මාසයකට ෙගවල් 4000ක්
හැදුවාය කියන එකයි. දවසකට හදපු ෙගවල් සංඛ ාව බැලුෙවොත්
130ක් ෙවනවා. ඇමතිතුමා ෙමවැනි කටයුත්තක් කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? මුළු අමාත ාංශයටම මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්
මිලියන අටදාහයි.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு விமல்

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

ரவங்ச)

ඔබතුමාට පුළුවන් නම් පැයකට -[බාධා කිරීමක්]
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඔය මුදල තුළින් ඔෙහොම ෙගවල් හදන්න බැහැ. සුනාමිය ඇති
වුෙණ් අවුරුදු දහයකට ඉස්ෙසල්ලායි.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔෙහොම ගණන් හදා ෙගන ගිෙයොත්
පැයකට කීයද කියා ගණන් හදන්න පුළුවන්. විනාඩියකට ෙගවල්
කීයද කියා ගණන් හදන්න පුළුවන්. තත්පරයට කීයද කියාත්
ගණන් හදන්න පුළුවන්. ෙකෙසේ ෙහෝ අප ඔබතුමාට කියන්ෙන්
එක ෙදයයි. 2015 වර්ෂය අවසාන ෙවන්න කලින් ෙකොළඹ
නගරෙය් පැල්පත් වාසීන් 20,000ක් අලුත් මහල් නිවාසවලට
එනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් නිවාසකරණය සඳහා අපි දී තිෙබන
ඉලක්ක අපි ජය ගන්නවා. ෙම් තිෙබන්ෙන් රාජ ආයතන විසින්
ඉදි කරන ලද නිවාස සංඛ ාව විතරයි. මීට අමතරව ෙම් කාර්යෙය්දී
ෙපෞද්ගලික අංශය සහ අෙනකුත්-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මා අහන්ෙන් රජෙයන් ෙහවත් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන්
හදන ඒවා ගැන.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

දැන් ෙගවල් 65,000ක් කඩනවා නම්, 2015 දී හදන්ෙන්
ෙගවල් 15,000යි නම් ඉතිරි ෙගවල් පනස්දහෙසේ අය මහ පාෙර් ද
ඉන්ෙන් ඇමතිතුමනි? ඒකයි මා අහන්ෙන්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

2016 දී ඉතිරි ඒවාෙයන් ටිකක් හදලා අවසන් කරනවා.
කමානුකූලවයි කරන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ඔබතුමාෙග්ත් මෙග්ත් දිස්තික්කය.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණෙය් දී ඔබතුමා මහ ඇමති
අෙප්ක්ෂකයා හැටියට එනවා ද? සජිත් මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්
දැන් ඉන්නවා. එතුමා දකුෙණන් එනවා ලු. සජිත් මන්තීතුමා
දකුෙණන් එන්න ලෑස්තියි. ඔබතුමා බස්නාහිරින් එන්න ලෑස්තිද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්, රජෙය් ඒවා ගැන තමයි ෙම් කියන්ෙන්.

ඔව්, අපි ලෑස්තියි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு விமல்

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ரவங்ச)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි, ගරු කථානායකතුමනි.

ලෑස්තියි ෙන්. එතුමා එනවා දකුෙණන්.

කථානායකතුමා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(Mr. Speaker)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙකටිෙයන්, ඉක්මනින් අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා 2015 වන ෙකොට ෙගවල්
15,000ක් ඉදි කරනවා කියලා. නමුත් ඔබතුමන්ලා ෙගවල්
65,000ක් කඩන්න පටන්ෙගන තිෙබනවා. ඉතිරි 50,000 මහ
පාෙර්ද ජීවත් වන්න ඕනෑ?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

2015 වන ෙකොට ෙගවල් 20,000ක් හදලා අවසන් වනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

දැන් 65,000ක් කඩනවා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

65,000ක් හැෙදනවා. ඒවා ඔක්ෙකෝම හදලා අවසන් වන්ෙන්
නැහැ, 2015 දී.

ඔබතුමා බය ෙවන්න එපා අෙප් පැත්ත ගැන.
තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි, ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙකටිෙයන් ඉක්මනින් අහන්න. කාෙග් ෙවලාෙවන්ද අඩු
කරන්ෙන් කියලායි මම කල්පනා කර කර ඉන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මැද ෙකොළඹ, උතුරු ෙකොළඹ, ෙකොළඹ නගර සභාව,
ෙකෝට්ෙට්, ෙදහිවල ෙගවල් කඩාෙගන කඩාෙගන යන අතෙර්
සුද්දන්ට ඉඩම් විකුණනවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත ාංශය
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ජනතාව එෙහේ ෙමෙහේ යවන්ෙන් නැතිව
කරුණාකර ඒ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න, ගරු ඇමතිතුමා.
ඔබතුමාෙග්ත් මාෙග්ත් දිස්තික්කෙය් ඉන්න ඒ පුද්ගලයන් අපි
ආරක්ෂා කරමුද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

කිසිදු ආකාරයකට සුද්දන්ට ෙම් රෙට් ඉඩම් විකිණීමක් සිදු
වන්ෙන් නැහැ. සුද්දන්ට සින්නක්කරව ඉඩම් විකුණන නීතිය

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා]

ෙගනාෙව් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්. ෙම් රජය,
ජනාධිපතිතුමා දැන් ඒ නීතිය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කරලායි
තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව සුද්දන්ට ඉඩම් විකිණීමක් ෙම් රජය යටෙත්
වන්ෙන් නැහැ. අර පැල්පත්වල ඉන්න මිනිසුන් ඉතා දියුණු මහල්
නිවාස පද්ධතියකට ෙගන ගිහිල්ලා, ඒ ෙහේතුෙවන් හිස් වන ඉඩම්
රෙට් සංවර්ධන අවශ තා ෙවනුෙවන් ෙයොදවනවා. ෙම් රජය
යටෙත් සිදු වන්ෙන් එයයි. ඒක ඉඩම් සුද්දන්ට පැවරීමක් හැටියට
අර්ථ කථනය කිරීම වැරැදියි.

ேமற்ப
ெதாைலேபசிகைள ஒற் க்ேகட்பதற்
கான காரணத்ைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

Will he inform this House (i)

whether the Government is engaged in
tapping telephones of the Opposition
personalities;

(ii)

if so, the telephones of whom are being
tapped as of above; and

(iii)

the reason for tapping the aforesaid
telephones?

(Mr. Speaker)

සුද්දන්ෙගන් සල්ලි අරෙගන ෙහොඳ ෙගවල් හදලා ෙදනවා ලු.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කැසිෙනෝ එකත් සුද්දාට දුන්නා නම් හරි ෙන් ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(b)

(Mr. Speaker)

දැන් ෙදවන වටය. 6වන පශ්නය.

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

දුරකථන සංවාදවලට රහසින් සවන් දීම : ෙහේතු

ெதாைலேபசிகைள ஒற் க்ேகட்டல் : காரணங்கள்
TAPPING OF TELEPHONES: REASONS
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6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு க
சார்பாக)

ஜயசூாிய

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Karu
Jayasuriya)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ආගමික කටයුතු
(ආ)

රජය විරුද්ධ පාර්ශ්වය නිෙයෝජනය කරන
පුද්ගලයන්ෙග් දුරකථන සංවාදවලට රහසින් සවන්
දීෙම් නියැළී සිටින්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඉහත කී පරිදි කවර පුද්ගලයන්ෙග්
දුරකථන සංවාදවලට රහසින් සවන් ෙදන්ෙන්ද;

(iii)

එකී පුද්ගලයන්ෙග් දුරකථන සංවාදවලට රහසින්
සවන් දීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

வல்கள்

எதிர்த்தரப்
ஆட்களின் ெதாைலேபசிகைள
ஒற் க்ேகட்பதில் அரசாங்கம் ஈ பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
அவ்வாறாயின், ேமற்கூறப்பட்டவா
யா
ைடய
ெதாைலேபசிகள்
ஒற் க்ேகட்கப்
ப கின்றன என்பைத ம்;

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

පැන ෙනොනඟී.

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතාෙග්
ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම
மாண் மிகு ெகெஹ ய
ரம் க்ெவல்லவின ெசாந்த விளக்கம்

PERSONAL EXPLANATION BY HON. KEHELIYA
RAMBUKWELLA
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල
පවෘත්ති අමාත තුමා)

මහතා (ජනමාධ

හා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல - ெவகுசன ஊடக,
தகவல் அைமச்சர்)

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)

Mass

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය 17 වැනි දින පැවැති
සංස්කෘතික කලා කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂෙය් දී
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී රන්ජන් රාමනායක මහතා මා
සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත්, රටත් ෙනොමඟ යවන
තාලෙය්
පකාශයක්
කර
ඇති
බව
ඔබතුමාෙග්ත්
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්
කැමැත්ෙතමි.

දැන

ගැනීම

සඳහා

පකාශ

කිරීමට

3172

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

එතුමා දැනුවත්වම කරන ලද ෙමම පකාශය තුළින් එතුමාෙග්
එකම අභිලාෂය වී ඇත්ෙත් පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද පාවිච්චි
කරමින් ඉතා නින්දිත ෙලස මඩ ගැසීම බව ෙපෙන්. එමඟින් ෙම්
මන්තීවරයා තමන්ට-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට සිටි නළුවකු ෙලස
නිතැතින් ම අෙප් මතකයට එන්ෙන් ඉතා වගකීෙමන් ෙම් සභාෙව්
හැසිරුණ මහා රංගධර හිටපු නිෙයෝජ කථානායක ගාමිණී
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාය. ෙම් පකාශය රෙට් නළු නිළි පරපුරටම
කරනු ලබන බරපතළ අපහාසයකි. ෙමවැනි අයකු විජය
කුමාරණතුංග වැනි ෙශේෂ්ඨ කලාකරුවකු හා නෑ සබඳතාවක් ඇති
වීම වුවද පශ්නකාරීය. ෙමය ඔහු ෙසොෙහොනින් නැඟිට අවුත් "මා
විනාශ කරන්න එපා" යැයි කනට ගසා යන තාලෙය් පකාශයකි.

මා ඉවත් කරපු ෙකොටස් කියවන්න බැහැ.

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි.
රන්ජන් රාමනායක මන්තීවරයා ගැන යන්තම් ෙහෝ අෙප්
මතක අවදි වන්ෙන් නළුෙවකු ෙලසිනි. ඔහුට රඟපෑ හැකි ද, නැද්ද
යන්න ෙවනම කාරණයකි. එෙහත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු
හැටියට සිටින නළුෙවකු ෙලස නිතැතින්ම-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මාධ ක්ෙෂේතයට නව
නැම්මක් ඇති කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකෙරන සියලුම වාද
විවාද සංස්කරණයකින් ෙතොරව ඒ ආකාරෙයන්ම මාධ ඔස්ෙසේ
විසුරුවා හැරීමට කටයුතු කිරීම පශංසනීයය. ජනතාව ෙවනුෙවන්
මාධ යට ලබා දුන් එම අනගි අවස්ථාව ෙම් මන්තීවරයා අන් අයට
මඩ ගැසීමට උපෙයෝගි කර ගන්නා බව ෙපෙන්. ෙමවන්
ෙගෞරවනීය තැන් වැස්සකටවත් පය තැබීමට නුසුදුසු
පුද්ගලයන්ෙග් පැමිණීම නිසා අපවිත වනු ඇත.
මීට ඉහත පැවැති කමෙය්දී ෙමන් ෙමවන් පාර්ලිෙම්න්තු කථා
සංස්කරණයට යටත්ව හැන්සාඩ්වල පළ කිරීෙම් අවස්ථාව දැන්
නැති වී තිෙබ්. එෙසේ නම් සජීවීව මාධ ඔස්ෙසේ මුදාහරිනු ලබන
ෙමවන් පහත් පකාශ කරනු ලබන අයට එෙරහිව නඩු පැවරීමට
හැකි පතිපාදනයක් අපට සලසා ෙදන ෙමන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටීමට කැමැත්ෙතමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා
කිරීම්]

ඉදිරිපත් කරන්ෙන්- [බාධා

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

I have produced this to the Hon. Speaker.

විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද තුළ යම් පකාශයක්
සම්බන්ධව නඩු දැමීමට ඇති ෙනොහැකියාව පාවිච්චි කරමින්
සෘජුවම කරන ෙම් පකාශ පිළිබඳව නැවත වරක් ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරන ෙමන් මා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා
සිටිනවා.

[කථානායකතුමාෙග් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

කථානායකතුමා

[சபாநாயகர கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள .]
[Expunged by Order of the Speaker.]

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

විෙශේෂෙයන්ම ගරු කථානායකතුමනි, කරුණානායක
මන්තීතුමා කියපු විධියට වරපසාද පශ්නයක් ඇසූ විට එහි නුසුදුසු
ෙකොටස් හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කර -expunge කරජනතාවට ලබා දීම තමයි පැවැති කමෙව්දය. එම කමෙව්දෙයන්
බැහැරව ෙම් ගත්තා වූ පියවර පශංසනීයයි. නමුත් එයින් ස්ථාවර
නිෙයෝග - Standing Orders - සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ඇති
වන බව ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න මා ෙමය
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.

ேவைலவாய்ப்

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙකොෙහද ඒවා තිෙබන්ෙන්?

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

එෙහම නම් එදා මඩ ගැහුෙව්?

ගරු කථානායකතුමනි, සමාෙවන්න.

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්. නමුත් මම
ඉවත් කරපු ඒවා කියවන්න එපා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සමාෙවන්න කියලා බැහැ ෙන්. මම සංෙශෝධනයක් කෙළොත්
ඒක ඒ විධියට කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ෙහොඳයි.

லங்கள்

BILLS PRESENTED

ජාතික ව ාපාර කළමනාකාරිත්ව ආයතන
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඊටත් වඩා පහත් ෙවන්න හදනවා ෙන්, අනවශ
කියලා.
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ෙද්වල්

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

අපට ජනතාවට උදවු කිරීමට පදනම්, ෙහෝ නිල බලෙයන්
පසාරණය කරනු ලබන අරමුදල් අවශ නැති බව කන්ද උඩරට
ජනතාව දැන ෙගන සිටින්ෙන් අද ඊෙය් ෙනොෙව්. අතීතය දන්නා
කන්ද උඩරට කෘතෙව්දී ජනතාව ලක්ෂ ගණනින් මනාප ලබා
ෙදමින් මා මහනුවර දිස්තික්කෙය් පළමු වැනියා ෙලස කීප
වතාවක්ම පළාත් සභාවටත් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් පත් කර එවූ බව
කවුරුත් දන්නා කරුණකි.
මෙග් ෙමෙහයවීෙමන් කියාත්මක වන "ෙකෙහළිය
රඹුක්වැල්ල පදනමක්" නැත. නැති පදනමකට මුදල් ලබා ෙගන
රිසිට් පත් නිකුත් කරනවා යැයි සඳහන් කිරීම අමූලික මුසාවකි.
එවැනි එකදු රිසිට්පතක් ෙපන්විය හැකි නම් මා මෙග් ඇමැති
ධුරෙයන් හා මන්තී ධුරෙයන් ද වහාම ඉල්ලා අස් ෙවන බව ෙම්
සභාෙව්දී පකාශ කරන්නට කැමැත්ෙතමි. එෙසේම රන්ජන්
රාමනායක මන්තීවරයා එම පකාශය කළා නම්, එය අසත නම්
එතුමා ගන්නා කියා මාර්ගය කුමක්ද? එතුමාට ෛධර්යයක් තිෙබ්
නම් කරුණාකර එය දන්වන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
ඒ නිසා ෙමවැනි ෙබොරු, වටිනාකමක් ෙනොමැති අවර ගණෙය්
පකාශවලට මා සැෙලන්ෙන් නැත. එෙහත් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්
ෙගෞරවය ෙකෙළසමින් සභාව ෙනොමඟ යැවීමට ඉඩ දිය ෙනොහැක.
ෙමවැනි පහත් පකාශවලට පිළිතුරු ෙනොදිය යුතු නමුත්, ෙම්
උත්තරීතර සභාව ෙනොමඟ යැවීමට ඉඩ දී බලා සිටීමට ෙනොහැකි
බව දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව කියන්න මම තවත්
තත්පර 10ක් ලබා ගැනීමට කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පකාශය කිරීෙම්දී මූලාසනෙය් හිටපු ගරු
මන්තීතුමා කිහිප වතාවක් ෙම් සම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කළත්
expunge කිරීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැති වීම, හැන්සාඩ්ගත කිරීෙම්
හැකියාවක් ෙනොමැති වීම සම්බන්ධව විශාල පශ්නයක් මතු
ෙවනවා. ඒ පශ්නය තුළ තමාට අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ, ඒ
සම්බන්ධව නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ෙහෝ නීති සහනයක් ලබා
ගැනීමට. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය සම්බන්ධව
ඔබතුමාෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.

ேதசிய ெதாழில் ைற காைமப் பயிற்சி நி வகம்
(தி த்தம்) சட்ட லம்
NATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT
(AMENDMENT) BILL
“ජාතික රාජ
සභාෙව් 1976 අංක 23 දරන ජාතික ව ාපාර
කළමනාකාරීත්ව ආයතන පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත්
ෙකටුම්පතකි."

පිළිගන්වන ලද්ෙද් ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසිනි.
2014 ජනවාරි 21 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද,
එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.
இைளஞர் அ வல்கள், திறன் அபிவி த்தி அைமச்சர் சார்பாக
மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வாஅவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
2014 சனவாி 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்
பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைள
யிடப்பட்ட .

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Minister of Youth Affairs and Skills Development; to be read a Second
time upon Tuesday, 21st January, 2014 and to be printed.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු
பாரா

மன்ற அ

வல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
I
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா )

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"න ාය පතෙය් පධාන කටයුතුවල අංක 9 සහ 10 දරන විෂයයන් පිළිබඳ
වැඩ අද දින රැස්වීෙම්දී අංක 23 දරන ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි
විධිවිධානයන්ෙගන් නිදහස් විය යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

II
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් ෙම් කටයුතු සජීවී ෙලස විකාශනය කරන නිසා ගරු
මන්තීවරු ඉතාමත්ම පරිස්සෙමන්, කිසි ෙකෙනකුට අනවශ
ෙචෝදනා ෙනොකර කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි. නැත්නම් අලුත්
කමයක් ෙසොයා ගන්න ෙවනවා, ඒක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියා.
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් සහ ෙයෝජනා.

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 2010.07.09 සහ 2013.11.26 දිනයන්හි සම්මත
කරන ලද ෙයෝජනාවන්හි කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, න ාය පතෙය් පධාන
කටයුතුවල අංක 1 සිට 10 දක්වා ඇති විෂයයන් පිළිබඳව වැඩ අද දින
රැස්වීෙම්දී
ස්ථාවර
නිෙයෝග
අංක7,70(2)
සහ
70(3)
හි
විධිවිධානයන්ෙගන් නිදහස් විය යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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ශී ලංකා පභා ෙල්ඛක සමිති සම්ෙම්ලනය
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත

இலங்ைக ஒளிப்படவியலாளர் சங்கங்களின் ேபரைவ
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
THE FEDERATION OF PHOTOGRAPHIC SOCIETIES OF SRI
LANKA (INCORPORATION) BILL

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"අද දින විසිර යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2014 ජනවාරි මස 21 වැනි
අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ගරු එම්.බි. ෆාරුක් මහතා
(மாண் மிகு எம்.பி. பா

க்)

(The Hon. M. B. Farook)

I move,
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the
Federation of Photographic Societies of Sri Lanka.”

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

තාක්ෂණ සහ සමාජ ෙසේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා
අධ ාපන මධ ස්ථානය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත
ெதாழில் ட்பத்ைத ம் ச கேசைவைய ம்
உயர்த் வதற்கான கல்வி நிைலயம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்

STUDY CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF TECHNOLOGY
AND SOCIAL WELFARE (INCORPORATION) BILL

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

I move,
“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Study
Centre for the Advancement of Technology and Social Welfare.”

ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා
(மாண் மிகு ஆர்.

மிந்த சில்வா)

(The Hon. R. Dumindha Silva)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப ெவளிநாட்ட
வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்
பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of External Affairs for report.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත තුමා ෙවත පවරන
ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப கலாசார,
கைல அ வல்கள்
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Culture and the Arts for report.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Mr. Speaker, I would like to get a clarification from
the Hon. Prime Minister and the Government - it is good
if you can do it today itself before the Debate is over - as
to why one of the leading promoters of tourism in Sri
Lanka has been denied entry to the country. We have
heard of Mr. Geoffrey Dobbs who really started the
boutique hotels down South. You are aware of it. There
are some in Tangalle and because he is moving, others
too have started. He started the Galle Literary Festival
and I think recently they had a reading of “Gota’s War”
there. He has got a lot of publicity in all the leading travel
magazines and literary magazines. He has also, to my
knowledge, got a lot of money - about US Dollars 4 or 5
million - to Sri Lanka by way of donations. He has been
having some local issues. I also met him on the night he
was leaving and I said, “When you come back, contact
the Government. You know people in the Government. I

පාර්ලිෙම්න්තුව
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සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

know people. Talk it over and resolve it”. But, this
morning he had e-mailed me saying that when he came to
Sri Lanka, he was denied entry. The CommissionerGeneral of Immigration and Emigration has told my
Secretary that he is an undesirable person to come in. I
think this is going to affect the tourist industry at the
peak. In fact, his hotels are the ones - the boutique hotels that get the best income from tourism. You can listen to
him and if you think that he has done something wrong
for which he cannot be forgiven, then there is a way of
doing it and you can give him time to fold up his
businesses. Personally, I do not approve some of the
things that have happened. I do not think it is a matter for
really denying a person's entry to the country. But, the
final decision lies with the Government. Today, when you
have abruptly stopped him, the only reason that we can
come to is that someone is trying to get at these
properties; not merely the hotels that we know, he owns
some properties in the Galle Fort, down South. It is going
to be a big blow for tourism in the whole of the South. So,
I would like to inform the Government of this. I do not
know whether the Minister in charge of tourism was even
consulted. I myself was going to speak to the Minister in
charge of tourism. This will break investor confidence
and tourism.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014. කාරක
සභා අවස්ථාව.

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2014
APPROPRIATION BILL, 2014
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.[පගතිය: ෙදසැම්බර් 19]
[කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 19 ]
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்]
Considered further in Committee.- [Progress: 19th December]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ශීර්ෂ අංක 102, 237 - 252, 280, 296, 323, 324 සහ 329
සලකා බැලීම අපර භාග 5.00 දක්වා.

102 වන ශීර්ෂය.- මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,

රු.653,300,000
தைலப் 102.- நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 653,300,000
HEAD 102.- MINISTER OF FINANCE AND PLANNING
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 653,300,000

(The Chairman)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු සභාපතිතුමනි, "2014 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී, අද දින -2013.12.20 වැනි සිකුරාදාවිවාදයට ගැෙනන මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශය හා ඒ
යටෙත් ඇති අනිකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ
අංක 102, 237 - 252, 280, 296, 323, 324 සහ 329 දරන වැය
ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා
හැරිය යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කර සිටිමි.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.
[පූ.භා. 10.21]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු,
ඇමතිවරු දවස් ගණනාවක් අය වැය සම්බන්ධෙයන් විවාද කරලා
අද එහි අන්තිම අවස්ථාවට පැමිණ තිෙබනවා. සම්පදායානුකූලව
එක් එක් වැඩසටහන්හි පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම්
රුපියල් දහයකින් කපා හැරිය යුතුය කියලා ෙජෝන් අමරතුංග
මැතිතුමා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් පුනරාවර්තන
වියදම් හා මූලධන වියදම්වලින් සියයට 50ක් කැපුවත් ෙම් රෙට්
අමාත ාංශ තුළ තිෙබන දූෂණ නැති ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන
කාරණය මම මුලින්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙම් මුදල් හා
කමසම්පාදන අමාත ාංශය තුළින් තමයි රෙට් අනික් සියලුම
අමාත ාංශ ෙහොබවන්ෙන්. අද හවස 5.00ට අපි අය වැය ඡන්දය
විමසන අවස්ථාෙව්දී අත් උස්සන ෙකොට ෙම් රෙට් ණයබරතාව
තවත් රුපියල් එක්ලක්ෂ පන්දාහකින් වැඩි වන එක තමයි සිදු
වන්ෙන්. ෙම්ක පියවන කමය පිළිබඳව තමයි අපි ෙමෙතක් දුර වාද
විවාද කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමවර අය වැය තුළින් ජනතාවට
ෙසතක් සැලසී තිෙබනවා ද, නැද්ද කියන කාරණය දැන්මම
ෙපෙනන්න තිෙබන කරුණක්. ෙම් ෙකොතරම් අමාරු අවස්ථාවක් ද
කියනවා නම්, අෙප් ජනාධිපතිතුමා -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
නායකතුමා- කියා තිබුණා, කුමන මන්තීවරෙයකු ෙහෝ පාෙද්ශීය
සභාවල අය වැෙය් දී විරුද්ධව අත් ඉස්සුෙවොත් ඔවුන් අස්
කරනවාය කියලා. ඊට පසුවත් ඊෙය් ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභාෙව්
අය වැය පරාජයට පත් කළා. ෙම් කාරණෙයන් ෙපෙනනවා, අද
රෙට් තිෙබන තත්ත්වය.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද රෙට් ආර්ථිකය කඩා
වැටිලා තිෙබනවාය කියන කාරණය ෙපෙනන්නට තිෙබනවා.
විපක්ෂ නායකතුමා දැන් ගරු අගමැතිතුමාට ඉදිරිපත් කළා ෙජෆ්රි
ෙඩොබ්ස් කියන මනුස්සයාෙග් සංචාරක කර්මාන්තය කඩා
වට්ටන්න කරන ෙද්වල්. අද සංචාරක කර්මාන්තෙය් credit cards
පාවිච්චි කරන අය සියයට 50ක්, 60ක් ඉන්නවා. සුද්ෙදෝ ෙම් රටට
එන්ෙන් නැති නිසා ඒ අඩුව පියවන්න තමයි ෙම් කටයුතු කරෙගන
යන්ෙන්. මෑතකදී මම මඩකලපුෙව් පාසිකුඩා පෙද්ශයට ගිය
අවස්ථාෙව්දී ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ මණ්ඩලයටත් ගියා. ඒෙක් 600ක්
විතර වැඩ කරනවා. මට පුදුම හිතුණා, රාජ අංශෙයන් දවසකට
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රුපියල් 436ක් ඒ අයට ෙගවලා තමයි වැඩ අරගන්ෙන්. ෙම්ෙකන්
ෙපෙනනවා ෙලොකු ආර්ථික අර්බුදයක් තිෙබන බව. අද ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ෙම් ආණ්ඩුෙව් පාලනය තුළින් ජනතාවට
ෙසතක් ෙනොව බරක් තමයි ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි
පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම අලුත් සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික
කමයක් ෙගොඩ නඟන්න අවශ යි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ
ආණ්ඩුව අද ධනපති කමයත් ඉක්මවා යන ගමනක නිරත වන බව
තමයි ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්
අවස්ථාෙව් මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් නැත, නිෙයෝජ
මුදල් ඇමතිතුමාත් නැත. ගරු සභාපතිතුමනි, අද අය වැය විවාදෙය්
අන්තිම දවෙසේ ෙමවැනි,-

3180

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මම වග කීෙමන් තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා,-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මමත් වග කීමකින් කියන්ෙන්.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(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)

මම ඉන්නවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

එෙහම තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා නැහැ. ඒක තමුන්නාන්ෙසේ
හිතන විධිය. ඒක ඇත්ත ෙනොෙවයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම දන්ෙන් නැහැ. ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරපු අයට කියනවා
ෙම්ක මහා විශ්වකර්මයක් කියලා. අපි US Dollars 1.8
billionවලට ෙටන්ඩරය දුන්නාම ඒක පතික්ෙෂේප කරලා, ඉහළ
නිෙයෝග අනුව US Dollars 3.8 billionවලට ෙටන්ඩරය දීලා
තිෙබනවාය කියා කියලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙටන්ඩර් -

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා ආසනෙය් නැති නිසයි මම බැලුෙව්. ඔබතුමන්ලා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී අපට පතිඋත්තර ෙදන්න තිෙබන,- [බාධා කිරීමක්]
හැබැයි, ෙම් Committee Stage Discussion එක; අපට පශ්න
අහන්න තිෙබන අවස්ථාවක්; නිකම් කථා කරන ෙවලාවක්
ෙනොෙවයි. අපි ෙම්වා අහන්ෙන් ජනතාව ෙවනුෙවන්. අපට
ෙපෙනනවා, පුදුමාකාර විධියට ෙටන්ඩර් කම කියාත්මක ෙවනවා
කියලා. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් සපුගස්කන්ද
refinery එක refurbish කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ ෙටන්ඩර්
එක ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් මණ්ඩලයට දවස් 10කට
ඉස්ෙසල්ලා ඉදිරිපත් වුණා. US Dollar මිලියන 1.8ක් වූ
ඇෙමරිකන් ෙකොම්පැනියක ෙටන්ඩර් එක පතික්ෙෂේප කරලා
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3.8කට චීන ෙකොම්පැනියකට දීලා
තිෙබනවාය කියන එක අද ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට
සියයට 100කින්ම වැඩි ෙටන්ඩර් එකකට කිසිම පදනමක් නැතුව
ඒක ලබා දුන්ෙන් ඇයි? කාෙග් සාක්කුවට ද ඒ සල්ලි ගිහිල්ලා
තිෙබන්ෙන් කියන එක මම අහනවා. අද හැන්දෑෙව් 5ට අපි ෙම් අය
වැයට අත් උස්සන ෙකොට ෙම් තුළින් තවත් 105,000ක
ණයබරතාවක් වැඩි ෙවනවා. මෙග් මිත අනුර පියදර්ශන යාපා
ඇමතිතුමා ඒකට ටිකක් පුදුම වුණා.

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මා එය සම්පූර්ණෙයන් පතික්ෙෂේප කරනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා පතික්ෙෂේප කරන්න. ශී ලංකා කිකට් මණ්ඩලෙය් US
Dollars 3 million නැති වුණාය කියලා අපි එදා කිව්වාම, ඒක
නැහැයි කියලා කිව්වා. අඩු ගණෙන් කීඩා ඇමතිතුමා දැන් අවංකව
පිළිෙගන තිෙබනවා, US Dollars 3 million නැති ෙවලා
තිෙබනවාය කියලා. ඔෙහොම තමයි. ඔබතුමන්ලාට එන්ෙන්
ඔක්ෙකොම අවසන් කරලා අන්තිමට අත්සන් කරන්න විතරයි ෙන්.
ඉතින් ඔබතුමන්ලා දන්ෙන් නැහැ, සිද්ධ වන පටිපාටිය ෙමොකක්ද
කියලා. මා දැනුවත්කමින් ෙම් කියන්ෙන්. ෙම්ක අෙප් ආර්ථිකය.
එක පුද්ගලයකුෙග්, පුද්ගලයන් ෙදෙදනකුෙග් ආර්ථිකයක්
ෙනොෙවයි ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඉතාමත් ඕනෑකමින්
කියන්ෙන්, ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක ඔබතුමා වාෙග් අය කථානායක
ධුරය නැතුව අමාත ාංශයක්, විෙශේෂෙයන් මුදල් අමාත ාංශය ෙහෝ
භාර ෙගන, අර එවකට හිටපු වරාය හා ගුවන් ෙසේවා ඇමති වාෙග්
ශුද්ධ කිරීම පටන් ගත්තා නම් මා හිතන හැටියට මීට වඩා බර අඩු
වීමක් ඇති වනවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා)
யக்

අද බලන්න, පතවල පළ වන ෙද්වල්; “Sri Lanka slips in
World Bank's Doing Business Index”; “Negative outlook
for Sri Lankan banks: Fitch”; "ඇමැතිවරු 9කට අල්ලස් ෙචෝදනා"

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

ඊට අමතරව මෙග් මිත කීඩා ඇමති 2013 ෙදසැම්බර් මස
16වන දින "ලංකාදීප" පුවත් පතට ෙමෙහම කියනවා:

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

ඔබතුමන්ලා ඒක හරියට දන්ෙන් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලා දන්ෙන් නැහැ ෙනොෙවයි, ඒක ෙවලා ඉවරයි.
අපත් දන්නවා ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් ෙටන්ඩර් කම ගැන.

"මන්තී වැටුෙපන් ජීවත්ෙවන්න බෑ:
ඒ නිසා මම ව ාපාර කරනවා"

ඇමතිතුමාට රුපියල් ලක්ෂ ගණන් දීලා, විදුලි බිලත් ෙගවලා,
කාර්, ෙටලිෙෆෝන් යනාදියත් දීලා එතුමාට එතුමාෙග් වැටුෙපන්
ජීවත් වන්න බැරි නම්, අහිංසක රජෙය් ෙසේවකයන් ලක්ෂ 13ක්
ෙකොෙහොම ජීවත් වනවා ද? රුපියල් 35,000ක, රුපියල් 40,000ක
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

වැටුපක් ලබන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් සියයට 25ක්ය කියන
ෙකොට ඉතිරි අය එනම් රුපියල් 25,000ට අඩු වැටුපක් ලබන අය
ෙකොෙහොම ජීවත් වනවා ද කියන එක, කීඩා ඇමතිතුමාෙග්
පකාශය අනුව මා ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාෙගන්ම අහනවා.
ෙමවැනි පකාශ කරන ෙකොට, රෙට් ආර්ථිකය ෙදදරා තිෙබනවාය
කියලා ඔප්පු ෙවලා තිෙබන ෙකොට ෙමොනවා ද තව ඉල්ලන්ෙන්?
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙනොවැම්බර් මස 21වන දින ඉදිරිපත් කළ
ඔබතුමන්ලාෙග්ම අය වැය තුළින් එක පැත්තකින් රුපියල්
2,500ක් වැඩි කරලා, අනික් පැත්ෙතන් රජෙය් ෙසේවකයන්ට
පමණක් රුපියල් 1,200ක් ඔවුන්ෙග් වැටුපට එල්ලනවා. ඒ
ඌනතාව
කවුද
ෙගවන්ෙන්?
ෙමන්න
ෙම්
වාෙග්
බංෙකොෙලොත්භාවයට තල්ලු කරන ආණ්ඩුෙවන් අපි අහනවා,
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. අය වැය
තුළින් ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙමොනවාද ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන්? ෙම් අය වැෙයන් බදු අඩු කරලා තිෙබනවා ද? රැකී
රක්ෂා ඇති කරන මාර්ග ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවාද? ස්වයං රැකියා
ඇති කිරීමට අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා ද?
ගරු ඇමතිතුමනි, කාන්තා ව වසායකයන්ට රුපියල් ලක්ෂ
ෙදකහමාරක ෙපොලී රහිත ණයක් ලබා දීමට අය වැෙයන් ෙයෝජනා
කර තිෙබනවා. මා වග කීමකින් කියනවා, මෙග් ෙකොළඹ
දිස්තික්කෙය් කාන්තාවන් අපි උපකමශීලිව බැංකුවලට යැව්වා,
කරුණාකර ගිහින් ණය ගන්න කියලා. එතෙකොට බැංකු කියා
තිෙබන්ෙන්, "ෙම් ෙමොන විහිළුවක්ද? ඕනෑ නම් ගිහින් ඒ
අයෙගන්ම අහන්න. ෙම් සම්බන්ධෙයන් බැංකුවලට සල්ලි ශත
05ක් ඇවිල්ලා නැහැ"යි කියලායි. ඊට පස්ෙසේ කියා තිෙබනවා,
"ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා බලමු"යි කියලා.

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

Sir, I rise to a point of Order.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

There is a point of Order being raised.
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

The Budget becomes effective once the Appropriation
Bill is signed by the Hon. Speaker. Until such time, it is
not effective. Somebody has gone - [Interruption.]
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමා, එය රීති පශ්නයක්
ෙනොෙවයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමාෙග් බංෙකොෙලොත්භාවය විතරයි
පකාශ කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 21 ෙවනි දා 2014
සඳහා අය වැය ඉදිරිපත් කළත්, දැන්මම බදු අය කරලා ඉවරයි. බදු
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දැන්මම අය කරලා ඉවරයි. ෙමොනවාද ඔය කථා කරන්ෙන්?
ෙනොදන්නවා නම් කට වහෙගන ඉන්න. අපි වග කීමකින්
කියන්ෙන්.

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

බදු අය කිරීම ගැසට් එකකින් ෙවන්න පුළුවන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් ගරු සභාෙව්දී ජනාධිපති මුදල් ඇමති වශෙයන් පකාශයක්
කළාම, ඒෙකන් සියයට 80ක් ගැසට් පතයක් මඟින් එදා රෑ සිටම
කියාත්මක ෙවනවා.

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් සහන ලබා
දීම ෙවන්ෙන් අය වැය අත්සන් කළාට පසුව.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉතින් ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? ඒ වාෙග් ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ ඉදිරිපත් කිරීම තුළින්ම, දැනුවත්
කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. අපි අහන පශ්නවලට ඇහුම් කන් දීලා
ඔබතුමා පස්ෙසේ උත්තර දුන්නා නම් මීට වැඩිය ෙහොඳයි. ඔබතුමා
මීට ඉස්ෙසල්ලා පකාශයක් කළා, රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා
කළ පකාශයක් සම්බන්ධව. තමන්ෙග් අමාත ාංශය යටෙත්
තිෙබන රූපවාහිනිය, ITN එක, “සිළුමිණ”, “දිනමිණ” දවසකට
සැරයක්, -පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද නැතිව- චරිත ඝාතනය කරන
අපට, ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාට වුණාම කැක්කුමක්
ඇති ෙවනවා. අපි ෙම්ක දවස් 365ම දරාෙගන ඉන්නවා. ඒ සඳහා
තිෙබන විසඳුම ෙමොකක්ද? ඇමතිතුමා, ආණ්ඩුවට එකයි,
විපක්ෂයට එකයි කියලා ෙදකක් නැහැ. අෙප් ගරු
කථානායකතුමා කරන ෙශේෂ්ඨ කියාව තුළින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
අදහස් දැක්වීම සජීවී ෙලස බලන්න මහජනයාට විවෘත කර
තිෙබනවා. ඒ තුළින් මඩ ගහනවා නම් එය ෙවනම ෙදයක්. නමුත්
ඔබතුමන්ලා හැම දවෙසේම මඩ ගහන විට අපට ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන්? මම ඔබතුමාෙග් පකාශයට එකඟ ෙවනවා. ඒ හිතන
දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් ඔබතුමන්ලා අපි ගැනත් හිතුෙවොත් වැඩිය
ෙහොඳයි.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් මතක් කර
සිටින්ෙන් ෙමයයි. ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා ෙම්
ගැසට් පතය ජනාධිපති ෙහෝ මුදල් ඇමති අත්සන් කළාට පසුව
තමයි කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියලා. දන්නවා ද, ෙම් වන විටත් ඒ
බඩු වැඩි කිරීම්වලින් සියයට 75ක් ෙවලා ඉවරයි කියලා. ඒ ගැසට්
පතිකාව එදින රාතිෙය්ම කියාත්මක ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි,
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට එක කාරණයක් කියන්නට පුළුවන්. This is
the only country in the world - aspiring to be a middleincome country - where per capita income is equivalent to
the per capita debt .
මහා ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කරනවා, ඒක පුද්ගල
ආදායම ෙමපමණයි කියලා. නමුත් ඒක පුද්ගල ණයබරතාව
රුපියල් 391,000යි කියලා කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ණයක්
අරෙගන ෙමන්න මෙග් වත්කම කියලා ෙපන්වූවාට වැඩක් නැහැ,
ඊට සාෙප්ක්ෂව ණය බරක් තිෙබනවා නම්. ෙම් කාරණය තමයි
අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්ෙන්.
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අෙප් ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමා සඳහන් කළ තවත්
කාරණයක් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි. ඔබතුමා ෙම්
කාරණය දන්නවා ද දන්ෙන් නැහැ. ඒ, ඔබතුමාට කෙඩ්ට යන්න
ෙවලාව නැතිව ඇති. අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න නිසා ගිහින් කථා
කරලා බලන නිසා දන්නවා. කිරි පිටි මිල රුපියල් 100කින් වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ගෑස් රුපියල් 750කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
පවාහන ගාස්තු සියයට 10කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ජංගම
දුරකථන බිල සියයට 5කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මුං ඇට සහ
හාල් මැස්ෙසෝ මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හාල්මැස්සන්
කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 16ක බද්දක් දමා තිෙබනවා. ෙම්වාෙය්
මිල වැඩි ෙවන්න ජනවාරි මාසෙය් 01ෙවනි දා ෙවනකම් ඉන්න
අවශ තාවක් නැහැ. ෙම් නිසා තමයි unionsවල අය කියන්ෙන්, අෙප් අය ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුෙව්ම unionsවල අය කියන්ෙන් “Indirect taxes have increased by Rs. 2,633 per family”
කියලා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඒෙගොල්ලන් ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මාසයක බදු බර රුපියල්
2633කින් වැඩි වනෙකොට, රුපියල් 1200ක් වැටුපට එකතු කරලා,
ඒ ඇතිවන ඌනතාව ෙගවන්ෙන් කවුද? ඔබතුමන්ලාට වාෙග් ඒ
අයට විදුලි බිල ෙගවන්න කවුරුවත් නැහැ. ඒ අයට ෙලඩ වුණාම
ෙබෙහත් නැහැ. මම හිතන විධියට අෙප් ෙසෞඛ ඇමතිතුමා
අමාරුකම් තුළින් ෙලොකු ෙසේවයක් ඉෂ්ට කරන්නට උත්සාහ
කරනවා. අද ෙලඩෙවලා ෙරෝහලකට ගිෙයොත් ෙබෙහත් නැහැ.
ෙම්ක තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් අය වැය තුළින් ඇති කර තිෙබන
තත්ත්වය.
මහා ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයකට ලක් කරමින්, හැම ෙවලාෙව්ම
සෙතොස ආයතනය ගැන කියමින් අෙප් චරිත ඝාතනය කළා. අද
සෙතොස ආයතනය ගැන කථා කරනවා නම් ෙමොනවාද අපට
කියන්න තිෙබන්ෙන්? Full-page advertisements දමනවා. එහි
ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? භාණ්ඩ 48ක මිල ගණන් ඉදිරිපත්
කරනවා. “ෙමන්න ෙසේල්” කියලා කියනවා. ඒ ෙමොනවාද?
“Maggi Chicken Noodles”, “Little Lion Ginger Cookies”
ෙමන්න ෙම් වාෙග් භාණ්ඩවල තමයි මිල අඩු කරලා ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්. ෙකෝ අෙප් පරිප්පු ටිකට, මාළු ටින් එකට මිල අඩු
කිරීමක් තිෙබනවා ද? සෙතොස ආයතනය ගැන කථා කරමින් හැම
දාමත් අෙප් චරිත ඝාතනය කළා. අද සෙතොස ආයතනය පාඩුපිට
දුවනෙකොට, සැබෑ මුල විනයක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක
දැන් තමයි ෙත්ෙරන්ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත වනෙකොට
සම්පූර්ණ ණය බරතාව රුපියල් ෙකෝටි 7,58,000ක් ෙවනවා. ඒ
කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 7.5යි. 2005 ජනවාරි මාසෙය් පළමු
වැනිදා ෙම් ණය ජාත න්තර මට්ටෙමනුත්, ෙද්ශීය මට්ටෙමනුත්
බිලියන 1784ක් තිෙබනෙකොට ෙම්ක හතර ගුණයකින් වැඩි වීම
ෙකොයි විධියටද භාර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන එක අද දින
මුදල් අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් පැවැත්ෙවන විවාදය තුළින්
ෙම් ඇමතිතුමාට මා ඉදිරිපත් කරනවා.
ඔබතුමන්ලා තව අපූරු ෙද්වල් ෙපන්වනවා. 2016 දී ඒක
පුද්ගල ආදායම යූඑස් ෙඩොලර්ස් 4,000ක් ෙවනවායි කියලා
කියනවා. මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොඩි විශ්ෙල්ෂණයක් කළා.
2012 දී ඒක පුද්ගල ආදායම යූඑස් ෙඩොලර්ස් 2923යි කියලා
කියනවා. එෙහනම් 2013 දී ෙම් පමාණය යූඑස් ෙඩොලර්ස් 3100ක්
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියලා කියනවා. ඔබතුමන්ලා 2014
අවුරුද්දටම රුපියල් 14,400යි වැටුප් වැඩි කරන්ෙන්. ෙම්ක
3100ට එකතු කළාම 2014 දී ඒක පුද්ගල ආදායම වන්නට පුළුවන්
වන්ෙන් යූඑස් ෙඩොලර්ස් 3200යි. එතෙකොට 2015 වර්ෂයටත්
වැටුප ඒ වාෙග්ම වැඩි කෙළොත් ෙම් රුපියල් 4,000ක් ෙකොෙහන්ද
ලැෙබන්ෙන්? ඉතින් ෙම් විශ්මිත කථා කියලා, ජනතාව රවටමින්
ෙමොකක්ද ෙම් ෙපන්වන්න හදන්ෙන්? මම අහනවා, ඔබතුමන්ලා
රජෙය් ෙසේවකයින්ට අවුරුද්දකට රුපියල් 14,400කින් වැටුප් වැඩි
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කළාම ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.
රජෙය් ෙසේවකයන් ලක්ෂ 13ක්, තම ශම බල ශක්තිෙයන් සියයට
18ක් ලබා ගන්නවා නම්, ඒක පුද්ගල ආදායම 2016 දී යූඑස්
ෙඩොලර්ස් 4,000ක් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කරුණාකර අද
මුදල් අමාත ාංශෙයන් ෙපන්වා ෙදන්න. මා කිව්වා වාෙග් එක
පැත්තකින් ණය අරෙගන ෙමන්න මෙග් වත්කම කියලා
ෙපන්වලා, අන්තිමට ඒ ණය බරතාව ෙගවන්න ෙවන්ෙන් අහිංසක
ජනතාවටයි. හිටපු මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් මා එක පශ්නයක්
අහන්න කැමැතියි.
ඇමතිතුමනි, අද blue-chip companiesවලට ගිහිල්ලා සියයට
3.5ක, සියයට 4ක ෙපොලියකට ණය ගන්න පුළුවන් ෙන්ද? දැන්
ෙමවැනි අයට සියයට 3.5කට, සියයට 4කට පිට රටින් dollar
loans ගන්න පුළුවන් නම්, ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව - National
Savings Bank එක- ගිහිල්ලා සියයට 8.97ක ෙපොලියකට ණය
ගත්ෙත් ඇයි? අද ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතනයක් වන DFCC
බැංකුව මහ බැංකුෙව් අණ පරිදි ගිහිල්ලා සියයට 9.75ක
ෙපොලියකට ණය ගන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව
චීනෙයන් ණය ගන්නවා, සියයට 7.75ක ෙපොලියකට. ඒකට
වාර්ෂික ෙගවීමක් කියලා තව සියයට එකකුත් එකතු කළාම ඒ
අනුව ඒක සියයට 8.5ක් වනවා. එතෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශයට
ගිහිල්ලා සියයට 3.5ක ෙපොලියකට පිට රටින් ණය ගන්න පුළුවන්
නම්, ආණ්ඩුවක් වශෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා සියයට 9ක
ෙපොලියකට ණය ගන්න එක ෙමොන අපරාධයක් ද? ෙම්වාට කවුද
උත්තර ෙදන්ෙන්? ෙම්වා අහන ෙකොට අපි ෙද්ශ ෙදෝහිෙයෝ.
තමුන්නාන්ෙසේලා සියයට සියයකට වැඩි ෙපොලියකට ණය ගන්න
එක ෙද්ශ ෙපේමී කියාවක් ද? ෙමන්න ෙම් නිසා තමයි, ෙම්
අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂයක් වශෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග් කියාදාමය අපි
ෙහළා දකින්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට ඉදිරි දැක්මක් නැහැ. ඕනෑ
තැනකින් ණය අරෙගන ජනතාවෙග් කර උඩ ඒක තියලා ඊට
පස්ෙසේ ෙවනත් වියදම් කරනවා.
මට මතකයි ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ෙම් ණය අපි ගන්ෙන්
කන්න ෙනොෙවයි කියලා. කන එක ෙනොෙවයි පශ්නය.
ණයබරතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සල්ලි යන්ෙන් ෙකොහාටද
කියන පශ්නය තමයි අපට තිෙබන්ෙන්. තමාෙග් ණය ෙපොලී ටික
ෙගවන්නවත් තමන්ෙග් ආදායම මදි නම්, ඊට වැඩිය ෙමොනවාද
කරන්න තිෙබන්ෙන්? ඇමතිතුමනි, අපි වග කීෙමන් ෙම් පශ්නය
අහනවා. ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව සියයට 9ක ෙපොලියකට ණය ගන්න
ෙකොට, ෙපෞද්ගලික අංශයට සියයට 3.5ක ෙපොලියකට ණය ගන්න
පුළුවන් නම්, සියයට 150කට වැඩි ෙපොලියකට ඔබතුමන්ලා ණය
අරෙගන ණයබරතාව වැඩි කරලා තිෙබන ෙවලාවක අද ෙම් අය
වැය සම්මත කරන්න ඡන්දය දීලා රුපියල් ෙකෝටි එක්ලක්ෂ
පන්දාහක තව වැඩි ණයබරතාවක් එකතු කරන්ෙන් ඇයි කියන
එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙගන් අහනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, චීන ණය දැන් යම්
විධියකින් පශ්නයක් ඇති කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා
කියන එක. ෙම් ණය ෙගවීෙම් හැකියාව පිළිබඳව දැන් පශ්නයක්
මතු ෙවලා තිෙබනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙවන්න
පුළුවන්, හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් සියලු ෙද්ම
එක්ක ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා, කරුණාකර මානව අයිතිවාසිකම්
කියාත්මක කරන්න කියලා. ෙවන රටවල් ෙම් ගැන කථා
කරන්ෙන් නැහැ. අධික ෙපොලී මට්ටමකට ණය ගන්න,
ඔබතුමන්ලා පිය කරන චීනය වාෙග් රටවල් අද කියනවා, මානව
අයිතිවාසිකම් කියාත්මක කරන්න ඕනෑය කියලා. ෙමවැනි
ෙකොන්ෙද්සි එන්න පටන් ගත්ෙත් ෙකොයි කාලෙය්ද?
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. Greece Bonds නිසා ෙකෝටි 310ක
අලාභයක් ෙවලා තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ආණ්ඩුව නිශ්ශබ්දව
කටයුතු කරනවා. බැරි ෙවලාවත් රජෙය් ෙසේවකෙයකු රුපියල්
25,000ක් වංචා කෙළොත් ඔහු අවුරුදු 6කට හිර ෙගදර දමනවා. ෙම්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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Greece Bondsවල ආෙයෝජනය කරලා ෙකෝටි 310ක් නැති වුණු
පුද්ගලයන්ට ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ගැන වචනයක්
කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම්වාට තමයි, සූදු කියන්ෙන්.
ෙම්වා තමයි pyramid schemes කියන්ෙන්. ෙම් වග කිව යුත්ෙතෝ
ඒ අයට විරුද්ධව ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්?
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් අමාත ාංශය ගැන කථා කරන්ෙන්
හැඟීම්බරවයි. ෙම් රෙට් ජාතික ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න අවශ යි.
ෙම් ආර්ථිකය කඩාකප්පල් කරන එක ෙනොෙවයි අවශ වන්ෙන්;
විෙද්ශීයකරණය ෙනොෙවයි අපට අවශ ෙවන්ෙන්. ජාතිකත්වයක්
තුළින් ජාතිකකරණයක් තමයි, අපට අවශ වන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙමොෙහොතකට බාධා කරනවා, ඔබතුමාට
ෙවනත් විෂයක් සම්බන්ධෙයන් කියන්න. මම හිතුවා, ෙම් ගැන
ඔබතුමා දැනුවත් කරන එක අවශ යි කියලා. ඔබතුමා මුදල්
අමාත ාංශෙය් ඉන්න කාලෙය් පුළුවන් තරම් import substitution
ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න බැලුවා. පිට රට සංචාරකෙයක් ෙම්
රටට එන ෙකොට ලැබුණ වතුර ෙබෝතලයක ෙල්බල් එක ගලවලා
ෙගනැත් දුන්නා. ෙචන්නායිවලින් ෙමහාට ආපු ශීලන්කන් ගුවන්
ෙසේවයට අයිති UL101 Flight එෙකන් ලැබුණු වතුර ෙබෝතලයක
ෙල්බලෙය් තිබුණා, “specially bottled for SriLankan Airlines,
Ajman” කියලා. ෙම්වාටද ඔබතුමා යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 120ක්
නැතෙහොත් ෙකෝටි 2,000ක් ෙවන් කරන්ෙන්? ඩුබායිවල වතුර
තිෙබනවා ද, නැද්ද කියන එක ෙවනම ෙදයක්. නමුත් “specially
bottled for SriLankan Airlines” කියලා තිෙබන ඒ ෙල්බල් එක
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් වාෙග්
පශ්නයක් තමයි, අද තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා එදා
ඒ අමාත ාංශය භාරව ඉන්න කාලෙය් ෙමවැනි කටයුතු සිදු වුෙණ්
නැහැ. ඩුබායිවලින් වතුර ෙබෝතල් ෙග්නවා. ෙමොකක්ද, ෙම්
විහිළුව? ලංකාෙව් ඕනෑ තරම් වතුර තියාෙගන පිට රටින් ෙග්නවා
නම් ඒෙකන් ෙහොඳ ගණනක් ලැෙබනවා ඇති.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඩුබායිවල වතුර නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඩුබායිවල වතුර නැහැ. නමුත් මම ෙපන්වන්න හදන්ෙන්
ෙම්කයි. ආණ්ඩුෙව් ඔබතුමන්ලා ෙම් අය වැය තුළින් ඒ පාඩු ලබන
ආයතනයට රුපියල් ෙකෝටි 2,000ක් ෙවන් කරනවා. අවුරුද්දකට
ෙකෝටි 2,600ක් අලාභයි. ඔබතුමා පාග්ධනය එකතු කරනවා. ඒ
ආයතනය undercapitalized වුණ එක ඇත්තයි. ඔය ෙකෝටි 2,000
දුන්නාය කියලා ඒෙක් ෙවනසක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉතින් ෙම්
විධියට වතුර ෙබෝතල් ඩුබායිවලින් ෙගනැල්ලා ෙදන එක විහිළුවක්
ෙනොෙවයි ද? අෙප් රෙට් ඕනෑ තරම් ෙකොම්පැනි තිෙබනවා. මුදල්
අමාත ාංශය කරන අපරාධ විධියට තමයි, අපි ඒවා ෙපන්වන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

We have a sense of proportion.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

What sense of proportion? Are you telling me that you
are going to get oil from Sri Lanka and export to
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Maldives when we do not have oil here? It is like getting
water from a desert and exporting. You cannot get water
from Dubai. I can believe if you get it from Maldives or
India.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

You are wasting time on a very trivial matter.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Come on, Hon. Minister! I am only trying to tell you
the absurdity of this. You are allocating Rs. 20 billion for
SriLankan Airlines at the expense of the price of
kerosene, dhal and milk powder. You are increasing
prices of all those. You do not have a sense of proportion.
That is the problem you have because you think that you
are in a different echelon. So, you do not care what
happens below. We basically want to show that the funds
allocated from the Treasury are mismanaged from top to
bottom. That is what we basically want to say.
ෙගෝල්ඩන් කී ආයතනය කඩා ෙගන වැටුණා. Seylan Bank,
The Finance Company , Hyatt Regency ෙකෝ ෙම්වාෙය් සල්ලි
ටික? දැනට ඒ අහිංසක තැන්පතුකරුවන්ෙගන් 320ක් පමණ
මැරිලා. සත පහක්වත් ෙම් අයට ෙගවන්න හැකියාව ලැබිලා
නැහැ. සියයට 15ක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒ, වැඩිපුර. නමුත් ඊට ඉහළ
ඉන්න තැන්පතුකරුවන්ට ෙමොකුත් ෙගවලා නැහැ. Fingara
එෙකන් ලැබිලා තිෙබන සල්ලි ෙකොෙහේටද ගිහින් තිෙබන්ෙන්?
Sussex Educational Services Limited එක ෙසලාන් බැංකුව අද
අරෙගන තිෙබනවා. ඒෙක් රුපියල් ෙකෝටි 6,800ක් තිෙබනවා.
තැන්පතුකරුවන්ට ෙගවලා නැත්ෙත් ඇයි? මුදල් අමාත ාංශෙය්,
මහ බැංකුෙව් අධිපති තමන්ෙග් ෙහන්චයියලා දමලා -කිසිම
වියදමක් දරන්ෙන් නැතිව- පරිපාලනය ෙවනස් කර තිෙබනවා. ඒ
අය රජ ෙවනවා. අහිංසක තැන්පතුකරුවන් මැරී වැෙටනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් මුදල් අමාත ාංශය ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් ගැන වචනයක්වත් කියන්ෙන්
නැහැ.
ශීරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය අයින් කළ අවස්ථාෙව්දී කිරි
බත් කාපු අයට ඔබතුමන්ලාත් කිරි බත් කවලා තිෙබන සල්ලි
ටිකත් නැති ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා මුදල් අමාත ාංශෙයන්
මිසක් ෙවනින් අයෙගන් අහන්න පුළුවන් ද? ෙම්වා ගැන තමයි,
අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහන්ෙන්. පතිපත්ති අනුවයි අපි තර්ක
කරන්ෙන්.
ආණ්ඩුෙව් බදු පතිපත්තිය ෙදස බලන්න. අල, ලූනුවල බදු වැඩි
කරනවා. බල්ලන්ට ෙදන කෑමවල බදු අඩු කරනවා. ෙමන්න ෙම්
වාෙග් ආණ්ඩුවක් තමයි, ෙම් රට පාලනය කරන්ෙන්.
රත්තරන්වල බදු සියයට සියයකින් අඩු කරනවා. කැසිෙනෝවලට
තිෙබන බදු ටික අයින් කරනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශයට
ෙම්වා ගැන කථා කරන්න ෙකොන්දක් නැති වුණාට, විපක්ෂය
වශෙයන් අපි ෙම්වා ගැන කථා කරන්නම්. ඔබතුමන්ලා දන්ෙන්
නැහැ, ඒ අමාත ාංශය කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.
ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් මණ්ඩලය ෙනොෙවයි ද ඒ අමාත ාංශෙය්
ෙම්වා කර තිෙබන්ෙන්? ෙම් එම අමාත ාංශ වැය ශීර්ෂෙය් මුදල්.
ඒ සම්බන්ධෙයන් තමයි අපි අහන්ෙන්. ආණ්ඩුව ජනතාව
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව කැසිෙනෝකාරයන් රජ
කරවන්න තමයි කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්.
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ඊළඟට, CHOGM එක සම්බන්ධෙයන් මා කියන්නම්. එහි
වියදම රුපියල් ෙකෝටි 1,580යි. මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී වග
කීෙමන් ෙම් කාරණය කියනවා. "The Sunday Times" of 15th
December, 2013 states, I quote:
“Lanka pays British MP £ 3,412 to attend Business Forum”

බිතාන
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහළිදරවු කර තිෙබනවා,
ශී ලංකාවට ඇවිල්ලා Business Forum එකට සහභාගි ෙවන්න
කියලා ෙමන්න අපට මුදල් ෙගවා තිෙබනවාය කියලා.
විළිලජ්ජාවක් නැද්ද? ඔබතුමන්ලා ෙපන්නුෙව් ෙමන්න හැම
තැනින්ම, -

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake

ගරු සභාපතිතුමනි, තව මිනිත්තු ෙදකකින් මා කථාව අවසන්
කරන්නම්.
ෙමවැනි ෙද්වල් කරන ෙකොට වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ෙම් විධියට අන්තිමට පගා දීලා ෙහෝ ෙම් කට්ටිය ෙගන්වා ගන්නයි
කටයුතු කෙළේ. ඒ ෙවනුෙවන් ෙගනාපු BMW කාර් ෙකෝ?
ෙමොනවාද, ඒවාට ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ෙම් night racesවලට කරන්ෙන් අනවශ වියදමක්. එතැන
CHOGM එකට රුපියල් මිලියන 1,580ක්. මහ නගර සභාවට
රුපියල් මිලියන 980ක්. ෙම් මුදල් ෙගවන්ෙන්ත් බදු ෙගවන
අහිංසක ජනතාවමයි. ෙම් තුළින් රටට සැලෙසන ෙසත ෙමොකක්ද?
ෙමන්න ෙම් නිසා තමයි භූමිෙතල් ටිෙක්, පරිප්පු ටිෙක්, කිරි පැකට්
එෙක්, ගෑස් එෙක් බදු වැඩි කරන්ෙන්. ෙම්වා ෙම් අයෙග් තෘප්තියට
කරන ෙද්වල්. ෙම්ක හරි අපරාධයක්.
ශී ලංකා ආෙයෝජනය මණ්ඩලය ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ.
ෙමතැන අද ෙලොකු ෙවනසක් ඇති කර තිෙබනවා. පළමු ෙකොටම
එහි ෙගෞරවය සභාපතිතුමාට හිමි ෙවනවා. එහි යම් ෙවනසක් ඇති
කරෙගන යනවා. නමුත් අපට අවශ වන්ෙන් සෘජු ආෙයෝජනයි.
රජෙය්
ආෙයෝජනය ෙම් මට්ටමට ෙගනැත් වැඩක් නැහැ.
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජන තමයි ෙම් රටට අවශ වන්ෙන්.
සියයට 8ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් අවශ නම්, ඉතිරි කිරීම්
සියයට 26ක් රෙට් තිෙබනවා නම් ඉතිරි සියයට 14, 15 ෙවනුෙවන්
විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙම් රටට එන්න අවශ යි. ආෙයෝජකයන්
ෙගන්වනවා නම්, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා වාෙග් සංචාරක
කර්මාන්තෙය් ෙයදිලා ඉන්න අය ගිහිල්ලා raid කරන එක
ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෙමෙහම කරන්ෙන්
ඇයි? පශ්න තිෙබනවා නම් අනිවාර්යෙයන් ඒ සම්බන්ධෙයන්
කටයුතු කරන්න. බාධා කිරීම තමයි, තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය. එක
පැත්තකින් ඉඩම් ගන්නවා. අෙනක් පැත්ෙතන් කර්මාන්තශාලා
වහලා දමනවා. එතෙකොට ෙම් රටට විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් එයිද
කියන පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්.
මෙග් ෙවලාව අවසන් නිසා මම තව එක පශ්නයක් විතරක්
අහනවා. ෙම් රෙට් කුඩුකාරයන්ට ද- [බාධා කිරීමක්] බලන්න,
2013 ෙදසැම්බර් 15 දින "The Sunday Leader" පත්තරෙය්
සඳහන් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා.
"Bill on Marijuana to Parliament"

ෙම්ක කියන්ෙන් සාලින්ද දිසානායක ඇමතිතුමා. Bill on
Marijuana to be brought to Parliament to legalize its use.
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ෙම්ක හරි වැඩක් ෙන්. එක පැත්තකින් කැසිෙනෝ ෙග්නවා.
අෙනකන් පැත්ෙතන් මත් දව ෙග්නවා. ෙම් ඇමතිවරෙයක්
ලිඛිතව කියන ෙද්වල්. ෙම් ෙමොනවාද කරන්න හදන්ෙන්?
කුඩුකාරයින්ට ද ෙම් රට හදන්න හදන්ෙන්. කැසිෙනෝකාරයන්ට ද
රට භාර ෙදන්න හදන්ෙන්. ෙකෝ, අෙප් රෙට් ෙබෞද්ධ සංස්කෘතිය
ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළ. මහානායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ
බලන්න ගියාම එකක් කියනවා; ආෙයෝජකයන් ආවාම තවත්
එකක් කියනවා; රට විනාශ වුණාට පස්ෙසේ, යූඑන්පී එක තමයි,
ෙම්ක කෙළේ කියනවා. කරුණාකර ෙමන්න ෙම් වාෙග් පතිපත්ති
ෙගන යන්න එපා.
ෙමන්න තවත් ෙතොරතුරක් තිෙබනවා. මාස 20ක් ඇතුළත
ගංජා සහ ෙහෙරොයින් කිෙලෝ ගෑම් 90,000ක් අල්ලලා තිෙබනවා
ලු. කරුණාකර ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට පශ්නයක් ඇති ෙනොවන
විධිෙය් ජාතික ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න. ෙම් අන්තිම ෙමොෙහොෙත්
වුණත් ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න. ඔබතුමන්ලා 2014ට අය වැයත්
ඉදිරිපත් කළාට 2015 වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක්
තුළින් අලුත් අය වැයක් ඉදිරිපත් කරනවාය කියන එක මා ෙම්
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඔබතුමා වැඩිෙයන් ලබා ගත් කාලය විපක්ෂෙය් ෙව්ලාෙවන්
අඩු කරනවා.
මීළඟට ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා.
[පූ.භා. 10.46]

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව ෙමන්ම අය වැය විවාදෙය්
අවසාන දිනෙය් රජය ෙවනුෙවන් වචන කිහිපයක් එකතු කරන්නට
ලැබීම ගැන මා ෙබෙහවින් සතුටු ෙවනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්
148 වන ව වස්ථාෙවන් මුදල් කටයුතු පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට
පැවරී තිෙබන බලය අනුව ඉතා පබුද්ධ විවාදයක් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වුණත්, පසු ගිය කාලය තුළ දී කුඩු
කන්ෙට්නරයක් ෙහෝ ෙවන යම්කිසි සිද්ධියක් අර ෙගන ඒ සිද්ධිය
රටට ෙපොදු කිරීමට දැරූ උත්සාහයක් මිසක් රජෙය් මූල
කළමනාකරණය පිළිබඳව විෙව්චනාත්මකව ෙහොඳ විගහයක්
ඉදිරිපත් වුණාය කියලා අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. විපක්ෂය ඉතාම
පහළ මට්ටමකින්
ෙම් විවාදය පවත්වා ෙගන ගියත් රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා මතු කළ පශ්න කිහිපයකට උත්තර
ෙදන්න මම කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කර තිෙබන්ෙන්
ලබන්නා වූ වර්ෂයට පමණක් ෙනොෙවයි. ආපස්සට ගිය ෙම් රට
නැවත ඉදිරියට ෙගන ඒම සඳහා පංචබල ෙක්න්දීය සංවර්ධන
උපාය මාර්ගයක් සහිත ෙබොෙහොම පැහැදිලි වැඩසටහනක් මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් තිෙබනවා. නාවික ෙක්න්දීය සංවර්ධනය,
ගුවන් ෙක්න්දීය සංවර්ධනය, බලශක්ති ෙක්න්දීය සංවර්ධනය,
ෙවෙළඳ හා සංචාරක ෙක්න්දීය සංවර්ධනය, දැනුම ෙක්න්දීය
සංවර්ධනය යන ෙම් සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට රට
සමස්තයක් ෙලස සලකා රෙට් නිමැවුම, ආදායම, ෙසේවා
නියුක්තිය, මිල මට්ටම, ෙගවුම් ෙශේෂය, ඉතුරුම්, ආෙයෝජනය
වැනි සාර්ව ආර්ථික විචල යන් පිළිබඳ ඉතාම පුළුල් දැක්මක් සහ
අධ යනයක් සහිතව තමයි ෙම් රජය සම්පත් ෙබදා හැරීෙම්
කාර්ය භාරය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉෂ්ට කර තිෙබන්ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා]

සමස්ත රට වශෙයන් ගත් කල රෙට් ආදායම වැඩි වන විධියට,
නිමැවුම වැඩි වන විධියට, කෘෂිකාර්මික අංශෙය් කර්මාන්ත
අංශෙය් ෙසේවා අංශෙය් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන විධියට, බහුතර
ජනතාවෙග් ආදායම් මට්ටම් වැඩි ෙවන විධියට, විරැකියාෙව්
අනුපාතය පහත වැෙටන විධියට, ෙගවුම් ෙශේෂය මත තිෙබන
පීඩනය අඩු වන විධියට, රෙට් ඉතුරුම් හා ආෙයෝජනය පවර්ධනය
වන විධියට තමයි ෙම් සමස්ත අය වැය ෙල්ඛනය තුළ ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසි දිෙනක ෙනොවූ
විරූ සැබෑ ෙවනසක් ෙම් සෑම අංශයකම ඇති ෙවලා තිෙබනවාය
කියන එක ෙද්ශපාලන කණ්ණාඩියක් ෙනොදමන ෙම් රෙට් ඕනෑම
ෙකෙනකුට පැහැදිලි ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, බිතාන යටත් විජිත යුගෙය් සිට අෙප්
රටට තිබුෙණ් ෙකොළඹ වරාය පමණයි. අද ෙම් රෙට් මහ
ෙපොෙළොෙව් වැඩි පමාණයකින් ෙකොළඹ වරාය පුළුල් ෙවලා,
ෙකොළඹ වරාය ආසියාකරෙය් තිෙබන දැවැන්ත, පධානතම වරාය
බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි,
ඔබතුමාෙග් සිහිනය; ඔබතුමා දැක්ක සිහිනය; හම්බන්ෙතොට
වරාය ඔබතුමාෙග් සෙහෝදර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්
පාෙයෝගික යථාර්ථයක් බවට පත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම,
දූපතක් වන ෙම් රට පුරා අලුත් වරාය සංවර්ධනයක් වීම සඳහා
ඔලුවිල් වාෙග් වරායන් ඇති කිරීමට ෙකෝටි පෙකෝටි ධනයක්
වැය කරලා තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවනස් වැඩ
පිළිෙවළක් කරා ගමන් කරලා තිෙබන්ෙන් තාවකාලික
ජනපියතාවට අද ගැන විතරක් හිතලා ෙනොෙවයි තව අවුරුදු
සියයක ඉදිරිය ගැන හිතලායි.
ගුවන් ෙක්න්දීය සංවර්ධනය ගැන බලමු. අපට හදිසියක්
වුණාම අෙප් රෙට් ෙවනත් ගුවන් ෙතොටුපළක් නැහැ. ගුවන්
යානයකට ඉන්ධන පුරවා ෙගන එන්නට හරි සිද්ධ වුෙණ්
ෙචන්නායිවලට ගිහිල්ලායි. ෙම් රටට තවත් ගුවන් ෙතොටුපළක්
මත්තල ඇති වනෙකොට, රෙට් අභ න්තර ගුවන් ෙතොටුපළවල් ටික
සංවර්ධනය වනෙකොට ජාතියක් ෙලස අපි ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ.
උපනුපන් පරම්පරාවන්ට පෙයෝජනයට ගත හැකි ආකාරයට ෙම්
රට තුළ යටිතල පහසුකම් ෙවනස් ෙවලා තිෙබන එක ගැන අපි
කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
ගරු සභාපතිතුමනි, දැනුම ෙක්න්දීය සංවර්ධනය ගැන කථා
කරනෙකොට අධ ාපන අමාත වරයා ෙලස මම වග කීෙමන්
කියන්න සතුටුයි, නිදහෙසන් පස්ෙසේ ලංකා ඉතිහාසෙය්
දුප්පතුන්ෙග් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් මහවැලි ගඟ උතුරට හැරවීමට
වඩා වැඩි මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරපු ආණ්ඩුවක් තිෙබනවා නම්
ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විතරයි කියන ටික. මා එම කාරණය
ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කරනවා. ඒ ගැන ගම දන්නවා. ගම දන්ෙන්
ෙකොෙහොමද, ගරු සභාපතිතුමනි? පසු ගිය වර්ෂෙය්දී පමණක්
අවුරුදු ගණනක් සම්පූර්ණෙයන් වසා තිබුණු පාසල් 327ක් අපි
අලුතින් විවෘත කළා. කිසි දවසක විද ාඥෙයකු, ගණිතඥෙයකු,
ඉංජිෙන්රුෙවකු, තාක්ෂණික ශිල්පිෙයකු බිහි වුෙණ් නැති, අවුරුදු
2,600කට විද ා අංශය තිබුෙණ් නැති ඈත එපිට ගම්මානවල
පාසල් 149ක උසස් ෙපළ විද ා අංශය ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක ෙනොවුණු ආකාරයට ඉංජිෙන්රු
තාක්ෂණය, ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය, තාක්ෂණය සඳහා විද ාව
වැනි දරුවාට නිපුණතාවක් ලබා ෙදන, හැකියාවක් ලබා ෙදන,
හැකියාවට රැකියාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් වන තාක්ෂණ විෂයය
ධාරාවක් හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. පාසල් 2,500ක දරුවන්
14,000ක් තාක්ෂණෙව්දය විෂයය ඉෙගන ගන්ෙන්, එවැනි
නිපුණතා සහිත ශමයක් ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් ලංකා ඉතිහාසෙය්
පළමුවැනි වතාවටයි. ඒ අනුව ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා
සමස්ත විශ්වවිද ාල පද්ධතිෙය් ඉතිහාසය ෙවනස් කළා.
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ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් කාලෙය් සිට ෙමෙතක් කල්
විශ්වවිද ාලවල විද ා අංශය තිබුණා. Science Faculty එක
Science and Technology Faculty කියලා ෙවනස් කරලා
තාක්ෂණෙව්දී උපාධි පිරිනමනවා. ෙකෝටි පෙකෝටි ආෙයෝජනයක්
ෙම් විශ්වවිද ාල ෙවනුෙවන් කර තිෙබනවා. ලංකාෙව් විශ්වවිද ාල
විද ාතන - university colleges - කියලා ජාතියක් තිබුෙණ් නැහැ.
නමුත් ෙලෝකෙය් හැම රටකම පාෙහේ ඒවා තිෙබනවා. ගරු ඩලස්
අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා විසින් 2016 වන ෙකොට එක
දිස්තික්කයකට එක බැගින් විශ්වවිද ාල විද ායතන 25ක්
පිහිටුවලා තාක්ෂණෙව්දය ඉෙගන ගන්නා දරුවන් උසස්
ඩිප්ෙලෝමා සඳහා ඒවාට ඇතුළත් කර ගනු ලබනවා. ගම
නිෙයෝජනය කරන තමුන්නාන්ෙසේලාට, අපට -ගම නිෙයෝජනය
කරන ගරු මන්තීතුමන්ලාට- ෙම් ගැන ආඩම්බරයක් නැද්ද?
ෙමෙතක් කල් හැම දාම ෙකොළඹ නගරෙය් සුපිරි යැයි සම්මත
පාසල් කීපයකට විතරයි පහසුකම් ලැබුෙණ්. ඒවාට පමණයි
දරුවන් යවන්න ෙබොෙහෝ ෙදනා කැමැති වුෙණ්. නමුත් දැන්
ආඳාඋල්පත, ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය, හම්බන්ෙතොට, මඩකලපුව ආදි
පෙද්ශවලටත් ඒ පහසුකම් ටික ලබා ෙදනවා.
2016 වන ෙකොට පන්තියකට එක වර ඉෙගන ගන්න පුළුවන්
පරිගණක 40කින් යුක්ත අලුත්ම පරිගණක විද ාගාර 1,000ක්
හදලා අවසන් කරනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් එවැන්නක්
කර තිෙබනවා ද? ෙකොළඹට විතරක් - British Council එකට
විතරක්- ඉංගීසි භාෂාව හා විෙද්ශ භාෂා සඳහා භාෂාගාර තිබුණත්
ගමට කවදාවත් Language Lab එකක් දීලා තිෙබනවා ද?
පරිගණක 20කින් යුත් එවැනි භාෂාගාර 1,000ක් ලංකාව පුරා ඇති
වන ෙකොට රටට දරුවන්ට ආදරය කරන මිනිසුන්ට අභිමානයක්
ඇති වන්ෙන් නැද්ද? දරුවන් ෙතොග වශෙයන් ගණිතය අසමත්
වන රටක ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම සඳහා ගණිතාගාර 1,000ක්
ලංකාව පුරා ඇති කරන එක වැරැදිද? දුරස්ථ අධ ාපනය සඳහා distance learningවලට‐ නැණැස මධ ස්ථාන 1,000ක් ගෙම්
පාසල්වලට ලැෙබන එක නරකද? ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන
එක වැරැදිද? 30' x 90' ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක engine,
gearbox, lathe machine ආදිය මඟින් අලුත් පාෙයෝගික
පුහුණුවක් තාක්ෂණ විෂයය ධාරාව යටෙත් පාසල තුළ ලබා දීම
සඳහා දැවැන්ත -මහා පරිමාණ- ආෙයෝජනයක් කරන්න රජය
මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන එක වැරැදිද?

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ඇමතිතුමා, මට විනාඩියක් ෙදන්න.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

විනාඩියක් ෙදන්න බැහැ. විනාඩි භාගයක් ෙදන්නම්. කියන්න,
ගරු මන්තීතුමා.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

මම ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්. ඔබතුමා engine,
gearbox අරෙගන ෙදනවා කියපු සමහර පාසල්වලට ෙඩස්ක්
බංකුවලටවත් රජෙයන් මුදල් දීලා නැහැ.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. ගරු මන්තීතුමා, ෙම් කරන්ෙන්
ජාතික වැඩසටහනක්. ඒ ජාතික වැඩසටහනට විරුද්ධ වීම

3191

2013 ෙදසැම්බර් 20

තමුන්නාන්ෙසේෙග් අයිතියක්. අප ෙම් රෙට් නිදහස් අධ ාපනය
දුප්පතුන්ෙග් නිත උරුමයක් බවට පත් කරනවා. ඒ වැඩසටහනට
වැඩිම දායකත්වයක් දක්වලා තිෙබන්ෙන් මුස්ලිම් පාසල්වල
දරුවන්ෙග් මව්පියන්. වැලිගම අර්ෆා පාසලට ගිහිල්ලා බලන්න.
කුලියාපිටිෙය් වැකුණෙගොඩ පාසලට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ
ෙදමවුපිෙයෝ ෙම් කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමාට ආදර්ශයක් වන්න
මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ පිළිෙගන තමන්ෙග්
මුදලින් පාථමිකය සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා ඉඩම මිලදී ගත්තා.
ඔවුන්ෙග්ම මුදල් වියදම් කරලායි ඒ පාථමිකය ලබා ගත්ෙත්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අටුළුගම -

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

අටුළුගම, බණ්ඩාරගම පාථමිකය ගැන එතුමා දන්නවා.
අම්මලා තමන්ෙග් තැල්ල උකස් තියලා මුදල් දීලා රුපියල් ෙකෝටි
ගණනකට පාථමිකය ෙවන් කරවා ගත්තා මහින්ෙදෝදය පාසල
ලබා ගන්න තිෙබන වුවමනාව නිසා. කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ ඒ ගමට සම්පත් ටික යනවාට විරුද්ධ වුණාට
මුස්ලිම් ජනතාව ෙම් වැඩ පිළිෙවළ වැළඳ ගත්තා කියන ටික මම
තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ෙමොළය පෑෙද්වා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

අනික, ෙම්වා ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙම් ආෙයෝජන
කවදාකවත් කරලා නැති නිසායි. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ණය
අරෙගන තිෙබන බව ඇත්තයි. ෙම් පාසල් පද්ධතිය ෙවනස් කිරීෙම්
ජාතික වැඩසටහනට පමණක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ආසියානු
සංවර්ධන බැංකුෙවන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 200ක ණයක්
ලබා ෙගන තිෙබනවා. ආංශික සංවර්ධන වැඩසටහන - Sector
Development Programme එක- යටෙත් ෙම් ෙවනස්කම් ටික
කරන්න ඉදිරි කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ දී රුපියල්වලින් කිව්ෙවොත්
රුපියල් ෙකෝටි ෙදදහස් පන්සියයක් ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා ණය
මුදලක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ණය පිළිබඳව ගරු රවි
කරුණානායක මැතිතුමා කථා කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව
ණය අරෙගන මිනිස්සුන්ට කන්න දීලා නැහැ. PL ‐ Public Law480 යටෙත් එදා ඇෙමරිකන් පිටි තමයි ණයට ගත්ෙත්. පිටි
අරෙගන මිනිස්සුන්ට කන්න දීලා, ෙද්ශීය කෘෂිකර්මාන්තය නැති
කිරීම තුළ කුඹුරු යායවල් පුරන් ෙවලා ගියා. ඇෙමරිකාෙව් පාන්
පිටි ෙවෙළඳ ෙපොළ, තිරිඟු පිටි ෙවළඳ ෙපොළ තමයි PL 480න්
ලංකාෙව් නිර්මාණය කෙළේ. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ණය
අරෙගන තිෙබන්ෙන් ඒකට ෙනොෙවයි, මංමාවත්, විදුලිය, ජල
බස්නා ජලපවාහන කම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම
සඳහායි. එනම්, තව අවුරුදු සියයක් ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය කිරීම
සඳහායි ෙම් ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ණයක් රටට දරන්න පුළුවන් ද, බැරි ද
කියන එක තීරණය වීම සඳහා ආර්ථික විද ාත්මකව පිළිගන්නා
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එක දර්ශකයයි තිෙබන්ෙන්. ඒ තමයි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය්
පතිශතයක් ෙලස රාජ ණෙයහි අනුපාතය ෙකොපමණද කියන
එක. ලංකා ඉතිහාසෙය් -මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අභිෙයෝග
කරනවා, එෙසේ ෙනොෙව් කියලා පුළුවන් නම් කියන්න කියලා1989 දී රාජ ණය අනුපාතය සියයට 108යි. ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය
100ක් නම් ෙනොෙබ්රු ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය 108ක් තිෙබනවා.
1988ත් එෙහමයි. 1989ත් එෙහමයි. 2002, 2003, 2004 ෙම්
සියලුම වර්ෂවල එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයන් තිබුෙණ්. මම
2001, 2002, 2003 වර්ෂවල මුදල් අමාත ාංශෙය් හිටියා. ඒ නිසා
මම ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා, ෙම් හැම දාම රෙට් රාජ ණය
පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට වඩා වැඩියි කියලා. නමුත් 2006
සිට අද වන විට මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම යටෙත් ෙම් රටට
දරන්න පුළුවන් ආකාරයට රාජ ණය කළමනාකරණය කර
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ණය අනුපාතය පහළට ෙගනැල්ලා
අද වන විට රාජ ණය අනුපාතය සියයට 79යි. 2016 වන විට එය
සියයට 65ට අඩු කිරීෙම් ඉලක්කය ෙවතටයි රාජ ණය
කළමනාකරණය කරන්ෙන්. විෙශේෂඥ පුහුණුව ලැබූ නිලධාරින් හා
විද්වතුන් විසින් තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හසුරුවන්ෙන්. රටට
ඔෙරොත්තු ෙදන පමාණයට තමයි ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ජපානෙය් රාජ ණය අනුපාතය සියයට
238යි. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් රාජ ණය අනුපාතය සියයට
102යි. එංගලන්තෙය් රාජ ණය අනුපාතය සියයට 88යි.
ජපානෙය් 238ක් වන එක, ඇෙමරිකාෙව් 102ක් වන එක,
එංගලන්තෙය් සියයට 88ක් වන එක ලංකාෙව් සියයට 79 වුණාම
ෙම් ණය බිල්ෙලක් මැව්වාට, ජාත න්තරව වත් ෙද්ශීයව වත් ණය
පිළිබඳව ෙමොනවත් කරන්න පුළුවන්කමක් විපක්ෂෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලාට නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙගෝලීය තරගකාරී
දර්ශකයක් තිෙබනවා. එයට රටවල් 134ක් තිෙබනවා. මංමාවත්,
විදුලිය, ජලබස්නා ජලපවාහන කම, අධ ාපනය, ෙසෞඛ යනාදිය
මත ෙලෝකෙය් තිෙබන සංවර්ධනය මැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන
ෙලෝක තරගකාරිත්ව දර්ශකයට අයත් රටවල් 134 අතරින් අපි
ඉන්ෙන් 52 වැනි ස්ථානෙය්යි. 2008 දී ෙම් රට ෙලෝක
තරගකාරිත්ව දර්ශකය තුළ 77වැනි තැනට පහළට ගිහිල්ලායි
තිබුෙණ්. අද ෙම් රටවල් 134 අතරින් 52 වැනි තැනට ෙම් රට
ඔසවා තබන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගත්ත කියා මාර්ගයට
ජාතිෙය් පණාමය හිමි ෙවන්න ඕනෑය කියන ටික අපි ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එතුමා ෙම් රට නිදහස්
කර ගත්තා. ෙම් රට කඩන්ෙන් නැතිව, ෙබදන්ෙන් නැතිව, සිංහල,
මුස්ලිම්, ෙදමළ, බර්ගර් සියලු ජනයාට කැමැති තැනක ජීවත්
ෙවන්න හා ජීවෙනෝපාය සලසා ගන්න පුළුවන් අලුත් රටක්
නිර්මාණය කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි විශ්වාස කරනවා, අෙප් ආගම අනුව,
අෙප් ෙබෞද්ධ සංස්කෘතිය අනුව මරණයට කැප වුණු හරෙකක්
නිදහස් කළාම එයින් සියලු අපල උපදව දුරු ෙවනවා, අපට
යහපතක් ෙවනවා කියලා. හරෙකක් වාෙග්ද ෙම් රෙට් ඉන්න
ලක්ෂ ගණන් ජනතාව? සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් ජනතාව සියලු
ෙදනා මරණයට කැප ෙවලායි හිටිෙය්. මරණයට කැප ෙවලා
සිටිය ඒ ලක්ෂ ගණන් ජනතාවට අභය දානය ලබා දීෙම් පින්කමක්
තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා, ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා,
ඔබතුමා -ෙම් රාජපක්ෂවරු- ඉෂ්ට කෙළේ. ෙම් ජාතික යුතුකම හා
වග කීම ෙවනුෙවන්, අපි සියලු ෙදනාට අභයදානය ලබා දීෙම්
පින්කම දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය කර්මයක් ෙලස පඩිසන් දීෙමන්,
කවුරු අකැමැති වුණත්, කවුරු ඔළුෙවන් හිට ගත්තත් තව අවුරුදු
විස්සක් යන ෙතක් ෙම් රට ආණ්ඩු කරන්ෙන් රාජපක්ෂවරු බව
සඳහන් කරමින් මෙග් වචන කීපය හමාර කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[පූ.භා. 11.01]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අය වැය කාරක
සභාෙව් අවසාන දවෙසේ වචන කීපයක් ෙම් විවාදයට එකතු
කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම හා අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමාෙග් කථාවට පසුව කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව
ඉතාමත්ම සතුටුයි.
බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කිව්වා, රාජපක්ෂවරු අභය
දානය ලබා දුන් නිසා තව අවුරුදු විස්සක් එතුමන්ලා ආණ්ඩු
බලෙය් ඉඳියි කියලා. ඒක ජනතාවෙග් මතය. ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය්
ඔය පැත්ෙත් ඉන්න නිසා එතුමා එෙහම කල්පනා කරනවා. අපත්
එක්ක ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට එතුමා ඒක ෙනොෙවයි කිව්ෙව්.
හැබැයි එකක් කියන්න ඕනෑ. තාක්ෂණ විෂය ධාරාව පාසල් විෂයට
හඳුන්වා දීම පිළිබඳව අෙප් ගරුත්වය එතුමාට පිරිනමනවා. ඒක
ඉතාමත් වැදගත් ෙදයක්. ඒක ෙහොඳ ෙදයක් කියලා පක්ෂ
ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරව අපි පිළිගන්නවා.
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අවශ ඒ ෛවද කටයුතු කර ගන්න බැරි වුණා", "ෙබෙහත් ටික
ගන්න බැරි වුණා", "සිය දිවි හානි කර ගත්තා" වාෙග් ෙද්වල් පළ
ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා
අපි මීට වඩා ෙසොයන්න ඕනෑ. ඒකට ෙහේතුව, වැරදි ෙහොයනවාට
වඩා ඉදිරිෙය්දී අපි ෙකොෙහොමද ෙමවැනි ෙඛ්දවාචකයක් වළක්වා
ගන්ෙන් කියන එක ගැන බලන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, අද වන
ෙකොටත්, ෙනොෙයකුත් ආයතනවල දහස් ගණනින් ෙනොව දස දහස්
ගණනින් පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා, ගරු සභාපතිතුමනි, ඔවුන්ෙග්
සියලුම ඉතිරි කිරීම් ෙම් වාෙග් ආයතනවල තැන්පත් කරලා -

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு

குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human
Resources)

It is the situation with regard to the whole financial
sector.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ණය බිල්ෙලක් මවපු කථාවක් එතුමා කිව්වා. එතුමායි මමයි,
එක පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට එතුමා ෙම් පිළිබඳව පැය ගණන් කථා
කරලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව මම දීර්ඝව විගහ කරන්න යන්ෙන්
නැහැ. ෙමොකද, මට ඉතාමත් සීමිත කාලයක් තිෙබන නිසා; කබීර්
හාෂිම් මැතිතුමා ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන නිසා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපෙර්දා කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා
වැය ශීර්ෂ යටෙත් පැවැති විවාදෙය්දී ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
ගැන මම කිව්ව කථාෙවන් පසුව ෙබොෙහෝ ෙදනා මට කථා කළා.
එතැනින් ආපු එක ෙයෝජනාවක් අද මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභාගත කරන්න කැමැතියි. ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ගාමිණී
ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා කියලා තිබුණා, ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් මුදල් ආෙයෝජනය කරන ෙකොට ෙසේවකයන්
නිෙයෝජනය වන පරිදි පුද්ගලෙයක්ව ඒ අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට පත්
කරන්න එතුමා කල්පනා කරලා බලනවා කියලා. එතුමා එෙසේ කීම
පිළිබඳව අපි සතුටට පත් ෙවනවා. නමුත් ඒ මදියි. මම ෙම් ගරු
සභාෙව්දී ඔබතුමාෙගන් සහ රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදල පිළිබඳව සම්පූර්ණ අධ යනයක් කරන්න
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක සභාවක් කැඳවන්න කියලා. Sir, I
would like to make a suggestion that we appoint a
Parliamentary Select Committee to go into the entire
operation of the Employees' Provident Fund and see how its
monies are invested, so that we can have a better system
going forward. ෙමොකද, දැන් තිෙබන තත්ත්වෙය් ගැටලු පිළිබඳව
අපි ෙගොඩක් කල් කථා කරලා තිෙබනවා. අපට ඕනෑ, පැලැස්තර
විසඳුම් ෙනොෙවයි. අපට ඕනෑ, ඇත්ත වශෙයන්ම ඉදිරියට
යන්නයි. ඊළඟ අවුරුදු පනෙහේදී, වැඩ කරන ජනතාවෙග්
මහන්සිෙයන් ඉතුරු කර ගන්න ඒ මුදල් ටික ආරක්ෂා කර ගැනීම
පිළිබඳව පුළුල් සංවාදයක් ඇති විය යුතුයි. අපි ෙබොෙහොම
උනන්දුෙවන් ඒකට සහභාගි වන්න කැමැතියි කියලා ෙමතැනදී
කියන්න කැමැතියි.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද මම කථා කරන්න යන්ෙන් එක
කාරණයක් පිළිබඳව පමණයි. ඒක තමයි නියාමනය - regulation.
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාත් සඳහන් කළා,
තැන්පතුකරුවන් පිළිබඳව. Golden Key ආයතනෙය් වෙග්ම අපි
දැන් දකිනවා, CIFL ආයතනය වාෙග් ෙනොෙයකුත් ආයතන කඩා
වැටිලා තැන්පත්කරුවන්ට ෙබෙහත් ටිකවත් ගන්න බැරුව සිටින
අන්දම. ඕනෑ ඉරිදා දවසක පත්තරයක් අරෙගන බලන්න, ෙම්
තැන්පත්කරුවන් ගැන සඳහන් වනවා. "Heart patient ෙකනකුට

The Hon. DEW Gunasekara says the issue is related to
the entire financial sector. මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ගරු
ඇමතිතුමා කියන්ෙන්. එතුමා COPE එෙක් සභාපතිතුමා. ෙම්
පිළිබඳව වහාම කටයුතු කරන්න ඕනෑ නිසා මා ෙම් ගැන කියනවා.
ෙමන්න ෙම් Central Investments and Finance Limited කියන
ආයතනය 2011 ජූනි 29 වන දා ඉදිරිපත් කරන ලියවිල්ල මම
සභාගත* කරනවා. ඒක හැන්සාඩ්ගත කරන ෙලස ඔබතුමාෙගන්
ඉල්ලා සිටිනවා.
ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහා මම එහි සඳහන් එක වාක යක්
කියන්නම්:
"It is with great pleasure and pride we inform you that in
compliance with Central Bank regulations, the Colombo Stock
Exchange (CSE) has approved the listing of our Company - CIFL
with CSE and to raise additional share capital of Rupees Four
Hundred Million ........"

මහ බැංකුෙවන් නියාමනය වන ආයතනයක් හැටියට ඔවුන්
ඉතාම ගාම්භීරව - with great pleasure and pride - කියනවා,
මහ බැංකුෙව් සියලු නියාමනයට අනුව ඔවුන් කටයුතු කර
තිෙබනවා කියලා.
නමුත්, 2011 අෙපේල් මාසෙය් 30 වන දා -ඒ කියන්ෙන් ෙම්
ලියුම ඉදිරිපත් කරන්න මාස ෙදකකට කලින්- මහ බැංකුෙව් OnSite Report එක, ෙම් ආයතනය පිළිබඳව ෙමන්න ෙමෙහම
සඳහන් කරනවා:
"Assessment of the overall financial position of the company
At the time of examination, the overall risk exposure of CIFL was
considered very high, given the inadequacy of resources to mitigate
the risks."

ෙම්ක ඉතාම වැදගත්, ගරු ඇමතිතුමනි. තවදුරටත් ෙමෙහම
කියනවා:
"3.1. Currently with no earnings from 61.4% assets concentrated in
real estate, ......"

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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No earnings "...... CIFL is dependent on new deposits to meet expenses and
repayments, thus operating as a ponzi scheme."

I am quoting from the Central Bank On-Site Report.
Ponzi scheme එකක්, pyramid එකක්, ෙහොර වංචා සහිත
ආයතනයක් හැටියට ෙම් ආයතනය කියාත්මක ෙවනවා කියලා
මහ බැංකුෙව් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. මා ෙම් ලියවිල්ලත්
සභාගත* කරනවා.
නමුත් ජූනි මාසෙය් 29 වන දා ෙම් ආයතනය ලියුමක් ඉදිරිපත්
කරනවා, මහ බැංකුෙව් සියලුම නියාමන බාධාවක් නැතුව ඔවුන්
හරියට කර ෙගන යනවා, ඒ නිසා ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොෙළන් ඔවුන්ට නව ෙකොටස් නිකුත් කරන්න අවසර දීලාය
කියලා. ෙම් ලියුම තැන්පත්කරුවන්ට යවනවා, තවත් මුදල්
ආෙයෝජනය කරන්න කියලා. ෙමොකක්ද ෙමතැන ෙවලා
තිෙබන්ෙන්?
අප නියාමනය ගැන කථා කරනවා. අප ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත්
නීති සම්පාදනය කරනවා; අප වාද විවාද කරනවා. අන්තිමට මහ
බැංකුෙව් නියාමන ආයතනය ෙබොෙහොම ෙහොඳට ෙම් වැෙඩ් කරලා
තිෙබනවා. මම මහ බැංකුෙව් කිසිම නිලධාරිෙයකුට ෙම් ගරු
සභාෙව්දී ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්ෙන් නැහැ. They have done a
very good job. They have said that this is a ponzi scheme.
Ponzi scheme එකක් කිව්වාට පස්ෙසේ, මීට වඩා තව ෙමොනවාද
කියන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි. Why was this put under? කවුද
ෙම්ක හැංගුෙව්? ෙම්ක SEC එකට දුන්නාද? ෙම්ක Colombo
Stock Exchange එකට දුන්නා ද? අභය දානය ගැන ගරු බන්දුල
ඇමතිතුමා කථා කරනවා. මිනිස්සු කී ෙදෙනකුෙග් ජීවිත නැති
කරන්න ද ෙම් වැෙඩ් කරලා තිෙබන්ෙන්, knowing that these
people have been violative? ෙම්ෙක් තිෙබන තවත් ෙදකක්
තුනක් කියවන්නම්. Credit risk තිෙබනවා; non-compliance
with CBSL directions තිෙබනවා; accrued interest direction
තිෙබනවා; bad and boubtful debts direction compliance නැහැ;
single borrower limit direction compliance නැහැ; credit
administration weaknesses ගැන කියලා තිෙබනවා; nonavailability of customer evaluation තිෙබනවා; unethical credit
related practices තිෙබනවා; default interest තිෙබනවා.

Look at what is stated under Item 5.2 Investment Risk.
Hon. Minister, this is unbelievable, I am telling you
honestly. I was shocked when I saw this. It states, I
quote:
“Lack of Ownership of Real Estate Assets
The company does not hold the legal ownership for six properties
amounting to Rs.984.0 mn of the balance sheet and 97% of the real
estate assets …”

The company did not hold ownership of 97 per cent of
the real estate assets. It is 97 per cent.
“The company holds ownership of only three properties worth
Rs.42.0 mn.”

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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Sir, I am asking you how did this company manage to
get an "all-clear" from the Central Bank and the Securities
and Exchange Commission and the Colombo Stock
Exchange to raise more money of innocent people? How
did this happen?
Then Item 5.2.1.1 (e) states:
“Negative Net Worth
Adjusting for assets with no ownership to the company, unearned
income accounted for as profits
and investments with no
documentary proof, the negative net worth of the company would be
Rs.1.47 bn as at 30.04.2011."

This company was junk. It was bankrupt in all
technical assessments. Sir, Item 5.2.1.2. is on fraudulent
activities that have taken place. I will not mention the
name of the President’s Counsel here. I do not want to
throw mud at people. This is the report; this is the reality.
Now, the Central Bank is saying that no finance company
has folded up, and nothing has been liquidated. True!
They are not being liquidated because innocent depositors
are almost forced, I am sorry to say this, to convert their
deposits into 60 per cent of non-voting shares of
absolutely no value. It has no value. Ultimately, what is
happening?
මිනිස්සු ඔවුන්ෙග් රුපියල් ලක්ෂය ගන්න එතැනට ගියාම ඒක
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒෙක් හිටපු අධ ක්ෂවරු
මිනිසුන්ට සල්ලි ෙදන්ෙන් නැතුව -රුපියල් ලක්ෂය ෙදක ෙදන්ෙන්
නැතුව- ඒ අධ ක්ෂවරු මිලියන ගණන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ
අධ ක්ෂවරුන්ෙග් තැන්පතු තිබිලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ඒ තැන්පතු
අරෙගන තිෙබනවා. I mean, you cannot let this continue. This is
a white-collar crime, a daylight robbery. ෙමොකක්ද ෙම්? අපි
ෙමොනවාටද ෙම් නීති පාස් කරන්ෙන්, ඒවා implement කරන්ෙන්
නැත්නම්. ෙම්ෙක් operational risks තිෙබනවා, financial reporting
deficiencies තිෙබනවා, non-availability of audit trails තිෙබනවා
- බර ගණනක් පිටු තිෙබනවා. Under "Non compliance with
CBSL Directions" it states, I quote:
“.... CIFL will be in violation with the Finance Companies
(Capital Funds) Direction, Finance Companies (Risk weighted
Capital Adequacy ratio) Direction and Finance Companies
(Minimum Core capital) Direction”.

They violate everything and yet they get an "all-clear".
Why? That is the question. Why did they get an "allclear"? Is it because of connections with the high-ups? Is
it the question? I am not making that allegation, but it is a
fair question to ask. Has money changed hands?
අපි හැම දාම දූෂණය, වංචාව ගැන කථා කරනවා. මම ඒවාට
උදාහරණ හැටියටයි ෙම්වා කියන්ෙන්. දූෂණය, වංචාව ගැන නිකම්
ෙබොරුවට ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමා මම ෙම්වා කියන්ෙන්. සියලුම
දත්ත සමඟ මම ෙම් ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන වැරදියි කියන්න බැහැ ෙන්. අන්තිමට
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අන්තිමට මිනිස්සු සිය දිවි හානි කර ගන්නවා.
එෙහම නැත්නම් සල්ලි නැති නිසා ෙබෙහත් නැතුව මැරිලා යනවා.
අද තමයි අපට ෙම් ෙතොරතුරු හම්බ වුෙණ්. මම ඒක ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් අද. නමුත් ලියැවිල්ෙල් දිනය හැටියට සඳහන් ෙවන්ෙන්
2011 අෙපේල් 30. ඊට කලින් 2009 ෙනොවැම්බර් 05 දිනැතිව නිකුත්
කර ඇති ලිපියත් මම සභාගත* කරනවා.

තිෙබනවා. පළමු අධිපති හැටියට එදා ෙජෝන් එක්ස්ටර් මහ
බැංකුෙව් කටයුතු පටන් ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා, අද අධිපති විධියට
ඉන්න නිවාඩ් කබ්රාල් දක්වා වූ මුළු කාලය තුළදීම ඉතාමත්ම
ඉහළ තත්ත්වයක තමයි මහ බැංකුව තබා තිෙබන්ෙන්.
ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. මහ බැංකුව කියනවා නම් register ෙවලා
තිෙබනවා කියලා ඒක මිනිසුන් පිළිගන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සම්මත කරන නීතිය ඒෙගොල්ලන් පිළිපදිනවා. පිළිපදින්ෙන්
නැත්නම් ඔවුන්ට විරුද්ධව දඬුවම් කරන්න කියා මාර්ග ගන්නවාය
කියලා මිනිසුන් හිතනවා.

There is another document which includes findings of
the on-site examination of the same company. Similar
issues had been found and the director says, I quote:

So, Sir, the thing is that these are not happening. I
also wish to table* a page of the “Road Map 2013" of the
Central Bank of Sri Lanka.

“You are requested to table this letter at a Board Meeting within 7
days from the date of this letter and inform the undersigned of the
action taken and progress achieved within 14 days from the date of
this letter.”

Actually I must also commend that this is something
new. Over the last few years, they had been putting out a
road map which gives a sense of stability as to what the
Government is planning to do. I do appreciate that. Even
though sometimes what is in here and what is achieved
differ significantly, at least an effort has been taken.

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

So, was action taken? Was this tabled? Where is good
governance? අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී good governance ගැන
කථා කරනවා. අපට කියන්න පුළුවන් ෙම්ක ඒ තරම් ෙදයක්
ෙනොෙවයි කියලා. නමුත් good governance කියන්ෙන් ෙම්වාට
තමයි. This is good governance. Good governance has
been completely thrown out of the window.
අනිත් එක තමයි, ෙම් ෙතොරතුරු හම්බ ෙවන්න කලින් අපි
ෙම්වා ගැන අනතුරු ඇෙඟව්වාම, මහ බැංකුව ලංකාෙව් සියලුම
පත්තරවල මුළු පිටුවක් පුරාම දැන්වීමක් පළ කළා. ඒක පළ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් 2013 සැප්තැම්බර් 23වැනි දා. මම ෙම්ක "DailyFT"
පත්තෙරන් උපුටා දක්වන්ෙන්. ෙම්ෙක් තිෙබනවා, I quote:
“Over the past 7 years, not a single finance company has collapsed,
and consequently had to be liquidated”.

කිසිම ෙකොම්පැනියක් වහලා නැති ලු. කඩාෙගන වැටිලා නැති
ලු. ගරු ඇමතිතුමනි, කිසිම ෙකොම්පැනියක් කඩාෙගන වැටිලා
නැත්නම් ඇයි ඒවාෙය් තිෙබන මිනිසුන්ෙග් සල්ලි ගන්න බැරි? මම
ෙම්ක හදලා කියන කථාවක් ෙනොෙවයි ෙන්. අපි කවුරුත් දන්නා
විධියට දසදහස් ගණනක් ඉන්නවා ඒ සල්ලි ගන්න බැරිව. ඒ
ෙකොම්පැනි කඩාෙගන වැටිලා නැත්නම් ඒ මිනිසුන්ෙග් සල්ලි
ෙදන්න එපා යැ.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

කාරක

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

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

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

It further states, I quote:

Sir, the “Road Map 2013” states, I quote:

“... indicates an absolute ignorance of the financial sector,...”

“Finance Companies and Leasing Companies will continue to
receive close attention...”

ඒ, ෙම්වා කියන මිනිසුන්ෙග් හැටි ලු.
ෙවනවා.

ෙමෙහමත් සඳහන්

I quote:
“The Central Bank had advised the public to invest in companies
registered with the Central Bank, because registered finance
companies are expected to conform to certain norms and practices”

That is true. Confidence is given to the people because
they put big advertisements to say that it is regulated by the
Central Bank. Central Bank එකට ෙලොකු ගරුත්වයක්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

there are several points mentioned. One is, I quote:
“The number, extent and frequency of on-site examinations will be
increased”

That is good. We need them to do that. They are
saying that they will do that. But, doing is not what is
important. What is important is taking whatever
necessary action that needs to be taken after you find out
in the extreme case that the on-site examination report

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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calls a company a Ponzi scheme. So, they have said that
early warning system will be identified online. I do not
know whether these have been done. These are crucially
important. One last thing that they have mentioned is that
some companies are under management agents.
Management agentsලා පත් කරලා තිෙබනවා. ෙලොකු
ආන්ෙදෝලනයකට පත් වුණ කාරණයක් තමයි, රුපියල් 30ට තිබුණු ද
ෆිනෑන්ස් ආයතනෙය් ෙකොටස් රුපියල් 50ට ෙකොම්පැනියක් ගත්ත
එක.

3200

saying this is because there is another huge company
with some Rs. 40 billion assets and tens of thousands of
depositors. Please do something.
ෙම් ගැන කියා මාර්ගයක් ගන්න. ෙකොළඹ නගරෙය් විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ෙගොඩක් මධ ම පාන්තිකෙයෝ ඉන්නවා;
කම්කරුෙවෝ ඉන්නවා. මම ඔවුන් සම්බන්ධෙයනුයි කථා
කරන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

I have here with me two statements in that regard. I
will table* those.

[පූ.භා. 11.21]

One is an article that appeared in "DailyFT" of 2nd
May, 2012. It states, I quote:

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - சுகாதார அைமச்சர்)

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ෙසෞඛ අමාත තුමා)

“The recent buy of a 12% stake of The Finance
Company (TFC) by the National Savings Bank (NSB) is
completely value driven and an investment to the future
of both corporate entities,…”
කවුද ෙම්ක කියන්ෙන්? The Chairman of “The Finance
Company” at that time. So, that was completely valuedriven. Do you know, Hon. Deputy Chairman, the value
of a share of The Finance Company today which was
bought at Rs. 50, not too long back?

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, please wind up now.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Sir, give me one more minute, and I will wind up.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මුදල් හා
කමසම්පාදන අමාත වරයා වශෙයන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා පසු ගිය දා 2014 අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත්
කළා. එම අය වැය ෙයෝජනා පිළිබඳව සාකච්ඡා වන අවසන් දවෙසේ
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් වාණිජ සහ පාරිෙභෝගික කටයුතු
පිළිබඳ ඇමතිතුමා වශෙයන් හිටපු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
තමයි විපක්ෂය ෙවනුෙවන් මුලින්ම කථා කෙළේ. එතුමා දුප්පතුන්
ගැන කථා කළා. දුප්පත් ජනතාව ගැන බලන්ෙන් නැද්ද කියලා
හිටපු වාණිජ සහ පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමා -රවි
කරුණානායක මහතා- ඇහුවා. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා
තමයි දුප්පත් ජනතාවට තිබුණු ඖෂධ මිල පාලනය 2002 දී අයින්
කෙළේ. ඒ කාරණය මම එතුමාට මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ. අද
ඖෂධ මිල ගත් විට ඒවාෙය් ඉතාම අධික මිලක් තිෙබන්ෙන්.
දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් තිබුණු ඖෂධ මිල පාලනය -ඒ
සහනය- ඉවත් කිරීෙම් වාර්තාව පිහිෙටව්ෙව් ඒ කාලෙය් වාණිජ
සහ පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු ගරු
රවි කරුණානායක මන්තීතුමායි. අපිට මතකයි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කළ අවස්ථාවලදී මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දු
ඉටු කෙළේ ෙකෙසේද කියන කාරණය. 1977 ධර්මිෂ්ඨ සමාජය සහ
ධාන රාත්තල් අට, මෑත කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගත් විට
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා තරුණ පරපුරට දුන්නු ෙපොෙරොන්දු.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්, විෙශේෂෙයන්ම 1977න්
පසුව ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාල සීමාව
තුළ එවකට මුදල් ඇමති ෙරොනී ද මැල් මැතිතුමා මෙග් මතකෙය්
හැටියට වර්ෂ 11ක් පමණ අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා.

(The Deputy Chairman)

You have taken almost one more minute.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

So, now it is less than Rs. 10. Is he right or is the
market right? He is not right. The market is right. They
are in such a great difficulty.
I just want to read out the accounts of The Finance
Company for the quarter ended in September, 2013. My
God! The loss for the period is Rs. 908 million. It has
increased from Rs. 656 million. The net asset value per
share is Rs. 46.17 negative. So, the reason why I am

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ධර්මිෂ්ඨ ආණ්ඩුෙව් පළමුවන අය
වැය කථාව ඉදිරිපත් කරන්න පැය හතහමාරක් විතර කාලයක් ගත
වුණා. ඒ පැය හතහමාරක කථාෙව් තිබුෙණ්, සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට කළ නින්දා, අපහාස, උපහාස සහ මඩ
තමයි. ඒ විධියට තමයි එදා අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කෙළේ.
නමුත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මුදල් හා
කමසම්පාදන ඇමතිවරයා විධියට ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙයෝජනා
ගැන අපි ඉතාමත් සතුටු වන්නට ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද
කුමන ආකාරෙය් පකාශ කළත්, අපට ෙහොඳට මතකයි, එදා ඒ
ෙගොල්ලනුත් විෙද්ශ ණයවලින් අය වැය පරතරය පියවා ගත්
ආකාරය. ෙලෝක බැංකුව, ජාත න්තර මූල අරමුදල හා ආසියානු
සංවර්ධන බැංකුව තුළින් තමයි එදාත් අය වැය පරතරය පියවා
ගත්ෙත්. අය වැය පරතරය එෙසේ පියවා ගන්න ගමන් රාජ අංශෙය්
තිබුණු සම්පත්, සංස්ථා සියල්ල අෙළවි කළා, විකුණුවා. මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාල සීමාව තුළ අය වැය
පරතරය පියවා ගැනීම සඳහා කිසිම රාජ ආයතනයක් අෙළවි
කරලා නැහැ, විකුණලා නැහැ. එම නිසා ඒ පිළිබඳව අපි ඉතාමත්
සතුටු වන්නට ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අය වැය ෙයෝජනා පිළිබඳව සාකච්ඡා
කරන විට අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාවට සහන
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ලබා දී තිෙබනවා වාෙග්ම අන්තර් ජාතික වශෙයන් අෙප් රට
පැසසුමට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් තිෙබන නිදහස්
අධ ාපනය සහ නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවාව පිළිබඳවයි. ෙලෝකෙය්
ෙබොෙහෝ රටවල් හා සංසන්දනය කිරීෙම්දී නිදහස් අධ ාපනය සහ
නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවාව පිළිබඳව ඉහළම ෙගෞරවයක් තමයි අෙප්
රටට තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 96කට වැඩි
පිරිසකට -අකුරු ලිවීෙම්, කියවීෙම් හැකියාව -සාක්ෂරතාවතිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙලෝකෙය් උගතුන්, බුද්ධිමතුන්
පිළිබඳව කථා කරන විට කිසියම් රටකට ෙදවැනි ෙනොවන
ආකාරයට තරගකාරි ෙලෝකයට ගැළෙපන විධියට නව
තාක්ෂණයත් සමඟ අෙප් රෙට් නිර්මාණශීලි නව පරපුරක්, තරුණ
පරපුරක් බිහි කිරීෙම් කාර්යය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
රජය ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉටු කරමින් යනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අෙප් අධ ාපන ඇමතිතුමා තමයි
මුලින්ම කථා කෙළේ. මා ෙසෞඛ ඇමතිවරයා විධියට කථා කරන
විට, නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මුදල් හා
කමසම්පාදන අමාත ාංශය අපට දක්වන සහෙයෝගය පිළිබඳව
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. අවසන් වරට තිබුණු
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 2003 අය වැය ෙයෝජනා තුළින්
ෙසෞඛ අමාත ාංශයට ෙවන් කරලා තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන
38යි. 2014 වසර සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ
අමාත ාංශයට රුපියල් බිලියන 155ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
2013 වසර සඳහා රුපියල් බිලියන 117ක් ෙවන් කරලා තිබුණා.
විපක්ෂය -එක්සත් ජාතික පක්ෂය- ඉදිරිපත් කරන තර්කත් සමඟ
පධාන වශෙයන්ම දීර්ඝ කාලීන ආෙයෝජන වශෙයන් රෙට් නිදහස්
අධ ාපනය සහ නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවාව පිළිබඳව සැලකිල්ල
ෙයොමු කරන විට ඔවුන්ෙග් ආණ්ඩු සහ අෙප් ආණ්ඩු ෙම් සඳහා
දක්වන සැලකිල්ල, ෙදන පමුඛතාව පිළිබඳව ෙවනස්කම් පධාන
වශෙයන්ම අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
2014 සඳහා නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවාවට ෙවන් කර තිෙබන
රුපියල් බිලියන 155ක මුදල වාෙග්ම 2014 සඳහා ඉදි කිරීම්
ක්ෙෂේතයට පමණක් විෙද්ශ ණය සහ පදානයන් වශෙයන් රුපියල්
බිලියන 18ක් ලැෙබනවා. නව ෙරෝහල් ඉදි කිරීමට සහ නව
ව ාපෘති සඳහා ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට පමණක් එම මුදල් පමාණය
ලැෙබනවා. එවැනි අංශ ගත් විට ආණ්ඩුවක් විධියට අපි ෙම් රෙට්
නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙමොන තරම්
විශිෂ්ට කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරනවාද කියන කාරණාව
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන්
එක් එක් අමාත ාංශ වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන විටත්,
ඉන් බාහිරවත් ෙසෞඛ ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු පිළිබඳව විවිධ
විෙව්චන එල්ල වුණා. අපට ෙවන් කර තිෙබන රුපියල් බිලියන
155ට අමතරව වකුගඩු ෙරෝගීන්, පිළිකා ෙරෝගීන් හා ආඝාත
ෙරෝගින් සඳහා ෙවනම රුපියල් මිලියන 2,000ක මුදලක් ෙමවර
අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂ ෙරෝගී තත්ත්වයන්
හඳුනාෙගන ඒ ෙවනුෙවන් විෙශේෂ ව ාපෘති ඇති කිරීම සඳහා
කිසිම ආණ්ඩුවක් ෙම් විධියට අය වැය ෙයෝජනා තුළින් මුදල් ෙවන්
කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න
ඕනෑ.
අනිකුත් ක්ෙෂේත සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ විට
ෙගොවි ජනතාව නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශයක මහජන
නිෙයෝජිතෙයක් විධියට මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ, ජනවාරි පළමුවැනි දා ඉඳලා
කියාත්මක ෙවන ෙගොවි විශාම වැටුප සම්බන්ධෙයන්. ෙගොවි
විශාම වැටුප පිළිබඳ කලින් පැවති ව ාපෘතිය තුළ අඩු පාඩුකම්
රාශියක් තිබුණා. ඒ ව ාපෘතිෙය් තිබුණු අඩු පාඩුකම් අනුව සැබෑ
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ෙලසම ෙගොවීන් ෙනොවන අයත් ඒ ව ාපෘතිෙය් සාමාජිකත්වය
අරෙගන තිබුණා. කෘෂිකර්ම ඇමති විධියට අවුරුදු 5ක් කටයුතු
කළ නිසා මා දන්නවා, ෙගොවීන් ෙනොවන අයටත් -ෙගොවි
කම්කරුවන්ටත්- ඒ විශාම වැටුපට දායකත්වය ගන්නට
පුළුවන්කම තිබුණු බව. කලින් පැවැති ෙගොවි විශාම වැටුප් කමෙය්
තිබුණු බරපතළ අඩු පාඩු නිසා ඒ අරමුදල ආරක්ෂාකාරී
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ නැෙඟනවා ෙවනුවට දවසින් දවස දුර්වල
ෙවලා ගියා. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබන,
ජනවාරි පළමු වැනි දා සිට කියාත්මක වන නව කමය තුළින් ෙම්
රෙට් ෙගොවි ජනතාවෙග්
විශාම වැටුප පිළිබඳ නව කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් ආරම්භ වනවා. ඒ ගැන අපි ඉතාමත්ම සතුටු
ෙවන්නට ඕනෑ. කලින් පැවති ෙගොවි විශාම වැටුප් කමෙය් තිබුණු
ෙබොෙහෝ අඩු පාඩු ෙම් තුළින් ඉවත් ෙවනවා.
රටක ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති වීම සඳහා ෙද්ශපාලන
ස්ථාවරත්වය වාෙග්ම සාමයත් තිබිය යුතුයි. අද ෙලෝකෙය්
ෙබොෙහෝ රටවල ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය නැහැ. අද අෙප් රෙට්
ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් සහිතව ඒ ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රෙට් සාමය තිෙබනවා. රටක් ෙගොඩ
නැඟීමට නම් පුළුල් ආර්ථික සංවර්ධනයක් තිබිය යුතුයි. ඒ පුළුල්
ආර්ථික සංවර්ධනය කරා ෙම් රට යනවා. ගරු රවි කරුණානායක
හිටපු අමාත තුමන්ලා අද විපක්ෂෙය් සිට ෙමොන ආකාරෙයන්
කථා කළත් අපි පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩු කාලයන් තුළ ෙම් රෙට් තිබුණු භීෂණකාරී පරිසරය
පිළිබඳව. එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව පැවති 1980 දශකෙය් අග
භාගෙය් එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙම් රෙට් ජනතාව විනාශ ෙකරුවා,
මරලා දැම්මා. ඒ වාෙග්ම ඒ කාලෙය් භීෂණය පතුරවපු ෙජ්වීපී එක
ජනතාව මරලා දැම්මා. එදා ෙජ්වීපී එක මර්දනය කිරීමට තිබුණු
යූඑන්පී ආණ්ඩුව ජනතාව ඝාතනය කළා, මරලා දැම්මා. 1980
දශකෙය් අවසාන භාගෙය් පධාන වශෙයන්ම, -භීෂණයත් එක්ක
ඇති ෙවලා තිබුණු- ෙම් රෙට් ජීවත් වන පුරවැසිෙයකුට තුන්
පැත්තකින් මරණ තර්ජන එල්ල කරලා තිබුණා. පවතින ආණ්ඩුව,
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ සහ එල්ටීටීඊ තස්තවාදය. ඒක නගරයක්,
ගමක් පාසා මිනී කඳු ෙගොඩ ගැසිලා තිබුණු යුගයක්. අද අපි
විපක්ෂෙයන් අහනවා, අපට ඉදිරිපත් කරන විවිධ ෙචෝදනා ෙකෙසේ
ෙවතත්, -ආර්ථිකය පිළිබඳව, සංවර්ධනය පිළිබඳව කුමන ෙචෝදනා
එල්ල කළත්- රෙට් සංවර්ධනය සඳහා තිබිය යුතු පැහැදිලි,
සාමකාමී, නිදහස් පරිසරය අපි ඇති කර තිෙබන බව පිළිගන්නවාද
කියලා. ඒ අනුව අපි ආර්ථික සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන යාමට
අවශ ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය ඇති කරලා තිෙබනවා.
විපක්ෂය ඉදිරිපත් කරන ෙබොෙහෝ තර්කවලදී, විෙව්චනය
පමණයි කරන්ෙන්. නමුත් අපි දැකලා තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තු
කමය පවතින ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල විෙව්චනය වාෙග්ම
විපක්ෂය ඉදිරිපත් කරන පශ්න සම්බන්ධෙයන් විසඳුම්, ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කරන බව. අෙප් විපක්ෂය විෙව්චනය මිසක් කිසිම
තැනකදී ඔවුන් හඳුනා ගත් පශ්න, ගැටලු පිළිබඳව විසඳුම්,
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ෙග් කිසිම විසඳුමක්
නැහැ. ඒ නිසා තමයි විපක්ෂයට හැම දාම ෙම් විධියට විපක්ෂෙය්
ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා, හිටපු වාණිජ සහ
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමා කථාව අවසන් කෙළේ,
2015 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවකින් ඒ අයෙග් අය වැය
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවනවා කියලා. එතුමන්ලා ඔය වාෙග් ආණ්ඩු
කීයක් හදන්න උත්සාහ කළා ද? 2015 ෙනොෙවයි, 2020ට එහාදීත්
ෙම් රෙට් අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩු කියන එක මම ඉතාමත්ම
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා. ඒ දකින සිහින සැබෑ කර ගන්නට නම්
ෙද්ශපාලන යථාර්ථවාදී වන්නට ඕනෑ. ජනතාවෙග් ෙද්ශපාලන
නාඩි හඳුනා ෙනොගත්ත අද පවතින එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
නායකත්වය සහ ඔවුන්ෙග් කියාකාරිත්වය අද ජනතාවෙගන් ඈත්
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ෙවලා තිෙබන්ෙන්, තමන් ජනතාවත් සමඟ ෙනොසිටීම සහ
ජනතාවෙග් පශ්න හඳුනා ෙනොගැනීම කියන කරුණු මතයි.
විෙව්චනය ෙකොෙතක් දුරට තිබුණත්, පශ්න හඳුනා ගැනීම සහ
පශ්නවලට අවශ විසඳුම් ලබාදීෙම් දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට,
පක්ෂෙය් පශ්නවලට පක්ෂය තුළ විසඳුම් නැහැ වාෙග්ම රෙට්
පශ්නවලටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට විසඳුම් නැහැ. එම නිසා
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව සාමකාමී
රටක, විෙශේෂෙයන්ම පුළුල් ආර්ථික සංවර්ධනයක් සමඟ ෙම්
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ අපි ඉතාමත්ම අගය කරනවා.
මට ලබා දී ඇති කාලය අවසන් ෙව් ෙගන යනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මුදල් ඇමතිතුමා විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්
රෙට් ඉදිරි සංවර්ධනය සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙයෝජනා
සම්බන්ධෙයන් එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප්
සියලුම අමාත ාංශවලට විශාල සහෙයෝගයක් ලබා ෙදන, -ෙසෞඛ
අමාත ාංශයටත් ලබා ෙදන- මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් පී.බී.
ජයසුන්දර මහත්මයා සහ මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය්
සියලුම ආයතන පධානීන් අපි ඉතාමත්ම අගය කරන්නට ඕනෑ.
මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා ෙම් ආර්ථික
සංවර්ධනය ඇති කිරීමට අවශ අය වැය ෙයෝජනා සකස් කිරීම
සඳහා තමන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ දක්වන සහෙයෝගය අපි
ඉතා අගය කරන්නට ඕනෑ. එතුමාටත් ෙනොෙයකුත් විෙව්චන
තිෙබනවා. නමුත් අපි වාෙග් සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින රටක
විවිධ පශ්න තිෙබනවා. ෙම් රෙට් යුද්ධයක් තිබිලා ඒ යුද්ධය
අවසන් කරලා, රට පුළුල් ආර්ථික සංවර්ධනයක් කරා ෙගන යමින්
තිෙබන අවස්ථාවක පධාන වශෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු ඒ සියලු
කාර්ය මණ්ඩලය ඒ සඳහා ගන්නා වූ ෙවෙහස, උත්සාහය,
කැපවීම අපි ඉතාමත්ම අගය කරනවා, ස්තුතියි.
[පූ.භා. 11.35]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මුදල්
අමාත ාංශෙය් - සැබවින්ම ගත්ෙතොත් මුදල් අමාත ාංශය පමණක්
ෙනොෙවයි, අෙනකුත් අමාත ාංශ ඇතුළු සියලුම ෙද්වල් හසුරුවන
අමාත ාංශයක - වැය ශීර්ෂ යටෙත් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත්
කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මා ෙබෙහවින්ම
ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන ෙකොට කිව්වා,
දැන් තිෙබන්ෙන් හරි අරුම පුදුම විපක්ෂයක්, විෙව්චන විතරයි,
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි,
විපක්ෂය ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනා ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා
ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාත් සැලකිල්ලට ලක් ෙනොකරන
ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. පවුලක් සහ සමීපතම කණ්ඩායමක් විසින්
ෙමෙහය වන ආණ්ඩුවක්. පක්ෂෙය් ෙල්කම් වුණාට
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ආණ්ඩුෙව් වාටිෙය් සිටින්ෙන්. ඒ නිසා
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ෙග්වත් ෙයෝජනා සැලකිල්ලට ලක්
ෙනොකරන ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබන අවස්ථාවක විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙම් කිසිම ෙත්රුමක් නැහැ.
අෙප් රෙට් ෙම් අමාත ාංශයට, විෙශේෂෙයන්ම අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්වරයාට ෙම් අමාත මණ්ඩලෙය්ම ඇමතිවරුන් විසින් ඔහු
ආර්ථික ඝාතකෙයක්ය, ඔහු බටහිර ගැත්ෙතක්ය, අධිරාජ වාදී
රටවල්වල කුමන්තණකරුෙවක්ය, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සුනුවිසුණු
කර දමන්ෙනක්ය කියලා කෑ ෙමොර ෙදනවා අපි දැකලා තිෙබනවා.
දැන් එෙහම කෑෙමොර ෙදනවා ෙන්. හැබැයි එෙහම කෑ ෙමොර ෙදන
අතරවාරෙය් ෙම් අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා තමයි අෙප් රෙට් ඊළඟ
බලගතු අමාත ාංශය වන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම් ධූරයත් ෙහොබවන්ෙන්. එතෙකොට එයින් ෙපන්නුම්
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කරන්ෙන් අන් කවරක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් ඇති වී
තිෙබන අර්බුදයන්ට, ඇති වී තිෙබන බරපතළ අවදානම්කාරී
තත්ත්වයන්ට වර්තමාන මුදල් අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයාෙග්
බලපෑම ඉතාමත් අඩුයි කියන එකයි. ඔහුෙග් බලපෑමක් නැතිව
ෙනොෙවයි. හැබැයි විෙශේෂෙයන්ම ගත්ෙතොත් ෙම් ආර්ථිකෙය් ඇති
වී තිෙබන ෙම් දැවැන්ත කඩා වැටීම සහ අවදානම්කාරී තත්ත්වයට
මුළුමනින්ම වග කිව යුත්ෙත් පවුලක් සහ පවුලක් සමීපතම සිටින
කණ්ඩායමක් මිස ෙම් ඉදිරි ෙපෙළේ සිටින ඇමතිවරු කවුරුවත්
ෙනොෙවයි. ෙම් ඇමතිවරුන්ට තමන්ෙග් ආර්ථික තීන්දු තීරණ,
තමන්ෙග් ෙයෝජනා, තමන්ෙග් සංකල්ප ෙහෝ තමන්ෙග් ඉදිරි
දැක්මක් ෙහෝ ඉදිරිපත් කරලා සාකච්ඡා කරන්නට අවස්ථාවක්
නැහැ. ඒ නිසා ඒ පවුල සහ ඒ පවුෙල් සමීපතයන්ට කෑ ගහන්න,
කෑ ෙමොර ෙදන්නට බය වන ඇමතිවරුන් අර ෙගදර තිෙබන මුව
හමට තඩිබානවා වාෙග් ෙම් පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයාව බදා
ෙගන තඩිබානවා. එතුමාට ෙනොෙවයි තඩිබාන්නට වුවමනාකම
තිෙබන්ෙන්. සැබැවින්ම ෙම් ආර්ථිකය හසුරුවන්ෙන්, ඉතා කුඩා
සමීපතම කල්ලියක් විසිනුයි. අෙප් රෙට් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
බලය ඒ කල්ලිය විසින් අත්පත් කර ෙගන තිෙබනවා. අෙප් රෙට්
පධාන ගනුෙදනු හරහා සිදු වන deals කුඩා කල්ලියක් අතට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද කැබිනට් මණ්ඩලය ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඇමතිවරුන් ෙහෝ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් රැස්වීම ෙහෝ ෙනොෙවයි අෙප්
රෙට් ආර්ථික තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්. ඉතා සමීපතම කුඩා
කල්ලියක් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙමෙහයවමින් සිටිනවා. ඒක
තමයි, ඇත්ත තත්ත්වය.
දැන් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන තර්කය තමයි, ෙම් කවර
තත්ත්වයක් තිබුණත් අපි ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඉහළ අගයක
පවත්වා ෙගන යමින් තිෙබනවාය කියන එක. රැකියා වියුක්ති
අනුපාතය අඩු කරලා තිෙබනවාය කියනවා. ඒ වාෙග්ම ආර්ථිකෙය්
ඉතා ෙහොඳ දත්ත ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් සිටිනවා. ෙම්
ඉදිරිපත් කරන ෙතොරතුරු ඇත්තද, නැද්ද කියලා රෙට් ජනතාව
තුළ කාලයක් සැකයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගය වැඩි ෙවලා කියලා කියනවා; රැකියා නියුක්තිය වැඩි ෙවලා
කියලා කියනවා; ජනතාවෙග් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි ෙවලා
කියලා කියනවා. හැබැයි, සාමාන ජනතාව අතර මතයක්
තිෙබනවා, ෙම් වැඩි වුණා යයි කියන ආර්ථික සංවර්ධනෙය්
පතිලාභ සාමාන ජනතාව අතට ගලා ෙගන එන්ෙන් නැහැ
කියලා. ඒ නිසා රට තුළ විශාල මතයක් ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා,
ෙම් ඉදිරිපත් කරන සංඛ ා දත්ත ඇත්තද, ෙබොරුද කියන එක
ගැන. ඒ පිළිබඳව සාධාරණ සැකයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමවැනි
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් අත්පත් කර ෙගන තිෙබනවා නම්,
ෙමවැනි රැකියා වියුක්තිෙය් අඩු වීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්,
ආදායම ජනතාව අතර ගැවෙසන පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා
නම්, ජනතාවට ෙමවැනි ආර්ථික තත්ත්වයක් හිමි විය යුතු නැහැ.
නමුත් ඇත්තටම සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් ආණ්ඩුව
ආර්ථිකය ගැන මවා පෑමක් ෙම් කරන්ෙන්. ෙම් බුබුළක්. ෙම්,
වැරැදි ආර්ථික දත්ත, ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් සිටින්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමෙතක්
ඉදිරිපත් කරන ලද සංඛ ා දත්ත ෙතොරතුරුවල තිෙබන වැරැදිභාවය
ගැන මා ඒ අදාළ ආයතන, අමාත ාංශවලින්ම කරුණු ෙගන හැර
දක්වන්නට සූදානම්. ෙම් දත්ත අසත ඒවායි. මහ බැංකු වාර්තාව
පිළිබඳව, ජන ෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ඉදිරිපත් කරන සංඛ ා දත්ත පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්
විශ්වාසයක් තිබුණා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ විශ්වාසය
මුළුමනින්ම සුනුවිසුණු කර දමා තිෙබනවා.
අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය්
වැදගත්ම සංඛ ා දත්ත ෙදක තමයි, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයත්,
උද්ධමනයත්. ෙම් දත්ත ෙදක මත පදනම්ව තමයි, රෙට්
ආර්ථිකෙය් අෙනක් සියලු දත්ත නිර්මාණය වන්ෙන්. දැන් මම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන ලද
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ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් දත්ත ඇත්තද කියලා. ඒවා ෙබොරු. ෙම්වා
හදන දත්ත. ඒ ගැන සාක්ෂි සහිතව මා කියන්නම්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, "රාවය" පුවත් පෙත් ෙමන්න
ෙමෙහම පවෘත්තියක් පළ වුණා. "2013 පළමු කාර්තුව තුළ ශී
ලංකාෙව් සමස්ත දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනය සියයට හයක්
ෙලස ආණ්ඩුව පකාශයට පත් කළත්, එහි නියම අගය 5.5ක් බව
ජන ෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පකාශකෙයක්
රාවයට පැවසීය." හයක් කියලා කිව්වාට, එය 5.5යි කියලා
කියනවා. එතෙකොට ගරු අමාත වරයාට කියන්න පුළුවන්, ඔය
පත්තරවල ලියෙවන ඒවා ඇත්ත ෙනොෙවයි කියලා. එෙහම
කියන්න පුළුවන් ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට මා ඒ ගැන කියන්නම්.
ජන ෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ජාතික ගිණුම්
අංශය කියන ඒකකෙයන් තමයි, ෙමම ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
හදන්ෙන්. ෙම් තිෙබන්ෙන් මාධ සටහන, ජාතික ගිණුම්
ඇස්තෙම්න්තුව 2013, පළමුෙවනි කාර්තුව. එහි සඳහන් වන්ෙන්
ෙම් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි, ෙපබරවාරි, මාර්තු කියන කාර්තුෙව් දත්ත.
ඒ කාර්තුෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
"ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් සමස්ත නිෂ්පාදනය මනිනු ලබන දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙය් ස්ථාවර මිල යටෙත් 2012 පළමුවැනි කාර්තුෙව්
පැවැති රුපියල් මිලියන 750,760 සිට 2013 පළමුවන කාර්තුෙව්
රුපියල් මිලියන 791,932 දක්වා ඉහළ යමින් සියයට 5.5ක
වර්ධනයක් ෙපන්වීය." ෙම් මාධ සටහන අනුව ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්? ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 5.5යි කියනවා. හැබැයි
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
සියයට 6යි කියනවා. ෙම් සියයට 5.5 සියයට 6 වුෙණ්
ෙකොෙහොමද? ෙම් මා ළඟ තිෙබන්ෙන් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
සියයට 6 කරපු මාධ සටහන. ඇත්ත මාධ සටහනත් මා ළඟ
තිෙබනවා. ෙම් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කාර්යාලෙය් ඉඳන් හදපු
මාධ සටහන.
ජාතික ගිණුම් අංශෙය් අධ ක්ෂවරයාට ඒ ගිණුම් අංශෙය්
නිෙයෝජ අධ ක්ෂවරිය වන ඩබ්ලිව්.ජී. නිගමුනි ඒ වාර්තාෙව්
සටහනක් දමා එවනවා. ඒ සටහෙන් කියනවා, "ඔබතුමා විසින්
ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තා සටහන ෙවනස් කරලා තිෙබනවා"
කියලා. ඒ අධ ක්ෂවරයා නිෙයෝජ අධ ක්ෂවරියට ඒෙක් යළි
සටහනක් දමනවා. ඒෙකන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? මෙග් ළඟ එම
සටහන තිෙබනවා. එහි ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙම්ෙක් තිෙබනවා,
"ජාතික ගිණුම අංක 1 සටහන සම්බන්ධෙයනි" කියලා. ෙම්ෙක්
අංක 1 කියලා සටහනක් දමනවා. ඒ කියන්ෙන් එතුමියෙග් සටහන
සම්බන්ධෙයන්. නිෙයෝජ අධ ක්ෂවරිය අධ ක්ෂතුමාට නිකුත්
කරන ලද සටහන සම්බන්ධෙයන්. "2013 පළමුෙවනි කාර්තුව
සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කළ ජාතික ගිණුම් වාර්තාව අනුව ශී ලංකාෙව්
දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනය 5.5ක් බව ෙමම අංශෙය් පධාන
නිලධාරින්ෙග් එකඟතාවයි." ඒ නිලධාරින් කියනවා, 5.5යි කියලා.
"මුලින්ම 5.4ක්ව තිබියදී අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් උපෙදස් අනුව
0.1කින් ෙවනස් කිරීමට සිදු විය. ඔබ විසින් ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති
මාධ සටහෙන් හා දත්ත වගුවල නැවතත් ෙවනස් කිරීමක් කර
තිෙබ්. එය සියයට 6 දක්වා වැඩි ෙකොට ඇත. කරුණාකර පැහැදිලි
කරන්න." දැන් ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ජන ෙල්ඛන හා සංඛ ා
ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව අද අෙප් රෙට් ජනතාවට ඉදිරිපත්
කරන සංඛ ා දත්ත විකෘති කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8යි කියනවා. ණය අනුපාතය අඩු ෙවලා
කියනවා. උද්ධමනය තනි ෙර්ඛාෙව් කියනවා. ෙම්වා කරන්ෙන්
නිලධාරි කණ්ඩායමක් අල්ලා ෙගන ෙබොරුවටයි. එෙහම
කරන්ෙන් ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය ගන්න ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගය ෙපන්වන්න ඕනෑ නිසායි; තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය ගන්න
උද්ධමන අනුපාතය තනි ඉලක්කෙම් අගයකට තියා ගන්න ඕනෑ
නිසායි. උද්ධමන අනුපාතය තනි ඉලක්කෙම් අගයකට තියා
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ගත්ෙත් නැත්නම්, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් ෙබොරු මැවීමක් ෙපන්
වූෙය් නැත්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය ගන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ.
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කියනවා මට ඇහුණා,
අපට ණය ෙදන්ෙන් ෙගවන්න පුළුවන් හින්දාය කියලා. ණය
ෙගවන්න පුළුවන්කම හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? වැරදි කරුණු
ඉදිරිපත් කරලායි.
මීට ෙපර ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා ද කියලා
කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ෙවනස් කෙළේ ෙකොෙහොමද
කියලා මා එකින් එක කරුණු කියන්නම්. ජාතික ගිණුම් අංශෙය්
අධ ක්ෂ හැටියට කටයුතු කළ තැනැත්තා දීපු කටඋත්තරයක් මා
ළඟ තිෙබනවා. ඒක ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ළඟ
තිෙබනවා. ඒ කටඋත්තරය අරෙගන බලන්න ෙමොකක්ද
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන ෙබොරුව කියලා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වී
තිෙබනවා.
"ජාතික ගිණුම් අංශෙය් අධ ක්ෂ හැටියට මාෙග් පධාන
වගකීම වන්ෙන් කාර්තුගත සහ වාර්ෂික ගිණුම් ඇස්තෙම්න්තුගත
කිරීම සඳහා විවිධ ආයතනවලින් ෙතොරතුරු හා දත්ත රැස් කිරීම හා
ෙගොනු කිරීමයි. 2013 පළමු කාර්තුවට අදාළ කාර්තුගත
ඇස්තෙම්න්තුව කාර්තුව අවසන් වී දින 75ක් ඉක්මවූ සැනින්
පකාශයට පත් කිරීම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අභ න්තර තීරණයක්
මත සිදු වන්නක්. ෙමම කාර්ය 2013.06.12වන දින මුල් කාර්තුවට
අදාළ ඇස්තෙම්න්තුෙව් දළ ෙකටුම්පතක් අංශෙය් නිලධාරින්ෙග්
සහාෙයන් සකස් කර අධ ක්ෂ ජනරාල් ෙවත ෙයොමු කළා. ජාතික
ගිණුම් සකස් කිරීෙම් කියාවලිය වනුෙය් රාජ හා රාජ ෙනොවන
ආයතන 250කින් ෙහෝ 300කින් පමණ දත්ත හා ෙතොරතුරු රැස්
ෙකොට කෘෂිකර්ම, කර්මාන්ත හා ෙසේවා යන පධාන අනුෙබදුම්
අනුව උපඅංශ රැසක් යටෙත් සකස් කිරීමයි. ෙමම පධාන අංශ
සඳහා මාණ්ඩලික නිලධාරින්ෙග් මූලිකත්වෙයන් ජාතික ගිණුම්
ඇස්තෙම්න්තු ෙකොට අංශ තුළ අවස්ථා රැසකදී සාකච්ඡා ෙකොට
දළ ඇස්තෙම්න්තුව සාමාන ෙයන් අංශෙය් පධානියා ෙවත
ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. ඒ පිළිබඳව අදාළ අංශවල වගකීම දරන
මාණ්ඩලික නිලධාරින් සමඟ නිරතුරුව සාකච්ඡා ෙකොට ජාතික
ගිණුම ආර්ථික විද ානුකූලව විගහ කිරීමට තුලනය වී ඇත්දැයි
පරීක්ෂා කරනවා. එය තුලනය ෙනොවන්ෙන් නම් නැවත නැවතත්
අංශ උපඅංශ කාර්යයන් යන මට්ටමට පරීක්ෂා කර බලා
නිරවද තාව තහවුරු කර ගන්නවා. අංශය තුළ නිලධාරින්ෙග්
එකඟත්වය ලැබුණු වහාම අධ ක්ෂ ජනරාල්ෙග් දැන ගැනීම
සඳහා ඉදිරිපත් කරනවා. වසර 30කට පමණ පසු ජනෙල්ඛන හා
සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අංශයක් භාරව ෙසේවය කිරීමට
ලැබුණු පථම අවස්ථාවයි ෙම්. මීට ෙපර කිසිම අංශයක, අංශ
පධානිෙයක් හැටියට කටයුතු කරලා නැහැ. ජාතික ගිණුම් අංශය
අතිශයින් සංකීර්ණ දර්ශක රැසක් සකස් කරන ස්ථානයක් බැවින්
ඒ සඳහා පමාණවත් අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට අවම වශෙයන්
වසර 08ක්වත් එක දිගට ෙසේවය කළ යුතු බවට ජාත න්තර
වාර්තාවලින් ෙපන්වා දී තිෙබනවා."
එහි වැඩිදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා;
"මට ෙමම අංශයට පැමිණ රාජකාරි කිරීමට හැකි වූෙය් මාස
හයක් පමණ කාලයකුයි. මූලික විමර්ශන නිලධාරි විසින් ෙපන්වන
ලද ජාතික ගිණුෙම් සාරාංශ ෙල්ඛනය එදා ඉදිරිපත් කරපු
ෙල්ඛනය ෙලස පිළිගන්නවා. එහි ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 5.4ක්
ෙලස සඳහන් වී තිෙබනවා. ෙමම ඇස්තෙම්න්තුව අධ ක්ෂ
ජනරාල්ෙග් ෙපෞද්ගලික විද ත් තැපෑලට ෙයොමු කළා. ඉන් පසු
අධ ක්ෂ ජනරාල් 2013.06.12වන දින රාතී 8.30ට පමණ මාෙග්
ජංගම දුරකථනයට ඇමතුමක් ෙගන සුවදුක් විමසා එවන ලද පළමු
කාර්තුෙව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තෙම්න්තුව පරීක්ෂා කළ බවත් එහි
කෘෂිකර්ම, බැංකු, ෙද්ශීය ෙවෙළඳාම, විදුලිය, ආහාරපාන හා
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දුම්ෙකොළ යන අංශයන් නැවත පරීක්ෂා කර බලන ෙලසත් මහ
බැංකුව, මුදල් අමාත ාංශය දැනටමත් පකාශයට පත් කර ඇති
පුෙරෝකථන දත්ත ගැනත් සැලකිලිමත් වන ෙලස කිව්වා. පසු දින
ෙම් ගැන පරීක්ෂා කරන බව පවසා මා නිහඬ වුණා."
දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 5.4යි කියලා යැව්වාට පස්ෙසේ
දුරකථනෙයන් කථා කරලා ඒක 5.5 කරනවා. 5.5යි කියලා නිකුත්
කරන්න කිව්වාට පස්ෙසේ නිෙයෝජ අධ ක්ෂවරයා ඒක 6 කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙලොකු පුරාෙජ්රුවකින් යුතුව ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද දත්ත ඇත්තද? ෙම් ෙබොරු
දත්ත ෙන් හදන්ෙන්. ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගය ෙපන්වන්ෙන් වැරැදි දත්ත ෙපන්නුම් කරලා. අද එහි
අධ ක්ෂවරයා කටඋත්තරයක් ලබා දීලා තිෙබනවා, තමන්ට ෙම්
දත්ත ෙවනස් කරන්න කියලා බලපෑම් කළාය කියලා. ෙම්කයි
ඇත්ත කථාව. මම කියන්නම්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙකොෙහන්ද ගත්ෙත්?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ජන ෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. එහි
වැඩිදුරත් ෙමෙසේ තිෙබනවා:
"2013.06.13 වන දින කෘෂිකර්ම, කර්මාන්ත හා ෙසේවාවල
වගකීම් දරන නිලධාරින් සමඟ නැවත සාකච්ඡා කර පමාණවත්
ෙලස ෙතොරතුරු සාකච්ඡා ෙනොවූ බැවින් සංඛ ා ෙල්ඛන සහකාර,
සංඛ ා ෙල්ඛන නිලධාරින්, සංඛ ා ෙල්ඛනඥ, ෙජ ෂ්ඨ සංඛ ා
ෙල්ඛනඥ, නිෙයෝජ අධ ක්ෂ යන නිලධාරින් සමඟ කාර්තුගත
ජාතික ගිණුෙම් සාරාංශය දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කළා.
සාකච්ඡාෙවන් අනතුරුව අදාළ අංශ පධානින් නැවත පරීක්ෂා
කිරීම අනුව ජාතික ගිණුෙම් වෘද්ධිය 0.1%කින් ෙවනසක් වන
බවත්, ඒ අනුව වෘද්ධිය අනුපාතය 5.5%කට සියලු ෙදනාෙග්
එකඟත්වය ලැබූ බැවින් එයද අධ ක්ෂ ජනරාල් ෙවත 2013.06.13
වන දින සවස 3.30ට පමණ විද ත් තැපෑල මඟින් ෙයොමු කළා.
මූලික විමර්ශන නිලධාරි විසින් ෙපන්වන ලද ෙල්ඛනය
2013.06.13 වන දින සකස් කරන ලද ජාතික ගිණුම බව
පිළිගන්නවා."
5.5ට ෙවනස් කරලා ආපහු අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයාට යැව්වා.
යැව්වාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එහි වැඩි දුරටත් ෙමෙසේ
තිෙබනවා.
"2013.06.14 වන දින 2013 පළමු කාර්තුෙව් ජාතික ගිණුෙම්
මාධ සටහන සකස් ෙකොට ඉදිරි කටයුතු සඳහා අධ ක්ෂ ජනරාල්
ෙවත විද ත් තැපෑල මඟින් ප.ව. 4.53ට යැව්වා. සති අන්තෙය්
නිවාඩු බැවින් මාෙග් නුවර නිවසට ගියා. 2013.06.17 දින මම
අසනීප වී කාර්යාලයට පැමිණිෙය් නැහැ. ඒ බව නිෙයෝජ
අධ ක්ෂ නිගමුනි මහත්මියට දුරකථනෙයන් කථා කර නිවාඩු
දමන ෙලස උපෙදස් දුන්නා. ඊට පැය භාගයකට පසුව නිගමුනි
මහත්මිය නැවත මට කථා කර ජාතික ගිණුෙම් වෘද්ධිය 6.0ට
සකස් කර එවන ෙලස අධ ක්ෂ ජනරාල් උපෙදස් දුන් බව කියා
සිටියා."
ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? ෙමොකක්ද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
කියන්ෙන්? ජාතික ගිණුම් අධ ක්ෂවරයා කියනවා නම් තමන්
එකඟ ෙවලා හැදුෙව් 5.4ට. නැවත සමාෙලෝචනය කරලා දශම
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එකකින් වැඩි කළා 5.5ට. ඇත්ත ගණන 5.5යි. ඒ නිලධාරින්ට
දුරකථනෙයන් කථා කරලා කියනවා ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 6
කරන්න කියලා. ෙමොනවාද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට කරලා
තිෙබන්ෙන්? කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් කටඋත්තරය
ෙදන්ෙන් ජාතික ගිණුම් අංශෙය් අධ ක්ෂ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ෙම්ක ෙවන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙමොකක්ද ෙම් කර තිෙබන්ෙන්? ෙම්වා ගැන පරීක්ෂණයක්
පවත්වන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් මහ බැංකු වාර්තා, ජනෙල්ඛන හා
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කරන ෙම් දත්ත
නිවැරදිද? දුරකථනෙයන් රාති 10.00ට, 12.00ට කථා කරලා තමයි
ෙම් දත්ත හදන්ෙන්. ෙම්වා ඇත්තද? තමුන්නාන්ෙසේලා කරන ෙම්
ව ාජය නතර කරන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Hon. Minister, it is a serious allegation.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්ක
පතික්ෙෂේප කරනවාද? කරුණාකර ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය, උද්ධමන
අනුපාතය කියන ෙම් සියල්ල තමයි අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් ඉදිරි
චලනයන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා කල්පනා කර
බලන්න. ෙම් ෙබොරු මාළිගාවක් ෙගොඩ නඟමින් යනවා; ෙබොරු
දත්ත ඉදිරිපත් කරමින්, මහා චිතයක් ෙපන්වන්න යනවා. නමුත්
ඒක ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන් හුඹහක්. ෙම් රෙට් ජනතාවත් එක්ක
තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා ෙගන වැෙටන්ෙන්. ඒක මතක
තබා ගන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම්
කරන
මුළාව
ෙමොකක්ද?
තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය ගන්න නම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
සියයට 6ක් කරලා ෙපන්වන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය
ගන්න උද්ධමන අනුපාතිකය තනි ඉලක්කෙම් තියන්න ඕනෑ. ඒ
නිසායි ෙම් දත්ත ෙවනස් කරන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි මහ බැංකු
වාර්තාව ෙවනස් කරන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ජනෙල්ඛන හා සංඛ ා
ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ෙවනස් කිරීම කරන්ෙන්. ගරු
නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ෙම් රෙට් අතිශය නරක
තත්ත්වයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පකාශෙය් ඔහු ෙමෙසේත් කියා
තිෙබනවා. "ඒ ෙවලාෙව් මම පසු දින කාර්යාලයට පැමිණ දී ඇති
උපෙදස් අනුව කටයුතු කිරීමට හැකි බව පැවසුවා. ඒ ෙවලාෙව්
නිගමුනි මහත්මිය අධ ක්ෂ ජනරාල් නැවත ෙමය වහාම නැවත
සකස් කරෙදන ෙලස කියා සිටි බවත් දැන්වූවා. පස්ෙසේ මම Skype
මඟින් කාර්යාල නිලධාරින් සමඟ සම්බන්ධ වුණා. එෙසේ සම්බන්ධ
වී එම ජාතික ගිණුම සකස් කෙළේ සියලු ෙදනාෙග් ෙපොදු
එකඟතාවයකින් බවත්, එය ෙවනස් කරනවා නම් මූලික දත්ත
මූලාශවලට ෙගොස් පරීක්ෂා කර බලා කිරීම සුදුසු බවට ෙයෝජනා
කළා."
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

ඔහු කියනවා, නිකම් ෙවනස් කරන්න බැහැ, ඉහළින් කිව්වාට
දුරකථනෙයන් කිව්වාට Skype එෙකන් කිව්වාට ෙම්ක 6 කරන්න
බැහැ, ඒ නිසා ආපසු මුලික දත්තවලට යමු, නැවත පරීක්ෂාවක්
කරමුය කියලා. ෙම්ක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ නම් නැවත
පරීක්ෂාවක් කරලා එය කරන්න ඕනෑය කියලා කිව්වා. දැන්
ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙපන්වන්ෙන්? ආර්ථික වෘද්ධිය,
රැකියා වියුක්ති අනුපාතය ආදි ඔක්ෙකොම ඒවාෙය් ෙපන්වා ෙගන
යන්ෙන් ෙබොරු දත්ත ෙන්. ෙම්වාද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ නිලධාරි මහත්මයාෙග් ජීවිතයට හරි
රැකියාවට හරි තමුන්නාන්ෙසේලා අනතුරක් කෙළොත් ඒක ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ෙම් වග කීෙමන්
කියන්ෙන්. රෙට් තත්ත්වය ෙම්කද? දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා අපට
පිළිගන්න කියන්ෙන් ෙම් ෙබොරු සංඛ ා දත්තද? ෙම්වා ද ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? මහ බැංකු වාර්තාව අනුව
ෙලෝකයට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම්වා ද? ජාත න්තර මූල
අරමුදලින් ණය හිඟා කන්න ඉදිරිපත් කරන දත්ත ෙම්. ෙම් දත්ත
වැරැදි ෙලස ෙන්, සකස් කර තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්ෙන්
ෙමයයි. ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කටයුතු කළ
යුතුව තිෙබනවා. ෙම් සඳහා කටයුතු කිරීමට මූලික විමර්ශන
ඒකකයක් හදන්න ඕනෑ. ඉන්දියාෙව් එෙහම කළා. ඉන්දියාෙව්ත්
එෙහම කටයුතු කරලා ෙම් සංඛ ා, දත්ත, මූලික පදනම් සහ
අගයන් පිළිබඳ ඇගයීමකට ආවා. විෙශේෂෙයන්ම මා ෙයෝජනා
කරනවා, ජනෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
පවරා ඇති කාර්ය භාරය ගැඹුරින් අධ යනය ෙකොට නිර්ෙද්ශ
ඉදිරිපත් කිරීමට පිළිගත්, අපක්ෂපාතී විනිසුරු මහෙතකු ෙහෝ
මහත්මියකෙග් පධානත්වෙයන් සංඛ ා ෙල්ඛන ෙකොමිෂන්
සභාවක් පත් ෙකොට, එමඟින් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියලා.
ෙම් තත්ත්වය ෙම් වහාම නිවැරැදි කළ යුතුයි. තමුන්නාන්ෙසේලා
ඉලක්කම් හරහා ෙපන්වන විජ්ජාවක් ෙපන්වනවා; ඉලක්කම්
හරහා ෙම් මැවීම කරනවා; ඉලක්කම් හරහා පබන්ධයක් කරනවා;
ඉලක්කම් හරහා ෙබොරු ෙගොඩනැංවීමක් ෙපන්වනවා. ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය ඇතුෙළන් හුඹසක් වාෙග් දිරාපත් ෙවමින් තිෙබනවා.
ෙම්කයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් සංඛ ා
ෙල්ඛන ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් ෙකොට එමඟින් ඉදිරිපත් කරන
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා
සිටිනවා.
ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඉන්දියාෙව් මීට ෙපර ඇති වුණා.
ඉන්දියාෙව්ත් ෙම් හා සමාන ෙලසම ස්වාධීන ෙකොමිසමක් පත්
කළා. ඒ වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. ෙමවැනි ෙදයකදී කටයුතු
කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඒ වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන්
කර තිෙබනවා. ඉන්දියාව එෙහම ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කළා.
එම ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් ඒ කටයුතු විමර්ශනය කරලා, ඒවාට
නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. දැන්වත් අප ෙම්ක නිවැරදි
කරන්න පටන් ගන්න ඕනෑ. ෙබොරු මැවීමට ෙම් රට ෙගන යන්න
එපා. ෙබොරු අදහසකට ෙම් රට ෙගන යන්න එපා. ඇත්ත දත්ත,
ෙතොරතුරු මත ෙම් රට ෙගන යන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා රට
පාලනය කරන්ෙන් ෙබොරු මාධ
සංදර්ශන හරහායි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකයටත් ෙම් විනාශය කරයි
කියලා අප කවදාවත් හිතුෙව් නැහැ. ෙබොරුවට බබා වඩා ගන්න
ෙකොට අප දන්නවා ෙබොරුයි කියලා. ෙබොරුවට සිල් ගන්න ෙකොට
අප දන්නවා ඒක ෙබොරුවක් කියලා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා
ජනෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ ා දත්ත
විකෘති කරන ෙහොරු රැළක් කියලා කවුරුවත් කල්පනා කෙළේ
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා එවැනි කණ්ඩායමක් කියලා ෙම් රෙට්
කවුරුවත් හිතුෙව් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා එතැනටත් අත තියලා
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් තිෙබන සියලු නීති
පද්ධති, හර පද්ධති, ෙම් රෙට් තිෙබන ආයතනවල වග කීම්, බැඳීම්
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කියන සියල්ල සුනුවිසුනු කර දමා තිෙබනවා. තනි
නිලධාරිෙයකුෙග් ඕනෑකමට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6ක්
කරනවා; 7ක් කරනවා. ෙම් කරන විකාරය ෙමොකක්ද? කාවද ෙම්
අන්දන්ෙන්? කාවද ෙම් රවටන්ෙන්? ෙම් රෙට් ජනතාවද?
නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලාමද ෙම් රැවෙටන්ෙන්? ඒ නිසා අද
මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශයක්
කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක යට ගහන්න ෙදන්න බැහැ. යට ගහන්න
ෙදන්ෙනත් නැහැ කියලා මතක තබා ගන්න. ෙම් ඇති වී
තිෙබන්ෙන් ඉතාම භයානක තත්ත්වයක්. සංඛ ා, දත්ත ෙතොරතුරු
විකෘති කරමින් රෙට් ෙබොරු ආර්ථික මැවීමක්, ෙබොරු ආර්ථික
විජ්ජාවක් අද ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබනවා. රෙට් ඇත්ත ආර්ථික
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒක තමයි ජනතාවෙග් ජීවිතයට දැෙනන
ආර්ථික තත්ත්වය. ඒක තමයි ජනතාව එදිෙනදා මුහුණ දී තිෙබන
ආර්ථික තත්ත්වය. ඒෙකන් තමයි ජනතාවෙග් ඇත්ත ආර්ථික
වර්ධනය ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. ගණන් හිළවු ෙවනස් කරමින්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරන ෙවනස් කිරීම් පිළිබඳව අෙප් බලවත්
විෙරෝධය පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක්
පවත්වන්නය කියලා මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත ාංශය යටෙත්
තිෙබන කුඩා කුඩා ආයතනයන් පිළිබඳව ඊළඟට මම අවධානය
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා අපනයන
ණය රක්ෂණ සංස්ථාෙව් ෙසේවකයන්ට ෙමෙතක් වැඩි වුණ වැටුප්
දීලා නැහැ. මීට ෙපර අය වැය ෙල්ඛනවලින් වැඩි කළ හැම
දීමනාවක්ම; වැටුප් වැඩිවීමක්ම ෙමම ශී ලංකා අපනයන ණය
රක්ෂණ සංස්ථාෙව් ෙසේවක මහත්වරුන්ට ලැබුණා. හැබැයි, පසු
ගිය 2013 අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කරන ලද වැඩි කිරීම එම
මහත්වරුන්ට ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයට එම දීමනාව ලබා
ෙදන්න කටයුතු කරන්නය කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඊළඟට අෙප් රෙට් බැංකු
පද්ධතිෙය් සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන ඉතාමත් නරක තත්ත්වය
පිළිබඳව මම තමුන්නාන්ෙසේෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු
කරවන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම රාජ උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුව අද අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් තැන්පතු මුදල් විශාල ෙලස
නාස්ති කරන ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙගවීම්
වවුචර ගණනාවක් මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් ෙගවීම් වවුචර ගණනාව
ගැනම ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 2010. 07.15වැනි දා
10/06/80 දරන අධ ක්ෂ මණ්ඩල පතිකාව මඟින් රාජ උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුෙව් ව ාපාර පවර්ධන හා කීර්තිනාමය ෙවනුෙවන්

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි
ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් රාජ හා රාජ ෙනොවන
ආයතනවල නිලධාරින් සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා රුපියල්
2,50,000ක
උපරිමයකට
යටත්ව
ණයවර
කාඩ්පතක්
සභාපතිවරයාට ලබා දීමටත්, සභාපතිවරයා එකී කාර්යයන්
සම්බන්ධෙයන් කරනු ලබන වියදම් බැංකුව මඟින් නැවත
පියවීමටත් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය කළා. ඒ අනුව ෙම්
බැංකුෙව් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය තීරණයක් ගත්තා, බැංකුෙව්
සභාපතිවරයාට රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරක් ඉක්ම වන්ෙන් නැති
වටිනාකමක් ඇති ෙකඩිට් කාඩ් එකක් ෙදන්න. හැබැයි, ඒ
බැංකුෙව් පවර්ධන කටයුතු සඳහායි. එක් එක් මාසෙය් ඒ ෙකඩිට්
කාඩ් එෙකන් කරන ලද සියලු ෙගවීම් පිළිබඳ විස්තර මා ළඟ
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තිෙබනවා. ෙමොනවාටද ෙගවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, The Pub Family Restaurant, Thalawathugoda;
McDonalds Restaurant, Rajagiriya;
Pizza Hut,
Thalawathugoda; Great Wall Restaurant, Colombo; Elite
Indian Restaurant,
Colombo.
දැන් ෙම්වා ඔක්ෙකොම
සභාපතිවරයාෙග් බැංකු පවර්ධන කටයුතුයි. ෙම් බිල් ඔක්ෙකොම
ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ මාසෙය් restaurantsවලින් කන්න රුපියල්
40,145ක් ෙගවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට තව එකින් එක
කියන්නම්. ඊළඟට තව මාසයක බිලක් තිෙබනවා. Sheraton
Chinese Restaurant, Colombo. ඒක රුපියල් 9,194යි. ඊළඟට
McDonalds, ඊළඟට Bentota Management (Pvt.) Limited,
ඊළඟට Sogo Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, The Western
Resort Nusad, Bali ෙමන්න ෙම් ෙහෝටල්වලින් කන්න ෙන්
සල්ලි දීලා තිෙබන්ෙන්. Baliවල ගිහිල්ලා. Kuala Lumpurවලටත්
ගිහිල්ලා. එතුමාට ෙම් credit card එක දුන්ෙන් ෙමොකටද?
බැංකුෙව් පවර්ධන කටයුතු ෙවනුෙවනුයි. දැන් ඒෙකන් කරලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? බැංකුෙව් සභාපතිවරයා Pizza Hut
එෙකන් කනවා. McDonalds එෙකන් කනවා. Baliවලට ගිහිල්ලා
කනවා. Kuala Lumpurවලටත් ගිහිල්ලා කනවා. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, මා ළඟ තිෙබන ෙම් හැම බිලකින්ම එතුමා කාලා
තිෙබන්ෙන්. ඊළඟ මාසෙය් The Pub Family Restaurant,
Thalawathugoda. Lavinia Restaurant and Bar, Battaramulla
නැවතත් The Pub Family Restaurant, Thalawathugoda.
ෙමොකක්ද ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් credit card එෙකන් ෙම්
හැම ෙගවීමක්ම කරලා තිෙබන්ෙන් restaurantවලින් කෑම ගත්ත
ඒවාටයි. දවල්ටත් එතැනින්, රෑටත් එතැනින්. බඩ අම්බලමක්ද
කියලා බලන්න ඕනෑ. ෙම් විධියට නාස්ති කරන්ෙන් ෙම් රෙට්
මහජනයාෙග් මුදල්. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරවමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[පූ.භා. 11.59]

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி
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විනාඩි විස්ෙසන් එනෙකොට අපට ඉන්ධන ඉතිරි වනවා; වාහනෙය්
ක්ෂය වීම ඉතිරි වනවා. අද ඒ මාර්ගය අවට තිෙබන ඉඩම්වල මිල
ගණන් ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එම ඉඩම් විකිණීෙම්දී පත්තරවල
පළ කරන දැන්වීම්වල අද සඳහන් වන්ෙන් "අධිෙව්ගී මාර්ගයට
විනාඩි 10යි", එෙහම නැත්නම් "අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සිට විනාඩි
15ක් දුරින්" කියලායි. ඒ විධියට අද අධිෙව්ගී මාර්ගය ආශිත
ඉඩම්වල වටිනාකම ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. පෑලියෙගොඩ කැලණි
පාලම ළඟ ඉඳලා වෙට් බලන ෙකොට ෙකොළඹ තිෙබන සංවර්ධනය
ෙපෙනනවා.අපි ආරාධනා කරනවා, ඔබතුමන්ලාට ඇවිල්ලා ඒ
සංවර්ධනය බලන්නය කියා. අද ඉහළ මාලය සහිත අලුත්
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම විශාල වශෙයන් ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා.
ෙමෝදර සිට බත්තරමුල්ල පැත්තට අඩ කවයකට ෙකොළඹ
සංවර්ධනය ෙපෙනනවා. ඉලක්කම් එක්ක ගනුෙදනු කරලා
ෙවන්න ඇති, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සංවර්ධනය ගැන කියන්ෙන්.
අද රෙට් ජනතාවත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ඉලක්කම් ටික
පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා.
අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ෙද් ෙම් රෙට් ජනතාව පිළිගන්ෙන්
නැහැ. වයඹ පළාත් සභා මැතිවරණෙය් පතිඵලවලදී අපි එය
දැක්කා. තමුන්නාන්ෙසේලාට තවමත් ෙම්වා ෙපෙනන්ෙන් නැද්ද
කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි කනගාටු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මෙග් ළඟ තිෙබනවා, "Sri
Lanka: State of the Economy 2013" කියන වාර්තාව. Its
theme is: “The Transition to a Middle-income Economy”.
අද අපි මධ ම ආර්ථිකයක් ඇති රටක් බවට පරිවර්තනය වන
අවස්ථාවක්. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනය - GDP growth ෙපන්නුම් කරන ෙම් ලියවිල්ල මම සභාගත* කරනවා.
ඒ අනුව අෙප් රට අෙනක් ෙගෝලීය රටවල් එක්ක සන්සන්දනය
කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අද අපි ඉන්දියාවට වඩා ඉදිරිෙයන්
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ආසියානු රටවල් වන ඉන්දුනීසියාව,
මැෙල්සියාව, පිලිපීනය, තායිලන්තය සහ වියට්නාමය යන ඒ
රටවල් පහට වඩා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අතින් අපි අද ඉදිරිෙයන්
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම තමයි අද ශී ලංකාව සමාජ, ආර්ථිකමය
වශෙයන් ලබා තිෙබන පගතිය පිළිබඳව දැක්ෙවන ඇමුණුමත් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මම සභාගත* කරන්න කැමැතියි.

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අය වැය විවාදෙය් අවසාන
දවෙසේ මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ
විවාදයට එක් වීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන නවක මන්තීවරියක්
හැටියට මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අද රෙට් දැවැන්ත සංවර්ධනයක්
සිද්ධ වන බව අප දකිනවා. ෙම් රජෙය් පතිපත්ති පකාශනය
ලියවිල්ලකට පමණක් සීමා ෙනොකර, සැලසුම් සහගතව අය වැයත්
එක්ක සම්බන්ධ කරලා සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන යන බවක්
තමයි අපට දකින්නට ලැෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද
චින්තනය, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම එක්ක අනුබද්ධිත අය වැය
පකාශනයක් හැටියට තමයි අපි ෙම් අය වැය දකින්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් තිබුණු යුද්ධය අවසන්
ෙවලා 2009 මැයි මාසෙය් ඇරඹුණු ෙම් යුගය ෙම් රෙට්
සංවර්ධනෙය් හැරවුම් ලක්ෂ ය හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. මට
කලින් කථා කළ අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම්වා අසත
සංඛ ා ෙල්ඛනය කියා කථා කළා. මම ආර්ථික විද ාව පිළිබඳ
විෙශේෂඥවරියක් නම් ෙනොෙවයි. නමුත් පාෙර් යන එන ෙකොට
වුණත් අපට නම් ෙම් සංවර්ධනය ෙපෙනනවා. කටාන ආසනය
තමයි මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී
මාර්ගය පටන් ගන්ෙන් මෙග් ආසනෙයන්. මට වාෙග්ම ෙම්
මාර්ගෙය් යන ජනතාවටත් ඒ සංවර්ධනය ෙපෙනනවා. ෙවන දාට
කටුනායක ඉඳලා ෙකොළඹ එන්න අපට පැය එක හමාරක් ගියා. අද
විනාඩි විස්සකින් අපි පෑලියෙගොඩ හන්දියට එනවා. විෙශේෂෙයන්ම
නත්තල් උත්සවය පැවැත්ෙවන ෙදසැම්බර් මාසෙය් මීගමුෙව් සිට
ෙකොළඹට එන්න පැය තුන, හතරක කාලයක් ගත වනවා. ඒ ගමන

අද නගරෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ගෙම් සංවර්ධනයත් අපි
දකිනවා. අද ගෙම් පාරවල් හැදිලා. ගමට විදුලිය ලැබිලා; ආරක්ෂිත
පානීය ජලය ලැබිලා. ඒ නිසා ජනතාව අද නැගී හිටලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මරිච්චිකට්ටුව කියලා
කියන්ෙන් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් තිෙබන ඉතාමත් අඩු
ආදායම්ලාභීන් හිටි ගම්මානයක්. ඒ ගෙම් පවුල් 80යි හිටිෙය්. ඒ
පවුල් 80ම දැනට අවුරුදු 7, 8කට කලින් හිටිෙය් තාවකාලික
නිවාසවලයි; ෙපොල්අතු නිවාසවලයි. එදා ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල්
මැතිතුමා සැලසුම් කියාත්මක කිරීෙම් ඇමතිතුමා හැටියට ඒ ගමට
විදුලිය දුන්නා; මහාමාර්ග ඇමතිතුමා හැටියට පාර හදලා දුන්නා.
ෙම් ගම්මානය තිෙබන්ෙන් පුත්තලම දිස්තික්කෙය්යි. අද ඒ ගෙම්
ෙපොල් අතු නිවාස ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. අද ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව
ෙකොහු කර්මාන්තය නිසා නැඟී හිටලා තිෙබනවා. අද ෙම් ජනතාව
bicycles අරෙගන, motorcycles අරෙගන, three-wheelers
අරෙගන, ෙලොරි අරෙගන තිෙබනවා. රටක් හැටියට ආණ්ඩුෙව්
වග කීම තමන්ෙග් රෙට් ජනතාවට මූලික අවශ තා ටික ලබා
දීමයි. එෙහම කරනෙකොට ඒ ජනතාවට නැඟී හිටීෙම් ශක්තිය
ලැෙබනවා කියන එකත් අපි සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.
අද ෙම් සංවර්ධනය ගෙම් ජනතාවටත් දැෙනනවා; නගරෙය්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය ]

ජනතාවටත් දැෙනනවා. අද මධ ම පාන්තික ජන සමාජය පුළුල්
ෙවලා තිෙබනවා. අද ජනතාවෙග් වියදම තමුන්ෙග් මූලික
අවශ තාවලින් බැහැර ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, UNDP ආයතනය නිකුත් කළ
2013 මානව සංවර්ධන වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. 2005 දී
ලංකාෙව් පුද්ගලයින්ෙගන් සියයට 23.2කට තමයි fixed landline
telephones තිබුෙණ්. අද එක් ෙකෙනකුට එක දුරකථනයකට වඩා
තිෙබනවා. ෙම්ක සංවර්ධනය ෙනොෙව්ද කියලා මම අහනවා.
වාහන ගැන බැලුවත් ෙපෙනනවා, අද ලංකාවට එන වාහන
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. බැංකු ගැන බැලුවත්
ෙපෙනනවා, අද රජෙය් බැංකු වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකු
රාශියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒවාෙය් ශාඛා
පවා අද විවෘත වනවා. මීට සති ෙදකකට කලින් එල්කාෙඩෝ
ආයතනෙය් ශාඛාවක් විවෘත කරන්න මම මීගමුව පෙද්ශයට ගියා.
ඔවුන්ෙග් 8ෙවනි ශාඛාවයි ඒ විවෘත කෙළේ. ෙපෞද්ගලික
ව වසායකයන්ෙග් ව ාපාර පවා ඒ විධියට ව ාප්ත වන්ෙන් රෙට්
සංවර්ධනයක් සිදු ෙනොවන නිසාද කියලා මම අහනවා. අප ෙම් අය
වැය දකින්ෙන් ඉලක්කගත අය වැයක්, රෙට් සංවර්ධනය මුල් කර
ගත්තු අය වැයක්, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් මිනිස් ශම බල කාය
සංවර්ධනය කිරීෙම් අය වැයක් හැටියටයි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා පුවත්
පතකට කියා තිෙබනවා මම දැක්කා, අද කෘෂි ක්ෙෂේතෙය්
නියැෙලන අයෙග් පතිශතය අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. නමුත්
අද කෘෂි කර්මාන්තෙය් වී අස්වැන්න වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද
වගා කරන බිම් පමාණය සියයට 25කින් වැඩි ෙවලා. යුද්ධය
අවසන් වීමත් එක්ක අද උතුර සහ නැෙඟනහිර වගා කරන බිම්
පමාණෙය් විශාල වැඩි වීමක් අපි දකිනවා.
එෙහම නම්,
කෘෂිකර්මෙයහි නියැලුණු අය අඩු ෙවලා තිෙබනවාය කියන
කථාෙව් ඇත්ත ෙමොකක්ද? ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. අද ෙගොවිතැන්
කරන පවුල්වල දරුවන් වුණත් ෙබොෙහෝ විට රජෙය් රැකියාවලට,
ෙපෞද්ගලික ආයතනවල රැකියාවලට යනවා. ඒ අය අමතර ෙදයක්
හැටියට තමයි ෙගොවිතැන කරන්ෙන්. අපත් ෙගොවිතැන් කරනවා.
නමුත් මෙග් රැකියාව 'ෙගොවිතැන' කියලා මම සඳහන් කරන්ෙන්
නැහැ. මාත් සඳහන් කරන්ෙන් එක්ෙකෝ විෙශේෂඥ ෛවද වරියක්
එෙහම නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියක් කියලායි. ෙගොවිතැන්
කරන පිරිස අඩු ෙවලා නම් අෙප් ඵලදාව අඩු වන්න ඕනෑ; වී
අස්වැන්න අඩු වන්න ඕනෑ. නමුත් එෙහම ෙවලා නැහැ. අතිගරු
ජනාධිපති, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 ෙම් රජය භාර ගත්තු
දවෙසේ සිට අද වන ෙතක් වී ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය
ලබා ෙදනවා. ඊට අමතරව, ෙත්, රබර්, ෙපොල් ෙගොවියාට රුපියල්
1,250ක සහනදායි මිලට ෙපොෙහොර ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා ෙත් වතු
හිමියන්ට, ෙපොල් වතු හිමියන්ට, රබර් වතු හිමියන්ට අද තමන්ෙග්
ආදායම වැඩි කර ගැනීෙම් හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. එදා
ෙපොෙහොර ෙනොදාපු වතුවලට ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසා
ෙපොෙහොර දාලා තමන්ෙග් ඵලදාව ලබා ගැනීෙම් ශක්තිය ලබා
දුන්ෙන් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජයයි කියන එක
අපි සන්ෙතෝෂෙයන් ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා
අද ෙගොවියාෙග් ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි මතක් කරන්න
ඕනෑ, අද ගම් යා කරන ගාමීය පාලම් 1,000 ව ාපෘතියක් සඳහා
විශාල ආෙයෝජනයක් කරන්න රජය ෙයෝජනා කර තිෙබන බව.
ඒක ගාමීය ජනතාවට විශාල ශක්තියක්. ගම් නගරයට යා ෙවන
ෙකොට දියුණු වන්ෙන් ජනතාවයි. තමන්ෙග් ෙගදර නිෂ්පාදනය
කරන ඕනෑම ෙදයක් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගනැල්ලා, ඒවා
විකුණාෙගන ආදායම ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දය සකසා ගැනීමට ඒ
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ජනතාවට ඒ හරහා ශක්තිය ලැෙබනවාය කියන එකත් මතක්
කරන්න ඕනෑ.
ගරු
නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි,
ආර්ථික
සංවර්ධන
අමාත තුමාෙග් පතිපාදන හරහා කවදාවත් නැති විධියට අද ගෙම්
සායනය හැෙදනවා. මාත් ෙසෞඛ ෛවද නිලධාරිවරියක
හැටියට වැඩ කළා. ඒ කාලෙය් ඉතාම අඩු පහසුකම් සහිතව
අම්මලා ෙදතුන්සියයක් පරීක්ෂා කරන්න අපට සිදු වුෙණ් තනි
කාමරයකයි. ඒවාෙය් වැසිකිළි පහසුකම් පවා තිබුෙණ් නැහැ.
නමුත් අද වන ෙකොට ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතයත් එක්ක ගැෙටන්න
පුළුවන් විධියට, තරග කරන්න පුළුවන් විධියට ගුණාත්මක
පහසුකම් ඇති සායන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ඉදි
ෙවමින් පවතිනවාය කියන එකත් අප සන්ෙතෝෂෙයන් මතක්
කරන්න ඕනෑ. අද ජන ජීවිතය උසස් ෙවලා. ජනතාව අද විවිධ
පහසුකම් යටෙත් තමන්ට අවශ ෙසේවය ලබා ගැනීමට හුරු පුරුදු
ෙවලා සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද පවතින කාර්ය බහුල
සමාජය තුළ අපි දකිනවා, ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැඩි ෙවලා
තිෙබන ආකාරය; මානසික ආතතිය වැඩි ෙවලා තිෙබන ආකාරය.
ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ දියුණු කිරීම සඳහා ගම්වල ඇවිදින මංතීරු
හැදීම අද ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. බලන්න, අද රජය ෙකොතරම්
දුරට ඉදිරියක් ගැන හිතනවා ද කියලා. එක පැත්තකින්,
ජනතාවෙග් නිෙරෝගිභාවය සුරකින්න, ඒ වාෙග්ම ජනතාවෙග්
මානසික තෘප්තිය ඇති කරන්න රජය කටයුතු කරනවා.
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ තත්ත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීෙම්
අරමුණකින් ඇවිදින මංතීරු බිහි කිරීම ඉතාම පශංසනීය
කටයුත්තක් හැටියට අපි දකිනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය තුළින් ශම බල
කාය ශක්තිමත් කරන්න අද පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් අධ ාපනය දියුණු කරන්න කටයුතු කරනවා. පාසල්
1,000ක් සංවර්ධනය කිරීෙම් පතිලාභය ලැෙබන්ෙන් ගෙම්
ජනතාවටයි. ගෙම් දරුවන්ට ගෙම් ඉඳෙගන පහසුකම් සහිතව
තමන්ෙග් අධ ාපනය සාර්ථක කර ගන්න හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම පුහුණු ශමිකයන් ෙම් රටට දායාද කරන්න කටයුතු
කරනවා. ෙවෙළඳ ෙපොළට ගැළෙපන විධියට ශමිකයන් බිහි කිරීම
සඳහා රජය අද කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරෙගන
යනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව්දී මම සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා වාෙග්ම,
පෙහේ ශිෂ ත්වය අෙහෝසි කරන්න ගරු
අධ ාපන ඇමතිතුමා ගත්තු තීරණය සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂඥ
ෛවද වරියක හැටියට මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. චූටි
ළමයින්ෙග් ඔළුවලට අනවශ බරක් පෙහේ ශිෂ ත්වය මඟින්
ෙයදීම නිසා දරුවන්ෙග් මනස විකෘති ෙවලා ඔවුන්ට අධ ාපන
කටයුතු සාර්ථකව කර ගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
මාත් පෙහේ ශිෂ ත්වය අසමත් ෙකෙනක්. නමුත් මම මෙග් ජීවිතය
සාර්ථක කර ගත්තා. මම ෛවද වරියක් වුණා; විෙශේෂඥ
ෛවද වරියක් වුණා. පෙහේ ශිෂ ත්වය කියන්ෙන් අනවශ බරක්
මනසට ෙයදීමක්ය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න
ඕනෑ. ගාමීය ජනතාව ශක්තිමත් කරන්න, දුප්පත්කම තුරන්
කරන්න, සංවර්ධනය සැලසුම් සහගතව ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙම්
වාෙග් අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්,
නිෙයෝජ අමාත වාෙග්ම, ෙජ ෂ්ඨ අමාත ගරු ආචාර්ය සරත්
අමුණුගම මැතිතුමාටත්, ෙල්කම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර
මැතිතුමා ඇතුළු මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් සියලුම
නිලධාරිතුමන්ලාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් ෙම්
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
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[අ. භා. 12.10]

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පළමුෙවන්ම ඇෙමරිකාෙව්
හිටපු තුන්වැනි ජනාධිපතිවරයා වන ෙතෝමස් ෙජෆර්සන් මූල
පද්ධතිය ගැන කරපු පකාශයක් කියන්න මා කැමැතියි.
"ස්ථාවර යුද හමුදාවකට වඩා බැංකු ආයතන රෙට් නිදහස් දිවි
පැවැත්මට අනතුරුදායක යැයි මම කල්පනා කරමි. පළමුව
උද්ධමනය තුළින් ද ඉන් පසු අවපාතය තුළින් ද රට තුළ සංසරණය
වන මුදල් ෙනෝට්ටුවල අගය පාලනය කිරීමට යම් විෙටක
ඇෙමරිකානු ජනතාව බැංකුවලට ඉඩ දුනෙහොත්, බැංකු සහ ඒ වටා
වර්ධනය වන ව වස්ථාපිත ආයතන විසින් ෙදමාපියන් සටන්
ෙකොට දිනා ගත් ෙද්ශය තුළ තම දරුවන් උන්හිටිතැන්වලට පවා
අයිතියක් නැති බව වටහා ගන්නා දිනය දක්වා ජනතාව සතු
සියලුම ෙද්ෙපොළවලට ඇති අයිතිය ඔවුන්ට අහිමි කරනු ඇත."
ඒ විධියට එතුමා පකාශ කර තිෙබනවා.
ෙතෝමස් ෙජෆර්සන් නම් ඇෙමරිකාෙව් හිටපු තුන්වැනි
ජනාධිපතිවරයා එදා ඇෙමරිකාෙව් තත්ත්වය ගැන කියපු ෙද් ෙම්
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සත බවට පත් වී තිෙබනවා. 2008 දී
ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති වුණා; ෙගෝලීය ආර්ථික
අර්බුදයක් ඇති වුණා. ඒ ෙවලාෙව් ඇෙමරිකාෙව් සිද්ධීන් කිහිපයක්
ඇති වුණා. ඒ මූල පද්ධතිය තුළ තිබුණු වංචා සහ විවිධ පශ්න
නිසා Lehman Brothers කියන ෙලොකු මූල ආයතනයක් කඩා
වැටුණා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ෙලොකුම රක්ෂණ සමාගම, AIG
කියන insurance company එක කඩා වැටුණා. It went bankrupt.
ඒ වාෙග්ම ඇෙමරිකානු පුරවැසියන් දහස් ගණනකෙග්, මිලියන
ගණනකෙග් රැකියා නැති වුණා. නිවාස ෙද්ෙපොළ අහිමි වුණා. ඒ
වාෙග් විශාල පශ්න ඇති වුණා ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ.
ෙම් තත්ත්වය ඇති වන්න පධාන ෙහේතුව වුෙණ් ෙමොකක්ද?
එදා ෙතෝමස් ෙජෆර්සන් කියපු ඒ ටික හරියටම ගැළපුණා. එතුමා
එදා කිව්ෙව්, මූල විනය කඩ වුණාම රෙට් ජීවත් වන
මහජනයාෙග් සියලුම ෙද්ෙපොළ, නිවාස, අයිතිවාසිකම් ඇතුළු
සියලු ෙදයක්ම නැති ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා කියන එකයි. 2008 දී
ඇෙමරිකාෙව් මූල තත්ත්වය කඩා වැෙටන්න ෙහේතු කිහිපයක්
තිබුණා. එකක් තමයි, ඒ මූල පද්ධතිය තුළ නිලධාරින්ෙග් විවිධ
ෙපෞද්ගලික න ාය පත තිබුණු එක. ඇලන් ගීන්ස්පන් එදා Federal
Reserve එෙක් Chairman. එෙහම නැත්නම් ඇෙමරිකාෙව් මහ
බැංකුෙව් අධිපති. ඇලන් ගීන්ස්පන් යටෙත් ෙසේවය කළා, චාල්ස්
කීටින් කියන ෙකෙනක්. චාල්ස් කීටින් කියන්ෙන් මූල වංචාවකට
හිෙර් ගිය ෙකෙනක්. එෙහම අෙයක් උපෙද්ශකවරයකු හැටියට
බඳවා ගත්තා. එතෙකොට ඒ නිලධාරින්ෙග් යම් කිසි අඩු පාඩුවක්
තිබුණා. ඒ මූල
පද්ධතිය පාලනය කරන නිලධාරින්
විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව වැඩ කරපු නිසා තමයි එදා ඇෙමරිකාවට
ඒ මූල අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුෙණ්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙරොබට් රූබින්
භාණ්ඩාගාරික ෙල්කම් ෙවන්න ඉස්සර Goldman Sachs කියන
මූල ආයතනෙය් සභාපති ධුරය දැරුවා. එෙහම ෙකනකු ආපසු
මහ බැංකුව වාෙග් තැනකට එනෙකොට conflict of interest වාෙග්
පශ්න තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව්දී අවංකව ෙම් පත්වීම්වලට විරුද්ධව
ෙපනී සිටි සමහර අය, ෙබොක්ස්ලි ෙබෝන් වැනි අය - She went
against the derivative system. She spoke against it. But,
Brooksley Born was not given a hearing because there was
vested interest. That was one of the biggest problems.
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ඒ කාලෙය් ලැරී සමර්ස් කියන Treasury ෙල්කම්ට ෙඩොලර්
මිලියන 20ක් hedge fund එකකින් මුදල් ෙගවා තිබුණා,
උපෙද්ශකවරයකු හැටියට. Goldman Sachs, Morgan Stanley,
Lehman Brothers, Merrill Lynch, J.P. Morgan වැනි ආයතන,
ඒ පධාන මූල multinational ආයතන තමයි එදා ඇෙමරිකාෙව්
ආර්ථිකයම විනාශ කරන මූලික ෙහේතුව බවට පත් වුෙණ්. ඒක
ලංකාවත් එක්ක සම කරලා බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙතෝමස්
ෙජෆර්සන් එදා කියාපු ෙද් ලංකාවටත් අද ගැළෙපනවා කියලා මා
හිතනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තමයි
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශය තිෙබන්ෙන්. මූල කටයුතු
සිදු වන්ෙන් එතුමා යටෙත්යි. එතෙකොට එතුමාට ෙලොකු වග කීමක්
පැවෙරනවා, අද මූල අංශෙය් වංචා සහ රටට හානි කරන
පතිපත්ති ෙකොයි තරම් කියාත්මක ෙවනවා ද කියලා හිතලා
බලන්න. ඒක තමයි මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් වැය
ශීර්ෂ යටෙත් මම අද කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අද ඒවා
සුළු පරිමාණෙයනුත් සිදු ෙවනවා; මහා පරිමාණෙයනුත් සිදු
ෙවනවා.
දැන් බලන්න, ජනාධිපතිතුමාෙග්ම පෙද්ශෙය්, එතුමාෙග්ම
ගෙම්, තිස්සමහාරාම පෙද්ශෙය් ලුමිනස් ඇඩ්වටයිසින් පයිවට්
ලිමිටඩ් කියලා - හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් - ponzi
scheme එකක් තිෙබනවා. ෙම් ලුමිනස් ඇඩ්වටයිසින් පයිවට්
ලිමිටඩ් ආයතනය යටෙත් අම්බලන්ෙතොට, වලව්ව පෙද්ශෙය්
පැෙනෝරා ඇඩ්වටයිසින් පුද්ගලික සමාගම කියලා ආයතනයක්
හදාෙගන, දැන් මාස හයකට වැඩි කාලයක් තුළ ඒ පෙද්ශෙය්
ඉන්න අහිංසක මිනිසුන්ෙග් මුදල් රුපියල් ලක්ෂ ගණනක්, ෙකෝටි
ගණනක් එකතු කර ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. ෙලොකු
ෙපොලියක් ෙදනවා කියලා ඒ මුදල් ආෙයෝජනය කරන්න පටන්
ගත්ෙත් කවුද? අහිංසක ෙපොලිස් නිලධාරින්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවල ඉන්න නිලධාරින්, රජෙය් නිලධාරින්, ෙගොවීන්, ෙපොදු
ජනයා තමන්ෙග් තිෙබන මුදල් ටික ෙම් ආයතනෙය් දැම්මා. මාස
හයකට වැඩි කාලයක් මහ බැංකුවට ෙම්ක පාලනය කරන්න බැරි
වුණා. මහ බැංකුව තමයි ෙම්ෙක් regulator. නමුත් ඒක හරියට
සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ෙම් සියල්ල ඉවර ෙවන ෙකොට දැන් මහ
බැංකුෙවන් දැන්වීමක් පළ කරනවා, ෙම් ආයතනයත් එක්ක
ගනුෙදනු කරන්න එපායි කියලා. නමුත් දැන් කාලය පැනලා
ඉවරයි. දැන් බලන්න, ඒ මිනිසුන්ෙග් කන කර උකස් කරලා,
ෙද්ෙපොළ උකස් තියලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ විශ්වාසයක් ඇතුව එතැන
මුදල් ටික දැම්මාම, ඒ මිනිස්සු එතැනින් ඉවරයි. ෙතෝමස්
ෙජෆර්සන් එදා කියපු කථාව ලංකාවට ගැළෙපන හැටි බලන්න,
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
අද මහ බැංකුවට බැරි ෙවලා තිෙබනවා, සක්විති ආයතනය,
ෙගෝල්ඩන් කී ආයතනය වැනි ponzi scheme ටිකවත් හරියට
නවත්වන්න. බලන්න, එක පැත්තකින් බලන ෙකොට ෙම් මහ
ෙලොකු වංචා සිදු ෙවලා තිෙබන ඒ ආයතන සියල්ෙල්ම ඒ ෙද් සිදු
ෙවන්ෙන් ෙම් පධාන මූල ආයතන පාලනය හරියට කරන්ෙන්
නැති නිසා.
මම අහෙගන සිටියා, අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ඉදිරිපත්
කළ තර්ක. එතැනින් අපට නැවත ෙපනී යන ෙදයක් තමයි
ෙමතැන මූල පාලනෙය් යම් කිසි පශ්නයක් තිෙබන බව.
"CIFL" කියන ආයතනය ගැන අෙප් මන්තීතුමා ෙම් ගරු
සභාෙව්දී කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එතැන ෙමොකක්ද වුෙණ්? මහ
බැංකුෙවන් පාලනය කරන Bank Supervision Department
එෙකන්, CIFL ආයතනය එෙහම පශ්නයක් තිෙබන ආයතනයක්
කියලා කිව්වාමත් ඒකට අදාළ කියා මාර්ග මහ බැංකුෙවන්
අරෙගන නැහැයි කියන එක ඉතා පැහැදිලියි. එතෙකොට එතැන
ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒ වාෙග් පශ්න සිදු වන ආකාරය බලන ෙකොට
එතැනින් අපට ෙපනී යන්ෙන්, ෙම් කමෙව්දය තුළ ඒ පධානීන්
තමන්ෙග් වග කීම් හරියට ඉටු කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක.

3217

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා]

ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ අමාත තුමා ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා
ෙයෝජනාවක් කරලා තිබුණා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක
සභාවක් පත් කරන්න කියලා, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල්
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්න කථා කරන්න. ෙමොකද, අපි COPE
වාර්තාෙවනුත් දැක්කා, ඒෙක් තිබුණු වැරදි ආෙයෝජන තීරණ
පිළිබඳව. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ඒ කළ ෙයෝජනාව මම
ස්ථීර කරනවා. ෙමොකද, අපට ෙවනම විෙශේෂ කාරක සභාවක්
අවශ යි, ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න. පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා,
යම් කිසි බලපෑමක් සිදු කර ෙම් රෙට් මුළු මූල පද්ධතියම විනාශ
කරන වැඩ පිළිෙවළක්, තමන්ට ඕනෑ විධියට ෙම් රෙට් මුළු
ධනයම යම් ෙකොටසකට විතරක් සීමා කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම්
මූල පද්ධතිය තුළම තිෙබන බව. එය ඉතාම පැහැදිලිව අපට
ෙපනී යනවා. බලන්න, conflict of interest කියන එක ගරු සරත්
අමුණුගම ඇමතිතුමනි. ඇෙමරිකාවට සිදු වුණු ෙද් ලංකාවට
සාෙප්ක්ෂව බැලුවාම, අපි දැක්කා, EPF එෙක් හිටපු පධානී, EPF
එෙක් ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරපු
කාලෙය් තමයි, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කරපු මුදල්
ෙකෝටි ගණනක් EPF එකට පාඩු වුෙණ් කියලා. ඊට පස්ෙසේ
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මහ බැංකුෙවන්ම උපෙදස් දීලා ඒ
පුද්ගලයාවම වාණිජ බැංකුවක උප සභාපති හැටියට පත් කරනවා.
ඒ වාණිජ බැංකුෙව් ෙකොටස් මහ බැංකුව හරහා EPF එෙකන්
ගත්ෙතත් ඒ කාලය තුළ. එතුමා යනවා, එෙහම බැංකුවක උප
සභාපතිවරයා හැටියට. බලන්න, ෙම් සියල්ලක්ම
එක
කණ්ඩායමක් පාලනය කරන හැටි! ඒ වාෙග්ම ඊට කලින් EPF
එෙක් හිටපු සභාපතිවරෙයක් එතැනින් අයින් ෙවලා යන ෙකොට
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? Ponzi scheme එකට සම්බන්ධ වුණු
තැෙපොෙබ්න් ෙහෝල්ඩිංස් සමාගමට යනවා, එතැන විධායක
නිලධාරිෙයක් ෙහෝ අධ ක්ෂවරෙයක්
හැටියට. 2008 දී
ඇෙමරිකාෙව් එෙහම සිදුවීම් සිදු වුෙණ්ත් එතැන විනිවිදභාවයක්
නැති නිසායි. එය ලංකාෙවනුත් පැහැදිලිව ඔප්පු ෙවනවා. ෙම් මූල
ආයතන තුළ පවතින කමෙව්දය තුළ යම්කිසි පාලනයක් කීප
ෙදෙනක් විතරක් ඇති කර ෙගන, තමන්ෙග් අෙත් ඒ පාලනය තියා
ගන්නවා කියන එක ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ෙම්ෙකන් ඔප්පු ෙවනවා
ෙන්ද?

Hon. Deputy Chairman, it is like the regulatory
authority joining in with the Ponzi scheme team. So, how
can you have a proper accountability in this system? This
is very scaring.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් රජය වංචාවක් කරනවා.
එක පැත්තකින් මහජනයාට වංචාවක් කරනවා. ෙම් කමෙව්ද
තුළ තමයි ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් කන කර - රත්රන් බඩු -,
නිවාස, ෙද්ෙපොළ හැම ෙදයක්ම එක එක ආයතනවලට උකස්
කර මිනිස්සු හිඟමනට පත් ෙවලා ඉන්ෙන්. රාජ ආයතනවලින්
ෙම් පධාන මූල ආයතනවලින් එක කණ්ඩායමක් ෙපෝෂණය
කරන්න; වරපසාදලත් කණ්ඩායමක් විතරක් සීමා කළ
පන්තියක් විතරක් ෙපෝෂණය කරන වැඩ පිළිෙවළ අන්තිමට
තීරණය වන්ෙන් ෙම් මූල
නීති-රීතිවලින්. මහින්ද
චින්තනෙයන් වරපසාදලත් පන්තියකට විතරක් වැඩ කරන එක
ෙමතැනින් සහතික ෙවනවා. දැන් රජය ෙගන යන ලිබරල්
පතිපත්තිය බලන්න. ෙම් ලිබරල් පතිපත්තිය හරහා ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? අද ෙම් රෙට් බාහිර වාණිජ ණය ගැනීෙම් කමය
සම්පූර්ණෙයන්ම ලිහිල් කළා. ෙම්ක ලිහිල් කළාට පසු
ෙමොකක්ද අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙම් රෙට් රාජ හා
ෙපෞද්ගලික බැංකුවලට විෙද්ශ ණය ගන්න පුළුවන්. වාණිජ
විෙද්ශ ණය ගන්න පුළුවන්. මූල ආයතනවලට ගිහින් විෙද්ශ
ණය ගන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් විෙද්ශ ණයවලින් ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? අද විෙද්ශ ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයන් විශාල

3218

වශෙයන් ෙම් රෙට් බැඳුම්කරවලට ආෙයෝජනය කරනවා;
භාණ්ඩාගාරික බිල්පත්වලට ආෙයෝජනය කරනවා. නමුත්
විෙද්ශ ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයන්ෙග් පරමාර්ථය ලංකාවට
උදවු කරන එක ෙනොෙවයි. එයාලා ෙකටි කාලීන ලාභයක්
ලබා ගන්න, වැඩි ෙපොලියක් ලබා ගන්න ආෙයෝජනය කරනවා
මිසක් අෙප් ෙසත සඳහා වැඩ කරන පිරිසක් ෙනොෙවයි. අද අෙප්
ණයවලින් සියයට 12ක්ම විෙද්ශ ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයන්ට
හිමි ෙවනවා; එයාලාට අයිති ෙවනවා. එක පැත්තකින් ෙම් රට
ෙදවන විජාතිකකරණයකට ලක් කරන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි
මහින්ද චින්තනෙයන් පැහැදිලිව ෙගන යන්ෙන් කියන එක
ෙම්ෙකන් ඔප්පු ෙවනවා.
සමස්ත ණය තුළ රජෙය් බාහිර ණය පැතිකඩ ෙදස බැලුවාම
අෙප් බාහිර ණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට අනුපාතයක් හැටියට external debt-to-GDP ratio - සියයට 36යි. විෙද්ශ අනුගහය
ෙනොවන හා වාණිජ ණය පමාණය බලන විට 2005 දී විෙද්ශ
අනුගහ ෙනොවන සහ වාණිජ ණය අනුපාතය සියයට 7යි. අද වන
විට යුද්ධය ඉවර ෙවලා ඒ වාණිජ ණය සහ අනුගහ ෙනොවන ණය
අෙප් මුළු ණයවලින් අනුපාතයක් හැටියට සියයට 47යි.
ගරු ඇමතිතුමාට මතක ඇති, අයිස්ලන්තෙය් වුණු ෙද්.
අයිස්ලන්තෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? 2008 එදා ෙගෝලීය ආර්ථික
අර්බුදය ඇති වන විට එෙහේ රැකියා මිලියන ගණන් නැති වුණා.
මහජනයාෙග් නිවාස ආදී ෙද්ෙපොළ සියලු ෙදයක්ම අහිමි වුණා.
ෙකොෙහොමද ඒක වුෙණ්? අයිස්ලන්තෙය් විෙශේෂෙයන්ම
multinational මූල ආයතනවලට පාලනයකින් ෙතොරව මූල
නිදහස ලබා දුන් නිසා එයාලා ඒ රට ආකමණය කළා. ඒ රට
ආකමණය කරලා අයිස්ලන්තෙය් බැංකු තුනක්ම ෙඩොලර් බිලියන
120ක් විෙද්ශ ණය වශෙයන් අරෙගන තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම
ඒ අරෙගන තිබුණු ණය, අයිස්ලන්තෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට
වඩා දහ ගුණයක් වැඩියි. අද ලංකාවත් ඒ මට්ටෙම්මයි සිටින්ෙන්
කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ. ණය ගත්තාට වරදක් නැහැ.
කවුරුත් ණය ගන්න ඕනෑ. රටක් ණය ගන්න ඕනෑ. නමුත් ණය
ගන්නෙකොට ඒවා ෙගවන්න පුළුවන් ද කියන ශක්තිය අපට
තිෙබනවා ද කියා බලාෙගනයි අපි ණය ගත යුතු වන්ෙන්. ණය
ෙගවීෙම් හැකියාව ෙකොෙහන්ද අප ඇති කර ගන්ෙන්?
විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ණය ගන්නෙකොට අෙප් විෙද්ශ ආදායම්
මට්ටම ෙමොකක්ද කියන එක බලනවා ද? අද ෙම් රෙට් විෙද්ශ
ඉපයීම් මත තමයි අප විෙද්ශ ණයවලට යන්න ඕනෑ. 1977
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විවෘත ආර්ථිකය ආරම්භ කරපු
අවස්ථාෙව්දී ෙද්ශීය නිෂ්පාදන පද්ධතිය ශක්තිමත් කළා; අෙප්
අපනයන ක්ෙෂේතය දියුණු කළා. නමුත් ෙමොකක්ද අද තත්ත්වය?
අද මහින්ද චින්තනෙයන් පසු ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 2003
වන විට අෙප් කාලෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක්
හැටියට අපනයනය සියයට 33යි. නමුත් අද අපනයනය දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට සියයට 16යි. අපනයනය
කඩා වැෙටන විට අප ෙකොෙහොමද ෙම් විෙද්ශ ණය ආපහු
ෙගවන්ෙන්? අප ඒ හැකියාව හදා ගන්ෙන් ඉස්මතු කර ගන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එක ආණ්ඩුව තවමත් කල්පනා කර නැහැ.
මෑතක සිට අපට දක්නට තිෙබන පවණතා ඉතාම අශුභවාදීයි.
කාර්මික අපනයනය ගිය වසෙර් සියයට 7.7කින් අඩු වුණා. දැන්
කාර්මික අපනයනය සියයට 13කින් කඩාෙගන වැෙටනවා. තව
කාරණයක් බලන්න. ෙම්ක ෙපෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එක
කාලයක ලංකාව පුරාම ෙනොෙයකුත් එකතු කිරීම් මධ ස්ථාන
පිහිටුවා තිෙබනවා අපි දැක්කා. දියර කිරි එකතු කරන මධ ස්ථාන
තිබුණා. එෙහම නැත්නම් රබර් කිරි එකතු කරන මධ ස්ථාන
තිබුණා. දැන් අපි වැඩිෙයන්ම දකින්ෙන් ෙමොකක්ද? මුතා එකතු
කරන මධ ස්ථාන. ෙමොකද, රජෙය් ෙරෝහලකට ගියාම ෙල්
පරීක්ෂා කරන, මුතා පරීක්ෂා කරන කිසිම ෙසේවයක් ඉටු ෙවන්ෙන්
නැහැ. නමුත් දැන් රට තුළ තිෙබන්ෙන් අන්න ඒ වාෙග් ආයතන.
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අෙප් රෙට් සංවර්ධනයක් තිෙබනවා ද කියලා අපට ෙම්වායින් හිතා
ගන්න බැහැ.
ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, අදත් මම පත්තෙර් දැක්කා
ආණ්ඩුව විෙද්ශ ණය වශෙයන් - bonds වශෙයන්- ෙඩොලර්
මිලියන 1,000ක් ගන්න යනවා කියලා. ඒවා ගන්ෙන් ෙමොකටද?
දැනට තිෙබන අෙප් ණය පමාණය ෙඩොලර් බිලියන 28,441ක්
ෙවනවා. ඒ සඳහා වර්ෂයකට ෙපොලිය විතරක් ෙඩොලර් බිලියන
1.4යි. අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, තව ෙඩොලර් බිලියනයක්
ගන්න යනවා කියලා. ඒ ගන්න ණය ඇති කලින් ගත් ණයවල
ෙපොලිය විතරක් ෙගවන්න. ෙම් රෙට් ආෙයෝජනයක් සිදු ෙවන්ෙන්
නැහැ. ෙඩොලර් ෙකෝටි ගණනක, බිලියන ගණනක ණය ගන්ෙන්
කලින් ගත් ණය ආපහු ෙගවන්න කියන එක ෙම්ෙකන් ඉතාම
පැහැදිලියි. ගන්න ණයවලින් ආෙයෝජනයක් සිදු ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහේද කියන එකත් පැහැදිලි නැහැ. අධ ාපනය සඳහා
ආෙයෝජනයක් සිදු ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, ෙසෞඛ සඳහා සිදු
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, මහ ජනයාෙග් සුබසිද්ධිය සඳහා සිදු
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණයත්
කියන්න කැමැතියි. මෙග් තර්කය ෙවන්ෙන් ෙම් මූල පද්ධතිය
තුළ විනිවිදභාවයක් නැහැ කියන එකයි. ෙම්ක ෙකළින්ම පාලනය
කරන්ෙන් යම් කිසි කණ්ඩායමක් කියන එක කියන්න පුළුවන්.
ආයතන කිහිපයක් ශක්තිමත් කරන්න වැඩ කරන, වරපසාද ලත්
පිරිසක් තවත් ෙපෝෂණය කරන්න යම් කිසි න ාය පතයක් තිෙබන
බව පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. අපි සාමාන ෙයන් කියනවා, ෙම් රෙට්
සියලුම ආදායම්වලින් අඩකට වඩා ලබන්ෙන් ධනවත් පවුල්
සියයට 20ක් වන අතර, දුප්පත්ම පවුල් සියයට 20කට හිමි
ෙවන්ෙන් ආදාම්වලින් සියයට 4ක්, 5ක් කියලා.
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ෙමොකක්ද කියලා බලන්න. "Forbes" Magazine එක මම දැක්කා.
අපත් ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ, ඒ සඟරාෙව් තිෙබනවා ලංකාෙව්
ෙපොෙහොසත්ම පුද්ගලයා වන ධම්මික ෙපෙර්රා මහතාට ෙඩොලර්
බිලියන 550ක වත්කමක් තිෙබනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් මුළු
රෙට් තිෙබන ජාතික ධනෙයන් සියයට 1ක් එක පුද්ගලෙයකුට
හිමි ෙවලා තිෙබනවා. එතුමන්ලාෙග් හැකියාව මත ඒ අය ඒ ධනය
ෙසොයා ෙගන ඇති. ඒ වාෙග්ම ෙසෝලි කැප්ටන්, හැරී ජයවර්ධන,
හැරී ෙසල්වනාදන්, මෙනෝ ෙසල්වනාදන් යන අය ගැනත් ඒ
ෙෆෝබ්ස් සඟරාෙව්ම කියනවා. ෙම් රෙට් ඉන්න පධාන
ව ාපාරිකෙයෝ 20 ෙදෙනකුට සාමාන ෙයන් අෙප් ජාතික
වත්කමින් සියයට 5ක් විතර හිමි ෙවනවාය කියන එක ඒ සඟරාෙව්
කියැෙවනවා. ෙම් රෙට් ජාතික වත්කමින් සියයට 5ක් ඒ 20
ෙදනාට හිමි ෙවනවා කියන එෙකන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා මම ෙම්
කාරණය කියන්න කැමැතියි. මහින්ද චින්තනය යටෙත් අය වැය
වාර්තා 9ක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මුළු ජනගහනය
වන මිලියන 20ක ජනගහනෙයන් සියයට 1ක් කියන්ෙන් ලක්ෂ
ෙදකක පිරිසක් ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් පවුල් 50,000යි.
සාමාන ෙයන් පවුලකට 4 ෙදෙනක් ගණෙන් බැලුවාම පවුල්
50,000ක් ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් රෙට් මුළු ජනගහනෙයන් සියයට
1ක් කියන්ෙන් පවුල් 50,000යි. අද ෙම් රෙට් තිෙබන මූල
පතිපත්තිය අනුව ෙම් රෙට් මුළු ධනෙයන් සියයට 40ක්, නැත්නම්
සියයට 50ක් අයිති ෙවන්ෙන් ඒ පවුල් 50,000ට කියලා මම
හිතනවා. ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් ඉතිරි සියයට 99ටම හිමි
ෙවන්ෙන් ජාතික ධනෙයන් ඉතිරි ෙකොටස පමණයි. ඒ සියයට 99
අද ණයකාරයන් බවට පත් කරලා, හිඟමනට පත් කරලා
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් මූල පතිපත්තිය මත
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පාලනය කිරීම හරහා ෙම් අවස්ථාෙව්
අපට ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් ෙම්ක එක් වරපසාද ලත්
කණ්ඩායමක් ෙපෝෂණය කරමින් දිගටම ෙගෙනන අය වැයක්
කියන එක. ස්තුතියි.

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! We need the consent of the House to
proceed without a lunch break.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

[අ.භා. 12.30]

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(மாண் மிகு

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human
Resources)

I propose that we should continue without a lunch
break.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Does the House agree?
ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Yes, Hon. Kabir Hashim, you can continue with your
speech now.
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් ආදායම් විෂමතාව දිහා බලන්න.
උදාහරණයක් විධියට මූල පාලනය හරහා සිද්ධ ෙවන්ෙන්

குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පථමෙයන්ම මම ෙම් කාරණය
කිව යුතුයි. මෙග් මිත කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමාෙග් කථාව අහෙගන
සිටියාට පස්ෙසේ මට හිතුණා, එතුමා ෙදවැනි වර කියැවීෙම්
විවාදෙය් දී කරපු කථාෙව්ත්, තුන්වැනි වර කියවීෙම් විවාදෙය් දී
කරපු කථාෙව්ත් කිසි ෙවනසක් නැහැ කියලා. ෙදවැනි වර
කියැවීෙම් විවාදෙය් දී එතුමා කරපු කථාව ඇතුළත් හැන්සාඩ්
වාර්තාව අරෙගන බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, ඒ කථාවම තමයි
තුන්වැනි වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දීත් කියලා තිෙබන්ෙන් කියා.
ෙම්ක ෙපොදුෙව් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන සම්පදායයක්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, 1977න් එහා පාර්ලිෙම්න්තු අය
වැය විවාද බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, තුන්වැනි වර කියැවීෙම්
විවාදෙය් දී තිෙබන්ෙන් එක් එක් ෙදපාර්තෙම්න්තු අරෙගන
ඇමතිවරුත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා නිශ්චිත පශ්න මතු කිරීම බව.
ඒ පශ්නවලට ඇමතිවරු උත්තර ෙදනවා. අපි ෙනොවැම්බර් මාසෙය්
21 වැනිදා ඉඳලා අද වන තුරු අය වැය පිළිබඳව කථා කරනවා.
ඔක්ෙකොම කථා කරන්ෙන් කාරණා තුන, හතරක් පිළිබඳවයි. ඒ
විධියට කාලය ගත කරලා රජය දවසකට විශාල මුදල් පමාණයක්
වියදම් කරනවා. ඊ ළඟ වතාෙව්දීවත් පක්ෂ නායකයින්ෙග්
රැස්වීෙම්දී සියලුම ෙදනා එක්කහු ෙවලා අඩුම ගණෙන් අය වැය
විවාදයක්වත් ටිකක් ඉහළ මට්ටමකට අරෙගන යෑම පිළිබඳව කථා
කරන්න ඕනෑය කියලා මම හිතනවා. අය වැය ෙදවැනි වර
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[ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා]

කියැවීෙම් විවාදෙය් දී තමයි පතිපත්ති ගැන සාකච්ඡා කරන්ෙන්;
අය වැය ෙයෝජනා ගැන විෙව්චනය කරන්ෙන්. තුන්වැනි වර
කියැවීෙම් විවාදෙය් දී කරන්ෙන් එක් එක් අමාත ාංශ පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීමයි. අද කිසිම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ගැන විවාදයට
ගත්ෙත් නැහැ ෙන්. අපි ආණ්ඩුව වශෙයන් විපක්ෂෙයන් අෙප්ක්ෂා
කරන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. භාණ්ඩාගාරය යටෙත් ෙදපාර්තෙම්න්තු
ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ එක් එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් අරෙගන
කරුණු පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. අෙප් විපක්ෂෙය් සමහර
මන්තීවරුන්ෙග් කථා සාධාරණයි. සමහර කථා අසාධාරණයි.
සමහර ඒවා සංවර්ධනාත්මකයි. සමහර ඒවා විනාශකාරියි;
පදනමක් නැති කථා. මම එක් එක් කථාව ගැන ෙවන ෙවනම
කියන්ෙන් නැහැ. එක කථාවක් අරෙගන බලමු. කිසිම
සංවර්ධනයක් නැතැයි කියලා දැන් නිගමනයකට බැස්සා.
ෙලෝකෙය් ඉන්න කිසිම ආර්ථික විද ාඥෙයකු ෙම් කාරණය
පිළිගන්න ෙදයක්ද? නැහැ ෙන්.
මෙග් මිත අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා පශ්නයක් මතු
කළා, අධ ක්ෂවරෙයකු හා නිෙයෝජ අධ ක්ෂවරෙයකු දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් ගණන් හිලවුවල ෙපොඩි ෙවනසක් ඇති කරලා
තිෙබනවාය කියලා. ඒක ඇත්තක් නම් අපි එය පරීක්ෂා කරලා
බලමු, එෙහම ෙවනවා ද කියලා. නමුත් ඒ ෙවනස ඇත්ත කියලා
හිතමු, වාසිය ඒ පැත්තට දාලා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් ගණන්
හිලවුවල ඒ ෙවනස හැටියට එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්, එක් තැනක
සියයට 5.4ක් ෙලස සටහන් තබා ඇති බවත් තවත් තැෙනක
සියයට 5.5ක් ෙලස සටහන් තබා ඇති බවත්. අපි ෙම් කථා
කරන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පවණතාව පිළිබඳව ෙන්;
economic trend එක; growth trend එකක් ෙන්. ඒක තිෙබනවා
ෙන්. ඒ නිසා සියයට එෙක් ෙවනස ඊට අදාළ නැහැ ෙන්. අපි ඒ
සම්පූර්ණ වාසිය එතුමාට දුන්නත් අද economic growth එකක්
තිෙබනවා ෙන්. ආර්ථික විද ාඥෙයෝ අෙප් රෙට් ඉන්නවා.
මාක්ස්වාදී ආර්ථික විද ාඥෙයෝ ඉන්නවා; නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික
විද ාඥෙයෝ ඉන්නවා. අලුතින් ආපු අෙප් කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමා
නව ලිබරල්වාදෙය් ඉඳලා සමාජ පජාතන්තවාදී පැත්තට ඇවිල්ලා
සිටිනවා. ඒක ෙලොකු සංවර්ධනයක්. ඒ වාෙග් විවිධ කට්ටිය
ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] හැබැයි, විවිධ වර්ගෙය්, විවිධ වර්ණවල
සියලුම ආර්ථික විද ාඥයින් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනයක්
තිෙබනවාය කියලා එක නිගමනයකට බැහැලා තිෙබනවා. ඒක
කවුරුත් පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නැහැ. එතැන ඉඳලා
තමුන්නාන්ෙසේලා තර්ක ෙගොඩ නඟන්න යන්න එපා. ඔබතුමන්ලා
එවිට අමාරුෙව් වැෙටනවා. මෙග් මිත මන්තීතුමාෙගන් මා ඉල්ලා
සිටින්ෙන්ත් එයයි. කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳ
කරුණු ටිකක් ඉදිරිපත් කළා. මම ඒක අගය කරනවා. නමුත් වැරැදි
පදනමක ඉඳලා අවසානෙය්දී ෙනොදැනුවත්කමින් වැරැදි
නිගමනයකට බහිනවා. ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න
එපාය කියලා කියනවා.
2006 ඉඳලා 2013 දක්වා සංඛ ා ෙල්ඛනඅරෙගන බලන්න.
සංවර්ධනයක් තිබුණා, එක වර්ෂයක් හැර. ෙලෝක ආර්ථික
අවපාතය තිබුණු වර්ෂෙය් අෙප් සංවර්ධන ෙව්ගය සියයට තුනටද
කීයටද බැස්සා. Average එක සියයට හයට වැඩියි. ෙම් කාරණය
ෙත්රුම් ගන්න. නිදහසින් පස්ෙසේ ෙනොකඩවා අවුරුදු අටක් ෙම්
වාෙග් සියයට හයක average එකක් තිබුණා. ෙම් වාෙග් සියයට
හයක average එකක් තිබුණු වකවානුවක් අෙප් රෙට් තිබුෙණ්
නැහැ. ඒක සත යක්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අකමැති
නිසා ඒක පිළි ෙනොෙගන ඉන්න එපා. එය සත නම් ඒ සත ය පිළි
ගන්න. එෙහම එකක් තිබුණා. ඒක ඇහැට කනට ෙපෙනනවාෙන්.
සංවර්ධනයක් නැතැයි කියලා කියන්න පුළුවන්කමක් ඇත්ෙත්
නැහැෙන්. ඒෙක් අඩුපාඩුකම් තිෙබන එක ෙවනම කාරණයක්.
පළමුවැනි කාරණය එයයි.
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ෙදවනුව මතු කරපු පශ්නය තමයි, ණය ගැනීෙම් පශ්නය. හැම
රටක්ම ණය ගන්නවා. වැඩිෙයන් ෙමතැන විෙව්චනයක් තිබුෙණ්
ෙම් සම්බන්ධෙයනුයි. ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිතුමා
ෙවලා හිටපු කාලෙය් ෙගනාපු Fiscal Management
(Responsibility) Act එක තිෙබනවා. ඒ පනත අනුව ඊට එහා
ආණ්ඩුවට යන්න බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට එහා අපිට වැඩිෙයන්
ණය ගන්න බැහැ. අපි ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් ඒ රාමුව තුළ
ඉඳෙගනයි. තර්ක කරන්න පුළුවන්, අපි ණය ගන්නවා වැඩියි
කියලා. ඇයි වැඩිෙයන් ණය ගන්න සිද්ධ වුෙණ්? අවුරුදු තිහක්
පමණ -1983 ඉඳලා 2009 දක්වා- සංවර්ධනයක් නැතිව
විනාශකාරී වකවානුවක් තිබුණාෙන්. ඒ කාලෙය් අෙප් ෙභෞතික
සම්පත් - physical resources - විශාල වශෙයන් විනාශ වුණා;
ස්වාභාවික සම්පත් විනාශ වුණා; මූල සම්පත් විනාශ වුණා;
මානව සම්පත් විනාශ වුණා. අවුරුදු 30ක් කියන්ෙන් ෙපොඩි
කාලයක් ද? Generation එකක කාලයක්. එම නිසා වැඩිපුර ණය
ගැනීෙම් අවශ තාවක් ඇති වුණා. මා පිළිගන්නවා, අපට දරන්න
පුළුවන් පමාණයට ණය ගන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව තර්කයක්
තිෙබනවා. ඒක නිවැරැදියි. ඒ විෙව්චනය සාධාරණයි. ණය ගන්න
එපාය කියලා කියන්ෙන් නැහැ. ණය ගැනීම අවශ යි.
දැන් අපට concessionary loans හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි
දැන් ඉහළ මට්ටමකට ඇවිල්ලා. Lower middle income level
එකට ආවාට පස්ෙසේ අපට සහනදායි ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි
මුලදී non-concessionary loans ලබා ෙගන තිබුෙණ් සියයට 7යි.
අවුරුදු 6කට ඉස්ෙසල්ලා ලබා ෙගන තිබුණු සහනදායි ෙනොවන
ණය පමාණය සියයට 7යි. අද ඒක සියයට 50 දක්වා ඉහළ ගිහින්.
දැන් අපට concessionary loans හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා
අපට වැඩි ෙපොලියට ණය ගන්න සිද්ධ වනවා.
ඊළඟට තවත් පශ්නයක් මතු කළා, පිට රට අඩු ෙපොලියට
තිබියදී ෙම් රෙටන් වැඩි ෙපොලියට ණය ගන්ෙන් ෙමොකද කියලා.
ඒ ගැන ෙදෙගොල්ලන්ටම තර්ක කරන්න පුළුවන්. මා කැමැතියි,
ෙකොන්ෙද්සි මත පිට රටකින් ණය ගන්නවාට වඩා ටිකක් වැඩි
ෙපොලියකට වුණත් රට තුළින් ණය ගන්න එකට. එය වාද කරන්න
පුළුවන් කාරණාවක්. මා හිතන්ෙන් එවැනි සංවර්ධනාත්මක
කරුණු ඉදිරිපත් පත් කළාට කමක් නැහැ කියලායි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විපක්ෂෙයන් මතු කරපු එක
කාරණාවක් තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට එය අප සැලකිල්ලට
ගත යුතු කාරණාවක්. ඒ කාරණය ගරු මන්තීවරු කිහිපෙදනකුත්
මතු කළා. ඒ කාරණය අෙප් ආර්ථිකෙය් තිෙබන මූල ක්ෙෂේතය financial sector එක- ගැනයි. මූල ක්ෙෂේතය අන් කවරදාකටක්
වඩා අද ඉදිරියට ඇවිල්ලා, ෙම්ක dominant. 1948 දී අපට නිදහස
ලැෙබන විට ආර්ථිකෙය් පධානිෙයෝ කවුද? අපි ඔක්ෙකොම සිටිෙය්
agricultural sector එෙක්. එෙහම නැත්නම් ඉඩම් හිමිෙයෝ landed gentry - තමයි රට පාලනය කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ එය
ෙවනස් වුණා. අද ඉඩම් නැහැ ෙන්. අද ඉඩම් හිමිෙයෝ කියලා
කට්ටියක් නැහැ. අද service sector එක තමයි ඉහළට ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන්. 1948 දී සියයට 60ක්ව තිබුණු කෘෂි ක්ෙෂේතය -ෙගොවි
ක්ෙෂේතය- අද සියයට 11ක් දක්වා පහළ වැටිලා. එදා සියයට
10ක්ව තිබුණු service sector එක අද සියයට 60 දක්වා වැඩි
ෙවලා. ආර්ථික රටාව සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙවලා. ආර්ථික
රටාව මුළුමනින්ම ෙවනස් ෙවලා. අලුත් ධනපති පන්තියක්
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්; අලුත් ස්තරයන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. රෙට්
ආර්ථික රටාව ෙවනස් ෙවලා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

Deal නිසා.
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ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

Deal පවා වැඩි වනවා. Financial sector එක එන ෙකොට
එෙහම තමයි. මෙග් මිත කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමාෙග් කථාව පටන් ගත්ෙත්ම ෙලෝක
ආර්ථික අර්බුදය ගැන කියමිනුයි. නව ලිබරල්වාදය ෙම් රටට
හඳුන්වා දුන්නු පක්ෂෙය් අද ඉන්න නායකෙයක් එදා හිටපු
නායකයාව විෙව්චනය කරලා කථා කරනවා. විෙව්චනය කරන
එක ෙහොඳයි. අපි අවුරුදු විසි ගණනක් තිස්ෙසේ එහා පැත්ෙත්
ඉඳෙගන කෑ ගැහුෙව් ඒකට ෙන්. නව ලිබරල් පතිපත්තිය තමයි
තවම යන්ෙන්. ෙම් රෙට්ම, මුළු ෙලොව පුරාම අඩු වැඩි වශෙයන් ඒ
පතිපත්තිය තිෙබනවා. මුළු ෙලෝකයම ෙලෝක ආර්ථිකය වැලඳ
ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ඒ යථාර්ථය පිළිෙගන, අෙප් රට සංවර්ධනය
කිරීෙම්, ස්වාධීන ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැඟීෙම් කටයුත්ත කිරීෙම්
අවශ තාව තමයි අෙප් රෙට් ජනතාවට තිෙබන්ෙන්. එතුමා කිව්ව
ආකාරයට නව ලිබරල් පතිපත්තිය ගැන අපි කවුරුවත් කියන්ෙන්
නැහැ. අපි privatization කරන්ෙන් නැහැයි කියලා පැහැදිලි
තීරණයක් ගත්තා. අපි බැලුෙව් රාජ අංශය ව ාප්ත කරන්නයි. අපි
රාජ අංශය ව ාප්ත කරලා තිෙබනවා; රාජ අංශෙය් අෙප්
ආෙයෝජන වැඩි කරලා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට අවුරුදු
25කට පමණ පස්ෙසේ ෙම් අවස්ථාෙව්දී තමයි, අෙප් public
investments වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක පමාණවත් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, 2005 ඉඳලාම, සරත් අමුණුගම
ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කරපු අය වැෙය් ඉඳලාම, මා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
ඉඳෙගනත් ෙතොර ෙතෝංචියක් නැතුව ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන
කාරණයක් තමයි -මෙග් විෙව්චනය තමයි- රජෙය් ආදායම වැඩි
කරන්ෙන් නැතුව ඉදිරිෙය්දී අපට විශාල පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න
සිද්ධ වනවාය කියන එක. ඒ ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන්
නැහැ ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කවුරුවත් ඒ ගැන කථා
කරනවාද? ඒ ෙගොල්ෙලෝ හිතන්ෙන් budget කියන්ෙන්
expenditure කියලායි. Budget කියන වචනෙයන්ම හැෙඟන්ෙන්
revenue පැත්තයි. Revenue පැත්ත ගැන කිසි ෙකෙනක් කථා
කරන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂෙයනුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ;
විපක්ෂෙයනුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. Revenue එක තමයි,
පශ්නය. ඉස්සර budget එක announce කරන තුරු radio එකට
කන දී ෙගන ඉන්නවා, බදු වැඩි ෙවලාද, නැද්ද, බදු වැඩි ෙවලාද,
නැද්ද කියලා දැන ගන්න. අද ෙලෝකය පුරාම ඒ සම්පදාය නැහැ.
අද ෙවනත් මාර්ගවලින් තමයි, ඒක සිද්ධ වන්ෙන්. නමුත් අෙප්
රජෙය් ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අපි විපක්ෂෙයන් ඉල්ලා
සිටිනවා, රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා
කියන්න කියලා. ඒ ගැන කවුරුවත් කියන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබන්ෙන් අපි කියන්න ඕනෑ
කියලාද?

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

නැහැ, නැහැ. විපක්ෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙන්.
විවාදයක් පවත්වන්ෙන් ෙමොකටද? අෙප් අෙප්ක්ෂාව ඒක ෙන්.
ෙහොඳ ඔළු තිෙබනවා ෙන් ඔය පැත්ෙත්. අපි සංවර්ධනාත්මක
ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙන්. ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා නම් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් අදහස් ඉදිරිපත්
කරනවා. මම ඒක පිළිගන්නවා. මම යළිත් වරක් කියන
කාරණාවක් තමයි, රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 13යි තිෙබන්ෙන් කියන එක. එය පමාණවත් නැහැ. බදු
සියයට 11ක් තිෙබනවා. අන් සියලුම ආදායම් තිෙබන්ෙන් සියයට

3224

2යි. අෙප් රට මධ ම මට්ටෙම් ආර්ථිකයක් සහිත රටක් බවට පත්
වුණාට පසුව, ෙලෝක ආර්ථික විද ාඥයන් පිළිගන්නා ෙදයක්
තමයි, අවම වශෙයන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් - GDP එෙකන්සියයට 18ක ආදායමක්වත් තිබිය යුතුයි කියන කාරණය. අපි
තවම සියයට 13ෙන් සිටින්ෙන්. ඒ අනුව සියයට 5ක පමණ
පරතරයක් තිෙබනවා. මම සියයට 18ක් කියලා කියන්ෙන් තිබිය
යුතු අවම අගය. ඒක ඊට වඩා වැඩි ෙවන්නට ඕනෑ. එෙහම නැති
වුණාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? රජෙය් ආදායම අඩු වුණාම ඒක
බලපාන්ෙන් සමාජෙය් පහළ තලයට. රජෙය් ආදායම අඩු වුණා
කියලා ඉහළ තලයට පශ්නයක් නැහැ. ඉහළ තලයට කිසි
පශ්නයක් නැහැ. එය අෙප් නිදහස් අධ ාපනයට බලපානවා; සමාජ
ෙසේවාවලට බලපානවා; ෙසෞඛ ෙසේවාවලට බලපානවා; අපි ෙදන
සහනාධාරවලට බලපානවා. එම නිසා රජෙය් ආදායම වැඩි කර
ගැනීම අවශ යි. ඒක පධාන කාරණාවක්. රජෙය් ආදායම වැඩි කර
ගැනීම ගැන විපක්ෂෙයන් ෙමොනවාවත් කිව්ෙව් නැහැ. ෙචෝදනා
කරයි. ඒක වෙමන් එන්න ඕනෑ ෙදයක්. මම එය යුඑන්පී එෙකන්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් තමයි, ඒ
ෙයෝජනාව එන්න ඕනෑ.
රජෙය් ආදායම් තත්ත්වය බැලුවාම තවම අෙප් indirect tax
එක සියයට 80යි; Direct tax එක සියයට 20යි. ෙම්ෙක් යම්
adjustment එකක් කරන්න කාලය ඇවිල්ලා. ඒක දැන්
ෙකෙරන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් නැති නිසා, මම ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් ඉඳෙගන විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරනවා.
ෙකොෙහන්වත් එන්ෙන් නැහැ ෙන්. එම නිසා වක බදු සියයට 80
අඩු කරලා, ඍජු බදු සියයට 20 වැඩි කරලා adjustment එකක්
කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] මට ෙවලාව නැහැ. හරි, හරි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

කියන එකම කරන ආණ්ඩුවක්.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න ෙකෝ. ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්
නැහැ ෙන්. මම කියන්ෙන් මහ ජනතාවට දැන ගන්න; කාටත් දැන
ගන්න. ෙම්ක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි, රහසක් ෙනොෙවයි. හැම
දාම කියන ෙදයක්. අපි ආණ්ඩු පක්ෂය තුළත් නිතර කථා කරනවා.
අපි ඒ ගැන එළි පිට කථා කරනවා. දැන් ෙම්ක රහසක් ෙනොවයි.
ඒක අවශ යි. ෙමොකද, ආදායම වැඩි ෙවනවා නම් ආණ්ඩුවට ෙන්
වාසි. ෙවන කාටද වාසි? තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙනොෙවයි, අපට ෙන්
වාසි. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි, මම කිව්ෙව්. තමුන්නාන්ෙසේලා
මහ ජනයාට දැනගන්න සර්ව සාධාරණ විෙව්චනයක් ඉදිරිපත්
කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න බැරි
ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික පතිපත්තියත් සමඟ හරස්ව
යනවා. ඒකයි, ඉදිරිපත් කරන්නට බැරි. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා
තමයි, අෙපන් හරිගස්වා ගන්න හදන්ෙන්. ඒ නිසා මම හිතනවා,
ඒක පධාන කාරණාවක් කියලා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මුල ක්ෙෂේතය ගැන
බලමු. Financial capital එක තමයි, නව ලිබරල්වාදෙය් තිෙබන
පධාන ලක්ෂණය. Service sector එක තමයි, ෙලෝකෙය් සියලුම
රටවල ආර්ථිකෙය් පධාන තැන ගන්ෙන්. අෙපත් ඒක තිෙබනවා.
මම හිතන්ෙන් අෙප් මධ ම බැංකුෙව් supervision පැත්ත අඩුයි.
ගරු කබීර් හාෂිම් මැතිතුමා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්
තිෙබන පශ්නයක් ගැන කිව්වා. මම හම්බන්ෙතොට ගිය ෙවලාෙව්
මට ෙගොවිෙයෝ ඇවිල්ලා ඒ ගැන කිව්වා. දැන් මාස ගණනක්
තිස්ෙසේ කිව්වා. අලුෙතන් "පැෙනෝරා" කියලා ආයතනයක් පිහිටුවා
තිෙබනවා, සියයට 25ක් ෙපොලිය ෙදනවා කියලා ෙගොවිෙයෝ ගිහින්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා]

ඒෙක් සල්ලි invest කරනවා. ඒවා මමත් පිළිගන්නවා. මාස
06කට පස්ෙසේ advertisement එකක් දාලා හරි යන්ෙන් නැහැ.
ආරංචි වුණාම, CID එක තිෙබනවා, ෙපොලීසිය තිෙබනවා- වහාම
ගිහින් අත් අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ. තවම අපි දන්ෙන් නැහැ ෙන්
ඒක පිටුපස්ෙසේ ඉන්න මිනිස්සු කවුද කියලා. ෙම් ගරු සභාව දැන
ගන්න ඕනෑ, ඒ මිනිස්සු කවුද කියලා. [බාධා කිරීමක්] දැන ගන්න
ඕනෑ. හැම තැනම තිෙබනවා. හැම තැනම අඩු වැඩි වශෙයන්
තිෙබනවා. ෙම්වා හැම දිස්තික්කෙය්ම තිෙබනවා. ඒක
පවණතාවක් - phenomenon එකක්- ෙවලා. Financial sector
එෙක් සිදු වන ෙද්වල්. Finance companies සහ
leasing
companies අද හතු පිෙපනවා වාෙග් ඇති ෙවනවා. ෙම්වා තමයි,
black economy යන තැන්. කළු ආර්ථිකයක් තිෙබනවා නම්, ඒවා
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා ෙසොයලා බලන්න ඕනෑ. ෙම්කට
තිෙබන එක විසඳුමක් තමයි, අෙප් ආර්ථිකෙය් taxation policy
එෙක්- [බාධා කිරීමක්] මා හිතන්ෙන් ගරු
මුදල් ඇමතිතුමා වශෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අෙප්
revenue houses තුන ගැන සඳහන් කළා. අය වැය ෙයෝජනාවලින්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, administrative reforms කරන්න
ඕනෑ කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආයතන තුන පිළිබඳව මීට වඩා
reforms කරලා, රජෙය් ආදායම වැඩි වීමට බලපාන tax evasion
නැති කරන්න ඕනෑ. Tax evasion එක තුළ ෙකළින්ම legal
evasion වාෙග්ම illegal evasion තිෙබනවා. Legal කියන්ෙන්,
නීත නුකූලව. නීත නුකූල ෙනොවන ආකාරයටත් බදු ෙගවීම මඟ
හරිනවා. ෙම් ෙදකම හරියට අල්ලා ගන්න ඕනෑ නම්, ෙම් ආයතන
තුන හරි මට්ටමට ෙගෙනන්න ඕනෑ. මම ඒ කාරණාව
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා. ෙමොකද, Opposition එෙකන්
ෙම්වා කියන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, please. You have
15 minutes.
[අ.භා. 12.45]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදෙය්දී අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර
මැතිතුමා සඳහන් කළ යම් කාරණා කීපයක් පිළිබඳව මට පුදුම
හිතුණා. ෙමොකද, රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා ෙපන්වා ෙදන එක විපක්ෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා
කියලා එතුමා කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම්ක නම්
විහිළුසහගතයි. [බාධා කිරීම්] අපට ආණ්ඩුව ෙදන්න. ඔබතුමන්ලා
ආණ්ඩුව දමා යන්න. රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගන්න බැරි නම්,
ආණ්ඩුව දමා යන්න. රජෙය් ආදායම වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා අපි ආණ්ඩුව අරෙගන ෙපන්වන්නම්. අපි ඒක ෙපන්වා
තිෙබනවා. අපි ආර්ථිකය හදලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා විපක්ෂෙයන් අහනවා
නම්, ආදායම වැඩි කරලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා
තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක මාර
ආණ්ඩුවක් ෙන්. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ වාෙග් ෙජ ෂ්ඨ
අමාත වරෙයක් වැදගත් අමාත ාංශයක වැය ශීර්ෂයන් යටෙත්
සංවාද කිරීෙම්දී ෙම් වාෙග් කිසිම වග කීමක් නැති පකාශ කරන
එක ගැන ලජ්ජයි. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලය
තුළම තමන්ෙග් ආදායම වැඩි කර ගන්න ආණ්ඩුවට බැරි ෙවලා
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තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වන ව වස්ථාවට අනුව
මුදල් සම්බන්ධෙයන් තීරණ ගන්ෙන්, වග කීම තිෙබන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. පසු ගිය කාලය පුරා මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශය මූල පාලනය සම්බන්ධෙයන් හැම කටයුත්තක්ම
කෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය අරෙගන ද? යුද්ධය අවසාන
ෙවලා සෑෙහන කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි. මූල පාලනය හරියාකාරව කළා නම්, ඒ
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙහොඳ තැනක ඉන්නවාද කියලා ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙගන් මම අහනවා.
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු
පිළිබඳව එතුමා කථා කළා. ෙදපාර්තෙම්න්තු විශාල පමාණයක්
තිෙබනවා. ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තු හරියාකාරව කටයුතු කරලා
තිෙබනවා ද කියලා මම අහනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි,
සාමාන ෙයන් ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳව බලපාන කරුණු
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික විද ාඥ ආචාර්ය ඉන්දජිත්
කුමාරස්වාමි මහතා පවසනවා, ඉදිරි වසර දහය පහෙළොව තුළ
සංවර්ධන උපාය මාර්ග පහක් මත ආර්ථිකය සකස් විය යුතුයි
කියලා. ඒ සංවර්ධන උපාය මාර්ග පහ ෙමොනවාද? රෙට් සාර්ව
ආර්ථිකය නිවැරදි ෙලස හැසිරවීම, නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම,
අධ ාපන පතිසංස්කරණ, තාක්ෂණික පුහුණුව, අපනයන ඉහළ
නැංවීම. ෙම් සාධක පහ පදනම් කර ෙගන ඉදිරි ආර්ථිකය
හසුරවන්න ඕනෑය කියලා ආචාර්ය ඉන්දජිත් කුමාරස්වාමි මහතා
කියනවා. ෙම් කරුණු පහ සාක්ෂාත් කර ගන්න ෙම් රජය කටයුතු
කරලා තිෙබනවා ද කියලා මම අහනවා. තවදුරටත් එතුමා
කියනවා, ෙද්ශපාලනයට වඩා ආර්ථිකයට මුල් තැනක් ෙදන්න
ඕනෑය කියලා. ජපානෙය්, ෙකොරියාෙව් සාර්ථකත්වය පිළිබඳව
එතුමා කරුණු දක්වා තිෙබනවා. එතුමා කියනවා, ෙද්ශපාලන
අවශ තා මත පදනම් ෙනොවූ පැහැදිලි ආර්ථික සැලසුම් කියාත්මක
කළ බැවින් ජපානය, ෙකොරියාව වාෙග් රටවල් දියුණු වුණා
කියලා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙපන්වා ෙදනවා, 1948 වර්ෂය වන විට
ශී ලංකාව ආර්ථිකෙය් ශක්තිමත්භාවය අතින් ෙදවැනි වූෙය්
ජපානයට පමණක් බව. ඒ වාෙග්ම 1960 දීත් ශී ලංකාව දකුණු
ෙකොරියාවට වඩා ඉහළින් සිටියා කියලා එතුමා පැහැදිලිව ෙපන්වා
දීලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අස්ථාවර පතිපත්ති
ආෙයෝජනය අෛධර්යවත් කරන බව අපි හැෙමෝම දන්නවා. ශී
ලංකාෙව් වර්තමාන ආෙයෝජන අනුපාතය දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස 30ක්, 35ක් දක්වා වැඩි වන්න
ඕනෑය කියලා ආර්ථිකය පිළිබඳ හසළ දැනුමක් තිෙබන
පුද්ගලයින් පකාශ කරනවා. ශී ලංකාව සිය ආදායම ඉක්මවා
වියදම් කරන බවත්, රුපියෙල් අගය අඩු වීෙමන් ශී ලංකා
ආර්ථිකෙය් තවදුරටත් උද්ධමනකාරී තත්ත්වයක් ඇති වන බවත්
ආචාර්ය ඉන්දජිත් කුමාරස්වාමි මහතා පැහැදිලිව කියලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මට කියන්න ඕනෑ වුෙණ්
ෙමයයි. අපි පසු ගිය කාලෙය් ණය ගත්තා. ශී ලංකාව ෙම්
ණයවලින් බහුතරයක් අරෙගන තිෙබන්ෙන් වාණිජ ණය
වශෙයනුයි. ඒ විශාල ෙපොලියකටයි. සියයට අටයි දශම ගණන්වල
ෙපොලියටත් ශී ලංකා රජය බැංකු ක්ෙෂේතය හරහා වාණිජ ණය
අරෙගන තිෙබනවා.
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය ගැන කථා
කරනවා මා අහෙගන සිටියා. ආර්ථිකය දියුණු වනෙකොට
පාථමික අංශය, ද්විතීයික අංශය, තෘතීයික අංශය වශෙයන්
ආර්ථිකෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ගණනය කරන බව අපි
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම කෘෂිකාර්මික අංශෙයන්, කාර්මික අංශෙයන්
සහ ෙසේවා අංශෙයන් ගණනය කරනවා. අපි දන්නවා,
කෘෂිකාර්මික අංශෙයන් කාර්මික අංශයට විතැන් වන්නට ඕනෑ,
කාර්මික අංශෙයන් ෙසේවා අංශයට විතැන් වන්නට ඕනෑ, එවිට
තමයි රෙට් ආර්ථිකය දියුණු වන්ෙන් කියලා. ඒ ආර්ථික න ායන්,
ෙක්න්ස් න ායන් පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ෙම් රෙට් ශම
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බල කාෙයන් සියයට 32ක්ම කෘෂිකාර්මික අංශෙය් නියැෙළන
අයයි. කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් නියැළුනත්, කෘෂිකර්මෙයන් ජාතික
ආර්ථිකයට ලැෙබන දායකත්වය දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 11ක් දක්වා පහත බැහැලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි. ශම බල කාෙයන් සියයට 32ක් කෘෂිකර්මාන්තෙය්
නියැෙලනෙකොට දායකත්වය සියයට 11යි. එෙහම නම් අපි ලබා
ෙගන තිෙබන ඵලදායීතාව ෙමොකක්ද?
ශී ලංකාෙව් අපනයන දිහා බලමු. සාමාන ෙයන් ෙම් අය වැය
සකස් කිරීෙම් දී බදු අය කිරීම් ගැන සඳහන් වන්නට ඕනෑ. එහි
කිසිම සැකයක් නැහැ. ඍජු බදු, වක බදු තිෙබනවා. දැන් සියයට
80ක් වක බදු, සියයට 20ක් ඍජු බදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක
ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙම් බදු සරල වන්නට ඕනෑ; සාධාරණ
වන්නට ඕනෑ. නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් බිහි කරන විධියට බදු අය
කරන්න ෙම් මුදල් අමාත ාංශයට මූල හැසිරීම සම්බන්ධෙයන්
විශාල වග කීමක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. ශී
ලංකාෙව් අපනයන ආදායම 2000 වර්ෂෙය් දී දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 32ක් ෙවලා තිබුණා. හැබැයි, ෙම්
වනෙකොට එය සියයට 17ක් දක්වා පහත වැටිලා තිෙබනවා. 2000
වර්ෂෙය් දී සියයට 32ක් වුණත්, අද සියයට 17ක් දක්වා පහත
වැටිලා තිෙබනවා. අෙප් නිෂ්පාදනවලින්
සියයට 53ක්ම
අපනයනය කරන්ෙන් යුෙරෝපා සංගමෙය් රටවල්වලටයි. අපි
යුෙරෝපයට බනිනවා; ඇෙමරිකාවට බනිනවා; ඒ අයව අෙප්
හතුෙරෝ විධියට සලකනවා. හැබැයි යුෙරෝපෙයන් තමයි
වැඩිෙයන්ම අෙප් අපනයන ටික ලබා ගන්ෙනත්. එෙහම නැත්නම්
ඇෙමරිකාෙවන්. ඉන්දියාව, ජපානය, චීනය යන රටවල් ඔක්ෙකොම
ගන්ෙනත් අෙප් අපනයනවලින් සියයට 10යි. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ආර්ථිකය හැසිරවීම පිළිබඳව අපට
පශ්න තිෙබනවා.
දැන් මහෙලොකුවට කියනවා, විරැකියාව සියයට 4 දක්වා අඩු
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඒකත් සංඛ ා ෙල්ඛනාත්මකව හරඹයක්
විධියටයි අපි දකින්ෙන්. සියයට 4ක් දක්වා විරැකියාව අඩු කළා
කිව්වත්, ෙමෙහේ කිසිම රැකියාවක් ෙසොයා ගන්න නැතිව අද මැද
ෙපරදිග ගිහින් දහ දුක් විඳින කාන්තාෙවෝ දහස් ගණනක්, ලක්ෂ
ගණනක් සිටිනවා. ඒ අය මැද ෙපරදිග රැකියා සඳහා ගිහින්
තිෙබන්ෙන් ෙමහි විරැකියාව අඩු නිසා ද? ෙවන කර ගන්න ෙදයක්
නැති නිසා තමයි ඒ අය ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ආර්ථිකය
හැසිරවීෙම්දී අෙප් රෙට් මූල කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන්
මුදල් අමාත ාංශයට මීට වැඩි වග කීමක් තිබිය යුතුයි කියලා මා
කියනවා. සමහර අවස්ථාවලදී ෙම් කටයුතු කරන ආකාරය දිහා
බැලුවාම, අර EPF, ETF ගනුෙදනු සම්බන්ධෙයන් බැලුවාම,
ඒවාෙය් විනිවිදභාවය සම්බන්ධෙයන් බැලුවාම, ඒ වාෙග්ම
SriLankan Airlines, Mihin Lanka වැනි ආයතනවල දිගින්
දිගටම ෙකෝටි ගණනක් පාඩු ෙවමින්
මුදල් වැළලී යාම
සම්බන්ධෙයන් බැලුවාම අපට විශාල පශ්න තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය්
පතිශතයක් වශෙයන් අපි ලබා ගන්නා ණය පමාණය 79යි කියලා
දැන් කියනවා. එක පැත්තකින් අෙප් රුපියල අවපමාණ ෙවලා
තිෙබනවා. එතෙකොට දැන් ෙගවන ණය පමාණෙය් ෙපොලී
අනුපාතය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් අපි
ඉතිහාසෙය් ණය ගත්තා වාෙග් සහනදායී කමවලට ෙනොෙවයි ණය
ලබා ගන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් අඩු ෙපොලියට ෙනොෙවයි ණය
ලබා ගන්ෙන්. ඉතා මෑතකදී ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව බැඳුම්කර
මත ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 750ක ණයක් නිකුත් කළා.
එහි ෙපොලී අනුපාතය සියය 8.875යි. එතරම් ඉහළ ෙපොලියකට
තමයි අපි ණය ලබා ගන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. ඉතින්
ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ තමයි අෙප් ෙම් ආර්ථිකය හසුරුවන්ෙන්.
ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමන්ලා
කියන විධියට විපක්ෂෙයන් අහෙගන කටයුතු කරන ආණ්ඩුවක්
ෙම් රටට ඕනෑ නැහැ කියා. විපක්ෂය විධියට අපට ෙපන්වා
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ෙදන්න පුළුවන්, ෙම් යන කමය වැරැදියි කියලා. අපි කියලා
තිෙබනවා EPF පශ්න සම්බන්ධෙයන් කමිටුවක් පත් කරන්න
කියලා. ඒ අරමුදල කියාත්මක කෙළේ ෙකොෙහොමද, ඒ
සම්බන්ධෙයන් ගනුෙදනු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා අපට දැන
ගන්න අවශ යි. ඒ වාෙග්ම සමහර අයථා ගනුෙදනු
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්
අපි කියපු විධියට ආණ්ඩුව කටයුතු කළා ද? ෙම් රෙට් සිදු වන
මූල විනාශය ගැන ෙපන්වා ෙදන්න අපට කිසිම අවස්ථාවක්
දුන්නා ද?
දැන් අපි දකින ෙදයක් තමයි, අෙප් රෙට් ගුවන් සමාගම් ලබන
පාඩුව. ආණ්ඩුව හැම තිස්ෙසේම කියනවා ෙපටල්වල, එෙහම
නැත්නම් ඉන්ධනවල මිල ඉහළ යාම නිසා ෙම්වායින් ලාභ
ලබන්න බැහැ කියලා. එතෙකොට Emirates ෙවන්න පුළුවන්;
KLM ෙවන්න පුළුවන්; Singapore Airlines ෙවන්න පුළුවන්;
ෙවනත් ගුවන් සමාගම් ෙවන්න පුළුවන්; ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙම්
ඔක්ෙකෝම පවත්වා ෙගන යන්ෙන් පාඩුවටද? ෙමතරම් ව ාප්ත
ෙවලා තිෙබන ෙම් ගුවන් සමාගම් පාඩුවට ද පවත්වා ෙගන
යන්ෙන්? එෙහම නැත්නම් ලංකාෙව් විතරක් ෙම් ගුවන් සමාගම්
ෙමතරම් පාඩුවක් ලබන්ෙන් ඇයි? ෙම්වා පිළිබඳව ආණ්ඩුව අපට
හරියට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් අපි
උපෙද්ශක කාරක සභාවලදී අහනවා. එතෙකොට පිළිතුරු ෙනොදී
ඒවායින් පැනලා යනවා. නැත්නම් ඒ ෙවලාවට ෙමොකක් ෙහෝ
ෙවනත් උත්තරයක් ෙදනවා. එෙහමත් නැත්නම් ෙමොනවා ෙහෝ
කියනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් ගරු
පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමාත් ගරු සභාවට එනවා. මා කියන්න
කැමැතියි, ෙමෙහම උත්තර දීලා නම් ෙම් පශ්න විසඳන්න බැරි
බව.
අද තමුන්නාන්ෙසේලා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගැන කථා
කරනවා. ෙම් ආණ්ඩුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බණිනවා, විෙද්ශ
රටවල් සමඟ වැඩිපුර ගනු ෙදනු කරනවාය කියලා. නැත්නම්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය විෙද්ශ රටවල ෙහන්චයියලා කියලා
කියනවා. හැබැයි, මා ආණ්ඩුෙවන් අහනවා, පසු ගිය කාලෙය්
නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ෙගොඩනඟන්න ෙම් ආණ්ඩුව අරෙගන
තිෙබන කියාමාර්ග ෙමොනවාද කියලා. ආණ්ඩුව ඒ සම්බන්ධෙයන්
අපව දැනුවත් කරාවි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පසු ගිය වර්ෂෙය් යූඑස් ෙඩොලර්
මිලියන 307ක කිරි පිටි සහ කිරි නිෂ්පාදන ෙම් රටට ෙගන්වා
තිෙබනවා. යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 22.7ක අල ෙගන්වා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 46ක මිරිස් ෙගන්වා තිෙබනවා.
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 29.5ක ෙලොකු ලූනූ ෙගන්වා
තිෙබනවා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3ක රතු ලූනු ෙගන්වා
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සහල් ෙගන්වා තිෙබනවා. අෙප්
රට සහල්වලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි කියලා කියනවා. නමුත් රුපියල්
මිලියන 2,030ක සහල් ආනයනය කර තිෙබනවා. පුරසාරම් කථා
කළාට, අපි සහලුත් තවම පිට රටින් ෙගන්වන ජාතියක් විධියටයි
ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම කුරක්කන් පවා පිට රටින් ෙගන්වනවා;
ඉඟුරු ෙගන්වනවා; ෙපොල් ෙතල් ෙගන්වනවා. ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 408ක ෙපොල් ෙතල් ෙගන්වා තිෙබනවා.
රුපියල් මිලියන 5,900ක හාල් මැස්ෙසෝ ෙගන්වා තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, වැඩිය කියන්න ඕනෑ නැහැ, ෙම් රෙට්
මුළු භූමි පමාණය ෙමන් විසිගුණයක මුහුදක් ෙම් රට වෙට්ටම
තිබිලාත් අපි ලුණුත් පිට රටින් ෙගන්වනවා. පසු ගිය වර්ෂෙය් ලුනු
ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් ෙගන්වා තිෙබනවා. ෙම් රටට අවශ
ලුනු පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 150,000යි. ඒෙකන් තුෙනන්
එකක්ම අපි පිට රටිනුයි ෙගන්වන්ෙන්. ෙමන්න, රාජපක්ෂ
ආණ්ඩුව නිෂ්පාදන ආර්ථිකය හදන හැටි.
ඊළඟට,
ෙසවනගල
සීනි
කම්හල
ෙපෞද්ගලික
ව ාපාරිකයකුෙගන් උදුරා ගත්තා. ඒක ෙනොෙවයිෙන් කරන්න
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තිබුෙණ්. තව නිෂ්පාදන ආයතන ඇති කරන එක ෙන්, කරන්න
තිබුෙණ්. නමුත් තවමත් ෙම් රටට අවශ සීනි පමාණෙයන් සියයට
අනූවකට වැඩිය ෙගන්වන්ෙන් විෙද්ශ රටවලිනුයි. ඒක තමයි
ඇත්ත. අපි ඒ සඳහා විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ෙවන් කරනවා ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ලංකාව
හදන්න පුළුවන් එකම කමය තමයි නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ඇති
කිරීම. ඒ සඳහා අපි ෙම් කමෙව්ද හරියට අනුගමනය කළ යුතුයි.
මූල කටයුතු හරියට කියාත්මක කළ යුතුයි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙපොඩි ළමයි පාවිච්චි කරන රබර්
කෑලි ටික පවා අද චීනෙයන් ෙගන්වනවා. රබර් අෙප් රෙට්
තිෙබනවා. අල්ෙපෙනති පවා පිට රටින් ෙගන්වනවා. අද ෙම් සියලු
ෙද්වල් පිට රටින් ෙගන්වනවා. Ceylon Wire Forming Company
කියලා ෙම්වා හදන ආයතනයක් පිටෙකෝට්ෙට් තිබුණා. ඒකත්
වහලා දැම්මා. අල්ෙපෙනති, paper clips ආදී ෙම් හැම ෙදයක්ම
දැන් පිට රටිනුයි ෙගන්වන්ෙන්. ලංකාෙව් ෙම්වා හදන්න තිබුණු
එකම කර්මාන්තශාලාව ඒකයි. ඒකත් වහලා දැම්මා. එෙහම නම්
ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවා දිරි
ගන්වන්නද? ඉන්දියාෙව් නම් කියනවා, “Be Indian; buy Indian”
කියලා. නමුත් අපි අෙප් රට ගැන හිතලා ෙම් විධිෙය් කමෙව්දයක්
අනුගමනය කරනවාද කියලා මා අහන්න කැමැතියි. තව ෙගොඩක්
ෙද්වල් කියන්න තිබුණත් කාලය මදිකම නිසා මා ෙම් ෙවලාෙව්
ඒවා කියන්න යන්ෙන් නැහැ.
අවසාන වශෙයන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය විධියට අපි
රජෙයන් ඉල්ලනවා, විපක්ෂයට බැණ බැණ ඉන්ෙන් නැතිව, ඒ
වාෙග්ම එක එක් ෙකනාෙග් චින්තන කියාත්මක කරන්ෙන් නැතිව
මූල පතිපත්ති මත සිට ආර්ථික න ායන් අනුගමනය කරමින්
කටයුතු කරන්නය කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 1.00]

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

ேவைலவாய்ப்

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
වර්තමාන නැගී එන කුරුණෑගල දිස්තික් නායකයා, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් අනාගත නායකත්වයට පියමං කරන අලුත්ම නායකයා,
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මම ඔබතුමාට සුබ පතනවා නායකයා
ෙවන්න කියලා. හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාත් හිනා ෙවවී ඒක
අනුමත කරන ආකාරය මට ෙප්නවා. එතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ
මට කථා කරන්න ලැබීම සතුටක්. එතුමාෙග් කථාව පුරාම මා
දැක්ෙක් අකිල විරාජ් කාරියවසම්ට එෙරහිව අකිල විරාජ්
කාරියවසම් කථා කළ ආකාරයයි. එතුමාෙග් කථාෙව් මුල හරිෙය් දී
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයත් සමඟ අපනයන ආදායම සන්සන්දනය
කරමින්
පටන් ගන්නවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයත් එක්ක
අපනයන ආදායම සියයට 16කට අඩු ෙවලා තිෙබන නිසා, එතුමා
ඒ සංඛ ා ෙල්ඛනය දැඩි ෙලස පාවිච්චි කරමින් ඒක විෙව්චනය
කළා. හැබැයි, ණය පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයත් එක්ක
සන්සන්දනය කරන ෙකොට ඒකට යම් යම් ආකාරෙය් ෙකොන්ෙද්සි
දමන්න එතුමා පෙව්ශම් ෙවනවා. ඊළඟට එතුමා පෙව්ශම් ෙවනවා,
විරැකියාව සියයට 4 වුණාට ඒ සංඛ ා ෙල්ඛනය වැරදියි කියන්න.
තමන්ට වාසි සංඛ ා ෙල්ඛන කථාෙව් මුලට ගන්නවා. ඒ
සංඛ ා ෙල්ඛන ගන්න ෙපොෙතන්ම තවත් සංඛ ා ෙල්ඛන අර ෙගන
ඒවා වැරදියි කියනවා. ඒකයි මම කිව්ෙව් "අකිල විරාජ්
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කාරියවසම්ට එෙරහිව අකිල විරාජ් කාරියවසම් කථා කළා"
කියලා. කථාෙව් මුල සහ අග එකිෙනකට පරස්පරයි. [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමා කථා කරන ෙකොට මම බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්
මහත්තයා. හැබැයි, ඒ එක්කම එතුමා එක කතන්දරයක් කියන්න
අමතක කරනවා. ඒ ෙමොකක්ද?
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අපනයන හරහාත්, සංචාරක
ව ාපාරය හරහාත් ෙවනත් විවිධ කාරණා හරහාත්, ලංකාවට
විෙද්ශ විනිමය ලැෙබනවා. අපි පුංචි කාලෙය් ෙත්, රබර් සහ
ෙපොල්වලින් තමයි ලංකාවට විෙද්ශ විනිමය වැඩිෙයන්ම ලැබුෙණ්.
ඊට පස්ෙසේ මම ෙද්ශපාලනයට එන කාලෙය්, -මීට අවුරුදු
විස්සකට, විසිපහකට කලින්- ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් කියන
අපනයනයන් පරද්දලා වැඩිෙයන්ම ලංකාවට විෙද්ශ විනිමය
ෙගනාෙව් ඇඟලුම් කර්මාන්තයයි. ඇඟලුම් කර්මාන්තය තුළින්
ලංකාවට විෙද්ශ විනිමය ෙගනා මුල් කාලෙය්, ලංකාවට විෙද්ශ
විනිමය ෙගනා ෙත්, රබර්, ෙපොල් වාෙග් වැවිලි ක්ෙෂේතයට පහරක්
ගහලා ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා පිහිෙටව්ෙව් ඇයි කියලා සමහර
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙලොකු විෙව්චනයක් කළා. අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය්
ඉන්න කාලෙය් සමහරවිට අෙප් පක්ෂෙයනුත් ඒ විෙව්චන කරන්න
ඇති. හැබැයි, අද ෙත්, රබර්, ෙපොල්වත්, ඇඟලුම් කර්මාන්තයවත්
ෙනොෙවයි ලංකාවට වැඩිෙයන් විෙද්ශ විනිමය ෙගන එන්ෙන්. අද
ලංකාවට වැඩිෙයන්ම විෙද්ශ විනිමය ෙගන එන්ෙන් පිට රට
ගිහිල්ලා වැඩ කරන අෙප් ආදරණීය රට විරුෙවෝයි. අපනයන
ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයත් එක්ක සන්සන්දනය කරන
ෙකොට ලංකාවට විෙද්ශ විනිමය ෙගන එන, ෙම් ෙර්ස් එෙක් දුවන
අෙනක් අය අමතක කරලා ඒක කරන්න එපා. අපනයනෙයන්
ලැෙබන ආදායම විෙද්ශ විනිමයට එකතු ෙවන ෙකොට දැන් විෙද්ශ
රැකියා කරන රට විරුවන් ෙම් රටට ෙගන එන පමාණයත් විෙද්ශ
විනිමයට එකතු ෙවනවා. සියයට හතළිස් ගණනකින් වැඩි ෙවලා
තිෙබන සංචාරක කර්මාන්තෙයන් එන විෙද්ශ විනිමය පමාණයත්
ෙම්කට එකතු ෙවනවා. හරියට ආර්ථික විද ාව පිළිබඳව
විශ්ෙල්ෂණය කරලා කථා කරනවා නම්, ඒ කාරණා එක්ක තමයි
කථා කළ යුතු වන්ෙන්. ෙම් කාරණය අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මන්තීතුමාත් දන්නවා. ෙම් කාරණය රන්ජන් රාමනායක
මන්තීතුමා කිව්වා නම් එතුමා ෙනොදන්නාකමට ඒක කිව්වා කියලා
මම පිළිගන්නවා. හැබැයි, අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා
ආර්ථික විද ාෙව් ෙම් කාරණය ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා. නමුත්
එෙසේ දැන ෙගනත් ෙද්ශපාලන පටු ෙකෝණෙයන් බලා ෙගන
අවශ ම කාරණය හංගලා තමයි කථා කරන්ෙන්. That is pure
hypocrisy. ෙමොකද, එතුමා දැන ෙගන තමයි ෙම්වා කථා
කරන්ෙන්. එතුමා ආර්ථික විද ාව ගැන යම් දැනුමක් තිෙබන
තරුණ මන්තීවරෙයක් බව මම දන්නවා. ඒක දැන ෙගන තමයි
හංගලා කථා කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, කාට හරි ඇස් ෙපෙනන්ෙන්
නැත්නම් එයා ගිහිල්ලා ෙමොකක් හරි වලක වැටුෙණොත්, එෙහම
නැත්නම් ෙමොකක හරි හැපුෙණොත් ඒ ඇස් ෙපෙනන්ෙන් නැති
නිසා කියලා අපි දන්නවා. එතෙකොට අපට තිෙබන්ෙන් එයාට උදවු
කරන්නයි. හැබැයි, ඇස් ෙපනි ෙපනී අන්ධයා වාෙග් ඉන්නවා නම්
එයාට ඇස් ෙපනීම ලබා ෙදන්න අපට බැහැ ෙන්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ෙහොර අන්ධෙයෝ.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)
ෙහොර අන්ධයන්ට ෙපනීම ලබා ෙදන්න අපට බැහැ. කාට හරි
කන ඇෙහන්ෙන් නැත්නම් අපට ෙබෙහත් අර ෙගන ෙදන්න
පුළුවන්; මැෂිමක් දමන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි ෙකොපමණ කිව්වත්
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ෙහොර බීරන්ට ඒක ඇෙහන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙකොර අයට
අත්වාරු ෙදන්න අපට පුළුවන්. ෙබොරුවට ෙකොරුන් වාෙග් ඉන්න
අය අපට ඇවිද්දවන්න බැහැ. ඇයි, ෙබොරුවට ෙන් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඇත්ත අන්ධෙයක්
ෙනොෙවයි; ෙබොරු අන්ධෙයක්. ඇත්ත බීෙරක් ෙනොෙවයි; ෙබොරු
බීෙරක්. ඇත්ත ෙකොෙරක් ෙනොෙවයි; ෙබොරු ෙකොෙරක්.
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් කාරණා දැන දැනම හංගනවා.
ඔබතුමාට මම තව එක කාරණයක් විතරක් කියන්නම්. ඒක
ඔබතුමා දැන දැනම හංගපු කාරණයක්. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, 1960 දී ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර්
142යි. 1960 ඉඳලා 2004 ෙවන ෙතක්, අවුරුදු 44ක් තිස්ෙසේ ඒක
පුද්ගල ආදායම වැඩි වුෙණ් ෙඩොලර් 920කින්. 2004 දී ඒක පුද්ගල
ආදායම ෙඩොලර් 1,063යි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට්
ජනාධිපති ෙවන ෙකොට, ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 920කින්
වැඩි ෙවන්න අවුරුදු 44ක් ගියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කරන
කමයට නම්, ඒ 920 අරෙගන 44න් ෙබදලා අවුරුද්දකට ෙමච්චරයි
කියලා ගත්ෙතොත්, යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙකොපමණ වැඩි
වුණා ද කියලා හිතාගන්න පුළුවන්. නමුත් මම එෙහම පටු
ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 2005 ඉඳලා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්
රට භාර ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා 2012 ෙවන ෙකොට ඒක පුද්ගල
ආදායම වැඩි වුණා, ෙඩොලර් 2,923ට. ෙම් අවුරුදු අටක කාලය
ඇතුළතදී 1,861කින් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වුණා. අවුරුදු 44දී
වැඩි වුණ පමාණය වාෙග් ෙදගුණයකින් ෙම් අවුරුදු අට තුළ ඒක
පුද්ගල ආදායම වැඩි වුණා, double වුණා. ෙම් කාරණය ගරු
අකිල විරාජ් මන්තීතුමා දන්නවා. දැන ෙගනත් ඒක හැංගුවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ආර්ථික දත්ත ෙකොයි විධියට
අරෙගන බැලුවත් ෙම් බව පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගය අරෙගන බලන්න. නිදහසින් පස්ෙසේ ෙමොන ආණ්ඩුව ෙම්
රෙට් ආණ්ඩු කළත්, පිට පිට සියයට 6කට වැඩි ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගයක් අවුරුදු හතක් තිස්ෙසේ එක දිගට පවත්වාෙගන ආපු එකම
රජය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජයයි. ඇයි, ෙම්
කරුණු දැන දැන හංගන්ෙන්? දැන් ෙකෙනකුට කියන්න පුළුවන්,
ඔය දියුණුව සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් කිව්වාට, මහ ෙපොළෙව් ඒවා
ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන් දකුෙණ් විතරයි ෙන් කියලා.
ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා මට පස්ෙසේ කථා කරනවා.
එතුමා ලියන විධියට, සූදානම් වන විධියට මට ෙත්ෙරනවා මට
පස්ෙසේ එතුමා කථා කරන බව. එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ඉන්න ෙහොඳ කථික මහත්මෙයක් ෙන්. එතුමාෙගන් මම අහනවා,
එතුමා විවාහ ගිවිස ගන්න ෙපර බදුල්ලට ආපු ගිය කාලවලට වඩා
අද ෙකොළඹ-බදුල්ල ළඟ නැද්ද, අද පාරවල් හැදිලා නැද්ද කියලා.
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා අද ෙකොළඹ සිට රත්නපුර හරහා
බදුල්ලට ආවත්, බදුල්ෙල් ඉඳලා මහියංගණය හරහා දහඅට
වංගුෙවන් ෙකොළඹට ආවත්, හම්බන්ෙතොට පැත්ෙතන් ගාල්ලට
ඇවිල්ලා highway එෙකන් ෙකොළඹට ආවත් එතුමාට දැන් බදුල්ල
කිට්ටු වාෙග් ෙපෙනනවා, එතුමා විවාහ වීමට ෙපර
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙපම්වතිය බලන්න බදුල්ලට ආපු කාලයට
වඩා. දැන් එතුමා විවාහ ෙවලා එෙහේ පැලපදියම් ෙවලා ඉන්ෙන්.
මම ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා, එතුමා වාෙග් දක්ෂ විරුද්ධ පක්ෂෙය්
මන්තීවරෙයක් බදුල්ලට ලැබීම පිළිබඳව. ඒක මෙග් ෙපෞද්ගලික
මතය. මම හැම දාම එතුමාට ඒක කියනවා. එතුමා කීඩාවට ආදරය
කරන, යමක් කිව්ෙවොත් කරන වර්ගෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරෙයක්. දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ඒ පක්ෂෙයන් ගිය
ෙවලාෙව් නම් එතුමා රාමනායක ගණයට ගියා. ඒක ෙහොඳ නැහැ.
එෙහම සමහර වැරැදි ෙවනවා.
ෙකෙසේ ෙවතත්, එතුමාටත් කියන්ෙන් අද රෙට් තිෙබන ඇත්ත
තත්ත්වය ඒකයි කියන කාරණය. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
ඇමතිතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් විරුද්ධ පක්ෂෙය් අයෙගන් ඇහුෙවොත්,
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රත්තපුර දිස්තික්කෙය් මා හිතවත් ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද
මන්තීතුමාෙගන් ඇහුෙවොත්, අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙමොනවා
කිව්වත් අකිල විරාජ් මන්තීතුමාෙගන් ඇහුෙවොත් කියන්න ෙවයි,
තමුන්ෙග් දිස්තික්කවල මහ ෙපොෙළොෙව් ෙවලා තිෙබන
සංවර්ධනය ගැන. ඒ සංවර්ධනය තමයි ෙම් ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගය කියලා කියැෙවන්ෙන්. හැදිලා තිෙබන අලුත් පාරවල්,
කාපට් පාරවල්, අතුරු මාර්ග ෙකොන්කීට් ෙවච්ච අතුරු මාර්ග,
ලැබිච්ච විදුලිය පමාණය, බීමට ලැබුණු ජලය පමාණය යන ෙම්වා
මහ ෙපොෙළොෙව් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒවා මහ ෙපොෙළොෙව්
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ ෙද් ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙපෙනන නිසා
තමයි ජනතාව දිගින් දිගටම සෑම මැතිවරණයකදීම ජනාධිපතිවරණ ෙව්වා, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ ෙව්වා, පළාත්
සභා මැතිවරණ ෙව්වා, පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණ ෙව්වා- සන්ධාන
ආණ්ඩුව ජයගහණය කරවන්න ඡන්දය ෙදන්ෙන්. ඇයි ඒ? ඒ අයට
ෙපෙනන නිසා. ඒ අය ෙබොරු අන්ධෙයෝ ෙනොෙවයි. ඒ අය ෙබොරු
බීෙරෝ ෙනොෙවයි. ඒ අයට ෙපෙනනවා. ෙපෙනන නිසා ෙපෙනන
ෙද් බලා ෙගන ඡන්දය ෙදනවා.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කියපු එක ෙදයකට මම
විරුද්ධයි. එතුමා කිව්වා, විපක්ෂෙය් ෙහොඳ ෙයෝජනා තිෙබනවා
නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අෙන් ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුව
අරෙගන යන හැටි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙකොෙහොමද ආණ්ඩුවට
ෙයෝජනා කරන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය අරෙගන යන
හැටිවත් තවම දන්ෙන් නැතුව. ඒ නිසා ඒ ෙයෝජනා ගන්න ගිෙයොත්
නම් අපට ෙකළෙවලාම යනවා. සමාෙවන්න ඕනෑ, ඒ වචනයට. ඒ
වචනය හැර කියන්න ෙවන වචනයක් නැහැ. කෑලි කෑලිවලට
කැඩිලා අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙවලා තිෙබන ෙද් දිහා
බැලුවාම-අපි ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් අවවාද අනුශාසනාවත්,
උපෙද්ශවත් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය මතු ෙවනවා. ඒ
අය තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් පශ්නයට විසඳුම් ෙසොයන්ෙන්,
එක පාරක් විසඳුම් ෙහව්ෙව්, නායකයාට අමතරව, උප නායකයා,
නිෙයෝජ නායකයා, උප නායකෙග් උප නායකයා, රත්නායක,
බස්නායක, ගජනායක ආදී වශෙයන් නායකයන් ෙගොඩක් පත් කර
ෙගන. නමුත් ඒක හරි ගිෙය් නැහැ. දැන් අලුතින් පත් කර
තිෙබනවා, නායකත්ව මණ්ඩලයක්. ෙලෝකෙය් තිෙබන එකම
ෙද්පාලන පක්ෂය ෙම්ක තමයි, නායකත්ව මණ්ඩලයකින් දුවන.
ඒක නිකම් කිරි මණ්ඩලය වාෙග් එකක්. ෙකොෙහේද ෙමෙහම
තිෙබන්ෙන්? ගරු සභාපතිතුමනි, අද විපක්ෂෙය් පධාන පක්ෂය
හැටියට ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තිෙබන පශ්න ටික
කළමනාකරණය කර ගන්න බැරිව, තමන්ෙග් පක්ෂෙය් තිෙබන
කළමනාකාරිත්වෙය් දුර්වලත්වය නිසා ෙද්ශපාලන වශෙයන්
බංෙකොෙලොත් ෙවලාය කියන කාරණය පිළිගන්ෙන් නැතුව, ඒකට
පිළියම් ෙසොයන්ෙන් නැතුව, ජනතාව දිගින් දිගටම ජනතාවෙග්
ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත් කර ගත්තා වූ ආණ්ඩුෙව් හරි ෙද් දැක
දැකත්, ඒ ආණ්ඩුෙව් නිවැරදි ෙද් කනින් ඇෙහනෙකොටත්,
එතුමන්ලා ෙම් විධියට ද්ෙව්ෂ සහගතව ආණ්ඩුවට මඩ ගහන එක
ඒ තරම් ෙයෝග ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම ද්ෙව්ෂ සහගතව
ගහන්න, ගහන්න ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එතෙකොට ෙවන්ෙන්
ආණ්ඩුෙව්
ඡන්ද
පමාණය
වැඩි
ෙවන
එක
සහ
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඡන්ද පමාණය අඩු ෙවන එක. ෙම්ක මම,
මහ අභිමානෙයන් යුක්තව, ආඩම්බරකමින් අපි හැම දාම
ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා කියලා හිතාෙගන කියන කථාවක් ෙනොෙවයි.
මම පිළිගන්නවා ගරු සභාපතිතුමනි, අපටත් කවදා හරි විරුද්ධ
පක්ෂයට යන්න ෙවනවාය කියන එක. හැම දාම සන්ධානය තමයි
රජ කරන්ෙන් කියලා -

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

Sir, I rise to a point of Order.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

What is your point of Order?
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක මුදල් අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ
විවාදය. ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් -

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order.
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමනි, අද උෙද් ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී
කිව්වා, විරුද්ධ පක්ෂෙයන් උපෙදස් ගන්න ආණ්ඩුවක් ෙමොකටද
කියලා. මම ඒකටයි ෙම් පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. ඔබතුමාම තමයි,
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂය ගැන කථා කිරීම සඳහා මට මුල පුරා
දුන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ පටන් ගත්ත තැනින් තමයි මම ෙම්
වැෙඩ් කරෙගන යන්ෙන්.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Minister, you have only one more minute.
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

Sir, give me two more minutes.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මහ පාරවල් දිහා බැලුවත්, මහා
මාර්ග දිහා බැලුවත් ජලය කියන කාරණය ගැන බැලුවත්, විදුලිය
කියන කාරණය ගැන බැලුවත් අද ෙම් ආණ්ඩුව දිනුම්. විරුද්ධ
පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ගැන කථා කළා.
අපි ෙමොනවාද කෙළේ කියලා ඇහුවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි,
වී ෙගොවියා සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීමම නිෂ්පාදන
ආර්ථිකය ෙගොඩ නැංවූ කාරණයක් ෙනොෙවයිද? අතිරික්තයක් කරා
අද ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය ගිහින් තිෙබන්ෙන් ඒ නිසා
ෙනොෙවයිද? මා නිෙයෝජනය කරන ෙත් ෙගොවියාට ඒ ෙපොෙහොර
සහනාධාරය දීම නිෂ්පාදන ආර්ථිකය දිරි ගැන්වීමක් ෙනොෙවයිද?
නුවරඑළිෙය්, වැලිමඩ ඉන්න එළවලු ෙගොවියාටත් ෙපොෙහොර
සහනාධාරය දීම නිෂ්පාදන ආර්ථිකය දිරි ගැන්වීමක් ෙනොෙවයිද?
ෙම්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් කළාද? නැහැ. ඒ
ෙවනුවට කෙළේ වී ගබඩා ටික වහලා ඒවාෙය් ජංගි මහන, යට ඇඳුම්
මහන ෙකොම්පැනි හදපු එක ෙනොෙවයිද? ඒ කාරණය ෙවනස්
කරලා වී ෙගොවියාට, එළවලු ෙගොවියාට, ෙත් ෙගොවියාට රබර් වවන
අයට අවශ සහන ලබා දීලා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම
හරහා නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ෙගොඩ නැගීමට අවශ කරන පියවර
ෙම් ආණ්ඩුව ගත්ෙත් නැද්ද? ඇයි ෙම්වා දැක දැකත් වහන්න
හදන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, අවසන් වශෙයන් මම
කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ෙගොඩ නැගීම පැත්ෙතන්
ගත්තත් විධිමත් ආර්ථිකයට සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න රජෙය්
ෙසේවකයා සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයා කියන පැත්ෙතන්
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ගත්තත්, අවිධිමත් ආර්ථිකයට සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න සියයට හැට
ගණනකෙග් පැත්ෙතන් ගත්තත් -බහුතරයක්, සියයට හැටෙදකක්
ඉන්ෙන් අවිධිමත් ආර්ථිකෙය්- සහන ලබා දීම පැත්ෙතන් ගත්තත්,
ෙම් අය වැය තුළින් ඒ ආර්ථිකය උත්ෙත්ජනය කරන්න අවශ
කරන පියවර අරෙගන තිෙබනවාය කියන කාරණය මතක්
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[1.15 p.m.]
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත හා
කුඩා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா - பாரம்பாிய ைகத்
ெதாழில்கள், சி ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional
Industries and Small Enterprise Development)

Hon. Deputy Chairman, thank you for the opportunity
granted to me to speak on the Committee Stage
Discussion of the Votes of the Ministry of Finance and
Planning for the year 2014. It is because of the farsighted vision and the sincere commitment of His
Excellency President Mahinda Rajapaksa, that the
country is set on the right economic footing today. Since
the end of conflict in early 2009, the economy of the
country started to revive and was gaining momentum in
spite of adverse external economic environment. While
most of the economy of the developed and developing
countries were on the decline or standstill, the economy
of our country started to grow under the far-sighted
vision of the “Mahinda Chintana”.
Today, the economy of the war-affected areas,
particularly, the Northern and the Eastern Provinces, have
started to bloom because of the vision of His Excellency
the President and the dedication of the Government under
the guidance and directions of His Excellency to
revitalize the economy of these regions. Taking into
account the three decades of dilapidation, decay and
despair of the economy of the war-affected regions,
which not only missed the economic impetus, to keep on
par with the economic development of the rest of the
provinces, for over three decades but also have lost all the
infrastructural framework needed for reactivating the
economic activities, the Government embarked on a
mammoth task of accelerated development drive for these
regions.
The meticulous planning and execution of a wide
range of rehabilitation and development activities such as
rehabilitation of highways, important provincial and rural
roads, railroads, bridges, village tanks, irrigation canals,
construction of houses including reconstruction of
damaged houses, public places, places of worship,
schools, hospitals, large-scale irrigation and water supply
schemes, projects for providing telecommunication
facilities and electricity supply from the national grid et
cetera, carried out in these provinces stand testimony to
this.
Earlier, it took more than 12 hours to travel from
Colombo to Jaffna on the A-9 Road, but now we can
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travel in 6 hours. Frequent power failure was the order of
the day in Jaffna earlier, and the Kilinochchi and
Mullaitivu Districts and most parts of the Mannar District
were without power supply. Now, they get an
uninterrupted 24-hour power supply and there is
disruption only when maintenance work is carried out.
The Jaffna Teaching Hospital’s Emergency and Surgical
Unit is a well-equipped unit in a teaching hospital in the
country today. The base hospitals in Kilinochchi,
Mullaitivu, Mannar and Vavuniya are amongst the best
base hospitals in the country. Today, the North and the
East are self-sufficient in agricultural produce.
Since the Eastern Province was cleared from the
clutches of the LTTE, large sums of money have been
spent for the development of that province. Similarly,
today priority has been given to the development of the
Northern Province. For example, the Budget allocation
for capital expenditure for the year 2014 for the Northern
Provincial Council is the highest, Rs. 5.8 billion, out of
all the provinces. Similarly, the per capita recurrent
expenditure allocation for the Northern Provincial
Council is Rs. 16,360, while most other provinces get less
than Rs. 10,000.
The TNA Members of Parliament themselves witness
all the development initiatives of the Government in the
Northern and the Eastern Provinces. They enjoy all the
benefits but come here and cry saying that no economic
growth is taking place in the North and the East. Every
foreign dignitary who visited the North and the East
including Madam Navanethem Pillay and Dr. Chaloka
Beyani, had commended the accelerated development
drive of the Government. But, the TNA Members of
Parliament in this House at the Second Reading Debate of
the Budget spoke of an erroneous methodology adopted
in calculating the economic growth of the Northern
Province. Rather than trying to pluck hair from the
eggshell, you must speak of what you see with your own
eyes.
Even after USA officially ending the nine years of war
in Iraq in December 2011, according to UNHCR reports,
still there are 1,000,000 IDPs. Out of 1,332,400 IDPs at
the end of that war, only 25 per cent has been resettled to
date. But, within two years, our President, His Excellency
Mahinda Rajapaksa has achieved what the selfproclaimed human rights guardians of the western world
could not achieve in Iraq. Within two years after ending
the conflict, 90 per cent out of 353,400 IDPs were
resettled. That is, 318,067 people were resettled by the
end of 2010 and the balance was completed in the
subsequent year.
His Excellency the President has not confined
rejuvenation of the war-affected provinces only to
economic development initiatives. The Government has
endeavoured to bring back normalcy in every sphere of
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human activity in those regions. The civil institutions
which were either defunct or under the dictates of the
LTTE have now been re-established. All the courts are
functioning today. As assured, His Excellency the
President instructed to conduct the Northern Provincial
Council Election in September this year. The TNA was
crying aloud that the elections would be flawed and not
be free and fair. But, their victory itself is proof that the
election was free and fair and their anticipatory assertions
became illusions.
Similarly, their contention that the Parliamentary
Select Committee to Recommend and Report on Political
and Constitutional Measures to Empower the Peoples of
Sri Lanka to Live as one Nation would not bring about
any tangible results to the problems of the Tamils is
another delusion. So, I take this opportunity to invite
them to take part in that Select Committee and make use
of the available opportunity for the betterment of our
society. We have to find solutions to our problems. The
Tamil people have missed many opportunities in the past
that could have brought about a dignified resolution for
their aspirations. The intransigency of the LTTE and the
TNA’s subjugation to the LTTE dictum caused us to lose
all those opportunities. We cannot afford to miss
opportunities all the time. Hence, I request them to heed
to my appeal. In the meantime, I wish to request His
Excellency the President to consider the request made by
many stakeholders that they want to be a part of this
process. Only an inclusive process can bring about a
lasting solution.
There are elements within and outside the country
trying to tarnish the image of our country. All the mega
development activities carried out in the war-affected
regions have been overshadowed by the actions of these
people. The LLRC Report contains home-grown
recommendations. The Government, under the directive
of His Excellency the President, has already taken
initiative to implement these recommendations. In spite
of the reservations that we have with regard to the
intention of the LLRC, particularly with regard to the
adverse comments made against me without any bona
fide evidence, I wish to appeal to His Excellency the
President to take necessary action to fast-track
implementing some of the proposals in the LLRC in the
manner that development activities in the North and the
East were fast-tracked, at least in areas where the
Government is in agreement with the proposals. Through
such actions only, we can counter the damage caused to
the country by these people.
I take this opportunity to thank the Hon. (Dr.) Sarath
Amunugama, the Deputy Minister of Finance and
Planning, the Hon. Basil Rohana Rajapaksa, the Minister
of Economic Development and Dr. P.B. Jayasundera for
their painstaking planning and implementation of His
Excellency President Mahinda Rajapaksa’s vision and
mission.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා]

I would say a few words in Tamil now.
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நான் இந்த அரசாங்
கத்தில் அங்கம் வகித்தா ம் கடந்த இ ப
ஆண் களாகத்
ெதாடர்ச்சியாக எனக்கு அரசியல் அங்கீகாரம் வழங்கி
வ கின்ற தமிழ் ேபசும் மக்களின் சார்பாக ம் எம அரசின்
ெபா ளாதார அபிவி த்திைய ம் அதன் பயன் கைள ம்
இன் ம் அதிகமாக அ வைட ெசய்வதற்குக் காத்தி க்கும்
அைனத்
இன மக்களின் சார்பாக ம் ெபா ப் வாய்ந்த
அைமச்சர் என்ற வைகயில் என க த் க்கைள இங்ேக கூற
வி ம் கின்ேறன்.
நிதி, திட்டமிடல் என்ப
நாட் ன்
ெக ம் க்கு
ஒப்பான ஒன்றாகும். இதன் சாியான ெசயற்பா களின் லேம
இந்த நாட்
ள்ள சகல ச க மக்க ம் நிமிர்ந்
நிற்க
ம். கடந் வந்த சில காலங்கைளவிட இன்
ெபா ளா
தார அபிவி த்தியில் இலங்ைகத்தீ
வளர்ச்சிப் பாைதைய
ேநாக்கி ெவற்றிகரமாகச் ெசன் ெகாண்
க்கிற . இதன்
லம் கடந்தகால
த்த அழி களி
ந்
மீண்ெட ந்
வ கின்ற எம
மக்க ம் வாழ்வாதார, ெபா ளாதார
அபிவி த்தியில் சகல ம் ெபற்
ெசழிப் டன் வாழ்வார்கள்
என நம் கின்ேறன். ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்களின் ஆ ைமமிக்க தைலைமத் வத் டனான சிறந்த
வழிகாட்ட ம் அவர
வழிகாட்டைல ஏற்
நடக்கும்
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ
அவர்களின ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி அைமச்சர் கலாநிதி சரத்
அ
கம அவர்களின ம் அந்த அைமச்சின் ெசயலாளர்
கலாநிதி பீ.பி. ஜயசுந்தர அவர்களின ம் மற் ம் அைனத் த்
ைறசார்ந்த
அைமச்சர்களின ம்
அர்ப்பணம்மிக்க
உைழப் ேம இந்த ெவற்றிக்குக் காரணம் என்பைத நான்
கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். அதற்காக நான் ஜனாதிபதி
அவர்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன்.
நான் பிரதானமாக ஜனாதிபதி அவர்க க்கு நன்றி
கூ வ , ெதாடர்ந் ம் உற்சாகத் டன் தன
பணிகைள
அவர்
ஆற் வதற்கான ஓர் உத்ேவகத்ைதக் ெகா ப்பதற்
காகேவ. 2009ஆம் ஆண்
இந்த நாட் ல் அழி
த்தம்
க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட பின்னர் இந்தப் பாரா
மன்றத்தில் தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் தைலவ ம்
ெகளரவ உ ப்பின மான இரா. சம்பந்தன் அவர்கள்
த்தத்ைத
க்குக் ெகாண் வந்த ஜனாதிபதி அவர்க க்கு
கூட்டைமப்பின் சார்பாக நன்றி ெதாிவித்
உைரயாற்றி
யி ந்தார். அதைன நான் அன்
வரேவற் றி ந்ேதன்.
அ ேபால, தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் அரசியல்
இலாபங்க க்காக அரசாங்கத்ைத எதிர்ப்ப ேபால் பாசாங்கு
ெசய்வைத நி த்திவிட் , உண்ைம ள்ளவர்களாக, யதார்த்த
நிைலைமகைளப் ாிந் ெகாண் , அரசாங்கத்ைத விமர்சிக்க
ேவண் ய த ணங்களில் விமர்சிப்பேதா
அரசாங்கத்தின்
ன்ேனற்றகரமான ெசயற்பா கைள ஏற் க் ெகாண்
அதற்கு ஒத் ைழக்க ம் நன்றி கூற ம்
ன்வரேவண் ம்.
ஏெனனில் இந்த நாட் ல் நில கின்ற அரசிய ாிைமப்
பிரச்சிைன தற்ெகாண் ச க, ெபா ளா தார அபிவி த்தி
ெதாடர்பான சகல பிரச்சிைனக க்கும் அரசாங்கத் டனான
நல் றைவ வளர்த் க்ெகாள்வதன்
லமாகத்தான் தீர்
காண
ம். மைழ இங்ேக ெபய்கிற ; தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப்பினர் சர்வேதச நா கள் எங்கும் ஓ ேயா க் குைட
பி க்கின்றார்கள். "நின்
பி ங்கியவ க்கு நிலக்கடகம்
பாகற்காய், ஓ ேயா ப் பி ங்கியவ க்கு ஒ
கடகம்
பாகற்காய்"
என
ஒ
பழெமாழி
உண்ெடன்பைத
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அறிந்தி ப்பீர்கள்.
நாம்
அரசாங்கத் டனான
இணக்க
அரசியல் வழி ைறக்கூடாக எம
மக்களி்ன
யர்
ைடக்
க ம் ச க, ெபா ளாதார அபிவி த்தியில் எம
மக்கள்
ன்ேனாக்கி நடக்க ம் ஆற்றிய பணிகளில் சி
ளியள
ைவேய ம், சர்வேதச நா கெளங்கும் உல்லாசப் பயணம்
ெசன் வ ம்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பினர்
ஆற் பவர்களாக இல்ைல.
அரசியல் தீர்ைவப் ெபா த்தவைர, நாம் ெதாடர்ச்சியாக
வ
த்தி வந்த காரணத்தினா ம் ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்களின் வி ப்பத்தின் காரணமாக ேம வட மாகாண
சைபத் ேதர்தல் நடத்தி
க்கப்பட்
க்கின்ற . இ நாம்
வ
த்தி வ கின்ற 13 வ
தி த்தச் சட்டத்ைத
ைமயாக அ ல்ப த் வதற்கான ஓர் ஏணிப்ப யாகும்.
ேமற்ப ேதர்தல் அறிவிப் க்கு
ன்னர் மாகாண சைபயில்
எந்த அதிகாரங்க ம் இல்ைல என்றவர்கள், இப்ேபா
"மாகாண சைப அதிகாரங்கள் ஆ ந க்கா, அல்ல
தலைமச் ச க்கா?" என் ேகள்வி எ ப் கின்றார்கள். இ
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் அரசியல் மனேநாயாளிகள்
என்பைதேய எ த் க்காட் கிற .
தல் ஒன் ம் பிறகு
இன்ெனான் மாக
ன் க்குப்பின்
ரணான ேபச்சுக்
கைளேய இவர்கள் ேபசி வ கிறார்கள். இவர்கள் மாகாண
சைப என்ப
உ த் ப்ேபான தீர்
- எ
மற்ற தீர்
காலங்கடந்த தீர்
- அைரகுைறத் தீர்
என்ேற அன்
ேபசினார்கள். ஆனால், ேதர்தல் காலத்தின்ெபா
அேத
மாகாண சைப தமிழ் மக்களின் உாிைம என் ம்
ன்றாம்
கட்டப் ேபார் என் ம் தமிழ்த் ேதசியம் என் ம் அைமயப்
ேபாவ
தமிழரசு என் ம் கூறி, மக்கள
வாக்குகைள
அபகாித்தார்கள். ஆனால், இன்
என்ன நடக்கின்ற
என்பைதச் சகல ம் அறிவார்கள்.
இ ப வ டங்களாக நாங்கள் பத்தியம் காத் க வில்
சுமந்த கன க் குழந்ைத இந்த மாகாண சைப! எம கன க்
குழந்ைத பிறந் விட்ட . ஆனால், அைதத் தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப்
தத்ெத த் க்ெகாண்டதால், அந்தக் குழந்ைத
வளர ம்
யாமல், தவழ ம்
யாமல், நடக்க ம்
யாமல், நிமிர ம்
யாமல் தவிக்கின்ற . நாம் அரசாங்
கத் டன் மட் ம் இணக்க அரசியல் ெசய்ய வி ம்பவில்ைல.
மாகாண சைப என்ற எம கன க் குழந்ைதையத் தத்ெத த்
ைவத்தி க்கும் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ேபா ம் ஓர்
இணக்கமான அரசியைல நடத்தேவ வி ம் கின்ேறாம்.
மாகாண சைபையப் பா காப்ேபாம்; வளர்ெத ப்ேபாெமன்
பகிரங்கமாகேவ நாம் சமிக்ைஞ காட் யி ந்ேதாம். ஆனால்,
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் அைத ஏற்க ம த்
அடம்
பி க்கின்ற . ஏகப் பிரதிநிதித் வம் என் ம் காய்ச்சலால்
அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்
ப்பதாகேவ ெதாிகிற . 'சு.மா.ச.'
சிந்தைனக்குள் மட் ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ஆழ்ந்
உறங்கிக்ெகாண்
ப்பதாகேவ ெதாிகிற .
உாிைமகைளப் ெப வதற்கான நியாயங்கள் எப்ேபா ம்
உலெகங்கும் இ ந் ெகாண்ேட இ க்கும். ஆனால், அந்த
உாிைமகைளப்
ெப வதற்கான
வழி ைறகள்தான்
காலத்திற்கு ஏற்றவா ம் சூழ க்கு ஏற்றவா ம் மாறிக்
ெகாண்ேடயி க்கின்றன. உலக ஒ ங்கு இன் மாறிவிட்ட .
மாறிவ ம் உலகத்தின் ேபாக்ைக உணா்ந்
மாற்றங்கைள
உ வாக்கும் வழி ைறயி ம் மாற்றங்கைள உ வாக்க
ேவண் ய காலத்தின் கட்டைளயாகும். ஜனநாயக வழி ைற
லம் அரசியல் அதிகாரங்கைளக் ைகப்பற் வ ம் அந்த
அரசியல் அதிகாரங்களின் லம் மாற்றங்கைள உ வாக்கு
வ ேம இன்ைறய யதார்த்த நிைலயாகும். இைத நான் தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பினைர
ேநாக்கி
கூறிைவக்க
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வி ம் கின்ேறன்.
தமிழ்
ேபசும்
மக்களின்
வாழ்
விடங்கள்ேதா ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் தம 'சு.மா.ச.'
சிந்தைன லம் மக்களின் அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்றி க்கின்ற .
அதன் லம்
அரசியல்
அதிகாரங்கைள ம்
அபகாித்
ைவத்தி க்கின்ற . ஆனா ம், தாம் அபகாித் ைவத்தி க்கும்
அரசியல் அதிகாரங்கைளத் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர்
தமிழ் ேபசும் மக்களின் நலன்க க்காகப் பயன்ப த்த
வி ம்பவில்ைல என்பேத வரலாற் உண்ைமயாகும்.
வடக்கு, கிழக்கி ள்ள ெப ம்பான்ைமயான உள்
ராட்சிச் சைபகைளத் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ேப தம்வசம்
ைவத்தி க்கின்ற . நாடா மன்ற உ ப் ாிைம களி ம்
ெப ம்பான்ைமயான உ ப்பினர்கைளத் தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப்ேப ெகாண்
க்கின்ற . அைதவிட ம், எம
க வில் உ வான கன க் குழந்ைதயான மாகாண சைபயின்
அதிகாரத்ைத ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ேப தம
'சு.மா.ச.' சிந்தைன லம் அபகாித்
ைவத்தி க்கின்ற .
இத்தைன
அதிகாரங்கைள ம்
தம்வசம்
ைவத்தி க்கும்
இவர்கள், அந்த அரசியல் அதிகாரங்கைளத் தமிழ்ேபசும்
மக்களின் வி ய க்காகப் பயன்ப த்தத் தவறிவ கின்றனர்.

க்கு

இன்

ம்

ஒ

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Prime Minister. You
have got 10 minutes.
[අ.භා. 1.15]

(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

உங்க
கின்ற .

ந ப்பைத ஏற்க
யா . எம கன க் குழந்ைதயான வட
மாகாண சைபைய வளா்த்ெத ப்பதற்கும் எம
மக்களின்
அரசியல் இலக்கு ேநாக்கிச் ெசல்வதற்கும் தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப்
இதய
சுத்திேயா
ன்வ மாயின்,
கூட்டைமப் கூ வ ேபால் அரச தரப்பில் அதற்குத் தைடகள்
இ ந்தால் அவற்ைற ம் அகற்றி, அதைனப் பா காப்பதற்
கான
சகல
உதவிகைள ம்
ஒத் ைழப் க்கைள ம்
அரசாங்கத்திடமி ந்
ெபற் த்தர
நாம்
தயாராக
இ க்கின்ேறாம் என்
கூறி, சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு நன்றி
ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා)
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(The Deputy Chairman)
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நிமிடம்தான்

எஞ்சியி க்

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)
ஆம்.

இத்தைன அதிகாரங்க ம் எம்வசம் இ ந்தி ந்தால் நாம்
மிக ம் கு கிய காலத்திற்குள்ேளேய எம
மக்களின்
வாழ்விடங்கள்ேதா ம் மாெப ம் மாற்றத்ைத உ வாக்கிக்
காட் யி ப்ேபாம். நித்திைர ெகாள்பவைன எ ப்பலாம்;
நித்திைர ெகாள்பவன்ேபால் ந ப்பவைன எ ப்ப
யா .
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் உறக்கத்தில் இ ப்ப ேபால்
ந த் க்ெகாண்
க்கின்ற . ஆனா ம் ஒ
விடயத்தில்
மட் ம் விழிப்பாக இ க்கின்ற . தமிழ் ேபசும் மக்களின்
அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைன தீர்ந் விடக்கூடாெதன்பதி ம்
அ
தீராப் பிரச்சிைனயாக இ பட் ச் ெசல்ல ேவண்
ெமன்பதி ம் அவர்கள் விழிப் டன் இ க்கின்றார்கள். எம
மக்களின் அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனையத் தீராப் பிரச்சிைன
யாக்கி அதன் லம் தம பதவி நாற்கா கைளத் தக்கைவத் ,
அத டாகத் தம உல்லாச வாழ்ைவ மட் ம் அ பவிக்கத்
தீர்மானித்தி க்கின்றார்கள். "கும்பி கூ க்கு அ கிற ;
ெகாண்ைட
க்கு அ கிற " என்ப ேபால, தமிழ் ேபசும்
மக்கள் தம நிரந்தர அரசியல் தீர் க்கு ஆைசப்ப கிறார்கள்.
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினேரா தமக்கு வாக்களித்த
மக்களின் பிரச்சிைனைய ைவத் த் தம உல்லாச வாழ்ைவத்
ெதாடர வி ம் கின்றார்கள்.
இ தியாக நான் ஒன்ைற மட் ம் கூற வி ம் கின்ேறன்.
வட மாகாண சைபையச் சாிவர இயங்க ைவப்பதற்கு
அரசாங்கம் தைடயாக இ க்கிறெதன்
தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப் ேபா யான பிரச்சாரத்ைதச் ெசய் வ கின்ற .
அவ்வா அரசாங்கத் தரப்பில் தைடகள் எ
ம் இ ப்பதாகத்
ெதாியவில்ைல. மாகாண சைப அதிகாரங்கள் குறித்த
சட்டதிட்டங்கைளத்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பினர்
ாிந் ெகாண்
ந் ம்,
அவற்ைறப்
ாியாதவர்கள்ேபால்

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම මීට ඉස්සර ෙවලාත් පකාශ
කළා ෙමම අය වැය, වර්තමානෙය් සැපවත්ව ජීවත් වනවා වාෙග්ම
අනාගතයට ඊට වඩා ෙබෙහවින්ම සැපවත්ව ජීවත් වන්න පුළුවන්
වන ජන සමාජයක්, රටක් ෙගොඩ නැඟීමට ෙගනැවිත් තිෙබන අය
වැයක් කියලා. ෙම් අය වැය ෙබොෙහොම ෙශේෂ්ඨ අය වැයක්.
ෙමෙතක් කාලයක් ලංකාෙව් ෙම් වාෙග් අය වැයක් ඉදිරිපත් වුණා
ද කියලා හිතන්න බැරි තරම් මට්ටමකින් ෙම් අය වැය සකස්
කරලා තිෙබනවා. ෙමය සකස් කරලා තිෙබන්ෙන් ඉස්සර වාෙග්
නිලධාරින් කීපෙදනකුෙග් වුවමනාවට ෙනොෙවයි. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් ගරු මුදල් නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාත්
ජනතාවෙග් -හුඟ ෙදනකුෙග්- ෙනොෙයක් විධිෙය් අදහස් ලබා
ෙගන ඒ අදහස්වලටත් ෙයෝග වන ආකාරයට ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනය සකස් කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විපක්ෂය කියනවා, අද ජීවත්
වන්න අමාරුයි, බඩු මිල වැඩියි කියලා. අද ෙහොඳින් ජීවත් විය
යුතුය යන්න සාධාරණයි වාෙග්ම ෙහටත් ෙහොඳ ජීවිතයක් ගත
කිරීමට හැකි අවකාශයක් තිෙබන්න ඕනෑ. අද කාලා ෙහට බඩ
ගින්ෙන් ඉන්න එක බුද්ධිමත් ජනතාවෙග් පරමාර්ථයක්,
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙශේෂ්ඨ ෙහටක් ඇති කිරීම
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් විෙශේෂ පරමාර්ථයයි; විෙශේෂ
බලාෙපොෙරොත්තුවයි. ඒ අනුව ඒ වැඩ පිළිෙවළවල් ෙබොෙහොම
දියුණු අන්දමට කියාත්මක කර ෙගන යනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් වසෙර් පැවැත්වූ ෙපොදු
රාජ මණ්ලීය රාජ නායක සමුළුව විසින් ආර්ථික සංවර්ධනය
අතින් ශී ලංකාව ආසියාෙව් ඉදිරිෙයන් සිටින රටක් ෙලස ෙලෝක
අවධානය ෙයොමු කරවනු ලැබුවා. විෙශේෂෙයන් ෙපොදු රාජ
මණ්ඩලීය රාජ නායකයන්ෙග් නායකත්වය අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලැබීෙමන් පසු රෙට් මුදල් අමාත වරයා
වශෙයන් එතුමා ඉදිරිපත් කළ 2014 අය වැය මඟින් එම වසර අග
වන විට ශී ලංකාව මුළු ෙලෝකෙය්ම වැඩිම ආර්ථික සංවර්ධනයක්
ඇති, මුළු ෙලෝකෙය්ම වැඩිම දියුණුවක් ඇති රටක් තත්ත්වයට පත්
කළ හැකි ෙව්ය යන්න මෙග් විශ්වාසයයි. ඒක ෙලෝක නායකෙයෝ
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පිළිෙගන තිෙබනවා. ආර්ථික වශෙයන්,
සාමාජික වශෙයන් සහ දියුණු ජාතියක් වශෙයන් ලංකාව ඉදිරියට
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[ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා]

ගමන් කරනවා කියලා පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. 2005 දී
බලයට පත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් යුත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජෙය්
පළමු අය වැය 2006 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී "මහින්ද
චින්තන - දස අවුරුදු දැක්ම" සංවර්ධන පතිපත්ති රාමුව 20062016 සාකච්ඡා පතිකාව මඟින් අප රජෙය් පතිපත්ති
සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කළා. එම පතිපත්ති පදනම් කර ෙගන
සකස් කළ වත්මන් රජෙය් ආර්ථික පතිපත්ති රාමුව තවදුරටත්
ඉදිරියට ෙගන ෙගොස් රට ජාත න්තරයට ඔසවා තැබීෙම් තවත්
පියවරක් ෙමවර අය වැෙයන් තබා තිෙබනවා. ෙද්ශීය ආර්ථිකය
මුල් කර ගත් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් තුළින් රට සංවර්ධනය
කරා ෙමෙහය වන සැලසුමක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා
තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විට ගාම ෙසේවක මට්ටම සහ පාෙද්ශීය සභා
මට්ටම පිළිබඳ විෙශේෂිත අවධානයක් ද ෙමවර ෙයොමු කරලා
තිෙබනවා.
සාමාන ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය සාර්ථක කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් සම්පූර්ණෙයන් සකස් කර
තිෙබනවා. ඒ නිසා සුළු ජනතාවට ෙමමඟින් පෙයෝජන ලැබිලා
ඔවුන්ෙග් සිත් සන්ෙතෝෂ ෙව්වි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව
විපක්ෂය ෙමය සම්පූර්ණෙයන් වැරැදි අය වැයක් හැටියට,
ජනතාවට දුක් ෙදොම්නස් ෙදන අය වැයක් හැටියට ෙපන්වා
තිෙබනවා. නමුත්, ජනතාව අදත් සෑෙහන සතුටින් ජීවත් වනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙහටත් තමන්ෙග් දරුවන් සමඟ මීට වඩා ෙහොඳ ජීවිතයක්
ගත කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ෙගොඩ නැඟීම ෙම් අය වැෙය්
පරමාර්ථයක්. වත්මන් රජෙය් පළමු පස් අවුරුදු පතිපත්තිවල
ශක්තීන් හා දුර්වලතාවලට නිසි පතිචාර දක්වමින් "ශී ලංකාව
ආසියාෙව් නැඟී එන ආශ්චර්යය : මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම"
මඟින් 2011-2016 දක්වා වූ ෙදවන පස් අවුරුදු කාලය සඳහා වන
රෙට් ආර්ථික පතිපත්ති සැලැස්ම නව රටාවකින් ඉදිරිපත් කිරීමට
අපට හැකි වුණා.
ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය සාර්ථක කරන්න පුළුවන් වන විධිෙය්
අලුත් සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අවුරුද්ෙද්දී ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබනවා. පංචබල ෙක්න්දයන් පණ ගැන්වූ අතර, පසු ගිය
කාලය තුළ ඉදිරිපත් කළ අය වැය හරහා නිදහසින් පසු ශී ලංකා
ආර්ථිකයට අත වශ ව තිබූ යටිතල පහසුකම් විශාල පමාණයක්
කියාවට නැංවීමට ද හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. අනාගතෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙන්වී, ඒ දියුණුව
ෙකොයි තරම් තත්ත්වයකට සාමාන ජනතාවට අතරට යනවා ද
කියලා.
එහි පතිඵලයක් වශෙයන් රටට අධිෙව්ගී මාර්ග ෙදකක් ද,
මත්තල නව ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ද, හම්බන්ෙතොට
ජාත න්තර වරාය ද, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ද ජනතා
අයිතියට පැවරීමට පුළුවන් වුණා. ෙම්වාෙය් පතිඵල ෙනළා ගත
හැක්ෙක් අද ෙනොෙවයි. ෙහටයි අපට ෙහොඳ දවසක් ඇති වන්ෙන්
කියලා මා පකාශයට පත් කෙළේ ඒකයි. ෙවනත් කාලවල ලබා
දුන්න සිල්ලර සහන ෙනොව සාමය, යටිතල පහසුකම්, දරිදතාව,
උද්ධමනය අඩු කිරීම, නව රැකියා ලබා දීම වැනි ෙතොග සහන ෙම්
රෙට් ජාතියට, ජනතාවට ෙම් අය වැය තුළින් ලබා ෙදනවා. ඒවා
ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. දැනටමත් ඒ සඳහා කටයුතු ආරම්භ
කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අප රජෙය් පමුඛස්ථානය දුන්
වැදගත්ම කර්තව ය වූෙය් මිනිස් ජීවිතය පිළිබඳව අස්ථිරභාවෙයන්
කටයුතු කළ ඔබ සැම කුරිරු තස්තවාදෙයන් මුදා ෙගන සාමකාමී
පරිසරයක් තුළ නිදහෙසේ ජීවත් විය හැකි ශී ලාංකිකයන් බවට පත්
කිරීමයි. අපි එය ඉටු කළා. අපි රට තුළ බිම් ෙබෝම්බවලින් ෙතොර,
ෙදවුන්දර තුඩුෙව් සිට ෙප්දුරු තුඩුව දක්වා නිදහෙසේ ගමන් කළ
හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කළා.
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පසු ගිය කාලවල ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉන්නත් භය වුණා.
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න යන්නත් භය වුණා; රැස්වීමක් තියන්න
බැරි වුණා; දරුවකු පාසලට යවන්න බැරි වුණා; රාජකාරියට
යන්න බැරි වුණා. ඒ වාෙග් භෙයනුයි හිටිෙය්. ඒ තත්ත්වය
සම්පූර්ණෙයන්ම අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට
පත් ෙවලා සුළු කාලයක් තුළ අවසන් කරන්න පුළුවන් වුණා.
එෙහම කරලා ෙම් රට ෙලෝකෙය් දියුණු රටක් බවට පත් කිරීමට
කටයුතු කළා. අද ඒ තත්ත්වය ඉදිරියට ෙගන යන්න එතුමාට
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
"උතුරු වසන්තය" හා "නැෙඟනහිර නෙවෝදය" වැනි
වැඩසටහන් මඟින් විපතට පත් පෙද්ශ කඩිනමින් සංවර්ධනය
කළා. ෙම් මඟින් අප ෙකෙර් ආෙයෝජකයන්ෙග් විශ්වාසය තහවුරු
වුණා. සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම කම කමෙයන් ඉහළ යන
පරිසරයක් නිර්මාණය වුණා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ඉහළ යමින්
ආර්ථික වර්ධනය ද කමෙයන් ඉහළ නැඟුණා. රෙට් දරිදතාව අඩු
වුණා.
ෙබොෙහෝ ෙදනකු කියනවා, බඩු මිල වැඩියි කියලා. ගරු
නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා සෑම
නිෂ්පාදනයකම මිල අද වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. බඩු මිල වැඩි වුණා
වාෙග්ම නිෂ්පාදන මිලත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන කථා
කරන්ෙන් නැහැ. නිෂ්පාදන මිලත් වැඩි වුණා; විකුණුම් මිලත්
වැඩි වුණා. එෙහනම් සාධාරණ තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ජනතාවට කම්මැලිකමින් ෙතොරව, තමන්ෙග් ෙසේවාවන් තමන්
විසින්ම ඉෂ්ට කර ෙගන සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්
වන ආකාරයට රජෙය් සහෙයෝගය ඔවුන්ට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ
තුළින් ඉදිරි ගමනක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියන එක අද අපට
ෙහොඳට පැහැදිලි ෙවනවා.
අප රට කෘෂිකාර්මික රටක්. කෘෂි ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම අෙප්
පධාන අරමුණක් ෙවනවා. ඒ අනුව ලබන වසෙර් කෘෂි ආර්ථිකය
දියුණු කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවලින් කිහිපයක් මා
සඳහන් කරන්නම්.
ෙගොවි විශාම වැටුපට පාග්ධන ආධාර ෙවනුෙවන් රුපියල්
මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. සුළු වාරිමාර්ග හා පුරන්
කුඹුරු නවීකරණය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 2,300ක් ෙවන්
කර තිෙබනවා. ෙගොවි ජන ෙසේවා මධ ස්ථාන නවීකරණය
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. පජා ජල
සම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිහිටුවීම හා අදාළ සංවර්ධන කටයුතු
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙපොදු
මට්ටෙම් කෘෂිකාර්මික නිලධාරින්ෙග් දිරි දීමනා ෙවනුෙවන්
රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ක්ෙෂේත මට්ටෙම්
නිලධාරින් සඳහා පාපැදි ලබා ගැනීෙම් කල් බදු සහනාධාරය
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
පාලම් 1,000ක් හා ආශිත, ගම්මාන සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්
රුපියල් මිලියන 4,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. එම පෙද්ශවල
ගම්මානවලට කුඩා බස් රථ ෙයදවීම ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන
300ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කෘෂි මට්ටෙම් වන
ජීවී සංරක්ෂණ කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් සියල්ලම ෙවන් කර
තිෙබන්ෙන් සාමාන ජනතාව ෙවනුෙවනුයි.
ෙම් රෙට් වැඩි ෙදෙනක් ජීවත් වන්ෙන් ගම්වලයි. ඒ ගම් දියුණු
කිරීමටයි ෙම් තරම් මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇයි ෙම්
ගැන විපක්ෂය කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? සාමාන ජනතාවට ඇයි
ෙම්ක අවෙබෝධ කරලා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? සාමාන ජනතාව
තුළ විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගම
ගැන දන්නා, ෙගොවියා ගැන දන්නා, දුප්පතා ගැන දන්නා
පුද්ගලෙයක් හැටියට ෙම් රෙට් දුප්පත් ගැමි ජනතාවෙග් දියුණුව
සඳහා ඔවුන්ට සැප සම්පත් ලබා දීම ෙවනුෙවන් කියා කරනවා
කියලා.
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නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Prime Minister, your time is over.
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
1970 දී ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජෙය්
පළමුවන අය වැය විවාදයට සහභාගි ෙවමින් එතුමිය ෙමෙසේ
සඳහන් කර තිෙබනවා.
"1956 දී දිවංගත බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක්
පිහිටුවන්නට ෙම් රෙට් ජනතාව අවසර දුන්නා. ඒ ආණ්ඩුව මගින්
ආරම්භ කළ සමාජවාදී ගමන 1956 සිට 1965 දක්වා අපි ඉදිරියට
ෙගන ගියා. එෙහත් 1965දී අෙප් ආණ්ඩුව පරාජය වීෙමන් පසුව
සිදු වුෙණ් කුමක්ද? ඒ ගමන සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කළා
පමණක් ෙනොෙවයි, ආපසු හරවන්නටත් උත්සාහ කළා. මට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් වනවා, දිවංගත බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා
නිතර නිතර කී ෙදයක්. 'ගඟක් ආපසු ගලන්ෙන් නැත' කියා එතුමා
කිව්වා. ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හිතට
ගන්න, සමාජවාදය කරා යන ෙම් ගමනත් කවදාවත් ආපහු
හරවන්නට බැරි බව. 1970 මැයි 27 වැනිදා ඇති වූ පතිඵලෙයන්
එය ෙහොඳටම අවෙබෝධ වුණා."
අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් පියතුමාත්,
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ළඟින්ම ඉඳලා එතුමාත් එක්ක ඉදිරියට
ගිය නායකෙයක්.
1994 දී නැවතත් අෙප් ඒ ගමන පටන් ගත්තා. අද දක්වා ඒ
ගමන යනවා. ඊටත් වඩා දියුණු තත්ත්වයකට ෙගන යමින් අද ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද ෙම් රට ෙලෝකෙය් තිෙබන ආශ්චර්යවත්
රටක් බවට පත් කිරීමට අවශ සියලු කටයුතු සූදානම් කර
තිෙබනවා. ගැමි ජනතාව, සාමාන ජනතාව, දුප්පත් ජනතාව ෙම්
අය වැය තුළින් සාර්ථකත්වය ලබා ෙගන, දියුණු සමාජයක් ෙගොඩ
නඟා විපක්ෂයත් සමඟ අප සියලු ෙදනාටම අනාගතෙය්දී
සන්ෙතෝෂ ෙවන්නට පුළුවන් ෙවනවා කියන එක විෙශේෂෙයන්
මතක් කරනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කිරීමට ආධාර වුණු ගරු
ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් මැති ඇමතිවරු, උදවු කළ
ආධාර දුන් හැම ෙදනා, කැබිනට් මණ්ඩලය, භාණ්ඩාගාරෙය්
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සෑම සියලු ෙදනාටම මෙග් අවංක ආදර
ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙම් වාෙග් ෙශේෂ්ඨ අය වැයක් ඉදිරිපත් කර
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙගෞරවණීය වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට
ෙගන යන්නට සහෙයෝගය දුන් සියලු ෙදනාටම ආශීර්වාදය පුද
කරමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 1.47]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන්නට එකතු වන අද දවස
ෙම් විවාදෙය් අවසාන දවසයි. ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 21 වන දා සිට
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 20 වන දින -අද දින- දක්වා අපි ෙම් අය වැය
ගැන තර්ක විතර්ක කළා. අගමැතිතුමා දැනට ෙමොෙහොතකට
කලින් කථා කළා. මම කල්පනා කෙළේ, ෙම් අගමැතිතුමා කථා
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කරන්ෙන් අද අපි ෙම් වාද විවාද කරන අය වැය ගැනද කියලායි.
ෙමොකද, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙම් අය වැය විවාදය
පටන් ගන්න අවස්ථාෙව්දී කථා කරමින් ෙමෙසේ කිව්වා:
"පසුගිය වතාවල අය වැය ෙල්ඛනය හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වූ
ලියවිලිවලට වඩා සහමුලින්ම ෙවනස් තත්ත්වයක් රජෙය් ආදායම් හා
වියදම් වශෙයන් නිරූපණය වී තිෙබනවා.
ෙම් අනුව යථා චිතය ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගරු
සභාවට ඉදිරිපත් වන ෙල්ඛනයට වඩා ෙවනස් මූල
කියා මාර්ග
අනුගමනය කර තිෙබනවා. එහි පතිඵලයක් හැටියට ෙම් ඉදිරිපත් කරන
ෙයෝජනා අවසානෙය් හිස් ඉලක්කම් ෙගොඩක් සහ බර කඩදාසි මිටියකට
සීමා වී තිෙබනවා"

ෙම් අය වැය විවාදය ආරම්භ කරමින් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා ෙමෙහම කිව්වා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා
ෙමෙහමත් කිව්වා:
"ෙම් රට ආසියාෙව් පංචබල ෙක්න්දය බවට පත් කරනවා කියා එදා
පකාශ කළා. ඒ ෙවනුවට අෙප් රට ෙකොමිස්, කුඩු හා කැසිෙනෝවලින්
සමන්විත තිත්ව බල ෙක්න්දයක් බවට අද පත් කර තිෙබනවා."

මම ෙනොෙවයි එෙසේ කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමායි ආරම්භෙය්දීම ෙම් අය වැය ගැන කථා කරන ෙකොට
එෙලස සඳහන් කෙළේ. ඒ නිසා තමයි මම ඇහුෙව් අගමැතිතුමාත්
කථා කරන්ෙන් ෙම් අය වැය ගැනද කියලා.
ඇත්තටම අය වැය ගැන කථා කරන විට මූල පිළිබඳ
විනිවිදභාවය ගැන වචනයක් කියන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් තිෙබනවා, "පාර්ලිෙම්න්තුවට මුල පිළිබඳව පුර්ණ
වග කීමක් තිෙබනවා"ය කියා. නමුත් Budget Transparency
Index එක ෙදස බැලුවාම ෙපෙනනවා, 2010 ඉඳලා 2012 වන
විට ෙශේණිගත වීම අතින් අපි 13වන ස්ථානෙය් සිට 53වන
ස්ථානයට බැහැලා තිෙබනවාය කියලා. අවුරුදු ෙදකක් තුළදී ඒ
ෙශේණිගත වීෙමන් පහළ ස්ථානයක සිටින්ෙන් ෙම්ක අධීක්ෂණය
කරන්න, අය වැය අධීක්ෂණය කරන්න, මූල අධීක්ෂණය
කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට නිසි කියාදාමයක් නැති නිසයි. ෙම්
ෙකටි කාලය තුළ දී ෙම් ගරු සභාව තුළ මා සම්බන්ධ වන පස් වන
අය වැය විවාදය තමයි ෙම්. මම හැම අය වැය විවාදයකදීම සඳහන්
කර තිෙබනවා, අය වැය අධීක්ෂණය කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තු අය
වැය කාර්යාලයක් අවශ යි කියා. පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන මූලික
වග කීමක් තමයි මුදල් පිළිබඳ වග කීම. ඒ වග කීම ජනතා
ස්වාධිපත ෙයන් ජනතා නිෙයෝජිතයන්ට පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා
භාර දීලා තිෙබනවා. නමුත් ඒක කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.
අද ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, හැම දාම
විපක්ෂය ඇවිත් ෙචෝදනා කරනවා පමණයි ෙයෝජනා කරන්ෙන්
නැහැ කියා. ෙම් ෙයෝජනාව අවුරුදු පහකට අප දීලා තිෙබනවා.
ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන්? ෙමොකක්වත් කරලා නැහැ.
විපක්ෂෙයන් එන ෙයෝජනා විතරක් ෙනොෙවයි, COPE එක හරහා
ෙම් ගරු සභාෙව් ෙදපාර්ශ්වෙය්ම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන්
එන ෙයෝජනා, අප සම්මුතියකට ආ ෙයෝජනා කියාත්මක
වන්ෙනත් නැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා කියපු එක අප
පිළිගන්ෙන් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැයට පථමෙයන්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන්
යම්කිසි තීරණයක් දුන්නා, විෙශේෂෙයන්ම වියදම් කරන
පමාණයක් අප අනුමත කළාට පසු ඒක තවත් ශීර්ෂ පාඨයක්
යටතට ෙගන යනවා නම් ඒ අනුමත කළ ශීර්ෂ පාඨය යටෙත්
වියදම් ෙනොකර ඊට පථමෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ගත
යුතුයි කියා. ෙදවන කරුණ, ණය ගැනීමට පථමෙයන් ඒ ණය
පමාණය, ණය ෙකොෙහන්ද ගන්ෙන්, ණය වාරිකය, ෙපොලී
අනුපාතය ඒ ණය සම්මුතිවලට අත්සන් තබන්න පථමෙයන්
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පාර්ලිෙම්න්තුවට සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් කිව්ෙව්. නමුත් ෙමොනවා ද කෙළේ? ෙම් ගරු
සභාවට ඇවිත් බහුතර ඡන්දයකින් -වැඩි ඡන්දයකින්- ෙම්ක
අනුමත කර ගත්තා. ඒ නිසා තමයි අප කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව
ෙයෝජනා අහන ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි කියා. ෙම් ආණ්ඩුව ඒ
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටින ඇමතිවරුන්ෙග්වත් ෙයෝජනා අහන
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
තීරණයවත් අහන ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැයත් කුඩා
කල්ලියක් විසින් විශාල හැන්දකින් සමහර අමාත ාංශවලට
විතරක් ෙබදා ගත්ත අය වැයක් කියා නැවත කියන්න සිදු ෙවනවා.
අය වැය පරතරය අඩු ෙවලා කියා ඇමතිවරු නැඟිට නැඟිට සඳහන්
කරනවා. අය වැය පරතරය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් අධ ාපනය
ෙසෞඛ වැනි අත වශ ෙසේවාවන්වලට ෙවන් කරන මුදල් කප්පාදු
කිරීෙමනුයි. ෙහොරකම වංචාව අඩු කරලා ෙනොෙවයි, අය වැය
පරතරය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මහාචාර්ය ඉන්දරත්න අවුරුදු
කිහිපයකට උඩදී සඳහන් කළා, ෙම් රෙට් වංචාව නිසා දූෂණය
නිසා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 8ක විතර නාස්තියක්
තිෙබනවා, ෙහොරකමක් තිෙබනවා කියා. ඒ පමාණය ඊට වැඩිය
ෙපොඩ්ඩක් වැඩි ෙවලා වංචාව දූෂණය සියයට 10ක් වුණා කියා අප
ෙමොෙහොතකට හිතුෙවොත් ඒක ෙඩොලර් බිලියන 70ක් විතර
ෙවනවා. සියයට 10ක් කියන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන 70ක්. ෙමොනවාද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙසෞඛ යට සියයට 2කට අඩුෙවන් තමයි දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් ආෙයෝජනය කරන්ෙන්. අධ ාපනයට
වඩා ෙසෞඛ යට ටිකක් වැඩිෙයන් ආෙයෝජනය කරනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Azwer. Hon. Azwer, what is your point of
Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ෙම් ගරු සභාවටත් රටටත් ෙබොරු ආරංචි තමයි ෙදන්ෙන්.
දූෂණය තිෙබන්ෙන් සිරිෙකොෙත්. ගසා කෑෙව් සිරිෙකොත. ෙකෝ
මුදල්?

නැවතත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් රජය අවශ ෙද්ට
පමුඛත්වයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කරන
පමාණය සියයට 2කට වඩා අඩුයි. අද එය සියයට 1.5 දක්වා
පහළට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන්
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් වියදම් කරන ෙකොටස අවුරුදු 63ක් තුළ
අඩුම පතිශතයක් ෙපන්වා තිෙබන්ෙන් ෙමවර අය වැෙයන් කියන
එක සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අධ ාපනය සඳහා බූතානය සියයට
4.7ක් ෙවන් කරනවා; ඉන්දියාව සියයට 3.3යි; ෙන්පාලය සියයට
4.7යි; පාකිස්තානය සියයට 2.4යි; ඉන්දුනීසියාව සියයට 2.8යි;
මලයාසියාව සියයට 5.1යි; සිංගප්පූරුව සියයට 3.3යි;
ඕස්ෙට්ලියාව සියයට 5යි; නවසීලන්තය සියයට 6.4යි. දකුණු
අපිකාව ඔබතුමන්ලාෙග් අලුත්ම මිතයාෙන්. ඒ නිසා අපිකාව
ගැනත් කියන්න ඕනෑ කියලා මම හිතුවා. දකුණු අපිකාව සියයට
5.5ක් ෙවන් කරනවා. මහා බිතාන සියයට 5.6යි. නමුත් ශී
ලංකාව අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කරන්ෙන් සියයට 1.5යි. ඒ නිසා
තමයි අපි ෙම් ගැන නැවත නැවත කථා කරන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් අය වැය දිහා බැලුෙවොත් එය
විනිවිදභාවෙයන් අඩුයි. ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සඟවලා තමයි
කරන්ෙන්. මම අධ ාපනය ගැනම එක උදාහරණයකින් ෙම්ක
ෙපන්වන්නම්. උසස් අධ ාපනය අරෙගන බැලුෙවොත්, ෙම් රෙට්
විශ්වවිද ාල 17ක් තිෙබනවා. එම විශ්වවිද ාල 17ට සහ තවත්
උසස් අධ ාපන ආයතන 20කට පමණ කරන මූල වියදම Capital Expenditure - රුපියල් ෙකෝටි 1,000ක් විතර ෙවනවා. ඒ
සියල්ලටම රුපියල් ෙකෝටි 1,000ක් විතර වියදම් කරනවා. නමුත්
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලයට - KDU එකට- විතරක්
රුපියල් ෙකෝටි 1,633ක් වියදම් කරනවා. [බාධා කිරීමක්]
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉඳලා කථා කරන්න. දැන් ෙකොතලාවල
ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලයට වියදම් කරන මූල
ගැන අපි
ෙමොෙහොතකටවත් විරුද්ධ නැහැ. ෙමොකද, අපි කියන්ෙන්
අධ ාපනයට වැඩිෙයන් වියදම් කරන්න කියලායි. නමුත්
ෙමොෙහොතකට හිතන්න, එක විශ්වවිද ාලයකට රුපියල් ෙකෝටි
1,600ක් වියදම් කරලා, අෙනක් විශ්වවිද ාල පද්ධතියටම රුපියල්
ෙකෝටි 1,000 නම් වියදම් කරන්ෙන් ඒක සාධාරණද කියලා.
අන්න ඒ පශ්නයයි මම අහන්ෙන්.

ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා (වාරිමාර්ග
ජලසම්පත් කළමනාකරණ නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation
and Water Resources Management)

සාධාරණයි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Deputy Chairman)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

හා

(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்)

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

That is not a point of Order.
Hon. Eran
Wickramaratne, you carry on with your speech.
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රාජපක්ෂලා ෙලොකු හැන්දකින් ෙබදා ගත්තා විතරක්
ෙනොෙවයි, ඇතුෙළේ ව ාපෘතිය දිහා බලලාත් ෙබදාෙගන
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමොෙහොතක් කල්පනා
කරන්න, අම්මා ෙකෙනක් ෙල් කිරි කරලා දරුෙවක් හදා ගන්නවා,

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ ගරු මන්තීතුමා ෙවලාව
නාස්ති කරනවා. කරුණාකර ඒකට ඉඩ ෙදන්න එපාය කියා
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අර කථාවක් තිෙබනවා ෙන්
ෙපොත්ත ෙනොෙවයි ෙපත්ත කියා. ෙම් අය වැය එෙහම එකක්
ෙනොෙවයි. ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් ෙපොත්ත විතරයි. ෙම්ක ෙපත්ත
නැතිම අය වැයක්. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම හිස් අය වැයක් කියලා

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී
සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்)

த ெசாய்சா -

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Minister
of Wildlife Resources Conservation)

Sir, I rise to a point of Order.
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නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(The Deputy Chairman)

(The Hon. Shantha Bandara)

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)
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(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa. Hon.
Minister, please get back to your seat.

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ගරු මන්තීවරෙයක්

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Shantha Bandara.

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

කාරක සභා අවස්ථාෙව් seat එෙක් ඉඳලා කථා කරන්න ඕනෑ
නැහැ.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

Committee Stage එෙක් ඕනෑම seat එකක ඉඳලා කථා
කරන්න පුළුවන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා වැරැදි පකාශයන් රාශියක්
ෙම් ගරු සභාෙව් කරනවා. ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විද ා පීඨය
ජාත න්තර මට්ටමට උසස් කරන්න තමයි වැඩිෙයන් මුදල්
පතිපාදන ෙවන් කෙළේ.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(The Deputy Chairman)

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Wijith Wijayamuni De Zoysa, what is the point of
Order? [බාධා කිරීමක්] ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කථා
කරන්න.

I am sorry, that is not a point of Order. Hon. Eran
Wickramaratne, you carry on.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

අපි සඳහන් කරන්ෙන් ඒ විශ්වවිද ාලය විතරක් ෙනොෙවයි,
සම්පදායිකව අවුරුදු ගණනාවක්-

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විශ්වවිද ාලයට යන දරුෙවක්
ගැන කල්පනා කරන්න. මව ෙල් කිරි කරලා ෙපොවලා හදලා,
හුඟක් ෙවලාවට අම්මා තාත්තා ආහාරයක් ෙනොෙගනයි දරුවාට
අධ ාපනය ලබා ෙදන්ෙන්. පන්සලකින්, පල්ලියකින් ෙහෝ
දානපතිෙයකුෙගන් තමයි ෙපොත් ටික ලබා ගන්ෙන්.
අසල්වැසියාෙගන් ණයට අරෙගන tuition පන්තියට යවනවා. ඉන්
පසු අෙපොස(සා.ෙපළ) සහ උසස් ෙපළ විභාග කරලා "ඒ" ෙදකයි,
"බී" එකක් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ තමයි විශ්වවිද ාලයට
යන්ෙන්. පුළුවන් නම් මට ෙපන්වන්න, ගමකින් ඇවිල්ලා ණය
ෙනොවී විශ්වවිද ාලයකට යන ෙම් රෙට් එක දරුෙවකුෙග් ෙහෝ
පවුලක් තිෙබනවා නම්. ඒ අය ණය ෙවලා, රතන් මාල උකස්
තියලා, ඒ වාෙග්ම ඉඩම උකස් තියලා තමයි තම දරුවන්ට
අධ ාපනය ලබා ෙදන්ෙන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa.
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමා මහෙපොළ ගැන අහලා නැද්ද?

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ ගරු මන්තීතුමා සංඛ ා
ෙල්ඛන ෙගොඩක් ඉදිරිපත් කළා. එතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ
යවනවා. එතුමා කිව්වා, හතරවැනි අය වැය කියලා. එතුමා කිව්වා,
පස්වැනි අය වැය කියලා.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මහෙපොළ ගැන මම අහලා තිෙබනවා. දරුවාට ඒ විධියට
අධ ාපනය ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ දරුවා
විශ්වවිද ාලෙයන් පිට ෙවලා රජෙය් ෙසේවකෙයක් විධියට
ෙනොෙවයි, රජෙය් වහල්කමට රුපියල් 10,000කටයි වැඩ
කරන්ෙන්. රුපියල් 50,000ක ආදායමක් ලබන්න ඕනෑ දරුවා
ආදායම විධියට ලබන්ෙන් රුපියල් 10,000යි. ඒකට ෙහේතුවක්
තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. ඒකට ෙහේතුව තමයි
අධ ාපනෙය් තිෙබන ගුණාත්මකභාවය අඩු වීම.

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is also not a point of Order. Hon. Member, you
carry on.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ඒ ෙකොතලාවල
ආරක්ෂක විද ා පීඨය ජාත න්තර විශ්වවිද ාලයක පමිතියට
ෙගෙනන එක ගැන අපි ආඩම්බර ෙවනවා. අපි කියන්ෙන්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ඔබතුමන්ලා ඉෙගන ගත්ත විශ්වවිද ාලත් ඒ පමිතියට ෙගෙනන්න
කියලායි. නැත්නම් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? සියයට එකකට පමණයි
විශ්වවිද ාලෙය් -

(The Deputy Chairman)

Thank you very much, Hon. Member.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Dilan Perera.
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් රැස්වීම සජීවීව විකාශනය
වන නිසා පට්ටපල් ෙබොරු කියලා ලකුණු දා ගන්න ඕනෑ නැහැ.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Eran Wickramaratne, you carry on. That is not a
point of Order.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

වාඩි ෙවන්න, ඩිලාන් ඇමතිතුමා. මම නැඟිටලා ෙබොරු
ඉදිරිපත් කරනවා කියලා කියන්න ඔබතුමාට අවශ නැහැ.
ඔබතුමාට තර්කයක් නැති නිසායි ඔබතුමා ෙමෙහම කථා
කරන්ෙන්. නිදහස් අධ ාපනය, නිදහස් ෙසෞඛ ය කප්පාදු කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන තමයි මම සඳහන් කරන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන අද
"Daily Mirror" පත්තෙර් පළ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා අපි කියන
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. අද "Daily Mirror" පත්තෙර් "Policy changes
key for becoming break-out nation: economist" කියන ශීර්ෂය
යටෙත් ඇති ලිපියකින් ෙකොටසක් මම කියවන්නට යනවා. It
states, I quote:
"According to Lee Kuan Yew School of Public Policy Visiting
Associate Professor Razeen Sally, in the foreseeable future, Sri
Lanka is unlikely to become the 'wonder of Asia' or the
'miracle of Asia' - as expressed in various catch phrases unless the country adopted key changes to its policies."

I quote what Professor Razeen Sally stated from the
article:
" 'It could be, the potential is there, but it's not going to happen ....."

It is not going to happen.
" ......and that is very much because of the policy environment,......."
of the present Government.

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මට කරුණාකරලා තව විනාඩි ෙදකක් ලබා ෙදන්න. මම තව
විනාඩි ෙදකකින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. මම ෙනොෙවයි,
ෙම්ක කියන්ෙන්. ජාත න්තරව පිළිගත් ආචාර්යවරු තමයි ෙම්
ෙද්වල් කියන්ෙන්. ෙම් රජය අසත දත්ත දීලා තිෙබනවා. ෙම්
අසත දත්තවලින් ආශ්චර්යයක් කරන්න පුළුවන් නම් ෙම් රට
ආශ්චර්යවත් රටක් ෙවලා අවසානයි. අසත දත්ත ඉදිරිපත්
කරනවා. අද අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට
පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා, මහ බැංකුවයි, ජනෙල්ඛන හා සංඛ ා
ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි ව ාජ සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම් විවාදය අවසානෙය්දී ඒකට
පිළිතුරක් ලැෙබ්වි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම විපක්ෂ නායකතුමා
උෙද් කථා කරන ෙකොට කිව්වා, "ෙජෆ්රි ෙඩොබ්ස් කියා
ආෙයෝජකෙයකු හිටියා, ඔහු හුඟක් අය හඳුනන ආෙයෝජකෙයක්,
ඔහු දකුෙණ් හිටියා, ඔහුට ෙහොඳ ලස්සන ෙහෝටල් තිබුණා, Galle
Literary Festival එක ආරම්භ කරන්න ඔහු විශාල වෑයමක්
දැරුවා"ය කියලා. නමුත් ෙමොකක් ෙහෝ පශ්නයක් නිසා එතුමාට
ෙම් රටින් යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එතුමාට ෙම් රටට ආපසු
එන්න ෙදන්න එපා කියලා ආගමන හා විගමන
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දන්වා තිෙබනවාය කියා අද විපක්ෂ
නායකතුමා සඳහන් කළා. ෙම්ක අපි වරදක් හැටියට කියනවා
ෙනොෙවයි. ෙම්ෙකන් කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් වාෙග්
ෙද්වල් කරන්න එපා. ආෙයෝජකයින් ෙම් රටට එනවාට සහ ඒ
අය කරන හැම ෙදයක් ගැනම අපි කැමැති ෙවන්න පුළුවන්,
අකැමැති ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අය ආෙයෝජනය කරන බව
ඔබතුමන්ලා පිළිෙගන තිෙබනවා නම්, අවුරුදු ගණනාවක් ෙම්
රෙට් ඒ ආෙයෝජකයින් ඉඳලා තිෙබනවා නම් ඔවුන්ට ෙමෙහම
සලකන්ෙන් ඇයි? පුද්ගලෙයකුෙග් හීනමානය ඇවිස්සිලා ෙවන්න
පුළුවන්. නමුත් ඒෙකන් රටට පහරක් වදින්න පුළුවන්. අවුරුදු
ෙදකකට උඩදී ෙපෞද්ගලික ආයතන -

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Eran Wickramaratne, your time is over now.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
අවුරුදු ෙදකකට පමණ උඩදී ෙපෞද්ගලික ආයතන පිළිබඳ
පනතක් ඉදිරිපත් කළා. ඔය වාෙග් වැරැදි වැඩ කරන්න නිලධාරින්
කියා කරන ෙකොට ඉෙබ්ටම මතයක් ඇති ෙවනවා, මහින්ද
චින්තනය මහින්දට කියලා.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා කිව්වා, අපි ෙයෝජනා
ෙගනාෙව් නැහැ කියලා. අපි ෙයෝජනා ෙගෙනනවා. අපි කියනවා,
ස්වාධීන අධිකරණයක් පිහිටු වන්න, හැම ෙදනාටම නීතිය
සමානව කියාත්මක කරන්න කියලා. ඊට පස්ෙසේ තමයි අපට
ආර්ථික පතිපත්ති ගැන කථා කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
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(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Mahindananda
Aluthgamage. You have 10 minutes.

[අ.භා. 2.05]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
மஹிந்தானந்த அ
த் ைற அைமச்சர்)

த்கமேக -

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

விைளயாட்

Minister of

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා,
මෙග් මිත ජාතික ලැයිස්තු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ අදහස් පකාශ කරන්න
අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව. ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමනි,
ඔබතුමා ෙබොෙහෝ සංඛ ා ෙල්ඛන අරෙගන කථා කරනවා. ඔබතුමා
හැම දාම තර්ක ෙගෙනනවා. ජාතික ලැයිස්තුවට පින් සිද්ධ වන්න
තමයි ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. ඔබතුමා ඔය
සංඛ ා ෙල්ඛන කියවනවා; විෙව්චනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමා ඊළඟ මහා මැතිවරණෙය්දී ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් තරග
කරලා මහජන ඡන්දෙයන් පත් ෙවලා ඉදිරි අය වැයටත්
පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා නම් අපට ඉතාම සන්ෙතෝෂයි, අෙප් මිත
මන්තීතුමා.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා
කථා කරපු කාරණා ෙදකක් පිළිබඳව මා අවධානය ෙයොමු කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී එතුමාෙග් අදහස් පකාශ
කරමින් ෙම් රෙට් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ විෙව්චන කළා. ෙම්
ආණ්ඩුව ෙගන යන ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්. අප ෙගන යන
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ එක්සත් ජාතික පක්ෂය දකින්ෙන් ෙවනත්
ෙකෝණයකින්. නමුත් අප ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ෙම් රෙට්
ජනතාව අනුමත කරලා තිෙබනවා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
රජයක් බලෙය් සිටියා නම් ෙම් රටට ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා
අපි දන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ
හරියාකාරව කියාත්මක වුණා නම්, අද ෙම් රෙට් ලංකා බැංකුවක්
නැහැ; අද ෙම් රෙට් මහජන බැංකුවක් නැහැ; අද ෙම් රෙට්
සාමාන මනුෂ යාට පාෙර් යන්න බස් එකක් නැහැ; අද ෙම් රෙට්
සාමාන මනුෂ යාට යන්න දුම්රියක් නැහැ.
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලා "Regaining Sri Lanka" කියලා වැඩ
පිළිෙවළක් හැදුවා. ඒ තුළ තිබුෙණ් ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළයි. එදා චරිත රත්වත්ෙත් මහත්තයා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?
රාජ ෙසේවය දිය කරන්න කිව්වා, රාජ ෙසේවයට කිසි ෙකනකු
බඳවා ගන්න එපාය කිව්වා, සියලු රාජ ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය
කරන්න කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ
වුෙණ් ඒකයි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් ආර්ථික වැඩ
පිළිෙවළ දකින්ෙන් ෙවන විධියකටයි. හැබැයි ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ෙම් රජෙය් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ අද ෙම් රෙට්
ජනතාව අනුමත කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ආසියානු
සංවර්ධන බැංකුව, ජාත න්තර ණය ෙදන ආයතන පවා රජය
ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අගය කරලා අද ෙම් රජයට උදවු
කරනවා.
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තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් අද ෙම් රෙට් අපනයනයට මුල් තැන දීලා
තිෙබනවාය කියලා. ෙත්, ෙපොල්, රබර් සඳහා අද අපි මුල් තැන
දීලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි. එදාට වඩා අද අපි ෙම් රෙට් ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල්
කරලා තිෙබනවා. චීනය, බසීලය, ඉන්දියාව, දකුණු අපිකාව වාෙග්
රටවල් ෙවන දා අපිත් එක්ක තිබුෙණ් නැති ෙවෙළඳ ගනුෙදනු
සඳහා අද ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල් කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙම් රට ෙසේවා
සපයන රටක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් සංචාරක
ව ාපාරය, නාවික, ගුවන්, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය වැනි ෙද්වල්
මඟින් ෙසේවා සපයන රටක් හැටියට අද අපි ඉදිරියට ගිහින්
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
අෙප් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා අමාත තුමා විෙද්ශ රැකියා තුළින්
ජාත න්තර ආදායම් උපදවන වැඩ පිළිෙවළක් අද සකස් කර
තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, මීට වසර ගණනාවකට කලින්
කාන්තාවන් තමයි වැඩි වශෙයන් විෙද්ශගත වුෙණ් කියලා.
හැබැයි සවුදි අරාබිය හරියාකාරව වැටුප් ෙගව්ෙව් නැහැ. අද අපි ඒ
ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල් කරලා, ෙකොරියාව, ජපානය, චීනය වාෙග්
විෙද්ශ රටවලට යන්න අවස්ථාව ලබා දීලා, විෙද්ශ රැකියාවලින්
විශාල මුදලක් ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් අපි හදලා
තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. විෙද්ශීය
ෙගවුම්වලින් ඉතිරි කරන්න අද ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ පිළිෙවළක්
හදලා තිෙබනවා. අපට මතකයි, 2001 තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩුව කාලෙය්දී විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන සියලුම බලාගාර
කියාත්මක වුෙණ් ඩීසල්වලින් කියලා. අද ඩීසල් ආනයනය අඩු
කරලා, ජල විදුලියට පමුඛතාව ලබා දීලා, හුළංවලින්, සූර්ය
තාපෙයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා
තිෙබනවා. එවැනි ෙහොඳ ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළවල් අද ෙම් රජය
කර ෙගන යනවාය කියන එක ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රජය ගන්නා ණය
පිළිබඳව විපක්ෂය දිගින් දිගටම ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කළා. රජය
ණය ගන්නවා. ෙම් ණය ගන්න එක තමයි විපක්ෂයට අද තිෙබන
ෙලොකුම පශ්නය. ෙම් ණය අරෙගන රජය ෙමොනවාද කරන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අපි ෙලෝකෙය් දියුණුම රටවල්
අරෙගන බලමු. අද ඇෙමරිකාව ගන්න; ජපානය ගන්න. අද ඒ
රටවල් ගන්න ණය පමාණය බලන්න. ඇෙමරිකාව, ජපානය වැනි
රටවල් ඒ රටවල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 125ක් දක්වා
අද ණය අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් අද අපට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා, සියයට 80ක පමාණයක ෙම් ණය ගැනීම රඳවා
ගන්න. එය සියයට 74ක පමාණයට අඩු
කරන්න අපි
බලාෙපොෙරොතතු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අපි ෙම්
ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාටද? එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ණය ගත්ෙත් පිටි ෙගෙනන්නයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ණය
ගත්ෙත් මිනිසුන්ට කන්න ෙදන්නයි. නමුත් ෙම් අණ්ඩුව ණය
අරෙගන තිෙබන්ෙන්, ෙම් රට සංවර්ධනයන් කරන්නයි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, 2006 වර්ෂෙය්දී අපි ෙම් රට
භාර ගන්නෙකොට ඒකපුද්ගල ආදායම තිබුෙණ්, US Dollars
800යි. අද අපි ඒකපුද්ගල ආදායම US Dollars 2000 දක්වා වැඩි
කර තිෙබනවා. අෙප් ඉලක්කය ඒකපුද්ගල ආදායම US Dollars
4000 කරන්නයි. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මිනිසුන්ට
විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිෙබන
ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ෙම් ආණ්ඩුව ගන්න ණයත් එක්ක රට තුළ
දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබන එක.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

ගරු නිෙයෝජ සභාපතුමනි, ශී ලංකාෙව් මෑත කාලීන සමාජ
ආර්ථික දර්ශකවල හැසිරීම ඔබතුමාට මම සංඛ ා ෙල්ඛනවලින්
කියන්නම්. උපෙත්දී ආයු අෙප්ක්ෂාව අවුරුදු 68 සිට අවුරුදු 75
දක්වා වැඩි වී තිෙබනවා. ළදරු මරණ අනුපාතය සියයට 11 සිට
සියයට 9.4 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මාතෘ මරණ අනුපාතය
සියයට 11සිට සියයට 7.2 දක්වා අඩු ෙවලා
තිෙබනවා.
සාක්ෂරතා නුපාතය සියයට 91 සිට සියයට 95 දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. විදුලි බලය සියයට 77 සිට සියයට 93 දක්වාත්, පිරිසිදු
පානීය ජලය සියයට 75 සිට සියයට 84 දක්වාත් ඉහළ ෙගොස්
තිෙබනවා. ඒ අනුව අද ෙම් රෙට් ජනතාවට අවශ මුලික යටිතල
පහසුකම් සියල්ල ලබා ෙදන්න ෙම් රජය කටයුතු කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
තිෙබන බරපතළම පශ්නය ෙමොකක්ද? ඒ තමයි අද ෙම් ආණ්ඩුව
වැඩ කරන එක. අෙප් භාණ්ඩාගාරෙය් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා ෙනොෙව් කියලා අද ගරු අනුර කුමාර
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා. පවුලක් සහ හිතවතුන් පිරිසක් ෙම්
භාණ්ඩාගාරය පාලනය කරනවා කියලා එතුමා කිව්වා. එෙහම නම්
ෙහොඳයි ෙන්. ජනතාව ඒක අනුමත කරලා තිෙබනවාෙන්. වරදක්
කරලා නැහැෙන්. ඒ වාෙග් විවිධ ෙචෝදනා එල්ල කරන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන
ෙලොකුම පශ්නය ෙමොකක්ද? අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගමකට
යන්න බැහැ. ගෙම් සියලු ෙදනා අද ෙම් ආණ්ඩුව වටා ඒක රාශි
ෙවලා. [බාධා කිරීම්]
ගරු නිෙයොජ සභාපතිතුමනි, මෙග් මිත ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. අද ගම්පහ
දිස්තික්කෙය් කාපට් ෙනොකළ පාරක් තිෙබනවා ද? ගරු
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න. තමුන්නාන්ෙසේෙග්
පෙද්ශෙය් හදපු නැති කාණුවක් තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

කාපට් එක කන්න පුළුවන්ද?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා කාපට් එකක් ඉල්ලන්ෙන් ෙවන ෙද්කට. [බාධා
කිරීම්] අපි කථා කරන්ෙන් මාර්ග කාපට් කරන එක ගැන. [බාධා
කිරීම්] ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම්ක අහගන්න. ඔබතුමා
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා පිළිගන්නවා, අද
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙමොන තරම් සංවර්ධනයක් ෙවලා ද කියන
එක. ඒ සියලු මාර්ග ටික කාපට් ෙවලා. සියලු පාරවල් හැදිලා.
විදුලිය දීලා. නිවාස පශ්නය විසඳිලා. ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට
යන්න, බලන්න. මෙග් පෙද්ශෙය්-මෙග් ආසනය දිහා බලන්න
ඔබතුමා නාවලපිටියට එන්න. ගරු මන්තීතුමනි, ඇවිත් බලන්න.
අද මුළු ලංකාෙව්ම දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා; ගමට
සංවර්ධනය ගිහිල්ලා.
ගරු නිෙයොජ සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාතික
ලැයිස්තුෙවන් ආපු ගරු මන්තීතුමා මට ෙපර කථා කළා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොළඹ ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ඉංගීසිෙයන්
ලියා ෙගන ඇවිත් සිංහෙලන් කථා කරනවා. ගරු මන්තීතුමා,
ගමට එන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.
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த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමනි, විනාඩියක් ෙනොෙවයි.
ඔබතුමාට තත්පරයක්වත් ෙදන්න බැහැ. ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තු
මැතිවරණයකට ඉල්ලන්න කලින් ගෙම් ගාම සංවර්ධන සමිතියක
ඡන්දය ඉල්ලන්න. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ ඉස්ෙසල්ලා
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ගාම සංවර්ධන සමිතියක ඡන්දය ඉල්ලලා
දිනලා එන්න. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ පළාත් සභාවට
ඉල්ලන්න. බස්නාහිර පළාත් සභාවට තමුන්නාන්ෙසේ ඉල්ලන්න.
පාෙද්ශීය සභාවක, පළාත් සභාවක, ගාම සංවර්ධන සමිතියක,
මරණාධාර සමිතියක ඡන්දයක් ඉල්ලලා දිනන්න බැරි
තමුන්නාන්ෙසේ- [බාධා කිරීම්]. ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමනි, මා තමුන්නාන්ෙසේට ඡන්දය ඉල්ලන්න කියන්ෙන්
නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ සවස හතරහමාරට
ටැෆික් ෙවලාවට බම්බලපිටියට හන්දියට ගිහින් පාර පනින්න
පුළුවන්ද බලන්න. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේට ටැෆික්
ෙවලාවට පාර පනින්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ පාෙයෝගික නැහැ.
ඒ නිසා මුලින්ම පාෙයෝගික ෙද්ශපාලනඥයකු ෙවන්න. [බාධා
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ සවස හතරහමාරට බම්බලපිටියට හන්දියට
ගිහින් පාර පනින්න. තමුන්නාන්ෙසේ අඩු ගණෙන් තීවිල්ස් දහයක
හැප්ෙපනවා.[බාධා කිරීම්] අඩු ගණෙන් ෙමෝටර් සයිකල් පහක
හැප්ෙපනවා.
අඩු ගණෙන් බස් ෙදකක තමුන්නාන්ෙසේ
හැප්ෙපනවා.[බාධා කිරීම්] ඒ නිසා පාෙයෝගික ෙද්ශපාලනඥයකු
ෙවන්න. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිහා බලන්න. විපක්ෂෙය්
ඉන්නෙකොට-[බාධා
කිරීම්]
සාමාන ෙයන්
විපක්ෂෙය්
ඉන්නෙකොට ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ගන්න ඕනෑ, අපි වාෙග්
කටකාර මන්තීවරු. ඇයි ඒ? ආණ්ඩුවට ගහන්න. බලන්නෙකෝ
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ගන්න මන්තීවරු කවුද කියලා?
ඉරාන් විකමරත්න මහත්මයා වාෙග් අය. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමා
කියනවා,

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියලා. එෙහම කියන්න ෙහොඳ නැහැ. එෙහමත් ෙහොඳ නැහැ.
එතුමා මෙග් මිතයා. එතුමා අෙප් ඉස්ෙකෝලයට ගිෙය්. එතුමාට
වැරදි ගුරුවරෙයක් උගන්වලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට
කියනවා, ෙකොළඹින් ඡන්දය ඉල්ලන්න කලින් පාෙයෝගික
ෙද්ශපාලනඥෙයකු ෙවන්න බලන්නය කියලා. මම කියන එක
අහලා, හතරහමාරට බැරි නම්, රෑ ෙදොළහටවත් ගිහින් පාර පැනලා
පුරුදු ෙවලා, ඉන් පසුව තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් කටයුත්ත කරන්නය
කියන ඉල්ලීම මම කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අපි නැවත වාරයක් විපක්ෂයට
ෙමය කියනවා. අද ෙම් රජය ෙම් රෙට් දැවැන්ත සංවර්ධනයක්
කර තිෙබනවා. අද ෙම් රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ නිසා තමයි
සංවර්ධනය ගමට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
වැඩ පිළිෙවළ තුළින් අද ගෙම් පාරවල් හැදිලා, ගමට විදුලිය
ලැබිලා, ජලය ලැබිලා ගෙම් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට තව මාස ගණනකට ෙනොෙවයි,
දසක ගණනකටවත් ෙම් ආණ්ඩුව පරාජය කරන්නට බැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාට හැම දාම ඉන්න ෙවන්ෙන් විපක්ෂෙය්යි කියන
කාරණය මතක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The Hon. M.A. Sumanthiran - [Pause]. Not here. The
Hon. Ajith Kumara - [Pause]. Not here. The Hon. Harin
Fernando - [Pause]. Not here. The Hon. Sujeewa
Senasinghe - [Pause]. Not here. Is there any Member
who wants to speak from the Opposition?
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(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

නැඟී සිටිෙය්ය.

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.

எ ந்தார்.
rose.

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Ajith P. Perera, you may speak.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
ඇමතිතුමා-

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Yes, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Deputy Chairman)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

What is the point of Order?
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

அதன்பிறகு,
கு க்களின்
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විපක්ෂය හැම දාම ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ ෙගන යනවා. අවසානෙය් කථා කිරීෙම්දී, විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් එළියට ගිහින්, ආණ්ඩු පක්ෂයට පමණක් කථා
කිරීමට අවස්ථාව දීලා එතුමන්ලා තනියම කථා කරනවා. එම නිසා
අදාළ ෙවලාවට කථා කළ යුතු මන්තීවරයා නැත්නම් ඒ
මන්තීවරයාට කථාව ෙදන්න එපා.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, you carry on with your speech.
[අ.භා. 2.16]

Sir, there were several names put down in the list to
speak on behalf of the Opposition. ෙම් කවුරුවත් ඇවිල්ලා
නැහැ. නායක මණ්ඩලය එතුමන්ලාව-

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

That is not a point of Order.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු සභාපතිතුමනි, ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් ෙවන්න ඕනෑ
කවුද කියලා මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා අපට උපෙදස්
ෙදනවා. නමුත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට දායක වුණු, ෙම් රෙට්
බැංකුකරණය පිළිබඳව ඉහළම සුදුසුකම් ලබා තිෙබන, රෙට්
පධාන ෙපෙළේ සමාගමක පධාන විධායක නිලධාරියා වුණු
පුද්ගලෙයක් තමයි ඉරාන් විකමරත්න කියලා කියන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම ෙහොරකම් ෙනොකරපු-

සභාපතිතුමා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි 5ක කාලයක් ලබා
ෙදන්න. දැන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා විවිධාකාර
අපහාස, උපහාස කළා. ඒ වාෙග්ම, එතුමා කිව්වා ජාතික
ලැයිස්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්න ඕනෑ කටකාර
මන්තීවරුයි කියලා. ජාතික ලැයිස්තු සම්පදාය හැදුෙව් විද්වතුන්ට,
වෘත්තිකයින්ට සහ ෙම් රෙට් ව වස්ථාදායකයට අවංක
දායකත්වයක් දක්වන්නට පුළුවන් පුද්ගලයන්ට පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇවිල්ලා නීති සම්පාදනය සහ රාජ පාලනය තුළ තමන්ෙග් අදහස්
දක්වන්නට පුළුවන් අවස්ථාව සලසා දීමටයි. එය තමයි ජාතික
ලැයිස්තුව ඇති කිරීෙම් අරමුණ. [බාධා කිරීමක්] අහ ෙගන ඉන්න.
ඔබතුමා කියන ෙද් මම ඇහුවා.

(The Chairman)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

විනාඩි 5ක් තිෙබනවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. විපක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමාෙග් දැනුම්දීම අනුව, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන්
කරන්න. ඔබතුමාට කාලය නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Harin Fernando)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

මට ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න. මට විනාඩියක කාලයක් ලබා
ෙදන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලාම ඉල්ලීමක් කරනවා.
ඇමතිවරු රාශියක් කථා කළා. ඉතාමත්ම හික්මීෙමන්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විනය ආරක්ෂා කරමින් කථා කරන්න
ඔබතුමන්ලාට ඉඩ දුන්නා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
ඇමතිතුමාත් සමඟ කථා කරනවා නම්, ෙපෞද්ගලිකව කථා
කරන්නට ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබනවා. මම එතුමාට බාධා කෙළේ
නැහැ, එළියට ෙවලා හිටියා. ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා කථා
කරද්දී බාධා කෙළේ නැහැ, අහෙගන හිටියා. ඒවාෙය් කරුණු,
කාරණා ගත්තා.
මා මුලින්ම කියන්නට ඕනෑ, ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් දවස්
ගණනක් විවාද කරලා අද වන විට අවසාන දවසට ඇවිත්
තිෙබනවාය කියලා. ෙමම අය වැය විවාදෙය් අවසාන දවෙසේ කථා
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු
සභාපතිතුමනි, අද වන විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ආණ්ඩු පක්ෂයට
තිබුණු ෙලොකුම පශ්නය තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්ව
මණ්ඩලය.
එෙහමත් නැත්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට එන
හැටි. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ගැන කථා කරන්න ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා රෙට්
ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු ෙමොනවාද, 2005 සිට මහින්ද
චින්තනෙයන් දුන් ෙපොෙරොන්දු ෙමොනවා ද, ඒවායින් අවාසනෙය්
ජනතාවට ෙමොනවාද ෙදන්ෙන් කියන එක ගැන කථා කරන්නයි
ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඉරාන් විකමරත්න
බම්බලපිටිෙය් පාර පනිනවා ද, ඉරාන් විකමරත්න බස් කීයක
හැප්ෙපනවා ද, ඉරාන් විකමරත්න three wheelers කීයක
හැප්ෙපනවා ද කියන්න ෙනොෙවයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමනි, අප
දන්නවා, ඔබතුමා පාරට බැස්සාම බස්කාරෙයෝ බයට බස්
නවත්වනවා කියලා; එෙහම නැත්නම් තීවිල් කට්ටිය දුවනවා
කියලා. ඉරාන් විකමරත්න කියන්ෙන් නැහැදිච්ච ෙකෙනක්
ෙනොෙවයි. ඉරාන් විකමරත්න කියන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙහොඳ,
උගත්, ඔබතුමාෙග්ම පාසෙල් ඉෙගන ගත්ත, ඉතාමත්ම දක්ෂ,
Royal College එෙක් ශිෂ නායකයා වුණ, කිකට් කැප්ටන් වුණ,
උපාධියක් ගත්ත, සිටි බැංකුෙව් සභාපති වුණ අගනා පුද්ගලෙයක්.
ඔබතුමා ඒක දැන ගන්න. එෙහම නින්දිත විධියට පහර ගහන්න
එපා.
රස්තියාදුකාරෙයෝ
පාර්ලිෙම්න්තුවට අවශ නැහැ,
ඇමතිතුමා. එතුමා ෙහොඳ උගත් බුද්ධිමත් පුද්ගලෙයක්. අප එතුමා
ගැන ආඩම්බර ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් කෙළේ ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා,
ඉරාන් විකමරත්න වැනි අයයි. ඔබතුමන්ලා පත් කර තිෙබන්ෙන්
කවුද? ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම. එතුමා ෙමොනවාද කියන්ෙන්?
පැෙපොල් ඇට වවන්න.

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධා කිරීම්]

)

ගරු සභාපතිතුමනි, අන්න !

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[අ.භා. 2.19]

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்
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අන්න කිව්ව කථාව. [බාධා කිරීම් ] අන්න කිව්ව ෙද්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියලා කිව්වා. ඔන්න ෙද්ශපාලනය! ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්
ෙවලාෙව් ලංකාෙව් PEO TV එෙක් ෙම් කථාව live විකාශය
ෙවනවා. ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් කථාව විකාශය ෙවනවා. ෙම් රෙට්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ආපු මන්තීවරයා ෙමන්න
කුණුහරුපයකුත් කිව්වා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියලා කිව්වා. [බාධා කිරීම් ] ඔන්න ෙවනස බලන්න. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් ෙවනස සහ ඔබතුමන්ලාෙග් ෙවනස ඔන්න.
[බාධා කිරීම් ]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா )

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙමොකක්ද ?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු
සභාපතිතුමනි, මන්තීවරු ගැන
ෙම් ආකාරෙය්
විෙව්චනය කරමින් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්නට බැහැ.
ෙත්රුණාද?[බාධා කිරීම් ] ගරු මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න
ෙකෝ.
ඔබතුමා නිකම් කෙඩ් ගියා ෙන්. ඔබතුමා ලණු කෑවා
ෙන්. ඔබතුමා කථා කෙළේ අය වැය ගැන ෙනොෙවයි ෙන්, ඉරාන්
විකමරත්න ගැන ෙන්.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු හරින් පනන්දු මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම් ]
කරුණාකර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවයත්, මන්තීවරුන්ෙග්
ෙගෞරවයත් ආරක්ෂා වන විධියට කථා කරන්න.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක තමයි මම කිව්ෙව්?
ඉරාන්
විකමරත්න බස්වල හැප්ෙපන එක ගැන, ඉරාන් විකමරත්න
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බම්බලපිටිෙය් හන්දිෙය් පාර පනින එක ගැන කථා කරන්න ෙම්
ගරු සභාෙව් ඇමතිවරුන්ට අයිතියක් තිෙබනවා නම්, එතුමන්ලා
ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් කළ මන්තීවරු ගැන කථා කරන්න
අපටත් අයිතියක් තිෙබනවා.
මම කිව්ෙව් ඒකයි.
අප ඉරාන්
විකමරත්න වැනි අය පත් කරද්දී
එතුමන්ලා ෙජ්.ආර්.පී.
සූරියප්ෙපරුම වැනි අය පත් කළ බවයි මම කිව්ෙව්. මම එෙහම
කිව්වාම,

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියලාම කිව්වා. අන්න ආණ්ඩුව! ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා
පත් කළ එෙක් ජාතිකත්වය ෙපන්නුවා. ෙම්ක රටම බලාෙගන
ඉන්නවා. ෙම්ක මුළු ලංකාවම බලාෙගන ඉන්නවා. එම නිසා
ෙම්ක ෙහොඳයි ලංකාෙව් මිනිසුන්ට උත්තර ෙදන්න.
ගරු සභාපතිතුමනි, මා ආඩම්බර ෙවනවා, ගරු ඩිලාන්
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ගැන. එතුමා මෙග් මිතයා; මෙග් අසල්වැසියා.
මට එතුමා ගැන ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. එතුමාත් බදුල්ල
දිස්තික්කෙය්. එතුමා ඉතාමත් ෙහොඳට කටයුතු කරනවා. එතුමා
ගැන අප සතුටු ෙවනවා; ආඩම්බර ෙවනවා. එතුමා කිව්වා, අෙප්
අකිල විරාජ් මන්තීතුමන්ලා, අප ඇවිල්ලා ඇස් ෙප්න්ෙන් නැති
අන්ධෙයෝ වාෙග් ඉඳලා දැන දැන වැරදි කරනවාය කියා. ලජ්ජා
නැතිව කටින්ද ෙවන ෙකොෙහන් හරිද කථා කරන්ෙන් කියා ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න ෙවනවා. ෙමොකද, එෙහම අහන්න
ෙවන්ෙන්? අය වැෙයන් අමාත ාංශ තුනකට සියයට 52ක් ෙවන්
ෙවලා තිෙබද්දී ෙලෝකෙය් ෙලොකුම ඇමති මණ්ඩලයක් ඉන්න
රෙට් ඔබතුමන්ලා 105 ෙදනාට ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට
48යි. ෙලෝකෙය් තිෙබන විශාලම රටවල් වන ඉන්දියාව, චීනය,
රුසියාව, ඇෙමරිකාව ගත්ෙතොත් ෙම් රටවල් හතෙර්ම ජනගහනය
ගත්ෙතොත් චීනෙය් ජනගහනය ෙකෝටි 135යි; ඉන්දියාෙව්
ජනගහනය ෙකෝටි 120යි; ඇෙමරිකාෙව් ජනගහනය ෙකෝටි 22යි;
රුසියාෙව් ජනගහනය ෙකෝටි 14යි. ලංකාෙව් ජනගහනය ෙකෝටි
2යි. ලංකාෙව් ෙකෝටි 2ක ජනගහනයට ඇමතිවරු 106යි. ෙම්
රටවල් හතෙර්ම ඇමතිවරු එකතු කර බැලුවත් ඉන්ෙන් ඇමතිවරු
103යි. ෙලෝකෙය් විශාලම රටවල් හතෙර්ම ඉන්න ඇමතිවරු
එකතු කරලා ගත්තත් ඉන්ෙන් 103යි. අෙප් රෙට් ඇමතිවරු 105ක්
ඉන්නවා. ෙදවිෙයෝත් සාක්කි ෙන්? ඔබතුමන්ලා ෙම් විධියට කෑ
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
ෙමොර ගහන එක සාධාරණයි.
ඇමතිතුමා ෙවන ෙමොනවා කියන්නද? ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙහොඳ
ෙනොකියා, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා ඇමතිකම ෙබ්රා
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඇමතිකම ෙබ්රා ගන්න කමෙව්දයක්
නැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා කියනවා, "අෙප් ඒක පුද්ගල
ආදායම බලන්න" කියලා. "අෙප් ඒක පුද්ගල ආදායම දැන් යුඑස්
ෙඩොලර්ස් 2,800යි. එය යූඑස් ෙඩොලර්ස් 4,000ක් දක්වා වැඩි
ෙවනවා" යි කියලා කියනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් දී ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මැතිතුමා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා, ඒ
වාෙග්ම තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා ෙම් ළඟදි දවසක කිව්වා,
ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 70කට රුපියල් 30,000කවත්
මාසික ආදායමක් නැහැ කියලා. ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට
70කට රුපියල් 30,000කවත් මාසික ආදායමක් නැහැ කියලා
ඔබතුමන්ලාෙග්ම කැබිනට් ඇමතිවරුන් කියනවා. ගරු
සභාපතිතුමනි, ෙම් per capita income එක -ලක්ෂ හතර- ෙබදලා
ගත්ෙතොත් එක පුද්ගලෙයකුට මාසයකට අඩුම ගණෙන් රුපියල්
40,000කවත් ආදායමක් තිෙබන්නට ඕනෑ. හැබැයි, සියයට 70කට
රුපියල් 30,000කවත් මාසික ආදායමක් නැහැ. ඒෙකන් කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ''තිෙබන එකාට නහුෙතට තිෙබනවා, නැති එකාට ඇති
මඟුලක් නැහැ'' කියලායි. ෙම් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව.
ගරු අගමැතිතුමාට සියලු ෙගෞරව ඇතිවයි මා කථා කරන්ෙන්.
ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, බල්ලන්ට කන්න ෙදන්න ඕනෑ යි කියලා.
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අපි දන්නවා, අෙප් ෙගදර බල්ලට අපි කන්න ෙදන්ෙන් අපි කන
එෙක් ඉතුරු වුණ ටික කියලා. [බාධා කිරීමක්] මහින්දානන්ද
ඇමතිතුමාෙග් ෙගදර නම් බල්ලට ෙදන්ෙන් “ෙපඩිගි” කියලා
කෑම ජාතියක්. බල්ලට ෙවනම කෑම ෙගෙනනවා. [බාධා කිරීමක්]
ඔව්, ඉතින් මට එදා කිව්ෙව්. ඕනෑ නම් බල්ලෙග් නමත් කියන්නම්.
''ෙටොමී'' කියලා ඉස්සර බල්ෙලක් හිටියා. ඒ වාෙග් නම්වලින්
හිටියා. [බාධා කිරීමක්] ඇයි, ''ෙටොමී'' කියලා බල්ෙලක් හිටිෙය්.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද අගමැතිතුමාත් පුටුව රැක ගන්න ෙලොකු
උත්සාහයක් ගත්තා. ලබන අවුරුද්ද වනෙකොටත් ඔබතුමාට ඔය
අගමැති පුටුව රැක ෙදයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,
අගමැතිතුමනි. අගමැති පුටුව රැකගන්න ඔබතුමා ෙලොකු
උත්සාහයක් ගත්තා. ෙමොකද, යටින් එන current එක ගැන
ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමාට දිය යටින් ගින්දර එනවා. ඔබතුමා
දන්නවා. ලියුමක් දුන්නා කියලා ඔබතුමාට විශාල අෙගෞරවයක්
කරනවා. අපි ෙනොෙවයි, කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් අය
හරහාම තමයි ෙම්වා යන්ෙන්. සමහරවිට අෙප් එක්ෙකෙනක්,
ෙදන්ෙනක් ෙම් සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඇයි. හැබැයි දැන් අපට
ෙත්රුණාට පස්ෙසේ ඒකවත් කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමාව
ඔතැනින් ගලවන්නයි බලන්ෙන්. අපි එයට විරුද්ධයි. පරණ
හැන්සාඩ් වාර්තා කියවන විට ඔබතුමාෙග් කථා අපට ඉතාමත්ම
ආඩම්බරෙයන් කියවන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමාට ෙලොකු
අෙගෞරවයක් කරන්න හදනවා. හැබැයි ඔබතුමා ෙලොකු
උත්සාහයක් ගත්තා, ආණ්ඩුෙව් තනතුරු රකින්න. ඔබතුමා ෙහොඳ
කථාවක් කරමින් කරුණු රාශියක් ගැන කියාෙගන කියාෙගන
ගියා. ඔබතුමාෙග් පුටුව රැක ගැනීම සඳහා දරපු ඒ උත්සාහය ගැන
අපි සන්ෙතෝෂ වනවා.
අගමැතිතුමා ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, ෙම් CHOGM එක නිසා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ජාත න්තරෙයන් අති විශාල දිරිදීමක්,
ෙලොකු සතුටක් ලැබිලා තිෙබනවා කියලා. අෙන්! ගරු
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා ඇති,
අද
වනෙකොට ජාත න්තරෙයන් ෙමොන ආෙයෝජකයාද ෙමහි ආෙව්
කියන එක. ජාත න්තරෙය් ආෙයෝජකෙයෝ ෙබොෙහොම සුළු පිරිසක්
ඉන්නවා, ෙකොමිස් ගහන්න. අර අෙප් ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් පංච බල මහා ෙක්න්දය ෙවනුවට තිත්ව
බල ෙක්න්දය තමයි කුඩු, ෙකොමිස්, කැසිෙනෝ. ෙම් රෙට්
තිෙබන්ෙන් කුඩු, ෙකොමිස්, කැසිෙනෝ. අවසාන වශෙයන් රෙට්
පධාන ආෙයෝජනය වන්ෙන් කැසිෙනෝ. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්
රෙට් පධාන ආෙයෝජනය වුෙණ් garment factories. ඩිලාන්
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා, යූඑන්පී ආණ්ඩුව කෙළේ ජංගි මහපු
එක කියලා. එතුමා ඇමතිවරෙයක් හැටියට එෙහම කථාවක්
කිව්ෙව් ලජ්ජා නැද්ද මම දන්ෙන් නැහැ. අදටත් අපට ඉතිරි ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඒ ජංගි ටික තමයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
කාලෙය් ෙගනාපු ඇඟලුම් කම්හල් ටික තමයි තවමත් රෙට් පධාන
අපනයනය හැටියට තිෙබන්ෙන්.
නමුත් ඩිලාන් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමා තවමත් අර පරණ කථාවක් මතක් ෙවලා කියනවා, අපි
ජංගි මැහුවලු. ජංගි මහලා තමයි ෙම් රට ෙගොඩදමලා තිෙබන්ෙන්.
ඒ ජංගි ටිකවත් දැන් මහගන්න බැරිව factories ටික වසා දමා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා මීට වඩා බුද්ධිමත්ව කථා
කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.
CHOGM ගැන කථා කරනවාත් එක්කම ඔබතුමන්ලා
කියනවා, අත වශ බඩු මිල වැඩි කෙළේ නැහැයි කියා. ඒ
කියන්ෙන් ෙම් මිල වැඩි කරලා තිෙබන පරිප්පු, සැමන්, සීනි,
ෙලොකු ලූනු අත වශ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග්
ආසියාෙව් ආශ්චර්ය ඒ තරම් ලස්සනයි. ඡන්දය දීපු එකාට
කියන්ෙන්, ලූනු කන්න එපා, පරිප්පු කන්න එපා, සැමන් කන්න
එපා, සීනි දාලා ෙත් ෙබොන්න එපා. ෙමොකක්ද එතෙකොට ෙම් රෙට්
ආශ්චර්ය? සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, ඔබතුමන්ලා
අය වැය ගැන ෙලොකුවට කථා කරන්ෙන් මිනිසුන්ට රතු ලූනු
ටිකක්වත් කන්න එපා කියලා ද, සම්ෙබෝලයක් හදා ගන්න එපා
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කියලා ද, සැමන් ටින් එකක් කන්න එපා කියලා ද කියලා.
ෙමොකක්ද ෙම් ලජ්ජා නැති කථාව. අත වශ බඩුවල මිල වැඩි
කරලා නැහැ යි කියලා කියනවා. කටින්ද නැත්නම් ෙවන
ෙකොෙහන්වත්ද කථා කරන්ෙන් කියන ඒ පශ්නය අහන්න සිදු
ෙවලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.
අද බලන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශය SriLankan Airlines එකට අවුරුදු පහකට මිලියන
100 ගණෙන් ණයක් ෙදනවා. SriLankan Airlines ඉතිහාසෙය්
පළමුවැනි වතාවට රුපියල් බිලියන 26ක් පාඩු ලබනවා. රුපියල්
බිලියන 26ක් පාඩු ලබා තිෙබනවා. 2004 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය තිෙබද්දී රුපියල් බිලියන 7ක් ලාභ ලැබුවා. දැන් ෙකොෙහොමද
පාඩු ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] විරුද්ධ නැහැ. මම දැන්
ෙයෝජනාවක් කරනවා, ජනාධිපතිතුමාට ''ප්ෙල්න්'' එකක් අරෙගන
ෙදන්න කියලා. SriLankan Airlines එෙකන් ''ප්ෙල්න්'' එකක්
ගන්න එපා. SriLankan Airlinesවලට තිෙබන්ෙන් ''ප්ෙල්න්''
22යි. ඒ 22න් එකක් ගත්තු ගමන්ම අර roster එක
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩාෙගන වැෙටනවා. ටිකට් ගත්තු මිනිසුන්ව
ෙවනත් airlinesවල වැඩිපුර ගණනක් දීලා යවන්න ෙවනවා. ගත්තු
cargo ටික ෙවනත් තැනකට දමන්න ෙවනවා. ජනාධිපතිතුමා
යනවා, මැන්ෙඩලා මහත්තයාෙග් මළ ෙගදර. අපි යන්න එපා
කියන්ෙන් නැහැ. එමිෙර්ට්ස් එෙක් business - [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා
හා මහජන කටයුතු අමාත තුමා)
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ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

බැලුවා ෙන්.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

බැලුවා. ෙහොෙරන් ගිහිල්ලා බලාෙගන හිටියා. එළියට
ඇවිල්ලා බැලුෙව් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා ෙහොෙරන්
බැලුවා. අඩිෙයන් අඩිය beer stalls. මතට තිත ලු. "හක්ෙක බුදු
රැස්, ෙබොක්ෙක දඩ මස්." හැම තැනම beer stalls. මන්තීතුමාට
තරහා ගිහිල්ලා මට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියලා බැන්නා. හැබැයි ඔබතුමා ෙම්වා කථා කරන්න.

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

කවුද කිව්ෙව්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா - மக்கள் ெதாடர் ,
மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர்)

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

මට විනාඩියක් ෙදන්න.

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

අන්න දැක්කා ෙන්. "කවුද කිව්ෙව්
)

(The Hon. Harin Fernando)

අෙන් ඇමතිතුමා කරදර කරන්න එපා. ඔබතුමා අෙප් යාළුවා
ෙන්. ෙමතැන ඔබතුමාටත් අසාධාරණයක් ෙවලා ෙන් තිෙබන්ෙන්.
ඒ ගැන ඔබතුමා අපට කියනවා ෙන්. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.
ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියා ෙගන ආෙව් ශීලන්කන්
එයාර්ලයින්ස් සමාගම රුපියල් බිලියන 29ක පාඩුවක් ලැබීම ගැන
කිසිෙසේත්ම සෑහීමකට පත් වන්න බැහැ කියලායි. ඒක
අවාසනාවක්. ෙමපමණ tax holiday එකක් දීලා ෙකොෙහොමද ෙම්
airline එක ෙගොඩ දමන්ෙන්? ෙම් සමාගම ෙගොඩ දමන්න බැරි
ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. මම දැක්කා,
විධායක නිලධාරිතුමා - CEO - සහ Chairman කියන ෙදන්නාම
කියලා තිෙබනවා, ෙම් සමාගමට අලුත් aircraft ඕනෑය කියලා.
ඒක හරි, පිළිගන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියන්ෙන් ෙම් අනවශ
වියදම් ගැනයි. ඔබතුමන්ලා ''ප්ෙල්න්'' එකක් අරෙගන South
Africaවල ෙජොහැන්නස්බර්ග් නුවරට, ෙකන්යාවට ගිහිල්ලා දවස්
ගණනාවක් ගත කරලා එනෙකොට ෙමෙහේ අෙනක් ඔක්ෙකෝම ටික
අබලන්. ඒ නිසා තමයි පාඩු වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි ෙම් airline එක
සම්පූර්ණ වශෙයන් පාඩු ලබන්ෙන් කියන එක ෙහොඳට මතක තබා
ගන්න. ඒ කළමනාකාරිත්වය නැතිකම නිසායි. මුදල් හා
කමසම්පාදන අමාත ාංශය තමන්ෙග් අම්මාෙග් අප්පාෙග් බූදලය
වාෙග් සල්ලි වියදම් කරනවා. පළමුවැනි අවුරුද්ෙද් ෙඩොලර්
මිලියන 100යි. ෙදවැනි අවුරුද්ෙද් ෙඩොලර් මිලියන 100යි.
තුන්වැනි අවුරුද්ෙද් ෙඩොලර් මිලියන 100යි. ෙම් කාෙග් ෙද්වල්ද?
Race යනවා. Race යනෙකොට බදු ගහන්ෙන් නැහැ. Raceවලදී
ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට බදු ලැෙබන්ෙන් නැහැ. Raceවලට
ආපු සුද්ෙදෝ කවුද? [බාධා කිරීම්]

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ෙමන්න බලන්න, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඔප්පු කරලා ෙදනවා,
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිරීම. ෙම් ජාතික ලැයිස්තුෙව්
මන්තීවරෙයක්. "කවුද

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙමන්න බලන්න, ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා නම්, ෙම්
රෙට් ජනතාවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර තත්ත්වය අද
පිළිබිඹු කරලා ෙපන්වලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්වා
ගැන කථා කරන ෙකොට දුකයි. ෙම් රට හදන තැන. අපට ෙජ ෂ්ඨ;
අෙප් සීයලා ෙවන්න ඕනෑ මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කළාට
පස්ෙසේ කථා කරන්ෙන් ඔෙහොමයි. අර පැත්ෙත්ත් -ආණ්ඩුව
පැත්ෙත්ත්- ඉන්නවා, ඒ වාෙග්ම එක් ෙකෙනක්. එතුමා ෙම්
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ෙවලාෙව් නැහැ. අර්ස්කින් ෙම් ෙග් බාප්පා. අර්ස්කින් ෙම් ෙග්
බාප්පා ෙවන දාට කෑ ගහනවා. අද එතුමා ෙපොඩ්ඩක් එළියට ෙවලා
ඉන්නවා. ෙම් රෙට් තත්ත්වය ෙමන්න ෙම්කද? ෙම් රට හදන්න
පුළුවන් උත්තරීතරම තැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කියලා
ඔබතුමන්ලා කථා කරනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
විනය අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. [බාධා කිරීම්] මම කලින්
සඳහන් කළ මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාවට ආවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකාව ගැන කථා කරන ෙකොට ලංකාව
ඉන්ෙන් Corruption Perceptions Index එෙක් ඉහළම ස්ථානෙය්.
-ලංකාව ඉන්ෙන් දූෂණෙය් ඉහළම ස්ථානෙය්.- එෙහම යන රටකට
ෙමොන සංවර්ධන ගමනක්ද, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් ෙවලාව ෙවන
ෙකොට ෙම් රටට ෙවලා තිෙබන අතිවිශාල වින්නැහිය ගැන අපි
කනගාටු වනවා. මම දුක් වනවා, අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා
මැතිතුමාත්, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත් දිගින් දිගටම
කර ෙගන ගිය ඉතාමත්ම අසික්කිත කථා ගැන. ෙම් කථා සසඳන්න
හදන්ෙන් රට දියුණුයි කියලා. ළදරු මරණවලින්- [බාධා කිරීම්]
ෙමොකක්ද?

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා

(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

පන්සෙල් ඝණ්ටාරය ෙගනාෙව් කවුද?
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ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහත්තයා කියනවා, එළවලු ෙගොවියන්ටත්
රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර හම්බ වනවා ලු. ඔබතුමා කථාව
අහෙගන හිටිෙය් නැහැ. ෙමවැනි ෙද්වල්වත් දන්ෙන් නැති
ඇමතිවරු. එළවලු ෙගොවියාට රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර හම්බ
වනවා කියලා කියන්න තරම් දැනුමක් නැති ඇමතිවරු.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

කිව්වා. ඔබතුමා හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ෙමතුමාට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

එතෙකොට ඔබතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

එක. ඝණ්ටාර ෙගනාවාට කමක් නැහැ. ඔබතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් දිගින් දිගටම කථා කර
ෙගන යන ෙකොට-

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
සභාපතිතුමා

ඒ නිසා කට වහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්] නිකම් ''ෙපොයි ෙටෝක්''
දාලා ෙනෝන්ඩි වන්න හදන්න එපා. කට වහෙගන ඉන්න. මම
ඔබතුමන්ලාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ගරුත්වයක් තියා
ගන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන
උත්තරීතර තත්ත්වය. තරුණ මන්තීවරුනුත් එෙහමයි, වයසට ගිය
අයත් එෙහමයි. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන කථා කරන ෙකොට අපට නම්
හරි ලජ්ජයි. ෙම්ෙක් race පදින ඒවා ඔබතුමන්ලාට ෙහොඳයි.
ෙරොකට් පදින ඒවා ෙහොඳයි. ඔබතුමන්ලාට හඬක් නැහැ, ගරු
මන්තීතුමනි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාට හඬක් නැහැ.
ඔබතුමන්ලාට කථා කරන්න පුළුවන් වචනයක් නැහැ.
දිගින් දිගටම කිව්වා, එළවලු ෙගොවියන්ට ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ෙදනවා කියලා. අෙන් අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමා ෙම් රෙට්වත් හිටිෙය් නැහැ. එතුමා ඒ ගැන කියා ෙගන
ගියා. වැලිමඩ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන චාමික බුද්ධදාස
මන්තීතුමා ඉන්නවා. වැලිමඩ පැත්ෙත් එළවලු ෙගොවියන්ට
රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර හම්බ වනවාද? ඔබතුමා කියන්න.

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

This Hon. Member is misleading the House. ගරු
සභාපතිතුමනි, මම මෙග් කථාෙව්දී කිව්ෙව් වී ෙගොවියාට
ෙපොෙහොර රුපියල් 350ට හම්බ වුණා, ඒ වාෙග්ම ෙත් සහ එළවලු
ෙගොවියාටත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය හම්බ වුණාය කියලායි.
රුපියල් 350ට දුන්නා කියලා ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්]
ෙත් සහ එළවලු ෙගොවියාටත් ෙපොෙහොර සහනධාරය හම්බ වුණා.
හැබැයි, රුපියල් 350යි කියලා කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
ෙමතුමා අසත ෙන් පකාශ කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

රුපියල් 1,250යි.

ඒ පශ්නය ඉවරයි.
මම ෙම් ෙවලාෙව් තවත් කාරණයක් ගැන කියනවා. අපි
තරුණ මන්තීවරුන් හැටියට Facebook එක හරහා වැඩිපුර

පාර්ලිෙම්න්තුව

3265
[ගරු හරින් පනාන්දු මහතා]

ෙද්ශපාලනයක් කරනවා. එක ළමෙයක් Facebook එෙකන් මට
කවියක් එවලා තිබුණා. ඒ කවිය ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. මම මෙග්
ෙෆෝන් එක බලාෙගන ඒ කවිය කියන්ෙන්. ඒ කවිෙයන් කියලා
තිෙබනවා, "ෙලොකු ෙබ්බිට නයිට් ෙර්ස් පදින්ටයි, ෙපොඩි ෙබ්බිට
මුහුෙද ගමන් කරන්ටයි, චූටි ෙබ්බි අහෙස ෙරොකට් යවන්ටයි, මෙග්
පුතා බඩගින්ෙන් මැෙරන්ටයි" කියලා. අෙන්, ගරු මන්තීවරුනි, අද
ඔබතුමන්ලාෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුව ඔබතුමන්ලා කථා
කරන්ෙන් නැහැ. අද ලංකාෙව් පශ්නයක් තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිවරු කියනවා, ලංකාෙව් සියයට 70ක්
රුපියල් 30,000ට වඩා අඩුෙවන් ආදායම් ලබන්ෙන් කියලා.
ඔබතුමන්ලාෙග් මන්තීවරු කියනවා නම්, ඔබතුමන්ලාෙග්
ඇමතිවරු කියනවා නම් ලංකාෙව් සියයට 70ක් රුපියල් 30,000ට
වඩා අඩුෙවන් ආදායම් ලබනවා කියලා එෙහම නම් ෙම් රට දියුණු
ෙවලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා කලබල ෙවන්න
ඕනෑ නැහැ. අපි කාටවත් ෙපෞද්ගලිකව මඩ ගහන්ෙන් නැහැ.
මහින්දානන්ද ඇමතිතුමාට අපට ඕනෑ නම් ෙපෞද්ගලිකව මඩ
ගහන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මඩ ගැහුෙව් නැහැ. ඩිලාන් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමාට ෙපෞද්ගලිකව මඩ ගැහුෙව් නැහැ. අපි කාටවත්
ෙපෞද්ගලිකව මඩ ගැහුෙව් නැහැ. මම පැහැදිලිව කියනවා, අපි
කථා කෙළේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු ඔබතුමන්ලාෙග්
අය වැෙයන් කිසිම ෙදයක් ෙනොලැබුණු එක ගැනයි. [බාධා කිරීම්]
නැහැ. මට පැහැදිලියි, මෙගන් පස්ෙසේ කථා කරන්ෙන් ෙරෝහිත
අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා. ඒක ඉර හඳ වාෙග් sure. එතුමා
ෙකළින්ම කථා කරන්ෙන් මට මඩ ගහන්න. [බාධා කිරීම්]
පශ්නයක් නැහැ. ෙම් රෙට් මාධ
බලාෙගන ඉන්නවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා දැන් live යනවා. අපි කියන කථාෙව් වරදක්
තිෙබනවා ද, අපි ද්ෙව්ෂ සහගතව ද කිව්ෙව්, අපි අසාධාරණ
කාරණයක් ද කිව්ෙව් කියලා ඔබතුමන්ලා කල්පනා කරලා
බලන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

අෙන් බබා.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

ෙවනුෙවන්? අපි කියනවා, අගමැතිතුමාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑය
කියලා. ඔබතුමන්ලා කථා කරන්ෙන් නැහැ, අගමැතිතුමා
ෙවනුෙවන්.
අපි අගමැතිතුමාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑය කියලා කියන්ෙන්
ෙමතැන යටින් ෙවන game එකක් යන නිසායි. අගමැතිතුමා
ෙමතැනින් එළවලා ෙවනත් ෙකෙනක් ඉන්දවන්න උත්සාහයක්
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙම් මන්තීවරු
කියා ෙගන, කියා ෙගන ගියා. මම ෙගොඩක්ම කනගාටු වුණු
කාරණයක් තිෙබනවා. මම කවදාවත් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්
නැහැ, Royalist ෙකෙනක් Royalist ෙකෙනකුට කැත විධියට
ගහයි කියලා. එතුමා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ආ මන්තීවරෙයක්
වුණාට, එතුමා කථා කෙළේ කරුණු එක්රැස් කර ෙගන ෙබොෙහොම
සංක්ෂිප්තවයි. එතුමා අසත කිව්ෙව් නැහැ. එතුමා අසත යක්
පකාශ කළා නම් ඔබතුමාට සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ඒ ගැන කථා
කරන්න තිබුණා. ඔබතුමා එතුමාට එතුමා ආපු මුල් කාලෙය්දීත්
මඩ ගැහුවා; දැනුත් මඩ ගහනවා. ඒ විධියට ෙද්ශපාලනය කරන්න
එපා. ඔබතුමාට අපි එෙහම මඩ ගහන්ෙන් නැහැ ෙන්. කවදාවත්
කරලා නැහැ.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

ඔබතුමා මඩ ගැහුෙව් නැහැ. ඔබතුමා කිසිම ෙදයක් කෙළේ
නැහැ.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

පබා ඉන්ෙන් ඔය පැත්ෙත්. ෙම් පැත්ෙත් ෙනොෙවයි.
ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න
ඕනෑ. ෙම් ෙලෝකෙය් විශාලම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටියත්
ඔබතුමන්ලාට කරන්න තිෙබන්ෙන් එකම ෙදයයි ෙන්.
ඔබතුමන්ලාට කරන්න තිෙබන්ෙන් එකම ෙදයයි. කරන්න තිෙබන
එකම ෙද් තමයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථාවක් යන ෙකොට බාධා
කරන එකයි, ජනාධිපතිතුමාෙග් ගුණ ගායනා කරන එකයි.
ඔබතුමන්ලාට අමාත ාංශවල වැඩ නැහැ; සල්ලි ෙවන් ෙවන්ෙන්
නැහැ; කරන්න පුළුවන් ෙදයක් නැහැ. ආරක්ෂකෙයෝ ඉන්නවා;
වාහන ටික තිෙබනවා; කාර්යාලයක් තිෙබනවා; කාර්ය භාරයක්
නැහැ. කාර්ය භාරය කරන්ෙන් පධාන තුන් ෙදෙනක්. ඒක
පිළිගන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා සමහර විට ෙපෞද්ගලිකව අප සමඟ
කියනවා, අපට ෙමොකුත් බලයක් නැහැ කියලා. ඕනෑ තරම් එෙහම
කියලා තිෙබනවා. කෑම කන ෙකොට කියනවා, "අපි නිකම්
ඉඳෙගන ඉන්ෙන් බං, අපට වැඩක් නැහැ" කියලා. අපි ඔබතුමන්ලා
ෙවනුෙවන් කථා කරද්දී ඔබතුමන්ලා අපට බණිනවා.
ඔබතුමන්ලාට අපි යමක් අරෙගන ෙදන්නයි ෙම් උත්සාහ
කරන්ෙන්. ෙම් අය වැය තුළින් ඔබතුමන්ලාෙග් ගරුත්වය,
ඔබතුමන්ලාෙග් මානව හිමිකම් ටික, ඔබතුමන්ලාෙග් අයිතිය
ආරක්ෂා කර ෙදන්නයි අපි කථා කරන්ෙන්. අපි අගමැතිතුමා
ෙවනුෙවන් කථා කළා. ඔබතුමන්ලා කථා ෙකරුවාද, අගමැතිතුමා

)

(The Hon. Harin Fernando)

දැන් මම ඔබතුමාට මඩ ගැහුවද?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ජනාධිපතිතුමාට මඩ ගැහුෙව්.
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(The Hon. Harin Fernando)
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)

(The Hon. Harin Fernando)

කාටද ගැහුෙව්? ඇමතිවරුන්ට ගැහුවාද?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

කවිය කිව්ෙව් කාටද?

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

මම කිව්වාද, කවිය ලිව්ෙව් මම කියලා. මම කිෙයව්ෙව් මට
එක්ෙකෙනකු එවලා තිබුණු කවියක්. මම කිව්වාද මම කිව්වායි
කියලා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කිව්ෙව්, බම්බලපිටිෙයන් පාර
පනින්න පුළුවන්, හැබැයි වාහන කීයක හැප්ෙපයිද- [බාධා
කිරීමක්] හා එෙහමද? එෙහම නම් අපි ඒ ෙදක එෙහම ෙබ්රා
ගනිමු.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද අය වැය විවාදෙය් අවසාන දවසට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද ෙවන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමෙහම
හරි මන්තීවරුන්ෙග් මුහුණු ටිකක් දකින්න තිෙබන එක ගැන මට
සතුටුයි. මමත්, සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාත් හැම දාම ෙම් ගරු
සභාෙව්දී කථා කළා. සමහර දවස්වලට ෙම් ගරු සභාෙව් ආණ්ඩු
පක්ෂය පැත්ෙත් මන්තීතුමන්ලා ෙදන්ෙනක්වත් නැහැ. පසු ගිය
දිනයක- [බාධා කිරීම්] ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
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ඇමතිතුමනි, ඒක හරි ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප්
ඉන්ෙන් මන්තීතුමන්ලා හතළිහයි ෙන්. ඒ හතළිෙහන් මන්තීවරු
පස් ෙදෙනක් ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියාම ෙහොඳටම ඇති.
ඔබතුමන්ලාෙග් මැති ඇමතිතුමන්ලා 150ක් ඉන්නවා ෙන්. ඒ
150න් අඩුම ගණෙන් 20ක්වත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ඕනෑ.
එෙහමවත් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය දිනක අමාත ාංශ
12ක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කළා. විශ්වාස කරන්න, අවසාන
කථාව කරන ෙකොට ඇමතිවරු ෙදන්නායි ෙම් ගරු සභාෙව් හිටිෙය්.
ඒ අදාළ අමාත ාංශවල ඇමතිවරුත් නැහැ.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

එම නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මීට වඩා උත්තරීතරත්වයක්
ලබා ෙදන්න. අපි ෙම් කාරණා එකක්වත් ද්ෙව්ෂ සහගතව කිව්ෙව්
නැහැ. ඔබතුමන්ලා දන්නවා අපි ඔබතුමන්ලා සමඟ සුහදව කටයුතු
කරන බව. ඔබතුමන්ලාට ෙදන්න ඕනෑ සහෙයෝගය අපි ලබා
ෙදනවා. අපි විපක්ෂෙය් කියලා සමහර මන්තීතුමන්ලා පක්ෂෙයන්
පැනලා ගියාට, අප එෙහම පක්ෂෙයන් පැනලා යන්ෙන් නැහැ. අපි
පක්ෂය ආරක්ෂා කරනවා. ඒක මතක තියා ගන්න. අෙප්
නායකත්ව මණ්ඩලය ගැන ඔබතුමන්ලාට පශ්නයක් තිෙබනවා.
අපට නායකෙයෝ නව ෙදෙනක් ඉන්නවා කියලා ඔබතුමන්ලාට
පශ්නයක් තිෙබනවා. නායකෙයෝ නව ෙදෙනක් ෙනොෙවයි,
නායකෙයෝ 150ක් හරි දමලා ෙම් දුර්දාන්ත ආණ්ඩුව එළවලා
දමන්න ලබන අවුරුද්ෙද් කටයුතු කරන බව පවසමින් මා මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[2.40 p.m.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Mr. Chairman for the opportunity given to
me to speak today, the final day, on the Committee Stage
Discussion on the Votes of the Ministry of Finance and
Planning. This may be the fourth time that I am saying
this. In every Budget, including the mini-Budget that was
presented in 2010, I made it a point to record the fact that
it is a violation of the principles in the Constitution for the
President to occupy the Minister of Finance portfolio. I
say this for the record. It is quite clear when one reads the
provisions of the Constitution that as the Head of the
Cabinet, the President can appoint anyone as Minister of a
particular subject including himself. Yet, if you read
through the provisions, there are dual controls that are
prescribed where the President and the Minister of
Finance have to act in conjunction and those provisions
cannot be complied with if both the President and the
Minister of Finance are one and the same person.
Having said that, this year’s Budget has been not very
different to the previous years in the way that forecasts
have been made. When one reads the fiscal management
reports of the actuals that have been realized on the
forecast and the adjustments made to the forecast for the
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subsequent years based on the actuals and the large
chunks of allocations for certain sectors, it continues with
a particular trend and I like to suggest that that is not a
trend that is healthy for the country. The foreign
borrowing limits have been increased periodically. Even
the limits of borrowing in the Appropriation Bill were
challenged last year and there was a ruling by the
Supreme Court in regard to this, consequent to which the
Budget had to be passed with a two-thirds majority last
year. It could not have been passed even with a twothirds majority because it was totally in violation of
Article 157.
Yet, at least, taking cognizance of the sentiments
expressed by the court last year, a two-thirds vote was
considered necessary for the passage of the Appropriation
Bill. This year, unfortunately, the views have been
reversed by the same court and that highlights the level of
independence that we have in those institutions. I have
often stated at budget debates that although we are still
following or said to be following the principle that
Parliament shall have full control over public finance, in
actual practice that is not so. Parliament has either
abdicated its function of being in total control of public
finance or that power has been totally usurped by the
Executive, with the result that we spend one full month
debating the budget proposals, when those debates, apart
from highlighting to the public the serious issues that are
in the proposals, really does not matter to the proposals in
any way at all. What the Executive prescribes is done and
this merely becomes a talk shop. But, even if it is merely
a talk shop, we still can use that to bring the issues to the
attention of the public so that the people of this country,
at least, know the true facts with regard to the financial
management in this country, or the mismanagement that
is going on in this country.
If you look at the figures, for instance, projections are
made. As I said earlier, in the Fiscal Management
Reports of 2010, 2011, 2012 and up to 2014, when you
compare the projections with the actuals, it is a humorous
trend, because the moment you know that a particular
projection is not achieved, next year the projection will
be what was achieved last year. Then, you achieve even
less the following year and you drop the projection for
the subsequent year to even less. If one looks at the
Government revenue, it has been far far below
expectations and it has been continually declining. There
is said to be growth but that growth does not really reflect
in any benefit being derived by the people in terms of
jobs or income, or even meeting the rising cost of living.
The lack of revenue is matched by cutting down on
expenditure, and that is a good thing that we cut down on
expenditure when the revenue is less. Revenue is very
low and getting lower and the expenditure is also getting
cut. But, the crucial question is: “Where is the
expenditure getting cut? Where are the deductions
coming from?” The Recurrent Expenditure cannot be
reduced very easily because that accounts for mostly
salaries and various payments that have to be continued.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා]

It is about 70 per cent of the total expenditure and
continues to remain that way. The Capital Expenditure is
generally curtailed when the revenue is low. But, here we
see a trend, a very disturbing trend of reduction in
expenditure in certain sectors, which are crucial and ought
to be given priority. Expenditure on Education has been
cut. Expenditure, as a percentage of GDP, has been
steadily declining and that is not a good state of affairs.
We know what happened last year with the demand for 6
per cent of the GDP to be allocated for Education. Now,
there are disputes with regard to how that is calculated.
But, of the Government expenditure, if one is to look at
the amount that is allocated as a percentage for education,
it has been declining and this decline is not merely in the
Central Government but that reduction on expenditure is
reflected in the expenditures incurred by the Provincial
Councils also.
Secondly, expenditure on health has been starkly
reduced since 1990. If one were to look at the figures, it
has been steadily decreasing. It is true that in these two
sectors, there is activity in the private sector also. But,
that by no means, can be an explanation or an excuse for
reduction as a percentage of the Government’s
expenditure. In the health sector also, not merely the
Central Government but every Provincial Council’s
expenditure on health as a percentage of GDP has been
steadily decreasing. There is more decrease in the
Provincial Councils in the sectors of education and health
than you find the decrease in the Central Government. So,
these are serious troubling trends and that causes a
question as to what the direction we are going in.
The expenses with regard to economic services such
as agriculture, irrigation, water, energy, transport,
communication have all seen a marked increase. So,
coupled with Government expenditure reduction on
services such as health and education, and on the other
hand, the increase on economic services such as
agriculture, irrigation, transport, communication and the
like, it certainly makes living for an ordinary person in
this country more and more difficult. Education, health,
welfare and community services, have been steadily
suffering because of the marked decline in the allocations
for that. Even other public services like civil
administration has seen a marked decline.
Now, the construction industry as an activity has been
booming. Most of the economic activity is seen in the
construction industry and that is no surprise because large
infrastructure development has been undertaken by the
Government. We see that right across the country; we see
that in the city, we see that in other places, we see that in
the South and most notably, we see that in the North and
the East. That is a positive good step.
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does that compare with the upliftment of living
conditions of the people? You do need infrastructure
development. You need to make the country take it to
another level, to a developed country status but that we
will not achieve merely by brick and mortar, by merely
concrete structures. All of that is good. No one is saying
that that is bad. But, where does the priority lie?
First, the living conditions of the people should
improve and more expenditure needs to be incurred on
health,
education,
social
services,
livelihood
development, on economic activity that will actually help
people to become self-sufficient, being able to maintain
their families, preserving their dignity and affording
education to each child at least up to the Advanced Level,
and on health services to have healthy people, cutting
down on activity that hinders the health of the country.
All of that, the Government must undertake at least, side
by side, with the mega infrastructure development.
Secondly, all this infrastructure development, as has
been highlighted right throughout this Discussion and
even before, has not really matched the needs of the
community. Many comments have been made about the
night races, the port in Hambantota and about the airport
in Mattala. Now, leave aside all of these banter that takes
place in this House and ask ourselves the question:
"Truly, are these signals, are these indicators of a
particular direction that the country is being taken in,
while the needs of the community is very different to
what is being dished out?" The motor racing industry has
come under sharp criticism around the world. In a world
that is conscious of conserving energy, even we say that
reducing the duties on hybrid motor vehicles, on energy
savers must be the declared policy. What is the carbon
footprint when we have gallons of fuel burnt just to excite
a few in the country? That is not responsible economic
activity. It might be a cash cow; it might give you
something now, but is that a responsible action? Leave
aside all other inconveniences: violations of road rules,
violation of the law, and all that, and from a different
perspective, just look at it and see where the priority lies.
If this is something that the Government has commenced,
seeking to promote this activity, then what is the signal
that is being given to the country? Then, there is so much
talk about casinos.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Yes, Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

But, the question that we have been raising constantly
is, whilst we welcome infrastructure development, how

My Learned Friend, by now, should know that there is
no provision for the races in the Budget. That has nothing

3271

2013 ෙදසැම්බර් 20

to do with the Budget and the Government. It is a private
matter; anybody can go. දැන් cart races තිෙබනවා.
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සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

That is not a point of Order. - [Interruption.] Hon.
Sumanthiran, you can continue.

Hon. Member, you have only one minute left.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I will wind up.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Sir, I will continue.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Yes, you can continue in the dark.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

The Hon. Member may refer to me as “Hon.
Member”, but I do not think he should call me his
"Learned Friend". The phrase “Learned Friend” is
reserved for learned people to call each other. So, I do not
think he should call me his "Learned Friend". [Interruption.] Lawyers call each other “Learned Friend”.
We recognize each other’s learning, Hon. Member. [Interruption.] I know you do not know that. But, the
Chairman knows that. As a member of the learned
profession, the Chairman knows that. So, I am addressing
the Chair. There is a way in which the Hon. Members
refer to each other here; we call each other “Hon.
Member”. We will stay with that. - [Interruption.] By
referring to me as your "Learned Friend", you are trying
to raise your standard. That, you cannot do. [Interruption.] For that, you must have some learning and
it might be a little difficult at this stage in your life to
acquire that learning.
ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

I think the same thing can be said about you.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Why are you shouting for the Hon. Azwer? [Interruption.] Hon. Sajin De Vass Gunawardena, you are
young enough. You still have the time to go and learn
something proper. So, why do you not utilize the years
that you have ahead of you? - [Interruption.] Hon.
Member from Galle, who is shouting from the back,
without doing that, why do you not go and study
something and become a learned person without
following the bad examples of that other Gentleman on
your side? - [Interruption.] That is all right; that is not
your problem.

I was asking the question about the direction in which
the country is being taken. I gave two examples. [Interruption.] I gave the example of racing, but what
about casinos? Why is it illegal in this country? It has
remained illegal for a very good reason. It is a huge social
evil; it destroys families; it destroys communities. If, for
a few dollars, the Government wants to mortgage the
health and the goodwill of the country, the family life of
the country, which we recognize as the basic unit of
society, engage in all these mega projects and go in the
wrong direction, then, it spells doom for this country. I
have only spoken about the country as a whole; that
affects all of us. I wish, on this last day, that the Hon.
(Dr.) Sarath Amunugama, Minister of International
Monetary Co-operation and Deputy Minister of Finance
and Planning, who is here, will take note of that.
Thank you.
[අ.භා. 3.05]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of
Highways, Ports and Shipping)

ගරු සභාපතිතුමනි, අද 2014 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය
වැය විවාදෙය් අවසන් දවස; විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අමාත ාංශෙය්
වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන අවස්ථාව. මාසයක්
ඇතුළත අපි ෙනොෙයකුත් මැති ඇමතිවරුන්ෙග් කථාවලට
ඇහුම්කන් දුන්නා. අද දවෙසේ කථාවලටත් ඇහුම්කන් දුන්නා. මීට
ෙපර කථා කරපු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා ෙම් සභා ගර්භෙය්
සිටියා නම්, ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට එතුමාෙග් කථාවට පිළිතුරු
ෙදන්න අපට පුළුවන්. එතුමා අද උෙද් ඉඳන්ම ෙම් සභා ගර්භෙය්
සිටිෙය් ජල භීතිකාව හැදිලා වාෙගයි. එතුමා එනවා, කථානායක
අසුන ළඟට ගිහිල්ලා ඊළඟ කථිකයා කවුද කියලා අහනවා. ඊට
පස්ෙසේ එළියට යනවා. ආපහු ඇවිල්ලා බලලා, ඒ අවශ කරන
කථිකයන් කථා කරලා තිෙබනවා නම් විතරයි එතුමා සභා
ගර්භයට එන්ෙන්.
එතුමාෙග් මුළු කථාව තුළම අන්තර්ගත ෙවලා තිබුෙණ් අපි
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාටවත් මඩ ගහන්ෙන් නැහැ, අපි
ෙබොෙහොම විනයක් ඇතිව තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන්
කියන එක. එෙහම කථා කරපු එතුමා, Facebook එෙකන්
ෙද්ශපාලනය කරන තරුණ නායකයකු හැටියට "මම Facebook
එෙක් තිෙබන කවියක් කියනවා" කියලා තමයි කථාව අවසන්
කෙළේ. සාමාන ෙයන් ෙකොළඹ හැදුණු එතුමාට වඩා ගෙම් හැදුණු
අපි ඔය Facebook එකට කියන්ෙන් "මුහුණු ෙපොත" කියලායි.
ඒකට Facebook කියන එකට වඩා මුහුණු ෙපොත කියන එක
තමයි ගම්වල ඉන්න ෙකොල්ෙලෝ කුරුට්ෙටෝ දන්ෙන්.
ඒ
Facebook එෙක්, මුහුණු ෙපොෙත් තිබුණු කවියක් තමයි හරින්
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[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

පනාන්දු
මන්තීවරයා
කිෙයව්ෙව්.
ඒ
කවිය
ඇතුෙළේ
සම්පූර්ණෙයන්ම තිබුෙණ් ඍජුව මඩ ගහන්ෙන් නැතිව, වකාකාර
මඩ ගැහීමක්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා කියන විධියට ෙම් රෙට්
ජනාධිපතිතුමකුෙග් දරුවකුට, ෙම් රෙට් අගමැතිවරයකුෙග්
දරුවකුට, ෙම් රෙට් මැති ඇමතිවරයකුෙග් දරුවකුට, ඒ කිසි
ෙකනකුට විෙනෝද ෙවන්න බැහැ. ඒ අය ෙකොෙහේ හරි කුඩුවකට
ෙවලා හැංගිලා ඉන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ෙම් තරුණ මන්තීවරු
කියන්න හදන්ෙන්. තරුණ දරුවකුට car race පදින්න බැහැ.
තරුණ දරුවකුට ෙමෝටර් ෙබෝට්ටුවක් එළවන්න බැහැ. රටක
විපක්ෂයකට රට කරවන ආණ්ඩුවකට ෙදන්න තිෙබන පණිවිඩය
ෙම්කද? ඒ නිසා අපි එතුමාට කියනවා අනුන්ට මඩ ගහන එක
පැත්තකින් තියන්න කියලා. ඒ මුහුණු ෙපොත හරහාම එක එක
මුහුණුත් එක්ක කරන හාදකම් අපි දන්නවා. ඒ මුහුණු එක්ක
හාදකම් කරලා විනාශ වුණ පවුල් ජීවිත සංඛ ාවත් අපි දන්නවා.
ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීවරයා කථා කරලා කිව්වා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
ෙමෙහයවන්ෙන්, ෙම් අය වැෙයන් බහුතරයක් ෙවන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් එක පවුලකට කියලා. එක පවුලක් ඉලක්ක කර ෙගන
තමයි ෙම් අය වැය ගැන සම්පූර්ණෙයන්ම තර්ක ඉදිරිපත් කෙළේ.
ගරු සභාපතිතුමනි, අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීවරයාට අපි
කියනවා, ඉතිහාසෙය් ෙම් රට පාලනය කළ එක එක පවුල් තිබුණ
බව. ඒ පවුල්වල නායකයන්ෙග් නම්වලින් ආණ්ඩු තිබුණා.
ජයවර්ධන පවුල ෙම් රට පාලනය කළා. ෙසේනානායක පවුල ෙම්
රට පාලනය කළා. බණ්ඩාරනායක පවුල ෙම් රට පාලනය කළා.
ෙපේමදාස පවුල ෙම් රට පාලනය කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කියපු සියලුම පවුල් ෙම් රට පාලනය
කළ කාලෙය් වසර ගණනාව හරියට ගැනලා බලන්න කියලා අපි
කියනවා. රට පපාතයට වැටිලා තිබුණු, රට ආර්ථික වශෙයන්
විනාශ ෙවලා තිබුණු, රෙට් ආරක්ෂාව අතින් කිසිම විශ්වාසයක්
ෙනොතිබුණු, රෙට් භූමිෙයන් තුෙනන් එකක ෙකොටසක් අහිමිව
තිබුණු, රෙට් මහ මුහුදින් තුෙනන් ෙදකක් අහිමිව තිබුණු ෙම් රට
නිදහස් රටක් බවට පත් කෙළේ ඔය කියපු කිසිම පවුලක් ෙනොෙවයි.
ඒ හැම ෙදයක්ම සිද්ධ වුෙණ් රාජපක්ෂ පවුලට පින් සිද්ධ
ෙවන්නයි කියන එක අද අප ෙම් ගරු සභාෙව්දී මතක් කරනවා,
ගරු මන්තීවරුනි. ෙම් රෙට් ඉන්න මිනිසුන් කෘතෙව්දීකම දන්නවා.
ඔවුන් තුළ කළගුණ සැලකීෙම් ගුණාංගය තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
ජීවත් වන සිංහල, මුස්ලිම් සහ දවිඩ කියන සියලු ජාතීන් තුළ
මනුස්සකම, කෘතෙව්දීත්වය තිෙබනවා. ඒ කෘතෙව්දීකම තමයි අද
ඔවුන් දායාද කර තිෙබන්ෙන්.
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීවරයා කියනවා, සංඛ ා ෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත ෙවනස් කරලා තමයි අද ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි, රටටයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියලා. ෙම් සංඛ ා
ෙල්ඛන එෙහම ෙවනස් කරන්න පුළුවන්කමක් ෙම් රාජ
නිලධාරින්ට තිෙබනවා ද කියලා අපි ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන්
අහනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 2005 දී ෙම් ආණ්ඩුව
භාර ගන්න ෙකොට, අලුතින්ම මැදමුලනින් ෙගනාපු නිලධාරින්ද
ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන සකස් කරන්ෙන් කියලා අප අහනවා.
මැදමුලනින් ෙපෝෂණය කරලා ෙවනම ෙගනාපු නිලධාරින්
ෙනොෙවයි අද ෙම් නිලධාරින්ෙග් කුටියට පැමිණ සිටින්ෙන්. අද
ෙමහි පැමිණ සිටින්ෙන් 1990 දශකෙය් සිට ෙම් රෙට් මුදල්
අමාත ාංශය ෙමෙහයවපු නිලධාරින්.
ගරු සභාපතිතුමනි, 2001 දී ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඍණ
මට්ටමකට ආපු හැටි අප දැක්කා. 2008 වන විට එහි සියයට 3.5ක
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වර්ධනයක් තිබුණා. අර කාලයක් අපට කිව්වා ෙන්, "ෙකොම්පියුටර්
ජිල්මාට්" දමනවා කියලා. ඉතින් එෙහම නම් ඒ කාලෙය් හිටපු
රාජ නායකයන්ටත් ඔය ෙකොම්පියුටර් ජිල්මාට් එකක් දමලා, ෙම්
රාජ නිලධාරින්ට කියලා ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන ෙවනස් කරන්න
පුළුවන්කමක් තිබුණා ෙන්. අප ෙබොෙහොම වග කීමකින් කියනවා
ෙම් රෙට් පරිපාලනෙය් වගකීම දරන කිසිම නිලධාරිෙයක් ෙම්
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙවනස් කරන්ෙන් නැති බව. එෙහම කරන්න අප
ඉඩ තියන්ෙන්ත් නැහැ. එම නිලධාරින් ෙම් රටට වග කියන,
නිර්භීත නිලධාරින් බව අද අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියනවා.
හැබැයි, කාලෙයන් කාලයට නිලධාරින් මරන්නත් පුළුවන්;
ෙනොමරා මරන්නත් පුළුවන්. සමහර කාලවලදී නිලධාරි
මහත්වරුන්ට කරපු ෙද්වල් අප දැක්කා ෙන්. ඒ කාලෙය් ෙපොලිස්
නිලධාරි මහත්මයාට ෙමොකක්ද කෙළේ? අහිංසක දුවයි, පුතයි,
"අෙන්, තාත්තාට ෙවඩි තියන්න එපා, අෙන් මාෙම් පින් සිද්ධ
ෙවයි, අෙප් තාත්තා ඔය රැකියාව කළාට, අපට කන්න ෙදන්ෙන්
ඕෙකන්" කියද්දී, ඔහුට දණ ගහන්න කියලා ඒ දරුෙවෝ ෙදන්නා
ඉදිරිපිට ඒ අහිංසක ෙපොලිස් නිලධාරියා මැරුවා. හමුදා නිලධාරියා
මැරුවා; ගාම නිලධාරි මහත්තයා මැරුවා. එෙහම මිනිස්සු මරපු
අය තමයි දැන් ෙමෙහම කථා කරන්ෙන්. ෙමතුමන්ලා ෙරෝස මල්
යහනාවල තමයි ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමන්ලා කිසිම ෙදයක්
සිදු ෙනොවුණු රටක හිටපු අය වාෙගයි. ෙමතුමන්ලා දිව
ෙලෝකෙය් ඉඳලා වැඩියා ද? දිව ෙලෝකෙය් සිට වැඩම කරපු අය
ද ෙම් කථා කරන්ෙන්? එෙහම ෙන් එතුමන්ලා කථා කරන්ෙන්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ෙතොත්ත බබාලා!

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ෙතොත්ත බබාලා ෙහොඳයි. ෙමතුමන්ලා ෙකොත්තු බබාලා! ඕනෑ
ඕනෑ ෙවලාවට තැෙළන්න පුළුවන්, ඕනෑ ඕනෑ ෙවලාවට මිරිසට,
ඇඹුලට ෙතම්පරාදු ෙවන්න පුළුවන් බබාලා බවට ෙමතුමන්ලා
දැන් පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙමොන සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව කථා
කළත්, අවසානෙය් ෙම් ආර්ථිකය දැෙනන්ෙන්, ෙම් ආර්ථිකෙය්
නාඩි වැටීම දැෙනන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවටයි. අෙප් නිලධාරින්
ෙම් ආර්ථිකය හැදුවත්, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු
ආණ්ඩුව ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළත් ඒවා රටට දැෙනන්න ඕනෑ.
ඒ ආර්ථිකය දැනිලා නාඩිවලට වැටුණාම තමයි ඒ මිනිස්සු ඒ
ගැන තමන්ෙග් මතය පකාශ කරන්ෙන්. ෙම් ආර්ථිකය දැනුණු
විධිය ජනතාව 2005 සිට තමන්ට පුළුවන් විධියට පකාශ කළා.
ඔවුන් තමන්ෙග් යුතුකම, වගකීම හරියට ඉටු කළා. ඔවුන් කළ
ගුණ දන්නා මිනිස්සු. ෙම් රට අද ආර්ථික වශෙයන් නැඟිටිනවා,
රටට සාමය උදා ෙවලා තිෙබනවාය කියලා දැනුණු ජනතාව හැම
ෙවලාෙව්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් සමඟ හිට ගත්තා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අප මාසයක් තිස්ෙසේ ෙම් විසර්ජන පනත්
ෙකටුම්පත පිළිබඳව විවාද කළා ෙන්. මාසයක් තිස්ෙසේ කරපු ෙම්
විවාදය සජීවීව ෙම් රටත් බලාෙගන හිටියා ෙන්. එතෙකොට
විපක්ෂය කියපු ෙද්වලුත් රටම බලාෙගන හිටියා. ෙවනදා වාෙග්
නැතිව, ෂර්ට්වල ෙබොත්තම් ඔක්ෙකොම දමා ෙගන, ෙහොඳට ඇඳලා
ඇවිල්ලා එතුමන්ලා ෙබොෙහොම ෙහොඳට කථා කරපු හැටි ෙම් රටම
බලාෙගන හිටියා. අද අපි ෙම් කථා කරන සැටිත් රටම බලාෙගන
ඉන්නවා. එෙහම නම් කරන්න ෙහොඳ වැඩක් තිෙබනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි. ෙම් විපක්ෂය කියන විධියට ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික
කළමනාකරණයක් නැත්නම්, ෙම් ආණ්ඩුවට වැඩ පිළිෙවළක්
නැත්නම්, ෙම් ආණ්ඩුව දූෂණය අතින් ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවාය
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කියලා විෙව්චනය කරනවා නම් - අපට මඩ ගහන ෙවලාෙව්- අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාට අභිෙයෝගයක් කරනවා. ඒ අභිෙයෝගය කරන
ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීවරයා
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න එක ෙහොඳයි. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් නායකත්ව මණ්ඩලෙය් ඉන්න රවි
කරුණානායක මන්තීවරයා පුවත් පතකට කියා
තිබුණා,
බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකයා
ෙවන්න එතුමා ලෑස්තියි කියලා. හැබැයි, එතුමා එෙහම කරන්ෙන්
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීවරයා දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණයට මහ
ඇමති අෙප්ක්ෂකයා වශෙයන් ඉදිරිපත් වුෙණොත් තමයි කියලා රවි
කරුණානායක මන්තීවරයා වැඩිදුරටත් කියනවා. අපි ෙම්
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන ෙම් අභිෙයෝගය භාර ගන්න
ලෑස්තියි. ඒ ෙද් කියන විට සජිත් ෙපේමදාස මන්තීවරයා සිනාමුසු
මුහුණින් යුතුව බිම බලාෙගන ඉන්නවා. දැන් එතුමා ඇඳලා
ඉන්ෙන්; ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්ෙන්. එතුමා දැන් සටනට ලැහැස්තියි.
එතුමා දකුණු පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකයා. බස්නාහිර
පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකයා රවි කරුණානායක. දැන්
ඔබතුමන්ලා මාසයක් තිස්ෙසේ අපට ගහපු මඩත් එක්ක, වැඩක්
කරන්න බැරි ආණ්ඩුව කිය කියා මාසයක් තිස්ෙසේ අපට කරපු
ෙදෝෂාෙරෝපණත් එක්ක ඔන්න දැන් ෙදන්නාටම පුළුවන් සූට් ෙදක
මහලා ඒ වැෙඩ්ට ලෑස්ති ෙවන්න. අපත් තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙයෝජනාවක් කරනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ දකුණු පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකයා
ෙවන ෙකොට, රවි කරුණානායක බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් මහ
ඇමති අෙප්ක්ෂකයා ෙවන ෙකොට ඌව පළාතටත් අෙප්ක්ෂකෙයක්
ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. ඌව පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකයා
වශෙයන් කරු ජයසූරිය ඉදිරිපත් කරන්න. එතෙකොට තමයි වැෙඩ්
හරියට නැඟලා යන්ෙන්. අපි ඕනෑ නම් ඒ මැතිවරණ තුනම එකට
පවත්වන්න කටයුතු හදලා ෙදන්නම්. නැත්නම් පළමුෙවන්
මැතිවරණ ෙදකක් තියලා, පසුව ඊළඟ එකට යන්නම්. අපි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අභිෙයෝගය ෙදනවා.
පුළුවන් නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කියන අෙප්ක්ෂකයන් ෙදතුන්
ෙදනා දමාෙගන බස්නාහිර, දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණවලට
ලෑස්ති ෙවන්න. නමුත් මහ ඇමති අෙප්ක්ෂක සජිත් ෙපේමදාසයි,
මහ ඇමති අෙප්ක්ෂක රවි කරුණානායකයි හත් ෙපොෙළේ ගාෙගන
පරදිනවා. ඒක ඉර හඳ වාෙග් විශ්වාසයි. ඒක ඉතින් කාටවත්
නවත්තන්න නම් හම්බ වන්ෙන් නැහැ.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙමොකද,
ෙම්වා කියන්න ගියාම, ෙකොයි තරම් කිව්වත් මදි.
මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියනවා. ගරු
සභාපතිතුමනි, 2005ට ෙපර ෙම් රෙට් පාරක යන්න පුළුවන්කමක්
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය් ගම්වලට ගියාම අප දැක්කා ෙපොල් අතු
ෙගවල් තිබුණු හැටි. ගම්වල ලයිට් නැති ෙගවල් තිබුණා. ගරු
සභාපතිතුමනි, අද ගමකට ගියාම අපට ෙමොනවාද දකින්න
ලැෙබන්ෙන්? ෙද්ශපාලන ෙකෝණයකින් ෙම්වා දිහා බලන්න එපා.
අද ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල දිස්තික්කයට ගිහින්
බලන්න. ඒ පැත්ෙත් ෙපොල් අතු ෙගයක් ෙහොයා ගන්න ඔබතුමාට
පුළුවන්ද? සංචාරක ව ාපාරය දියුණු ෙවලා නැද්ද? අධිෙව්ගී මාර්ග
හැදිලා නැද්ද? ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සියලු කටයුතු ටික
හරියාකාරව සිද්ධ වුණා. එෙහම නම් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා
කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මිනිසුන් තමන්ෙග් ෙගවල්
ඉස්සරහා තාප්ප බැඳ ගන්නවා; තමන්ෙග් ෙග් හදා ගන්නවා. ඒ

අයට තවත්
තිෙබනවා.
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ෙනොෙයකුත්

ෙද්වල්

කරන්න

පුළුවන්කමක්

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණයත්
කියන්න ඕනෑ. අපි ගාලු මුවෙදොර පිටිෙය් race යනෙකොට ඒකට
බණිනවා. ගාලු මුවෙදොර පිටිෙය් කාර් race පැවැත්වූවාය කියලා
බණිනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, දියුණු වන ඕනෑම රටක එක්තරා
කීඩාවක් තමයි කාර් race කියලා කියන්ෙන්. ෙම්වා තිෙබන්න
ඕනෑ. ෙම්වා තමයි රටක දියුණුවත් එක්ක පවතින අවශ තාවන්. ඒ
අවශ තාවනුයි ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි
race ගිෙය් පසිද්ධිෙය්. ගාලු මුවෙදොර පිටිෙය්යි අපි race ගිෙය්.
ඒෙක් ලැම්ෙබෝ ගිනි පැද්දා; එහි ෙෆරාරි පැද්දා. හැබැයි ෙම්
ඔක්ෙකෝම පසිද්ධිෙය්යි කෙළේ. නමුත් ෙම්වා විෙව්චනය කරන
සමහරු රෑට රෑට ලැම්ෙබෝ ගිනි පදිනවා ෙහොෙරන්. රෑට රෑට ෙෆරාරි
පදිනවා ෙහොෙරන්. එතුමන්ලා රෑට රෑට තමයි ඒවා පදින්ෙන්. ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂයවත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයවත්
වහලා ගහන ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. අෙප් ආණ්ඩුව ෙකළින් වැඩ
කරන ආණ්ඩුවක්. අපි කරන ෙද් කියනවා; කියන ෙද් කරනවා.
අන්න ඒ නිසා අප ෙම් ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙම් රෙට්
මිනිසුන්ෙග් යහ පාලනය ෙවනුෙවන්, ආර්ථිකය ෙවනුෙවන්,
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක් බව මතක්
කරමින්, මට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 3.18]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් වැය
ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත්
කරන්න මම කල්පනා කරනවා. ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් දැන් කථා
කරපු ඇමතිතුමා ද ඇතුළුව ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙම් අය වැය
විවාදෙය්දී -ෙපොදු විවාදෙය්දීත්, අය වැය කාරක සභා
අවස්ථාෙව්දීත්- දිගින් දිගටම කිව්වා, ආණ්ඩුව ෙහොඳින් කටයුතු
කළා, තවත් ෙහොඳින් කටයුතු කරෙගන යන්න ආණ්ඩුවට පුළුවන්
කියලා. ඒ වාෙග්ම, මට ෙත්රුම් ගිය විධියට විපක්ෂය කිව්වා ෙම්
කමයට පුළුවන්, හැබැයි මහින්දට බැහැ කියලා. එෙහම තමයි
විපක්ෂය කිව්ෙව්. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට, ඒ පවුලට
බැහැ කියලායි කිව්ෙව්. එක පිරිසක් කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුවට,
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ෙම්ක කරන්න බැහැ කියලා. ඒ
වාෙග්ම ආණ්ඩුව කියනවා එතුමන්ලාට පුළුවන් කියලා. දවස්
ගණනක් පුරා ෙම් ගරු සභාෙව් පැවැති විවාදෙය්දී ෙම් රටාවට, ෙම්
කමයට ෙම්ක කරන්න බැහැ කියලා කවුරුවත් කිව්ෙව් නැහැ. ඒ
නිසා මම විශ්වාස කරනවා මහින්ද රාජපක්ෂද, ෙවනත් ෙකනකුද
කියන එක ෙනොව, ෙම් රටාවට ෙම්ක කරන්න බැහැ කියලා. ඒ
පදනෙම් ඉඳෙගන මම මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශය ගැන
විතරක් ෙනොව ෙපොදු කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කල්පනා
කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මම විශ්වාස කරනවා ෙම් රටාවට කරන්න
බැහැ කියලා. අපි ෙද්ශපාලන විද ාෙව්දී ෙම්කට කියනවා,
"ධනවාදී පාලනයක්" කියලා. ඉතාම අතෙළොස්සක් වූ, සුළුතරයක්
වූ ෙපළැන්තියක්, කණ්ඩායමක් ෙවනුෙවන් හදපු පාලනයක්; ඒ
ෙවනුෙවන් හදපු නීතියක්; ඒ ෙවනුෙවන් හදපු පාර්ලිෙම්න්තුවක්;
ඒ ෙවනුෙවන් හදපු ආරක්ෂක හමුදාවක්; ඒ ෙවනුෙවන් හදපු
අධ ාපනයක්. ෙම් සියල්ල හදලා තිෙබන්ෙන් ඉතාම සීමිත
පිරිසකෙග් -අතෙළොස්සකෙග්- සුඛ විහරණය ෙවනුෙවන්. එෙහම
නැතිව, ෙම් රෙට් සාතිශය බහුතරයක් වන පීඩිත ජනතාවට
ෙනොෙවයි ෙම් කමය හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රටට නිෂ්පාදනය
කරන, ෙම් රෙට් සමාජ පගමනයට දායකත්වය ෙදන බහුතරයක් වූ
ජනතාවට ෙනොෙවයි ෙම් කමය හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
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(தவிசாளர் அவர்கள்)

ෙවනත් කවුරුන් ෙහෝ ඇවිල්ලා ෙම් විධියටම, ෙම් රටාවටම
කරනවා කියලා; ෙවනත් කාට ෙහෝ ඇවිල්ලා ෙම් විධියටම, ෙම්
රටාවටම කරන්න පුළුවන් කියලා කවුරුන් ෙහෝ කියනවා නම්, මම
එය විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ලැබුණාය කියන නිදහසින් පස්ෙසේ ෙම්
රෙට් ආර්ථික වර්ධනය වැඩි වුණා ද? ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය
වැඩි වුණා ද? මන්දෙපෝෂණය අඩු වුණා ද? පශ්න අඩු වුණා ද? අද
මිනිසුන් ජීවත් වන පිස්සන් බවට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. දවසින්
දවස පශ්න ඇති කරලායි තිෙබන්ෙන්. මිනිසුන්ට වැඩිම ෙලඩ
ෙරෝග ආතතිය නිසා අද හැදිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පාලන
රටාව මිනිසුන්ෙග් පශ්න වැඩි කළා මිස අඩු කරලා නැහැ ගරු
සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා ෙම් කමයට බැහැ
කියලා. අතීසාරයට ගහන්න ඕනෑ අමුඩයයි කියලා ෙකෙනක්
කියනවා. තවත් ෙකෙනක් කියනවා, අමුඩය ෙනොෙවයි, ෙපොල්
මුඩ්ඩ ගහන්න ඕනෑ කියලා. ඒ නිසා අතීසාරයට අමුඩ ගහලා හරි
යන්ෙන්ත් නැහැ; ෙපොල් මුඩ්ඩ ගහලා හරි යන්ෙන්ත් නැහැ.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා
වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி - ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள்
ேதாட்ட அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon.Victor Antony - Deputy Minister of Coconut
Development and Janatha Estate Development)

දැන් pampers තිෙබනවා ෙන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් ෙමතුමන්ලා කථා කරන්ෙන්, අමුඩය
ද ගහන්ෙන්, ෙපොල් මුඩ්ඩ ද ගහන්ෙන් කියලායි. හැබැයි ෙම්
විධියට ෙමොක ගැහුවත් දිගටම අතීසාරය තිෙබනවා; ජනතාවට
දිගටම බඩ යනවා.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Chairman)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

ගරු කථානායකතුමා

අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
SPEAKER took the Chair.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? රැකියා
කරන අය රැකියා නැති අයටත් වඩා පීඩාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා
එක පැත්තකින්. ඒ නිසා රැකියාවලින් පිටමන් කරන, රැකියාව
කරන මිනිහාත් පීඩනයට පත් කරන, ඒ වාෙග්ම පරිසරය දූෂණය
කරන, ෙබෙහත් තිබුණත් ෙලඩාට ෙබෙහත් ගන්න බැරි
තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙබෙහත් ෙහොයා ෙගන
හැබැයි,
තිෙබනවා. ෙබෙහත තිෙබනවා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ.
නිෂ්පාදනය කරපු ෙබෙහත, ෙම් ෙලෝකෙය් සංවර්ධනය විසින්
මිනිහා ෙසොයා ගත්ත ෙබෙහත තිබියදී, ඒ ෙබෙහත මිලදී ගන්න
බැරිව මිනිස්සු මැෙරනවා. ඒක ගන්න සල්ලි නැහැ. කන්න
තිෙබනවා; කෑම තිෙබනවා. හැබැයි කන්න නැතිව මිනිස්සු
මියැෙදන, දරිදතාෙවන් ෙපෙළන, මන්ද ෙපෝෂණය හැෙදන
තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගුවන් යානා තිෙබනවා;
අභ වකාශ තරණය කරනවා. හැබැයි මිනිස්සුන්ට ඉන්න හිටින්න
ෙගයක් නැති තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
මනුෂ යකුට මනුෂ යකු විධියට ජීවත් ෙවන්න බැරි සමාජ
තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරලා මුළු රෙට්ම මිනිස්සු අවතැන් කරන
කියාවලියක් දැන් කියාත්මක ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා පරිසරය
විනාශ කරමින්, කන ෙද් විෂ ෙවමින්, ඊළඟට ඉෙගන ගන්නා
ෙදයින් පෙයෝජනයක් නැහැ කියලා මෙනෝභාවයට පත් ෙවමින්,
ඉෙගන ගන්නා ෙදයින් ඇත්තටම පෙයෝජනයක් නැති ෙවමින්
තිෙබන ෙම් පාලන කමයට මුක්කු ගහලා විසඳුමක් ගන්න පුළුවන්
කියලා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.

(The Hon.Victor Antony)

ඒ, ඉස්සර තමයි අමුඩය ගැහුෙව්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් කවුරුත් කරන්න හදන්ෙන් ෙම්
විධියට ෙම්ක ෙකළින් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කල්පනා
කරන එකයි; ෙම් විධියට ෙම්ක පිළිසකර කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා කල්පනා කරන එකයි. ඒ නිසා- [බාධා කිරීම්] මුඩ්ඩ
ගහගන්න. මුඩ්ඩ ගැලවිලා ඇති. එතුමාෙග් මුඩ්ඩ ගැලවිලා. ෙම්
ධනවාදී පාලනයට ෙම් රටාවට, ෙම් විධියට ඉස්සරහට යන්න
බැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට කාරණයක්
කියන්නම්. ෙම් ගරු සභාෙව්ත් ඒ ගැන කථා වුණා. ෙම් රෙට්
ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20ට ආදායෙමන් සියයට 54.1ක් හිමියි. ෙම්
රෙට් දුප්පත්ම සියයට 20ට ආදායෙමන් සියයට 4.5යි හිමි. ඒ නිසා
ෙම් පාලනය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්ක තවත් වැඩි කරනවා
මිසක් අඩු කරනවා ද? නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අද
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් රටාව ඇතුෙළේ, ආර්ථිකෙය්
විෂමතාවක් ඇවිල්ලා, රැකියා වියුක්තිය නිර්මාණය ෙවලා, රැකියා
කරන අයට රැකියා ෙනොකරන අයට වැඩිය අමාරු තත්ත්වයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් සමහරු-

මා ඊෙයත් කිව්වා වාෙග් දැන් ෙම් පාලනය කරන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ගරු සභාපතිතුමනි, දුප්පත්කම නැති කිරීම ෙනොෙවයි,
දුප්පතුන් නැති කිරීමයි ෙම් කරන්ෙන්. ඒ සඳහා තමයි සැලසුම්
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අයිතීන් ෙවනුවට මර්දනය ෙදනවා.
දුප්පත්කම නැති කරනවා ෙවනුවට දුප්පතුන් නැති කරනවා.
ජීවිතය ෙවනුවට මරණය ෙදනවා. ෙම් පාලනය එෙහමයි
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම නිදහස ෙවනුවට හිර ෙගවල් ෙදනවා.
එවැනි නරුම පාලනයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අද ෙම්ක
පවුලක් මුල් කරෙගන කරනවා කියලා විෙව්චනයක් තිෙබනවා.
ඔව්, පවුලක් මුල් කරෙගනයි අද ෙම්ක කරන්ෙන්. ෙහට ෙම්ක
පවුලක් ෙහෝ ෙවන කණ්ඩායමක් මුල් කරෙගන කළත් කරන්ෙන්
ෙම්කම නම් අපට ඒකට එකඟ ෙවන්න බැහැ, ඒකට පක්ෂ
ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ඒකට එකඟ නැහැ. ඒ නිසා ෙම්
ඉදිරිපත් කරන ණය වැය තුළ තවදුරටත් රැකියා වියුක්තිය ගැන
කථා කළත්, රැකියා ලබා දීම ගැන කථා කළත්, සහනාධාර ලබා
දීම ෙහෝ ෙනොදීම කියන කාරණා ඉදිරිපත් කළත්, පජාතන්තවාදය
රැකීම ෙහෝ ෙනොරැකීම ගැන කථා කළත්, ෙම් කියාවලි තුළ ඡන්ද
ෙව්ලාසනින් තිබ්බත්, ඡන්ද පහු ෙවලා තිබ්බත්, ඡන්ද ෙනොතබා
හිටියත් ෙමොකටද ෙම්වා කරන්ෙන්? ෙම් කමය ආරක්ෂා කරෙගන
ඉස්සරහට යන්නයි. ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි.
ෙම් සියල්ල කරන්ෙන් තමන්ෙග් අර්බුදය වසා ගන්නයි.
තමුන්ෙග් අර්බුදය ඉස්සරහට යන එක වළක් වන්නයි. ඒ නිසා
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ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, අර ෙකොමියුනිට්ස්
පකාශනෙයන් මාක්ස් කියාපු වාක යක් මා තමුන්නාන්ෙසේට
ඉදිරිපත් කරනවා. "ධනපති පන්තිය පාලනයට සුදුසු ෙනොවන්ෙන්
සිය වහලාට ඔවුන්ෙග් වහල් තත්ත්වය යටෙත්වත් ජීවත් වීෙම්
තත්ත්වයන් සහතික කිරීමට අෙපොෙහොසත් වන බැවිනි."
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පාලනයට බැහැ වහලාට වහල්
තත්ත්වෙයන්වත් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නිර්මාණය
කරන්න. ඊළඟට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
"ඔහුෙගන් යැෙපනවා ෙවනුවට ඔහුට යැපීමට
තත්ත්වයකට ඔහු පහළ වැටීම වළක්වාලීමට එයට
බැවින් සමාජයට තවදුරටත් ධනපති පන්තිය යටෙත්
ෙනොහැකිය. එනම් එහි පැවැත්ම සමාජයට
ෙනොගැළෙප්."

සිදු වන
ෙනොහැකි
ජීවත් විය
තවදුරටත්

ෙම් පාලන කමය දැන් තවදුරටත් ෙම් සමාජ කමයට
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒක තමයි කියන්න
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා දැන් ෙම් පාලකයින් හිතනවා වැෙඩ් ලස්සනට
යනවා කියලා. ඉතාම ලස්සනට යනවා කියලා හිතනවා. උදම්
අනනවා. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා
විතරක් ෙනොෙවයි, නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා විතරක් ෙනොෙවයි,
මුනුබුරාටත් ෙමය පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා සමහරු හීන
දකිනවා. එෙහම හිතනවා. එෙහම හීන තිෙබනවා. ෙපොදුෙව්
හිතනවා, ෙම් පාලනය දිගට ෙගන යන්න පුළුවන් කියලා. නමුත්
ෙම් සංදර්ශන ෙගෙනන්ෙන්, ෙම් ෙසප්පටවිජ්ජා ෙගෙනන්ෙන්,
ෙම් කෑලි කෑලිවලට ඡන්ද තියන්ෙන්, මර්දනය කරන්ෙන්,
ජාතිවාදය අවුස්සන්ෙන්, ණය උගුෙල් හිර ෙවන්ෙන් ඔවුන්ෙග්
මරණාසන්න ෙකඳිරි නිසා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා
ඡන්ද දිගට තියලා දිනුවත්, සංදර්ශනවලින් ජනතාව හිරි වට්ටලා
ෙම් සමාජය පාලනය කරෙගන ගියත් ෙම්ක වැඩි කල් ෙගන
යන්න බැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් වාද බයිලා, වැල් බයිලා
ෙගොඩක් ගිය නිසා පුංචි කථාන්දරයක් තමුන්නාන්ෙසේලාට මා
මතක් කරනවා. අර ෙලව කාලා නැසුණු බළලාට වුණු ෙද් වාෙග්
තමයි අද ෙම් පාලනයට අත් ෙවලා තිෙබන ඉරණමත්. එක
බළෙලක් කම්හලකට ෙගොඩ ෙවලා පීරක් දැකලා පීර ෙලව කෑවා.
ෙමොකද, බළලාෙග් වැෙඩ් ෙලව කන එකයි. ඒ ෙලව කන ෙකොට
බළලාෙග් දිෙවන් ෙල් එන්න ගත්තා. බළලා හිතුවා ෙම් ෙල්
එන්ෙන් දිෙවන් ෙනොෙවයි පීෙරන් කියලා. දිගටම ෙලව කාෙගන
ගියා. ෙලව කාෙගන, ෙලව කාෙගන ගිහින් බළලා නැසුණා.
ෙම් පාලකෙයෝ හිතනවා, ඡන්දය තියලා දිනනෙකොට,
සංදර්ශනවලින් ජනතාව හිරිවට්ටනෙකොට තමන්ෙග් පාලනය
ස්ථාවර ෙවනවාය කියා. නැහැ. ඒක ගැලෙවන ෙවලාවක් එනවා.
ඒ ගැලෙවන ෙවලාව එන තුරු ඔෙහොම සංදර්ශන දමමින් උදම්
අන, අනා ඉන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්]
ඒක තමයි.
එම නිසා, ලිප ගිනි ෙමොලවන ෙතක් සැලිෙය් කුකුළුවා දිය
ෙකළියා වාෙග් ෙදයක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන්. එම
නිසා, ෙවලාවට වැඩය පත්තු ෙව්වි. එෙතක් ෙලව කකා ඉන්න
ඕනෑ. දැන් විපක්ෂය ඉලන්ෙන් ෙමොකක් ද? විපක්ෂයත් ෙම්
පාලනෙයන් පජාතන්තවාදය ඉල්ලනවා, සහනාධාර ඉල්ලනවා,
පතිසංස්කරණ ඉල්ලනවා. අධ ාපනයට සියයට 6ක් ෙවන්
කරන්නය කියා ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම යහපත් මූල පාලනයක්
ඉල්ලනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මට දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න කාලය
ෙනොමැති නිසා ලංකා පුත බැංකුෙව් සභාපතිනිය යටෙත් වන
මූල වංචා පිළිබඳ ඒ ආයතනෙය් ෙසේවකයන් කළ අරගලය
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සම්බන්ධෙයන් වූ
කාරණාවට අදාළ පුවත්පත් වාර්තාවක්
හැන්සාඩ් වාර්තාවට එකතු කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා. ඒ
ගැන උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී කථා කරන්නම්.
ඒ මූල පාලනය. ෙම් පාලනෙයන් යහපත් මූල පාලනයක්
ඉල්ලනවා. ෙම් පාලනෙයන් පජාතන්තවාදය ඉල්ලනවා.
අධ ාපනයට සියයට 6ක් ෙවන් කරන්න පුළුවන් ද? උත්තර
ෙදන්න පුළුවන් ද? ඒක කරන්න බැහැ. ඒක කරන්න බැරි ඇයි?
ෙම්ක ධෙන්ෂ්වර පාලනයක්. ධනවාදී පාලනයක්. ඉතාම
සුළුතරයක් ෙවනුෙවන් හදපු පාලනයක්. එම නිසා තමයි එදා
ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයා ෙම්කට බඩෙගෝස්තරවාදී ධනවාදී
පාලනය කියා කිව්ෙව්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම්ෙකන් ඉල්ලා වැඩක් නැහැ.
ෙම්ෙකන් ඉල්ලනවාය කියන්ෙන් ෙමොකක් ද? ෙම් පාලනෙයන්
සහන ඉල්ලනවාය කියන්ෙන්, ආණ්ඩුෙවන් විපක්ෂයත් - අප එෙහම සහන ඉල්ලනවා නම් විපක්ෂයත් කරන්ෙන් ජනතාව
රවටන එක. එම නිසා ෙම් පීඩිත ජනතාවට ෙමොකක් ද ෙවන්ෙන්?
"Set" එක මාරු ෙවන එක විතරයි. ෙවන දා ආණ්ඩු මාරු
වුණා. "Set" එක මාරු වුෙණ් නැහැ. දැන් "set" එකත් මාරු
ෙවලා. බලන්නෙකො, ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන් කවුද කියා. ෙහට ෙම්
ආණ්ඩුව ෙපරළුනත් ඕකම තමයි ෙවන්ෙන්. එම නිසා ෙම්ෙකන්
ෙමොකුත් ෙදන්න බැහැ. ෙම් ෙදන සහන හරියට ෙමොනවා
වාෙග්ද? ඒකටත් මා පුංචි කථාවක් කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද දැන්
කථා ෙගොඩක් කියලාෙන් තිෙයන්ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, රිළවු නටවන එක මිනිෙහක්, ඒ රිළවුන්ට
කෑම් ෙව්ල් තුනක් දුන්නාලු. උෙද්ට ඇපල් ෙගඩි තුනයි, දවල්ට
හතරයි, රෑට තුනයි දුන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ෙමන්න, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ෙම් ෙව්ලාෙව්
විපක්ෂෙය් ආසනයකට ඇවිත් වාඩි ෙගන ඉන්නවා. බන්දුල
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා, ෙහොඳයි. කමක් නැහැ. අධ ාපන
ඇමතිතුමාත් විපක්ෂයට ඇවිල්ලා. හරි. ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි.
එතුමාට ඒ පැත්ෙත් ඉඳල ඇති ෙවලා. කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ෙදපැත්ෙතන්ම මන්තීවරියන් සිටින නිසා
කලබල ෙවන්න එපා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඒක තමයි කිව්ෙව්. ෙකොයි පැත්ෙත් හිටියත් එකම "set" එක
ඉන්ෙන් කියා. [බාධා කිරීම්]

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.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

What is your point of Order?
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

සභාපතිතුමා

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

(The Chairman)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

Sir, I would like to know if the Hon. Bandula
Gunawardane has crossed over to the Opposition.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

No, he has not crossed over. එතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා.
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මාරු වුෙණ් නැහැ.
[බාධා කිරීම්] මම තමයි ඔක්ෙකොම
කට්ටියට කියා ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙදපැත්ත මාරු වුණත් "set" එක එකයි
කිව්ෙව් ඒ නිසායි.
රිළවු නටවන මනුෂ යා ඒ රිළවුන්ට උෙද්ට ඇපල් ෙගඩි 3යි
දවල්ට ඇපල් ෙගඩි 4යි, රෑට ඇපල් ෙගඩි 3 යි දුන්නා. පස්ෙසේ ඒ
මනුෂ ා රිළවුන්ෙග් කෑම ෙව්ලක් කැපුවා. රෑ කෑම ෙව්ල කැපුවා.
එතෙකොට දුන්ෙන් උෙද්ට ඇපල් ෙගඩි 3යි, දවල්ට ඇපල් ෙගඩි
4යි. රිළවු උෙද්ඝෝෂණය කළා, ''අප නුඹට රිළා නැටුම් නටන්ෙන්
නැහැ'' කියා. ෙමොකද කෙළේ? රිළවුන් නටවන්නා කෙළේ, උෙද්ට
ඇපල් ෙගඩි ෙදකයි, දවල්ට ඇපල් ෙගඩි තුනයි, රෑට ඇපල් ෙගඩි
ෙදකයි දුන්නා. කලින් ෙගඩි 10ක් දුන්නා. පස්ෙසේ ෙවලක් කපලා
ෙගඩි හතක් දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ ආපසු ෙව්ල් තුන දුන්නා. ෙම්
පාලකයන්ෙගන් උද්ෙඝෝෂණය කර ඉල්ලුවාම, කෑ ගහලා
ඉල්ලුවාට පස්ෙසේ ෙදන්ෙන්ත් ඔෙහොම තමයි. පශ්නය හදනවා.
උත්තරයත් ඒ ෙගොල්ෙලෝ හදනවා. විභාග අවුල් කරලා උත්තරත්
ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙදනවා. රැකියා නැති කරනවා. උත්තරයත් ඒ
ෙගොල්ෙලොම ෙදනවා. බඩු මිල උපරිමෙයන් වැඩි කරනවා. ඊට
පස්ෙසේ ටිකක් අඩු කරනවා. අර රිළවු නටවන මනුෂ යා කළ
වැඩයම තමයි ෙම් පාලකෙයෝත් කරන්ෙන්. එම නිසා ෙම්
පාලකෙයෝ කරන්ෙන් මිනිසුන්වත් රිළවු ෙමන් නටවන්න හදන
එකයි. ඒ ෙවනුෙවන් විතරක් අරගලයක් කෙළොත් අපත් ඒ රිළා
නැටුමට අහු ෙවනවා, ගරු සභාතිතුමනි. එම නිසා දැන් ජනතාවට
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක් ද? ජනතාව ෙම් රිළා නැටුමට
අහුෙවලා ඉන්ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, එම නිසා අපට වුවමනා ෙවලා
තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට් ඡන්දයට විතරක් වැඩ කරන
ඡන්දදායකෙයෝ
ෙනොෙවයි.
ඡන්දයට
විතරක්
හිතන
ඡන්දදායකෙයෝ ෙනොෙවයි, හැම දාම හිතන පුරවැසිෙයක් ඕනෑ
ෙවලා තිෙබනවා. හැම දාම හිතන පුරවැසිෙයක් ඕනෑ ෙවලා
තිෙබනවා. එම නිසා ජනතාව බිලී ෙකොක්ෙක් එල්ලලා ජනතාව
වියගෙහේ බැඳලා තිෙබන, හිරිවට්ටලා තිෙබන
පාලනෙයන්
ගැලවීම සඳහා ජනතාව ඒක රාශි විය යුතුව තිෙබනවා. එම නිසා
ෙම් ජීවිතෙය් අපට බරක් ෙදන පාලනය ෙවනස් කිරීම සඳහා
ජනතාව ඒක රාශි විය යුතුව තිෙබනවා.
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කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, එක ෙදවිෙයකු ළඟට ගස් ගිහිල්ලා
පැමිණ්ල්ලක් කළා ලු, ''අෙනක් හැෙමෝටම වඩා අපට
ෙපොෙරොෙවන් හරි කරදරයි, අපට ෙපොරෙව් අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට
යටත් ෙවන්න ෙවලා තිෙබනවා'' කියා. එතෙකොට ෙදවිෙයෝ
කිව්වාලු, "ඒ විපැත්තියට ෙදොස් පවරා ගන්න ඕනෑ ෙවන කාටවත්
ෙනොෙවයි උඹලාටමයි. ෙමොකද, උඹලා කපන්න ෙපොරවට මිට
දුන්ෙන් කවුද? උඹලාමයි." කියලා. ඒ නිසා ෙම් පාලනයට, ෙම්
කමය පවත්වා ෙගන යන්න කවුද 'මිට' දීලා තිෙබන්ෙන්? අර
ෙදවිෙයෝ ඇහුවා වාෙග්, "කවුද මිට දීලා තිෙබන්ෙන්?" ෙම්
සුළුතරයක් ෙවච්ච කුසීතයන්ව, ෙම් පාලකයන්ව ආරක්ෂා
කරන්න ඒ ෙපොරව පහර ගහන්න, ෙම් පාලකයන්ට මිට දීලා
තිෙබන්ෙන් කවුද? බදු සල්ලි ෙගවන්ෙන් කවුද? ආරක්ෂක හමුදාව
පාලනය කරන්ෙන් කවුද? නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් කවුද? ෙම් අය
බලයට ෙගෙනන්ෙන් කවුද? ඒ අයෙග් මතවාදය තමන්ෙග්
මතවාදයක් ෙලස ෙගනියන්ෙන් කවුද? ජනතාව. ඒ නිසා ෙම්
පාලනය ආරක්ෂා කරන්න ජනතාව තම කරට ඒ බර අරන්
තිබුණා. ඒ නිසා තමන්ව නසන්න, ෙම් පාලනය ආරක්ෂා කරන
ජනතාවෙගන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, "කරුණාකරලා පව්කාරයා
ෙසොයා ගන්න. සැබෑ සතුරා ෙසොයා ගන්න. ඒ ෙවනුෙවන්
සංවිධානය ෙවන්න" කියලා. ෙශේෂ්ඨ ෙලනින් සෙහෝදරයා කිව්වා
වාෙග්, ඔබට සංවිධානය වීම හැර ෙවන අවියක් නැහැ. ඒක තමයි
තිෙබන ශක්තිමත් අවිය. ඒ නිසා අපි මුළු සමස්ත ආදරණීය
ජනතාවෙගන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා, "ෙම් මර්දනයට, ෙම්
කෲරත්වයට, ෙම් බඩගින්දරට, ෙම් මන්දෙපෝෂණයට, ෙම් ආදායම්
ෙබදී යාෙම් විෂමතාවට, ෙම් දුප්පත්කමට, ෙම් නූගත්කමට
එෙරහිව සංවිධානය ෙවන්න, ඒ නරුම ධනවාදයට එෙරහිව
සංවිධානය වන්න. අලුත් සමාජ කමයක් ෙවනුෙවන් ෙපළ
ගැෙහන්න" කියලා. සමස්ත ජනතාවෙගන්ම මම එය ඉතාම
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් ෙම් ධනපති ආණ්ඩුව ෙගනා අය
වැයට මාෙග් විෙරෝධය පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.34]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා 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 සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා නායකත්වය ෙදන මුදල් අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ
යටෙත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාම
සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ආණ්ඩු
පාර්ශ්වය ෙවනුෙවන් අෙප් පසාදය පළ කරනවා, ඉතාම දිගු
ගමනක් යාමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්, දීර්ඝ කාලීන ෙහොඳ ආර්ථික
තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් පවත්වා ෙගන යෑමට හැකි වන අයුරින්,
ෙකටි කාලීන වාසි ෙනොබලා දීර්ඝ කාලීන පතිඵල බලාෙපොෙරොත්තු
වන අය වැයක් අපට ලබා දීම පිළිබඳව.
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමාෙග් පටන් ඒ නිලධාරින් අනාදිමත් කාලයක් තිස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ෙව්වා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ රජය
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ෙව්වා, ඒ සෑම කාලයක් තුළදීම- තමන්ෙග් යුතුකම් හා වග කීම්
ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කර තිෙබනවා. ඔවුන් පිළිබඳව විෙව්චනයක්
කවදාවත් ෙවලා නැහැ. විෙශේෂෙයන් සංඛ ා ෙල්ඛන පිළිබඳව
ඔවුන් දත්ත එකතු කරමින්, අෙප් ආර්ථිකය වැටුණු සමහර
අවස්ථාවලදී ඒ බව නිවැරදි ෙලස ෙපන්නුම් කර දීලා තිෙබනවා.
අෙප් ආර්ථිකය සෘණ ආර්ථිකයට ගිය අවස්ථාවන්හිදී ධනාත්මක
විධියට දියුණු වුණ අවස්ථාවන්හිදී ඒ දියුණුවත් ෙපන්නුම් කරලා
තිෙබනවා ගරු සභාපතිතුමනි.
අද දින ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, අපට
විෙද්ශ ආයතනවලින් ණය ලබා ගැනීම පහසු කර ගැනීම සඳහා
ෙම් භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින් ෙබොරු ගණන් හිලවු ෙපන්නලා
තිෙබනවා කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, IMF එක, World
Bank එක ඇතුළු ෙම් විෙද්ශ ආයතන ෙතොත්ත බබාලා ෙනොෙවයි.
අපි යම් figure එකක්, යම් කාරණයක් ඒ අයට ඉදිරිපත් කළා නම්
ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒක එෙහමම පිළි අරෙගන ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ
රෙට් ජාතික දළ නිෂ්පාදනය පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම අය වැය පරතරය
පිළිබඳව ඔවුන් පිටතින් ඉඳන් සුවිෙශේෂී ෙලස ඒ තත්ත්වය
විශ්ෙල්ෂණය කරනවා. එෙසේ විශ්ෙල්ෂණය කරනවා පමණක්
ෙනොෙවයි,
ණය ලබා ගැනීෙම්දී ලංකාව ඉන්න තත්ත්වය - credit rating ෙමොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව ඔවුන් ස්වාධීන තක්ෙසේරුවක්
කරනවා. ඒ නිසා අපි පතික්ෙෂේප කරනවා, මහා භාණ්ඩාගාරෙය්
නිලධාරින් යම් යම් ෙද්වල් කරලා අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන ෙව්ගය
පිළිබඳව ෙබොරු දත්ත හැදුවා කියන අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීතුමාෙග් ෙබොළඳ තර්කය.
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අනුර කුමාර
දිසානායක මහතාෙග් සහ එතුමාට අත්පුඩි ගහපු අයට දැන ගැනීම
සඳහා අදාළ දත්ත සභාගත* කරනවා, - Asian Development
Outlook - 2013 (Source - ADB estimates).
ෙමහි ඉතා පැහැදිලිව විශ්ෙල්ෂණය කරලා තිෙබනවා. ඔවුන්
තක්ෙසේරු කරලා තිෙබන අන්දමට 2012 ශී ලංකාෙව් වර්ධන
ෙව්ගය 6.4යි; 2013 දී 6.8යි. ෙම් විධියට ඉතා පැහැදිලිව ෙම්
ෙල්ඛනෙය්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් තක්ෙසේරුව - ඒ
කියන්ෙන් අෙප් නිලධාරින්ෙග් තක්ෙසේරුව ෙනොෙවයි. - සඳහන්
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා අෙප් නිලධාරින් විසින් කරන ලද
තක්ෙසේරුව ෙම් හා සමානව ගිහින් තිෙබනවා. අෙප් නිලධාරින්
විසින් කර තිෙබන තක්ෙසේරුව නිවැරදියි, ඒ ගැන විෙව්චනය
කිරීම සාධාරණ නැහැ කියන එක එයින් ඉතාම පැහැදිලිව
ෙප්නවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම "World Economic Outlook
Database, October 2013 - International Monetary Fund"
නමැති වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. මුළු ෙලෝකය පුරාම තිෙබන
රටවල ආර්ථිකය පිළිබඳව මිනුම් දණ්ඩක් ෙලස විද ාත්මක හා
විශ්ෙල්ෂණාත්මක
ආර්ථික
විගහයක්
තමයි,
ඒෙකන්
ෙකෙරන්ෙන්. ඒ ආර්ථික විගහය අනුව, ඔවුන් ෙපන්වා දී
තිෙබනවා, 2010 වර්ෂෙය් ශී ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
සියයට 8.0යි, 2011 වර්ෂෙය් සියයට 8.2යි, 2012 වර්ෂෙය්
සියයට 6.4යි, 2013 වර්ෂෙය් සියයට 6.3යි කියන එක. ෙම් අනුව
බැලුවාම ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීතුමා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවා
තිෙබන බව මා කියන්නට කැමැතියි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඇයි එතුමා ෙම් සභාව ෙනොමඟ යැව්ෙව්?
එතුමාටත් ෙජ්වීපීකාරෙයක් ලණුවක් දී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මා

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙපොඩි විස්තර ටිකක් ෙසොයා ගත්තා. එතුමා කිව්වා, වනසිංහ කියා
මහත්මෙයක් එතුමාට ෙම් පිළිබඳව යම් යම් කාරණා කියා
දුන්නාය කියා. කවුද, ෙම් වනසිංහ කියා කියන්ෙන්? ගරු
සභාපතිතුමනි,
ෙම් වනසිංහ කියන පුද්ගලයා
ෙම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, අංශයකට ඇවිල්ලා එහි පධානියා වශෙයන්
ඉන්න ෙකොට එතුමාට එෙරහිව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින්
යම් යම් විනය පියවර ගත්තා. එෙසේ විනය පියවර ගත්ෙත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ සහෙයෝගෙයන් කටයුතු ෙනොකිරීම,
ෙසේවයට ෙනොපැමිණීම සහ පුවත් පත් සහ විෙද්ශ ආයතනවලට
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයන් ෙක්ළාම් කීම පිළිබදවයි. අෙප්
රෙට් ඉන්නවා ෙන් ෙක්ළාම් කියන කණ්ඩායමක්. අන්න ඒ
කණ්ඩායෙම් ෙකෙනක් තමයි, ඒ. එවැනි ෙක්ළාම් කිව්ව බවට
සහතික කරන ෆැක්ස් පණිවුඩයක් මා සභාගත * කරනවා.
එතුමා අන්තර්ජාතික ආයතනවලට ෙක්ළාම් කිව්ෙව්
ෙකොෙහොම ද කියලා, ඒ ෆැක්ස් පණිවුඩය ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්වා
දී තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.
එපමණක් ෙනොෙවයි. එතුමාට එෙරහිව විනය පියවර
ගත්තායින් පස්ෙසේ
එතුමා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවක්
පැවරුවා. ඒ, SC (FR) Application No. 222/13 දරන නඩුවයි.
ඒෙකදි එතුමා යම් යම් කාරණා උසාවියට කිව්වා. නමුත් Stay
Order එකක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නඩුව දැනට අසා ෙගන යනවා.
ඒ
ගරු
මන්තීතුමාට
ෙතොරතුරු
සැපයූ
තැනැත්තා
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එෙරහිව නඩු කියන, ෙදපර්තෙම්න්තුෙව්
ෙදෝෂ දර්ශනට ලක් වුණු පුද්ගලෙයක්ය කියන එක මා කියන්නට
කැමතියි.
ඒ තිෙයන විනය පරීක්ෂණයකදී - domestic inquiry එකකදීඑතුමාෙග් සාක්ෂිය හා විත්තිවාචකය තමයි, අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කිව්ෙව්. මට ෙමෙහම කළා, මට
ෙමෙහම කිව්වා කියලා කිව්වා. ඒවා පිළිගත්ෙත් නැහැ ෙන්, එම
domestic inquiry එෙක්දී. එම නිසා ෙම්ක හරියට "නඩුත්
හාමුදුරුවන්ෙග් බඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්"වාෙගයි." එම නිසා, ගරු
සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙමවැනි පුද්ගලයින් කියන කරුණක්
ෙදකක් මත, ඔවුන්ෙග් ඒකපාර්ශ්විෂික ඉදිරිපත් කිරීම් මත රජෙය්
භාණ්ඩාගාරෙය් විශාල ෙසේවයක් කරන අෙප් නිලධාරින්ට මඩ
ගහන එක වැරදියි. ජාත න්තර වශෙයන් ඒක ෙහොඳ නැහැ.
ෙම්කත් අර ජාත න්තරයට ෙක්ළාම් කියන ඒ පුද්ගලයන් කරන
ෙදයටත් වඩා දරුණු කියාවක් තමයි ෙම් අය කරන්ෙන්, ගරු
සභාපතිතුමනි. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් රටට
ෙපන්වා ෙදන්නට තැත් කළා, අපි ෙම් ණය ලබා ගැනීම සඳහා
විවිධ ආකාරෙයන් සංඛ ාෙල්ඛන ෙවනස් කරනවාය කියා. ඒක
රජය කිසිෙසේත්ම පිළිගන්ෙන් නැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි මා මීට ෙපර කළ කථාෙව්දී රාජ ණය
පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිව
ෙපන්වා දුන්නා. දැන් රාජ ණය
පමාණය කම කමෙයන් අඩු වී තිෙබනවා. දැන් ෙම් ෙවන ෙකොට
අෙප් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 79කට රාජ ණය
පමාණය අඩු කර ෙගන තිෙබනවා. ඒක අෙප් ජයගහණයක්.
විෙශේෂෙයන් එක්සත් රාජධානිෙය් රාජ ණය පමාණය ජාතික දළ
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 88.8යි; ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්
සියයට 102.7යි; ජපානෙය් සියයට 238යි; සිංගප්පූරුෙව් සියයට
111යි; ඉන්දියාෙව් සියයට 66.7යි; ශී ලංකාෙව් සියයට 79.1යි.
ෙම්වා අප හදපු ඒවා ෙනොෙවයි. ෙම්, මූලාශය ෙලෝක ආර්ථික හා
මූල සමීක්ෂණය, 2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසය යන අන්තර් ජාතික
වශෙයන් පසිද්ධියට පත් කරන ලද ෙල්ඛනෙයනුයි මා උපුටා
දක්වන්ෙන්.

———————————-

* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

2012 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාෙව් විෙද්ශීය ණය අවදානම පිළිබඳ
ඇගැයීම -UN ESCAP වර්ගීකරණයට අනුව- ශී ලංකාව සියයට
37යි. ණය බර අඩු රටක තිබිය යුතු තත්ත්වයක -ඒ සීමාවන් තුළසිටිනවා. ෙගවීමට උපෙයෝජනය කරන ලද විෙද්ශ ණය,
අපනයනෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 112.6යි. නමුත් ඒක 165
දක්වා යන්න පුළුවන්. විෙද්ශ ණය ෙසේවාකරණය සියයට 18ක්
දක්වා යන්න පුළුවන්. නමුත් අෙප් සියයට 10.7යි. විෙද්ශ ණය
ෙපොලී ෙගවීම, නිෂ්පාදන සාධක ෙනොවන ෙසේවා අපනයනයන්හි
පතිශතයක් ෙලස සියයට 12 දක්වා යන්න පුළුවන්. That is a
permitted amount. නමුත් දැන් ලංකාෙව් සියයට 3.7යි. විෙද්ශ
ණෙයහි ශුද්ධ වර්තමාන අගය සියයට 48 දක්වා යන්න පුළුවන්.
ජාතික ආදායෙම් පතිශතයක් ෙලස අෙප් තිෙබන්ෙන් සියයට 40යි.
ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, රෙට් සංවර්ධනය සඳහා අවශ ණය
ගැනීෙම්දී අප ඒ සීමාවන් තුළ, පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් අපට ලබා
ෙදන බලතලයන් තුළ අපි කටයුතු කර තිෙබනවාය කියා කියන්න
ඕනෑ.
ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් විපක්ෂය මඟින් තර්කයක්
ෙගෙනනවා, පාරවල් හැදුවාට, ඉස්පිරිතාල හැදුවාට, ඉස්ෙකෝල
හැදුවාට ෙකෝ ඒවාෙය් පතිඵලයක්, ඒවා සාමාන ජනතාව අතරට
ගලා යන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම් බලන්න, ගලා ගිහින් තිෙබන
හැටි. අධ ාපනය සඳහා රුපියල් බිලියන 156ක්, ෙසෞඛ සඳහා
බිලියන 162ක්, කෘෂිකර්මය සඳහා 46ක්, පවාහනය සඳහා 59ක්,
වාරිමාර්ග සඳහා 61ක්, ජලසම්පාදනය සඳහා 37ක් ආකාරෙයන්
අපි වියදම් කර තිෙබනවා. ෙමෙහම වියදම් කළ නිසා තමයි, ගරු
සභාපතිතුමනි, උපෙත්දී ආයු අෙප්ක්ෂාව 2005 දී අවුරුදු 67.9යි.
2012 වන විට අවුරුදු 75යි. මිනිසුන්ෙග් ආයු කාලය වැඩි වීම අෙප්
ෙසෞඛ
කමෙය්, ෙපෝෂණ තත්ත්වෙය් වැඩි දියුණු වීමක්
ෙනොෙවයිද? ඒක තමයි, ජාත න්තරව පාවිච්චි කරන නිර්ණායකය.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් නිර්ණායකයන් අප ෙනොව, ෙලෝක
ෙසෞඛ සංවිධානය, UNICEF යනාදී සංවිධානවලින් නිතර
monitor කර බලනවා. අපට ඕනෑ ආකාරයට ගණන් දමන්න
බැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒවා විශ්ෙල්ෂණය කරනවා.
ළදරු මරණ අනුපාතිකය 2005 දී සජීවී උපත් දහසකට 11.2යි.
2012 දී 9.4යි. ළදරු මරණ අනුපාතිකය අඩු ෙවලා. මාතෘ මරණ
අනුපාතිකය සජීවී උපත් ලක්ෂයකට 2005 දී සියයට 11.9යි. අෙප්
මාතෘ ෙසෞඛ පිළිබඳව කරන ලද ඒ දැවැන්ත ආෙයෝජනය හා වැඩ
පිළිෙවළ නිසා 2012දී සියයට 7.2යි. ඒක ආසියාෙව් ෙහොඳම
දර්ශකයක් හැටියට ෙපෙනනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සාක්ෂරතා අනුපාතය සාමාන ෙයන්
2005දී සියයට 98යි. දැන් සියයට 92.2යි. පිරිමින්ෙග් සියයට
93.5යි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ දැන් කියනවා, ෙම් රෙට්
ජනතාවට සංවර්ධනය ගලා ගිහින් නැහැයි කියලා. බලන්න ෙකෝ,
ගලා ගිහින් තිෙබන විධිය. විදුලි බලය සහිත කුටුම්භ සංඛ ාව ෙගවල් පමාණය- 2005 දී තිබුෙණ් සියයට 77යි. අද වන විට
සියයට 93යි. ෙම්ක ජනතාවෙග් ජන ජීවිතෙය් ගුණාත්මකභාවය
වැඩි වීමක් ෙනොෙවයිද? ජනතාවට පතිලාභ ගලා ගිහින් නැද්ද?
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් පිරිසුදු පානීය ජල සැපයූම
2005දී සියයට 75යි. ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 75කට pipe
-borne water අපි දීලා තිෙබනවා. 2012දී සියයට 84යි. ඒ නිසා
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ෙම් සංවර්ධන කියාවලිෙය් පතිලාභ
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාව අතරට ගිහින් තිෙබනවා.
ෙපොදු ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය ඒ තුළින් ආෙලෝකමත් ෙවලා
තිෙබනවා. අපි ෙම් මැතිවරණ දිනන්ෙන් ෙවන කිසි ෙදයක් නිසා
ෙනොෙවයි. ඒ ජනතාව දන්නවා, ෙම් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන සමෙය්දී ෙමොන වාෙග් ෙසේවයක් තමන්ට
ලැබිලා තිෙබනවා ද කියන එක. මුහුණ බලලා ෙනොෙවයි ඡන්දය
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ෙදන්ෙන්. ඡන්දය ෙදන්ෙන් කළ ෙසේවයට. ඒ නිසා තමයි අද
විපක්ෂයට අෙප් ළඟටවත් එන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
අපි කියනවා අපි යන ගමන් මඟ නිවැරදියි, අෙප් ඒ ගමන් මඟ
ෙවනස් කරන්නට විපක්ෂයට පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා.
විපක්ෂය ෙමොනවා කිව්වත්, ෙම් රෙට් ජනතාව අෙප් රජය ෙමොන
තරම් දුරට ජනතා හිතවාදී රජයක් ද කියන කාරණය දන්නවා. ඒ
වාෙග්ම ෙගෝලීය තරගකාරි වාර්තාව - Global Competitiveness
Index - අනුව රටවල් 134ක් අතුරින් ශී ලංකාවට 2008 දී හිමි
ෙවලා තිබුෙණ් 77වැනි ස්ථානයයි. එය 2012 ෙවන ෙකොට 52වැනි
ස්ථානය දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ
නිසා හැම අංශයකින්ම අපි දියුණුවක් ලබා ෙගන තිෙබන බව
පකාශ කරන්න කැමැතියි.
ගරු සභාපතිතුමනි, රජයට තිෙබන අෙනක් ෙචෝදනාව තමයි
අධික ෙපොලියට ණය ගන්නවා කියන එක. ඒ ගැනත් යමක්
කියන්නට ඕනෑ. 2013 සැප්තැම්බර් මස අග වන විට රජය ලබා
ෙගන ඇති ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය පමාණය රුපියල් බිලියන
6,798යි. එයින් රුපියල් බිලියන 3,927ක්, ඒ කියන්ෙන් මුළු ණය
පමාණෙයන් සියයට 56ක් ලබා ෙගන ඇත්ෙත් ෙද්ශීය මූලාශ
මඟිනුයි. එතෙකොට ෙද්ශීය ණය සඳහා ෙගවිය යුතු ෙපොලී පමාණය
රුපියල් බිලියන 359.8යි. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ගත් සමස්ත
ණය පමාණයයි, අවුරුද්දකට ෙගවන ෙපොලී පමාණයයි ගත්තාම
අපි ෙපොලිය විධියට ෙගවන්ෙන් සියයට 3කටත් අඩුෙවන්. ඒ නිසා
අපි සියයට 10ට, 12ට වෙග් වැඩි ෙපොලියට ණය අරෙගන
තිෙබනවා කියන ෙචෝදනාව වැරදියි. එකක්, ෙදකක් අපි සියයට
8ට අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් සමස්තයක් වශෙයන් ගත්තාම
සියයට 3 ෙපොලියට තමයි අපි ඒ ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ
තුළින් විශාල ආර්ථික සංවර්ධනයක් ජනිත කරවීමට අපට
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා කියන එක පකාශ කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත ාංශවල වැඩ කටයුතු සඳහා මුදල්
අමාත ාංශෙයන් අපට විශාල ශක්තියක් ලැෙබනවාය කියන එක
නැවත වතාවක් කියන්නට ඕනෑ. මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා
ඇතුළු සියලු ෙදනාටම අෙප් ස්තුතිය පුද කරමින්, ෙමවැනි අය
වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට නැවත
වරක් අෙප් පසාදය පළ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඊළඟට, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා.
[අ.භා. 3.50]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම
අනාගතෙය් දී අගමැති ධුරය බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින, ඒ
වාෙග්ම ඒ සඳහා සුදුසුකම් තිෙබන -

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

මමද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමා ෙනොෙවයි, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා.
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සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

සුදුසුකම් තිෙබන අය හුඟක් ඉන්නවා. ඒ වුණාට කාටවත්
බලාෙපොෙරොත්තු නැහැ වාෙග් තමයි ෙපෙනන්ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)
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ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 2011 වන ෙකොට ආනයන
අපනයන හිඟය සෘණ US Dollars මිලියන 9,714යි. 2012 වන
ෙකොට US Dollars මිලියන සෘණ 9,409යි. අපනයනවලට
ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 2011 දී US Dollars මිලියන
10,559යි. විෙද්ශ ආෙයෝජන 2012 වන ෙකොට US Dollars
මිලියන 9,774 දක්වා පහත බැහැලා. 2012 අෙගෝස්තු මාසෙය්
විෙද්ශ ආෙයෝජන 6,500 ගණනක්. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමන්න
ෙම් වාෙග් එන්න එන්න රට පහළට යනවා; ඇද ෙගන වැෙටනවා.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා ඒ සඳහා සුදුසුකම් තිෙබන
ඇමතිවරෙයක්. එතුමාෙග් කථා තිෙබන හැන්සාඩ් වාර්තා මම
කිෙයව්වා. තම පක්ෂය ෙවනුෙවන් විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් කරලා
අද ෙජ ෂ්ඨතම ඇමතිවරෙයක් බවට පත් ෙවලා ඉන්නවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙම් රෙට් ෙසෞඛ
තත්ත්වය, අධ ාපන තත්ත්වය පිළිබඳව යම් යම් දත්ත ඉදිරිපත්
කරමින් යම් කිසි මට්ටමකින් ෙම් රට ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා
කියලා කිව්වා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 1940-50 දශකය අරෙගන
බැලුෙවොත් ෙම් ෙලෝකය දියුණු ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණා කියලා, දූෂණය තිබුණා කියලා
විශාල වශෙයන් රට විනාශ වුණා කියලා, ෙම් රෙට් දත්ත ඉදිරියට
යන එක නවතින්ෙන් නැහැ. යම් යම් දත්ත -මරණ අනුපාතය,
සාක්ෂරතා අනුපාතය- එච්චරම එහාට ෙමහාට ෙවලා නැහැ.
හැබැයි, අෙනකුත් දත්ත අනිවාර්යෙයන්ම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා
තිෙබනවා. ඉතිෙයෝපියාෙව්, ටැන්සානියාෙව්, සැම්බියාෙව්, ඒ
වාෙග්ම බංග්ලා ෙද්ශෙය්, පාකිස්තානෙය් ෙම් දත්ත ඉස්සරහට
ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
අද ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අය වැය දිහා
බලන්න. විෙශේෂෙයන්ම අපනයන, විෙද්ශ ආෙයෝජන, රැකියා
මට්ටම, ඒ වාෙග්ම මූර්ත ආදායම ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා ද?
විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමා කථා කළ ෙම් රෙට් මූර්ත ආදායම
1970 ගණන්වල තිබුණාට වඩා ෙවනසක් ෙවලා තිෙබනවාද?
දුප්පත් ජනතාව ෙහොඳට ජීවත් ෙවනවා ද? ෙපොෙහොසත් ජනතාව
තව තවත් ෙපොෙහොසත් ෙවලා ද? බලෙය් ඉන්න පිරිසක් පවුල වටා
ෙගොඩනඟා ගත් ආර්ථිකයක් තුළ මුළු දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන්
සියයට 50ක් වෙග් පමාණයක් ඒ පවුල වටා එකතු ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන් ඉරාකය, ඉරානය, ෙවනිසියුලාව වෙග් රටවල් යන
මාර්ගෙය් ෙම් රට යනවාද නැද්ද කියන ෙද් සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමන්ලා ඔබතුමන්ලාෙග් පපුවට ෙපොඩ්ඩක් තට්ටු කරලා
බලන්න.
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් අපනයනය ගත්ෙතොත්
ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා, අපනයන ඉහළ ගිහිල්ලා
කියලා. නැහැ, අපනයන පහළට වැටිලා. ඒ වාෙග්ම ආනයන
අපනයන හිඟය 2005 දී සෘණ US Dollars මිලියන 2,516යි. ඊට
පස්ෙසේ අවුරුද්ෙද් US Dollars මිලියන 3,370යි. 2009 වන ෙකොට
US Dollars මිලියන 3,122යි. ගරු සභාපතිතුමනි, යුද්ධය අවසාන
වුණාට පස්ෙසේ අපනයන අංශය ෙහොඳ තත්ත්වයකට හැෙරන්න
ඕනෑ. ෙවඩි පත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙබෝම්බ පත්තු ෙවන්ෙන්
නැහැ, ෙද්පළ විනාශ ෙවන්ෙන් නැහැ, හමුදාව ඒ ෙයොදවන ශමය,
මහන්සිය විනාශ ෙවන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙවෙළඳාම
දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. පිට රට සංචාරකයින් ඒම වැඩි ෙවන්න ඕනෑ.
ෙම් ඔක්ෙකොම අගයන් වැඩි වන ෙකොට ආර්ථිකය දියුණු ෙවන්න
ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, යුද්ධය ඉවර වුණාම ඕනෑම
බංෙකොෙලොත් රටක ආර්ථිකය දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙම්
රෙට් එෙහම ෙවලා නැහැ. ඇයි ඒ? වැරැදි ආර්ථික පතිපත්තියක්
ෙගන යන්ෙන්. පවුල වටා ෙගොඩ නැඟුණු දූෂණය නිසා ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය ඉස්සරහට යන්ෙන් නැහැ. අපට දුකයි, රට ගැන. අපි ෙම්
යුද්ධය අවසන් වන ෙකොට හිතුවා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු ෙවයි
කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ කාලෙය් කරපු කථා ඇතුළත්
හැන්සාඩ් වාර්තා දවස් තුනක් මම කිෙයව්වා. එතුමා ඒ කාලෙය්
කියපු කථා මම උපුටා දක්වන්නම්.

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දළ ජාතික
නිෂ්පාදනයට අනුව 2000 දී ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන සියයට
24.8යි. 2008 දී සියයට 21.1ට බැහැලා. 2009 දී සියයට 17.9ට
බැහැලා. 2010 දී ආපසු සියයට 21ක් ෙවලා තිෙබනවා ගරු
සභාපතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා කරන ෙම් පකාශ, ඔබතුමන්ලා
ඉදිරිපත් කරන දත්ත එකක්වත් හරි යන්ෙන් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි ෙමොනවාද කෙළේ?
මහවැලිය කළා. ගම් උදාව කළා. ඇඟලුම් කර්මාන්තය කළා.
ෙපේමදාස මහත්තයා ෙගවල් හැදුෙව් නැහැ කියලා නිවාස
ඇමතිතුමා විරුද්ධ වුණාට, ජනාධිපතිතුමා ඒ කාලෙය් කියලා
තිෙබනවා, දැන් නිවාස 15,000ක් ඉවර කළා, පුළුවන් නම් නිවාස
20,000ක් හදලා ෙපන්වන්න, ලක්ෂ ෙදකක් හදලා ෙපන්වන්න
කියලා. එතුමා ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුවට අභිෙයෝගයක්
ඉදිරිපත් කළා, නිවාස ලක්ෂ 15ක් හැදුවා, පුළුවන් නම් නිවාස
ලක්ෂ 20ක් හදලා ෙපන්වන්න කියලා. මම ඒ හැන්සාඩ් වාර්තාව
ඉදිරිපත් කරන්නම්.
ගරු සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි ෙම් රට
බිල්ලට තියලා ණය ගත්ෙත් නැහැ. ෙම් රටට වැඩිෙයන් ගත්ෙත්
ආධාර. එංගලන්තෙයන්, ස්විට්සර්ලන්තෙයන් මහවැලියට විෙශේෂ
ආධාර ලැබුණා. සියයට 60ක් වාෙග් පමාණයක් අපිට ආධාර
ලැබුෙණ්. ණය ගත්ෙත් සියයට 0.2 ෙපොලී අනුපාතයට. Grace
period එක අවුරුදු දහයයි. එෙහමයි අප රට දියුණු කෙළේ. අද වන
ෙකොට මහවැලිෙය් එක වතුර කාන්දුවක්වත් නැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි, වික්ෙටෝරියා ජලාශයට ෙවන් වුණු මුදල්
පමාණය රුපියල් මිලියන 9,000යි. මිලියන 6,557ක්
එංගලන්තෙයන් තෑගි වශෙයන් ලැබුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතිරි
පමාණය පමණයි ඉතාමත් අඩු ෙපොලියට ණයට අර ගත්ෙත්. ඒ
අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රට දියුණු කළා. අද ෙම් ආණ්ඩුව
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි? ඔක්ෙකොම සුදු අලි.
ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, විශාල ෙකොමිස් මුදලක්
තිෙබනවා. කිසිම ෙටන්ඩරයක් නැහැ, එකම සංවර්ධන
ව ාපෘතියකටවත්. සංවර්ධන ව ාපෘති කියලා හඳුන්වනවා.
චීනෙයන් හඳුනා ගන්නවා. ලංකාවට ෙගනැල්ලා ෙකොමිස්
ගහනවා.
මම දැක්කා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කියා
තිෙබනවා, ෙකොමිස් ගහලා තිෙබන්ෙන් නිලධාරි මහත්වරු කියලා.
දැන් ෙකොමිස් ගැහිලි නැහැ. එක පිරිසක් ෙම් ව ාපාරය බාර
ගන්නවා. ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් හම්බන්ෙතොට වරායට.
රුපියල්වලින් නම් බිලියන 252ක්. ෙමොකද කරන්ෙන්? නිලධාරින්
නැහැ, ෙකොමිස් ගහන්න. කාටවත් ෙකොමිස් ගහන්න බැහැ.
ෙමොකද, ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන් ඒ ණය මුදල්
පමාණය අනුව ෙකොමිස් මුදල් එන්ෙන් පිට රටවලට ගරු
සභාපතිතුමනි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ෙසෞඛ ඇමතිතුමා ෙසෞඛ ය ගැන
කිව්වා. ෙම් කරන්ෙන්ත් ෙබොරුවක්. අෙප් අධ ාපනයට කරපු
ෙද්මයි ෙසෞඛ යට කරන්ෙන්ත් ගරු සභාපතිතුමනි. එතුමා
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙසෞඛ යට විශාල මුදලක් ෙවන් වුණා
කියනවා. නැහැ. ෙම්ක ෙලෝක බැංකුෙවන් ඉදිරිපත් කරන ෙසෞඛ
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් ව ාපෘතිෙය් එක අංශයක්. එතුමා
කියනවා, විශාල මුදලක් ෙවන් වුණා කියලා. බලන්න, දළ ජාතික
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

නිෂ්පාදනයත් එක්ක ෙසෞඛ යට ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත්
ෙවලා තිෙබන වින්නැහිය. විෙශේෂෙයන්ම 2005 දී දළ ජාතික
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.83ක් ෙසෞඛ යට ෙවන් වුණා. 2006 දී
සියයට 1.92ක් ෙවන් වුණා. 2008 දී සියයට 1.69යි. 2009 දී
සියයට 1.48ට බහිනවා. 2010 දී සියයට 1.32ට බහිනවා. 2011 දී
සියයට 1.36ට බහිනවා. 2012 දී සියයට 1.3ට බහිනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි.
අවුරුදු 05ක්ම දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් ෙසෞඛ යට ෙවන්
කරන මුදල අඩු කර තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙවන් කරන්න ආණ්ඩුවට
මුදල් නැහැ. අද ගිහින් දිසාපති කාර්යාලෙයන් අහන්න, සංවර්ධන
කමිටුවලට ෙදන්න මුදල් තිෙබනවාද කියලා. මුදල් නැහැයි කියලා
කියනවා. මුදල් ෙගවා ගන්න විධියක් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි. අධ ාපනය,
ෙසෞඛ ය වැනි රජෙය් අංශ කඩා වැෙටන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම අද
කෘෂිකර්මයට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා බලන්න. අද
සුළු අපනයන ෙභෝග නිෂ්පාදනය පහත වැටිලා; අපනයනය පහත
වැටිලා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙත් නිෂ්පාදනය පහත වැටිලා; ෙපොල්
නිෂ්පාදනය පහත වැටිලා; රබර් නිෂ්පාදනය පහත වැටිලා;
කාර්මික නිෂ්පාදන පහත වැටිලා. එතෙකොට ෙකොෙහේද ෙම් රට
යන්ෙන්? ජනාධිපතිතුමා කියපු, ෙම් රෙට් මවපු ආසියාෙව්
ආශ්චර්යය ෙම් රෙට් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ආසියාෙව්
ආශ්චර්යය තිෙබන්ෙන් ඉන්දියාෙව්, එෙහම නැත්නම් ෙවනත්
රටවලයි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි. අද චීනය ගැන කථා
ෙකෙරනවා. ෙමොකක්ද චීනය ගැන කියන්ෙන්? චීනය අපට උදවු
කරනවාය කියනවා. බලන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. මා ඉදිරිපත්
කරනවා, රාජ මූල පතිපත්තිය සහ රාජ මූල කටයුතු, ශුද්ධ
විෙද්ශාධාර ලැබීම්. ආෙයෝජන පවර්ධන ඇමතිතුමාට අපි ෙමය
ඉදිරිපත් කරනවා. ශත 05ක් චීනෙයන් දීලා නැහැ. ෙමොනවාද,
අපට ආධාර ෙදන රටවල්? විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ජී.එල්. පීරිස්
ඇමතිතුමා ෙබොෙහොමයක් බටහිර රටවලට ෙගොරවනවා. හැබැයි
ගරු සභාපතිතුමනි, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ඕස්ෙට්ලියාව,
යුෙරෝපා ආර්ථික හවුල, ජර්මනිය, ජපානය, ෙනදර්ලන්තය,
ෙනෝර්ෙව්, ස්වීඩනය, ස්විට්සර්ලන්තය, එක්සත් රාජධානිය,
එක්සත් ජාතින්ෙග් සංගමය, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය යන
රටවල් තමයි අපට ආධාර දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙකෝ චීනෙයන්
ලැබුණු ආධාර? ෙකෝ අනික් රටවලින් අපට ලැබුණු ආධාර?
චීනෙයන් අපට ආධාර ෙදනවා ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි.
අපට ෙගවන්න පුළුවන් නිසා ණය ෙදනවා ෙනොෙවයි. දුප්පත් රටක්
වුණත් ණය ෙගවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඒ රට කඩා
වැෙටනවා. ෙපොලී අනුපාතය සියයට 8.2යි, ගරු සභාපතිතුමනි.
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ආදායම රුපියල් මිලියන 420යි. අවුරුදු 3ක්
යන ෙකොට ඒ ආදායම කඩයකින් ගන්න පුළුවන්. අද වන ෙකොට ඒ
වරාෙය් නැව් නැහැ. මා ෙපන්වන්නම්, විෙශේෂෙයන්ම
ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගැන ෙමොකක්ද කිව්ෙව් කියලා. ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, ජාතික
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලය, එයාර්ලංකා ගුවන් සමාගම පාඩු ලබන ආයතනයි. අද
බලන්න, මිහින් එයාර් ආයතනයට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්
කියලා. මිහින් එයාර් ආයතනෙය් තිෙබන වත්කමට වඩා ඒ
ආයතනය බංෙකොෙලොත් ෙවලා. පයිස්ෙවෝටර්හවුස්කූපර්ස්
ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරපු ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිෙය්දී මා
ඉදිරිපත් කරන්නම්.
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ණය උගුල ගැන කථා
කරද්දී ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා තරුණ මන්තීවරයකු වශෙයන් සිටියදී පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
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කථා කරපු ෙද්වල්වලට. ඒ දවස්වල එතුමාෙග් අදහස් බලන්න
ගරු සභාපතිතුමනි. අද ඒවා ෙවනස් ෙවලා. එතුමාට මුල අමතක
ෙවලා. එතුමා ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ඒ ගැන ඔබතුමාට මතක
ඇති. එතුමා ඔබතුමාෙග් සෙහෝදරයා.
එතුමා එදා ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
"පතිගාමීත්වය විනාශ කරන්නට නම් ෙම් රෙට් ධනවාදි
ආර්ථික කමය විනාශ කරන්න ඕනෑ. ධනවාදී ආර්ථික කමය
විනාශකර සමාජවාදී ආර්ථික කමයක් ඒ මත ෙගොඩනගන්නට
ඕනෑ. අප ඉදිරිෙය් එක එක ආකාරෙය් පතිගාමීන් සිටිනවා. සමහර
පතිගාමීන් ඉතා බලගතුයි."
"අපි දන්නවා අද ෙම් රට පිටරටවලට ණය වී උගසට බැඳී
සිටින බව. සෑම රටකින් ම ණය අරෙගන ඒ කාලෙය් සිටි
ෙලොක්කන් කාලා, බීලා තිෙබනවා."
අද ඒ කාලයට වඩා අන්තයි ගරු සභාපතිතුමනි. දැන් බලන්න.
ෙම් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය. එතුමා ඒ කාලෙය් එෙහමයි කිව්ෙව්.
ගත්ත සුළු ණය පමාණයට එෙහමයි කථා කෙළේ. අද එතුමා
ෙමොකද කරන්ෙන්? බලන්න, සභාපතිතුමනි, එතුමාෙග්ම වචන අද
පාරාවළල්ලක් ෙවලා.
එතුමා ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
"ඒ කාලෙය් එක්තරා ඇමතිවරෙයක් කළ කථාවක් මට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා. ඒ ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙමෙහම කාලා
බීපු තවත් කාලයක් ගැන නම් දන්ෙන් නැත කියා. ෙම් රට
විෙද්ශවලට ණය වී තිෙබන ආකාරය ෙදස බලන විට ඔවුන් ඒ
දිනවල කාපු බීපු හැටි අපට පැහැදිලි ෙවනවා, 'ෙහට මැරුණත්
හිතට සැපයි අද ෙජොලි කරලා' යනුෙවන් පැරණි සින්දුවක්
තිෙබනවා."
ඒ වාෙග්ම එතුමා තවදුරටත් ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
"පසු ගිය රජය කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් ඒ ආකාරයටයි. අපට
ඒ විධියට වැඩ කරන්නට බැහැ. ෙම් රජයත් ඒ ආකාරයට කටයුතු
කරන්නට ගිෙයොත් ෙම් රෙට් අනාගත පරපුර අෙප්
මිනීවළවල්වලටත් සාප කරයි."
එතුමාෙග් වචන අද එතුමාට ෙදෝංකාර ෙදනවා ඇති. එතුමාට
අමතකත් ඇති ෙම් කිව්ව ෙද්වල්. 1972 විසර්ජන ෙකටුම්පත
සම්බන්ධ විවාදෙය් දී එතුමා එෙහම කියා තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්]
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම
ඇමතිතුමා අපට කියනවා, එතුමන්ලාට ෙදොස් පවරනවාය කියලා.
අපි කුහකත්වෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ, ඇමතිතුමනි. එතුමා
ෙමොකක්ද ඒ දවස්වල කිව්ෙව්?
එතුමා ෙමෙහම කියනවා:
"ඊළඟට ගාල්ෙල් ධීවර වරාය ගැන වචන ස්වල්පයක් සඳහන්
කළ යුතුයි. ෙසෝවියට් රුසියාව සමඟ ගිවිසුමක් ඇති කරෙගන
ෙමම වරාෙය් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවාය කියා අපට පුවත්
පත් මගින් දැන ගන්නට ලැබුණා. නමුත් තවමත් කිසිම
ෙබෝට්ටුවක්වත්, කිසිම නැවක්වත් ෙපෙනන්න නැහැ."
එතුමා කථා කළ ඒ ධීවර වරාය දැන් සාර්ථක ෙවලා
තිෙබනවා. එදා එතුමා කිව්ෙව් එෙහමයි. අද එතුමාෙගන් අහන්න
ඕනෑ, හම්බන්ෙතොට වරායට නැව් එනවාද කියලා. ඒ වාෙග්ම -
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[බාධා කිරීමක්] එනවා නම් ෙහොඳයි. ඔබතුමියන්ලා ගැනත් සඳහන්
කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]
ජනාධිපතිතුමා ඒ කාලෙය් ඉතාමත්ම ඤාණවන්තව එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය්, ෙම් වාෙග් වන්දිභට්ට ගායනා කළ අයටත් ෙහොඳ
කථා කියලා තිෙබනවා. මම ෙපන්වන්නම්, ඒ කට්ටියට ෙමොනවාද
කියලා තිෙබන්ෙන් කියලා. එතුමා එදා ඔබතුමියලා වාෙග් අයට
කිව්ෙව් ලයිට් කණු කියලායි. එදා එතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
"අෙප් පළාෙත් රැකි රක්ෂා පශ්නය ෙබොෙහෝදුරට විසඳා
ගන්නට පුළුවන් තැනක්. අපි එතනින් එහා ෙමහා යන විට නිතරම
ෙපෙනනවා මහා විනාශයක් ෙවන හැටි. දිස්තික් ෙකොමිටිය මඟින්
මාසයකට වරක් මන්තීවරුන් කැඳවා..."
ෙම් විධියටයි එතුමා රැකියා පශ්නය ගැන එදා කිව්ෙව්. ඔබතුමා
දන්නවා,
ඔබතුමාෙග්
දිස්තික්කය
ගරු
සභාපතිතුමනි.
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ෙමොනවාද ලැබුණු රක්ෂා? එෙහම රැකියා
උත්පාදනය ෙවලා තිෙබනවාද? එෙහම රැකියා උත්පාදනය ෙවලා
නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් වරාය සඳහා රුපියල් බිලියන 252ක
මුදලක් වියදම් කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, යුද්ධය ගැන කථා කිරීෙම්දී එතුමා
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට, TNA
එෙක් මන්තීවරුන්ට
ෙගොඩක් ෙචෝදනා නඟනවා. ගරු
සභාපතිතුමනි, එතුමා ඒ කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම කැසිෙනෝ ගැනත්
සඳහන් කළා.
".....ඒවා කරන්නට කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා අත ඉස්සුවා. මම
විරුද්ධයි. ආධාර ෙදන රටවලට අපි ගිහින් කිව්ෙව්
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් නම් ෙම්වා කපන්නට කියායි. ෙම්
රෙට් මිනිසුන්ෙග් මානව අයිතිය රකින්න කියන එකත් ෙම්
ආණ්ඩුව කියන්ෙන් කියන එකයි. එෙහම නම් ආධාර දීෙම්දී එම
ෙකොන්ෙද්සි වශෙයන් දාන්න කියන එක වැරදිද කියා මම
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා." එතෙකොට ඒ කාලෙය් එතුමා ගිහින්
කිව්ෙව් ෙකොන්ෙද්සි දාපන්, ණය කපපන් කියලායි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් මානව අයිතිවාසිකම්
සම්බන්ධෙයන් එතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
"රට පාවාදීමක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් රට පාවා
ෙදන ෙකොල්ෙලෝ ෙනොෙවයි අපි. පුජා කරලා- [බාධා කිරීම්] මතක
තියා ගන්න. ඒ හින්දා ෙම්වා ගැන කියන්න අපට අයිතියක්
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අෙඳෝනාව, ෙම් රෙට්
මව්වරුන්ෙග් අෙඳෝනාව, ෙම් රෙට් අහිංසකයන්ෙග් අෙඳෝනාව පිට
රටකට ෙනොෙවයි ඕනෑ අහකට ගිහින් අපි කියනවා. ඒක අපි එදාත්
කිව්වා, අදත් කියනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහටත් කියනවා කියන එක
මැතිතුමන්ලාට අපි මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ. ඒක මතක තියා
ගන්න." එෙහමයි එතුමා ඒ අවධිෙය්දී කියා කෙළේ ගරු
සභාපතිතුමනි.
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ආණ්ඩුෙව් යම් යම් ෙහොඳ ෙද්වල් ගැන
කථා කළා. එක ෙහොඳ ෙදයක් කිව්වාම ඒක ITN ආයතනෙයන්
පුන පුනා දානවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන
ඉන්න. අපි ඔබතුමන්ලාෙග් ෙහොඳ ෙපොඩ්ඩක් දැක්ෙකොත්, ඒකත්
කියනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි යුද්ධයට එකඟ
වුණා. අපි යුද්ධය සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාත්
සමඟ, ආණ්ඩුවත් සමඟ, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාත් සමඟ,
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ලාත් සමඟ, ඔබතුමන්ලා සියලු
ෙදනාත් සමඟ අපි ෙකළින් හිටෙගන ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි රට
ෙවනුෙවන් සටන් කළා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙකොළඹ සංවර්ධනය කිරීම ගැන
කථා කළා. අපි කිව්වා ෙකොළඹ ෙහොඳයි කියලා. ඒ වාෙග්ම අපි සීනි
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ගැන කථා කළා. සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන ඇමතිතුමා අෙප්
පක්ෂෙය් හිටපු යාළුවා. ගරු සභාපතිතුමනි, සීනි නිෂ්පාදනය වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කිරි, බිත්තර නිෂ්පාදනය යම්
පමාණයකට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි පිළිගන්නවා. යම්
පමාණයකින්, ඉතා සුළුෙවන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. රෙට්
ආර්ථිකය ෙවනස් කරන ආකාරෙයන් ෙනොෙවයි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සෙතොස ආයතනෙයන් යම්
කිසි ආදායමක් ලබා තිෙබන බව ෙජොන්ස්ටන් ඇමතිතුමා පකාශ
කළා. සෙතොස ආයතනය දිගටම පාඩු ලැබූ ආයතනයක්. නමුත්
එක කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් මම එතුමා සමඟ එකඟ ෙවන්ෙන්
නැහැ. මම කිව්වා හාල්මැස්ෙසෝ කිෙලෝව රුපියල් 600යි, 700යි
කියලා. එතුමා කිව්වා රුපියල් 300ට ගන්න පුළුවන් කියලා. මම
පරීක්ෂා කරලා බැලුවා සෙතොෙසේ හාල්මැස්ෙසෝ කිෙලෝව රුපියල්
400යි. ඒවාත් කැඩුණු හාල්මැස්ෙසෝ.
නාගරික සංවර්ධන කටයුතු සඳහා හමුදාව ෙයොදා ගැනීමත්
ෙහොඳයි කියා අපි කිව්වා. මම කනගාටු ෙවනවා, විෙශේෂෙයන්ම
උතුරු පෙද්ශය සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් සුමන්තිරන්
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා “We welcome the development
in that area” කියලා. නමුත් එතුමාට කියන්නට ශක්තියක්
තිෙබන්නට ඕනෑ, “We compliment the development in that
area” කියලා. ෙමොකද, ඒ පෙද්ශ දියුණු කිරීම එතුමන්ලා අගය
කෙළේ
නැත්නම්
වාසුෙද්ව
නානායක්කාර
ඇමතිතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු වන, විෙශේෂෙයන්ම විග්ෙන්ෂ්වරන් මහ
අමාත තුමා එක්ක බලාෙපොෙරොත්තු වන සංවර්ධනය, යහ ජීවනය
අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. එම නිසා TNA
පක්ෂයටත් මම කියනවා යම් ෙහොඳ ෙදයක් කරන විට, ෙහොඳ
ෙදයක් ෙවන විට එය අගය කරන්න කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ
පෙද්ශෙය් යළි පදිංචි කිරීම ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙහොඳින් සිදු
වුණා. හැබැයි, ඒවා සම්බන්ධෙයන් අගය කිරීමක් කරන්නට බැරි,
ෙපොඩ්ඩක් ෙහෝ අදහස් ඉදිරිපත් කෙළොත් ඔබතුමන්ලා කෑ ගහලා
සුළු ජාතීන්ව මර්දනය කරන්න හදනවා. ඒ වැෙඩ් කරන්නට එපා.
කථා කරන්නට ඉඩ ෙදන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරන්නට
බැරි නම් ෙම් මන්තීවරුන්ට කථා කරන්නට පුළුවන් ෙකොෙහේදීද?
එතුමන්ලාට කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න. හැබැයි,
වැරදි අවස්ථාවලදී ඔබතුමන්ලා කියන්න, ඒ කථාව වැරදියි,
නිවැරදි කරන්න කියලා.
ගරු සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රෙට් ඉතා
ෙපොඩි කාලයයි ආණ්ඩු කෙළේ. ඔබතුමන්ලා ඡන්ද ගැන කථා
කරනවා. අෙප් පක්ෂෙය් යම් යම් පශ්න තිෙබනවා. අපි
අනිවාර්යෙයන්ම ඉදිරිෙය්දී ඒවා විසඳා ගන්නවා. ගරු
සභාපතිතුමනි, පශ්න තිබුණාට ඒ ෙවනකම් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය කළ ෙද්වල් අපට අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම
-[බාධා කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න මන්තීතුමා. ගම්උදාව, මහවැලිය,
ජනසවිය සහ ඇඟලුම් කර්මාන්තය අපි දියුණු කළා. ඒවායින් ෙම්
රටට විෙශේෂ ආදායම් ලබා දුන්නා.
ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම රැකියා සම්බන්ධෙයන් කථා
කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, අද රැකියා සම්බන්ධෙයන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු සභාපතිතුමනි, මම ගම්උදාව
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිතුමා කළ කථාවක් එකතු කරන්නට
කැමැතියි. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 1989. එතුමා එහිදී ෙමෙසේ
කියනවා.
"ඒ විධියට ගණන් හදා ෙපන්වන්න. දස ලක්ෂය සම්පූර්ණ කර
දැන් ඔබතුමා කියනවා නිවාස පෙහෙළොස් ලක්ෂයක් හදන්න
ලැහැස්ති ෙවනවා කියලා. නිවාස පහෙළොස් ලක්ෂයක් හදන්න
ඕනෑ. ඒ එක්කම විසි ලක්ෂයක් හදන්න ෙකෝ. ඒක අපට හදලා
ෙපන්වන්න ෙකෝ." එෙහම කියලා එතුමා ෙපේමදාස මැතිතුමාට
අභිෙයෝග කරනවා. එතෙකොට එතුමා පිළිගන්නවා නිවාස ලක්ෂ
15ක් හැදුවා කියලා. ඉතිරි ලක්ෂ 5 හදලා ලක්ෂ 20 සම්පූර්ණ
කරන්න කියලා එතුමා අභිෙයෝග කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
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ඒ කාලෙය්ත් ෙම් කාලෙය් වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමාට වන්දිභට්ටකම්
කළ පිරිසක් සිටියා. අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් හිටපු
ඔවුන්ට එතුමා කියනවා, [බාධා කිරීමක්] නම් කියන්නම්. ඒ.ෙජ්.
රණසිංහලා එක්ෙකනයි ඒ කාලෙය් හිටිෙය්. දැන් ඒ.ෙජ්.
රණසිංහලා විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ෙමොකක්ද එදා එතුමා කියලා
තිෙබන්ෙන්?
“තමුන්නාන්ෙසේලා සිය දහස් වරක් 'ජනාධිපති උතුමාණන්
වහන්ෙසේ' කිය කියා උඩට පිම්බුණාට තිෙබන පව් වසා ගන්නට
පුළුවන්කමක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට තරහා යන්නට ෙහේතුවක්
නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි තමයි ෙම්වාට වියදම්
කරන්ෙන්. ෙම්වා අෙප් ෙපෞද්ගලික ෙද්ෙපොළ ෙනොෙවයි.”
එෙහමයි එදා එතුමා කථා කෙළේ ගරු සභාපතිතුමනි. එදා එතුමා
ෙද්ශපාලනය ගැන කථා කෙළේ එෙහමයි. ඔබතුමාටත් ෙම්වා මතක
ඇති. ෙම්වා ෙදෝංකාර ෙදනවා ඇති එතුමාෙග් - [බාධා කිරීමක්] මට
බාධා කරන්න එපා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීෙමන්
පසුව අද ටැක්ටරයක මිල රුපියල් ලක්ෂ ෙදකකින් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. අද ෙගොවියා ගැන කථා කරනවා; දුප්පත් ජනතාව
ගැන කථා කරනවා. නමුත් සියලුම භාණ්ඩවල මිල වැඩි ෙවලා. අපි
ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහින් බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, සියයට 15කින්,
සියයට 20කින් භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගිහිල්ලා බව. අද ජනතාවට
කන්න ෙබොන්න විධියක් නැහැ, ඉතා අමාරුෙවන් ජීවත් වන්ෙන්.
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන විධියට ඒක පුද්ගල ආදායම රුපියල්
11,000ක් නම් ෙම් රෙට් හතර ෙදෙනක් සිටින පවුලකට මාසයක්
ජීවත් වන්න අඩුම ගණෙන් රුපියල් 55,000ක්වත් ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම මුර්ත ආදායම සලකා බලන්න. අද
මුර්ත ආදායම
රුපියල් 17,000යි. අවුරුදු හතක් එක දිගටම එකම ආදයම
පවතිනවා. ඒ කියන්ෙන් වියදම් කිරීෙම් හැකියාව ෙවනස් ෙවලා
නැහැ කියන එකයි ඇමතිතුමනි.
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරවනවා රැකියා උත්පාදනය සම්බන්ධව. ඔබතුමන්ලා
කියන ආකාරයට ෙම් රෙට් සංවර්ධනයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා
නම් රැකියා උත්පාදනය වන්නට ඕනෑ. රැකියා උත්පාදනය ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? [බාධා කිරීමක්] ෙම් බලන්න, මම
ෙපන්වන්නම්. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ මන්තීතුමා කියන්ෙන්
රැකියාවලට යන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒකට ෙහේතුව රැකියාවලට
ගියාට වැටුප් ෙගවන්ෙන් නැති එක. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක
අහගන්න ඇමතිතුමනි, රැකියා ඇති ෙනොවන ආර්ථික වර්ධනය
ගැන මම කියන්නම්. ෙමහි සඳහන් ෙවනවා විෙශේෂෙයන්ම ෙසේවා
නියුක්තිෙය් වර්ධනය ගැන. ෙසේවා නියුක්තිය කියන්ෙන් රැකියා
ඇති වීමයි. අද ඒක ඍණ හතයි. කෘෂිකාර්මික අංශෙය් ඍණ 7.5යි.
ෙසේවා අංශය ඍණ 0.6යි. ෙමන්න ෙම් ආකාරෙයන් රටට වින
කරන පිරිසක් තමයි ෙම් ඇති ෙවලා සිටින්ෙන්. අද රෙට් ෙසේවා
නියුක්තිය අඩු ෙවලා. ෙසේවා නියුක්තිය අඩු වන්ෙන් ෙමොකද?
ජනගහනය අඩු ෙවලා. අද රෙට් ජනගහනය ලක්ෂ හතරකින් අඩු
ෙවලා. [බාධා කිරීමක්]බාධා කරන්න එපා, අහෙගන ඉන්න.
රැකියා නියුක්තිය ගැන අෙප් අධ ාපන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
තමයි ෙම් පකාශය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම් ඉංගීසි
පත්තරය කිෙයව්වාද? The "Education Times" Supplement of
"The Sunday Times" of 22nd September 2013 states:
"Nineteen per cent unemployment among 18 to 30 years age
group including graduates" [බාධා කිරීමක්]
කවුද ෙම්
කියන්ෙන්? ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු ඇමතිතුමා තමයි කියන්ෙන්.
එතුමා පිළිගන්නවා, ෙම් රෙට් සියයට 19කට රැකියා නැහැ කියලා.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා ඒක අපට කියලා හරියන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමන්ලා ෙගේරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාට ඒක කියන්න. අපි
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එතුමාට උගන්වලා එව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න හදන්න එපා. ඔබතුමාට
ෙම්කට උත්තර ෙදන්න ෙවලාවක් නැහැ.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (අධ ාපන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர

- கல்வி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of
Education)

Sir, I rise to a point of Order.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු නිෙයෝජ
එකක් ඉදිරිපත් කරනවා.

අමාත තුමා point of Order

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කරමින් ඉදිරිපත් කළ
ඒ පුවත් පත් වාර්තාව සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදියි. ලංකාෙව් තරුණ
විරැකියාව සියයට 18.5ක් කියලා යි මා සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්.
සමස්ත විරැකියාව සියයට 4යි කියලා පැහැදිලිව මෙග් කථාෙව්දී
කිව්වා, ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

දැන් reconditioned cars වල මිල වැඩි කරලා තිෙබනවා.
අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් අය වැය විවාදය අවස්ථාවක දී
අෙප් වත්මන් ජනාධිපතිතුමා විපක්ෂෙය් ඉඳලා ෙමොනවාද
කිව්ෙව්?
1993 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 16 වැනි දා හැන්සාඩ්
වාර්තාෙව් තීරු අංක 553හි එය සඳහන් කර තිෙබනවා. එතුමා
එහි ෙමන්න ෙමෙහම කියනවා:
" BMW වැනි අලුෙතන් ෙගන්වන කාර් මිල අඩු කළා. ලක්ෂ හතරයි,
පහයි. සාමාන මිනිහා ගමන් බිමන් කරන වාහනවල, පවාහනයට
තිෙබන වාහනවල මිල වැඩි කළා. ෙමෝටර් සයිකල් ෙපොඩි ඒවාෙය් කළා
වෙග් ඒ ෙපොඩි වාහනවල මිලත් වැඩි කළා. ......Brand new vehicles වල
ඒවාෙය් ඔක්ෙකොම අඩුයි. Reconditioned වාහනවලත් මිල රුපියල්
30,000කින්, 25,000කින් පමණ වැඩි වුණා."

දුප්පත් මනුෂ ෙයක් වාහනයක් පාවිච්චි කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා එතුමා අහනවා. අෙපන් එෙහම අහපු එතුමා
ෙමවර අය වැෙය් දී reconditioned වාහනවල මිල වැඩි කළා.
අවුරුදු ගණනකට පසු එතුමාත් ඒ ෙද්වල් ඒ ආකාරෙයන්ම
කියාත්මක කර තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.
එතුමා වැටුප් ගැන එදා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? මා හිතන විධියට
එතුමා දක්ෂ කථිකෙයක්. මා එතුමාෙග් ඒ කථා ආසාෙවන්
කිෙයව්වා. එතුමා විප්ලවකාරි මන්තීවරයකු වශෙයන් ඒ කාලෙය්
කටයුතු කළා. එතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
අපට අෙප් කාලය මතක් ෙවනවා කියලා එතුමා කියනවා.
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 1993 යටෙත් 1992 ෙනොවැම්බර් 12
වැනි දින හැන්සාඩ් ෙවළුම 82 හි එතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:
“රජෙය් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ෙසේවෙය් සියලුම ෙසේවකයින්ට
සියයට තිහක වැටුප් වැඩි කිරීමක් කළ යුතු යැයි මා ෙයෝජනා කරනවා
කියා ගරු මුදල් අමාත තුමා පකාශ කළා.”

එතෙකොට සියයට 30ක වැටුප් වැඩිවීමක් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ෙයෝජනා කර තිබුණා. එතුමා ඒ ගැන ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?
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“ෙම් සියයට තිෙහේ පඩි වැඩි කිරීම පිළිබඳව අපට පශ්නයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඇත්ත වශෙයන්ම පඩි වැඩි කිරීමක්
ද? ගරු මුදල් අමාත තුමා ෙම්ක අපට පැහැදිලි කර ෙදන්න ඕනෑ.
ෙම්ක වැටුප් සියයට 30කින් වැඩි කිරීමක් ද? එෙහම නැත්නම්
වැටුෙපන් සියයට 30කට සමාන දීමනාවක් දීමක් ද? පඩි වැඩි
ෙවනවා නම් මූලික වැටුපත් එක්කම එය වැඩි විය යුතුව
තිෙබනවා. එෙහම නැතිව දීමනාවක් වශෙයන් පඩි වැඩි කිරීමක්
නම් අපට ඒක ගණන් ගන්න බැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය දීමනාව සියයට තිහකින් වැඩි කරද්දී එතුමා
ෙමෙහම කියනවා: "ෙම්ක ෙසොච්චමක්, ෙම්ක වැඩි කරලා වැඩක්
නැහැ. ෙම්ක පඩි වැඩි කිරීමක් ෙනොෙවයි."
හැබැයි රුපියල්
1,000ක්, නැත්නම් රුපියල් 1,500ක් වාෙග් ඉතා සුළු මුදලක්
දීමනාවක් විධියට දීලා එතුමා කියනවා, "ෙමන්න අෙප් පඩි වැඩි
කිරීම." කියලා. අද එතුමා කිව්ව ෙද්වල් එතුමාටම පාරාවළල්ලක්
බවට පත් ෙවලා.
එතුමා අල්ලස් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ දවස්වල එතුමා
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?
විසර්ජන පනත, 1992.11.04, හැන්සාඩ් ෙවළුම 81. එහි ෙම්
විධියට තිෙබනවා:
"අනික්
එක
තමයි
අල්ලස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව.
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් හාල්මැස්සන් අල්ලලා වැඩක් නැහැ."

අල්ලස්

එතුමා ෙම් කියන්ෙන් ඒ කාලය ගැන.
"ෙතෝරු, ෙමෝරු ෙබ්ෙරනවා. ෙකොමිස් ගැහිල්ල, ෙකොමිෂන්ස් ගන්න එක
අල්ලසක්ද කියන එක ෙතෝරාගන්නට ඕනෑ."

ඒක අල්ලසක්.
"සමහරුන් කියනවා ෙලොකු ෙකොන්තාත් දුන්නාම ෙලොකු ෙකොමිෂන් හම්බ
ෙවනවා. ඒ හම්බ ෙවන ෙකොමිෂන් එක, ෙකොමිස් මුදල අල්ලසක්
ෙනොෙවයි කියලා. මම දන්නවා පසුගිය කාලෙය් සමහර උදවියෙග් බැංකු
ගිණුම්, එක වරටම වාෙග් විශාල වශෙයන් ඉහළ ගියා."

බැංකු ගිණුම් ඒ කාලෙය් කට්ටියෙග්ත් ඉහළ ගියා ලු. කවුද ඒ
කට්ටිය?
"ඒ ගැන ෙසොයා බලන විට ෙපනී ගිෙය් ඒවා අධ ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
සමහර අධ ක්ෂවරුන්ෙග් ගිණුම් බවයි."

ඒ කාලෙය් ෙකොමිස් ගැහිල්ල සිදු කෙළේ අධ ක්ෂවරු. ඒ
රුපියල් 50,000ක්, 20,000ක්, 75,000ක්. ඒකටත් එදා එතුමාට
තරහා ගියා. හැබැයි අද එතුමාට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ, ෙම් රෙට්
තිෙබන විශාලම ෙකොමිස් ගැහිල්ල. ඒක රුපියල් බිලියන 3,500යි.
ඒ ෙටන්ඩර් නැතිව ෙම් රටට එන ව ාපාරවලින් ගරු
සභාපතිතුමනි. හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ,
හම්බන්ෙතොට කීඩාංගනය, සාම්පූර් බලාගාරය, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරය, තිකුණාමලෙය් ජැටිය කියන ෙම් සියලු ෙද්වල් එකතු
කෙළොත් ඒවාෙය් ෙකොමිස් මුදල රුපියල් බිලියන 3,500කට
අධිකයි, ගරු සභාපතිතුමනි. ඇයි ඔබතුමන්ලාට ෙම්වා සඳහා
ෙටන්ඩර් කැඳවන්න බැරි? ෙටන්ඩර් කැඳවනෙකොට ඇෙඟ්
අමාරුවක් තිෙබනවාද? ෙටන්ඩර් කැඳවා ඔබතුමන්ලා ඒ වැඩ
කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

කවුද credit line ෙදන්ෙන්?
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Credit line කවුරු ෙදන්න වුණත්-

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙම් ෙමොනවා කථා කරනවාද මම දන්ෙන් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථා ඇතුළත් හැන්සාඩ් වාර්තාත්
මම කිෙයව්වා. ඔබතුමා ඒ කාලෙය් කරපු කථා කිෙයව්ෙවොත්
එෙහම මට ඇත්තටම පුදුමයි ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳෙගන
ඉන්න එකත්. ෙපොඩි ණයක් ගත්තාම ඒ කාලෙය් එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට ඔබතුමා පහර ගැහුවා. ඒ කාලෙය් ඔබතුමා කරපු කථා
මම ඊළඟ වතාෙව් ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබතුමාෙග්, දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙග්, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙග්
යන ෙම් ඔක්ෙකෝෙග්ම කථා මම කිෙයව්වා. ෙම් වාෙග් දූෂණ
ෙවන ෙකොට, ෙම් රෙට් පාලකෙයෝ දූෂණ කරන ෙකොට
ඔබතුමන්ලා කථා කරලා තිෙබන ෙද්වල් මම කියවා බැලුවා.
නමුත් දූෂණය ගැන ෙපේමදාස මහත්තයාට විරුද්ධව ඔබතුමන්ලා
කථා කෙළේ නැහැ. දූෂණය ගැන ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාට
විරුද්ධව ඔබතුමන්ලා අත දිගු කෙළේ නැහැ. දූෂණය ගැන ඩී.එස්.
ෙසේනානායක මහත්තයාට විරුද්ධව ඔබතුමන්ලා අත දිගු කෙළේ
නැහැ. දූෂණය ගැන රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාට විරුද්ධව
ඔබතුමන්ලා අත දිගු කෙළේ නැහැ. ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව්,
අධ ක්ෂවරු හම්බ කරනවා කියලායි. ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් නැහැ,
අෙප් පාලකෙයෝ එෙහම කරනවා කියලා. ඒ ආකාරයට අෙප්
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහත්තයා හම්බ කළා කියලා කිව්ෙව් නැහැ,
රන්ජන් විෙජ්රත්න මහත්තයා හම්බ කළා කියලා කිව්ෙව් නැහැ.
ගාමිණී දිසානායක මහත්තයා ගැන දැන ගන්න ඕනෑ නම් නවීන්
දිසානායක මහත්තයාෙගන් අහන්න. ඒවා අෙපන් අහලා හරි
යන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒ ආකාරෙයන් ඔබතුමන්ලා එකම
කථාවකවත් කිසිම ඇමතිවරෙයකුටවත්, ඒ රජය පාලනය කළ
නායකයාටවත් ඇඟිල්ල දිගු කරලා නැහැ. ඒ ෙමොකද, ඒ කාලෙය්
ෙහොරකම් සිදු වුෙණ් නැති නිසා. සිදු වුෙණ් නැත්ෙත් ෙමොකද? ඒ
කාලෙය් කරපු ව ාපෘතිවලට ෙටන්ඩර් කැෙඳව්වා. ෙටන්ඩර්
කැඳවන ෙකොට සිදු වන එකම ෙද් තමයි,- [බාධා කිරීම්] ගරු
ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් අෙපනුත්
ඉෙගන ගන්න. Credit line එන්ෙන් ෙදන්ෙන් නැතිව,- [බාධා
කිරීම්] 1992 වැටුෙප් මූර්ත අගය ගැන එතුමා ෙමෙහම කථා
කරනවා.
"මුර්ත අගය එෙහමමයි. ෙම් ආණ්ඩුව තැටමුවාට මූර්ත අගය
127යි, ඊළඟට 126යි. ඊළඟට 128යි. සියයට තුනකින්, සියයට
හතරකින් ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්"
ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් බලන ෙකොට ෙම් රෙට් මූර්ත අගය
පහළට ගිහිල්ලා. යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් රට දියුණු
වන්න ඕනෑ. දැන් යුද්ධයක් නැහැ. දැන් යුද්ධයට වියදම් කරන්න
ඕනෑ නැහැ. රුපියල් බිලියන 150ක ඒ මුදල් පමාණය අපි වියදම්
කෙළේ ආරක්ෂක අමාත ාංශයට. නමුත් දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්?
යුද්ධ නැති රෙට් ආරක්ෂක අමාත ාංශයට රුපියල් බිලියන 250ක්
ෙවන් කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම් වැෙඩ්? කාටද ෙම්වා කියන්ෙන්?
[බාධා කිරීම්]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු මන්තීතුමනි, -
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)
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තිෙබනවා. "ෙඩ්ලි මිරර්" පත්තෙරන් එතුමාෙගන් ෙමෙහම අහලා
තිෙබනවා:

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමන්ලා කෙඩ් ගියාට කමක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග්
කට්ටිය ඒ කාලෙය්ත් කෙඩ් ගියා.
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමා අල්ලස්
ගැන කථා කළ නිසා මම අල්ලස් ෙකොමසාරිස් ගැනත් ඔබතුමාට
කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් සඳහන් වන්ෙන් ඔබතුමන්ලා ගැන
ෙනොෙවයි. අල්ලස් ෙකොමසාරිස්තුමා විනිසුරුවරයකු හැටියට
සිටියදී විභාග කළ නඩුවකදී එතුමා release කරපු වාහන 140කින්
එකක් එතුමාත් පාවිච්චි කළා. ෙම් වාහන හදන්ෙන් වාහන කෑලි
ෙගනැල්ලා. ෙම් petition එෙක්, ෙම් affidavit එෙක් ඒ
ෙපත්සම්කරු සඳහන් කළා, ෙම් වාහනවලට Nissan, Toyota යන
නම් පාවිච්චි කරන්න බැහැ කියලා. එතෙකොට අධිකරණෙයන්
තීන්දුවක් දුන්නා, ෙම්කට "Emperor" කියන නම පමණක් ෙයොදා
ඒ කාර් 140ක් නිදහස් කරන්න ඕනෑය කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි,
අල්ලස් ෙකොමසාරිස්තුමා සඳහන් කරනවා, එදා එතුමා ඒ නඩුව
විභාගය සඳහා ඉඳ ගත්ෙත් නැහැ කියලා. මම ඉදිරිපත් කරනවා
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාපතිතුමනි, Supreme Court Order
2008.
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඒක ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ
Order එෙක් ඒ විස්තරය සඳහන් ෙවනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.
2008.06.02 වැනි දා ඒ Bench එෙක් හිටිෙය් S.N. Silva CJ,
Somawansa J, Balapatabendi J. එතුමා කියනවා, ෙම් Bench
එෙක් එතුමා ඉඳ ගත්ෙත් නැහැ කියලා. ෙමොකක්ද ඒෙක් ෙදන
තීන්දුව? “Registration of 145 vehicles to be concluded by
30.06.2008”. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ලැයිස්තුෙව් සඳහන් ෙවනවා,
ෙම් වාහනයත් ඇතුළත් වුණා කියලා. ඒ වාෙග්ම එතුමා සඳහන්
කරනවා, පුෂ්පකුමාර ද සිල්වා කියන මැතිතුමාත් සමඟ -ෙම්
ෙපත්සම ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයාත් එක්ක- සම්බන්ධයක් නැහැ
කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමාෙග් දුරකථනය පරීක්ෂා කරලා
බලද්දී විෙශේෂෙයන්ම හර්ෂ ද සිල්වා කියන පුද්ගලයා 20වැනි දා
දුන් දුරකථන ඇමතුම් පිළිබඳ විස්තර තිෙබනවා. 28වැනි දා රංජන්
කනකසෙබ්ව අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් අල්ලස් ෙකොමසාරිස්තුමාට
ෙබොරු පැමිණිල්ලක් කරලා, ගරු සභාපතිතුමනි. අපි
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළා. එහිදී හර්ෂ ද සිල්වා-[බාධා
කිරීමක්] ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, ඒ, ඔබතුමා ෙනොෙවයි.
ඒ පභාත් හර්ෂ ද සිල්වා. රන්ජන් කනකසෙබ්ව 29වැනි දා හරි,
30වැනි දා හරි අත් අඩංගුවට ගන්නවා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් කවුරුවත් ඇතුෙළේ නැතුව. ෙම්ස
යටට ලක්ෂ 10ක් වීසි කරලා. හරි නම් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිසම ඒ සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ;
ඉදිරිපත් ෙවන්න ඕනෑ; ඉස්සරහ ඉන්න ඕනෑ. ඇයි ඒ ඉදිරිපත්
ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒක ඔප්පු කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! කරුණාකර ගරු මන්තීවරුන් තමුන්ෙග්
අසුන්වල ඉඳගන්න. ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථා කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු සභාපතිතුමනි, හර්ෂ ද සිල්වාෙග් දුරකථන අංකෙයන්
20වැනි දා දුන්නු දුරකථන ඇමතුම් පිළිබඳ විස්තර අපි ලබා ගත්තා.
දුරකථන ඇමතුම් පහක් ලබාෙගන තිෙබනවා. එක අංකයක් තමයි
011-2712041. අෙනක් එක ෙපෞද්ගලික දුරකථන අංකයක්.
අල්ලස් ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් දුරකථන අංකය 071-8360124. ගරු
සභාපතිතුමනි, පස් වතාවක් දුරකථන ඇමතුම්
අරෙගන

“Are you saying that you do not know this person
named Harsha?”
ඊට පස්ෙසේ ෙම් විධියට උත්තර දී තිෙබනවා:
“No, I do not know. Any person can come and make a
complaint but that does not mean I could be partial or
would know someone or should know him”.

2012 ෙදසැම්බර් ෙවන ෙකොට එතුමාට දුරකථන ඇමතුම්
පහක් ලැබිලා තිෙබනවා, හර්ෂ ද සිල්වා කියන පුද්ගලයාෙගන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ලැයිස්තුෙව් වාහනෙය් චැසි අංකය
තිෙබනවා, AT 211/6018287 කියලා. ඒ පින්තූරයත් මා ගාව
තිෙබනවා. මම ඒ දුරකථන ඇමතුම් ෙතොරතුරු ලැයිස්තුව
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් තීන්දුව අනුව, "Emperor" යනුෙවන්
විතරයි ෙම් වාහනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතුමා
පාවිච්චි කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාහනෙය් licence එක මම අෙප් ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා.- ජූනි මාසෙය් 6වැනි දා
බලන ෙකොට බාලපටබැඳිෙග් මහත්මයාෙග් නමට ඒ registration
එක කරලා තිබුෙණ්. හැබැයි ආපහු බලන ෙකොට ඒක අෙපේල්
මාසයටත් පස්සට ගිහිල්ලා. ඒ කරුණු ෙවනස් කරලා RMV
එෙකන්. ඔබතුමා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මම විෙශේෂ
පරීක්ෂණයක් ඉල්ලනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු සභාපතිතුමනි,
එතුමා අවසර පතය - licence එක- ගත්තාට පස්ෙසේ ඒක
තිෙයන්ෙන් එතුමාෙග් නමට ෙනොෙවයි. එතුමා ෙවනුෙවන් හර්ෂ ද
සිල්වා -ෙවනත් පුද්ගලෙයකු- ඉදිරිපත් කරනවා එතුමාෙග් licence
එකට. එතුමාෙග් නමට licence එක නැතුව ෙවනත්
පුද්ගලෙයකුෙග් නමට licence එක අවුරුදු පහක් තිෙබනවා. ඒක
ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම ෙම් වාෙග් දූෂණ කරනවා නම් ෙම්
රෙට් අෙනක් දූෂණ ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ගරු
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙම්
කාරණය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් රෙට් විශාල ෙලස ෙකොමිස් මුදල්
ගන්නවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙටන්ඩර් ෙනොමැතිවයි ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්. ඇමතිතුමා කියනවා, credit line එකක් එන්ෙන් නැහැ
කියලා. Credit line හම්බ ෙවලා හරි යන්ෙන් නැහැ, ගරු
ඇමතිතුමනි. සියයට 8.2ක ෙපොලී අනුපාතයකට grace period
එකක් නැහැ. ෙම් රට විනාශ ෙවනවා. හම්බ කිරීමක් නැහැ.
ආදායමක් නැහැ. ගිජුකමට, මුදල් ලබා ගැනීෙම් කෑදරකමට ෙම්වා
කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ කාලෙය් කථා කරපු විධිය අපට
මතකයි. ඔබතුමන්ලා වයසට යන ෙකොට ඒ කථා කරපු ෙදවල්
ඇෙඟන් යනවා ද දන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සටන්
කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. ඔබතුමා ෙම් පැත්ෙත් හිටියා නම් ෙම්
ආණ්ඩුවට පළුයන්න බණිනවා. හැබැයි අද ඔබතුමන්ලාට එදා
කරපු ෙද්වල් අමතක ෙවලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි,
විෙශේෂෙයන්ම ෙම්වා සංවර්ධන ව ාපෘති ෙනොෙවයි. ෙම්වා රට
උකස් කරන, රට විනාශ කරන ව ාපෘති බවට අද පත්ෙවලා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාටත් මම අනාවැකියක් ඉදිරිපත්
කරනවා. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමොනවා
කිව්වත්, අර ෙගනාපු කන්ෙට්නර් ෙදකට ෙමොකුත් කරලා නැහැ.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ඔබතුමා කිව්වා, ඒ කන්ෙට්නර් ෙදක අල්ලලා දඬුවම් කරනවා
කියලා. ෙමොකක්ද වුෙණ්, ගරු ඇමතිතුමනි? ඔබතුමා
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ෙම් කන්ෙට්නර් ෙදක අල්ලලා ඉදිරිපත්
කරනවා කියලා. නමුත් දඬුවම් ලබා දීලා නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි.
ඒ ෙදක අත හැරියා. ඒ ෙදක ඉවත් ෙකරුවා. ඇල්ලුව විධිය වැරැදියි
කියලා කිව්වා. ඒ ෙහොරු නිදහෙසේ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. තව
කන්ෙට්නර් අටක් ෙගනැල්ලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒවාත් එළියට
ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම් ආණ්ඩුව සූරා කෑම, දූෂණය
පමණක් රජ කරවන, විෙශේෂෙයන්ම තමන්ෙග් පිරිස පමණක් රජ
කරවන ආණ්ඩුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක රෙට් දුප්පත්
ජනතාව ගැන, දුප්පත් මනුස්සයාෙග් පශ්න ගැන බලන ආණ්ඩුවක්
ෙනොෙවයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[ෙමම අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு சனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்
சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.]
[At this stage, His Excellency President Mahinda Rajapaksa
entered the Chamber.]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා.
[අ.භා. 4.23]

අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා (ජනාධිපතිතුමා, මුදල් හා
කමසම්පාදන අමාත තුමා සහ රාජ
ආරක්ෂක
අමාත තුමා)

(ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - ஜனாதிபதி ம் நிதி, திட்டமிடல்
அைமச்ச ம் பா காப் அைமச்ச ம்)

(His Excellency Mahinda Rajapaksa - President, Minister of
Finance and Planning and Minister of Defence)

ගරු සභාපතිතුමනි, සුජීව ෙසේනසිංහ තරුණ මන්තීතුමාෙග්
කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්න ලැබීමත් ෙහොඳයි.
ගරු සභාපතිතුමනි, 2014 අය වැය විවාදයට ඉතාම
උද්ෙයෝගයකින් සහභාගී වී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධානම වග කීම වන
රාජ මූල කළමනාකරණ කාර්යයට කියාශීලී ෙලස දායක වීම
ගැන ගරු මන්තීවරු සියලු ෙදනාටම පථමෙයන්ම මා ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
ෙමම අය වැය පිළිබඳව විවිධ සංවිධාන මඟින්ද පුළුල්
සංවාදයක් කිරීම මා අගය කරනවා. එෙමන්ම පුවත් පත්,
රූපවාහිනිය හා ගුවන් විදුලිය මඟින්ද අය වැය පිළිබඳ පක්ෂව
ෙමන්ම විපක්ෂවද විවිධ අදහස් දක්වා තිෙබනවා.
ෙමම අය වැය සකස් කිරීමට අෙප් රෙට් සියලුම පෙද්ශවල
සහභාගීත්වය ලැබුණු බව මා ඔබතුමන්ලාට මතක් කරන්න ඕනෑ.
කම්කරු
නිෙයෝජිතයන්,
ෙගොවි
නිෙයෝජිතයන්,
ස්වයං
රැකියාලාභීන්, කාන්තාවන්, පාසල් සිසුන්, කලාකරුවන්, මහජන
නිෙයෝජිතයන් ෙමන්ම සාමාන ජනතාව ද ෙම් අය වැය සඳහා මට
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. විවිධ වෘත්තීය සංවිධානවල හා විවිධ
ව ාපාරිකයන්ෙග් අදහස්ද අපට ලැබුණා. ජාතික අය වැය
ෙල්ඛනය පිළිබඳ ෙමවැනි උද්ෙයෝගයක් ඇති වීම හා රෙට්
සංවර්ධනයට අදාළ වන පරිදි විවිධ කරුණු සංවාදයට ලක් කිරීම
ඉතා ෙහොඳ ෙපර නිමිත්තක් ෙලසයි මා දකින්ෙන්, ගරු
සභාපතිතුමනි. එබැවින් ෙමම විවාදෙය් අවසන් දිනෙය්දී මා එයට
සහභාගී වන්ෙන් ඉමහත් සතුටකිනුයි.
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2014 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැය පිළිබඳ ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරු පමණක් ෙනොව, විපක්ෂෙය් ඇතැම් ගරු
මන්තීවරුන්ද ධනාත්මක අදහස් පළ කර තිෙබනවා. එය ඉතාම
ෙහොඳයි. රාජ මුදල් කටයුතු පිළිබඳව විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වන
අෙප් ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ෙපන්වා දුන්ෙන් පසු
ගිය වසර කිහිපය තුළ අය වැය හිඟය ජාතික ආදායමින් සියයට
9.9 සිට ෙම් වර්ෂෙය් 5.8 දක්වා අඩු කිරීම ඉතා වැදගත් පියවරක්
බවයි. එෙමන්ම ලබන වර්ෂය සඳහා ඉලක්ක කරෙගන ඇති 5.2ක
අය වැය හිඟයත්, 2016දී එය 3.8 දක්වා අඩු කිරීමට ඉදිරිපත් කළ
මැදි කාලීන අය වැය රාමුවත් එතුමා අගය කර තිබුණා. අය වැය
තුලනය කර ගැනීමට ෙමවැනි එකඟතාවක් ෙගොඩනැඟීම අෙප්
රෙට් මූල කළමනාකරණය හා ආර්ථිකය පිළිබඳ පුළුල්
විශ්වාසයක් ෙගොඩ නැඟීමට ෙහේතු වනු ඇතැයි මා විශ්වාස
කරනවා.
විපක්ෂය ද පිළිගන්නා පරිදි නිදහසින් පසු සෑම රජයක්
විසින්ම අය වැය හිඟය ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගත්තා.
විෙශේෂෙයන්ම 1978න් පසුව බලයට පත් වූ රජයන් 2005 වන
තුරුම හිඟ අය වැය පමණක් ෙනොව, එම හිඟය ජාතික ආදායෙමන්
ෙබොෙහෝ විට සියයට 10 ඉක්ම වූ මට්ටමක පවත්වා ගත්තා.
සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වියදම් අඩු කිරීම නිසා සෑම අය වැය
හිඟයකින්ම රාජ ණයට ජාතික ආදායම වැඩි වන පමාණයට වඩා
වැඩි පමාණයක ණය එකතු කළා. එම නිසා ජාතික ණය ද වැඩි
වුණා.
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ණය ගන්නවා යයි
පුවත් පත්වලට කරන පකාශය සාධාරණ නැතැයි කියලා තමයි
මම නම් විශ්වාස කරන්ෙන්. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා රජය කරන
කාලෙය් රජයන්ද ඇතුළුව 2005ට ෙපර පැවැති රජයන් හා අෙප්
රජෙය් අය වැය පතිපත්තිෙය් ෙවනසක් නම් තිෙබනවා. අප රජය
අය වැය හිඟයන් පවත්වා ගන්ෙන් ජාතික ආදායෙමන් සියයට
6ක්වත් රෙට් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමට ආෙයෝජනය
කිරීෙමන් වන අතර, එම රජයන් ඉහළ අය වැය හිඟයන් පවත්වා
ගනු ලැබුෙව් යටිතල පහසුකම් සඳහා ආෙයෝජනය ෙනොකර
සිටීෙමනුයි. ගරු සභාපතිතුමනි, එම නිසා මීට ෙපර පැවැති සියලුම
රජයන් අය වැය මඟින් ජාතික ණයට එකතු කළ වාර්ෂික ණය
පමාණය අය වැය මඟින් ජාතික ආදායම වැඩි කිරීමට එකතු කළ
දායකත්වයට වඩා වැඩියි. ෙම් ෙවනස අප ෙත්රුම් ගත යුතුයි.
කවර සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළත් අප සියලු ෙදනා පිළිගත යුතු
එක් කරුණක් නම් ෙම් රජය යටෙත්, රජෙය් මුළු ණය ජාතික
ආදායෙමන් සියයට 104 සිට ෙම් වන විට සියයට 75කට පමණ
අඩු කර තිෙබන බවයි.
ඇතැම් අය, අෙප් රෙට් සෑම පුද්ගලයකුම රුපියල් ලක්ෂ 03ක්
ණය බව සඳහන් කරනවා. ඒ අවුරුදු ගණනාවක් තුළ ෙගවීමට
ඇති ණය සියල්ල
එක අවුරුද්දක ආදායෙමන් ෙගවන
තත්ත්වයක්. ඒකපුද්ගල ණය සලකා බැලිය යුත්ෙත් ඒකපුද්ගල
ආදායම සමඟයි. ඒකපුද්ගල ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 4ක් ඉක්මවා
තිෙබනවා. ඒකපුද්ගල ණයට වඩා ඒකපුද්ගල ආදායම වැඩි වීමත්
ශීඝ වී තිෙබනවා. ඒක පුද්ගල රාජ ණය ඒකපුද්ගල ආදායෙමන්
සියයට 94 සිට සියයට 73 දක්වා අඩු වී තිෙබනවා. එෙසේ සිදු වුෙණ්
අය වැය හිඟය තුලනය කර ගනිමින් ජාතික ආදායම වැඩි කර
ගැනීමට ෙම් රජය මහන්සි වූ නිසායි. එබැවින් අපෙග් සන්ධාන
රජෙය් අය වැය කළමනාකරණය කිරීමත්, රාජ ණය අඩු කර
ගැනීෙම් වගකීමත් ෙපර පැවැති රජයන්ට වඩා කමවත් ෙලස ඉටු
කර ඇති බව සඳහන් කිරීමට කැමැතියි. ජාතික ආදායම සියයට
07ට වඩා වැඩි මට්ටමකින් වැඩි වීමත්, අපනයන, සංචාරක, විෙද්ශ
රැකියා හා ආෙයෝජන වර්ධනයත් ඉහතින් සඳහන් කළ මැදිකාලීන
අඩු හිඟ අය වැය පතිපත්තියත් නිසා රාජ ණය තවදුරටත් අඩු
කිරීමට හැකි ෙවනවා. ෙමය තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීමට
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ලැෙබන සහාය අපි අගය කරනවා.
අය වැය හිඟය තුලනය කිරීෙම් දී අෙප් රජෙය් පතිපත්තිය
අපට ෙපර බලෙය් සිටි රජයන්ෙග් පතිපත්තිවලට වඩා ෙබොෙහෝ
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දුරට ෙවනස්. අෙප් රජය කිසිම රාජ
ව ාපාරයක්
ෙපෞද්ගලීකරණය කෙළේ නැහැ. රජයට පවරා ගත් රක්ෂණ, ගෑස්
හා ශී ලංකා ගුවන් ෙසේවය වැනි ව ාපාරවලට වන්දි මුදල් ද ෙගවනු
ලැබුවා. අපි වන්දි දීලා තමයි ආපසු ගත්ෙත්. රාජ ෙසේවය කප්පාදු
කෙළේ නැහැ. එය පුළුල් කරමින් ලක්ෂ 07ක් පමණ අතිෙර්කව
බඳවා ගත්තා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ලක්ෂ හයක්ව තිබුණ රාජ
ෙසේවය ලක්ෂ දහතුනක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. විශාම
අයිතිය යළි ඇති කළා. ෙපොෙහොර, බීජ හා පැළෑටි සහනාධාර වැඩි
කළා. ගාමීය ආර්ථිකය, කෘෂිකර්මය හා වාරිමාර්ග ව ාපෘති දියුණු
කළා. අධ ාපන හා ෙසෞඛ පහසුකම් පුළුල් කළා. ෙමයට
හාත්පසින්ම ෙවනස් පතිපත්තියක් 2005ට ෙපර අෙප් රෙට්
කියාත්මක වුණු බව ඔබතුමන්ලා දන්නවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ ව ාපාර හැම විටම අසාර්ථක
ව ාපාර ෙලස බැලීමට 1977 සිට 2005 දක්වා පැවැති සියලු
රජයන් පුරුදු ෙවලා සිටියා. තරගයට වාෙග් සෑම රජයක්ම රාජ
ව ාපාර විකුණා දැම්මා. එදා ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමා, ගරු ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් රජය
එවැනි ව ාපාරවලින් ඈත්විය යුතු බවට ෙගොඩ නැඟූ වැඩ
පිළිෙවළම අෙප් නායිකාව වශෙයන් හිටපු චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක ජනාධිපතිතුමිය ද, ඊට පස්ෙසේ රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමා ද දැඩිව අනුගමනය කළා. ඒ පතිපත්තිෙය් හිටියා. එම
අය වැය යටෙත් අෙළවි සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සෙතොස, වී
අෙළවි මණ්ඩලය, නැව් සංස්ථාව, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව,
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඇතැම් ව ාපෘති, අත්කම් හා ෙප්ෂ
කර්මාන්ත, ෙරදිපිළි කම්හල්, වාෙන්, කඩදාසි, සිෙමන්ති, සීනි
වැනි ව ාපාර ෙපෞද්ගලීකරණය කළ නිසා රජෙයන් ඉටු විය යුතු
කාර්යයන් රාශියක් ඉටු කර ගැනීමට අවශ ආයතනද කමෙයන්
අඩ පණ වී තිබුණා. වී අෙළවි මණ්ඩලය, සෙතොස වැනි ව ාපාර
මුල පටන්ම අපට නැවත ආරම්භ කරන්න සිදු වුණා.
සෑම රජයක්ම දකුෙණ් වරායක් හා ගුවන් ෙතොටුපළක් සෑදීෙම්
අවශ තාව ෙපන්වා දී තිබුණු බව ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත්
ඒක ඉටු කර ගන්න බැරිවයි හිටිෙය්. ගරු රවි
දන්නවා.
කරුණානායක මන්තීතුමා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා සහ
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන
විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා. නැව් හා ගුවන් යානා ෙනොපැමිෙණන බව
සඳහන් කළා. ඒ ෙවනුවට හම්බන්ෙතොට වැව් හැදුවා නම් ෙහොඳයි
කියා සමහරු කිව්වා. හම්බන්ෙතොට වැව් හා කෘෂි කර්මාන්තයට
පමණක් ෙනොව වරාය, ගුවන් ෙතොටුපළ, කීඩා, ජාත න්තර
සම්මන්තණ, සංචාරක හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ආශිත නව
ආර්ථිකයකට ෙයොමු කළ යුතු යැයි අප දැඩි ෙලස විශ්වාස
කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.
එය යථාර්ථයක් කරනවා. අධිෙව්ගී මාර්ගවල මුදල් ෙගවා
වාහන ගමන් කිරීම වැඩි ෙවනවා වාෙග්ම වරාය හා ගුවන්
ෙතොටුපළට කමෙයන් නැව් හා ගුවන් යානා ඒවි. එය දිගුකාලීන
ආෙයෝජනයක්. එහි පතිඵල අනාගතෙය්දී අපට දැක ගන්න
පුළුවන්. කරුණාකර, ඒවා ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න නම්
හිතන්නවත්,
සිහින
මවන්නවත්
එපා
කියා
මා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ෙකොළඹ වරාය පුළුල් කිරීමට අවුරුදු 15කින් පමණ කිසිවක්
කෙළේ නැති බව ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ඒ නිසා එම වරාෙය්
වාණිජමය ආකර්ශනය අඩු ෙවමින් තිබුණා. පුත්තලෙම් ගල් අඟුරු
බලගාරය ඉදි කිරීම 1980 සිටම කල් දමා තිබුණු බව ගරු කරු
ජයසූරිය මන්තීතුමා ෙහොඳින්ම දන්නවා. ඉහළ ෙකොත්මෙල්
ජලාශය ඉදි කිරීමත් ඒ වාෙග්ම කල් දමා තිබුණා. ඔබතුමන්ලා
දන්නවා, කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය 1975 සිටම ඉදි කර
ගැනීමට පුළුවන් වුෙණ් නැති බව. ෙම්වාට ණය ගිවිසුම් අත්සන්
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කර තිබුණත් ඒවා කියාත්මක කර ගැනීමට ෙනොහැකිව සිටියා.
1990 දීත් "ෙයන්" ණයක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් ව ාපෘති
සියල්ල අද යථාර්ථයක් වී තිෙබන බව ඔබතුමන්ලා දන්නවා.
එමඟින් රෙට් ආර්ථික වර්ධනය සියයට 7 ඉක්මවන මට්ටමක
පවත්වා ගැනීමටත්, ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන සියයට 30කින්
පමණ වැඩි කර ගැනීමටත් එම රාජ ආෙයෝජන දායක වී තිෙබන
බව මා කියන්න ඕනෑ. රට පුරා අධිෙව්ගී හා කාපට් මාර්ග ඉදි
කිරීෙමන් ජනතාවෙග් පවාහන පහසුකම් වැඩිදියුණු කර
තිෙබනවා. එය ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා ඇති.
අධ ාපන,
ෙසෞඛ , නිවාස හා ෙවෙළඳ ෙපොළ සංවර්ධනයට එය ෙබෙහවින්
දායක වී තිෙබනවා.
අද මම ලාදුරු ෙරෝහලට ගිය අවස්ථාෙව්දී අෙප්
මන්තීවරයකුෙග් ෙගදරකටත් ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එතැන සිටි
ෙකෙනක් මට ෙමෙහම කිව්වා, "කාපට් දානවා, සර්. නමුත් අෙප්
පැත්ෙත් ෆැක්ටරියක් නම් වැහිලා තිෙයනවා." කියලා. ෙමොකක්ද
ෙම්? "ලුනු හදන ෆැක්ටරිවලට දැන් වැඩ නැහැ. ඔබතුමා කාපට්
දානවා." කියා එහි සිටි ෙකෙනක් මට එෙහම ෙචෝදනාවක් කළා.
ෙමොකද, වළවල් නැති නිසා.
සුජීව ෙසේනසිංහ ගරු මන්තීතුමා මහ ෙකොළඹ පෙද්ශෙය්
ගංවතුර වැළැක්වීමට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ අගය කිරීෙමන්
නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳ රජය ෙගන ඇති කියා මාර්ග පිළිබඳ
පසාදය පළ කළා. 2006 ට ෙපර නාගරික පෙද්ශවලට පමණක්
සීමා වී තිබූ විදුලි බලයද එම පෙද්ශවලට ලැබුෙණ් වරින්වර
කප්පාදුවට ලක් ෙවමිනුයි කියන එක ඔබතුමන්ලාට
මම
අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ.
කර්මාන්තශාලාවලට අතිෙර්ක ෙජනෙර්ටර්වලින් විදුලිය ලබා
ගන්නට සිදු වුණු බව ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා.
එවැනි රටක අද සියයට 95කට වඩා නිෙවස්වලටත්,
කර්මාන්තශාලා සියල්ලටමත්, සංචාරක ෙහෝටල් හා ෙවනත්
වාණිජ කටයුතුවලටත් අවශ විදුලිය අඛණ්ඩව ලබා දීමට අප
සමත් වී තිෙබනවා. ජලවිදුලි බලාගාර ෙමන්ම ගල් අඟුරු
බලාගාර ඉදි කිරීම නිසාත්, මිල පතිපත්තිය සකස් කර ගැනීම
නිසාත්, විදුලිබල මණ්ඩලය අද ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට
පත් ෙවමින් තිෙබන බව මා සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ.
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ද සිය පාඩුව අවම කර ගනිමින්
තිෙබන බව කියන්නට ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, එහි ෙතල් නල,
ගබඩා පද්ධතිය හා ෙතල් පිරිපහදුව ෙගොඩනැඟිමට අවශ
ආෙයෝජනයන් කිරීමට තරම් දැන් එය ශක්තිමත් කර තිෙබනවා.
තිකුණාමලෙය් අපට තිබුණු ෙතල් ගබඩා ෙපෞද්ගලීකරණය කළා.
ඒක නැවත රජයට ගන්න දැන් අපි සාකච්ඡා කරමින් යනවා.
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවත් ෙපෞද්ගලීකරණය කරමින් තමයි
තිබුෙණ්. වරාය, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ද
ලාභදායි තත්ත්වයක පවත්වා ගනිමින් ජනතාවට බරක් ෙනොවන
සංවර්ධන පෙව්ශයකට ෙයොමු කර තිෙබන බව අපි ඔබතුමාට
මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් පධාන ජාතික ව ාපාර හතර
බැංකුවලින් ගත් ණය ද අද අඩු කර තිෙබනවා. එම නිසා රාජ
බැංකු ෙදෙක් ශක්තිය ද දැන් වැඩි වී තිෙබනවා.
ෙපෞද්ගලික අංශයට
ජාත න්තරෙයන් අවම වශෙයන්
ෙඩොලර් මිලියන 100ක් ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි රටක් බවට ෙම්
රට පත් වී තිබුණා. ඒ අවස්ථාවල ෙඩොලර් මිලියන 100ක් ලබා
ගන්නට බැරි වුණා. එවැනි රටක් -අද අපි- ෙඩොලර් මිලියන 750ක්
වැනි දිගු කාලීන ණය මුදල් ලබා ගැනීමට තරම් ශක්තිමත් වී
සිටිනවා. ව ාපාර කටයුතුවලට ෙයෙදන රාජ ව ාපාර 54 එම
ව ාපාරවල ගිණුම් හා වාර්ෂික වාර්තා දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවාෙය් ෙපර පැවති අඩුපාඩු රාශියක් දැන්
ඉවත් කර තිෙබනවා.ෙම්වා යහ පාලනෙය් පතිඵලයක් ෙනොෙවයි
ද? මනා මූල පාලනයක් නැති රටකට ෙම් අයුරින් කටයුතු කළ
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හැකි ද? ෙම්වාෙය් පවතින අඩුපාඩු ද නිවැරදි කර ෙගන
තවදුරටත්ශක්තිමත් කිරීම අෙප් රජෙය් පතිපත්තියයි; අරමුණයි.
ෙම් රාජ ව ාපාර හා රජෙය් බැංකු ෙම් රජය ෙනොවන්නට ෙම්
වන විට ෙපෞද්ගලීකරණය වී අවසන් ෙවන්නට තිබුණා. ඒක
තමයි, අපි දකින්ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු අජිත් ෙපෙර්රා ඇතුළු විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක්ම කාන්තා ව වසාය සංවර්ධනය සඳහා
ෙමම අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කළ වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව -ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් ෙමන්ම- අපට පසාදය පළ කළා. අෙප්
ආර්ථික කටයුතුවලට පුළුල් දායකත්වයක් කාන්තාවෙගන්
ලැෙබන අතර එය කමෙයන් වැඩිෙවමින් පවතින නිසා ඔවුන්ෙග්
ව ාපාර කටයුතුවල සාර්ථකත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා මුල
පහසුකම් සැපයීම අවශ වී තිබුණා. එබැවින් ගරු මන්තීවරුනි,
ෙපොදුෙව් ෙමම ෙයෝජනා පිළිබඳ දැක් වූ අදහස් මා ඉතාම අගය
කරනවා. පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව 2014-2015 වර්ෂ කාන්තා
ව වසායකින් සඳහා කැප කිරීමත්, කාන්තා ව වසාකයින් සඳහා
සහතික ණය කමයක් කියාත්මක කිරීම තුළින් ඔවුන්ට ඇප
රහිතව ණය ලබා ගැනීමට වාතාවරණයක් සකස් කිරීමත් ෙමම
වැඩ පිළිෙවෙළේ පධාන ලක්ෂණයක්. ෙම් ගරු සභාෙව් කාන්තා
මන්තීතුමියන්ලා නම් ඒ ගැන ෙමොකක්වත් කිව්ෙව් නැහැ.
සමෘද්ධි හා ෙගොවිජන බැංකු මගින් ද කුඩා කණ්ඩායම් ණය
පහසුකම් වැඩි කිරීමට කටයුතු කරනවා. කුඩා ව ාපාරිකයන්ෙග්
ඇණවුම්වලට මුදල් ලබා දීමට ද කටයුතු කරනවා. ෙමම වැඩ
පිළිෙවළ රට පුරා නැඟි එන ව වසායකයින්ෙගන්ම ලැබුණු
ෙයෝජනා බැවින් ෙමම අය වැය ඉතා ඵලදායි ෙලස සකස් කිරීමට
ඔවුන් දැක් වූ පබල දායකත්වය මා ඉතා අගය කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් මිත ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා
සඳහන් කර තිෙබනවා, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමන් වයස
අවුරුදු 63ට වැඩි සෑම පුරවැසියකු සඳහාම විශාම වැටුපක් ලබා
දීමට කියා කරන බවට ෙපොෙරොන්දු වී තිබුණත් එය ඉටු කර නැති
බව. ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කෙළොත් ෙහොඳයි කියලායි මා
හිතන්ෙන්.
ෙම් රෙට් රාජ ෙසේවකයන්ට සිය ෙසේවා කාලය අවසානෙය්
විශාම ලබා ගැනීෙම් අයිතිය අෙහෝසි කෙළේ කවුද? ඒ, 2002 බලයට
පත් වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයයි. කවුද එතෙකොට නායකයා?
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා එම රජෙය් නිෙයෝජ ඇමතිවරයකු
වූ නිසා එය එතුමා ෙහොඳින් දන්නා කාරණයක්. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් එවකට සිටි ගරු ඇමතිවරුන් ෙම් ගැන ෙහොඳින්ම
දන්නවා. එක ෛවද වරෙයකු, ෙහදියක, පරිපූරක ෛවද
වෘත්තිකයන් ෙනොව ෙරෝහල් කම්කරුවකුවත් ඒ කාලෙය් හිටපු
ෙසෞඛ නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට බඳවා ගන්න බැරි වුණා. එෙහම
ෙන්ද සජිත් මහත්මෙයෝ? සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයාට ඉඩ දුන්ෙන්
නැහැ, ෙලොකු තනතුරකට ෙනොෙවයි, කම්කරු තනතුරකටවත් ෙරෝහල් කම්කරුෙවකුවත්- බඳවා ගන්න. එදා රජෙය් ෙසේවයට
බඳවා ගැනීම් නතර කරනු ලැබුවා. කිසිදු උපාධිධාරියකුට රැකියා
ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් එය කෙළේ අය වැය හිඟය පියවා
ගැනීමට රජය විසින් කරනු ලබන වැටුප් හා විශාම වියදම් අඩු
කිරීමටයි. අන්න එෙහමයි එදා කටයුතු කෙළේ. අද ඒවා අමතක
ෙවලා.
2006 අෙප් රජය යටෙත් රජෙය් ෙසේවාවන්වලට බැෙඳන සෑම
ෙකනකුටම විශාම වැටුප් නැවත ලබා දීමට කටයුතු කළා.
එපමණක් ෙනොෙවයි. 2004 දී ලක්ෂ 6කට අඩුෙවන් සිටි රාජ
ෙසේවාව ලක්ෂ 13 දක්වා වැඩි කරමින් රාජ ෙසේවයට ලක්ෂ 7ක
පමණ පිරිසක් බඳවා ගනු ලැබුවා. ෙම් බඳවා ගනු ලැබූ සෑම රාජ
ෙසේවකයකුටම -ඒ ඔක්ෙකෝටම- විශාම වැටුප් හිමි ෙවනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි. ඉන්න අයට විතරක් ෙනොෙවයි, අලුතින් බඳවා
ගත්තු සියලුෙදනාට විශාම වැටුප් හිමි ෙවනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම විශාම
වැටුප් හිමි රාජ ෙසේවකෙයෝයි. උපාධිධාරින් ලක්ෂයකට කිට්ටු
පමාණයක් අපි ෙම් වන ෙකොට රජෙය් ෙසේවාවන්වලට බඳවා ෙගන
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තිෙබනවා. ඔවුන්ට ස්ථිර ෙසේවා ව වස්ථාවක් කියාත්මක කර
විශාම වැටුප් හිමි තනතුරුවලට පෙව්ශ වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීලා
තිෙබනවා. ෙම් වන විට 90,000කට ආසන්න පිරිසක් ෙසෞඛ
ෙසේවාවන්ටද, 50,000කට ආසන්න පිරිසක් අධ ාපන කටයුතු
සඳහාද අපි බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් දී කරපු කථා
මම අසාෙගන සිටියා. ෙම් කාරණා කියැවුෙණ් නැති නිසායි මා
ෙම්වා කියන්ෙන්.
1980 ජූලි වර්ජනය නිසා සිය ජීවෙනෝපාය මාර්ග හා රැකියා
අහිමි වූ පිරිස් රාශියකට වන්දි ෙගවීම්වලට අමතරව විශාම වැටුප්
කමයක් කියාත්මක කෙළේ 2013 අය වැෙයන් බව මම මතක්
කරන්න ඕනෑ, ගරු සභාපතිතුමනි. රාජ බැංකුවලටද නැවත
විශාම වැටුප් ලබා දීමට අපි කටයුතු කළා. අපි රාජ බැංකුවලටත්
විශාම වැටුප් හිමිකම දුන්නා.
ගරු සභාපතිතුමනි, 2010 අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් බැංකු,
ෙපෞද්ගලික අංශය හා ස්වයංරැකියා ලාභින්ට දායක විශාම වැටුප්
කමයක් ෙයෝජනා කළ විට එයට විරුද්ධව අහිංසක පුද්ගලයකු
මරණයට පත් කරමින්, විෙරෝධතා ෙපළපාළිවල ෙයෙදමින් එය
නතර කරන්න කටයුතු කළා. කවුද ඒ කටයුත්ත කෙළේ? ඒක
කෙළේ විපක්ෂය ෙනොෙවයි ද කියා මට අහන්න සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. අපනයන කලාපවල එයට විරුද්ධ වූ වෘත්තීය සමිති
නායකයන්ද, විෙරෝධතා සටන් ෙමෙහය වූ ඇතැම් වෘත්තීය සමිති
නායකයන්ද, අය වැය සකස් කිරීම සම්බන්ධව පැවති
සාකච්ඡාවලට ඇවිල්ලා ඉල්ලීම් කෙළේ එම ෙයෝජනාව ආපසු
කියාත්මක කරන්නය කියලායි. මහින්ද චින්තනෙයන් රෙට්
සියලුම වැඩිහිටියන්ට විශාම වැටුපක් දීමට රජය කරෙගන යනු
ලබන වැඩ පිළිෙවළට අකුල් ෙහළුෙව් කවුද? ඒ ඔබ ෙනොෙව්දැයි
මම අහනවා. ඔෙබ් හෘදය සාක්ෂිය එය දන්නවා. කරුණාකර,
පපුවට අත තියලා ෙම් ගැන හිතන්න.
ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය නැවත ශක්තිමත්ව ඇති කර ගත
හැකි යැයි හුඟක් ෙදනකු සිතුෙව් නැහැ. එම විශාම වැටුෙප්
ඉතිහාසය ෙසොයා බැලීෙම්දී ෙපනී යන්ෙන් අෙප් ගාමණී ජයසූරිය
මැතිතුමා කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා වශෙයන් ෙමම ෙගොවි විශාම
වැටුප් කමය හඳුන්වා දීමට කටයුතු කළත්, එවකට පැවැති එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය ෙපොෙරොන්දු වූ රුපියල් මිලියන 750ක
පාග්ධනය ලබා ෙනොදීම නිසා ආරම්භෙය් සිටම එය දුර්වල වුණු
බවයි. 2014 අය වැෙයන් ෙම් සඳහා සෑම වර්ෂයකටම රුපියල්
මිලියන 1,000ක පාග්ධනයක් ලබා දී, මසකට රුපියල් 1,250ක
ෙගොවි විශාම වැටුපක් ලබා දීමට ෙයෝජනා කරන විට ඇතැමුන්ට
පැවැති තවත් සටන් පාඨයක් අහිමි වුණා කියලායි මා විශ්වාස
කරන්ෙන්. හැබැයි, ඔවුන් ඒ විශාම වැටුප ලබා දීෙමන් ෙවච්ච
ෙසත ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන කථා කරනවා නම්
වඩාත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. ෙමවැනි පගතිශීලී ෙයෝජනා හැම
ෙවලාෙව්ම ඔවුන් දැක්ෙක් ෙද්ශපාලන ඇසකින් පමණයි. වයස
අවුරුදු 60 ඉඳලා 63 දක්වා ෙගොවීන්ට දැනට හිමි විශාම වැටුප ද
ෙමම ෙයෝජනා කමෙයන් කියාත්මක වනවා. ෙගොවි විශාම වැටුප
2014 ජනවාරි මාසෙය්දී අනිවාර්යෙයන්ම කියාත්මක කිරීමට
සියලු කටයුතු දැන් සැලසුම් කර තිෙබනවා. මම ඉල්ලීමක්
කරනවා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගන්න පක්ෂ ෙභ්දෙයන්
ෙතොරව සහාය වන ෙලස. ෙගොවි ජනතාවට ආදරය කරන සියලුම
ගරු මන්තීවරුන්ට විවෘත ආරාධනයක් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කරනවා.
මහින්ද චින්තනෙයන් පකාශ වූ පරිදි, පසු ගිය අය වැෙයන් ෙම්
රෙට් වැඩිහිටියන්ට ද රුපියල් 3,000ක දීමනාවක් ෙදනු ලබනවා.
එමඟින් පතිලාභ ලබන සංඛ ාව ලක්ෂ තුනකට ආසන්නයි.
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මාන්නප්ෙපරුම ගරු මන්තීවරයා මහින්ද
චින්තනෙයන් සමුපකාර සංවර්ධනයට කර ඇති ෙයෝජනා ඉටු කර
ෙනොමැති බව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළා. 2008 අය වැය
මඟින් සමුපකාර සමිතිවල පැවැති සියලු ණය කපා හැරීම පිළිබඳව
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[අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා]

එතුමා පමාණවත් ෙලස ෙනොදන්නා බව මට හැඟී ගියා. එපමණක්
ෙනොව, සමුපකාර සමිති සියලුම බදුවලින් නිදහස් කිරීමට 2010
ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙයෝජනාවලින් කටයුතු කළ බවත් අපි
එතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ. සමුපකාරවල පහසුකම් වැඩි කරමින්
Co-op City රාශියක් ඉදි කිරීමට සමුපකාර අමාත ාංශය පෙව්ශ
වුෙණ් අෙප් රජය විසින් ෙදනු ලැබූ දිරි ගැන්වීම නිසායි. ඒවා
ශක්තිමත් කරමින් ඉදිරියට ෙගන යාම එම සමුපකාර සමිතිවල
වගකීමක් ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී ගාමීය
පළාත්වලින් පැමිණි ෙබොෙහෝ ගරු මන්තීවරුන් ගාමීය අංශෙය්
සංවර්ධනය ගැන අවධාරණය කළා. පසු ගිය කාලෙය් ගාමීය
පාසල් රාශියක් වැසී තිබුණා. පළාත් හා දිස්තික් මට්ටමින් පැවැත්වූ
දිස්තික් සංවර්ධන සමාෙලෝචන රැස්වීම්වලදී අප ගත් තීරණ අනුව,
වැසී තිබූ පාසල් 327ක් ෙම් වන විට විවෘත කර තිෙබනවා. සෑම
පාසලකම සනීපාරක්ෂක කටයුතු හා සිසුන්ෙග් හා ගුරුවරුන්ෙග්
සනීපාරක්ෂාව ෙවනුෙවන් වැසිකිළි හා කැසිකිළි පහසුකම් ඇති
කිරීම, ගාමීය පෙද්ශවල මාතෘ නිවාස පුළුල් කිරීම, ගාමීය ෙබෙහත්
ශාලා පුළුල් කිරීම, අභාවයට යමින් පැවැති සති ෙපොළ යළි
සංවර්ධනය කිරීම, ගාමීය පාරවල් සකස් කිරීම, සුළු වාරිමාර්ග
ෙයෝජනා කම කියාත්මක කිරීම, පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම,
විදුලි බලය පුළුල් කිරීම ගාමීය සංවර්ධනයට දායක වන බව ඔවුන්
ෙපන්වා දුන්නා.
ගරු මන්තීවරුන් හා නිෙයෝජ අමාත වරුන් සිය ආසන
පදනම් කරෙගන කරනු ලැබූ විවිධ ව ාපෘති සඳහා ෙවනම රුපියල්
මිලියන 4,500ක් ෙවන් කෙළේ ෙමම කටයුතු තවදුරටත් පුළුල්
කිරීමටයි. එම කටයුතු තවදුරටත් කමවත්ව ඉදිරියට ෙගන යාමට
සෑම මන්තීවරයකුම දායක වන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි. සතියකට දවස් තුන හතරක් මාව හමුවන්න එන
පාසල් ශිෂ යන්ෙග්, ඒ වාෙග්ම ගුරුවරුන්ෙග් පධාන අෙඳෝනාව
ෙවලා තිබුෙණ් පාසල්වල සනීපාරක්ෂක කටයුතු ෙවනුෙවන්
වැසිකිළි, කැසිකිළි ලබා ෙදන්න කියන එකයි. දැන් මාව හමු
වන්නට එන අය ඒ පහසුකම් ලැබුණායි කියලා අපට ස්තුති
කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මහින්ද චින්තනෙයන් ෙපොෙරොන්දු වී ඇති
වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම කියාත්මක කර ෙනොමැති බව සජිත්
ෙපේමදාස ගරු මන්තීවරයා සඳහන් කළා. රජය එම ක්ෙෂේතය
ෙනොසලකා හැර ඇති බවක් ෙපන්වීමට එතුමා උත්සාහ කළා.
ෙවෙහරගල, දැදුරුඔය, රඹකැන්ඔය වැනි නව වාරිමාර්ග හා ජලාශ
සංවර්ධනය කළා පමණක් ෙනොව මහවැලි ෙයෝජනා කමය යටෙත්
ඇති ජලාශවල ෙව්ලි ශක්තිමත් කර ජල ධාරිතාව වැඩි කර විශාල
වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම 30ක් දියුණු කර තිෙබන බව ගරු
මන්තීතුමාට පැහැදිලි කර දීමට කැමැතියි. එයට ෙලෝක බැංකු
මූල පහසුකම්ද ලැබුණා.
පසු ගිය රජයන් විසින් කඩිනම් මහවැලි ෙයෝජනා කමෙයන්ද
අතහැර දමා තිබූ ෙමොරගහකන්ද හා උමා ඔය වාරිමාර්ග
වැඩසටහන් දැන් කඩිනමින් කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. 20112012 වර්ෂෙය් පැවැති දැඩි නියඟ කාලෙය්දී කලා වැව, මාගල්ල
වැව හා මින්ෙන්රිය වැව වැනි විශාල වැව් රාශියක් පතිසංස්කරණය
කරමින් එම ජලාශවල ජල ධාරිතාව වැඩි කළ බව එම පෙද්ශවල
ජීවත් වන ජනතාව මැනවින් දන්නවා. ඔවුන් සහනාධාර ෙවනුවට
ඉල්ලුම් කෙළේ වාරිමාර්ග සංවර්ධනයයි. ගරු සභාපතිතුමනි, මම
ඔවුන් ෙගන්වලා ෙම් නියඟයට සහනාධාර ඕනෑද කියලා ඇහුවාම,
ඔවුන් මෙගන් කරපු එකම ඉල්ලීම වුෙණ්, "අපට සහනාධාර එපා,
අපට ෙම් වැව් ටික හාරලා ශුද්ධ කරලා හදලා ෙදන්න" කියන
එකයි. වාරිමාර්ග සංවර්ධනයයි ඔවුන් ඉල්ලුෙව්.
පසු ගිය කාලය තුළ සිදු කළ වාරිමාර්ග ව ාපෘති පිළිබඳ
ලැයිස්තුවක් මා ළඟ තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම හිතනවා
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ෙම් ලැයිස්තුව හැන්සාඩ්ගත කළ යුතුයි කියලා. ෙම් කාලය තුළ 2006න් පසු- අවසන් කළ ව ාපෘතිවල ලැයිස්තුවකුයි ෙම්.
අනුරාධපුරෙය් ඇල්ලවැව අමුෙණ් ඉඳලා පටන් ගත්තාම
වාහල්කඩ වැව, පල්ලන්ඔය -ජයන්ති වැව-, පනාෙගොල්ල අමුණ;
ගල්ඔය හැරවුම් ව ාපෘතිය, පන්නල්ගම වැව් බැම්ම එසවීම,
දියබාන ඔය අමුණ, ෙහෝලුවාෙගොඩ ජල බැස යාෙම් ව ාපෘතිය,
පූෙගොඩ ගංවතුර ආරක්ෂණය, උරල්ඔය -උරුවල්ඔය- ඇතුළු වාරි
ව ාපෘති ලැයිස්තුව ඔබතුමන්ලාෙග් දැන ගැනීමට හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම සභාගත* කරනවා.
ෙම් ලැයිස්තුවම කියවන්න මට මට ෙව්ලාවක් නැහැ. ෙම්
ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා ව ාපෘති 34ක්. ෙම් ලැයිස්තුෙව් ව ාපෘතිෙය්
නම සඳහන් වනවා. සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයාට ඒක කියවන්න
පුළුවන්.
ෙව්ලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව ාපෘතිය
යටෙත් පරාකම සමුදෙය් ඉඳලා චන්දිකා වැව, ෙනෝර්ටන්,
කාසල්රි ජලාශය, ෙකොත්මෙල්, කලටුවාව, කන්තෙල් ආදි
ව ාපෘති 31ක ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කියාත්මක
ෙවමින් පවතින වාරි ව ාපෘති තිෙබනවා. ෙමොරගහකන්ද සහ
කළුගඟ ජලාශ ව ාපෘතිය වාෙග්ම උමා ඔය හැරවුම් ව ාපෘතිය,
ෙව්ලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් සැලසුම් ව ාපෘතිය,- දැදුරු ඔය
ජලාශ ව ාපෘතිය, ගුරුගල්ඔය ව ාපෘතිය නුවරඑළිය/මහනුවර,
යාන් ඔය ජලාශ ව ාපෘතිය තිකුණාමලය, කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ
ව ාපෘතිය ෙමොනරාගල, කළුගල්ඔය ජලාශ ව ාපෘතිය අම්පාර,
තල්පිටිගල ජලාශ ව ාපෘතිය බදුල්ල, ෙමොරාන ජලාශ ව ාපෘතිය
උල්හිටිය/බදුල්ල, මහවැලි ජලය වයඹ පළාතට හැරවීෙම්
ව ාපෘතිය කුරුණෑගල ආදී වශෙයන් කියාත්මක ෙවමින් පවතින
ව ාපෘති 31ක් ෙමතැන තිෙබනවා. නව ව ාපෘති වශෙයන්
මහවැලි ජලය වයඹ පළාතට හැරවීෙම් ව ාපෘතිය ඇතුළු තවත්
ව ාපෘති පහක් තිෙබනවා. ෙරොන් මඩ ඉවත් කළ වැව් 1253ක්
තිෙබනවා. ෙම්වා ෙගොවි ජනතාවෙග් ඉල්ලීම අනුව අප කළ
ඒවායි.
ඊළඟට, 2012 වර්ෂෙය්දී වනාන්තරයන්හි පිහිටි ෙරොන් මඩ
ඉවත් කළ කුළු වැව් සංඛ ාව -වනාන්තර ඇතුළත පිහිටා ඇති
වැව ආදී
ෙරොන් මඩ ඉවත් කළ කුළු වැව් ගණන- ෙකෝන්ගැෙට්
වශෙයන් වැව් හතරක් තිෙබනවා. මා ෙමම ෙල්ඛනය සභාගත*
කරනවා.
ඉරණමඩු ජලාශෙය් ජල ධාරිතාව වැඩි කරමින් එම පෙද්ශෙය්
ෙගොවීන්ට පමණක් ෙනොව යාපනය අර්ධද්වීපෙය් ෙවෙසන
ජනතාවෙග් පානීය ජල පශ්නය විසඳීම සඳහා ද, ෙම් වන විට
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් ද මූල සහාය ලබා ගනිමින් 2016ට
ෙපර එම පෙද්ශවලට කෘෂිකාර්මික ජලය හා පානීය ජලය
සැපයීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අප ආරම්භ කර තිෙබනවා.
එම
පෙද්ශය
නිෙයෝජනය
කරන
ගරු
ශීතරන්
මන්තීතුමන්ෙගන් ද මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් යාපනය සහ
කිලිෙනොච්චිය පෙද්ශෙය් ජනතාව විසින් ඉතා ෙනොඉවසිල්ෙලන්
බලාෙගන සිටින ෙමම ජල ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කිරීම
සඳහා මතු වී ඇති ගැටලු විසඳා ගැනීමට අප හා එක්වන ෙලසයි.
ජනතාවෙග් මූලික අවශ තාවයන් පාණ ඇපයට තබා මාවිල්
ආරුෙවන් ජලය අහිමි වීෙමන් ඇති වූ කටුක හා අමිහිරි අත් දැකීම්
ජනතාවට ෙනොදී එම පළාත් සභාෙව් පධාන ඇමතිතුමාත්, එම
පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන සියලුම මහජන නිෙයෝජිතයිනුත්
ෙමම ව ාපෘතිය ඉක්මනින් නිම කිරීමට සහය ෙදනු ඇතැයි මා
අවංකව විශ්වාස කරනවා.

————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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ෙමවැනිම ජලසම්පාදන ෙයෝජනා කම රාශියක් දඹුල්ල,
අනුරාධපුරය, අත්තනගල්ල, බදුල්ල, හාලි ඇළ, කුරුණෑගල,
මහියංගනය හා මාතෙල් වැනි පෙද්ශවලත් කියාත්මක කරනවා.
අප විසින් කරන ලද ජල ෙයෝජනා කම ලැයිස්තුවකුත් මම
ඉදිරිපත්
කරනවා.
ලබුගම,
කලටුවාව
ජල
පිරිපහදු
පුනරුත්ථාපනය හා වෘද්ධිකරණය, විසල් ෙකොළඹ ජල සම්පාදන
පුනරුත්ථාපන ව ාපෘතිය, කළුගඟ ජලසම්පාදන ව ාපෘතිය, විසල්
ෙකොළඹ ජල මලාපවහන ෙසේවා වැඩි දියුණු කිරීෙම් ව ාපෘතිය,
විසල් මහනුවර ජලසම්පාදන ව ාපෘතිය, විසල් දඹුල්ල ජල
සම්පාදන ව ාපෘතිය-මාතෙල්, හම්බන්ෙතොට- රුහුණුපුර ජල
සම්පාදන ව ාපෘතිය, මාතෙල් දඹුල්ල ජල ෙයෝජනා කමය,
තිකුණාමලය, අනුරාධපුරය, රත්නපුර, කුරුණෑගල, පුත්තලම,
යාපනය, මන්නාරම, වවුනියාව ආදී වශෙයන් දැනට කියාත්මක
වන පානීය ජල සම්පාදන ව ාපෘති තිෙබනවා. බදුල්ල, හාලිඇළ,
ඇල්ල ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය, මාතෙල්,
කුණ්ඩසාෙල්, පලාපත්වල, මාරස්සන, තලවකැෙල්, හිඟුරක්ෙගොඩ,
මින්ෙන්රිය, මහෙනලුවැව, ඉපෙලෝගම, පරසන්ගස්වැව යන
පෙද්ශ ආශිත ජල සම්පාදන ව ාපෘති, කන්තෙල් තම්පලකාමම්,
වඩිනාගල, ෙසේරුනුවර, ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය, කුරුණෑගල, පුත්තලම
පෙද්ශෙය් ඉබ්බාගමුව, දිවුල්ගෙන්, දඹෙදණිය, මහව-වාරියෙපොල
ආදී වශෙයන් දැනට පානීය ජල සම්පාදන ව ාපෘති 29ක්
කියාත්මක ෙවනවා. 2005 සිට 2013 දක්වා කාලය තුළ අවසන්
කළ පධාන ජල සම්පාදන ව ාපෘති ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ
ලැයිස්තුවත් මම ඉදිරිපත් කරනවා. එතැනත් ව ාපෘති 39ක්
තිෙබනවා. සෑම දිස්තික්කයකම වාෙග් තිෙබනවා. වැල්වැටිතුෙරයි
පෙද්ශෙය්ත් ව ාපෘතියක් තිෙබනවා. මුලතිව් දිස්තික්කෙය්
ඔඩ්ඩුසුඩාන්වලත් ව ාපෘතියක් තිෙබනවා. මළාපවහන ව ාපෘති
ෙදකක් දැනට කියාත්මක වනවා. 2005-2013 කාලය තුළ
මළාපවහන ව ාපෘති අටක් අවසන් කර තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල
ඇතුළත් ලැයිස්තුව මම සභාගත* කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අප රෙට් පවතින මන්ද ෙපෝෂණය අඩු කර
ගැනීම සඳහා ෙලෝක ආහාර සංවිධානය, ෙලෝක ෙසෞඛ
සංවිධානය හා එක්සත් ජාතීන්ෙග් ළමා සංවර්ධන අරමුදලද
ඒකාබද්ධව ජාතික ෙපෝෂණ වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා සියලු පාර්ශ්ව
ඒකාබද්ධ කරමින් ජාතික පතිපත්තියක් කියාත්මක කිරීමට ෙමම
අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ගැබිනි මවුවරුන් සඳහා තිෙපෝෂ
වැඩසටහන, පළාත් සභා මඟින් කියාත්මක කරන ෙපෝෂණ
වැඩසටහන්, අධ ාපන ෙසේවා අමාත ාංශය මඟින් ළදරුවන් සඳහා
කිරි සැපයීම, විවිධ පාසල්වල දිවා ආහාර වැඩසටහන් සඳහාද රජය
වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 7,000ක් පමණ වියදම් කරන බැවින්
ෙපෝෂණ වැඩසටහන් පුළුල් කිරීම තව දුරටත් ශක්තිමත් කළ යුතු
යැයි අපි විශ්වාස කරනවා.
මව්වරුන්ෙග් හා ළදරුවන්ෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම පුළුල් කිරීම
සඳහා දිවි නැඟුම මඟින් ගෘහ මට්ටමිනුත්, පාසල් වැඩසටහන්
ෙමන්ම පවුල් ෙසෞඛ ෙසේවාව පුළුල් කරමින් හා ෙපෝෂණ
විෙශේෂඥයින් වැඩි වශෙයන් ෙයොදා ගනිමින් ජාතික ෙපෝෂණ
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීමට ෙමම අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර
තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොව ෛවද වරුන්ෙග්ද සෘජු සහභාගිත්වය
ඇතිව ෙපෝෂණ වැඩසටහන් ඉදිරි වසර තුන තුළ ජාතික මට්ටමින්
ෙමෙහයවීමට ෙසෞඛ අමාත ාංශයට අවශ සම්පත් ෙමම අය
වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙසෞඛ අමාත ාංශයට පමණක්
රුපියල් බිලියන 150ක පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබන අතර, පළාත්
සභාවලට හා ෙද්ශීය ෛවද කටයුතු සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල්
පමාණය තවත් රුපියල් බිලියන 100ක් පමණ ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, නිදහසින් පසු මෑතක් වන තුරුම ෙලෝක

————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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ආහාර සංවිධානෙය් හාල්, පිටි හා වියළි ආහාර ලබා ගනිමින්
සාගිනි මානසිකත්වයකින් පැවැති රටක් එවැනි ආධාර අවශ
ෙනොවන පරිදි අවතැන් වූවන් යළි පදිංචි කරමින් ඔවුන්ෙග්
ජීවෙනෝපාය මාර්ගයන් වැඩි දියුණු කරමින් රටට අවශ
ආහාරවලින් ස්වංෙපෝෂිත මට්ටමට ෙගන ඒමට හැකි වීම ගැන අප
ආඩම්බර විය යුත්ෙත් එය ෙගොවි ජනතාවට කරන ෙගෞරවයක්
නිසායි. එහි සාර්ථකත්වය නිසාම ෙලෝක ආහාර සංවිධානයට
සහල් ෙමටික්ෙටොන් 50,000ක් ලබා දීමට රජය කළ ෙයෝජනාව
විපක්ෂෙය් එක් ගරු මන්තීවරෙයක් හැඳින්වූෙය් රෙට් ජනතාව
බඩගින්ෙන් තබාෙගන පිට රටට කෑම සපයන ෙයෝජනාවක්
ෙලසයි. ඒ ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. රට සහල්වලින්, බඩ
ඉරිඟුවලින්, උඳුවලින් ස්වංෙපෝෂිත වීම අවතක්ෙසේරු කරන්ෙන්
කවර කරුණකටද? දියර කිරි, අල, වියළි මිරිස් හා ෙබොම්බයි ලූනු,
ධාන වර්ග, කරවල, හාල්මැස්සන්, හස්ත කර්මාන්ත, ලී බඩු,
හඳුන්කූරු වැනි භාණ්ඩ නිපදවන කුඩා ව ාපාරිකයින් ශක්තිමත්
කර ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ග වැඩි දියුණු කරන වැඩ පිළිෙවළ
ජීවන වියදම වැඩි කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙලස හැඳින්වීමට
කටයුතු කිරීම කුඩා ව ාපාරිකයින්ෙග් ආර්ථිකය පිළිබඳ පුළුල්
අවෙබෝධයක් ෙනොමැති බව ෙපන්නුම් කිරීමක් වශෙයන් අපට
හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ෙමොකද, අපි විෙව්චනය කරන ෙකොට
එයින් ඇති වන පතිඵලය පිළිබඳව හරියට ෙසොයා බලා කටයුතු
කරනවා නම් වඩා ෙගෞරවනීයයි.
එදා ෙද්ශපාලනීකරණය කර තිබූ ගාම නිලධාරින් හා කෘෂි
ව ාපෘති නිලධාරින් බඳවා ගත් කම ගැනත් අපි මතක් කරන්නට
ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් රාජ අංශයට කරනු ලැබූ සියලු බඳවා
ගැනීම් තරග විභාග පවත්වා, ෙසේවා ව වස්ථාවලට අනුකූලව සිදු
කරලා තිෙබනවා. ෙම් කාලය තුළ අපි මැතිවරණ සඳහා පුරවැසි
හැඳුනුම්පත අනිවාර්යය කිරීම යහපාලනයක් ෙනොෙවයිද?
ගැටුම්කාරී පෙද්ශවල නිදහස් මැතිවරණ කියාත්මක කරමින්
සිවිල් පාලනය ශක්තිමත් කිරීම යහපාලනයක් ෙනොෙවයිද? එම
පෙද්ශවලින් ෙපොලීසියට, පරිපාලන හා සැලසුම් ෙසේවයට,
ගණකාධිකරණ ෙසේවයට, ෙසෞඛ ෙසේවයට සහ කෘෂිකර්ම
ෙසේවයට නිලධාරින් බඳවා ගැනීම යහපාලනය ශක්තිමත් කිරීමක්
ෙනොෙවයිද?
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් උතුරු පෙද්ශවල ජනතාව
ෙවනුෙවන් අඩු ලකුණු මට්ටමකින් පරිපාලන ෙසේවාවලට බඳවා
ගැනීම යහපාලනය හා සමානාත්මතාව ෙනොවුණත්, ඒ පෙද්ශෙය්
රාජ ෙසේවාව ෙගොඩනැඟීම සඳහා අනික් පෙද්ශවලට වඩා වැඩි
සැලකිල්ලක් දැක්වීමට එවැනි ෙවනස් කිරීම් ද සිදු කර
තිෙබනවාය කියන කාරණය මම සම්පන්දන් මන්තීතුමාට මතක්
කරන්න ඕනෑ. රාජ මූල වගකීම් වාර්තාෙවන් රාජ මූල
කළමනාකරණය පිළිබඳ පගතියක් ෙපන්නුම් කිරීම යහපාලනෙය්
ලක්ෂණයක් ෙනොෙව් ද කියලා මට අහන්න ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, සාමාන ෙයන් ෙබොෙහෝ රටවල
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අය වැය ෙදස බලන්ෙන් ෙගොවීන්ෙග්
නිෂ්පාදන අවතක්ෙසේරුවට ලක් කරමින් කුණුෙකොල්ලයට ඒවා
මිල දී ගන්නා කූට ෙවෙළඳුන් වාෙග්යි. 2012 අය වැය කථාෙව්දී
මා සඳහන් කළ ෙමොනරාගල ඉතා දුෂ්කර ගම්මානයක ජීවත් වන
සියඹලා ෙගොවියාෙග් කථාව ඔබතුමාට මතක ඇති. ඔහුෙග්
සියඹලා ෙගෝනිෙය් සියඹලාවල බර, එම පෙද්ශෙය් සිටින
ෙවෙළන්දා අඩු කෙළේ ඒවාෙය් ඇටවලට, ෙතතමනයට, ෙගෝනියට
හා ෙපොතුවල -ඒ හැම එකකම- බරටයි. අන්තිමට ෙගෝනිෙය්
සියඹලා නැති ගණනට අවතක්ෙසේරු කිරීෙමන් තමයි ඒ ගණන
හැදුෙව්. ෙමය ඉවසිල්ෙලන් බලා සිටි ඒ ෙගොවියා අවසානෙය්
ඇහුෙව්, "අෙන් මුදලාලි, ෙම් ෙගෝනිෙය් සියඹලා ඇත්ෙත්ම
නැද්ද?" කියලායි. මම ෙම් කථාව එදාත් කිව්වා. නමුත් ෙමවර අය
වැය ගැන ෙම් තත්ත්වය ටිකක් ෙවනස් ෙවලා තිෙබන විත්තිය
ෙපෙනනවා. ෙම් අය වැයට සමහර අවස්ථාවල විපක්ෂය
ධනාත්මකව මුහුණ දුන්නා. ඒක අය වැය විවාදෙය්දී ෙපනුණා. ෙම්
සැෙර් තමුන්නාන්ෙසේලා ධනාත්මකව ෙම් දිහා බැලුවා. ෙම් අය
වැයට විපක්ෂය ධනාත්මකව මුහුණ දුන්නා. ෙගෝනිෙය් සියඹලා
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දැන් එය රුපියල් 10,310 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.''

ෙපොඩ්ඩක් තිෙබනවාය කියලා පිළිගත්තා. සියඹලා තිබුණා, ෙම්
පාර ෙගෝනිෙය්. එය පිළිගත් බව ඇෙඟව්වාට ෙරෝසි ෙසේනානායක
මන්තීතුමියට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඉඳලා හිටලා ෙහෝ එෙහම
පිළිගන්න ඕනෑ. ෙමවර අය වැෙය් එෙහම එකක් තිෙබන විත්තිය
පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි. එම නිසා මම විපක්ෂෙයන්
ෙපොදුෙව් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.

රුපියල් 1,200 ෙනොෙවයි, මුල ඉඳලා දීපු දීමනා එකතු කළාම
රුපියල් 10,310යි. තවම අප වැඩ කෙළේ අවුරුදු තුනයි. තව අවුරුදු
තුනක් ඉස්සරහට තිෙබනවා. එතෙකොට බලා ගන්න පුළුවන්
ෙකොෙහොම ෙවයිද කියලා. එතෙකොට ෙගෝනියම පුරවලා
සියඹලාවලින්.

ගරු විපක්ෂෙය් නායකයන්ෙගන් කවුද දන්ෙන් නැහැ ඉන්ෙන්.
මම ෙම් මණ්ඩලය ෙහව්ෙව්. මණ්ඩලයම නැහැ. සජිත්
මහත්තයාවත් නැද්ද?

''රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අවම වැටුප් හා දීමනා දැන් රුපියල්
12,730 සිට රුපියල් 22,040 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. අපි
රුපියල් 12,000 දක්වා වැඩි කළා. එතැන ඉඳලා රුපියල් 22,040
දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. විශාමලාභීන් සඳහාද මාසිකව
රුපියල් 500ක දීමනාවක් ෙම් අය වැෙයන්ද ලබා දී, ජීවන වියදම්
හා විෂමතා ඉවත් කිරීෙම් දීමනා සමඟ රුපියල් 6,275 දක්වා වැඩි
කර තිෙබනවා. කාන්තා හා සුළු ව ාපාරිකයන් සඳහා ණය
ෙයෝජනා කමයක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට අත
හිත ෙදමින් අල, ලූනු හා වියළි මිරිස්වලින් ස්වයංෙපෝෂිත වීමට
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. පිරිෙවන් අධ ාපනය
දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
විශ්වවිද ාල
කථිකාචාර්යවරුන්ට,
පර්ෙය්ෂකයන්ට
හා
බුද්ධිමතුන්ට දිරි ගැන්වීම් දී තිෙබනවා. බිම් මට්ටෙම් ව ාප්ත
ෙසේවාවල නිරත රජෙය් නිලධාරින්ට දිරි ගැන්වීම් දී තිෙබනවා.''

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

නැහැ.

අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා
(ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)

(His Excellency Mahinda Rajapaksa)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන සියඹලාවල
වටිනාකම තව ටිකක් වැඩි කර ගන්න කාරුණිකව එය ෙදස
බලමුද කියලායි මම අහන්ෙන්. ෙම්ක අෙප් රට. ඔබ-අපි
ෙදෙගොල්ලන්ම ෙම් රට ෙවනුෙවන්, මහජනයා ෙවනුෙවන් තමයි
ඉන්න ඕනෑ. ඒක අෙප් යුතුකම හා වග කීම. ඒ නිසා අපි ෙම්
මිනිසුන් ෙවනුෙවන් අෙප් යුතුකම ඉටු කරමු. මම එෙසේ කියන්ෙන්
ෙම් අය වැය ෙදස සමබරව, එෙහත් විෙව්චනාත්මක බැලූ මහනුවර
පෙද්ශෙය් පුවත් පත් කලාෙව්දිෙයකු හා විශාම ලත් රජෙය්
ෙසේවකෙයකු වන එස්. ලියනෙග් මහතා එම පෙද්ශෙය් පැවැති
සම්මන්තණයකදී කියා සිටි කථාවක් විපක්ෂයට මතක් කර
ෙදමින්. අෙප් නිලධාරින් ෙම් සම්මන්තණවලට යනවා. අෙප් මුදල්
ෙල්කම්තුමා ෙම් සම්මන්තණවලට යනවා. මුදල් ෙල්කම්තුමා ගිය
සම්මන්තණයකදී පශ්නයක් ඇහුවා. ෙම් කථාව මම විපක්ෂයට
මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. ඔහු පැහැදිලි කෙළේ ෙලෝකෙය් රටවල්
මුහුණ දී තිෙබන අය වැය අර්බුද ඉතා බියකරු බවයි. ධනවත්
රටවල් සිය රාජ ෙසේවා ෙගන යෑමට ෙනොහැකිව ෙසෞඛ
පහසුකම් හා සහනාධාර, විශාම වැටුප් වැනි පතිලාභ කපා හරින
කාලයක් කියලා එතුමා කියනවා.
එතුමා තවදුරටත් ෙමෙහම කියනවා: “රැකියා අහිමි වූ ජනතාව
විෙරෝධතා ෙපළපාළි සඳහා වීදි බැස සිටින බව රූපවාහිනිෙයන්
අපි දකිනවා. ඇෙමරිකාව වැනි ෙපොෙහොසත් රටවලටත් රක්ෂණ
කම මඟින්වත් ෛවද පහසුකම් දීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් අද
උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා”. එම රටවල ආර්ථික පසු බෑම දියුණු වන
රටවලට ද අහිතකර ෙලස බලපානවා කියලා එතුමා මතක්
කරනවා. අපද මුහුණ දී ඇති අභිෙයෝග ඉතා සංකීර්ණයි. පසු ගිය
කාලය ස්වාභාවික ආපදාවලින් ෙමන්ම අවුරුදු 30ක දරුණු
තස්තවාදෙයන් ජීවිත හා ෙද්ෙපොළ හානි වී වටිනා ගුණ ධර්ම
ෙනොසලකා හැර තිබුණු කාලයක්; යටිතල පහසුකම් ෙනොසලකා
හැර තිබුණු කාලයක්; රාජ ෙසේවය කප්පාදු කිරීම නිසා එම ෙසේවා
අඩපණ වී තිබුණු යුගයක්; ෙම් රට ගාමීය ආර්ථිකය අමතක කර,
කෘෂිකර්මය දියුණු කරනවා ෙවනුවට සියලු ෙද් පිට රටින් ලබා
ගැනීමට පුරුදු වී සිටි රටක්.
රාජ ව ාපාර ෙවන්ෙද්සි කිරීමත්, ඒවාට අවශ මුදල්
ෙනොෙයදීමත් නිසා ඒවා අඩපණ වී තිබුණු බව ඔබතුමා දන්නවා.
එම මාවත ෙවනස් කර සාමය හා පජාතන්තවාදය දැන් ඇති කර
තිෙබන විත්තිය ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා. රාජ ෙසේවා යළි ෙගොඩ
නඟමින් ෙගොවියා ඇතුළු අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් හා විවිධ ෙලඩ
ෙරෝගවලට ලක් වී ඇති පිරිස් සඳහා සංවර්ධන ෙයෝජනා කම
කියාත්මක කර තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවකයන් සඳහා 2006 දී
මසකට රුපියල් 1,000කින් ආරම්භ කළ ජීවන වියදම් දීමනා හා
අෙනකුත් දීමනා ෙම් අය වැෙයන් වැඩි කළ රුපියල් 1,200ත් සමඟ

ෙම් සියල්ල සඳහන් කරමින් ඔහු කියා සිටිෙය්, අය වැෙයන්
සියලු අංශවලට ලබා දී ඇති පතිලාභ ඒ ඒ අංශ ෙවන ෙවනම
ෙගන ෙසොච්චමක් ෙසේ අවතක්ෙසේරු ෙනොකර, දී ඇති සහන "ලූනු
බිකත් බඩට ෙන්" කියා ධනාත්මකව බලන ෙලසයි.
එතුමා කියපු කථාෙවන් තමයි මා ෙම් කියවන්ෙන්. ෙමම
ගාමීය ඇගැයීම අය වැය කළමනාකරණය කරන සියලු ෙදනාටම
ෙහොඳ පාඩමක්, හර්ෂ ද සිල්වා මහත්තෙයෝ.
ඔහු එෙසේ අගයමින් රජයට කියා සිටිෙය් ෙම් කටයුතු මනා
අධීක්ෂණයකින් කිරීෙමන් පතිලාභ පුළුල් කර ගත හැකි නිසා ෙම්
ෙයෝජනා බිම් මට්ටමින් පසු විපරම් කරන ෙලසයි. ඒ සඳහා ගරු
මන්තීවරුන්ට විශාල දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි යැයි මා තරෙය්
විශ්වාස කරනවා.
අන්න ඒකයි අපි කරන්න ඕනෑ.
ගරු සභාපතිතුමනි, අය වැය විවාදයකදී විපක්ෂයට විශාල
දායකත්වයක් දිය හැකියි. රජෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ අඩු පාඩු ෙපන්වා
ෙදන්න. රටට ෙදනු ලබන විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත්
කරන්න. එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත්කළ යුතුයි. රාජ
ව ාපාර ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවාද කියලා කරුණාකර කියන්න.
රාජ ෙසේවෙය් බඳවා ගැනීම් නතර කරනවා ද? විශාම වැටුප්
කප්පාදු කරනවා ද? ෙපොෙහොර සහනාධාරය නතර කරනවා ද?
නැවත කුඹුරු ෙගොඩ කරනවා ද? අය වැය හිඟය වැඩි කරනවා ද?
ෙම්වා ආණ්ඩු පක්ෂය හා විපක්ෂය විවාදයට ලක් කළ යුතු
පාෙයෝගික වැදගත්කමක් ඇති කරුණු. අප ජනතාව ෙවනුෙවන්
කළ යුත්ෙත් රෙට් සංවර්ධනයට වඩා ෙයෝග ජාතික වැඩ
පිළිෙවළකට පුළුල් වශෙයන් සන්ධානගත වීමයි.
අවුරුදු 30ක් තරම් කාලයක සිට අෙප් රෙට් පැවති තස්තවාදය
නැවත ඇති වීමට අපි කිසිෙසේත් ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි. තරුණයින් හා
අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතය සමෘද්ධිමත් කිරීම සඳහා ඔවුන්
අෙප්ක්ෂා කරන රැකියා ඇති කළ යුතුයි. කියාශීලී සමාජයක්
ෙගොඩ නැඟීමටත්, නිපුණතා හා කුසලතාවයන්ෙගන් යුත් තරුණ
පිරිසක් බිහි කිරීමටත් කීඩා හා තරුණ සංවර්ධනයට මුල් තැනක්
දිය යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ෙසෞඛ සම්පන්න රටක්
ෙගොඩ නැඟීමට ෙබෝ වන ෙමන්ම ෙබෝ ෙනොවන පිළිකා හා වකුගඩු

3311

2013 ෙදසැම්බර් 20

වැනි ෙරෝග වළක්වා ගැනීමටත්, ෙරෝග නිවාරණ කටයුතුවලටත්
මුල් තැනක් දිය යුතුයි. වස විසවලින් ෙතොර ආහාර නිෂ්පාදනය
පුළුල් කළ යුතුයි. සියලු ජන ෙකොටස්වලට ෛවරෙයන් ෙනොව
සමඟිෙයන් ජීවත් වීමට ජාතික සංහිඳියාවට අප වඩ වඩාත් කැප
විය යුතු ෙවනවා. එය කළ හැක්ෙක් එකිෙනකාට ද්ෙව්ෂ සහගතව
අපහාස කරමින් ෙනොව සියලු ෙදනා එක්සත් වීෙමන් පමණයි. අය
වැය සකස් කිරීෙම්දී අෙප් රෙට් සියලු පාර්ශ්ව ආර්ථික හා සමාජ
සංවර්ධනෙය් පතිපත්ති සම්පාදනෙය් දායකකරුවන් කර ගත්ෙත්ත්
අය වැය ජනතාවට වඩාත් ලංවිය යුතු වැඩ පිළිෙවළක් විය යුතු
යැයි විශ්වාස කරන නිසායි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම අය වැය විවාද වන්ෙන් පළාත් සභා
ෙනොමැතිව සිටි උතුරු පළාෙත්ත් පළාත් සභාවක් පිහිටුවා අෙප් රට
ආර්ථික
සංවර්ධනෙය්ත්,
පජාතන්තවාදෙය්ත්
විෙශේෂ
සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ සිටින අවස්ථාවකයි. සියලුම ජාතීන්,
ආගම් හා පෙද්ශ නිෙයෝජනය වන පජාතන්තවාදී මැතිවරණවලින්
ෙත්රී පත් වූ පාර්ලිෙම්න්තුවක්, අමාත මණ්ඩලයත්, පළාත් සභා
හා පධාන අමාත වරුන් 09 ෙදෙනක්, නගර සභා හා පාෙද්ශීය
සභාත් දැන් රට පුරා කියාත්මක ෙවනවා.
ෙම් වන විට 2014 ජාතික අය වැය පදනම් කර ෙගන උතුරු
පළාත් සභාෙව් අය වැයද සම්මත කර තිෙබනවා. එම කටයුතුවලට
අමතරව ෙර්ඛීය අමාත ාංශවලින්ද උතුරු පළාෙත් විවිධ සංවර්ධන
කටයුතු රාශියක් සඳහා මුදල් වියදම් කරනවා. උතුරු පෙද්ශෙය්
රාජ ෙසේවාවන් ශක්තිමත් කිරීමටත්, ෛතභාෂා වැඩ පිළිෙවළ
පුළුල් කිරීමටත්, නිවාස හා ජීවෙනෝපාය මාර්ග සංවර්ධනය
කිරීමටත් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ සමඟ
ෙවනත් රටකින් විසඳුම් ෙසොයනවාට වඩා අෙනක් රටවලටත්
ආදර්ශයට ගත හැකි, අපිට අපි ගැනම අභිමානයක් ඇති කර
ගැනීමට හැකි වන විසඳුම් ෙසවීම, කටුක හා අමිහිරි අත් දැකීම්
ඇති අපි, මතු පරපුර ෙවනුෙවන් කළ යුතු කාර්ය භාරය යැයි ද මා
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
ෙම් සඳහා මම ගරු ආර්. සම්පන්දන් මන්තීතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, උතුරු පෙද්ශෙය්
පධාන අමාත ගරු විග්ෙන්ෂ්වරන් මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්
උතුරු පළාත් සභාව තුළිනුත් සිය දිගු කාලීන රාජ ෙසේවා අත්
දැකීම්ද ෙයොදා ෙගන ජාතික සංහිඳියාවත්, සාමයත්, සංවර්ධනයත්
ෙවනුෙවන් අෙප් රටටම ආෙව්ණික, අෙප්ම විසඳුම් ෙසවීමට අප හා
අත් වැල් බැඳගන්නා ෙලස මා විෙශේෂෙයන් ඔබතුමන්ලාට
ආරාධනා කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මහින්ද චින්තන දස අවුරුදු සංවර්ධන
සැලසුම් රාමුව තුළ සෑම අමාත ාංශයක්ම, පළාත් සභාවක්ම හා
පාෙද්ශීය සභාවක්ම පුළුල් සංවර්ධනයක් කිරීම සඳහා ඒ ඒ
ආයතනවල කාර්ය භාරය ඉතා කැප වීෙමන් ඉටු කර ඇති බව
ෙමම කාරක සභා විවාදෙය්දී අප නිරීක්ෂණය කළා. ඒ සඳහා විවිධ
දුෂ්කරතා මධ ෙය්ත් ඉතා කැපවීෙමන් කටයුතු කළ ගරු
අමාත වරුන්ට, නිෙයෝජ අමාත වරුන්ට, පළාත් සභා පධාන
ඇමතිවරුන්ට හා ඇමතිවරුන්ට, නගරාධිපතිවරුන් හා පාෙද්ශීය
සභා සභාපතිවරුන්ටත්, අමාත ාංශ ෙල්කම්වරුන්ට හා සියලුම
රාජ නිලධාරින්ටත් මා විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙමම වැඩ පිළිෙවළවල්වල විවිධ අඩු පාඩු ෙපන්වා ෙදමින්
ඒවා නිවැරදි කර ගැනීමට මඟ ෙපන්වූ විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීවරුන්ටද මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ අඩු පාඩු
ෙපන්වන්නට ඕනෑ. එවිට තමයි ආණ්ඩුවක් ඒවා නිවැරදි කර
ගැනීමට මහන්සි ෙවන්ෙන්.
විකල්ප වැඩ පිළිෙවළවල් ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ. මඩ ගසා
ගන්නවාට වඩා ඒක ෙහොඳයි
කියලා මම හිතනවා. අපට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන ෙනොෙවයි, පිට ඉඳලාත් මඩ ගසා ගත
හැකියි.
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බලන්න, ෙකොළඹ නගර සභාව. රජෙය් වැඩ පිළිෙවළට අනුව
ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා වැඩ කරනවා. ඒ ගැන අපට ආඩම්බර
වන්නට පුළුවන්. ෙමොන තරම් ලස්සන ද කියලා බලන්න, ෙකොළඹ
නගර සභාෙව් වැඩ පිළිෙවළ. ඒ නිසා ෙකොළඹ නගර සභාෙව් අය
වැයට පක්ෂව ෙමවර විපක්ෂෙයනුත් ඡන්දය දුන්නා.
ෙම් වැඩ පිළිෙවළට සියලු ෙදනාම එකමුතු ෙවමු. ආඩම්බර
විය හැකි රටක් හදමු. අපි එය ෙගොඩනඟා ගැනීම සඳහා ඔබ සියලු
ෙදනාටම ආරාධනා කරනවා. එකතු ෙවලා ෙම් රට හදමු, ෙම්
රෙට් ජනතාවට, අනාගත පරපුරට, නූපන් දරුවන්ට. එය ඔෙබ්ත්,
අෙප්ත්, යුතුකම හා වග කීමයි, ගරු සභාපතිතුමනි. ඔබ සියලු
ෙදනාටම මා ස්තුතිවන්ත වනවා. මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාටමත් ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ඔබ සියලු ෙදනාටම සුබ නත්තලක් හා සුබ අලුත්
අවුරුද්දක් ෙව්වායි පාර්ථනා කරනවා.
ඔබ සැමට ෙතරුවන් සරණයි.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛන:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் :
Documents tabled:

2012 වර්ෂෙය් දී ෙරොන්මඩ ඉවත්කළ වැව් සංඛ ාව
ෙතෝරාගත් ජලාශ සහ වැව්

සංඛ ා
ව

ෙරොන්මඩ ඉවත්
කිරීෙමන් පසු
අමතර ජලය රඳවා
තබාගත හැකි
ධාරිතාව
(අක්කර අඩි)

අනුරාධපුර දිස්තික්කය
පධාන වාරිමාර්ග ජලාශ
කලාවැව
මධ ම/කුඩා වාරිමාර්ග ෙයෝජනා
කම
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය

01

750

749

1,352

පධාන වාරිමාර්ග ජලාශ
ගිරිතෙල් වැව

01

500

මධ ම/කුඩා වාරිමාර්ග ෙයෝජනා
කම

34

50

කුළුවැව්

08

3,324

මාගල්ල වැව

01

200

බතෙල්ෙගොඩ වැව

01

200

හක්වටුන වැව

01

200

307

540

130

242

20

20

1,253

7,378

කුරුණෑගල දිස්තික්කය
පධාන වාරිමාර්ග ජලාශ

මධ ම/කුඩා වාරිමාර්ග ෙයෝජනා
කම
පුත්තල දිස්තික්කය
කුඩා වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම
වවුනියා දිස්තික්කය
කුඩා වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම
එකතුව

මූලාශය: වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශය

පාර්ලිෙම්න්තුව

3313
[අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා]

2012 වර්ෂෙය් දී වනාන්තරයන්හි පිහිටි ෙරොන්මඩ ඉවත් කළ කුළු
වැව් සංඛ ාව
ෙරොන්මඩ ඉවත්
කළ වැෙවහි නම
ෙකෝන්ගැෙට් වැව

ධාරිතාව
(අක්කර
අඩි)
2,838

ඉහළ හීරටිඔය

ෙරොන්මඩ
ඉවත් කළ
වැෙවහි නම
ෙබෝගහවැව

760

රිදී ඇල

16

පුවක්ගහ
උල්පත වැව
ෙප්කුලම

2,024

ගල්ෙසේරුෙගොල්ල
වැව

ධාරිතාව
(අක්කරක අඩි)

3314

අනු අංකය
ව ාපෘතිෙය් නම
දිස්තික්කය
2006 වර්ෂෙයන් පසුව ආරම්භ කර අවසන් කරන ලද ව ාපෘති
32
ගල්කුලම වැව් බැම්ෙම් අනුරාධපුර
ඇල මාර්ගය
33
ඇල්ලෙපොතාන අමුණ
අනුරාධපුර
34
රඹුක්කන් ඔය ජලාශය
අම්පාර

මූලාශය: වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශය

1,378
810

ෙව්ලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව ාපෘති

202
අනු අංකය

වාරි ජලාශ
ෙව්ල්ෙල් නම

2006 – 2013 කාල සීමාව තුළ සම්පූර්ණ කරන ලද වාරි ව ාපෘති

1

පරාකම සමුදය

අනු
අංක
ය

2

ගිරිතෙල්

3

කවුඩුල්ල

4

මින්ෙන්රිය

5

මාදුරුඔය

6

ඉගිනිමිටිය

මූලාශය: වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශය

ව ාපෘතිෙය් නම

දිස්තික්කය

2006 වර්ෂයට ෙපර ආරම්භ කරන ලදුව 2006 වර්ෂෙයන් පසුව අවසන්
කරන ලද ව ාපෘති
1
ඇල්ලවැව අමුණ
අනුරාධපුරය
2

වාහල්කඩ වැව

අනුරාධපුරය

3

පල්ලන්ඔය (ජයන්ති වැව)

අනුරාධපුරය

4

පනාෙගොල්ල අමුණ

අනුරාධපුරය

7

තබ්ෙබෝව

5
6
7

ගල්ඔය හැරවුම් ව ාපෘතිය
පන්නල්ගම වැව් බැම්ම එසවීම
දියබාන ඔය අමුණ

අම්පාර
අම්පාර
බදුල්ල

8

නාලන්ද

9

දඹුලුඔය

8

ෙහෝලුවාෙගොඩ ජල බැසයාෙම් ව ාපෘතිය

ගාල්ල

10

කණ්ඩලම

9

පූෙගොඩ ගංවතුර ආරක්ෂණය

ගම්පහ

11

ෙබෝවතැන්න

10

උරල්ඔය (උරුවල්ඔය)

ගම්පහ

11

කැළණි ගඟ ආශිත ගංවතුර ආරක්ෂණ
බැමි
ෙහේකිට්ට රක්ෂණ ව ාපෘතිය

ගම්පහ

12

ෙපොල්ෙගොල්ල

13

චන්දිකා වැව

හම්බන්ෙතොට
පුනරුත්ථාපනය
මූරෙපොල ඇල

හම්බන්ෙතොට

14

කැනිෙයෝන්

මහනුවර

15

ලක්ෂපාන

මහනුවර

16

ෙනෝටන්

කුරුණෑගල

17

කාසල්රි
ජලාශය

18

ෙකොත්මෙල්

19

කලටුවාව

12
13
14
15

ඒකාබද්ධ

සහ

වාරි

ෙරොන්මඩ

ගම්පහ

16

නුවර වැව හෑරීම
ඉවත්කිරීම
කිනියාම වැව

17

කිරිබමුණ වැව

කුරුණෑගල

18

තුන්ෙදොල වැව

කුරුණෑගල

19

කන්ෙදපිටවල වැව

මාතෙල්

20

කිරලකැෙල් සංවර්ධනය

මාතෙල්

20

කන්තෙල්

21

වෑමැඩිල්ල ජලාශය

මාතෙල්

21

ෙවන්ඩාසන්

22

ෙව්ලිඔය හැරවුම් ව ාපෘතිය

ෙමොණරාගල

22

උස්ගල

23

සුගලාෙද්වි වැව

ෙමොණරාගල

24
25

වැෙව් ලන්ද වැව
කටුපත්ඔය අමුණු

රත්නපුර
රත්නපුර

23

රිදියගම

25

නුවර වැව

26

ජනරංජන වැව

තිකුණාමලය

26

කලාවැව

27

කිරම්පුච්චනයි අමුණ

මඩකළපුව

28
29

මහහල්මිල්ලෑව ව ාපෘතිය
කැකිරිඕබ ජලාශය

ෙපොෙළොන්නරුව
හම්බන්ෙතොට

27

හුරුළුවැව

28

නච්චිදූව

30

වාරිපුබුදුව ව ාපෘතිය මගින් සුළු සහ මධ
පරිමාණ වැව් පතිසංස්කරණය

අනුරාධපුරය/
කුරුණෑගල

29

රාජාංගන

31

ෙවෙහරගල ජලාශය (මැණික් ගඟ)

හම්බන්ෙතොට

30

රන්ෙදණිගල

31

රන්ටැෙඹ්

මූලාශය: වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශය

දිස්තික්කය
ෙපොෙළොන්නරුව
ෙපොෙළොන්නරුව
ෙපොෙළොන්නරුව
ෙපොෙළොන්නරුව
ෙපොෙළොන්නරුව
පුත්තලම
පුත්තලම
මාතෙල්
මාතෙල්
මාතෙල්
නුවර
නුවර
රත්නපුර
නුවරඑළිය
නුවරඑළිය
නුවරඑළිය
නුවරඑළිය
නුවරඑළිය
ෙකොළඔ
තිකුණාමලය
තිකුණාමලය
කුරුණෑගල
හම්බන්ෙතොට
අනුරාධපුර
අනුරාධපුර
අනුරාධපුර
අනුරාධපුර
අනුරාධපුර
බදුල්ල
බදුල්ල
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කියාත්මක ෙවමින් පවතින වාරි ව ාපෘති
අනු
අංකය

ව ාපෘති ෙය් නම

අනු
අංකය

ව ාපෘති ෙය් නම

දිස්තික්කය

2006 වර්ෂෙයන් පසු ආරම්භ වූ සහ දැනට කියාත්මක ෙවමින් පවතින
ව ාපෘති
ෙමොරගහකන්ද සහ කළුගඟ
ජලාශ

මාතෙල්

2

මහෙගෝනා වැව

මාතෙල්

3

උමාඔය හැරවුම් ව ාපෘතිය

බදුල්ල/ ෙමොණරාගල/
හම්බන් ෙතොට

4

ෙව්ලි ආරක්ෂණ සහ ජල සම්පත්
සැලසුම් ව ාපෘතිය

දිවයින පුරා

5

මහා වාරි පුනරුත්ථාපනය
කිරීෙම් ව ාපෘතිය

දිවයින පුරා

6

දැදුරුඔය ජලාශය

කුරුණෑගල

7

මහවැලි ජලය වයඹ පළාතට
හැරවීෙම් ව ාපෘතිය

කුරුණෑගල

8

මහගල්ගමුව වැව

කුරුණෑගල

9

ගුරුගල්ඔය ජලාශය

නුවරඑළිය/මහනුවර

10

යාන්ඔය ජලාශය

තිකුණාමලය

11

කුඹුක්කන් ඔය ජලාශය
(නක්කල)

ෙමොණරාගල

1
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නව ව ාපෘති

1

ෙකොත්මෙල් ජාත න්තර වාරිමාර්ග
සහ ජල කළමනාකරණ ආයතනය
වැඩිදියුණු කිරීම

මහනුවර

2

මාදුරුඔය දකුණු ඉවුර සංවර්ධනය (බී
කලාපය)

මඩකළපුව

3

ගිංගඟ ගංවතුර පාලන ව ාපෘතිය

ගාල්ල

4

උතුරුමැද පළාත් ඇල මාර්ගෙය්
ඉදිකිරීෙම් වැඩසටහන

තිකුණාමලය/
අනුරාධපුර/වවුනියාව/
මුලතිව්/කිලිෙනොච්චිය

දැනට කියාත්මක වන පානීය ජල සම්පාදන ව ාපෘති (2013-2017)
අංකය

දිස්තික්කය

පහළ ඌව ව ාපෘතිය

ෙමොණරාගල

13

ෙව්ලිඔය සංවර්ධන ව ාපෘතිය
(කිවුල්ඔය)

ෙමොණරාගල

14

කලුගල්ඔය ජලාශය

අම්පාර

15

රඹකැන්ඔය ඒකාබද්ධ
සංවර්ධන ව ාපෘතිය

අම්පාර

16

ගල්ඔය නෙවෝදය

අම්පාර

17

තල්පිටිගල ජලාශය (පහළ
උමාඔය)

බදුල්ල

18

ෙමොරාන ජලාශය ( උල්හිටිය)

බදුල්ල

19

රිදීමාලියද්ද ඒකාබද්ධ
සංවර්ධන ව ාපෘතිය

බදුල්ල

20

විලකණ්ඩිය ජලාශය

බදුල්ල

21

පහළ මල්වතුඔය බහුකාර්ය
සංවර්ධන ව ාපෘතිය

පුනරුත්ථාපනය හා වෘද්ධිකරණය
2

විසල් ෙකොළඹ ජල සම්පාදන පුනරුත්ථාපන
ෙකොළඹ

අනුරාධපුර/වවුනියා

දිගිලිඔය ජලාශය

23

නාෙප් උඩවතුර ජලාශය
(කඩුකන්න)

මාතර

ඇල්ලවැව ජලාශය

රත්නපුර

කළුගඟ ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය - අදියර I,

4

පියවර II
විසල් ෙකොළඹ ජල හා මලාපවහන ෙසේවා
වැඩිදියුණු කිරීෙම් ව ාපෘතිය

5

මහනුවර

විසල් මහනුවර ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

6

මාතෙල්

විසල් දඹුල්ල ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

7

හම්බන්ෙතොට

රුහුණුපුර ජල සම්පාදන සංවර්ධන ව ාපෘති

8

නැෙගනහිර පළාත් ජල සම්පාදන සංවර්ධන
ව ාපෘතිය

9

අම්පාර

26

ෙගෝනගලතැන්න වැව
මහවැලි ඒකාබද්ධ සංවර්ධන
ව ාපෘතිය (බී කලාපය)

මාතර

10

මුත්තූර් ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය
තිකුණාමලය

11
12

උතුරු නැෙගනහිර නියමු ව ාපෘතිය ( WASH )
අනුරාධපුරය

14
ෙපොෙළොන්නරුව/මඩකළපුව

කවුඩුල්ල අදියර ෙදක ඇල
දම්ෙසෝපුර දක්වා දිර්ඝ කිරීම

ෙපොෙළොන්නරුව

28

වැලිඔය ඒකාබද්ධ සංවර්ධන
ව ාපෘතිය

වවුනියාව/මුලතිව්/
අනුරාධපුරය

ෙපතියාෙගොඩ ෙපොම්පාගාරය
ඉදිකිරීම

ගම්පහ

15

අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය
ෙකොෙළොන්න, බලංෙගොඩ ඒකාබද්ධ ජල

රත්නපුර

මහනුවර

27

29

අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙසේවා ෙනොලැබූ පෙද්ශ
සඳහා වූ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය -

13
25

ව ාපෘතිය

3

අදියර III

22

24

ව ාපෘතිෙය් නම
ලබුගම, කලටුවාව ජල පිරිපහදු

1

12

දිස්තික්කය

සම්පාදන ව ාපෘතිය
විසල් රත්නපුර ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

කුරුණෑගල

විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන හා
සනීපාරක්ෂක ව ාපෘති

16

පුත්තලම ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය
පුත්තලම

17

හලාවත ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

පාර්ලිෙම්න්තුව
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අංක

[අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා]
අංකය

දිස්තික්කය

18

ව ාපෘතිෙය් නම

යාපනය

සනීපාරක්ෂක ව ාපෘතිය
මරුදැන්කර්නී ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

20

මඩු ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

21

මන්නාරම ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

23

මන්නාරම
වවුනියාව

24
25

26

28

බදුල්ල

වවුනියා ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

විසල් ගාල්ල ජල සම්පාදන වැඩිදියුණු

12

ගාල්ල

13

උඩුගම
ජල
සම්පාදන

මහියංගනය ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමය පුළුල්
කිරීෙම් ව ාපෘතිය

14

මාතෙල්,

මාතෙල්, කුණ්ඩසාෙල්, පලාපත්වල, මාරස්සන,

15

මහනුවර,

තලවකැෙල්

ව ාපෘතිය
බද්ෙද්ගම, අම්බලන්ෙගොඩ ජල සම්පාදන
හම්බන්ෙතොට

පතිසංස්කරණය හා පුළුල් කිරීම
අකුරැස්ස ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

අනුරාධපුර,

හිඟුරක්ෙගොඩ, මින්ෙන්රිය, මහෙනලුබෑව,

17

තිහෙගොඩ ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමය

ෙපොෙළොන්න

ඉපෙලෝගම, පරසන්ගස්වැව යන පෙද්ශ ආශිත

රුව

ජල සම්පාදන ව ාපෘති

18
19

රඳම්ෙපොල ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය
පිටබැද්දර ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමය

තිකුණාමලය

කන්තෙල්, තම්පලකාමම්, වඩිනාගල,

20

,

ෙසේරුනුවර, ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය

කුරුණෑගල,

ඉබ්බාගමුව, දිවුල්ගෙන්, දඹෙදණිය, මහව-

පුත්තලම

වාරියෙපොල

2005-2013 කාලය තුළ අවසන් කළ පධාන ජල සම්පාදන ව ාපෘති
දිස්තික්කය

ව ාපෘතිය

මාතර

විසල් මහනුවර ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

2

අදියර 1, පියවර 1
මහනුවර දකුණු නගර සඳහා ජල සම්පාදන

මහනුවර

ව ාපෘතිය
3

නුවරඑළිය

නුවරඑළිය දිස්තික් නගර සදහා ජල සම්පාදන

4

අම්පාර

ව ාපෘතිය
නැෙගනහිර ෙවරළ ආශිත නගර සඳහා ජල

5

ෙකොළඹ/කළුතර

සම්පාදන ව ාපෘතිය - අදියර 11

පුත්තලම

කරුක්කපෙන් ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

22

ෙමොණරාගල

බුත්තල ජල ෙයෝජනා කමය පුළුල් කිරීම

කෑගල්ල

පත්තම්පිටිය ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

24

ෙකොළඹ/ගම්පහ

ෙකොළඹ උතුරු නගර ජල සම්පාදන

9

ව ාපෘතිය පියවර 2
කැළණි දකුණු ඉවුර ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය
මීගමුව ජල සම්පාදන වැඩිදියුණු කිරීෙම්
ව ාපෘතිය

වෑගන්තෙල් ජල සම්පාදන ෙයෝජනා
කමය
ෙතවන ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක
ව ාපෘතිය

26

නුවරඑළිය, අම්පාර

නාවලපිටිය, අම්පාර සහ ෙකොග්ගල ජල

27

ගාල්ල
හම්බන්ෙතොට,මඩ

සම්පාදන ව ාපෘති පුළුල් කිරීම
සුනාමිෙයන් හානියට පත් පෙද්ශ

28

කලපුව
හම්බන්ෙතොට,

ෙගොඩනැගීෙම් ව ාපෘතිය
ද්විතියික නගර හා ගාමීය පජාමූල ජල

මඩකළපුව,

සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ව ාපෘතිය

ෙපොෙළොන්නරුව,
අනුරාධපුරය
29

දිවයින පුරා

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම් දියුණු

ව ාපෘතිය

8

ගම්පහ

රත්නපුර

කළුතර,කෑගල්ල,
පුත්තල,ෙමොණරාග
ල
අනුරාධපුර,
හම්බන්ෙතොට

කළුගඟ ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය අදියර 1,

පියවර 1
ජල පිරිපහදු පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීෙම්

ෙගොඩකෙවල ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

25

පියවර 1
ෙකොළඹ උතුරු නගර ජල සම්පාදන ව ාපෘති

6

මාතර ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

21

ය
1

10

ෙයෝජනා කමය පතිසංස්කරණය
කිරිදිඔය ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමය

16

23

7

කිරීෙම් ව ාපෘතිය - පියවර 1
විසල්
ගාල්ල
ජල
සම්පාදන
වැඩිදියුණු
කිරීෙම්
ව ාපෘතිය
- පියවර 2

සම්පාදන ව ාපෘතිය

මඩකළපුව

අංක

ව ාපෘතිය

බදුල්ල, හාලිඇළ, ඇල්ල ඒකාබද්ධ ජල

අම්පාර,

29

ය
11

උතුරු නැෙගනහිර නියමු ව ාපෘතිය ( WASH )

නුවරඑළිය
27

දිස්තික්කය

යාපනය, කිලිෙනොච්චි ජල සම්පාදන හා

19

22

3318

30

මුලතිව්, අම්පාර,

කිරීම
ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඉහළ

හම්බන්ෙතොට,

නැංවීෙම් ව ාපෘතිය

කළුතර
31

තිකුණාමලය

තිකුණාමලය ඒකාබද්ධ යටිතල පහසුකම්
සංවර්ධන ව ාපෘතිය

2013 ෙදසැම්බර් 20

3319
අංක

දිස්තික්කය

ව ාපෘතිය

ය
32
33

ආඩම්පම් ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

ෙත්වන්ෙපඩ්ඩි ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය
වවුනියාව

මල්ලවි ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය
පන්ඩියම්කුලම් ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

මුලතිව්

38
39

தைலப்
102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

නැදුම්කර්නි ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

36
37

“தைலப்
102,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
653,300,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

ෙවඩ්ඩිතලතිව් ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

මන්නාරම

34
35

3320

ඔඩ්ඩුසුඩාම් ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය
යාපනය

වැල්වැටිතුෙරයි ජල සම්පාදන ව ාපෘතිය

දැනට කියාත්මක වන මළාපවහන ව ාපෘති
අංකය

දිස්තික්කය

ව ාපෘතිෙය් නම

1

මහනුවර

මහනුවර මහ නගර සභා පෙද්ශෙය් අපජලය
බැහැර කිරීෙම් ව ාපෘතිය

Question, "That the sum of Rs. 653,300,000, for Head 102,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 102, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන
වියදම, රු. 809,900,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச்
ெசல
பா 809,900,000
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 809,900,000

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

2

ෙකොළඹ

මහ ෙකොළඹ අපජල කළමනාකරණ ව ාපෘතිය

2005-2013 කාලය තුළ අවසන් කළ පධාන මළාපවහන ව ාපෘති

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක සභා
අවස්ථාෙව් දී 102 වන ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන සඳහා පහත
සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)
අංකය

දිස්තික්කය

ව ාපෘතිය

(The Chairman)

ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය?
1

විසල් ෙකොළඹ (දකුණු ජල ෙපෝෂක)
පෙද්ශෙය් මළාපවහන පද්ධතිය

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

2

පතිසංස්කරණය හා වෘද්ධිකරණය
ෙකොළඹ මළාපවහන පද්ධතිය

Aye.

3

පතිසංස්කරණය (උතුරු ජල ෙපෝෂක)
ජල්තර නිවාස ෙයෝජනා කමෙය්

ෙකොළඹ

4

මළාපවහන පද්ධතිය
රත්මලාන සුනාමි නිවාස ෙයෝජනා

5

කමෙය් මළාපවහන පද්ධතිය
නාවින්න ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංස්ථාව
සඳහා මළාපවහන පිරිපහදු පද්ධතිය

6

ෙකොළඹ,ගම්පහ

ජාඇල/ඒකල සහ රත්මලාන/ෙමොරටුව
අප ජලය බැහැර කිරීෙම් ව ාපෘතිය

7

මහනුවර

පල්ෙල්කැෙල් කර්මාන්ත උද ානෙය්

8

ගාල්ල

මළාපවහන පද්ධතිය
හික්කඩුව ෙවරළ ආශිත කලාපෙය්
මළාපවහන ව ාපෘතිය

“102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 653,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(Hon. Members)

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

වැඩ සටහන 01 - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පාග්ධන වියදම් සඳහා
පතිපාදනය රුපියල් 1,809,900,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන්
සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
(මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය්
අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් පාග්ධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය
රු. 1,000,000,000 කින් වැඩි කිරීමයි.)
ව ාපෘතිය 02

- අමාත ාංශ
පරිපාලන
ව ාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි පාග්ධන
වියදම් වැඩි කළ යුතු ය.
උප ව ාපෘතිය 09 - ෙගොවිජන හා කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය
වැය විෂයය 2201 - රාජ ආයතන - රු. 1,000,000,000

“102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.1,809,900,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත්
කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
102
වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන්උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

“தைலப் 102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
அதிகாிக்கப்பட்ட
பா
1,809,900,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01
லதனச் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the increased sum of Rs. 1,809,900,000, for Head
102, Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.
Head 102, Programme 01, Capital Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 1,100,000,000
“102 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 1,100,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
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238 වන ශීර්ෂය .- රාජ මූල පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.52,130,000
“238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.52,130,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.1,450,000
“238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.1,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

102 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,100,000,000

239 වන ශීර්ෂය .- විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

லதனச்

“தைலப் 102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 1,100,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,100,000,000
Question, "That the sum of Rs. 1,100,000,000 for Head 102,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 102, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

237 වන ශීර්ෂය .- ජාතික කමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.66,180,000
“237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.66,180,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.38,130,000

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.174,900,000
“239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.174,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන

ලදී.
தைலப் 237.- ேதசிய திட்டமிடல் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 66,180,000
“தைலப்
237,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
66,180,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 38,130,000

லதனச்

“தைலப் 237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 38,130,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

“ 237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 38,130,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

தைலப் 238.- அரசிைறக் ெகாள்ைக திைணக்களம்

237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 52,130,000
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“தைலப்
238,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
52,130,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,450,000

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,450,000
Question, "That the sum of Rs. 1,450,000, for Head 238,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put
and agreed to.
Head 238, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

லதனச்

“தைலப் 238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 1,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 239.- ெவளிநாட்
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வளங்கள் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 174,900,000
“தைலப்
239,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
174,900,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

HEAD 237. - DEPARTMENT OF NATIONAL PLANNING
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 66,180,000
Question, "That the sum of Rs. 66,180,000, for Head 237,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 237, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 239. - DEPARTMENT OF EXTERNAL RESOURCES
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 174,900,000
Question, "That the sum of Rs. 174,900,000, for Head 238,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 238, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන
වියදම, රු. 26,780,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச்
ெசல
பா 26,780,000
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 26,780,000

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක සභා
අවස්ථාෙව් දී 239 වන ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන සඳහා පහත
සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 38,130,000
Question, "That the sum of Rs. 38,130,000, for Head 237,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 237, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 238. - DEPARTMENT OF FISCAL POLICY
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 52,130,000

Question, "That the sum of Rs. 52,130,000, for Head 238,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 238, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Aye.
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

වැඩ සටහන 01 - ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පාග්ධන වියදම්
සඳහා පතිපාදනය රු. 3,026,780,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන්
සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
(මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය්
අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් පාග්ධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය
රුපියල් 3,000,000,000 කින් වැඩි කිරීමය.)
ව ාපෘතිය 01

-

උප ව ාපෘතිය 05 වැය විෂයය 2204 -

විෙද්ශ
මුල යන
එකතු
කිරීම,
සම්බන්ධීකරණය හා කළමනාකරණය
කිරීෙම් ව ාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් පහත
සඳහන් පරිදි පාග්ධන වියදම් වැඩි කළ
යුතු ය.
ෙලෝක ආහාර සංවිධානෙය් සහල් ආධාර
සැපයීම
විෙද්ශයන්ට මාරු කිරීම
රු. 3,000,000,000 කින්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

“239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
වැඩි කරන ලද රු. 3,026,780,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත්
කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන්උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

“தைலப் 239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
அதிகாிக்கப்பட்ட
பா
3,026,780,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the increased sum of Rs. 3,026,780,000, for Head
239, Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.
Head 239, Programme 01, Capital Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.
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ව ාපෘතිය 01

- අය වැය සම්පාදන හා පතිපත්ති
ව ාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන්
පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි කළ යුතු
ය.
වැය විෂයය 1406 - කල්බදු සඳහා වූ ෙපොලී ෙගවීම්
රු. 2,000,000,000 කින්

“240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.3,179,480,000 ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
සංෙශෝධිතාකාරෙයන්
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

“தைலப்
240,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
அதிகாிக்கப்பட்ட
பா
3,179,480,000
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

240 වන ශීර්ෂය .- ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.1,179,480,000
தைலப் 240.- ேதசிய வர ெசல த் திட்டத் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 1,179,480,000
HEAD 240. - DEPARTMENT OF NATIONAL BUDGET
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,179,480,000

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

Question, "That the increased sum of Rs. 3,179,480,000, for Head
240, Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the
Schedule" put and agreed to.
Head 240, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 1,862,940,000
“240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු 1,862,940,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක සභා
අවස්ථාෙව් දී 240 වන ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන සඳහා පහත
සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,862,940,000

லதனச்

(The Chairman)

ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

“தைலப் 240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 1,862,940,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

වැඩ සටහන 01 - ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම්
සඳහා පතිපාදනය රු. 3,179,480,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන්
සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
(මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය්
අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා
පතිපාදනය රුපියල් 2,000,000,000කින් වැඩි කිරීමය.)

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,1862,940,000
Question, "That the sum of Rs. 1,862,940,000 for Head 240,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put
and agreed to.
Head 240, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන
වියදම, රු.30,451,480,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 30,451,480,000
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 30,451,480,000

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

3328

தைலப்
240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the decreased sum of Rs. 27,300,000,000, for Head
240, Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the
Schedule" put and agreed to.
Head 240, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක සභා
අවස්ථාෙව් දී 240 වන ශීර්ෂෙය් 02 වන වැඩසටහන සඳහා පහත
සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන
වියදම, රු.55,010,300,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச்
ெசல
பா 55,010,300,000
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 55,010,300,000

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය?

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක සභා
අවස්ථාෙව්දී 240 වන ශීර්ෂෙය් 02 වන වැඩසටහන සඳහා පහත
සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

සභාපතිතුමා

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:

(தவிசாளர் அவர்கள்)

தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

(The Chairman)

ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය?
වැඩ සටහන 02
- සංවර්ධන වැඩසටහන - රුපියල් 27,300,000,000
දක්වා පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා පතිපාදනය අඩු කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ
යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ගරු මන්තීවරු

(මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය්
අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා
පතිපාදනය, රුපියල් 3,151,480,000කින් අඩු කිරීමය.)

Aye.

ඉහත සංෙශෝධනයට අනුව පුනරාවර්තන වියදම් අඩුවන අතර ඒ
අනුව ව ාපෘතිය 02 - පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා
වගකීම් ව ාපෘතිය යටෙත් 1702 අනෙප්ක්ෂිත ෙසේවා වැය විෂයෙයහි
රුපියල් 27,300,000,000 වනු ඇත. එම පතිපාදනය එම ව ාපෘතිය
යටෙත්ම අය වැය ෙයෝජනාවකට ද පතිපාදන සලසමින් පහත පරිදි
අයිතමයන් අතර ෙබදා ෙවන්ෙකෙර්.
වැය විෂයය 1702 - අනෙප්ක්ෂිත ෙසේවා
අයිතමය

ව ාපෘති විස්තරය

01 - වැටුප් සහ ජීවන වියදම් දීමනාව
02 - අෙනකුත් විවිධ අවශ තා

පතිපාදන රුපියල්
17,300,000,000
10,000,000,000

“240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 27,300,000,000ක අඩු කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන්උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුය
යි නිෙයෝග කරන ලදී.
“தைலப்
240,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
குைறக்கப்பட்ட
பா
27,300,000,000
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

"වැඩසටහන
02
සංවර්ධන
වැඩසටහන
රුපියල්
34,511,780,000 කින් මූලධන වියදම් සඳහා පතිපාදන අඩු කිරීෙමන්
සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
(මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය්
අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් මූලධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය
රුපියල් 20,498,520,000 කින්අඩු කිරීමය.)
ඉහත සංෙශෝධනයට අනුව ව ාපෘතිය 02 පරිපූරක සහාය ෙසේවා
සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය පාග්ධන වියදම් - වැය විෂයය
2503 අනෙප්ක්ෂිත ෙසේවා යටෙත් අයිතම අංක 05 යටෙත් සළසා තිබූ
පතිපාදන පමාණය වූ රුපියල් 30,000,000,000 රුපියල්
3,194,601,000 ෙලස සහ අයිතම 03 මූල කරණය 13 යටෙත් සලසා
තිබූ පතිපාදන පමාණය වූ රුපියල් 1,000,000,000 රුපියල්
7,306,879,000 ෙලස පහත පරිදි සංෙශෝධනය විය.
වැය විෂයය 2503 - අනෙප්ක්ෂිත ෙසේවා
අයිතමය

ව ාපෘති විස්තරය

පතිපාදන රුපියල්

03 - විෙද්ශාධාර ආශිත වියදම්, මූල කරණ 13

7,306,879,000

05 - ෙවනත් අනෙප්ක්ෂිත ෙගවීම්

3,194,601,000''

3329

පාර්ලිෙම්න්තුව

3330

“240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.34,511,780,000ක අඩු කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත්
කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

243 වන ශීර්ෂය .- සංවර්ධන මූල ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන
වියදම, රු.497,400,000

“தைலப் 240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
குைறக்கப்பட்ட
பா
34,511,780,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

“243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.497,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

தைலப்
240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

Question, "That the decreased sum of Rs. 34,511,780,000, for Head
240, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.700,000

Head 240, Programme 02, Capital Expenditure, as amended ordered
to stand part of the Schedule.

241 වන ශීර්ෂය .- රාජ ව ාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව

“243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
සඳහා රු.700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.45,660,000

243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

“241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.45,660,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.2,147,390,000

241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

“243 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.2,147,390,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.7,500,000

243 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

“241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.7,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

242 වන ශීර්ෂය .- කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.36,250,000
“242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.36,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

244 වන ශීර්ෂය .- ෙවළඳ සහ ආෙයෝජන පතිපත්ති
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන
වියදම, රු.759,225,000
“244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.759,225,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.6,200,000

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.2,400,000

“244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.6,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.2,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
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245 වන ශීර්ෂය .- රාජ මුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.386,000,000

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන
වියදම, රු.437,150,000

“247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.386,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.437,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.2,300,000
“245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.2,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

246 වන ශීර්ෂය .- ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන
වියදම, රු.1,782,800,000
“246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.1,782,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 240,000,000

247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

248 වන ශීර්ෂය .- සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන
වියදම, රු.504,600,000
“248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.504,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.357,500,000
“248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.357,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

249 වන ශීර්ෂය.- භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන
වියදම, රු.24,308,500,000
“249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.24,308,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

“246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 240,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.37,270,000,000

246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

“249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.37,270,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

247 වන ශීර්ෂය .- ශී ලංකා ෙර්ගුව

249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන
වියදම, රු.1,582,800,000

02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.649,000,000

“247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.1,582,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“249 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.649,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

249 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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250 වන ශීර්ෂය .- රාජ ගිණුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.37,085,000
“250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.37,085,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතු”ය
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.5,200,000
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280 වන ශීර්ෂය.- ව ාපෘති කළමනාකරණ සහ අධීක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.77,975,000
“280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.77,975,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

“250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.5,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.20,200,000

250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

“280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.20,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

251 වන ශීර්ෂය .- තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.266,850,000
“251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.266,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.40,360,000
“251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු .40,360,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

252 වන ශීර්ෂය.- ජනෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

296 වන ශීර්ෂය.- ආනයන සහ අපනයන පාලන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.44,720,000
“296 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.44,720,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
296 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම.රු.8,800,000
“296 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.8,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

01 වන වැඩසටහන .- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.659,700,000
“252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.659,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

296 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.13,390,000

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.650,000,000

“323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.13,390,000ක මුදල උපෙල්ඛනය ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.650, 000, 000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.650,000

323 වන ශීර්ෂය.- නීති කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
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“323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

324 වන ශීර්ෂය.- කළමනාකරණ විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.26,675,000
“324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.26,675,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.1,600,000
“324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.1,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

329 වන ශීර්ෂය.- ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.31,230,000
“329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.31,230,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.6,000,000
“329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.6,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
தைலப் 241.- ெபா த் ெதாழில்

யற்சிகள் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 45,660,000
“தைலப்
241,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
45,660,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
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தைலப்
241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 7,500,000

லதனச்

“தைலப் 241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 7,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 242.-

காைமத் வ ேசைவகள் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 36,250,000
“தைலப்
242,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
36,250,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 2,400,000

லதனச்

“தைலப் 242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 2,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 243.- அபிவி த்தி நிதித் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 497,400,000
“தைலப்
243,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
497,400,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 700,000

லதனச்

“தைலப் 243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 2,147,390,000

லதனச்
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“தைலப் 243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 2,147,390,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 244.- வியாபார மற் ம் தலீட் க் ெகாள்ைகத்
திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 759,225,000
“தைலப்
244,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
759,225,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 6,200,000

லதனச்

“தைலப் 244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 6,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 245.- ெபா

நிதித் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா
437,150,000
“தைலப்
245,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
437,150,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 2,300,000

லதனச்

“தைலப் 245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 2,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 246.- உள்நாட்

இைறவாித் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 1,782,800,000
“தைலப்
246,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
1,782,800,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
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தைலப்
246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 240,000,000

லதனச்

“தைலப் 246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 240,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 247.- இலங்ைகச் சுங்கம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 1,582,800,000
“தைலப்
247,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
1,582,800,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 386,000,000

லதனச்

“தைலப் 247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 386,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 248.- ம வாித் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 504,600,000
“தைலப்
248,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
504,600,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 357,500,000

லதனச்

“தைலப் 248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 357,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 249.- திைறேசாிச் ெசயற்பா கள் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 24,308,500,000
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“தைலப்
249,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
24,308,500,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 37,270,000,000

லதனச்

“தைலப் 249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 37,270,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 649,000,000

லதனச்

“தைலப் 249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 649,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 250.- அரச கணக்குகள் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 37,085,000
“தைலப்
250,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
37,085,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 5,200,000

லதனச்

“தைலப் 250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 5,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 251.-மதிப்பீட் த் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 266,850,000
“தைலப்
251,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
266,850,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 40,360,000
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லதனச்

“தைலப் 251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 40,360,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 252.- ெதாைக மதிப் , ள்ளிவிபரத் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 659,700,000
“தைலப்
252,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
659,700,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 650,000,000

லதனச்

“தைலப் 252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 650,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 280.- க த்திட்ட காைமத் வ மற் ம் கண்காணிப் த்
திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 77,975,000
“தைலப்
280,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
77,975,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 20,200,000

லதனச்

“தைலப் 280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 20,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 296.- இறக்குமதி, ஏற் மதிக் கட் ப்பாட் த்
திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 44,720,000
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“தைலப்
296,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
44,720,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
296, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 8, 800,000

லதனச்

“தைலப் 296, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 8, 800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
296, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 323.- சட்ட அ

வல்கள் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 13,390,000
“தைலப்
323,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
13,390,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 650,000

லதனச்

“தைலப் 323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 324.-

காைமத் வக் கணக்காய் த் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 26,675,000
“தைலப்
324,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
26,675,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,600,000
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தைலப் 329.- தகவல் ெதாழி

ட்ப

காைமத் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 31,230,000
“தைலப்
329,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
31,230,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 6,000,000

லதனச்

“தைலப் 329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 6,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
HEAD 241. - DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 45,660,000
Question, "That the sum of Rs. 45,660,000, for Head 241,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 240, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 7,500,000
Question, "That the sum of Rs. 7,500,000, for Head 241,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 241, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 242. - DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 36,250,000
Question, "That the sum of Rs. 36,250,000, for Head 242,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 242, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

லதனச்
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
2,400,000

“தைலப் 324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 1,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 2,400,000, for Head 242,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

தைலப்
324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Head 242, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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HEAD 243. - DEPARTMENT OF DEVELOPMENT FINANCE
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 497,400,000
Question, "That the sum of Rs. 497,400,000, for Head 243,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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Question, "That the sum of Rs. 2,300,000, for Head 245,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 245, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 246. - DEPARTMENT OF INLAND REVENUE
Head 243, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 700,000
Question, "That the sum of Rs. 700,000, for Head 243, Programme
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,782,800,000
Question, "That the sum of Rs. 1,782,800,000, for Head 246,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 246, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 243, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 240,000,000
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,147,390,000
Question, "That the sum of Rs. 2,147,390,000, for Head 243,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 240,000,000, for Head 246,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 246, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 243, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 247. - SRI LANKA CUSTOMS
HEAD 244. - DEPARTMENT OF TRADE AND INVESTMENT
POLICY

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
1,582,800,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 759,225,000

Question, "That the sum of Rs. 1,582,800,000, for Head 247,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 759,225,000, for Head 244,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 244, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 6,200,000

Head 247, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
386,000,000
Question, "That the sum of Rs. 386,000,000, for Head 247,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 6,200,000, for Head 244,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 247, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 244, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 248. - DEPARTMENT OF EXCISE

HEAD 245. - DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
437,150,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
504,600,000
Question, "That the sum of Rs. 504,600,000, for Head 248,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 437,150,000, for Head 245,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 248, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 245, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
357,500,000

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
2,300,000

Question, "That the sum of Rs. 357,500,000, for Head 248,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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Head 248, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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Question, "That the sum of Rs. 40,360,000, for Head 251,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

HEAD 249. - DEPARTMENT OF TREASURY OPERATIONS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
24,308,500,000

Head 251, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 252. - DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS

Question, "That the sum of Rs. 24,308,500,000, for Head 249,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
659,700,000

Head 249, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 659,700,000, for Head 252,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
37,270,000,000

Head 252, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 37,270,000,000, for Head 249,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
650,000,000

Head 249, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure, Rs.
649,000,000
Question, "That the sum of Rs. 649,000,000, for Head 249,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 249, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 650,000,000, for Head 252,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 252, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 280. - DEPARTMENT OF PROJECT MANAGEMENT
AND MONITORING
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
77,975,000

HEAD 250. - DEPARTMENT OF STATE ACCOUNTS

Question, "That the sum of Rs. 77,975,000, for Head 280,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
37,085,000

Head 280, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 37,085,000, for Head 250,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure, Rs.
20,200,000

Head 250, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 20,200,000, for Head 280,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
5,200,000

Head 280, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 5,200,000, for Head 250,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

HEAD 296. - DEPARTMENT OF IMPORT AND EXPORT
CONTROL

Head 250, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 251. - DEPARTMENT OF VALUATION
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
266,850,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
44,720,000
Question, "That the sum of Rs. 44,720,000, for Head 296,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 296, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 266,850,000, for Head 251,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
8,800,000

Head 251, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 8,80,000, for Head 296, Programme
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
40,360,000

Head 296, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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HEAD 323. - DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS
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පළමුවන උපෙල්ඛනය
தலாம் அட்டவைண
FIRST SCHEDULE

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
13,390,000

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
Question, "That the sum of Rs. 13,390,000, for Head 323,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 323, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
650,000

Question, "That the sum of Rs. 650,000, for Head 323, Programme
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.

Head 323, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 324. - DEPARTMENT OF MANAGEMENT AUDIT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
26,675,000
Question, "That the sum of Rs. 26,675,000, for Head 324,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 324, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

"2014 වර්ෂය සඳහා වූ විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් පළමුවන
උපෙල්ඛනෙය්
18 පිටුෙව් 16 වන ෙප්ළිෙය් සඳහන් වරාය හා මහාමාර්ග අමාත ාංශය යන
වචන ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත ාංශය යන
වචන ෙයදීෙමන්; සහ
19 පිටුෙව් 1 වන ෙප්ළිෙය් සඳහන් වරාය හා මහාමාර්ග අමාත වරයා යන
වචන ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත වරයා යන
වචන ෙයදීෙමන් සංෙශෝධනය කළ යුතු ය."[අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන
හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

පළමුවන
උපෙල්ඛනය,
සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,
පනත්
ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
தலாம் அட்டவைண தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
First Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ෙදවන උපෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
1,600,000

இரண்டாம் அட்டவைண சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Second Schedule ordered to stand part of the Bill.

Question, "That the sum of Rs. 1,600,000, for Head 324,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

ෙතවන උපෙල්ඛනය

Head 324, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 329. - DEPARTMENT OF INFORMATION
TECHNOLOGY MANAGEMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
31,230,000
Question, "That the sum of Rs. 31,230,000, for Head 329,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 329, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs.
6,000,000
Question, "That the sum of Rs. 6,000,000, for Head 329,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 329, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

ன்றாம் அட்டவைண
THIRD SCHEDULE

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

"2014 වර්ෂය සඳහා වූ විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙතවන
උපෙල්ඛනෙය් 50 වන පිටුෙව් 5 වන ෙප්ළිෙය් සඳහන් අනුකමික අංක 35 හි
සඳහන් වරාය හා මහාමාර්ග අමාත වරයා යන වචන ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට
මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත වරයා යන වචන ෙයදීෙමන් සංෙශෝධනය
කළ යුතු ය."[අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා
ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

ෙතවන
උපෙල්ඛනය,
සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,
පනත්
ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
ன்றாம் அட்டவைண தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Third Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill.
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කල් තබන ලද 2 වන වගන්තිය (2014 මුදල් වර්ෂය
සඳහා විසර්ජන)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා "පනත් ෙකටුම්පත,
දැන් සංෙශෝධිතාකාරෙයන්
තුන්වන වර කියැවිය යුතුය"යි
ෙයෝජනා කරනවා.

POSTPONED CLAUSE 2.- [Appropriation for financial year, 2014]

පශ්නය විමසන ලදී.
කටහඬවල් අනුව " පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව කථානායකතුමා
විසින් පකාශ කරන ලදී.

ஒத்திைவக்கப்பட்ட வாசகம் 2.- (நிதியாண்
இற்கான நிதி ஒ க்கீ )

2014

සම්මත කරන ලද සංෙශෝධන:
ெசய்யப்பட்ட தி த்தங்கள்:
Amendments made:

"(1) 2014 වර්ෂෙය් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් 1 වන පිටුෙව් ෙදවන
වගන්තිෙය් 11 සහ 12 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න.'රුපියල් බිලියන එක් දහස් පන්සිය අනූඅටයි මිලියන ෙදසීය පනස් ෙදකයි
පන්ලක්ෂ දහඅට දහසක් විය යුතු ආණ්ඩුෙව්'
(2)
19 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න.'බිලියන එක් දහස් ෙදසිය හැත්තෑ අටක් ෙනොඉක්මවන ෙසේ, ආණ්ඩුව'

வினா வி க்கப்பட்ட .
குரல்களின்ப "ஆம்" ேமேலாங்கிற்
அறிவித்தார்கள்.

என சபாநாயகர் அவர்கள்

Question put.
MR. CHAIRMAN., having collected the Voices, declared that the
“Ayes" had it.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Divide!
පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව
155 : විරුද්ධව 60 යනුෙවන් - ෙබදුෙණ්ය.

(3)
2 වන පිටුෙව් ෙදවන වගන්තිෙය් 6 වන ෙප්ළිෙය් සිට 8 වන ෙප්ළිය
දක්වා ඇති ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළත්ව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න.-

பாரா மன்றம் 43ஆம் நிைலக் கட்டைளப்ப பிாிந்த : சார்பாக
155; எதிராக 60.
The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 155;
Noes 60.

'(2) (1) වන උප වගන්තිෙය් සඳහන් කළ රුපියල් බිලියන එක් දහස්
පන්සිය අනූඅටයි මිලියන ෙදසීය පනස් ෙදකයි පන්ලක්ෂ දහඅට
දහසක් වූ මුදල, ෙම් පනෙත් පළමුවන උපෙල්ඛනෙය්'."

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන්වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.

[අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා
ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

කල් තබන ලද 2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත්
ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
ஒத்திைவக்கப்பட்ட
2ஆம்
வாசகம்
தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
பகுதியாக
இ க்க
ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Postponed Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.

කල් තබන ලද 3 සිට 10 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ஒத்திைவக்கப்பட்ட 3ஆம் வாசகத்தி
ந் 10ஆம் வாசகம் வைர
சட்ட லத்தின்
பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Postponed Clauses 3 to 10 ordered to stand part of the Bill.

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙසෝදුපත්වල
මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ සමාන ෙදෝෂ නිවැරදි කර ගැනීම
සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවසර ෙදන
ෙලස ඉල්ලා සිටිමි.

அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம்
ைற
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 2 සිට 10 දක්වා ෙයෝජනා
අනුමත කිරීම. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත තුමා.

නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත :
නියමය

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் :
கட்டைள
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති අංක
1837/29 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.12.18 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු
පනත : නිෙයෝගය

ைற க மற் ம் விமான நிைலய
அபிவி த்தி அற ட் ச் சட்டம் : கட்டைள
PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY
ACT: ORDER
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු පනෙත්
3 වැනි වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් වරාය හා ගුවන්
ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, ෙනොවැම්බර් 22 දිනැති අංක 1837/46
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.12.18 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : නියමය
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டம் : கட்டைள
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පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත :
නිෙයෝගය

இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டம்:
கட்டைள
SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT:
ORDER

I
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14(1) වැනි
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත වරයා විසින් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත වරයාෙග් එකඟත්වය
ඇතිව පනවන ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති අංක 1837/30 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.12.18 දින ඉදිරිපත් කරන
ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER

II
I
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:

ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:

"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු, 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති අංක 1837/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.12.18 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.

"1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14(1) වැනි
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත වරයා විසින් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත වරයාෙග් එකඟත්වය
ඇතිව පනවන ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති අංක 1837/31 දරන අති
විෙශේෂගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.12.18 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.

(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

II
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු, 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර් 16 දිනැති අංක 1836/41 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළකරනු ලැබ, 2013.12.18 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ෙද්ශීය ආදායම් පනත : ෙයෝජනාව

உண்ணாட்

இைறவாிச் சட்டம் : தீர்மானம்

INLAND REVENUE ACT: RESOLUTION
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

"2013.12.05 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, ආදායම් මත වූ බදු සම්බන්ධෙයන්
ද්විත්ව බදුකරණය වැළැක්වීම සහ බදු පැහැරහැරීම වැළැක්වීම සඳහා ශී
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සහ බහෙර්න්
රාජධානිෙය් ආණ්ඩුව අතර, 2011 ජූනි මස 24 වැනි දින ඇතිකරගත්
ගිවිසුම, 2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 97(1)(අ) වැනි
වගන්තිය යටෙත් අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.

3354

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීවරුනි, දින 24ක කාල පරාසයක් පුරාවට
සාමාන ෙයන් දක්නට ලැෙබනවාට වඩා උණුසුම් වාද
විවාදවලින්, විවිධ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම්වලින් පසුව 2014
වර්ෂෙය් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරමින් අය වැය
විවාදය සමාප්ත කරන්නටයි අප දැන් සූදානම් වන්ෙන්.

(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ෙර්ගු ආඥාපනත : ෙයෝජනාව

சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் : தீர்மானம்
CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
" (235 වැනි අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත්
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් වූ 2013.12.19 දින ඉදිරිපත් කරන
ලද, ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
(2013 ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති අංක 1837/25 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතය)
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ආනයන සහ අපනයන (පාලන) පනත :
නිෙයෝග

ஏற் மதிகள், இறக்குமதிகள்
(கட் ப்பாட் ச்) சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள்
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT:
REGULATIONS
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සහ 1969 අංක 1 දරන
ආනයන සහ අපනයන (පාලන) පනෙත් 4(3) වැනි වගන්තිය සහ 14 වැනි
වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එම පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය යටෙත්
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති අංක
1837/41 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.12.19 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අප රෙට් මූල ක්ෙෂේතෙය් වැඩිදියුණුව ෙවනුෙවන් ඵලදායී
අදහස් හා ෙයෝජනා රාශියක්ම පක්ෂ, විපක්ෂ සියලුම ගරු
මන්තීවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද බව මාෙග් හැඟීමයි. මුදල්
හා කමසම්පාදන අමාත වරයා වශෙයන් අය වැය ෙල්ඛනය ෙමම
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාට පථමෙයන්ම මාෙග් ස්තුතිය හිමි විය යුතුයි.
2014 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවලින් ෙතෝරා ගත්
අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙය් හා විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීතුමන්ලාෙගන්
සමන්විතව ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත තුමාෙග්
සභාපතිත්වෙයන් පත් කරන ලද පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක
සභාව විසින් කරන ලද මහඟු කාර්යය ෙවෙසසින් සඳහන් කළ
යුතු කාෙලෝචිත ෙමන්ම යහපත් පවණතාවක් බව ෙනොඅනුමානයි.
ඉදිරිෙය්දී ද මීටත් වඩා පුළුල් වශෙයන් ෙමවැනි කියාදාමයන්ට
ෙයොමු වීම තුළින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පූර්ණ හා සකීය දායකත්වය
රටට ලබා දිය හැකි බව මාෙග් විශ්වාසයයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමාටත්, මුලාසනෙය් කටයුතු ෙමෙහය වීමට මට
විෙශේෂෙයන් සහාය වූ සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාටත්,
මන්තීතුමියන්ටත් මාෙග් හෘදයාංගම කෘතඥතාව පළ කිරීමට මම
අමතක ෙනොකරමි. ගරු අගාමාත තුමා, ගරු සභානායකතුමා, ගරු
ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා සහ ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමා
වැඩි කාලයක් සභාව තුළ රැඳී සිටිමින් ලබා දුන් උපරිම
සහෙයෝගය ෙවනුෙවන් මාෙග් කෘතෙව්දී ස්තුතිය පිරිනමනවා.
සෑම විවාද දිනයකම ඊට සහභාගී ෙවමින් ඵලදායී ෙලස අදහස්
දැක්වූ ගරු අමාත තුමන්ලා, නිෙයෝජ අමාත තුමන්ලා සහ
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විරුද්ධ පක්ෂෙය් සියලුම ගරු
මන්තීතුමන්ලා දැක්වූ උපරිම දායකත්වය ෙවනුෙවන් මාෙග්
කෘතඥතාව පළ කිරීමට මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක් කාරණයක් පිළිබඳව සියලුම
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු කරවීමට මම
කැමැත්ෙතමි. අත්හදා බැලීෙම් පදනමින් ෙමවර අය වැය කාරක
සභා අවස්ථා විවාදයන් සජීවී ෙලස විකාශනය කිරීමට පක්ෂ
නායකයන්ෙග් ද එකඟතාව ඇතිව මා පියවර ගත්තා. එෙහත් ගරු
මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක් ෙමම ගරු සභාෙව් ෙගෞරවයට හානි
වන ෙලසත්, විවිධ තරාතිරම් දරන පුද්ගලයන්ට අසාධාරණ,
අසත සහ පදනම් විරහිත ෙචෝදනා එල්ල කරමින් හා අපහාස වන
ආකාරයට කටයුතු කරනු ලැබූ අවස්ථාද මා හට නිරීක්ෂණය විය.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් චිරාත් කාලයක සිට පැවත එන සම්පදායන්,
පරිචයන් සහ ස්ථාවර නිෙයෝගවල විධිවිධානයන්ට අනනුකූල
ෙනොවන අයුරින් සභා ගර්භෙය්දී වාද විවාදවලට මනා සංයමයකින්
යුතුව සහභාගි වීමට ගරු මන්තීතුමන්ලා වග බලා ෙනොගන්ෙන්
නම්, ඉදිරිෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයන් සජීවී ෙලස විකාශනය
කිරීම පිළිබඳව නැවත වරක් සිතා බලා කටයුතු කිරීමට සිදු වනවා.
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අෙනක් කාරණය නම් ගරු ඇමතිවරුන්ෙග් හා ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙය් හා විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් මීට වඩා
වැඩි සහභාගිත්වයක් මා අෙප්ක්ෂා කරනවා. එබැවින් ලබන
වසෙර්දී අය වැය විවාද ෙහෝ ෙවනත් විවාද ෙහෝ ෙවනුෙවන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාවන් තුළ දී එකී
ව වස්ථාදායක වැඩ කටයුතුවලට මීට වඩා පමුඛතාවක් ලබා
ෙදමින් සියලුම ගරු ඇමතිවරුන් සහ ගරු මන්තීවරුන් පක්ෂ
විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව තමන්ට හැකි උපරිම සකිය
දායකත්වය ලබා ෙදනු ඇතැයි මම අෙප්ක්ෂා කරනවා.
ෙමම කාල සීමාව තුළ දී විෙශේෂෙයන්ම සභාෙව් කටයුතු
ෙමෙහයවීමට වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු
කරමින් මට
සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් කටයුතු කළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ
ෙල්කම්තුමා, නිෙයෝජ
මහ ෙල්කම්තුමා, සහකාර මහ
ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු ෙල්කම් මණ්ඩලයට මාෙග් හද පිරි ස්තුතිය පුද
කරනවා. ෙව්තධාරි, හැන්සාඩ්, පරිපාලන, ව වස්ථාදායක ෙසේවා,
ආහාර පාන හා ගෘහ පාලන ෙසේවා, සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු,
මුදල් හා සැපයුම්, ෙතොරතුරු පද්ධති කළමනාකරණ යන
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල පධානින්, පුස්තකාලය, පර්ෙය්ෂණ අංශය,
කථා පරිවර්තක අංශය සහ සභා ෙල්ඛන කාර්යාලය භාර අංශ
පධානින් ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුම නිලධාරි
මහත්ම මහත්මීන්ට ඔවුන්ෙග් කැප වීම ෙවනුෙවන් මාෙග් අවංක
ස්තුතිය පිරිනැමීම මාෙග් යුතුකමක් ෙලස මම සලකනවා.
ගරු සභානායකතුමාෙග්, ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමාෙග් සහ ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙග්
ෙල්කම්තුමන්ලාටත්, මුදල් අමාත ාංශය ඇතුළු අෙනකුත් සියලුම
අමාත ාංශවල ෙල්කම්තුමන්ලාටත් ඔවුන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩලවල
සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ටත් මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමාෙග්, ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමාෙග් සහ මාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු එම
කාර්ය මණ්ඩලවල මහත්ම මහත්මීන්ටත් මාෙග් ස්තුතිය පුද
කරනවා.
රජෙය් මුදණාලයාධිපතිතුමා ඇතුළු ඔහුෙග් කාර්ය මණ්ඩලය,
පාර්ලිෙම්න්තු ෙපොලීසිය, තැපැල් කාර්යාලය, ලංකා බැංකුව සහ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෛවද
මධ ස්ථානය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය යනාදී
පාර්ලිෙම්න්තුවට අනුබද්ධිත ආයතනවල සියලුම නිලධාරි මහත්ම
මහත්මීන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරනවා.
මුදිත හා විද ත් සියලුම මාධ ෙව්දී මහත්ම මහත්මීන්ෙග්
ෙසේවය ස්තුති පූර්වකව අගය කරනවා. ස්තුති කළ යුතු එෙහත්
ෙමහි සඳහන් ෙනොවූ යම් ෙකෙනක් ෙව් නම් ඒ සෑම ෙකනකුටම
මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමන බව සඳහන් කරනවා.
රාජ මූල පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බව
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වන ව වස්ථාව පකාරව පත ක්ෂ
කරමින් අමාත ාංශ සඳහා අවශ මූල පතිපාදන ඇතුළත් සියලු
වැය ශීර්ෂ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද බව අප
කවුරුත් දන්නවා. ෙමෙලස ෙවන් කරන ලද මූල පතිපාදන ෙපොදු
ජනතා ෙක්න්දීය සංවර්ධනයක් ෙවනුෙවන් සියලුම මානව සම්පත්
සහ යටිතල පහසුකම්, නූතන තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ගනිමින්
පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්ද පෙසක ලා කටයුතු කිරීම පජාතන්තවාදී ජනතා
නිෙයෝජිතයන් ෙලස අප සැමෙග් පරම ෙමෙහවර බව මතක්
කිරීමට ද මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
අවසාන වශෙයන් සාමය, සතුට පිරි සුබ නත්තලක් පාර්ථනා
කරමින්, එළෙඹන්නා වූ 2014 නව වර්ෂය ඔබ සියලු ෙදනාටත්,
ෙම් රෙට් සමස්ත මහජනතාවටත් ෙසෞභාග පිරි වාසනාවන්ත නව
වසරක් ෙව්වායි මා ඉත සිතින් පාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.
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(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, 2014 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත
පිළිබඳ විවාදය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සහෙයෝගය දුන්
ඔබතුමාට, ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමාට, ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභා සභාපතිතුමාට, සභාපති මණ්ඩලයට මම
පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමම විවාදය සඳහා
ෙපෞද්ගලිකවම පැමිණ ෙමම විවාදෙය් ගුණාත්මකභාවය ඉහළ
මට්ටමකට ඔසවා තැබූ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් අපෙග් ස්තුතිය
පුද කරන්නට කැමැතියි.
ඉතාම දීර්ඝ කාල ෙව්ලාවක් ගත කරමින් අෙප් කටයුතු
සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ලබා දුන් සහෙයෝගය පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්,
හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ටත්,,
ෙභෝජනාගාර සම්බන්ධ සියලුම ෙසේවක සහ නිලධාරි මහත්ම
මහත්මීන්ටත්, ආරක්ෂක ෙසේවාවන්ටත්, පුස්තකාලෙය් සියලු
ෙදනාටමත්, ෙව්තධාරී මණ්ඩලයටත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ඇතුළු එතුමාෙග් කාර්ය
මණ්ඩලයටත්, මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, නිෙයෝජ
ෙල්කම්තුමා, අය වැය අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමිය ඇතුළු මුදල්
අමාත ාංශෙය් සියලු කාර්ය මණ්ඩලවලටත් අපි ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙමම කාරක සභා විවාදය නියාමනය කෙළේ
විපක්ෂය මඟිනුයි. ඒ නිසා විපක්ෂ නායකතුමා, විපක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා ඇතුළු එම කාර්ය මණ්ඩලයටත් අෙප් ස්තුතිය පුද
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් විවාදය නිසි ෙලස නියාමනය කිරීම
සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා විශාල ෙවෙහසක්
දැරුවා. ඒ නිසා එතුමාටත්, එතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයටත්,
සභානායක කාර්යාලෙය් කාර්ය මණ්ඩලයටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දි
ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය විවාදය
ජනතාව අතරට ෙගන ගිය සියලුම මුදිත හා විද ත් මාධ
ආයතනවලටත්, එම ආයතනවල
මාධ ෙව්දීන්ටත්
මාෙග්
ස්තුතිය පුද කරන්නට මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කී පරිදි අමාත ාංශ
ගණනාවක් පිළිබඳව විෙශේෂ කාරක සභාවක් ඔස්ෙසේ දීර්ඝ
වශෙයන් අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ සඳහා විශාල වශෙයන්
අමාත ාංශවල නිලධාරින් වාෙග්ම අමාත වරු සහභාගි වුණා.
සමහර විට මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගිත්වය අඩු වුණත් ඉතාම
ඵලදායී ෙලස ඒ කටයුත්ත ඉටු කර ගැනීමට අපට පුළුවන් වුණා. ඒ
සියලු ෙදනාටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය පළ කරනවා.
එෙමන්ම, තිස් පස් වසරකට වැඩි කාලයක් ෙසේවය කර විශාම
ගන්නා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පුස්තකාලයාධිපති සී. කුරුප්පු මහතා
විසින් කරන ලද විශිෂ්ට ෙසේවාව අගය කරමින් ඔහුෙග් විශාම දිවිය
සර්වපකාරෙයන්ම සාර්ථක ෙව්වායි පාර්ථනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ඇතුළු සියලු
ෙදනාටම සුබ නත්තලක් හා සුබ නව වසරක් ෙව්වායි පාර්ථනා
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

ගරු කථානායකතුමනි, අය වැයක් විවාද කරනෙකොට
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුෙව්ත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය්ත් අදහස් එනවා.

3357

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

ආර්ථික විෙශේෂඥයන්ෙග්, ෙවෙළඳ මණ්ඩලවල අදහස් එනවා.
මාධ ෙයන් අදහස් එනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම බැලුවාම අපි එකක්
මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ඒ තමයි ෙම් අය වැය විතරක් ෙනොෙවයි,
ඕනෑම අය වැයක් සාමාන ජනතාවට බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියන එක. ඒක ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙවන්න පුළුවන්, ඊට ඉස්ෙසල්ලා
අවුරුද්ෙද් ෙවන්න පුළුවන්, ලබන අවුරුද්ෙද් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ,
ජනතාවට ෙම් බර දරා ගන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන කාරණයයි. ඒ
නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැයක් ඉදිරිපත් කරනෙකොට ඒ කටයුතු
පරීක්ෂා කරන්න කාලයක් වුවමනායි. අවාසනාවකට වාෙග් ෙම්
අවුරුද්ෙද් ෙපොදු රාජ මණ්ඩලීය නායකයන්ෙග් රැස්වීම තිබුණු
නිසා අපට කාලය මදි වුණා. ඒ නිසා අපට ඒ සඳහා මුළු දවසම
ෙයොදවන්න වුණා. ලබන අවුරුද්ෙද් නම් අපට ඒක කරන්න බැරි
ෙවනවා. සාම්පදායික විධියට සවස් වරුව ඒ සඳහා ෙවන් කරෙගන
උෙද් වරුෙව් අනික් වැඩ කටයුතු කර ගන්න පුළුවන්. උෙද් වරුෙව්
තමන්ෙග් කථාවලට සූදානම් ෙවන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විරුද්ධ
පක්ෂෙය්ත් කථිකයන්ට අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි
මතක තියා ගන්න ඕනෑ, පාර්ලිෙම්න්තුවට පධාන කටයුතු ෙදකක්
තිෙබන බව. නීති සම්මත කිරීම එකක්.
අනික් එක තමයි මුදල් පාලනය. මුදල් පාලනය
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදන්න තමයි දහහත්වන ශත වර්ෂෙය්දී
එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුව සිවිල් යුද්ධයකට ගිෙය්. රජ්ජුරුවන්ෙග්
පාලනය ඉවත් කරලා දැම්මා. ඒ නිසා ඒ කටයුතු ටික කරන්න
තිෙබනවා. බදු වැඩි කිරීම, බදු අඩු කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, මුදල්
පරිහරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ෙම් සභාව තුළ
පරීක්ෂා කරන්න තිෙබනවා. එදා දහනවවන ශත වර්ෂෙය් ෙම්
වාෙග් අමාත ාංශ, සංගම්, computer system කියන ෙම් ෙමොකුත්
තිබුෙණ් නැහැ. අද ඒවා තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒ පරීක්ෂා කරන
කමෙව්දය දිහා බලන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අපට ෙම් committee
කමය ගැන පශ්න කිහිපයක් තිබුණා. අපට ඒ ගැන
සම්පූර්ණෙයන්ම සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් කටයුතු ගැනත්, ෙපොදු
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් කටයුතු ගැනත් ඒවාෙය්
සභාපතිවරුන්ට අපි වාර්තා කර තිෙබනවා. අනික් අතට මම
කියන්න ඕනෑ, ගරු සභානායකතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් කියා
කරපු අය වැය විෙශේෂ කමිටුෙවන් අපි යම්කිසි පතිඵලයක් දැක
තිෙබනවාය කියා. අපි ඒක තවත් දියුණු කරන්න ඕනෑ. මාසයකට
ඉස්ෙසල්ලා විසර්ජන පනෙත් අය වැය ඇස්තෙම්න්තු දමන්න
රජයට පුළුවන් නම්, ඒවා දිහා බලා ඇත්ත වශෙයන්ම රජයට
ලැෙබන නියම ආදායම් පමාණය ෙකොපමණද කියා අපට බලන්න
පුළුවන්. හුඟාක් වර්ෂවල රජය කියන ආදායම
ෙනොෙවයි
ලැෙබන්ෙන්. ඒක අඩු ෙවනවා. එතෙකොට අවුරුද්ද මැදදී තවත්
පියවර ගන්න ෙවනවා. අය වැය එන්න ඉස්ෙසල්ලා රජෙය්
ආදායම් මාර්ග දිහා බලනවා නම්, දැන් ෙකෙරන වියදම් දිහාත්
බලා අය වැය ඉදිරිපත් කළායින් පසුව වුවමනා අමාත ාංශ දිහා
බලන්න පුළුවන්.
අෙප් ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් ෙයෝජනා
කළා වාෙග්, මාසයකට ඉස්සර ෙවලා ෙමය පරීක්ෂා කරන්න
පටන්ගන්න අපට පුළුවන් නම්, එමඟින් තවත් ෙහොඳ පතිඵලයක්
ලැෙබනවා. එතෙකොට අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න ඉස්සර ෙවලා
ආදායම් ටික දිහා බැලුවාම අලුතින් එන ආදායම් සත යද නැද්ද
කියලා ඊළඟ දවස් කීපෙය්දී වාර්තා කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
කරන වැඩ කටයුත්ත මීටත් වඩා ෙහොඳට කරන්න අපට පුළුවන්
ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් කටයුතු සජීවීව
විකාශනය කරවීම ගැන අපි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම්
ගරු සභාෙව් ෙදපාර්ශ්වයම ෙවනුෙවනුයි මා කථා කරන්ෙන්. අපි
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ෙම් කටයුත්ත ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. මා දන්නා හැම
ෙකනකුම කිව්ෙව් ෙම් කටයුත්ත ෙහොඳයි කියලායි. එෙහත් ගරු
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව හැටියට ෙමහි අඩු පාඩු
තිෙබන්න පුළුවන්. අපි ෙමය එක් වරමයි කියාත්මක කෙළේ. ඒ
නිසා රීති මාලාව, සම්පදාය මාලාව හදන්න අපට බැරි වුණා. ගරු
කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ජනවාරි
මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වීමට ඉස්සර ෙවලා පක්ෂ නායකයන්
කැඳවලා, යම්කිසි ෙකොමිටියක් පත් කරලා, ඒ ගැන සාකච්ඡා
කරලා ඒ අනුව ජනවාරි මාසෙය්දී කියාත්මක ෙවමු කියලායි.
ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ෙමහි අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. ඒ නිසාම
සමහර විට ෙම් කටයුත්ත නතර වන්න පුළුවන්. අෙනක් රටවලත්
සජීව විකාශන කටයුත්ත කළාම ෙම් පශ්නය ඇති වුණා. අපි ෙම්
කටයුත්ත ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. ෙම් මුළු සභාවම එය
පිළිෙගන තිෙබනවා කියා මම කියන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, තවත් එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ.
බදු අඩු කිරීම ෙහෝ වැඩි කිරීම අය වැය කථාෙව් සඳහන් ෙවන්න
ඕනෑ. උප ෙල්ඛනෙයහි සඳහන් කරන එෙකන් වැඩක් නැහැ.
එතෙකොට අපි දැනුවත් වන්ෙන් ඊළඟ දවෙසේයි. මම නම් ඒ ගැන
කනගාටු වුණා. ඒ නිසා පරණ සම්පදායයන් අනුව අප කියා
කරන්න ඕනෑ. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් වතාෙව් කාලය සීමා වුණත් ඒ
කාලෙයන් අපි සම්පූර්ණ පෙයෝජන ගත්තා. මා හිතන්ෙන් ෙම් ගරු
සභාව ඊළඟ වතාෙව්ත් මීට වඩා ෙහොඳින් ෙමෙහයවන්න අපට
පුළුවන් ෙව්වි කියලායි.
ගරු කථානායකතුමනි, මම පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ ඔබතුමා 2014 අය වැය විවාදය
ෙමෙහයවූ ආකාරය පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම එය සජීවීව විකාශනය
කිරීමට පියවර ගැනීම පිළිබඳව. ඒ එක්කම, ඔබතුමාෙග් කාර්ය
මණ්ඩලයටත්, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමාටත්, ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමාටත්, ගරු සභානායකතුමාට සහ
එතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමාට සහ එතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයටත්, අෙප්
පධාන සංවිධායකතුමාටත්, අෙප් කාර්ය මණ්ඩලයටත්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාටත්, නිෙයෝජ
මහ
ෙල්කම්තුමාටත්, සහකාර මහ ෙල්කම්තුමියටත්, ෙව්තධාරිතුමා
සහ එතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයටත්, හැන්සාඩ් සංස්කාරකතුමිය
ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක
අංශෙය් නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ටත්, ව වස්ථාදායක ෙසේවා
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ඇති සියලු කාර්යාංශවල නිලධාරි
මහත්ම මහත්මීන්ටත්, පුස්තකාලයාධිපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය
මණ්ඩලයටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
විශාම ගන්නා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පුස්තකාලයාධිපතිතුමා වන
අෙප් සී. කුරුප්පු මැතිතුමාට මම විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම, පර්ෙය්ෂණ අංශෙය්, සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, තාක්ෂණ අංශෙය්, ආහාරපාන හා ගෘහපාලන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශෙය් නිලධාරි මහත්ම
මහත්මීන් ඇතුලු පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුම ෙසේවක
මහත්ම මහත්මීන්ට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඒ
වාෙග්ම,
පාර්ලිෙම්න්තු
ෙපොලීසියටත්,
ෛවද
මධ ස්ථානයටත්, සම්බාහන අංශයටත්, සියලු මාධ ෙව්දින්ට සහ
මාධ ආයතනවලටත් ස්තුති කරමින්, 2013 නත්තල ෙවනුෙවන්
"සුභ නත්තලක් ෙව්වා!" කියා පාර්ථනා කරමින්, ඒ වාෙග්ම 2014
වර්ෂය ෙවනුෙවන්, "සුභ අලුත් අවුරුද්දක් ෙව්වා!" කියා පාර්ථනා
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු මන්තීවරුනි, ෙපොදු රාජ මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් මහා සභා රැස්වීම ෙමම සභාෙව් කටයුතු අවසන්
වීෙමන් පසුව පැවැත්ෙවන බැවින් එයට සහභාගි වන ෙලස දන්වා සිටිනවා.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 5.00 පසු කර තිබුෙණන් කථානායකතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.05ට, අද දින සභා සම්මතිය අනුව, 2014 ජනවාරි මස 21 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල්
ගිෙය්ය.
அப்ெபா

ேநரம் பி.ப. 5.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா

அதன்ப , பி.ப. 6.05 மணிக்குப் பாரா
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

மன்றம், அதன

மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார்.

இன்ைறய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2014 சனவாி 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00

And it being past 5.00 p.m., MR. SPEAKER adjourned Parliament without Question put.
Adjourned accordingly at 6.05 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 21st January, 2014, pursuant to the Resolution of this Day.

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 සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව 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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