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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. කථානායකතුමා [ගරු
චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் பி. ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர்
அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம வகித்தார்கள்.

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

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

T.B. JAYAH GIRLS' SCHOOL KINNIYA : RECONSTRUCTION

1082/’11

2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) :
(අ)

(i)

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්, කින්නියා පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, කින්නියා ටී. බී. ජයා
බාලිකා විද ාලය සුනාමිෙයන් විනාශයට පත් වූ
බවත්;

(ii)

එම පාසල පතිසංස්කරණය කිරීමට ෙමෙතක්
කටයුතු කර ෙනොමැති වීෙමන් සිසු දැරියන් දැඩි
අපහසුතාවකට පත්ව ඇති බවත්;

(iii)

එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් වුවද එම විද ාලය ෙම්
වන විට අ.ෙපො.ස. (සාමාන ෙපළ) හා (උසස්
ෙපළ) විභාගවලින් ඉහළ පතිඵල වාර්තා කර ඇති
බවත්;

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால
ைமப் அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா 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 2011 වර්ෂය සඳහා
මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2011 වර්ෂය සඳහා ලංකා
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම
වාර්තා මුදල් හා කමසම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එම පාසෙල් පවතින අඩු පාඩු මඟහරවා අධ ාපනෙය්
නෙවෝදයක් ඇති
කිරීම සඳහා නව ෙගොඩනැඟිලි
ඉදිෙකොට, පාසල අලුත්වැඩියා කිරීමට
කටයුතු
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

කින්නියා ටී. බී. ජයා බාලිකා විද ාලය ෙවනත්
ස්ථානයකට ෙගන යාෙම් සූදානමක් තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, පාසල රැෙගන යන නව ස්ථානය
කවෙර්ද;

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ)

2011 අංක 52 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) වගන්තිය යටෙත් ජාතික
අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් අය වැය
සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය මඟින් සිදු කරන
ලද පරිපූරක ෙවන් කිරීම - 2012.- [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන
හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(i)

එම පාසල ෙවනත් ස්ථානයකට රැෙගන යෑෙමන්
එහි සිසු දැරියන් ෙබොෙහෝ පිරිසකට ගමනාගමන
දුෂ්කරතා ඇති වන බවත්;

(ii)

එම ෙහේතුෙවන් ඔවුන්ෙග් අධ ාපන කටයුතු අඩාළ
වන බවත්;

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඉ)

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

ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

(அ) (i)

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் கிண்ணியா
பிரேதச
ெசயலகப்
பிாிவின் கிண்ணியா
ாீ.பி.ஜாயா மகளிர் வித்தியாலயம் சுனாமியால்
அழிவைடந்தெதன்பைத ம்;

(ii)

இப்பாடசாைலையப் னரைமக்க இற்ைறவைர
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமயால்
மாணவிகள் தீவிர வசதியீனங்க க்கு இலக்காகி
ள்ளனெரன்பைத ம்;

PETITIONS

ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු

(ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා
ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි

ல விைடகள்

කින්නියා ටී. බී. ජයා බාලිකා විද ාලය :
පතිසංස්කරණය
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2012

க்கு வாய்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

-

පැමිණ නැත.
පැමිණ නැත.
පැමිණ නැත.
පැමිණ නැත.
පැමිණ නැත.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)
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Will he admit that -

இவ்வாறான நிைலைமயின் கீ ம் இவ்வித்தியா
லயம் க.ெபா.த.(சா/த) பாீட்ைச மற் ம் (உ/த)
பாீட்ைசகளில்
உயர்ந்த
ெப ேப கைளப்
ெபற் ள்ளெதன்பைத ம்

(i)

many students will encounter transport
difficulties by shifting this school to another
location; and

(ii)

educational activities of them could be
crippled on account of this reason?

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) இப்பாடசாைலயில் நில கின்ற குைறபா கைள
நிவர்த்திெசய் கல்வியில் நேவாதயத்ைத ஏற்ப த்
வதற்காக திய கட் டங்கைள நிர்மாணித்
பாட
சாைலையத் தி த்தியைமக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைதக் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

கிண்ணியா ாீ.பி. ஜாயா மகளிர் வித்தி
யாலயத்ைத ேவேறார் இடத்திற்கு ெகாண்
ெசல்லப்பட ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், பாடசாைலையக் ெகாண்
திய இடம் யாெதன்பைத ம்

ெசல் ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

(i)

இப்பாடசாைலைய
ேவேறார்
இடத்திற்கு
ெகாண்
ெசல்வதனால்
அங்குள்ள ெப ம்
பாலான
மாணவிய க்கு
ேபாக்குவரத் ச்
சிரமங்கள் ேதான் ெமன்பைத ம்;

(ii)

அதன்
விைளவாக
இவர்களின்
கல்வி
நடவ க்ைககள் ந வைட ெமன்பைத ம்

அவர் ஏற் க் ெகாள்கிறாரா?
(உ)

இன்ேறல், ஏன்?

(e) If not, why ?
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா - கல்வி
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ෙම් වන විට එම පාසෙල් 100 x 20 ෙදමහල්
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් බිම් මහෙල් වැඩ අවසන් කිරීමට
නියමිත තත්ත්වෙය් පවතින බව නැෙඟනහිර
පළාත් සභාව විසින් දන්වා ඇත.

(iii)

අ.ෙපො.ස.(සා.ෙපළ) දක්වා පමණක් පන්ති
පැවැත්ෙවන II වර්ගෙය් පාසලකි. පතිඵල
සතුටුදායකයි.

(ආ) නව ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කර ෙගන යන බව පළාත් සභාව
දන්වා ඇත.
(ඇ)

(i)

කින්නියා ටී.බී. ජයා බාලිකා විද ාලය ෙවනත්
ස්ථානයකට ෙගන යාෙම් සූදානමක් තිෙබ්.
ගැල්වනයිස් තහඩු ආවරණය කරන ලද ගබඩාවක
ෙමම පාසල දැනට පැවැත්ෙව්. තවද, කින්නියා
ෙරෝහලට යාබදව පිහිටීම නිසා ළමුන්ෙග් ෙසෞඛ
තත්ත්වයට අහිතකර ෙව්. එෙමන්ම, තිෙබන ඉඩම
පාසල වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පමාණවත්
ෙනොවන බැවින් වැසිකිළි ඉදි කිරීමට පවා
ෙනොහැකි වී ඇති බව පළාත් අධ ාපන අධ ක්ෂ
(නැෙඟනහිර පළාත) වාර්තා කර ඇත.

(ii)

දැනට පාසල තිෙබන පධාන පාෙර්ම මීටර් 300ක්
දුරින් කින්නියා නගරෙය් පිහිටා ඇත.

(i)

එෙසේ ෙනොෙව්.

(ii)

ෙයෝජිත ස්ථානය දැනට පාසල තිෙබන ස්ථානයට
සමීපව පිහිටීම සහ ෙමම පාසලට මීටර් 100ක්
ආසන්නෙය් අල් අස්රා පිරිමි පාසලද, කිෙලෝ මීටර්
එකක් සමීපව අල්හිරාජ් බාලිකා පාසලද (1AB )
පාසල් ෙලස පිහිටා තිබීම නිසා එවැනි අඩාළ වීමක්
සිදු ෙනොෙව්.

asked the Minister of Education:
(a)

Is he aware that (i)

T.B. Jayah Girls’ School in the Kinniya
Divisional Secretary's Division of the
Trincomalee District was destroyed in the
tsunami;

(ii)

students have been severely inconvenienced
as a result of action not being taken to
reconstruct the aforesaid school so far; and

(iii)

(b)

(ඈ)

even under such circumstances, the
aforesaid school has recorded outstanding
results at the GCE (Ordinary Level) and
(Advanced Level)?

Will he state whether action will be taken to
construct new buildings and renovate the school
with a view to overcome shortcomings in the
aforesaid school and bring about a revival in
education?

(ඉ)

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(c)

Will he state
(i)

whether there is a move to shift T.B. Jayah
Girls’ School in Kinniya to another
location; and

(ii)

if so, the new location to which it will be
shifted ?

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්, කින්නියා පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්, කින්නියා ටී.බී. ජයා බාලිකා විද ාලය දැනට
තිෙබන ස්ථානෙයන් ෙවනත් ස්ථානයකට ෙගන යන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියලා ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග්
පිළිතුර තුළ සඳහන් වුණා. ඒ එක්කම ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
කිව්වා, ඒ ස්ථානෙය් දැන් ෙගොඩනැඟිල්ලකුත් හැෙදමින්
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තිෙබනවාය කියලා. මම අහන්ෙන්, "එම පාසල ඒ ස්ථානෙයන්
ෙවනත් ස්ථානයකට ෙගන යනවා නම් මුදල් වියදම් කරමින්
දැනටමත් ඒ ස්ථානෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්ෙන් ඇයි?"
කියලායි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාසල් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් පළමු මහල ඉදි
කිරීම දැනට ෙකරිලා තිෙබනවා. ෙදවැනි මහල හදන එක අපට
නවත්වන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් පාසල පළාත් සභා විෂය පථය
යටෙත් තිෙබන පාසලක්. ඉතින් අපට ෙදවන මහල හදන එක
නවත්වන්න පුළුවන්. ඒ පාසල නගරය ආසන්නෙය්ම තිෙබන නිසා
ෙලොකු වාණිජ වටිනාකමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල
ෙවනත් කාර්යයකට ෙයොදා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත්
දරුවන්ෙග් අවශ තාව ඊට වඩා වැදගත්. දරුවන්ෙග් අවශ තාව හා
ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ සහ අධ ාපනික තත්ත්වය ගැන සලකා තමයි
ෙවනත් ස්ථානයකට ෙගන යන්න දැනට තීරණය කරලා
තිෙබන්ෙන්.
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා සඳහන් කරන්න ෙයදුණා,
තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් තිෙබන ටී.බී. ජයා බාලිකා විද ාලෙය්
දැනට තනි මහෙල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදලා තිෙබනවා, එතැන
වාණිජ වටිනාකමක් තිෙබනවා, ඒ නිසා එතැන වාණිජ
කටයුත්තකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි, අපට දැන
ගන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් ස්ථානය ෙරෝහල් පරිශයට පවරා ගන්නට
යනවා කියලායි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට පැහැදිලිව කියන්න
පුළුවන්ද, ෙම් ස්ථානය ෙරෝහල සඳහා ෙදනවාද, නැත්නම් වාණිජ
වැදගත්කමක් ඇති කටයුත්තක් සඳහාද ෙයොදවනවාද කියලා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

තමුන්නාන්ෙසේෙග් තමයි පශ්නයත්. තමුන්නාන්ෙසේෙග්ම
තමයි උත්තරයත්. තමුන්නාන්ෙසේ පශ්නයක් අහනවා, ෙමොකටද
පවරා ගන්ෙන් කියලා. තමුන්නාන්ෙසේම කියනවා, ෙරෝහලට පවරා
ගන්නවා කියලා. ඉතින්, නඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග් බඩුත්
හාමුදුරුවන්ෙග්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
අපි කවුරුත් දන්නවා සුනාමි ෙඛ්දවාචකයට අපි මුහුණ දුන්ෙන්
2004 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26වැනි දින බව. දැන් අපි ෙම් ඉන්ෙන්
2012 වර්ෂෙය්. අවුරුදු අටක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
සුනාමිෙයන් තමයි ෙම් පාසල විනාශයට පත් වුෙණ්. අවුරුදු අටක්
ගිහිල්ලාත් තවම ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල හරියට හැදිලාත් නැහැ; ෙවන
තැනකට ෙගන යාම කියන කාරණය සිද්ධ ෙවලාත් නැහැ.
එතෙකොට ෙමතැන බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා, අවුරුදු අටක්
තුළ ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියන එක සම්බන්ධෙයන්. ෙම්කට
පළාත් සභාවට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න පුළුවන්. නමුත් රජෙයන්
තමයි සල්ලි ෙවන් කරන්ෙන්. ෙමොකක්ද, අවුරුදු අටක් තිස්ෙසේ
සිද්ධ වුෙණ්? ඒ වාෙග්ම ෙම් පමාදය වළක්වන්න ෙමොකක්ද
ගන්නා කඩිනම් කියා මාර්ගය?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

මග නැඟුම යන්ෙතෝපකරණ හා ඉදිකිරීම් සමාගම :
මාර්ග සහ පාලම්
மகெநகும இயந்திர உபகரணங்கள் மற் ம்
நிர்மாணக் கம்பனி: திகள் மற் ம் பாலங்கள்
MAGA NEGUMA MACHINERY AND CONSTRUCTION
COMPANY : ROADS AND BRIDGES
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3. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා
මගනැගුම
යන්ෙතෝපකරණ හා ඉදි කිරීම් සමාගම විසින් එක්
එක් දිස්තික්කෙය් ඉදි කරන ලද මාර්ග හා පාලම්
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

එම මාර්ග හා පාලම්වල නම් කවෙර්ද;

(iii)

එම එක් එක් මාර්ගය සහ පාලම ෙවනුෙවන්
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා ඇති, වසර
30ක යුද්ධය අවසන් කරලා දැන් තමයි ඒ පතිසංස්කරණ කටයුතු
සහ සැලසුම් කියාත්මක ෙවමින් පවතින්ෙන් කියන එක. එවැනි
තත්ත්වයක් අවෙබෝධ කර ගැනීමට ගරු මන්තීතුමාත් ටිකක්
කල්පනා කෙළොත් ෙහොඳයි.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් පාලම් හා මාර්ග ඉදි කිරීම් අතරින්
මග නැඟුම ආයතනය විසින් ලබාදුන් ෙකොන්තාත්
අනුව ෙවනත් ආයතන මගින් ඉදිකළ මාර්ග හා
පාලම් තිෙබ්ද;

(ii)

එම ඉදිකිරීම් සිදු කළ ෙවනත් ආයතනවල විස්තර
කවෙර්ද;

(iii)

ඔවුන් විසින් ඉදි කරන ලද මාර්ග හා පාලම්වල
වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක තමයි ෙකෝකටත් ෛතලය.
කමක් නැහැ.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෛතලය ෙනොෙවයි. ඇත්ත ෙම්ක ෙන්. ෙමොකක්ද ෛතලය
කියන්ෙන්?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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வினா:

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

(அ) (i)

2005ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இன் வைர
மகெநகும இயந்திர உபகரணங்கள் மற் ம்
நிர்மாணக் கம்பனி லம் ஒவ்ெவா மாவட்டத்
தி ம் நிர்மாணிக்கப்பட்ட
திகள் மற் ம்
பாலங்களின்
எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக
எவ்வள ;

(ii)

ேமற்ப
திகளின ம்
ெபயர்கள் யாைவ;

(iii)

ேமற்ப ஒவ்ெவா
தி மற் ம் பாலத் க்கு
மதிப்பீ ெசய்யப்பட்ட ெதாைக ெவவ்ேவறாக
எவ்வள ;

ேமற்ப
திகள் மற் ம் பாலங்களில் மகெநகும
நி வனத்தினால் வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்களின்
அ ப்பைடயில்
ேவ
கம்பனிகளினால்
நிர்மாணிக்கப்பட்ட
திகள் மற் ம் பாலங்கள்
உள்ளனவா;

(ii)

ேமற்ப நிர்மாணங்கைள ேமற்ெகாண்ட ேவ
நி வனங்களின் விபரங்கள் யாைவ;

(iii)

இவர்களினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட
திகள்
மற் ம் பாலங்களின் தற்ேபாைதய நிைலைம
யா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Ports and Highways :
(a)

(b)

(c)

Will he state(i)

separately, the number of roads and bridges
constructed by the Maga Neguma
Machinery and Construction Company in
each district from the year 2005 up to now;

(ii)

the names of those roads and bridges; and

(iii)

separately, the estimated amount of money
for each of those roads and bridges ?

Will he inform this House(i)

whether there are roads and bridges
constructed by other institutions on
contracts awarded by the Maga Neguma
Company out of the above mentioned
bridges and roads;

(ii)

of the details of other institutions that
carried out the aforesaid constructions; and
of the present condition of the roads and
bridges constructed by them?

If not, why?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)

-

ைற கங்கள்,

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

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

பாலங்களின ம்

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)
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(ආ)

(i)

ඇමුණුම 1හි සඳහන් ෙව්.

(ii)

ඇමුණුම 2 හි සඳහන් ෙව්.

(iii)

ඇමුණුම 2හි සඳහන් ෙව්.

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.
ඇමුණුම් සම්බන්ධෙයන් ගරු මන්තීතුමාට ෙමොනවා ෙහෝ
දැන ගන්න අවශ නම් සඳහන් කරන්න පුළුවන්.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் :
* Annexes tabled:
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පාර්ලිෙම්න්තුව

1302

2012 ජූලි 04

1303

1304

ෙබෝධිමුල්ල, ෙතෝරෙකොටුවට යන පාර මඟ නැඟුෙමන් හදලා
තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. ඒ පාරට කාපට් දාලා
තැළුෙව් පරණ කාෙල් මිටිවලින්. පමාණවත් විධියට වතුර දාලා
තිබුෙණ්ත් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව මම දිගින් දිගටම පැමිණිලි කළා.
පාරකට කාපට් දැම්මාම සාමාන ෙයන් ඒක level එකකට
තිෙබන්න ඕනෑෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්න ෙනොෙවයි ඔබතුමා අහන්ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් වැව්වලටත් වැඩිය ෙගොඩක්ම
වැදගත් පාරවල්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

පශ්නයක් හැටියට ෙකටිෙයන් අහන්න.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(ආ) (i) පශ්නයට අදාළ පිළිතුර තිෙබනවාද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඔව්.එෙහම
මන්තීතුමනි.

ෙවනත්

ආයතනවලට

දීලා

නැහැ,

ගරු

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ කියන්ෙන් උප ෙකොන්තාත් දීලා නැහැ?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මඟ නැඟුෙමන්මයි කරලා තිෙබන්ෙන්?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

සමස්තයක් විධියට හැම පාරකම වාෙග් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. මම ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව
ඉල්ලන්ෙන්, විෙශේෂෙයන් විශාල මුදලක් වියදම් කරන නිසා
ඒවාෙය් පමිතිය පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කියන එකයි. එෙහම
ෙසොයා බැලුෙවොත් ඉතාම ෙහොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
ෙමොකද, ටිකක් කල් යන ෙකොට එම පාරවල් පිම්ෙබන තත්ත්වයට
පත් වන නිසා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒක අහලා තිෙබන පශ්නයට අදාළ
ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමා කියන විධියට හැම පාරක්ම ඒ වාෙග්
නැහැ. නමුත්, එතුමා සඳහන් කරන ඒ පාර පිළිබඳව ෙසොයලා
බලලා කටයුතු කරන්නම්. ඒ වාෙග්ම ඒවාෙය් පමිතිය පිළිබඳවත්
ෙසොයා බලන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 5- 2028/'11- (4), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඔව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ නිසා අනිත් පශ්න ෙදක අදාළ ෙවන්ෙන් නැද්ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, හතරවැනි වතාවටත් මා ඒ පශ්නය
අහනවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම අතුරු පශ්නයක් ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. මෙග්
ආසනය වන පඬුවස්නුවර ආසනෙය් ඇපලෙදණිය සිට

ගරු කථානායකතුමනි, මා තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමිය ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

සියලුම දීමනා ද ඇතුළුව ආබාධිත අෙයකු සඳහා
මාසිකව ෙගවනු ලබන මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

ඉහත සඳහන් කරන ලද ෙගවීම් සඳහා විශාම වැටුප
ඇතුළත්ෙව්ද;

(iv)

ආබාධිත ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයන් සඳහා
ෙගවීම් කිරීම ෙවනුෙවන් 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂවල දරන ලද මුළු
වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(v)

රජය විසින් එම විරුවන් සඳහා ලබා දී ඇති ෙවනත්
පතිලාභ කවෙර්ද;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 6 - 2100/'11 - (1), ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මහත්මිය.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

தைரப்பைட, கடற்பைட, விமானப்பைட ஆகிய
ப்பைடகளின் கீழ் பதி ெசய்யப்பட்ட அங்க
ன ற்ற த்த
ரர்கள
எண்ணிக்ைகையத்
தனித்தனியாக ம்;

(ii)

சகலவிதமான ப கள் உள்ளடங்கலாக அங்க
ன ற்ற
நபெரா வ க்கு
மாதாந்தம்
வழங்கப்ப ம் ெதாைகைய ம்;

(iii)

ேமற்ப ெகா ப்பனவில் அவ க்கான ஓய் தி
ய ம் உள்ளடங்குகிறதா என்பைத ம்;

(iv)

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 மற் ம் 2011 ஆம்
ஆண் களில்
அங்க ன ற்ற
பா காப் ப்
பைட
ஆளணியின க்ெகன
வழங்கப்பட்ட
ெகா ப்பன க க்காக
ஏற்பட்ட
ெமாத்த
ெசலைவ ம்;

(v)

அரசாங்கத்தினால் அவ் ரர்க
பட்ட ஏைனய நன்ைமகைள ம்

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7 - 2247/'12 - (1), ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා.

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (මුදල් හා කම සම්පාදන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - நிதி, திட்டமிடல் பிரதி
அைமச்சர் )

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of
Finance and Planning)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක් කල්
ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් පශ්නය අද දින පළමුවැනි වතාවටයි
අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ப்பைட

ரர்கள்: ெகா ப்பன கள்

DISABLED WAR HEROES OF ARMED FORCES : PAYMENTS

1755/’11

8. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

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

(i)

තිවිධ හමුදාවල ෙල්ඛන අනුව ආබාධිත රණ
විරුවන්ෙග් සංඛ ාව යුධ හමුදාව, නාවික හමුදාව
සහ ගුවන් හමුදාව අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

க்கு

வழங்கப்

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

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

තිවිධ හමුදා ආබාධිත රණ විරුවන් : ෙගවීම්

அங்க ன ற்ற

வல்கள்

Will he state(i) the number of
disabled war heroes
registered under three Armed Forces
separately, viz. Army, Navy and Air Force;
(ii) the amount paid to a disabled person per
month inclusive of all allowances;
(iii) whether aforesaid payment is inclusive of
pension;
(iv) the total cost incurred on making payments
to disabled security personnel for the years
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011
separately; and
(iv) the other benefits given to those heroes by
the Government?
(b) If not, why?
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු
ෙදනවා.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ආයතනය

ආබාධිත සංඛ ාව

යුද හමුදාව

4,952 (හාරදහස් නවසිය පනස් ෙදකයි)

නාවික හමුදාව

440 (හාරසිය හතලිහයි)

ගුවන් හමුදාව

234 (ෙදසිය තිස් හතරයි)

මුළු සංඛ ාව

5,626 (පන්දහස් හයසිය විසි හයයි)

රුපියල් හැට පන්දහසක් පමණි. (රු. 65,000/-)
ඔව්.

(iv)

නැති ඒවාමයි අහන්ෙන්. උත්තරෙය් නැති ඒවා ෙන්,
අහන්ෙන්. නිවාස සංඛ ාවන් පිළිබඳ විස්තර ෙම් අවස්ථාෙව් දීමට
බැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ කියන්ෙන් ෙදන්න බැරි නිසා උත්තර ෙදන්න අමාරු
ෙවනවාද? එෙහම නැත්නම්-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
මුදල (රුපියල් මිලියන)

2006

858.78 (අටසිය පනස් අටයි දශම හතයි.)

2007

1,132.86 (එක්දහස් එකසිය තිස් ෙදකයි දශම අටයි.)

2008

1,380.37 (එක්දහස් තුන්සිය අසූවයි දශම තුනයි.)

2009

1,647.81 (එක්දහස් හයසිය හතලිස් හතයි දශම අටයි.)

2010

1,913.84 (එක්දහස් නවසිය දහතුනයි දශම අටයි.)

2011

2,253.87 (ෙදදහස් ෙදසිය පනස්තුනයි දශම අටයි.)

(v)

ඒක ඔබතුමා දුන්න උත්තරෙයන්ම මතු වන පශ්නයක්.
ෙමොකද, මම සාමාන ෙයන් පශ්නයක් අහන්ෙන් ඔක්ෙකොම(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(i)

වර්ෂය

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(අ)

(ii)
(iii)
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(i)

ෛවද වර්ග කිරීම් පතිශතය මත 1988.07.13
දිනැති රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ 21/88ට අනුව
වන්දි, මුදල් ෙගවීම සිදු කරයි.

(ii)

ෙපොලී රහිත ණය මුදල් ලබා දීම.

(iii)

රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ෙසේවා වනිතා
ඒකකය මඟින් ෙනොමිෙල් නිවාස ලබා දීම සිදු
කරනු ලබයි.

(iv)

ෙරෝද පුටු පදානය කිරීම සිදු කරයි.

(v)

ආබාධිත රණවිරුවන්ෙග් ළමුන් සඳහා ශිෂ ත්ව
පිරිනමා ඇත.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද, තිවිධ හමුදාෙව්
ෙසොල්දාදුවන්ට ආණ්ඩුෙවන් ෙගවල් කීයක් නිකම් ලබා දී
තිෙබනවාද කියලා. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙපොෙරොන්දුවක්
වුෙණ් ඒ අයට නිකම් ෙගවල් ලබා ෙදනවා කියන එකයි. ඒ අනුව
ෙගවල් කීයක් ලබා දී තිෙබනවාද? ඒ ෙවනුෙවන් ෙකොච්චර මුදලක්
ෙවන් කර තිෙබනවාද?

නැහැ, නැහැ. උත්තර ෙදන්න බැරි නිසා ෙනොෙවයි. ඒ පශ්නය
අහලා නැහැ.
ආබාධිත රණ විරුවන් ගැනයි අහලා තිෙබන්ෙන්. ආබාධිත
රණවිරුවන් ගැන අනික් විස්තර සියල්ලම පිළිතුෙර් තිෙබනවා.
ඔබතුමාට උත්තර දීලා තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතාෙග් pension එක ඔබතුමන්ලා නැති
කළා. එතුමාට අංග සම්පූර්ණ නිදහසක් ලැබුෙණ් නැති වුණත්, යම්
කිසි අයවළුන් සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුව දැන් ඔබතුමන්ලා එතුමා
නිදහස් කර තිෙබනවා. අපි එය අගය කරනවා. ඒ ෙද්ශපාලන
අයිතිය සම්පූර්ණෙයන්ම එතුමාට ලබා ෙදන්න කියලා අපි ෙම්
ආණ්ඩුවට බල කිරීමක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා. යුද්ධය දිනපු
වීරයාෙග් pension එක ඔබතුමන්ලා නැති කරලා තිෙබනවා. එය
ඇති කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් කවදාද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය අහන්ෙන් ආබාධිත රණ
විරුවන් ගැනයි. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා ආබාධිතයකු ෙනොෙව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙද්ශපාලන වශෙයන් ආබාධිත කරලා තිෙබනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

වන්දනාෙව් යන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව ෙවනම පශ්නයක් අහනවා නම් ෙහොඳයි.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ෙද්ශපාලන වශෙයන් ආබාධිත කරලා තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

එම ආරක්ෂක නිලධාරීන් ෙපොලිස් නිලධාරීන් ද,
ඇමති ආරක්ෂක අංශෙය් නිලධාරීන් ද, නැතෙහොත්
හමුදා නිලධාරීන් ද;

(iii)

උක්ත නිලධාරින්ට අමතරව පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා ෙවනත්
පුද්ගලයින් ෙයොදවා තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, ඔවුන් කවුරුන්ද;

(v)

ආරක්ෂාව සඳහා එම පුද්ගලයින් ෙයොදවා ෙගන
ඇති පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු කවුරුන්ද;

(vi)

පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්ෙග්
ආරක්ෂාව
ෙවනුෙවන් එවැනි පිරිසක් ෙයොදා ගැනීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නිකම්ම වන්දනාෙව් යනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව වන්දනාෙව් ෙගන
යනවා. පශ්නය අහන්න. අතුරු පශ්නයක් ඇසිය හැක්ෙක් පධාන
පශ්නයට සම්බන්ධිතවයි. ඉතින් මුල් ෙප්ළිෙය් අය හැටියට
ඔබතුමන්ලා වන්දනාෙව් යන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව - අෙන්
අම්ෙම්! මට කනගාටුයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මෙග් පශ්නයට
ඔබතුමාට ඍජුව උත්තර ෙදන්න බැහැයි කියනවා ෙන්. ආබාධිත
ෙසබළුන් ෙවනුෙවන් ෙකොතරම් මුදල් පමාණයක් ෙම් අය වැය
තුළින් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත අ(i) හි සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ලබා දී
ඇති පසුෙපළ රථ (Backup vehicles) සංඛ ාව ෙකොපමණද
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අපි දුන්නු පිළිතුෙර් එය තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙල්ඛන
ටික ඉදිරිපත් කරන්නද කියා ඇසුවාම, "සභාගත කළාම ඇති"යි
කියලා ඔබතුමා කිව්වා. එම ෙල්ඛනවල සම්පූර්ණ මුදල් පමාණය
සඳහන් කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම
පශ්නයක් අහන්න. එය ෙමම පශ්නයට අදාළ නැහැ.

பிரதம அைமச்ச ம் த்தசாசன, மத அ
மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

இலங்ைகப் பாரா மன்றத்ைதப் பிரதிநிதித்
வம் ெசய்கின்ற உ ப்பினர் ஒ வர பா காப்
க்காக வழங்கப்பட் ள்ள பா காப்
உத்தி
ேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத
ம்;

(ii)

ேமற்ப
பா காப்
உத்திேயாகத்தர்கள்
ெபா ஸ்
உத்திேயாகத்தர்களா,
அைமச்சர்
பா காப் ப் பிாிவின் உத்திேயாகத்தர்களா
இன்ேறல்,
இரா வ
உத்திேயாகத்தர்களா
என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
உத்திேயாகத்தர்க க்கு ேமலதிகமாக
ேவ ஆட்கள் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின்
பா காப் க்காக
ஈ ப த்தப்பட் ள்ளார்களா
என்பைத ம்;

(iv)

ஆெமனில், அவர்கள் யாவர் என்பைத ம்;

(v)

பா காப் க்காக அத்தைகய ஆட்கைள ஈ
ப த்தி ள்ள உ ப்பினர்கள் யாவர் என்பைத
ம்;

(vi)

பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் பா காப் க்
காக அத்தைகய பிாிவினைர ஈ ப த்தியைமக்
கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 9-1821/'11-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல )

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, මා වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමා
ෙවනුෙවන්, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ආරක්ෂක
නිලධාරින් : විස්තර

பாரா

மன்ற உ ப்பினர்கள பா காப்
உத்திேயாகத்தர்கள்: விபரம்

SECURITY OFFICERS OF MEMBERS OF PARLIAMENT :
DETAILS

2034/’11

வல்கள் அைமச்ச

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) ேமற்ப
அ(i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட உ ப்பின
ெரா வ க்கு வழங்கப்பட் ள்ள பின்வாிைச அணி
(backup vehicles) வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

10. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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

(i)

ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරෙයකුෙග් ආරක්ෂාව සඳහා ලබා දී ඇති
ආරක්ෂක නිලධාරීන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

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

Will he state(i)

the number of security officers provided for
the security of a Member of Parliament in
Sri Lanka;
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(ii)

(iii)

(c)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කියන්න.

whether certain other persons have been
deployed for the security of the Members of
Parliament in addition to the officers
mentioned above;

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(iv)

if so, who they are;

නැහැ, එෙහම ෙනොෙවයි. ඒක ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව්.

(v)

the names of Members of Parliament who
have employed such persons for their
security; and

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(vi)
(b)

whether those security officers are police
officers, officers of the Ministerial Security
Division or Army officers;

the reasons for employing such persons for
the security of Members of Parliament ?

Will he state the number of backup vehicles
provided for a Member of Parliament, mentioned
in a (i) above ?
If not, why?

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කියන්න. වග කීමක් ඇතිව නම් ඔබතුමා පශ්න අහන්ෙන්,
කියන්න. මම පිළිතුර ෙදන්නම් එතෙකොට.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමා වග කීමක් ඇතිව- [බාධා කිරීමක්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.
(අ)
(i) ෙදෙදනකි. (02)
(ii)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා නිකම් ෙබොරුවට තර්ජනය
කරන්න ඕනෑ නැහැ,"මෙග් අෙත් 'ෆයිල්ස්' තිෙබනවා" කියලා.
"ෆයිල්ස්" තිෙබනවා නම් එහි තිෙබන ෙද් කියන්න.

ෙපොලිස් නිලධාරින් හා ඇමති ආරක්ෂක අංශෙය්
නිලධාරින්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(iii)

නැත.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

(vi)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ආ) පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු සඳහා සාමාන ෙයන් පසු ෙපළ
ආරක්ෂක රථ (Backup Vehicles) ෙයොදවනු ෙනොලැෙබ්.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)
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(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

"ෆයිල්" එෙක් තිෙබන එක ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව්. ඔබතුමා
බලහත්කාරෙයන් ඕක කියවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට එවපු එක
ෙන් කියවන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

හැම ෙදනාම කියවන්ෙන් එෙහම තමයි. ෙත්රුමක් ඇතිවයි
ෙම්ක කියන්ෙන්. ෙපොදුෙව් මන්තීවරුන්ට සපයා තිෙබන
ආරක්ෂක පහසුකම් සම්බන්ධව මම පිළිතුර දුන්නා. නමුත් බුද්ධි
අංශෙය් ෙතොරතුරු මතම- [බාධා කිරීමක්] මීට කලිනුත් සභාෙව්
කියා තිෙබනවා- [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් කාටවත්
හිරිහැරයක් ෙනොෙවන්නයි. ෙම් පශ්නෙයන් පැන නඟින අතුරු
පශ්නයක් තමයි මම අහන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට
backup vehicles, එෙහම නැත්නම් පසු ෙපළ ආරක්ෂක රථ
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා ගරු ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
කිව්වා. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා විපක්ෂෙය් ඉඳලා
ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්තට ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ගණනාවකට
පසු ෙපළ ආරක්ෂක රථ ලබා දී තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි ලබා
දිය යුතු ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙදෙදනාට අමතරව තවත් පිරිසක්
ෙයොදවා තිෙබනවා කියලා. ඒක නැහැයි කියලා කියන්න බැහැ. පසු
ෙපළ ආරක්ෂක රථ දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමාට ලබා දී ඇති
පිළිතුර සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි; පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ
යවන්නක්. ආරක්ෂාව අවශ නම් දුන්නාට කමක් නැහැ. එෙසේ
ආරක්ෂාව දුන්ෙන් නැහැයි කියන එක එෙහමපිටින්ම මුසාවක්.
ඕනෑ නම් මම නම් එක්කම, අංකත් එක්කම දැන් ඔබතුමාට
කියන්නම්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

බුද්ධි අංශෙය් ෙතොරතුරු මත අත වශ වන අවස්ථාවකදී
සමහර මන්තීවරුන්ට අවශ ආරක්ෂාව වැඩි කරනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ, ඒක ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ඒක ආණ්ඩුව පැත්තට විතරක් ෙනොෙවයි, විරුද්ධ පක්ෂයටත්
ෙදනවා.

ගරු සාලින්ද
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சா
அைமச்சர்)

දිසානායක

මහතා
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(ෙද්ශීය

ෛවද

ෙම් සම්බන්ධව වහා කියාත්මක ෙවලා backup රථවල ෙහවත්
පිටු පසින් යන රථවල අවි ආයුධ ගත්තු සන්නද්ධ පුද්ගලයන් ෙහෝ
එෙහම නැත්නම් කුඩුකාරයන් ෙහෝ රස්තියාදුකාරයන් ෙහෝ දමා
ෙගන යන කියා පිළිෙවත අත් හිටුවන්න ඔබතුමා ෙමොකක් හරි
පියවරක් ගන්න කටයුතු කරනවාද කියලායි මා අහන්ෙන්.

ந்த திசாநாயக்க - சுேதச ம த் வத் ைற

(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous
Medicine)

මන්තීවරුන් ෙනොවන අයටත් දීලා තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මැතිවරණෙයන් අන්ත පරාජයකට
යාමට ෙහේතුවක් දැන්ම ඉඳලාම කියන්න එපා යැ. ඒක තමයි ඔය
දැන්ම ඉඳන්ම කියන්ෙන්. අන්ත පරාජයකට ගමන් කරන ෙහේතුව
විධියට ෙබොරු ෙහේතුවක් දැන්ම ඉඳන්ම හදා ගන්නවා.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ආරක්ෂාව වැඩි කිරීම ෙනොෙවයි. මා දැන් කිව්ෙව් ෙම්කයි. දීලා
නැහැ කියා සඳහන් කර තිෙබනවා ෙන්. ඒ පිළිතුර වැරැදියි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පතිපත්තියක් හැටියට ෙදන ෙද්යි ඔබතුමා අහන්ෙන්.

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ෙග් ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන් ෙවඩි
තියා ෙගන මරා ගන්න එක ගැන කථා කරන එක පරදින එක ගැන
කථා කිරීමක් ෙනොෙවයි ෙන්. මම කථා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉතාම
වැදගත් පශ්නයක් ගැනයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

පිළිතුර වැරැදියි. දීලා තිෙබනවා කියා කිව්වා නම් ඉවරයි.
සමහර අවස්ථාවල- [බාධා කිරීමක්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ, නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විෙශේෂෙයන් දීලා තිෙබනවා නම් අහන්න.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙමයට අදාළ නැත. විෙශේෂ ෙකෙනක් එෙහම අරෙගන
තිෙබනවා නම් ඒ පශ්නය අහන්න පුළුවන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ම ෙදන්ෙනක් ෙවඩි තියා
ගත්තාම ඒක ඔබතුමාට වැදගත් නැති වුණාට ඒක අපට වැදගත්.
ඔබතුමන්ලාට දැන් ඒක වැදගත් නැහැ තමයි. මැරුණායින් පස්ෙසේ
ඔක්ෙකෝම ඉවරයි. ඒකයි ෙවන්ෙන්. මම කියන්ෙන්, ෙම් රෙට්
ඉන්න පභූවරුන් තවත් මරන්න ෙදන්ෙන් නැතුව ෙම්
රස්තියාදුකාරයන්ෙගන් ෙබ්රා ගන්න කියලායි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මා ෙමය අහන්න තව ෙහේතුවක් තිෙබනවා ගරු
කථානායකතුමනි. පසු ගිය නගර සභා මැතිවරණෙය්දී ගරු භාරත
ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද මැතිතුමා ෙවඩි තියලා මරලා දැම්මා. ඒකට
ෙහේතු වුෙණ් ඒ ගිය මන්තීවරුන් එක්ක පසුපසින් ගිය වාහනවල
අවි ආයුධ තියා ගත්තු පුද්ගලයන් ගමන් කිරීමයි. මා දැන් අහන්ෙන්
ෙම්කයි. තවදුරටත් ඒ කාරණය සිද්ධ ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. ඊළඟ මැතිවරණ කාලයත් එක්ක නැවතත් ෙම්
පශ්නයම ඇති ෙවලා ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් අභ න්තරෙය්ම
ඉන්න ඇමතිවරුන් මන්තීවරුන් කීෙදනකු මරා ගනීවිද දන්ෙන්
නැහැ, පුතාලා, දූලා ඡන්දය ඉල්ලන්න එන නිසා. ඒ නිසා ගරු
කථානායකතුමනි, මා ඉල්ලන්ෙන්-

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එදා සිරිෙකොතට ගල් ගැහුවා ෙවනුවට ෙබෝම්බයක් එෙහම
ගැහුවා නම් ෙකොෙහොම හිටියිද? ෙම් ෙගොල්ලන්මයි ඒක කෙළේ.
[බාධා කිරීම්] නායකතුමා ඇතුෙළේ ඉන්ෙදද්දී ගල් ගැහුවා. [බාධා
කිරීම්] ෙකොෙහොමද නායකතුමාෙග් ජීවිත ආරක්ෂාව? [බාධා කිරීම්]
ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] කණ්ණාඩියක්
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම මුහුණ බලන්න.
ඔබලාෙග් පක්ෂෙය් එක එකා මරා ගන්න එපා. නිකම් ෙබොරුවට
කථා කරන්න එපා. එතුමාෙග් වාහනය හිටන් කුඩු කළා. [බාධා
කිරීම්] එතුමාෙග් වාහනය හිටන් කුඩු කළා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කථාවක් පවත්වනවා ෙන්.

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතාම වැදගත් පශ්නයක් ඇහුෙව්.
ෙම් සිරිෙකොතට ගල් ගැහීම ෙහෝ අෙනක් කාරණය ෙනොෙවයි
ෙමතැන වැදගත් ෙවන්ෙන්. මම ඇහුෙව් ෙම් පභූන්ෙග් ආරක්ෂාව
පිළිබඳයි.
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කථානායකතුමා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

තමුන්නාන්ෙසේ වැදගත් විධියට ඇහුවා. එතුමා වැදගත් විධියට
පිළිතුරු දුන්නා. තව පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඊ ළඟ අතුරු පශ්නය
හැටියට අහන්න.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ. වැදගත් විධියට ෙනොෙවයි, ඉතාම ෙනොවැදගත් විධියටයි
පිළිතුරු දුන්ෙන්. ඒකයි තිෙබන පශ්නය.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

කථානායකතුමා

Question ordered to stand down.

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඊ ළඟ අතුරු පශ්නය අහන්න.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම ඊ ළඟ අතුරු පශ්නය අහන්න කැමැතියි. දිගින් දිගටම ෙම්
කාරණය සිද්ධ ෙවනවා. මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්, අනාගතෙය්දී
සිදු ෙවන කාරණයක් ගැනයි. තව ෙදන්න තුන්ෙදෙනකු මරා
ගන්න කලින් ආපහු කියන්ෙන්. භාරත ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද
මැතිතුමන් මරන්න කලින් ෙම්ක කියන්න ගිහිල්ලා මා
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට දැම්මා.
ඉතින් ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා,
ෙපොලිස්පතිතුමාට කියලාවත් අඩුම තරමින් ෙම් මැතිවරණ කාල
සීමාව තුළදීවත් ෙමම කියාදාමය අත් හිටුවන්න කියලා. දැන් අපි
දකිනවා, හිටපු ගමන් වාහන 10, 15 ෙව්ගෙයන් පාරවල්වල
යනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ, පිටුපසින් යන්ෙන් ඒ වාහන.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විස්තර ෙනොෙවයි.

පශ්න අංක 12-1756/'11-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට
පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 13-1822/'11-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඉතින් ඒ නිසා මම අහන්න කැමැතියි, "ඔබතුමා කවද්ද ෙම්
කියාදාමය අවසන් කරන්ෙන්?" කියලා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම
එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැද්ද? ෙත්රුමක්ම නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 11-2210/'12-(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 14-2068/'11-(1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
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1995 සිට 2000 දක්වා ෙමරට සමස්ත ශම බලකාය :
විස්තර
1995 - 2000 வைர நாட் ன் ெமாத்த ேவைலப்பைட:
விபரம்
TOTAL WORK FORCE OF THE COUNTRY FROM 1995 TO 2000:
DETAILS

0595/’10

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, විශාල දත්ත සංඛ ාවක් -දත්ත දහස්
ගණනක්- තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

1. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (5):
(අ)

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

වර්ෂ 1995 සිට 2000 දක්වා වූ කාලය තුළ, එක් එක්
වර්ෂෙය්දී,
(i)

ෙමරට සමස්ත ශම බලකාය කවෙර්ද;

(ii)

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහ රාජ අංශෙය් ශම
බලකායන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iii)

රාජ අංශෙය්, තිවිධ හමුදාවල, ෙපොලීසිෙය් සහ
සහායක ෙසේවෙය් රැකියාවල නිරත සමස්ත ශම
බලකාය සහ රාජ ෙසේවෙය් අෙනකුත් අංශවල
ෙසේවෙය් නිරත සමස්ත ශම බලකාය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;

(iv)

ඉහත සඳහන් රාජ අංශෙය් ෙසේවෙය් නියුතු
සියලුම ෙදනා විශාම වැටුපකට හිමිකම්
ලබන්ෙන්ද;

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 15-2211/'12-(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

පසුගිය වර්ෂ 15ක කාලය තුළ, රාජ අංශෙය්
ෙසේවය ස්ථිර ෙනොකරන ලද තාවකාලික පත්වීම්
කිසිවක් ලබා දී තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එකී පත්වීම්වල නම් කවෙර්ද;

(iii)

එක් එක් වර්ෂෙය්දී රජය වැටුප් සඳහා වැය කරන
මුදල ෙකෙරහි ඉහත කී පත්වීම්වලින් ඇති වූ
බලපෑම කවෙර්ද;

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

(iv)

එම පත්වීම් ස්ථිර කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;

Question ordered to stand down.

(v)

අනාගතෙය්දී එම පත්වීම්ලාභීන්ට විශාම වැටුප්
හිමිකම ලැෙබ්ද; සහ

කථානායකතුමා

(vi)

එෙසේ නම්, ෙමම කරුණ සඳහා අවශ පතිපාදන
රජය විසින් ෙවන් කරනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද;

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න අදාළ අමාත වරු පැමිෙණනවා
නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට කරන ෙගෞරවයක්.

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(The Hon. John Amaratunga)

(அ)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 27 (2) යටෙත්
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා, අදාළ
අමාත වරයා විසින් පශ්නයට උත්තර දිය යුතුයි කියලා. නමුත්
ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාට මම දන්වනවා,
පශ්නයකට අදාළව අතුරු පශ්නයක් අහපුවාම එයට උත්තරයක්
ලබා ගන්න අමාරු බව.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන වටය.

1995 - 2000 காலப்பகுதியில் வ டாந்த அ ப்பைட
யிலான,
(i)

நாட் ன் ெமாத்த ேவைலப்பைட என்ன என்ப
ைத ம்,

(ii)

தனியார் ைற மற் ம் அரச ைற ேவைலப்
பைட தனித்தனியாக எவ்வள என்பைத ம்,

(iii)

அரச ைறயில் ப்பைடகள், ெபா ஸ் ைணச்
ேசைவ ஆகியவற்றின் ெமாத்தத் ெதாழில்பைட
மற் ம் ஏைனய அரச ேசைவயினாின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள
என்ப
ைத ம்,
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(iv)

ெபா த்
ைறயின்
கீழ்
வ ம்
ேமேல
குறிப்பிடப்பட்ட அைனவ ம் ஓய் தியத் க்
குாித் ைடயவர்களா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

அவ்வாறாயின்,
அவர்களின்
நியமனங்கள் என்ன ெவன்பைத ம்,

(iii)

ெபயர்கள்,

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
(අ)

(i)

அைவ
எப்ேபா
என்பைத ம்,

உ தி

(v)

அைவ எதிர்காலத்தில் ஓய் தியத்திற்கு உாித்
ைடயனவா என்பைத ம்,
அவ்வாறாயின்,
இந்
ஏற்பா கைள அரசாங்கம்
ெகாண்ட என்பைத ம்

ெசய்யப்ப ம்

ேநாக்கத்திற்கான
எப்ேபா
ேமற்
මූලාශය:

அவர் ெதாிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

1995

ශම
බලකාය
’000
6,106

ෙසේවා
නියුක්තිකය
න් ’000
5,357

1996

6,242

5,537

1997

6,266

5,608

1998

6,660

6,049

1999

6,673

6,082

2000

6,827

6,310

වසර

அந்நியமனங்கள்
அரசாங்கத்தின்
சம்பளச்
ெசலவினத்தில் ஏற்ப த் ம் தாக்கத்ைத வ ட
வாாியாக ம்,

(iv)

(vi)

පස්වන වතාවට අහන ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් ලැෙබයි කියා
මා විශ්වාස කරනවා.
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

கடந்த
15
ஆண் களில்,
அரச ைறயில்
ஏேத ம்
உ திப்ப த்தப்படாத,
தற்கா க
நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டனவா என்பைத ம்,

(ii)
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ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
උතුරු හා නැෙඟනහිර පළාත් ෙදෙකහි දත්ත ඇතුළත්
කර ෙනොමැත.

(ii)
රාජ
අංශෙය්
ෙසේවා
නියුක්තිකය

ෙපෞද්ගලික
අංශෙය්
ෙසේවා
නියුක්තිකය
(වැටුප්
ලබන
ෙසේවක)

ෙපෞද්ගලික
හා ස්වයං
රැකියා

1995

%
15.6

%
44.3

%
40.1

1996

15.0

45.8

39.2

1997

15.1

44.3

40.6

1998

14.5

41.2

44.3

1999

14.4

43.1

42.5

2000

13.4

42.9

43.7

asked the Minister of Finance and Planning:
වසර

(a)

Will he inform this House for the period from
1995 to 2000 per year basis (i)
(ii)

the private sector and public sector work
force separately;

(iii)

the total work force in public sector for
three Forces, Police and Auxiliary service
and the rest of the public service separately;
and

(iv)

(b)

the total work force of the country;

whether all above in public sector are
pensionable?

Will he also inform this House(i)

whether any non-confirmed temporary
appointments were made in public sector
for last 15 years;

(ii)

if so, the names of the appointments;

(iii)

the impact of those appointments to the
salary bill of the Government on per year
basis;

(iv)

as to when they are being confirmed;

මූලාශය:

(iii)

ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
උතුරු හා නැෙඟනහිර පළාත් ෙදෙකහි දත්ත ඇතුළත්
කර ෙනොමැත.

ආරක්ෂක ෙසේවාවන්ට අදාළ සංඛ ා ෙතොරතුරු
ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත ලබා දීමට ෙනොහැකිය.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු
නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි,
අමාත ාංශෙයන් ෙගවනවා කියලා-

ඔබතුමාෙග්

මුදල්

whether they are pensionable in future; and
(v)
(c)

if so, as to when the Government made
provision for the purpose?

If not,why?

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු මන්තීතුමනි, මම උත්තර දීලා ඉවර වුණාම ඔබතුමා
පශ්න අහන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, එතුමා උත්තරය දීලා
අවසන් වූ පසුව අහන්න. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, පළමුව
ඔබතුමා පිළිතුර ෙදන්න.
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(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඔබතුමා ඔෙහොම කිව්වාට ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි,
අහිංසක අය ෙවනුෙවන් තමයි අප පශ්න අහන්ෙන්.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

(iv)

නැත.
රාජ ෙසේවෙය් විශාම වැටුප් සහිත තත්ත්වය හිමි
වන්ෙන් ස්ථිර විශාම වැටුප් සහිත පත්වීම් ලද වසර
10ක අවම ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබීම
සහ එම ෙසේවෙයන් නිසි පරිදි විශාම ගන්වා තිබීම
යන සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන ෙසේවකයන් සඳහා
ෙව්. රාජ සංස්ථා, මණ්ඩල හා ව වස්ථාපිත
ආයතනයන්හි ෙසේවකයන්ට රජෙය් විශාම වැටුප්
හිමි ෙනොෙව්.

(ආ)

(i)

එවැනි තත්ත්වයක් වාර්තා වී ෙනොමැත.
එෙහත් අත වශ හදිසි අවස්ථාවල තාවකාලික
ෙහෝ අනියම් පදනම මත කම්කරු ෙහෝ රියැදුරු
බඳවා ගැනීම් කරනු ලැෙබ්.

(ii)

පැන ෙනොනඟී.

(iii)

පැන ෙනොනඟී.

(iv)

පැන ෙනොනඟී.

(v)

පැන ෙනොනඟී.

(vi)

පැන ෙනොනඟී.

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ඔබතුමා ෙම් පශ්නයම රාජ
ආරක්ෂක අමාත ාංශයටත්
ෙයොමු කර, ෙම් උත්තරයම ලැබී තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා මා ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් මුදල්
අමාත ාංශෙයන්. මුදල් අමාත ාංශෙයන් තමයි මුදල් ෙගවන්ෙන්.
මුදල් අමාත ාංශෙයන් මා අහන්ෙන් ෙකොතරම් මුදලක් ෙවන්
කර තිෙබනවා ද කියන එකයි. ඔබතුමන්ලාෙග් මුදල්
අමාත ාංශෙයන් අද ෙමොනවාද කරන්ෙන්? අද වැඩ කරන
ජනතාවෙග් සල්ලි පාවා ෙදනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අය මාස
ෙදකක් EPF, ETF ෙගව්ෙව් නැත්නම් නඩු දානවා. ආණ්ඩුෙව්
අවුරුදු 10ක් වැඩ කරන අයට pension ෙගවන්ෙන් නැති
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි මෙග් පශ්නය.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම උත්තර දුන්නා. Pension
ෙගවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ෙහොඳයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
අප දැන් දන්නවා, මුදල් අමාත ාංශෙය් පශ්නවලට ඔබතුමා
උත්තර ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එක. 2001 වර්ෂෙය්දී
රජෙය් ෙසේවෙය් සියයට 12.2ක් වැඩ කළා. ඔබතුමන්ලාෙග්
ආර්ථිකය කඩා වැටුණාට පස්ෙසේ ශම බල ශක්තිය වැඩිෙයන්ම
ඇති වුෙණ් 2004 වර්ෂෙය්. එය සියයට 7.3යි. ඒෙකන් රජෙය්
ෙසේවකයන් සියයට 12.02ක්ය කියා ඔබතුමා කිව්වාට පස්ෙසේ,
ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්නට බැරි වුණාට pension ෙදන්නට බැරි
කට්ටිය ලක්ෂ 3ක් විතර ඉන්නවා.
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මාස ෙදකකට වැඩිෙයන් ෙසේවය කරනවා
නම් EPF, ETF තල්ලු කරන ඔබතුමන්ලා රජෙය් ෙසේවෙය් යුද්ධ
හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් වාෙග් අවුරුදු 10කට වැඩිෙයන් ෙසේවය
කරන අයට ඔබතුමන්ලා pension එකක් ලබා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්
ඇයි?

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

යුද්ධ හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය් අයට pension හිමියි. [බාධා
කිරීමක්] pension ෙදනවා. ඔවුන් pension ලබනවා.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, අද pension ෙගවන්න බැරි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා pension ෙගවීම
සම්බන්ධෙයන් අද මුදල් එකතු කර ෙගන, ෙවන් කර ෙගන
යනවා. ෙම් කියන ෙමොෙහොෙත් සමෘද්ධි බැංකුෙව්, මහජන
බැංකුෙව්, ලංකා බැංකුෙව් තිෙබන සියලුම සල්ලි වහාම ඒ සඳහා
ෙවන් කරන්න කියලා චකෙල්ඛනයක් යවලා තිෙබනවා. අද
pension ෙගවන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා
ඔබතුමන්ලා අද ඉඩම් ඇතුළු තිෙබන සියලුම ෙද් විකුණනවා. ඒ
වාෙග්ම අද බැංකු සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. S&P එක කියලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් බැංකුවලට
ෙලොකු අවදානම් තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියලා. ෙම් රෙට් බැංකු
ටික කඩා වැෙටන ෙකොට ඔබතුමන්ලා -මම දන්ෙන් නැහැ කවුද
කියලා- ස්විස් බැංකුවට මිලියන ගණනාවක, ලක්ෂණ ගණනාවක
සල්ලි යවනවා. ඔබතුමා කරුණාකරලා වග කීමකින් කියනවාද,
pension ෙගවන අයට කිසිම බාධාවක් නැතුව නියමිත දවස්වලට
pension එක ෙගවනවාද නැද්ද කියලා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, 2011 වර්ෂෙය් 487,600කට විශාම
වැටුප් ෙගවුවා. එය දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.7ක්
ෙවනවා. අපි ඒ අවශ මුළු මුදල ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙවන් කළා.
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කුමන කාර්යයක් තිබුණත් එය ඉදිරියටත් එෙලසම ෙගවනවාය
කියන ටික මම සඳහන් කරනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, රණවිරුවන් සහ විශාමිකයන් ආරක්ෂා
කරන්නට ෙම් රජය බැඳී සිටිනවායි කියන ටික ඉතාම පැහැදිලිව
අපි මතක් කරනවා. ඒ අය රෙට් සම්පතක්. ඔවුන් රට ෙවනුෙවන්
වැඩ කරපු අය. ඒ අයට අපි සලකනවාය කියන ටික අපි මතක්
කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය අවධිෙය් pension එක
කපන්නට දාපු ධවල පතිකාවට විරුද්ධ වුෙණ් එදා සිටිය විරුද්ධ
පක්ෂයයි. එදා සිටිය විරුද්ධ පක්ෂය හින්දායි pension එක
ආරක්ෂා වුෙණ් කියන ටික අපි මතක් කරලා ෙදන්නට ඕනෑ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙකටිෙයන් අහන්න, එතෙකොට ෙත්ෙර්වි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමා කියන විධියට, ඒ ආකාරෙයන්ම
අතුරු පශ්න අහන්න තමයි මම නැඟිටලා ඉන්ෙන්. ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මම අහලා තිෙබන්ෙන් ශම බල ශක්තිය
සම්බන්ධෙයනුයි. එතුමා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, රජෙය්
ෙසේවෙය් සියයට 12.2 ක ශම බල ශක්තිය අපි ආරක්ෂා කරනවා,
අපි අරක ආරක්ෂා කරනවා, ෙම්ක ආරක්ෂා කරනවා කියලා.
කෙළේ නැති වුණත් කරනවාය කියලා කිව්වා. දැන් සියයට 88ක්
වන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙග් EPF සහ
ETF සල්ලි අරෙගන ෙම් අය The Finance Company, ගලදාරි
ෙහෝටලය, Ceylon Grain Elevators, Brown and Company
PLC ආදිෙය් ආෙයෝජනය කරනවා.

දැන් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලාෙග් සද්ෙද් තරම් වැඩ තිෙබනවා නම් පශ්නයක්
නැහැ. නමුත් මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. රාජ අංශෙය් ශම බල
ශක්තිය සියයට 12.2ක් කියලා ඔබතුමා උත්තරයක් දුන්නා.
සියයට 88ක් වන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන
ෙසේවකයන්ෙග් EPF හා ETF අරමුදල් ඔබතුමන්ලා පාවිච්චි
කරමින් කාබාසිනියාවට ලක් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ
අරමුදල්වලින් රුපියල් බිලියන 7.8ක් -රුපියල් මිලියන 7,800ක්පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය ඒෙකන්
රුපියල් මිලියන 3,200ක් නැති කරලා තිෙබනවා. ඒ අයට -මහ
බැංකුෙව් අධිපතිට- විරුද්ධව කටයුතු කරනවාද, නැත්නම් ඒ
තිෙබන සල්ලි ලබා ෙදනවාද, ලාභයක් ලැබිලා තිෙබනවා නම් ඒ
වැඩ කරන අහිංසක අයට එම මුදල ලබා ෙදනවාද කියලා
කරුණාකරලා කියනවාද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
අදාළද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්. අදාළයි. ශම බල ශක්තිෙය් EPF එක සහ ETF එක
සම්බන්ධෙයනුයි මම ෙම් කාරණය අහන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අදාළ නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අදාළ නැත්ෙත් ඔබතුමන්ලාටයි. නමුත් වැඩ කරන ජනතාවට
ඒක අදාළයි.

අදාළ නැති ඒවා කපා දමන්න.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

(Mr. Speaker)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙම්
පිළිබඳව අසන ලද පශ්නයකට වැඩ බලන මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත තුමා හැටියට උත්තර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා හිතන්ෙන්
එය නැවත කියවීම අවශ නැහැ කියලායි. [බාධා කිරීමක්] අදාළ
නැත.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

වාඩි ෙවනවා, වාඩි ෙවනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි,-

පශ්නයට අදාළ නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

EPF හා ETFවල සල්ලි කාබාසිනියාවට ලක් කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා විපක්ෂ නායකතුමා ගිය වර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
පකාශයක් කළා. ෙම් මුදල් අමාත ාංශය ෙමෙතක් කල් ඒවාට
උත්තර ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ෙම්වා වසන් කරන නිසායි. මීට ෙපර
ෙම් සම්බන්ධෙයන් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා අසා තිබුණු
පශ්නයට උත්තර දුන්ෙන්ත් නැහැ. අද ෙම් EPF හා ETFවල
සල්ලි ගන්න ගියාම මාස අටක් නවයක් ඉන්න ෙවනවා. ෙම් ගැන
මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාෙගන් අපි අහනවා. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමන්ලා යන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙකෝටි ගණන්
ෙවනම ෙන් අර Swiss banksවල දමන්ෙන්. ස්විස් බැංකුවල

1325

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

1326

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

සල්ලි වැඩි ෙවන්ෙන් අන්න ඕවා නිසයි. විපක්ෂෙය් අෙප් සල්ලි
ලංකා බැංකුවල තිෙබන ෙකොට ඒවා ගැන පශ්න කරනවා. [බාධා
කිරීමක්] ඇයි ෙම් දැන් වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්? Swiss
b a n k sවල -[බාධා කිරීමක්] අපි ඒවා ගැන පශ්න ඇහුවාම
ඔබතුමන්ලා අපි ෙද්ශ ෙදෝහිෙයෝ කියලා කියනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සාමාන ෙයන් පශ්නයට අදාළ ෙනොවන ඒවා කථා ෙනොකර
පශ්නයට අදාළ වන ඒවා පමණක් අහන්න.

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. දැන් හරි. දැන් ඉවරයි. [බාධා කිරීමක්]

මිහින් ලංකා ආයතනෙය් ඉහළ නිලධාරින් සහ
අධ ක්ෂ මණ්ඩලය : විස්තර

மிஹின் லங்கா உயர்மட்ட உத்திேயாகத்தர் மற் ம்
பணிப்பாளர் சைப : விபரம்
SENIOR MANAGEMENT AND BOARD OF DIRECTORS OF
MIHIN LANKA : DETAILS
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ, අදාළ ෙනොවන ඒවා මම අහන්ෙන් නැහැ. මම ඔබතුමා
කියන විධියටමයි අහන්ෙන්.

4. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
திஸாநாயக்க சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

அ ர

කථානායකතුමා

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Anura
Dissanayake)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4) :

(Mr. Speaker)

(අ)

දැන් එෙහනම් අහලාත් ඉවරයි. අතුරු පශ්න තුනම ඉවරයි.

(i)

මිහින් ලංකා ආයතනෙය් වත්මන් ඉහළ නිලධාරි
මණ්ඩලෙය් සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් ෙසේවය
කරනු ලබන අය කවුරුන්ද;

(ii)

එම එක් එක් නිලධාරියාෙග් හා අධ ක්ෂ මණ්ඩල
සාමාජිකයාෙග් අධ ාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම්
කවෙර්ද;

(iii)

එම නිලධාරින් සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩල
සාමාජිකයන් ලබන වැටුප්, දීමනා හා අෙනකුත්
වරපසාද කවෙර්ද;

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න තුනම අහලා ඉවර වුණාට
තව පැය භාගයක් ඉතුරුව තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(Mr. Speaker)

නැහැ, තව කථා කරන්න අය ඉන්නවා. අෙප් විපක්ෂ
නායකතුමාට වැදගත් පකාශයක් කරන්න තිෙබනවා.

(ආ)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා ඔය පුටුෙව් ඉඳෙගන අෙප් තිෙබන වටිනා
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්ම වැඩ කරන ජනතාවෙග්
EPF හා ETF එකත් ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න. කරුණාකරලා ෙම්
උත්තර ෙදන්න බැරි ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාට ෙම් ගැන කියන්න. අද ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ෙසේවකෙයක් අවුරුදු 55ට පස්ෙසේ EPF එෙක් සල්ලි ගන්න ගිෙයොත්
මාස 8ක් 9ක් ඉන්න ඕනෑ. ෙමොකද, සල්ලි නැහැයි කියනවා.
ඒ නිසා ෙම් වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් අහන පශ්නවලට
උත්තර ෙදන්න බැරි නම් කරුණාකරලා මුදල් හා කම සම්පාදන
නිෙයෝජ අමාත තුමා ෙවන්න එපාය කියා අපි එතුමාට කියනවා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

මුදල් අමාත ාංශයට ෙයොමු කරපු පශ්නයට උත්තර දී
තිෙබනවා. කම්කරු අමාත ාංශයට ෙයොමු කළ යුතු පශ්නය මුදල්
අමාත ාංශයට ෙයොමු කරන්ෙන් අලිමංකඩ යනවාය කියන එකට
පාමංකඩ යනවාය කිව්වා වාෙග් තමයි. [බාධා කිරීමක්]

(i)

මිහින් ලංකා ආයතනෙය් 2010 වර්ෂෙය් ෙශේෂ
පතය අනුව රුපියල් බිලියන 5.6ක වත්කම්
හිඟයක් පවතින්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද;

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

சிவில் விமான ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

மிஹின் லங்கா நி வனத்தின் தற்ேபாைதய
உயர்மட்ட உத்திேயாகத்தர் சைபயி ம் பணிப்
பாளர் சைபயி ம் பணியாற் பவர்கள் யாவர்;

(ii)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
உத்திேயாகத்தாின ம்,
பணிப்பாளர் சைப உ ப்பினர ம் கல்வி மற் ம்
ெதாழில் தைகைமகள் யாைவ;

(iii)

ேமற்ப உத்திேயாகத்தர்க க்கும் பணிப்பாளர்
சைப உ ப்பினர்க க்கும் வழங்கப்ப ம் சம்பள
அள கள், ஏைனய ெகா ப்பன கள் மற் ம்
சிறப் ாிைமகள் யாைவ

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
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(ஆ) (i)

மிஹின்
லங்கா
நி வனத்தின்
2010ஆம்
ஆண் க்கான ஐந்ெதாைகயின் பிரகாரம்
பா
5.6 பில் யன் ெசாத் க்கள் நி ைவ காணப்ப
கின்றதா;

(ii)

அவ்வாறாயின், அதில்
காரணிகள் யாைவ

தாக்கம்
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ඇමුණුම:

இைணப் :
Annex:

ெச த்திய

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Civil Aviation:
(a)

(b)

Will he inform this House (i)

the names of the persons who are presently
attached to the senior management and the
Board of Directors of the Mihin Lanka;

(ii)

the educational and professional
qualifications of each person attached to the
senior management and each member of the
Board of Directors; and

(iii)

the amounts of salaries, other allowances
and privileges granted to the aforesaid
officers and the members of the Board of
Directors?

Will he state(i)

whether there is an asset deficit of Rs. 5.6
billion according to the Balance Sheet of
the Mihin Lanka for the year 2010; and

(ii)

if so, the factors which contributed to that
asset deficit?

(c) If not, why ?
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சர்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne - Minister of Civil Aviation)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)
(ආ)

(ඇ)

(i), (ii) සහ (iii) සඳහා පිළිතුරු ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]

[இந்த இைணப்
ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ]
[This annex is also placed in the Library.]

(i)

ඔව්.

(ii)

ආරම්භෙය් සිට ෙයොදවන ලද පාග්ධනය පමාණවත්
ෙනොවීම.

කථානායකතුමා

ඉන්ධන මිල ශීඝෙයන් වැඩි වීම.

(Mr. Speaker)

පැන ෙනොනඟී.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු රනිල් විකමසිංහ
මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்
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ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයා අවශ පරිදි දැනුම්දීම් කර නැති
බවද තීන්දුෙව් 32වැනි පිටුෙව් සඳහන් වනවා. ෙම් අයට විරුද්ධව
පියවර ගන්නවාද? ඒකත් අපි දැන ගන්න කැමැතියි.

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

උසස් ෙපළ විභාග පතිඵල සම්බන්ධ ගැටලු

உயர்தர பாீட்ைசப் ெப ேப கள் ெதாடர்பிலான
ரண்பா
PROBLEMS REGARDING ADVANCED LEVEL RESULTS

ගරු
රනිල් විකමසිංහ මහතා
නායකතුමා)

(විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, විභාග කමය පිළිබඳවත්, නිදහස්
අධ ාපනය පිළිබඳවත් ඇති විශ්වාසය බලවත් ෙලස බිඳ වැෙටමින්
පවතින බව ෙපන්වා ෙදමින් මම 2012 ජනවාරි 17වන දා ෙමම
ගරු සභාව ඉදිරිෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. විෂය නිර්ෙද්ශ ෙදකක්
යටෙත් පැවැත්වූ විභාගයක් සඳහා එකම Z-score කමයක් ආෙද්ශ
කර ලීෙමන් දරු දැරියන්ට සිදු වන අසාධාරණය ගැනත් මම පශ්න
කළා.
මෙග් එම පකාශය අවසන් කරමින් මම සඳහන් කළ කාරණය
2012 ජනවාරි 17වන දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 65වන තීරුෙව්
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"ෙම් සඳහා වචන පැලැස්තරවලින් කිසිම විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නෑ.
එෙසේම තම තමන්ෙග් උද්ධච්චකම් හා තම තමන්ෙග් යහපත්කම් පදර්ශනය
කිරීෙමන්ද කිසිදු සුගතියක් අත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගරු සභාෙව් යුතුකම
වන්ෙන් අඩු තරමින් ෙමවැනි වැරදි අනාගතෙය්දීවත් සිදු ෙනොවන ෙලසට කියා
කිරීමයි. රෙට් දරු දැරියන් හා ෙදමාපියන් පත්ව ඇති විශ්වාස භංගත්වෙයන්
ඔවුන් මුදවා, ඔවුන්ෙග් විශ්වාසය යළි තහවුරු ෙකොට ෙම් රෙට් විභාග පද්ධතිය
යළි ශක්තිමත් කර ලීම අප හැමෙග්ම වගකීමක්....."

එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන
ෙමන් මම ඉල්ලා සිටිනවා."

මෙග් පකාශයට අධ ාපන ඇමතිතුමාත්, උසස් අධ ාපන
ඇමතිතුමාත් උත්තර ෙදමින් සිදු කෙළේ මම ෙනොඉල්ලා සිටි ෙද්
එනම්, උද්ධච්චකම් හා යහපත්කම් පදර්ශනය කිරීම පමණයි. මා
මතු කළ පශ්නවලට පිළිතුරු කිසිවක් ඔවුන් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
මම යළිත් Z-score ගණනය පිළිබඳව ඔවුන් ෙදපළ ෙවත සිහිපත්
කළා. ඒ බව එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 105වැනි තීරුෙව් සඳහන්
ෙවනවා. නමුත්, කිසිදු සාධාරණීය පිළිතුරක් ෙහෝ අදහසක්
ඇමතිවරු ෙදපළම පළ කෙළේ නැහැ. ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත්
කෙළත් නැහැ.
Z-score කමෙව්දය නිසා විෂය නිර්ෙද්ශ ෙදකකින් විභාගයට
ෙපනී සිටි දරුදැරියන්ට අසාධාරණයක් වී ඇති බව දැන්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ලබා
දුන් අධිකරණ තීන්දුෙව් 6,7 සහ 14වන පිටුවල සඳහන් වන්ෙන්,
2000 වර්ෂෙය් සිට 2010 දක්වා කියාත්මක කළ කමය ඒ අයුරින්ම
අනුගමනය කළ යුතු බවයි. රසායන විද ා පළමුවැනි බහුවරණ
පශ්න පතෙය් සෑෙහන ෙවනස්කම් ඇති බව තීන්දුෙව් 27වන
පිටුෙව් නිදර්ශන ෙලස දක්වා තිෙබනවා. එෙසේ නම් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් විභාග ෙකොමසාරිස්වරයා වගකීම දැරිය යුතුයි.
නමුත් ඔහු ඒ වගකීම දරනවාද යන පශ්නයත් ෙමහිදී මතු ෙවනවා.
එෙසේම යම් යම් කරුණු සම්බන්ධෙයන් විශ්වවිද ාල පතිපාදන

විෂය නිර්ෙද්ශෙදකට ෙවන ෙවනම Z-score ගණනය ෙකොට
දරුදැරියන්ට සිදු වූ අසාධාරණය නිවැරදි කරන ෙමන්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් නිෙයෝගය අගය කළ යුතු තීරණයක්.
ආණ්ඩුෙවන්, ඇමතිවරුන්ෙගන් හා වග කිව යුත්තන්ෙගන් සිදු වූ
අසාධාරණකම් නිවැරදි කරලීෙම් අවස්ථාවක් එමඟින් උදා වී
තිෙබනවා. නමුත් කනගාටුවට කරුණ වන්ෙන් තවමත් ෙම්
ඇමතිවරු හා වග කිව යුත්තන් කණ්ඩායම එකිෙනකාට ෙචෝදනා
කර ගනිමින් වගකීෙමන් ගැලවී තමන් සුදනන් වීමට උත්සාහ
දැරීමයි.
විෂය නිර්ෙද්ශ ෙදක සඳහා ෙවන ෙවනමම Z-scoreගණනය
කළ යුතු බව විද්වතුන්, නීතිෙව්දීන් හා අප ෙපන්වා දුන් විට
ඇමතිවරු කෙළේ ඒ සියලු ෙදනාටම ෙචෝදනා කිරීමයි; මඩ
ගැසීමයි. ෙම් ඇමතිවරුන්ට තමන් කළ වැරදි සහ අපරාධ ගැන
දැන ගන්නට 2012 ජනවාරි 17වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාව
කියවීමම පමාණවත්. එදා ඔවුන් ෙම් ගැන දැක්වූ අදහස්
පරිස්සමින් කියවා බැලුවා නම් තමන් කර ඇත්ෙත් ෙමොන තරම්
වරදක්දැයි ඔවුන්ට වැටෙහේවි.
ආණ්ඩුවත්, ඇමතිවරුනුත් අනුගමනය කළ උද්ධච්ච හා
පදනම් විරහිත වැඩ පිළිෙවළ නිසා දැන් තවත් දරු දැරියන්
සමූහයකට අසාධාරණයක් සිදු වී තිෙබනවා. ඒ අය තමයි, වැරදි
Z-score ගණනය නිසා විශ්වවිද ාල සුදුසුකම් ලැබූ අය. ඔවුන් ඒ
තත්ත්වයට පත් වුෙණ් ඔවුන්ෙග් වරදකින් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුෙව්
වරදින්; ඇමතිවරුන්ෙග් හා වගකිවයුත්තන්ෙග් වරදින්.
දැන් අප කියන්ෙන් වරද සහගත Z-score
ගණනය නිසා
විශ්වවිද ාලයට ෙත්රී පත් වුණ කිසිම ශිෂ
ශිෂ ාවකට
අසාධාරණයක් සිදු ෙනොවන වැඩ පිළිෙවළක් වහාම සකසන
ෙලසයි. ඒ අයට සිදු වන අසාධාරණයට වගකියන්න ඕනෑ
අධිකරණයයි කියමින් පශ්නෙයන් මඟ හරින්නට ෙහෝ වග
කීෙමන් පලා යන්න එපා කියා අප අධ ාපන ඇමතිවරුන්ෙගන්
ඉල්ලා සිටිනවා. දැන්වත් වගකීම බාර ෙගන ෙම් ගැටලුව ලිහා
දරුවන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කිරීමට පියවර ගන්න.
අෙනක් අතට ෙමහි වගකීම කරට ෙගන ඉල්ලා අස්වීමට තරම්
ශක්තිමත් ඇමතිවරු ආණ්ඩුෙව් නැති බවත් අපි දන්නවා. දරු
දැරියන්ෙග් අනාගතයට වඩා තමන්ෙග් අනාගතය වැදගත් ෙකොට
සලකන අවස්ථාවන්හිදී වගකීම් කරට ගැනීමට වඩා සිදු වන්ෙන්
වගකීම් අනුන්ට පවරා තමන්ෙග් නිවැරදි බව සනාථ කරලීමයි. අප
පසු ගිය කාලෙය්ම අත්වින්ෙද් ෙම් තත්ත්වයයි. ඒ නිසා
ඇමතිවරුන්ට ඉල්ලා අස් ෙවන්න යැයි කියමින් කාලය නාස්ති
කිරීෙමන් ඵලක් නැහැ. නමුත් අඩු තරමින්, තමන් අතින් සිදු වූ ෙම්
අඩු පාඩු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා ෙහෝ කිසියම් වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරලීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්දැයි මම
වගකිවයුත්තන්ෙගන්
විමසන්නට
කැමැතියි.
Z-score
අසාධාරණය පිළිබඳව ෙමෙතක් ආණ්ඩුව ලබා දුන් උත්තර ෙමන්,
තම තමන්ෙග් ගැලවීම් හා පතිවාදීන්ට පහර ගැසීම සඳහා තවත්
උත්තර ලබා දීමක් ෙනොව, සැබෑ ගැටලුව අවෙබෝධ කර ෙගන,
එවැනි තත්ත්වයක් අනාගතෙය් උදා ෙනොවීම සඳහා වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්ෙන්දැයි මම විමසන්නට කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම ගරු කථානායකතුමනි, ඒ තීන්දුෙව් වාක
කිහිපයක් මා කියවන්න කැමැතියි. ෙමොකද, මානව හිමිකම් පිළිබඳ
විශ්ව පකාශනෙය් - The Universal Declaration of Human
Rights වල- 12වන වගන්තිෙය් අධ ාපන අයිතිය ගැන සඳහන්
කර තිෙබන නිසා. ඒ ගැන සඳහන් කරලා තමයි අද උසාවිය
ෙමෙහම තීරණය කර තිෙබන්ෙන්.
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විශ්ව මානව හිමිකම් පිළිබඳ ජගත් පකාශනය ෙමන්
අධ ාපනය ලබා ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ අප ව වස්ථාෙව් ඍජු
වගන්තියක් ෙනොමැති වුවද, එකී අධ ාපන අයිතිය ව වස්ථාෙව් 12
(1) වගන්තිය යටෙත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පිළිඅරෙගන ඇත.
එනම්, පථම වතාවට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අධ ාපන අයිතිය,
මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව පකාශනෙය් අධ ාපන අයිතිය අෙප්
ව වස්ථාෙව් ෙකොටසක් කියා සඳහන් කර තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද අපි ඒක පිළිඅරෙගන කියා කරන්න
ඕනෑ.
එෙහම නම් ඊළඟ පියවර හැටියට තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාවට තවත් සංෙශෝධනයක් ෙගනැවිත් ඒක නිශ්චිත
වශෙයන් එයට ඇතුළත් කිරීමයි. ඒ ගැනත් අද එක්සත් ජාතික
පක්ෂය තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා, ආණ්ඩුවත් එක්ක සාකච්ඡා
කරලා එෙහම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ අනුව නිදහස්
අධ ාපනය ආරක්ෂා කරන්න අදාළ නීති ෙගෙනන්න තිෙබනවා.
අඩු ගණෙන් දරුවන්ෙග් අනාගතය ආරක්ෂා කරන්න පියවර
ගන්න කියා ඇමතිවරුන්ෙගන් සහ අගමැතිතුමාෙගන් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා (උසස් අධ ාපන
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ඉදිරිපත් කරපු
කාරණාවලට උත්තර ෙදන්න අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා
සතුටු ෙවනවා. මුලින්ම මා කියන්න කැමැතියි, Z-score කමය
නිර්ෙද්ශ කිරීම සහ විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අවශ දත්ත ටික
දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ නිර්ෙද්ශ කරපු Z-score කමය අනුව ළමයි
විශ්වවිද ාලවලට ෙතෝරා ගැනීම ඇතුළු ඒ සියල්ල සිද්ධ ෙවන්ෙන්
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් බව. ඒක මෙග්
යටෙත් -උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය යටෙත්- තිෙබන එකක්.
ඒකට අධ ාපන ඇමතිතුමාවත්, අධ ාපන අමාත ාංශයවත්, විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තුවවත් සම්බන්ධ නැහැ. ඒඅය UGC එෙක් උපෙදස්
අනුව අවශ කටයුතු කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, 2011වර්ෂෙය්දී අ.ෙපො.ස.(උසස් ෙපළ)
පැරණි නිර්ෙද්ශය සහ නව නිර්ෙද්ශය කියන පශ්න පත වර්ග
ෙදකකට ළමයි උත්තර ලිව්වා. ඒ පතිඵල ආවාට පස්ෙසේ,
ඒ ළමයි විශ්වවිද ාලයට බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් පිළිබඳව
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට උපෙදස් ෙදන්න විද්වත්
මණ්ඩලයක් පත් කළා. ඒ මණ්ඩලය පත් කරපු විශ්වවිද ාල
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. ඒක
ස්වාධීන ආයතනයක්. ඒෙක් හිටපු උපකුලපතිවරු පස් ෙදෙනක්
ඉන්නවා; පීඨාධිපතිවරෙයක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙජ ෂ්ඨ
මහාචාර්යවරෙයක් ඉන්නවා. ඒ සියලු ෙදනාම අධ යන
කටයුතුවලට අදාළ අය.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අය පත් කරපු කමිටුෙව් හිටිෙය්
ෙමන්න ෙම් අය. මහාචාර්ය ෙක්.ආර්.එම්.ටී. කරුණාරත්න මහතා.
ඔහු ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද ාලෙය් හිටපු, සංඛ ානය පිළිබඳව
විෙශේෂඥෙයක් වාෙග්ම ෙජ ෂ්ඨ මහාචාර්යවරෙයක්. ඒ
මහාචාර්යතුමා අධ ාපන ඇමතිතුමාටත්, මටත් උගන්වලා
තිෙබනවා. මහාචාර්ය ඩී.ඩී.එස්.කුලතුංග මහතා, පීඨාධිපති ගණිත
අංශය, විද ා පීඨය, කැලණිය විශ්වවිද ාලය. ඔහු සංඛ ානය හා
ගණිතය පිළිබඳ ෙජ ෂ්ඨ මහාචාර්යවරෙයක්. මහාචාර්ය ටී.එස්.ජී.
පීරිස් මහතා, ගණිත අංශය, ඉංජිෙන්රු පීඨය, ෙමොරටුව
විශ්වවිද ාලය. ඔහු ගණිතය පිළිබඳ ෙජ ෂ්ඨ මහාචාර්යවරෙයක්.
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ආචාර්ය බී.එම්.එස්.ජී. බන්නැහැක මහතා. ඔහු ශී ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද ාලෙය්
හිටපු
ෙකෙනක්;
සංඛ ානය
පිළිබඳ
විෙශේෂඥෙයක්. ඊළඟට, ආචාර්ය එම්.ඩී.ජී. ආටිගල මහත්මිය. ඇය
සංඛ ානය
විෂය
පිළිබඳ
මහාචාර්යවරියක්;
ෙකොළඹ
විශ්වවිද ාලෙය් වැඩ කරන්ෙන්. ඒ අය තමයි ඒ කමිටුවට පත්
කෙළේ.
ගරු කථානායකතුමනි, විශ්වවිද ාලවලට ළමයි ඇතුළත් කිරීම
සඳහා කමෙව්දයක් හදන්න කියලා ඒ අයට කිව්වාම, ඒ අය
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට දීලා තිෙබන උත්තරය
තමයි, "අප ළඟ අදහස් ගණනාවක් තිෙබනවා, නමුත් විභාග
පතිඵල ඇහැට දකින තුරු අපට කමෙව්දයක් හදන්න බැහැ"
කියන එක. ඒ අනුව විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවටත්,
උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයටත් පතිඵල එළියට එන තුරු බලා
ෙගන ඉන්න සිද්ධ වුණා. පතිඵල එළියට ආවාට පස්ෙසේ ඒ පතිඵල
දිහා බලලා, මහාචාර්යවරුන්ෙගන් සමන්විත ෙම් විද්වත්
මණ්ඩලය විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට කිව්ෙව්, ''ෙම්
විභාග ෙදක ෙවන ෙවනම වර්ග කෙළොත් ෙමෙතක් කාලයක්
විශ්වවිද ාලයට දරුවන් ඇතුළු වුණු අනුපාතෙය්, ඒ ඇතුළු වුණු
ෙමෝස්තරෙය් - ඇතුළු වුණු රටාෙව් - බරපතළ ෙවනසක් ඇති
වනවා'' කියලායි. ෙම්ක තමයි ඒ අය කියපු ෙද්. ඒ නිසා ෙම් විභාග
ෙදක එකතු කරලා සංයුක්ත Z-score එකක් හදන්න ඕනෑ කිව්වා.
ඒ අනුව තමයි ෙම් Z-score එක හැදුෙණ්. ඒක විශ්වවිද ාල
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව භාර ගත්තා. ඒ අනුව විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කිව්වා, ඒක නිකුත් කරන්න කියලා; විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිකුත් කළා. ෙම් Z-score එක නිකුත්
වනෙකොටම, Z-score පිළිබඳව මූලික කාර්ය භාරයක් ඉටු කරපු
මහාචාර්ය තටිල් මැතිතුමා ෙම් Z-score එක ගැන විෙරෝධයක් පළ
කළා. තවත් සමහර අය - අෙප්ම හිටපු උප කුලපතිවරෙයක් ෙම් පිළිබඳව ෙවනස් අදහසක් කිව්වා. ඒ විධියට ෙම් Z-score එක
පිළිබඳව මහාචාර්යවරුන්ෙග්, ගණිත විෙශේෂඥයන්ෙග් වාදයක්
පැන නැඟුණා. හැබැයි, පත් කරපු ඒ විද්වත් මණ්ඩලය තමන්ෙග්
ස්ථාවරෙය් තදින් හිටියා. අදත් ඒ අය ඒ ස්ථාවරෙය් ඉන්නවා.
ඉතින් ෙම් අය එෙහම ඉන්නෙකොට, ෙම් පිළිබඳව උසාවිෙය්
නඩුවක් පැවරුණා. උසාවිෙය් නඩුවක් පැවරුණාම, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා මට උපෙදස් දුන්නා, ෙම් ගැන ෙසොයා බලා, මීට
ඉහළ කමිටුවක් හරි පත් කරලා, තවත් මහාචාර්යවරු කීප
ෙදෙනකුට භාර දීලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න උත්සාහ කරන්න
කියලා. ඒ අනුව අපි නීති උපෙදස් අරෙගන, නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උපෙදස් අරෙගන, ඊට ඉහළ කමිටුවක්
ජනාධිපතිතුමා ලවා පත් කරවන්න අවසර ඉල්ලුවා. ඒ අතර
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ඉතා පැහැදිලි තීන්දුවක් දුන්නා, එස්.බී.
දිසානායක ඇමතිවරයා ෙම් පශ්නෙය් වග උත්තරකරුෙවක්
ෙනොෙවයි කියලා. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිවරයා ෙම් පශ්නෙය්
පාර්ශ්වකරුෙවක් ෙනොෙව්, ඒ නිසා ෙම්ෙකන් ඉවත් ෙවනවා
කියලා.
ෙම් අය ෙම් නඩුෙවන් ඉල්ලුෙව් ෙමොකක්ද? ෙම් නඩුෙවන්
ඉල්ලුෙව්, විභාග පතිඵල සියල්ල අෙහෝසි කරන්න කියලායි.
ලක්ෂ තුනක් වන දරුවන්ෙග් විභාග පතිඵල අෙහෝසි කරන්න
කියලා තමයි ඉල්ලුෙව්. නමුත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒක කෙළේ නැහැ.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා, විභාග පතිඵල නිවැරදියි කියලා.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා, ෙම් වර්ග ෙදකක දරුවන්ෙග් -පැරණි
විෂය නිර්ෙද්ශයට අනුව ෙදවැනි, තුන්වැනි වර විභාගයට ලියපු
දරුවන්ෙග් සහ අලුත් විෂය නිර්ෙද්ශයට අනුව විභාගයට පිළිතුරු
ලියපු දරුවන්ෙග්- Z-score අගය ෙවන ෙවනම අරෙගන වැඩ
කටයුතු කරන්න කියලා.
එම නඩු තීන්දුව හරි පැහැදිලියි. ඒ නිසා විශ්වවිද ාල පතිපාදන
ෙකොමිෂන් සභාව ඒ අනුව වැඩ කළ යුතුයි. ගරු කථානායකතුමනි,
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි ජනාධිපති ෙල්කම්තුමා
අද මහාචාර්ය තටිල් - ෙම් නඩුෙව් අෙනක් පැත්ෙත් පාර්ශ්වකරුවා,
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ෙම් නඩුව දැම්මාම ඒකට කථා කරපු මහාචාර්ය තටිල්- ෙගන්වලා
කථා කළා. ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලෙය් කුලපති මහාචාර්ය
ඈපාසිංහට කථා කළා. අද දිනෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
මහාචාර්ය තටිල්, මහාචාර්ය ඈපාසිංහ සහ තවත් එක
මහාචාර්යවරයකුත් එක්ක කමිටුවක් පත් කරලා ෙම් උසාවි තීන්දුව
හරිහැටි කියාත්මක කිරීමට අවශ ආධාර, උපකාර, උපෙදස්
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙදන්න කියලා කිව්වා.
ඒ නිසා මම ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට කියන්න කැමැතියි, ඒ
අධිකරණ තීන්දුව අනුව ඒ කටයුත්ත හරියටම ඉෂ්ට කිරීම සඳහා
ෙම් ෙවන ෙකොට ෙව්ගෙයන් වැඩ කර ෙගන යන බව. ඒ නිසා අපි
ඉතාම ඉක්මනින් ඒ දරුවන්ෙග් පතිඵල පකාශයට පත් කරලා ඒ
දරුවන් විශ්වවිද ාලවලට ෙත්රීෙම් කටයුත්ත අවසන් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පමාදයකින් ෙතොරව ෙම් දරුවන්
ගැනීමට අවශ සියලු කටයුතු අපි කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 සිට 3
දක්වා -

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමහර documents -වාර්තා, ෙල්ඛන- අපි
ඉල්ලුවාම, ගරු ඇමතිවරුන් ඒවා සභාගත කරනවාය කියලා
කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ඒවා සභාගත
කරලා නැහැ. සමහර ෙවලාවට පශ්නවලදී ඒ අදාළ ෙල්ඛන
සභාගත කරනවා යැයි කිව්වාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් library එකට
ගිහිල්ලා බැලුවාම ඒ සභාගත කරපු documents නැහැ. ඇත්ත
වශෙයන්ම වාර්තා වාෙග් ඉතාමත් වැදගත් ෙද්වල් -ඒ documents
- අපට බලන්න සභාගත කරන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලවකවානුව
තුළ හැන්සාඩ් වාර්තාත් එක්ක check කරලා බැලුෙවොත්, ඇමුණුම
සභාගත කළාය කියලා හැන්සාඩ් වාර්තාවල සඳහන් කර තිබුණාට
ඒ document එකක්වත් ෙම් වන තුරු Library එෙක් නැහැ, ගරු
කථානායකතුමනි. අපි ඉල්ලපු ඒ ෙල්ඛන ඉතාමත් වැදගත්
ෙල්ඛන.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා කරුණාකරලා කාර්ය
මණ්ඩලයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ෙම් සම්බන්ධව ෙසොයලා
බලලා පසු ගිය කාලවකවානුව තුළ සභාගත කරපු ෙල්ඛන, අපට
අලුතින් ෙසොයා ගන්න තිෙබන ෙල්ඛන, අද ඉඳලා ෙනොෙවයි, අඩුම
තරමින් පසු ගිය වකවානුෙව් ෙල්ඛනවත් සභාගත කරන්න අවශ
කරන කටයුතු ටික ඉෂ්ට කරලා ෙදන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන්
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා-

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුරු දීෙම් දී ඇමුණුමක් සභාගත
කරනවා කිව්වා නම්, එය සභාගත කර තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා
කථා කරන්ෙන් එයට වඩා ෙවනස් සභාගත කිරීමක් ගැන නම්, ඒ
නිශ්චිත කාරණා ඔබතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කිරීම වඩාත් සුදුසුයි.
එෙහම නැත්නම් පැහැදිලිතාවකින් ෙතොරව එතුමාෙගන් අපි
නිකම් ෙචෝදනාවක් ලබනවා. Oral Questions -

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Oral Questionsවලට තමයි. Oral Questionsවලට අදාළයි.
ඔබතුමා මතු කරපු නිසා මා උදාහරණයක් කියන්නම්. එළවලු
කූඩ පිළිබඳව මා අෙප් ගරු ෙජෝන්ස්ටන් පනාන්දු ඇමතිතුමාෙගන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්නයක් ඇසුවා. එතුමා කිව්වා, එළවලු
නරක්වීම සම්බන්ධෙයන් කූඩ නීතිය භාවිත කරන්ෙන් ඇයි කියලා
වාර්තාවක් සකස් කරලා තිෙබනවාය කියලා. ඒ කමිටු වාර්තාව
සභාගත කරනවාය කියලා ඒ පිළිතුෙර්ම තිබුණා. මා දැන් සතියක්
තිස්ෙසේ බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ කමිටු වාර්තාව ෙම් වන තුරු
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. මා හිතන හැටියට එය එතුමාෙග් පශ්නයක්
ෙනොෙවයි. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. මා එක
උදාහරණයක් විතරයි ෙම් කිව්ෙව්. තව ගණනාවක් තිෙබනවා, ගරු
කථානායකතුමනි. මා එතුමාට ෙහෝ ෙවනත් කාටවත් ෙහෝ
ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි. සභාගත කරනවාය කියා කිව්වාම
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ document එක සභාගත කෙළොත් අපට එය
පරිහරණය කරන්න පහසුයි. ඒකයි මා ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්
මතක් කෙළේ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්.
අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 සිට 3 දක්වා; නිෂ්පාදන බදු
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය හා මුද්දර ගාස්තු
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගයන් ෙදකක් අනුමත
කිරීම.

නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත :
නියමය

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் :
கட்டைள
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT : ORDER
[අ. භා. 1.55]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා ( ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගීතා අමාත තුමා)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
கூட் ைணப் அைமச்சர்)

கம -

சர்வேதச நிதிய

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation )

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා:
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"2011 අංක 17 දරන පනතින් අවසන් වරට සංෙශෝධිත, 1989 අංක 13
දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 ඇ වැනි වගන්තිය
යටෙත්, නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2012 ෙපබරවාරි 27 දිනැති අංක
1747/1 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2012.06.19
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළ පරිදි අද එක්
නියමයක් සහ නිෙයෝග ෙදකක් ෙම් ගරු සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා
ඉදිරිපත් කරනවා. 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ
විධිවිධාන) පනත යටෙත් කරන නියමය සහ 2006 අංක 12 දරන
මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය
(අංක 1) සහ නිෙයෝගය (අංක 2) ෙම් ගරු සභාෙව් අනුමැතිය
සඳහා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සඳහා ෙකටි විස්තරයක් කරන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත්
3 ඇ වගන්තිය යටෙත් නියමය අනුව 2012 ෙපබරවාරි 27 වන
සඳුදා අංක 1747/1 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින්
නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා, යම් යම් කාණ්ඩවලට අයත් ආනයනය
කරන ලද ෙමෝටර් රථ වාහන සඳහා කිසියම් සහනයක් ෙදන බවට.
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අද න ාය පතෙය් ෙදවන සහ තුන්වන ෙයෝජනා තමයි, 2006
අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නිෙයෝග (අංක 1) සහ (අංක 2). ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්වා ඉතාම
සරල තාක්ෂණික තීන්දුය කියා අපට කියන්න පුළුවන්. එකක්
තමයි, "ශී ලංකා රජය සතු යම් ෙකොටසක් මාරුකිරීම ෙහෝ පැවරීම
සම්බන්ධෙයන් වන යම් ෙකොටස් සහතිකයක්." යන්න. අෙනක,
"ශී ලංකා රජය ෙවත නිකුත් කරනු ලබන ෙකොටස් නිකුතුවක්
සම්බන්ධෙයන් වන ෙකොටස් සහතිකයක්."යන්න. ෙම් ෙයෝජනා
ෙදෙක්ම බලාෙපොෙරොත්තුව ෙමොකක්ද? අපි නිදසුනක් ගනිමු. අපි
ගනිමු, ශීලන්කන් ආයතනය; එෙහම නැත්නම් හිල්ටන් ආයතනය.
ෙමය නිදසුනක් පමණයි. ඒ වාෙග් ෙමොකක් හරි ආයතනයක
ෙකොටස් මුදල් රජය ගන්නා සමහර අවස්ථා තිෙබනවා. එවැනි
අවස්ථාවලදී මුද්දර බදු ෙගවිය යුතු නැහැ. ෙමොකද, රජය මුද්දර බදු
ෙගවන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ. ෙගව්වත් ආපසු රජයටමයි ඒ බද්ද
ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තීරණය කරලා තිෙබනවා, එවැනි
අවස්ථාවලදී ඒ බද්ෙදන් නිදහස් කරන්න. ෙමොකද ඇත්ත
වශෙයන්ම ඒක පරිපාලනමය තීන්දුවක්. මුදල් ෙගවලා ආපසු මුදල්
ගන්න හදන අවස්ථාෙව්දී ඒ බදු සහනය ලබා දීෙමන් රජයට
අවාසියක් කිසි විධියකින් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉතින්, ඒවා තමයි
ෙම්වාෙය් පරමාර්ථ. ෙම් සඳහා ගරු සභාෙව් අනුමැතිය ලබා ෙද්වි
කියලා අපි උදක්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
ඒ ලැයිස්තුෙව් ඉන්න අයට අමතරව තව ෙකොටස් ෙදකක් ඒ
සහන ලබන කණ්ඩායමට ඇතුළත් කිරීමටයි අද අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ ෙකොටස් ෙදක ෙමොනවාද? එක
ෙකොටසක් තමයි, රටට සිදු වන ආර්ථික පතිලාභය සැලකිල්ලට
ෙගන, මුදල් විෂය භාර අමාත වරයා විසින් හඳුනා ගන්නා ලද
රජය විසින් බදු ෙගවිය යුතු යම් විෙශේෂිත ව ාපෘතියක් කියාත්මක
කිරීම සඳහා අවශ වන වාහන නිෂ්පාදන බදු ෙගවීෙමන් නිදහස්
කිරීම.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

[අ. භා. 2.01]

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

ඊට ෙහේතුව ෙම් රටට ෙගන එන වාහන සඳහා රජෙය් බද්ද
ෙගවිය යුතුයි කියලා අපි ගිවිසුම් ගහලා තිෙබනවා නම්, නැවතත්
බද්දක් ගැනීෙම් අවශ තාවක් නැහැ. රජෙය්ම මුදල් දීලා බදු
හැටියට මුදල් ආපසු ගැනීෙම් අවශ තාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ
තීන්දුව අරෙගන තිෙබනවා.
ෙදෙවනි සහනය ෙමයයි. ඒ තමයි, 2012 අය වැය ෙයෝජනා
අනුව, භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමැතියට යටත්ව, ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ විෂය භාර අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් නිර්ෙද්ශය
මත, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා ශී ලංකා සමාගම විසින්
නිකුත් කරනු ලැබූ ගුවන් මගීන් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙවත සහ
ගුවන් ෙතොටුෙපොළින් පවාහනය කිරීම සඳහා වන වලංගු අවසර
පතයක් දරන්ෙනකු විසින් එම කාර්යය සඳහා භාවිත කරමින්
තිෙබන වසර 5කට ෙනොඅඩු කාලයක් සඳහා එෙසේ භාවිත කර ඇති
ෙමෝටර් රථයක් ෙවනුවට එම කාර්යය සඳහා ෙයොදා ගැනීමට
ආනයනය කරනු ලබන සිලින්ඩර් ධාරිතාවය ෙසන්ටිමීටර් 2000ට
වැඩි සංෙයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂ අංක 87.03 යටෙත්
වර්ගීකරණය වන අලුත්ම ෙමෝටර් රථයක් ආනයනෙය්දී ෙගවිය
යුතු මුළු බදු පමාණෙයන් 50% අඩු වන පරිදි ෙගවිය යුතු
නිෂ්පාදන බදු පමාණය අඩු කිරීම.
ඒ සහනයත් තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. Register කළ අය
ඉන්නවා; ෙල්ඛනගත කළ අය ඉන්නවා. බලපත අනුව ගුවන්
ෙතොටුෙපොෙළේ ඉඳන් මගීන් ෙග්නවා. ඒ වාෙග්ම ගුවන්
ෙතොටුෙපොළට ෙගන යනවා. දැන් ඒ පමාණය වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. සංචාරකෙයෝ එනවා. ඒ අයට ඒ පහසුකම් සැලසිය
යුතුයි. ඒ නිසා එෙසේ ෙල්ඛනගත වුණ අයට කිසියම් සහන කමයක්
යටෙත්, සහන බද්දක් යටෙත් වාහන ලබා ෙදන්න තීරණයක්
ෙගන තිෙබනවා. ඒක තමයි එම නිෙයෝගෙය් පරමාර්ථය.

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මා පළමුෙවන්ම සූදානම් වන්ෙන් රීති
පශ්නයක් මතු කරන්නයි. මම ජුනි 21වැනි දා ස්ථාවර නිෙයෝග
23(2) යටෙත් ආණ්ඩුෙවන් පශ්නයක් ඇහුවා. ඒ පශ්නෙය් තිබුෙණ්
-විෙශේෂෙයන්ම මා කිව්ෙව්- මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ෙග්
අත්සන යටෙත්, 2010 ජනවාරි මාසෙය් ඉඳන් 2012 අෙපේල් 30
වැනි දා ෙවන කල් මිලදී ගත්තු ෙකොටස්, ඒවා මිලදී ගත්තු දවස, ඒ
සඳහා ෙගවපු මුදල, ගත්තු පමාණය, මිලදී ගත්තු දිනෙය් ඒ
සියල්ෙල්ම වටිනාකම හා ෙම් අවුරුද්ෙද් මැයි පළමුවැනි දා වන
විට එහි වටිනාකමත් ෙම් සභාවට- අපට - ලබා ෙදන්න කියලායි.
ඒ ගැන පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැත්නම් ඇමතිවරයකුට ඒ අවස්ථාෙව්දී
කියන්න තිබුණා එතෙකොට අපට ඒ ගැන වාද කරන්න පුළුවන්.
නැත්නම් ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න තිබුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී
ඇමතිතුමා ඒ ගැන පකාශයක් කරමින් විෙශේෂෙයන් ෙමෙසේ
සඳහන් කළා:

I quote the Hansard of 21st June, 2012 - Column
1079:
“I will advert to all the matters raised by him and also present in this
House, the details and statistics that he has asked for”.

ඒ වාෙග්ම in Column 1088 හි සඳහන් ෙවනවා,
“I am grateful to him ...

-ඒ කියන්ෙන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාට; to the Leader
of the Opposition.. for raising this matter so that we could give a very comprehensive
overview of what has happened. This will go into Hansard. This will be

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
in the public domain and we are certainly very happy that you gave us
the opportunity to make these facts public.
Also, as requested by you, I am tabling* the Equity Investment
Portfolio of the Employees’ Provident Fund and the Summary of the
Investments of the ETF.”

So, what I asked for is the format of which I gave
notice. දැන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන පිළිතුෙර් ඒක මුදල්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ෙග් අත්සන යටෙත් ෙනොෙවයි
තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් ඒ ෙකොටස් මිලදී ගත්තු දිනය නැහැ; ඒ
ෙකොටස්වලට එදා ෙගව්ව මුදල නැහැ. ඒ පමාණය නැහැ. ඉතින්
මම අහන්න කැමැතියි, පිළිතුරක් ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා
නම් ඇයි ඒක ෙනොදුන්ෙන් කියලා. ඒක රීති පශ්නයක් හැටියට
මතු කරලා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාට ඒ ගැන ෙසොයා බලා
තීරණයක් ෙදන්න. පශ්නය භාර ගන්නවා නම් ඒකට පිළිතුරක්
ෙදන්න.
මම අද
ආණ්ඩුෙවන් ඇහුවා, "උසස් ෙපළ දරුවන්
සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?" කියලා. මම ඇමතිතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, නියම පිළිතුරක් අපට ලබා දීම ගැන. රජය
යම් කිසි පියවරක් ගන්නවාය කියලා අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න
පුළුවන්. එෙහම ෙනොගන්නවා නම් අපට පුළුවන් ඒ ගැන ෙහොයලා
බලන්න. ඒ වාෙග් පිළිතුරක් ෙම් පශ්නයට ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම්
රෙට් -ඕනෑම රටක- විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකයා ඇවිල්ලා රටට
වැදගත් වන පධාන කාරණයක් ගැන ඇහුවාම ඇයි ඒ
සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? පිළිතුරු ෙදනවා
කියලා ඇයි ෙම් සභාව ෙනොමඟ යවන්ෙන්? ඇයි ෙම් ගැන අසත
කියන්ෙන්? අන්න ඒකයි, විෙශේෂෙයන්ම අද මට මතු කරන්නට
තිෙබන පශ්නය. ෙමොකද EPF, ETF අරමුදල් වංචා කිරීම පිළිබඳව
විශාල ෙචෝදනා තිෙබනවා. ඒවා සම්බන්ධෙයන් ෙහොයා ගන්න
අපට ෙම් සභාෙවන් යම් කිසි කරුණු දැන ගන්න තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් COPE එෙකන් බලනවාද, නැත්නම් රජෙය් ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාෙවන් බලනවාද, නැත්නම් ෙවනම ෙත්රීම්
කාරක සභාවක් වුවමනාද, නැත්නම් අපට කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාවකින් දවසක්, ෙදකක් ඒ ගැන විවාද කරනවාද කියලා
බලන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳ තීරණයක් ගන්නයි අපි ෙම් ෙතොරතුරු
ඉල්ලුෙව්. මම ඉස්ෙසල්ලා මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ෙගන්
අහන්න කැමැතියි, ෙම්කට අත්සන් ෙනොකරන්න ඔහුට තිෙබන
පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා. එතුමායි මුදල් අමාත ාංශෙය් මූල
නිලධාරි. එතුමා අත්සන් කළායින් පස්ෙසේ අසත කිව්වා නම්;
අත්සන් කරන්න බැහැයි කියනවා නම් ෙමතැනට ෙගනැල්ලා දණ
ගස්සවන්න ඕනෑ. ඔබතුමාට යුතුකමක් තිෙබනවා, ඒකත් අහන්න.
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම් කරුණු ටික කියයි කියලා ෙම්
සභාවට තීරණයක් ගන්න.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒකට තමයි දැන් මම පිළිතුර ෙදන්ෙන්.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

නැහැ, නැහැ. මම
ෙවලා-

රීති පශ්නයකින් ඇහුවා. ඔබතුමා වාඩි

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අෙප් අදහස් පකාශ කරන්න ඕනෑ.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මම තවම මෙග් කථාව අවසන් කරලා නැහැ. මෙග් කථාව
අවසන් කළාම ඔබතුමාට පුළුවන් උත්තර ෙදන්න. මෙග් කථාව
තවම අවසන් කරලා නැහැ. ෙමතැන අපි අහන පශ්නවලට
පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ. කරුණු ෙදකක් දුන්නා. ඒවා අපට
පිළිගන්නත් පුළුවන්; පතික්ෙෂේප කරන්නත් පුළුවන්. එකක්
කිව්වා, ෙම් ඔක්ෙකොම ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු අහන පශ්නවලින් කියලා. එෙහම
එකක් ෙනොෙවයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් රෙට් විශාල
පශ්නයක් තිෙබනවා.
ෙදවැනි එකට දුන් උත්තරය ඊටත් වඩා පුදුමයි. ෙම්කට
බලපාන්ෙන් ෙම් අරමුදෙල් සියයට පහක් පමණයි කිව්වා. ඒ
කියන්ෙන් "ඒකට කමක් නැහැ, සියයට පහක් වංචා කරන්න
පුළුවන්. ඉතුරු ඒවා වංචා කරලා නැහැ" කියන එකද? අන්න
ඒකද පිළිතුර? ෙමොකක්ද ෙම් සියයට පහක් කියන්ෙන්? This is
Rs. one trillion. සියයට පහක් කියන්ෙන්, රුපියල් බිලියන 50ක්
- Rs. 50 billion. රුපියල් මිලියන 50,000ක්. [බාධා කිරීමක්] ගරු
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, මෙග් කථාව ඉවර කරනකම්
ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. නැත්නම් ඔබතුමාට තව මිනිත්තු 15ක්වත්
හිටෙගන ඉන්න ෙවයි.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මම හිතුෙව් ඉතාම ෙකටිෙයන් උත්තරය දීලා ෙම්ක
නවත්වන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

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

කරුණාකරලා මෙග් කථාව ඉවර කරන්න ෙදන්න.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන්ෙන් විරුද්ධ පක්ෂෙය්
නායකතුමා-

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඒකට ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් මිලියන 50,000ක් ෙමතැනින් ඉවත්
කළාට කමක් නැහැ, ඒ මුදලින් ඕනෑ එකක් කරන්න පුළුවන්
කියන එකද ඔබතුමන්ලා අදහස් කරන්ෙන්. ෙසේවකයින්ෙග්
අරමුදල් තමයි අද ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ වැඩිෙයන්ම
ආෙයෝජනය කරන්ෙන්. දැන් අපට කියනවා, අර සමාගම, ෙම්
සමාගම King Kong private sector කියලා. අන්තිමට ඒ
මුදල්වලින් “King” ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන කවුරුත් ෙනොෙවයි,
රෙට් ෙසේවක පිරිසයි. ෙමොකද, ෙම්වා ඒ අයෙග් මුදල්. අන්න ඒ
ගැන දැන් අපි විෙශේෂෙයන් දැන ගන්න කැමැතියි. ෙමතැන
ෙචෝදනාව තිෙබන්ෙන් ෙම් මුදල් ෙයදවීම ගැනයි.
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මම දැකලා තිෙබනවා, මාධ ෙයත් කියලා තිෙබනවා, ෙවබ්
අඩවිවලත් කියලා තිෙබනවා, ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ හැසිරවීම
ගැන; share market manipulation. ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා
තිෙබනවා කියන්ෙන්? දැන් ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම සමහර සමාගම්වල ෙකොටස් අඩු
මිලකට තිබුණාම මාෆියාව එකතු ෙවලා ඒ ෙකොටස් අරගන්නවා.
විශාල ෙලස අරගන්නවා. ඒ ෙකොටස් අරගත්තාට පස්ෙසේ ෙදවැනි
පියවර ෙවන්ෙන් ෙම් කණ්ඩායම කෘතිම ෙලස ඒ ෙකොටස්වල මිල
වැඩි කිරීමයි. ෙකොෙහොමද එය කරන්ෙන්? ෙම් ෙකොටස්වලින්
ස්වල්පය බැගින් දවසින් දවස ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළට දමනවා.
දමලා brokersලා ගණනාවක් එක්ක එකට එකතු ෙවලා ෙවනත්
සමාගම් මාර්ගෙයන් ෙවන්ෙද්සිෙය්දී ෙම් ෙකොටස්වලට ඇති
ඉල්ලුම වැඩි කරනවා. ඒක කෘතිම එකක්. ෙම්ක යම් කිසි
මට්ටමකට ගියාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද සිදු ෙවන්ෙන්?
එතැන හිටියා, Chief Fixer. ඔහුට කථා කරලා කියනවා, "අපි
දැන් ෙම් ෙකොටස්, ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදලට එෙහම
නැත්නම් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට - EPF - විකුණන්න
ලැහැස්තියි. ෙම් මිලට අරගන්න, අපි ෙම්ෙකන් ෙම් ෙකොටස ඔබට
ෙදනවා." කියලා. Chief Fixer ඒ අනුව ගිහින් මහ බැංකුෙව්
නිලධාරින්ට කියලා තිෙබනවා. ඉන්න ඕනෑම නිලධාරියකුට
කියනවා. අෙප් මහ බැංකුෙව් වාෙග්ම එංගලන්තෙය් මහ
බැංකුවටත් ඔය පශ්නය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. උසස් නිලධාරියකුට
ඒ LIBO Rate එක කියනවා. ඒ නිලධාරියා නිෙයෝග ෙදනවා, "අපි
ගන්නවා" කියලා. ඒක එතැනින් ඉවර ෙවන්ෙන් නැහැ. එතැන
evaluation committees තිෙබනවා, තක්ෙසේරු කරන්න එෙහම. ඒ
ෙකොමිටිෙය් ඉන්නා අයටත් මුදල් ෙදනවා. ඒක එතැනින්
නවතින්ෙන්ත් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඉංගීසි පත්තරෙය් Business
Page එකට, Financial Page එකට -එතැන ඉන්න සමහර
මාධ ෙව්දීන්ටත්- මුදල් ෙදනවා. ෙම් ගැලරිෙය් ඉන්න පුවත් පත්
වාර්තාකරුවන් හැම දාම ලියනවා; සතයක්වත් හම්බ ෙවන්ෙන්
නැහැ. අර පවෘත්තියට ෙකොච්චර හම්බ වුණාද කියලා ගිහිල්ලා ඒ
ෙගොල්ලන්ෙගන් අහන්නෙකෝ. අන්න, පුවත් පත් වාර්තාකරුවන්
හිනා ෙවනවා. ඒ ෙගොල්ෙලොත් දන්නවා, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්
කියලා.
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රහසක් ෙනොෙවයි. මෙග් මිත අනුර පනාන්දු ගැන අහන්න
කැමැතියි. රාජාලියා පක්ෂෙය් අය යූඑන්පී එකට ආව දවෙසේ අපි
අනුර පනාන්දුට -තව එක් ෙකනකුටත් දුන්නා.- කෘත ාධිකාරී
මණ්ඩලෙය් පත්වීමක් දුන්නා. කාලයක් ගියාට පස්ෙසේ එයාට
ඉල්ලා අස් ෙවන්න සිදු වුණා. පශ්න ගණනාවක් ඇති වුණා. [බාධා
කිරීමක්] අන්න, අෙප් සිරිෙකොෙත් වාර්තා තිෙබනවා. ගිහින්
බලන්න, එයා අයින් වුෙණ් ඇයි කියලා. ඊට පස්ෙසේ ෙම්
ආණ්ඩුෙවන් විශාල තැනක් ෙදනවා. ෙකොෙහොමද ෙම්ක සිදු වුෙණ්?
අන්න ඒකයි මම අහන්ෙන්. ෙමෙහමද වැඩ කරන්ෙන්? වගකීම්
නැද්ද? කවුද දුන්ෙන්? මුදල් ඇමතිද? ෙවන කවුරු හරි ෙයෝජනා
කළාද? අපට ෙම්වා සභාෙව් අහන්න තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන
ෙහොයන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම අද අප අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොළ පාලනය කරන මණ්ඩලයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, Colombo
Stock Exchange කියන එක. අප කියනවා ෙම්කයි ෙහොඳම එක
කියලා. හරි, ඒෙක් ෙහොඳම තාක්ෂණය තිෙබනවා. එෙහත් වගකීම
ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවාද? ඒකයි මම අහන්ෙන්. ෙකොළඹ ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙවබ් අඩවිෙය් ෙමෙහම කියනවා. Under the
heading “Our Values”, it states, I quote:
“We discharge our duties with a high level of responsibility &
commitment maintaining professionalism at all levels.”

අන්න ඒකයි මම අහන්ෙන්.

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.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ඒ අනුව ෙම් ෙකොටස් මිලදී ගන්නවා. ෙම් අරමුදල් ෙදෙකන්
එකක් ෙහෝ අරමුදල් ෙදකම අරගන්නවා. එෙසේ අරගත්තාට පස්ෙසේ
හුඟක් අය ඒ දිහා බලනවා. සුමානයක් විතර ඒ මිලට අරගන්නවා.
ඊට පස්ෙසේ මිල කඩා වැෙටනවා. ඒක ෙහොයා ගන්න තමයි අපි
විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලුෙව්, මිලදී ගත්ත දිනය, එදා තිබුණු වටිනාකම
සහ අද තිෙබන වටිනාකම. ෙම් සභාෙව් 225 ෙදෙනක් ඉන්නවා.
අපිට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව හිතනවා නම් විරුද්ධ
පාර්ශ්වය සාධාරණයි කියලා ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. ඒක
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අෙප් ෙම් මන්තීවරු කියන එක වහන්න
හදනවා. ඇයි, ෙම්ක වහන්ෙන්? අන්න ඒකයි අහන්ෙන්. ෙමොකද,
අද පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා, Brown and Company PLC
ෙකොටස් ගැන, Galadari Hotel ෙකොටස් ගැන, Ceylon Grain
Elevators Limited ෙකොටස් ගැන, Ceylon Hotels Corporation
PLC ෙකොටස් ගැන; ෙම් ආයතනවල ෙකොටස්වලට ඇයි ෙමච්චර
වටිනාකමක් ෙගව්ෙව් කියන එක ගැන. ඉතින් ඒකට පිළිතුරු
ෙදන්න ලැහැස්ති නැහැ. ඒක වහ ෙගන ඉන්නවා. කවුද, වහ ෙගන
ඉන්ෙන්? මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ද, මහ බැංකුෙව් අධිපතිද?
අන්න ඒකයි අපට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැන අහන්න තිෙබන්ෙන්.
ඇයි ෙම් ගැන ෙහොයන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ ගැන ෙසොයන්න
දැනට තිෙබන ආයතන ගණනාවක් අද වන ෙතක් ෙමොකක්ද
කරලා තිෙබන්ෙන්? NSB එෙක් ගනුෙදනුව පිළිබඳව එක්
ෙකෙනකුෙග් - Taprobane Securities (Pvt.) Limited එෙක්
ඩිලාන් විජයමාන්නෙග්- වැඩ තහනම් කරලා තිෙබනවා. ඔහු
විතරද ඉන්ෙන්? ඒකට කී ෙදෙනක් අහුෙවලා ඉන්නවාද? ඒක

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Hon. Speaker, the Leader of the Opposition is
accusing the Government for giving a very big place to
Mr. Anura Gunasekara. What is the place that he has been
given? Please tell us. You name it.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

That is not a point of Order.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, he is misleading the House.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Speaker, I did not refer to Mr. Anura
Gunasekara. I referred to Mr. Anura Fernando.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

ෙම්ෙක් සාමාජිකයන්ට ෙම් ගැන ෙහොයලා බලන්න බැරි ඇයි?
ෙමතැන ඉන්ෙන් සාමාජිකයන් 16ෙදනායි. මට ඕනෑ නම් ඒ නම්
ටික කියවන්න පුළුවන්. අපි ඔක්ෙකොම දන්නවා. පධාන ෙපෙළේ
සමාගම් තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් trading membersලා 16ෙදෙනක්
ඉන්නවා. ඇයි ෙම්ක කරන්ෙන්, ෙම්ෙක් බලතල නැද්ද? ෙමන්න,
මම කියන්නම් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් බලතල. ෙපොඩි ෙදයක් වුණත් ෙම්
මන්තීවරු අපට කෑ ගහනවා. අප අෙප් ඒවා කෑ ගහෙගන ෙමතැන
විසඳා ගන්නම්ෙකෝ. අප පසිද්ධිෙය් - [බාධා කිරීම්] මම ෙම් අෙප්
ගරු සභාව ගැන ෙහොඳ කියන ෙකොටත් කෑ ගහනවා. අපිට
ෙකොච්චර ෙචෝදනා තිබුණත් ෙමතැනට ඇවිල්ලා අප වාද කරනවා.
අප වහ ගන්න යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා අපට ෙබොරු
ෙචෝදනාවක් හරි කරනවා. ෙම්ක වහෙගන තිෙබනවා.
ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්?
අපට කැඩපත හැම ෙවෙල්ම
තිෙබනවා. මම ෙම් ෙගොල්ලන්ට කැඩපත හරවනවා. ඒ නිසායි මම
අහන්ෙන්.

Under the Stockbroker Rules, Section 3 - Trading
Practices and Conduct - I quote:
“3.1 ACTING ON BEHALF OF CLIENTS
When acting on behalf of clients, a Stockbroker Firm and
employees of such Firm who deal with clients shall;
(1)

observe the highest standards of professional conduct and
integrity;

(2)

act fairly;”

ඒක බැරි ඇයි?
ඊළඟට ෙමතැන සඳහන් කර තිෙබනවා, "Market
Manipulation" කියලා. ෙම්ක අප ආපසු අලුතින් කියන්න වුවමනා
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙවෙළඳ ෙපොළ පවතින අකමිකතා සඳහා
තමයි "Market Manipulation" කියලා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
හැසිරීම තිෙබන්ෙන්.

That is also defined under section 3.8.2 which states, I
quote:
“(1) Stockbroker Firms and employees of such Firms who deal with
clients shall not execute or cause to be executed purchases of any
Security listed on the CSE at successively higher prices,……”

It also states, I further quote:
"(b) unduly or improperly influencing the market price of such
Security, or; ...."

Now, this is the allegation that has been made.
මම එකක් අහන්නම්. ෙම් මණ්ඩලය -Colombo Stock
Exchange එක- විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුෙව් නැත්ෙත්
ඇයි? ෙමොකද, ඒ අයට සම්පූර්ණ බලතල තිෙබනවා ෙම්වා ගැන
ෙසොයා බලන්න; ෙම්වා ගැන විභාග කරන්න; ඒ ගැන පියවර
ගන්න. විෙශේෂෙයන්ම ෙමතැන ඒ ෙගොල්ෙලෝ සඳහන් කර
තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි: Annex 5 of the Stockbroker Rules
States, I quote:
“(1) whether the proposed transaction will be inconsistent with the
history of, or recent trading in, the security;”
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A lot of these things are inconsistent with the history.
That is what I want to know. Then, there is a reference to
a compliance officer. The compliance officer has to
report on this. He is independent on that.
Section 3.9.3 states, I quote:
“The Compliance Officer shall carry out checks to ensure
compliance with the law, rules and regulations as set out in Rule
3.9.1……”

The Colombo Stock Exchange can go into this matter.
Under Section 9.2, they have the power to investigate.
Section 9.2.1 states, I quote:
“The CSE may conduct an investigation if;
(1)

in the CSE’s opinion, a matter involves a possible breach of the
CSE Rules", and further states:
“ (4) in the CSE’s opinion, the circumstances warrant.”

Now, there are enough of circumstances for the
Colombo Stock Exchange to go into it. The Stock
Exchange is asleep like Rip Van Winkle. Why are they
asleep? Were they involved in it? Are they protecting
friends or is the Government telling them not to do it?
That is the issue.
Then, you have the Securities and Exchange
Commission - සුරැකුම් හා විනිමය ෙකොමිසම. Under that,
you can grant a licence for stockbrokers and stock
exchanges. They have defined what is insider trading. It
is very clearly defined. They have all the power to
regulate securities, go into any type of irregularity and
they have to determine if a person is fit and proper to be
in the trade. They have all the power. All they have been
able to do is to go into one case of Mr. Dinal Wijemanne.
If you open it, it is a can of worms. We know where it
will go into? If you take Section 13 of the Securities and
Exchange Commission of Sri Lanka Act, No. 36 of 1987,
they have the power to investigate into any violation. But,
why have they not done this?
This is what I would like to ask. What the Securities
and Exchange Commission have done is not enough. Not
only the securities, in my view, Hon. Speaker, they
should act under Section 23A and take over the stock
exchange which has failed to regulate the Colombo Stock
Market. Section 23A empowers the Government to take
over the administration and management of a licensed
stock exchange. If they want to clean this up, they have to
take over the stock exchange for some time and clean it
up. We gave this power in an amendment which we
brought in 1991. This is the body. Then, of course, there
is another body.
තවත් සංවිධානයක් තිෙබනවා, ෙම් ගැන බලන්න.
ඔබතුමන්ලා ෙහොඳට දන්නවා. ඒක තමයි, the Institute of
Chartered Accountants of Sri Lanka - වරලත් ගණකාධිකාරී
ආයතනය. ඒෙක තිෙබනවා, “Code of Best Practice ...... of
Corporate Governance”- සමූහ යහ පාලනය සඳහා ව වහාර
සංගහය-. ඒෙක් සඳහන් කර තිෙබනවා, ෙමොකක් ද කරන්නට
ඕනෑ කියා. ගණකාධිකාරිවරු ෙමය සකස් කර තිෙබන්ෙන්.
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They have prepared this. What have they said about
the “Code of Business Conduct and Ethics”? They have
defined “Fair dealing” under which it states, I quote:
“Each director and members of the senior management team should
endeavour to deal fairly with the Company’s customers, suppliers,
competitors…..”

That did not happen when you were fixing the price
and you have to encourage the reporting of any illegal or
unethical behaviour. Under the heading “Encouraging the
reporting of any illegal or unethical behaviour” it states, I
quote:
“To encourage employees to report such violations, the Company
must ensure that employees know that the Company will not allow
retaliation for reports made in good faith.”

I would like to read very much, the “Foreword” to
this, where they have explained the history which is very
important and I will just state what is there. I will not say
anything else.
It states, I quote:
"ICASL is proud to be the pioneer in introducing Corporate
Governance to Sri Lanka. The first Code; Code of Best Practice on
matters related to financial aspects of Corporate Governance, was issued
in December 1997. The sub-committee which developed the Code was
chaired by Mr. Nivard Cabraal………."
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ඩයමන්ඩ් නමැත්තාත් අයින් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහත් ලංකාෙව්
ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ ඒ විධියට කියා කර නැහැ. මහ බැංකුව ඒ
විධියට කියා කර නැහැ. සුරැකුම් හා විනිමය ෙකොමිසම ඒ විධියට
කියා කර නැහැ. ඒ ඔක්ෙකොම කියා කරන්ෙන් "Diamondsලා"
තියා ෙගනයි. එච්චරයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇයි ෙම්ක සිදු ෙවලා
නැත්ෙත්?
අන්න ඒකයි අප අහන්ෙන්? ෙම් ෙගොල්ෙලෝ
යහළුෙවෝද? ෙම් ෙගොල්ෙලෝත් ෙම් මාෆියා එකට අයිතිද? ඒෙක්
සම්බන්ධකම් තිෙබනවාද? නැත්නම් ආණ්ඩුව එපාය කියනවාද?
ඒ ගැන අප දැන ගන්නට කැමතියි. In the private sector,
business has to be aggressive; sometimes, they have to be
ruthless, but they can never be fraudulent. ඇයි අප ෙමෙහම
කියන්ෙන්? ෙමතැන ගහලා තිෙබන්ෙන් ෙවන කාටවත් ෙනොෙවයි.
ෙම් රෙට් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම අරමුදල්වලටයි.
ෙම් සමාගම්වල තිෙබන සම්බන්ධකම් බලන්න. ඒකයි මම
අහන්ෙන්. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ආණ්ඩුව එක්කත් business කරලා
තිෙබනවා. ආණ්ඩුව එක්කයි business කරන්ෙන්. දැන් බලන්න
බවුන්ස් සමාගම. ඇයි, බවුන්ස් සමාගමට මුදල් දැම්ෙම්? අපි
දන්නවා බවුන්ස් සමාගම ඉස්සර ෙහොඳ, පරණ සමාගමක් බව. ඒක
1970 දශකෙය්දී බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිබුණු හැම වත්කමක්ම
විකුණුවා. අද තිෙබන බවුන්ස් සමාගම එදා තිබුණු බවුන්ස් සමාගම
ෙනොෙවයි. බවුන්ස් සමාගම නමට තිෙබන්ෙන් බවුන්ස් ආෙයෝජන
සමාගම විතරයි. අෙනක් ඒවාෙය් නම තිබුණාට ඒ ෙගොල්ෙලෝ
පාලනය කරන්ෙන් නැහැ. කරන්ෙන් බඩු භාණ්ඩ විකුණන එකයි.
එෙහම නම් බවුන්ස් ආෙයෝජන සමාගම ආෙයෝජනය කරලා
තිෙබන ෙකොටස් ෙකළින්ම අරමුදලට ගන්න පුළුවන් ෙන්. This
was made into a vehicle for share transactions, to inflate the
shares and sell those. What the private sector does is not our
business. But, it does affect us when the two Funds are
involved.

Then, the next paragraph states:
“The project of revising the current Code commenced in 2005.”

It further states:
“The Committee was co-chaired by myself....”

That is, Mr. Asite Talwatte.
“... and Ajith Nivard Cabraal.”

This is what they have put. This is what they want.
Why is the Chartered Institute not going into it? Because
it is not only the journalists, it is not only the people who
are evaluating, some of these members, high-ups are
involved in it. They kept their mouths shut. I know at
times when Mr. Panditharatne and others were members
they would not allow any illegality. Today, any type of
fraud can go on. That is what has happened to the
Chartered Institute and that is why they are in it. Today,
there is no one looking into it. Then, should not the House
go into it.
දැන් බලන්න, ඇෙමරිකාෙව් Wall Street එක, ෙකොටස් ෙවළඳ
ෙපොළ, බැංකු ගැන තිබුණු කාරණා දිහා; අන්තිමට ෙකොන්ගස්
මණ්ඩලෙයන් විභාග කර බලා ඒවා පාලනය කරන්න DoddFrank Act එක ෙගනාවා. එංගලන්තෙය්ත් අද ඒ වාෙග් කාරණා
කිහිපයක් තිෙබනවා. අද LIBOR කමය ගැන විශාල
උද්ෙඝෝෂණයක් යනවා. ඒ ආණ්ඩුව දැනට Vickers Commission
එක පත් කළා බැංකු ගැන වාර්තා කරන්න. ඊට අමතරව දැන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙම් ගැන විභාග කර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලපෑම්
නිසා Barclays බැංකුෙව් සභාපතිත්, පධාන අධ ක්ෂ ෙබොබ්

දැන් බලන්න LOLC එක. ඒෙක් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? LOLC
එෙක් sharesවලට ආපහු LOLC එක මුදල් ගන්නවා. අපිට LOLC
shares වුවමනා නැහැ.

The LOLC was started by the UNP |Government. We
all were involved in it. Mr. Ronnie de Mel moved for it.
The Bank of Ceylon had its shares; the NDB had its
shares; the DFCC had its shares. Finally, the Government
decided to sell those out. So then, why do you want to go
and invest in it again? This is not the LOLC of Shari de
Silva. Look at the Board of Directors of the LOLC. Of the
seven |Directors, leaving out the Japanese Director, one is
a member of the Board of Directors of the LOLC Group
of Companies, the Browns Group of Companies as well
as of Taprobane Holdings. Another is a member of the
Board of Directors of the LOLC Group of Companies, the
Browns Group of Companies and the Ishara Group of
Companies, which is the one that is dominating this. Two
others are members of the Board of Directors of the
LOLC Group of Companies and the Ishara Group of
Companies. One other member belongs to the Board of
Directors of the LOLC Group of Companies and the
Browns Group of Companies. Then another member, in
addition to that of the LOLC, is also a member of the
Board of the Mercantile Merchant Bank. The last one,
while being a member of the Board of Directors of the
LOLC, was also a member of the Sovereign Ratings team
and the Sovereign Debt for Sri Lanka appointed by the
Governor of the Central Bank. So, look at how they all
are linked up. I do not want to mention the names now.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

But, if you are not going to give these details, the House
will have to debate all that with the names. If any
Member is concerned about the document from which I
am reading out, I can give him a copy. But, I do not want
these things to be put into Hansard yet. The time will
come when we may have to put that into Hansard.
Secondly, look at the share structure of those
organizations, as if we do not know. We are putting
money into the LOLC and the Browns Company, but
kindly look at the share structure of those two
organizations. I would like to send some documents for
the Ministers also to look at.
You all are doing business. Now, you take the GalOya Plantations (Pvt.) Limited. Then, the Hingurana
Sugar Company. Fifty one per cent ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

This is not a point of Order that you are raising.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

They can reply. - [Interruption.] No, no, I have
finished that. Now, I am speaking on this. [Interruption.] You can reply to me. Sit down and you
reply to me later. - [Interruption.] Fifty one per cent of
shares of the Hingurana Sugar Company is owned by the
Government. The rest is equally owned by the Browns
Group and the LOLC, 24.5 per cent of shares each. Then,
what? The LOLC has investments in the Browns Group.
Then, the Ishara Group invests in Taprobane and the
LOLC. Others are also there. So, when you look at it, it
seems that the Board of the LOLC is more powerful than
the Monetary Board. ඒකෙන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. What is this
Mafia? ඒකයි මම අහන්ෙන්? දැන් ෙමතැන කියන කථාව තමයි,
"ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ වැෙටයි, වැෙටයි." කියන එක. අද
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ වැටිලා; මුදල් ෙදන්ෙන් නැහැ. සල්ලි
නැති වුණු අයෙගන්- ව ාපාරිකයන්ෙගන්- ඒ ගැන අහන්න. අද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම්ක සුද්ද කෙළොත් විතරයි ආෙයෝජකෙයෝ
එන්ෙන්. අඩු ගණෙන් එතෙකොට අෙප් ෙම් අරමුදල් ෙදෙක්
ආෙයෝජනෙයත් යම් කිසි වටිනාකමක් තිෙබනවා. කවුද ෙම්ක කෑ
ගහලා ආරක්ෂා කරන්ෙන්? ආරක්ෂා කරන්ෙන්, මුදල් ආෙයෝජනය
කළ අය විතරයි. අපිට විරුද්ධව එක එක ෙචෝදනා තිබුණා. දැන්
අෙප් එක් ෙකෙනක් ෙම්ක කෙළොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ගරු
සභාෙවන් ෙහොයනවා. ඔබතුමා ෙහොයනවා. ඇයි, අපි ෙම්කට
නිශ්ශබ්දව ඉන්ෙන්? Why is that we, in Sri Lanka, are silent?

Why is that you cannot act? Be like Mr. David Cameron
and Mr. Ed Miliband. They all said, “Yes, go into it, go
into it”. "Go into it", said all the three parties.
But, here the Government would not go into it. They
would not give the facts; they would not give the figures
and they are hiding those. This is a very serious issue,
which we have to go into. Hon. Speaker, we have to
decide whether we are to have a Select Committee to go
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into this or not. I think we have come to that stage now.
That is all I have to point out. I did not give the names; I
did not give any individual’s name. I can talk of it later
on. I do not want to do anything of that sort now.
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

Mr. Anura Fernando, an old friend.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Yes, an old friend and still a friend. You know that.
He was there and you know what happened. Others will
tell you.
So, that is the question we are asking.
One request I am making from the Government is, we will keep on agitating; the trade unions are worried do not let these two Funds make any investment in the
Stock Exchange until we have cleared this out. We do not
want any investments in the Stock Exchange until we
clear this out. If the Government needs money, invest in
Treasury Bills. They are much safer. Invest in Treasury
Bills. We are not saying that the Government must not
make money. We are saying, "Invest in Treasury Bills".
Do not take people’s money. If anyone in the
Government says, “You must invest in the Stock
Exchange”, you put your own money. At the end of the
day, we are putting in money as an investment in
Hingurana Sugar Industries Limited, the land of which
anyway belongs to us; the factory belongs to the people.
So, what are you putting in money for? For whose
benefit? කවුරු ෙවනුෙවන්ද ෙම්ක කරන්ෙන්? ෙම්කෙන් විශාලම
ෙපෝඩාව. I would like it if the Chief Government Whip’s
father was there because he would have been the first to
shout, “ෙම් තක්කඩි පන්නන්න ඕෙන්” කියලා. ෙමොකක්ද
ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන්? This is called, "Push and Dump".
සිංහෙලන් කියනවා නම්, "ෙසේවකයන්ෙග් මුදල්වලින් පහන් පත්තු
කරනවා. මාෆියාව නිවන් දකිනවා." ඒකෙන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් ඒක අපිට අනුමත කරන්න බැහැ. ෙම්කට
සම්බන්ධ ෙවලා ෙහොඳ කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒෙගොල්ලන්ෙග්
සම්බන්ධකම් තිෙබන අයත් ඉන්නවා. අපි දැනට ඒවා ගැන
ෙමතැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.
අපි ගරු සභාවට කියන්ෙන්, අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම්
ගැන ෙහොයලා බලමු; ඊට පස්ෙසේ තිෙබන වැරදි හදා ගනිමු
කියලායි. අපිට ඕනෑ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආරක්ෂා කර
ගන්නයි. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පටන් ගත්ෙත් එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත්යි. ෙහොරකම් කරනවා නම් ඒක ආරක්ෂා
කරන්න බැහැ. ඒකයි අද ෙලෝකෙය් පධාන මූල මධ ස්ථානය
වන ලන්ඩන් නුවර ෙපොඩි ෙචෝදනාවක් තිබුණත් ඩයමන්ඩ්ලා
වාෙග් අයව අයින් කරන්ෙන්. එෙහේ ඩයමන්ඩ්ලා අයින් කරනවා.
අෙප් අය ඩයමන්ඩ්ලා තියා ෙගන ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] කවුද
අෙප් රෙට් ෙම් ෙද්වල් කරලා තිෙයන්ෙන්? එක්ෙකෙනක් බිල්ලට
දීලා ෙම් පශ්න ඉවර කරන්න බැහැ ෙන්. අපි ඔක්ෙකොම දන්නවා
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ෙම්වා වහෙගන ඉඳීෙමන්
වැඩක් නැහැ. ඒ ගැන ෙනොදන්න එක් ෙකෙනක් නැහැ. මම
බලාෙගන හිටියා ෙම් ගැන ආණ්ඩුව කියා කරන හැටි. ෙම් ගැන
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මන්තීවරු කිව්වා, මාධ ෙයන් කිව්වා, හැම තැනින්ම කිව්වා.
නමුත් ෙමොකුත් කරපු නැති නිසා මම කිව්වා, ෙම් ෙතොරතුරු මට
ෙදන්න, ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරලා අපි තීරණයක් ගනිමු
කියලා. ඒත් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා දැන් මට සිදු ෙවලා තිෙබනවා
ෙම් කරුණු ෙදන්න. තවත් ෙම් කරුණු වහන්න යනවා නම් මීට
වඩා විශාල වශෙයන් මීට වඩා කරුණු ෙමතැන කියන්න පුළුවන්.
මට ඒවා කරන්න වුවමනා නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි,ෙම් කරුණු අපට ෙනොදුන්නා නිසා
ඔබතුමාෙග් යුතුකමක් තිෙබනවා, ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා
කියන ෙද්ත් අහලා, "ඇයි ෙම්ක ෙනොෙකරුෙව්" කියලා මුදල්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ෙගන් අහන්න. ඒ එක්කම අපි දැන් ඉල්ලා
සිටින්ෙන් ෙම්කයි. අපි විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කර ෙම් ගැන
ෙහොයලා බලමු. එතෙකොට ෙම් පශ්නය එතැනින් ඉවරයි.
එංගලන්තෙය් කළා වාෙග් අපි ෙමතැන ෙහොයලා බලනවා
කිව්වාම ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල වැඩි ෙවනවා.
ෙදවැනි කාරණය, සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිසම් සභා
පනෙත් 23 (අ) වගන්තිය යටෙත් ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ
- Colombo Stock Exchange - තමන්ෙග් පාලනය යටතට ගන්න
ඕනෑ. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙකොච්චර බලවත්ද කිව්ෙවොත් සුරැකුම් පත්
ෙකොමිසෙම් සභාපතිනිය ෙගදර යැව්වා. ඒ කවුරුවත් ෙනොෙවයි,
ජනාධිපති ෙල්කම්ෙග් බිරිඳ. තව ටිකකින් ජනාධිපති
ෙල්කම්තුමාත් ෙගදර යවයි. මම දන්ෙන් නැහැ ඒක. නමුත් ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා.
තුන්වැනි කාරණය, ෙම් ගැටලුව විසඳන ෙතක් කරුණාකරලා
ෙම් අරමුදල් ෙදෙක් මුදල් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට දමන්න එපා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුවට මුදල් වුවමනා නම් කරුණාකරලා
Treasury බිල්පත්වලට දාන්න කියන්න. ඒ බිල්පත් තරම්
ආරක්ෂාකාරී ෙදයක් අද නැහැ. ඒ නිසා ඒකට මුදල් දාන්න කියලා
ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය මම අවසන් කරනවා. මම
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ඇමතිතුමා අන්තිමට ෙමයට ෙහොඳට
පිළිතුරු ෙදයි කියලා.
[අ. භා. 2.33]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගීතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
கூட் ைணப் அைமச்சர்)

கம -

சர்வேதச நிதிய

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation )

ගරු කථානායකතුමනි, මම දැන්ම පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ. ගරු
කථානායකතුමනි, අෙප් විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමා රීති
පශ්නයක් යටෙත් තමයි එතුමාෙග් පකාශය කෙළේ. එතුමා රීති
පශ්නයක් නඟලා ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙචෝදනා විශාල පමාණයක්
එල්ල කළා. මම ඉස්ෙසල්ලාම එතුමාට කියන්න ඕනෑ, අෙප් රජය
කිසිම ෙවලාවක, කිසිම අවස්ථාවක යම් කිසි ෙදයක් හංගන්න
වුවමනායි කියලා කල්පනා කරලා නැහැ කියලා. ෙම් විෂය ගැන -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එළියට ආවාට පස්ෙසේ හංගන්ෙන් නැහැ කියනවා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

කිසිම ෙදයක් අපට හංගන්න වුවමනාවක් නැහැ. ෙම්ක
අහගන්න.
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ඉස්ෙසල්ලාම තමුන්නාන්ෙසේලාට මම කියන්න ඕනෑ ෙදයක්
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා කථා කරන්ෙන් EPF, ETF මුදල්
ආෙයෝජනය කරලා දැනටමත් විශාල පාඩුවක් ඇති ෙවලා
කියලායි. නමුත් ඒක සම්පූර්ණ මිථ ාවක්, මනඃකල්පිත කථාවක්
පමණයි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Then, table the documents.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමා කියන ෙද් අපි අහෙගන හිටියා. දැන් මම කියන ෙද්ත්
අහෙගන ඉන්න. මම එකින් එකට උත්තර ෙදන්නම්. EPF ෙවන්න
පුළුවන්, ETF ෙවන්න පුළුවන්, ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකෙයක්
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ අය ගිහිල්ලා Stock Exchange එෙක් මුදල් යට
කරලා, එක්ෙකෝ එදාම ඒ ෙකොටස් විකුණන්න පුළුවන් නැත්නම්
කල් ගිහිල්ලා විකුණන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එදා තිෙයන ෙවෙළඳ
මිල අරෙගන අපට ෙමච්චර නැති වුණාය කියලා තර්ක කරන්න
බැහැ. ඒක මෙනෝමය සංඛ ාෙල්ඛන විගහයක් පමණයි. ෙම්
ෙකොටස් මුදල්වලින්ම, අෙප් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉහළ තිබුණු
අවස්ථාවක බිලියන 16ක වාසියක් අප ලබා ගත්තා. අපට
සංඛ ාෙල්ඛන වශෙයන් ඒක ෙපන්වන්න පුළුවන්. නමුත් අපි
එදාත් ඒ සල්ලි එළියට ගත්ෙත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම දැන් ෙම්
එකකවත් සල්ලි අපි එළියට අරෙගන නැහැ. අෙප් ආර්ථිකය දියුණු
වන ෙකොට, අපි සියයට 7ක සියයක 8ක ආර්ථික වර්ධනයකට යන
ෙකොට ෙම් තිෙයන ෙකොටස් මුදල්වල මිල දැන් තිෙයන සෘණ
තත්ත්වෙය් නැතිව ඉතාම උසස් ධන තත්ත්වයකට යනවාය කියලා
අප තුළ දැඩි විශ්වාසයක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා හැම දාම
අශුභවාදී විධියට බලන එක ගැන අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ.
එක එක්ෙකනාෙග් මානසික තත්ත්වය, චරිත ස්වභාවය, දර්ශනය
තමයි ඒ. ඔබතුමන්ලා ෙගෙනන ෙම් ෙචෝදනාව අද මුළු
ෙලෝකෙය්ම ෙකොම්පැනිවලට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.
අද ඇෙමරිකාෙව් ආෙයෝජනය කරපු සමහර ෙකොම්පැනිවල
වටිනාකම බැහැලා තිෙබනවා. එංගලන්තෙය් ආෙයෝජනය කරපු
සමහර ෙකොම්පැනිවල වටිනාකම බැහැලා තිෙබනවා.
ෙමතැනදී රජය ඩිංගකට අයින් කරන්න. අද ෙම් රෙට් Stock
Exchange එකට සල්ලි දමන ෙනොෙයක් විධිෙය් අය ගැන
බැලුෙවොත්, ඒක නිකම් ෙකොම්පියුටරයකින් ගන්නා සටහනක්
පමණයි. අද ෙමතුමා මුළු රටටම කියන්ෙන් දුප්පත් මිනිසුන්ෙග්
සාක්කුවලින් සල්ලි අරෙගන, ඒ සල්ලි ෙවන ෙද්වල්වලට
ෙයොදලා, ඒ ෙගොල්ලන්ට අයිති සල්ලි ටික නැති කරනවා කියලායි.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවාද EPF, ETFවලට තිෙබන ෙපොලී
අනුපාතයට වඩා විශාල පමාණයක් අපි 2005 ඉඳලා ෙමෙතක්
කල් බැර කරලා තිෙබන බව. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් ඒ ෙසේවකයන්ෙග් සල්ලි අඩු වුණා කියලා?
එෙහම වැඩි කරලා ෙදන එක අෙප් වගකීම. ඒ ෙසේවකෙයෝ
තමුන්නාන්ෙසේලා පතික්ෙෂේප කරලා ඔය පුටුවලට එවා තිෙබනවා.
ෙසේවකයන්ට පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඒ ෙගොල්ල අපට කියයි.
එෙහම නැතිව තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් පරාජිත අද්වකාත්ලාට
කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න මම කියන්නම්. තව
කියන්නම්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Those are bogus figures.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

We have produced those figures.තමුන්නාන්ෙසේලාට මම
කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] It is a long statement. [බාධා
කිරීමක්] ඒ මූලික තර්කය වැරදි නම් සංඛ ාෙල්ඛනවල පශ්නයක්
නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද නැත්ෙත්? අද තිෙබන
සංඛ ාෙල්ඛන ෙනොෙවයි ෙහට තිෙබන්ෙන්. අද තිෙබන
වටිනාකම ෙනොෙවයි අනිද්දා තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් ආෙයෝජනය
තුළින් එක දවසකට බිලියන 16ක ලාභයක් ලබා ගත්තා. නමුත් අපි
ඒක market එකට දමන්ෙන් නැහැ. අපි ඒක වඩාත් ෙලොකු
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇතිව අනාගතයට තියා ෙගන ඉන්නවා. ඒ
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා කලබල ෙවන්න එපා. සම්පදායික
වශෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා කම්කරුවන්ෙග් හතුෙරෝ. අපි තමයි
සම්පදායික වශෙයන් කම්කරුවන්ෙග් මිතුෙරෝ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

කම්කරුවන්ට ෙවඩි තැබූ මිතුෙරෝ.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අපි ෙම් වැෙඩ් කෙළේ කම්කරුවන්ට ලැෙබන සාමාන ෙපොලී
අනුපාතයට වඩා ෙලොකු ෙපොලී අනුපාතයක් ලබා ෙදන්නයි. දැන්
ෙම් ෙගොල්ලන්ට නිතරම විශාමය ගැන කල්පනා ෙවනවා. විරුද්ධ
පක්ෂ නායකකෙමන් විශාම යන්න ෙවනවා. බලෙයන් විශාම
යන්න ෙවනවා. ඒ නිසා දැන් එක එක තැන්වල කෑ ගහනවා.

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙදයක් නැහැ. සම්පදායය අනුව
ඇමතිතුමා ඒ වගකීම ගන්නවා. ෙහොඳින් හිෙත් තියා ගන්න. ෙම්ක
සම්පූර්ණෙයන්ම මනඃකල්පිත අදහසක්. අද ෙම්චචර පාඩු වුණාය,
ෙහට ෙමච්චර පාඩු ෙවනවාය කියලා කවුද දන්ෙන්? සමහර විට
ෙහට ලාභ ෙවන්නත්
පුළුවන්, පාඩු ෙවන්නත් පුළුවන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට මම කියන්න ඕනෑ, EPF එෙකන්, ETF
එෙකන් ඉතාම සුළු ෙකොටසක් තමයි අපි ෙම් ආෙයෝජනය කරලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. සියයට 95ක තරම් විශාල ෙකොටස
Government Securitiesවල ෙයොදවා තිෙබනවා. EPF, ETF
මුදල් ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා ෙයොදවන එක ගැන
පතිපත්තියක් වශෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා විරුද්ධද? ඒ මුදල් ෙම්
රෙට් stock market එකට ෙයොදවනවාට තමුන්නාන්ෙසේලා
විරුද්ධද? [බාධා කිරීම්] අපි කැමැතියි. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ
අයෙග් නම් කිව්වා. අනුර පනාන්දු කියන්ෙන් කවුද?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විරුද්ධ පක්ෂ නායකතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික
නිර්ෙද්ශය අනුව ෙකොමිටියට දමාපු ෙකෙනක් ෙනොෙවයිද අනුර
පනාන්දු කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙහොඳ
යහළුෙවක් ෙන්.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

නැහැ. When you all joined the UNP, you gave two
names. - [Interruption.] When you all came, you all
came from "Rajaliya". [බාධා කිරීම්] මට කිව්වා - [බාධා
කිරීම්]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

අපි කිව්ෙව් නැහැ.

ඒ ෙජ ෂ්ඨ අමාත වරුන්ට.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අපි ෙහොඳ හිතින් විශාම යනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග්
අෙප්ක්ෂා භංගත්වෙයන් විශාම යන මිනිස්සු ෙනොෙවයි අපි. ඒක
ෙහොඳින් හිෙත් තියා ගන්න. ඒ නිසා ෙම්ක නිකම් ෙබොරු කථාවක්.
ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද? අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙම් රෙට්
ෙපොදු පශ්න ගැන කථා කරන්න බැහැ. ෙගොවියාෙග් පශ්න ගැන
කථා කරන්න බැහැ. ෙවන අයෙග් පශ්න ගැන කථා කරන්න
බැහැ. කැරකිලා කැරකිලා ෙම් පුංචි ෙකොටසකෙග් අවශ තාවන්
අනුවයි කටයුතු කරන්ෙන්.
දැන් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට එකක් කියන්නම්. ෙම් සභාෙව්දී
ඇමතිවරෙයක් උත්තරයක් දුන්නාම භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා
සහතික කරලා, ඒක එවන්න ඕනෑය කියනවා. ෙම්ක පයිත්තියම්
කථාවක් ෙන්. ෙකොෙහේද එෙහම කියලා තිෙබන්ෙන්? පාර්ලිෙම්න්තු
සම්පදාය ගැන විෙශේෂඥයා ඒකට උත්තර ෙදන්න. කවුද කියන්ෙන්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරෙයකුෙග් අත්සනක් අරෙගන ඇවිල්ලා
ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ සහතිකය ඕනෑ.

கம)

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. මට
කිව්වා, ෙදෙදෙනකුට කෘත ාධිකාරී මණ්ඩලයට එන්න ෙදන්න
කියලා. ඔබතුමාට ඉස්ෙසල්ලා එයාට දුන්නා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] හරිම කනගාටුයි. මම
හිතුවා, අෙප් විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාෙග් බුද්ධිය හීන ෙව්ගන
එන්ෙන් නැතැයි කියා. නමුත් මට ඒක ෙපෙනනවා. මා එක
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. රාජාලියා නැවත ෙනොඑන්න ගහන්න
පුළුවන් හැම දහම් ගැටයක්ම ගහලා ඒක පැරදුණාම රාජාලියාෙග්
නිර්ෙද්ශවලින් තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගත්ෙත් අනුර පනාන්දු විතරද
කියා මම පසිද්ධිෙය් අහන්න කැමැතියි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
අයට දැන ගන්න තමුන්නාන්ෙසේ කරපු එක වැඩක් ගැන මම
කියන්න ඕනෑ. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය විරුද්ධ
පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් වුණු ෙවලාෙව්, මල් bouquet එකක් අරෙගන
"Temple Trees" එකට ගිහින් එතුමියට දීලා, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් නිෙයෝජිතයා වන ගාමිණි දිසානායක පරාජය කරලා
එතුමිය ජනාධිපති පුටුෙව් තිබ්ෙබ් නැද්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ
කියන්න. [බාධා කිරීම්] පුළුවන් නම් "නැහැ" කියලා කියන්න.
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ. [බාධා කිරීම්]

Leaders do not come out with secrets.

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙමොකද නැත්ෙත්? ඒවා පත්තරවල පළ කළා. නමුත් කවුරුත්
කථා කෙළේ නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විවාදය ෙවනත් එකක්. විවාදෙයන් බාහිර ෙද්වල් කථා
කරන්න එපා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, තවත් කාරණා කියන්න තිෙබනවා.
මම ෙම් පටන් ගත්තා විතරයි. ෙමතුමාෙග් චරිත කථාව ගැන මට
වඩා කථා කරන්න පුළුවන් ෙකෙනක් නැහැ. එතුමා මල් bouquet
එකක් අරෙගන මලික් එක්ක "Temple Trees" වලට ගිෙය් නැද්ද
කියලා මට කියන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමා ඇත්තමද කියන්ෙන්?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

සම්පූර්ණ ඇත්ත.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මම තවත් කාරණයක් කියන්නම්. ෙම්වා කියන විට ෙබොෙහොම
අමාරුයි. ෙම්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය ෙනොදන්නා ෙද්වල්.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය නාම ෙයෝජනා දුන්න ෙවලාෙව් දඹුල්ෙල්
සිරිෙසේනෙග් පුතාෙග් ෙහෝටලෙය් සුමාන ෙදකක් හිටිෙය් කවුද
කියලා කියන්න. පක්ෂයට උදව් කරන හැටි. ඒ වාෙග් එක
එක්ෙකනාට පල් ෙවන විධියට කථා කරන්න එපා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට මම තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම share market එක ගැනත් කියන්න ඕනෑ. විරුද්ධ
පක්ෂෙය් නායකතුමා ෙමතැන ෙමොනවාද කිව්ෙව්? දැනට නීතිෙය්
තිෙබන ෙපොත පත ගැන කිෙයව්වා. SEC එෙක් Constitution එක
කිෙයව්වා. ෙවන ෙවන ෙද්වල් කිෙයව්වා. අපි ඒවාට විරුද්ධ නැහැ
ෙන්. අපි ඒවා ඔක්ෙකොම රැක ෙගන තිෙබනවා ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] ඔව්. ෙමොකද නැත්ෙත්? සමහර නීති අපි ෙගනාපු ඒවා.
[බාධා කිරීමක්] SEC එකට බලතල දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
ඒ කටයුතු කරයි. ෙවන ෙවන ආයතනවලට බලතල දීලා
තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒවා කරයි.
ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙවන ෙවන පශ්න විසඳන්න ෙම්
කාරණය දඩමීමා කර ගන්න එපා. අපි පැහැදිලිවම කියනවා, ෙම්
සල්ලි එක එක පුද්ගලයන්ට ආෙයෝජනය කරන්න බැහැ කියලා.
ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමාත්
ඉස්ෙසල්ලා තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙගෝලෙයක් ෙන්.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මම අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ගැන කිව්ෙව් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(Mr. Speaker)

විපක්ෂ නායකතුමා කියපු පකාශය -[බාධා කිරීම්]විපක්ෂ
නායකතුමා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Sir, there was a reference made to me. I want to say
that I met Mrs. Chandrika Bandaranaike Kumaratunga
only once after I lost the elections. As a former Prime
Minister, I wanted to brief her on some of the issues that I
had done. I met her. That was all. You can ask her. But, I
must tell you one thing. She told me in 2005 that Sarath
Amunugama was one of the Ministers who will not work
for Mahinda Rajapaksa. දැන් ඉතින් කෑ ගහනවා.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මම තවත් කාරණයක් කියන්නම්.

ඔබතුමා කිව්වාෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේෙග්
සුපුරුදු වැෙඩ් ෙන්. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ගැටගහලා, ඊට පස්ෙසේ
කියනවා "මම කෙළේ නැහැ" කියලා. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා
ඔක්ෙකෝම දන්නා වැඩක්. මම කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙම්
තීන්දු තීරණ ගන්ෙන් එක එක පුද්ගලෙයෝ ෙනොෙවයි. මූල මය
මණඩලය - Monetary Board එක- තිෙබනවා. Monetary Board
එෙක් හැම අංශයක්ම නිෙයෝජනය වන ෙකොටස් ඉන්නවා. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ Research Unit කියලා පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත්
කරනවා. මම ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ෙත්රුම් කරලා දීලා තිෙබනවා. ඒ
පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් ෙයෝජනා, බැංකු supervision ෙයෝජනාත්
එක්ක සම්බන්ධ නැහැ. ඒ ෙදෙගොල්ෙලෝ අතර ෙවනම firewall
එකක් තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තීන්දු අරෙගන තමයි කරන්ෙන්.
නමුත්, අපි පතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්නවා. ෙම්ක පළමුවැනි
වතාව ෙනොෙවයි. ඔබතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගැන කිව්වා.
එතුමා කම්කරු හා වෘත්තීය පුහුණු ඇමති කාලෙය් එතුමා තමයි
මුලින්ම ETF and EPF සල්ලි Salt Corporation එකට දැම්ෙම්.
ඒක අෙප් පතිපත්තියක්. තමුන්නාන්ෙසේලා කැමැති ෙවන්නත්
පුළුවන්, අකමැති ෙවන්නත් පුළුවන්. ඒෙකන් අපට වැඩක් නැහැ.
ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩක්. EPF, ETF සල්ලි අපි ෙම් රෙට්
සංවර්ධනයට දායක වන ෙකොම්පැනිවලට ෙයොදනවා. ඒක අෙප්
තීරණයක්. ඒ ගැන තැමුන්නාන්ෙසේලාට බැගෑපත් ෙවන්න අපට

පාර්ලිෙම්න්තුව
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වුවමනාවක් නැහැ. අපි ඒක කරනවා. ඒ මුදල් යට කරන
කම්කරුවාට අපි ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදනවා, ෙම් රෙට් තිෙබන
සාමාන ෙපොලී අනුපාතයට වඩා වැඩි පතිලාභ අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට
ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ නිසා මම එහි කිසිම වැරැද්දක් දකින්ෙන්
නැහැ. ෙම් scandalmongering. තමුන්නාන්ෙසේලා ඔප්පු කරන්න
බැරි හැම ෙද්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියනවා. මම
තමුන්නාන්ෙසේලාට අභිෙයෝග කරනවා, පිට ගිහිල්ලා පසිද්ධ
රැස්වීමකදී ෙම් ගැන කියන්න කියලා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)
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තමුන්නාන්ෙසේලාට
පශ්න
තිෙබන්නට
පුළුවන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා, මූල මය කටයුතු
ෙකරීෙගන යන විධිය ගැන. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ හිතුෙව් ෙමොකක්ද?
ෙමෙහේ ඇවිල්ලා ඉස්ෙසල්ලාම කිව්වා, IMF එෙකන් සල්ලි
ෙදන්ෙන් නැති ෙවයි කියලා. ඒක වැරැදුණා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් රෙට්
ආර්ථික වැඩවලට විෙද්ශ ආධාර ගන්න බැරි ෙවයි කියලා කිව්වා.
ඒක වැරැදුණා. අද තමුන්නාන්ෙසේ හිතා ගන්න, ෙහොඳම මුදල්
පරිපාලනය තිෙබන රටක් හැටියට ශී ලංකාවට IMF එෙකන්
සහතිකයක් දීලා තිෙබනවා කියන එක. රුචිර් ශර්මාෙග් ෙපොත
තමුන්නාන්ෙසේ කියවන්න. "අලුෙතන්ම නැඟී එන රටවල්වල
ෙහොඳම මූල කළමනාකරණය සහ ෙහොඳම අනාගතය තිෙබන රට
ශී ලංකාවයි" කියලා අද පකාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඕනෑ
නම් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්.

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මම කියන්නම්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙහොඳයි, ගිහිල්ලා කියන්න. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒ අභිෙයෝගය
අරෙගන කියන්න. [බාධා කිරීමක්] එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ
නම් නඩු දාන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම්
තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න. එෙහම කියන්ෙන් නැතුව, ෙමතැන
වරපසාද අරෙගන එක එක්ෙකනාට බණින එක ෙබොෙහොම
වැරැදියි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මම කාටද බැන්ෙන්?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

තමුන්නාන්ෙසේ බැන්ෙන් නැහැ, අර තිෙබන නීති ෙපොත
තමුන්නාන්ෙසේ නිකම් කිෙයව්වා. [බාධා කිරීමක්] ඇයි, ෙමතැනදී
කිව්ෙව්, ෙමතැන crooksලා ඉන්නවා, ෙමතැන වැරැදිකාරෙයෝ
ඉන්නවා, ෙම්ක මාෆියා එකක් කියලා. ඒවා ඔප්පු කරන්න. ෙම්වා
ඔක්ෙකෝම උපකල්පන. එෙහම නම් අපට කියන්න පුළුවන්ෙන්,
UNP එෙකත් මාෆියා එකක් තිෙබනවා කියලා. ඒවා ඔප්පු කරන්න
ඕනෑ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ඉතින් ඒවා ගැන ෙලොකු ඊර්ෂ ාවක් තිෙබනවා. හැමදාමත්
කඩා වැෙටයි, කඩා වැෙටයි කියලා හිතනවා. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලා ඕනෑම පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න. අපට කිසිම
පශ්නයක් නැහැ. ඕනෑම ෙවලාවක ඕනෑම පරීක්ෂණයක්
පවත්වන්න, අෙප් රජය එයට ලෑස්තියි. අපි කිසිම විධියකින්
විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාෙග් ෙචෝදනා පිළිගන්ෙන් නැහැයි
කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. මා එකක්
කියන්නට කැමැතියි. මා අද ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන කථා
කළාට, මා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ එක්ක ගනුෙදනු කරලාත්
නැහැ; මෙග් නෑදෑයන් ගනුෙදනු කරලාත් නැහැ; මට එයින්
වාසියක් සිදු ෙවලාත් නැහැ; අවාසියක් සිදු ෙවලාත් නැහැ. මා ඒ
ගැන පසිද්ධිෙය් කියන්න කැමැතියි. ෙමොකද, අපි ඒ ගැන කථා
කරනෙකොට අෙප් යම් සම්බන්ධකමක් තිෙබනවා නම්, අපි ඒක
පසිද්ධිෙය් කියන්නට ඕනෑ. මට එෙහම කිසිම සම්බන්ධකමක්
නැහැ කියලා මා ෙම් ගරු සභාෙව් දී පසිද්ධිෙය් පකාශ කරනවා.
අෙනක් කාරණය ෙමයයි. ෙම් ගැන මා කනගාටු වනවා.
ෙමොකද, මුල පතිපත්ති ගැනවත්, ජනාධිපතිතුමා ගැනවත් මා
කිසිම ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ. කබ්රාල් ගැන වුණත් එතුමායි කියලා
තිෙබන්ෙන්, මම ෙනොෙවයි. ෙකොෙහොම හරි, ෙම් කියපු ඔක්ෙකොම
ෙද්වල් මා පසිද්ධිෙය්ත් කියනවා. මා එකක් ගැනයි කථා කෙළේ. ඒ
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හැසිරවීම - share market
manipulation - ගැන. ෙම් කථාවලින් එකක් පැහැදිලි වනවා,
"පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්."

(The Hon. John Amaratunga)

මාෆියා එෙක් ඉන්ෙන් කවුද කියලා ඔබතුමා දන්නවාද?
[අ. භා. 2.52]

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ, නැහැ, ඒක ෙනෙමයි. ෙම් සභාව තුළ එක එක්ෙකනා
ගැන ඔප්පු කරන්න බැරි ෙද්වල් කියන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්]
අද ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන පශ්නය? අද
තමුන්නාන්ෙසේලා සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදි චිතයක් මවලා
තිෙබන්ෙන්. "ෙම් ආණ්ඩුව ගිහිල්ලා කම්කරුවන්ෙග් සල්ලි
ගන්නවා" කියලා කියනවා. එෙහම කිසි ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න, ඒ ෙගොල්ලන්ට ලැබිච්ච එක මූල මය
වරපසාදයක්වත් අඩු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. ගිය අවුරුද්ෙද්
විශාම ගිය ෙකෙනකුට ලැබුණු මුදල් පමාණය, ඊට ඉස්ෙසල්ලා
තිබුණු ෙපොලී අනුපාතයට වඩා අඩුෙවන් දීලා තිෙබනවාද? දීලා
නැහැ. ඒ නිසා ෙම්ක ෙලොකු මායාවක්. ෙම්ක පුංචි කල්ලියක් තුළ
නිතර කල්පනා කරන මානසික ෙලෝකයක්.

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (නිෙයෝජ කථානායකතුමා
සහ කාරක සභාපතිතුමා)

(மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா
கு க்களின் தவிசாள ம்)

-

பிரதிச்

சபாநாயக ம்

(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and
Chairman of Committees)

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම
නියමය සහ නිෙයෝගයන් මා දකින්ෙන්, ෙම් රෙට් ව ාපාර දිරි
ගැන්වීම සඳහා, විෙශේෂෙයන්ම රාජ සහ ෙපෞද්ගලික ඒකාබද්ධ
ව ාපාර ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා, ඒ වාෙග්ම රාජ
ව ාපාර විනිවිද ෙපෙනන ආකාරයට, වාණිජ ෙලෝකයට ගැළෙපන
ආකාරයට කියාත්මක වීම සඳහා පහසුකම් සලසන, ෙම් රෙට්
තිෙබන යල් පැන ගිය කමෙව්දයන් පැත්තකට කරන පගතිශීලී
පියවරක් හැටියටයි. අපි දැක්කා, රජය විසින් නිකුත් කර තිෙබන
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විවිධ චකෙල්ඛ, විවිධ නීති රීතිවල ෙහේතුෙවන් රජය වුණත් යම්
ව ාපාරයක් කරන අවස්ථාවක, රජය වුණත් යම් ගනුෙදනුවකට
සම්බන්ධ වන අවස්ථාවක විවිධ බදු ඒ අතින් අරෙගන අෙනක්
අතට මාරු කරන අවස්ථාවන් ෙම් රෙට් එමට තිෙබන බව. ඒ තුළ
පසුබාන්ෙන්, ඒ තුළ පසුපසට යන්ෙන් රට සහ රජයයි. ඒ ආයතන
තමන්ට ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක තරගකාරීව ව ාපාර අංශෙය්
නියැෙලන්නට තිෙබන අවස්ථාව නැති කර ගන්නවා; අඩු කර
ගන්නවා. එෙහම නැත්නම් රාජ ආයතන ඒ තුළින් පසුගාමී
තත්ත්වයකට පත් වනවා.
ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් ගත් රජය විෙශේෂෙයන්ම 2006 අංක 12
දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් මුද්දර
ගාස්තු ෙගවිය යුත්ෙත් කුමන ආකාරෙයන්ද යන්න පිළිබඳව
සඳහන් කරමින් යම් ලිහිල් කිරීමක් එදා කරන්නට ෙයදුණා. ඒ
තත්ත්වය තවදුරටත් ලිහිල් කරලා රාජ අංශයට සාර්ථකව
ව ාපාර කටයුතුවල ෙයෙදන්නට ෙම් තුළින් අවස්ථාව ලබා දීලා
තිෙබනවා. රජය සතු සෑම ආයතනයක්ම -රජය සතු
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙව්වා, අෙනකුත් ආයතනයක් ෙව්වා- එම
ආයතනය ආෙයෝජනය කරන මුදල හා සමානව යම් කිසි
පතිලාභයක් මුල මය වශෙයන් රටට, සමාජයට ලබා ෙදනවාද
කියන එක පිළිබඳව, කළමනාකරණය යථා පරිදි සිදු වනවාද
කියන එක පිළිබඳව රජය විසින් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු යුගය
අද උදා ෙවලා තිෙබනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
අද ආෙයෝජකෙයක් - ෙපෞද්ගලික ෙහෝ ෙව්වා, රජය ෙහෝ
ෙව්වා, - කරන වාණිජ ආෙයෝජනය වාෙග්ම, රට හැටියට සමාජෙය්
ඉදිරි ගමන ෙවනුෙවන්, රෙට් ජනතාවෙග් පගමනය ෙවනුෙවන්
කරන ආෙයෝජනෙය් පතිලාභ එම ආෙයෝජනය කරන මුදලට ෙයොදවන මුදලට - අනුව ලැෙබනවාද කියන තත්ත්වය පරීක්ෂා
කිරීම ඉතාම වැදගත් කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
ආකාරයට රජය ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට එකතු වන්නට දිරි
ගන්වනවා වාෙග්ම, ෙපෞද්ගලික අංශයත් එයට එකතු කර ගැනීම
සඳහා දිරිගැන්වීමට අවශ කරන නීතිමය රාමුව තවදුරටත් පළල්
කළ යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම යම්කිසි ෙකෙනක් මිය ගියාට පස්ෙසේ තමන්ෙග්
ෙද්ෙපොළ ෙතස්තෙම්න්තු නඩුකරවලට යටත් වන බව අපි දන්නවා.
නමුත් තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළවල - ඉඩම් ෙව්වා, ෙගවල් ෙව්වා එවන්
ෙද්ෙපොළවල- මිල රුපියල් මිලියන පහට අඩු නම් අද නඩුවක්
නැතිව ඒ ෙද්ෙපොළ තමන්ෙග් යැෙපන්නන් අතර ෙබදා ගැනීම
සඳහා වූ නීතියක් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගත්තා.
නමුත් ඒ පුද්ගලයාෙග් estate එකට, එෙහම නැත්නම් ඒ
පුද්ගලයාෙග් තිෙබන බූදලයට අයත්ව ඒ පුද්ගලයා විසින් මිල දී
ගත් ෙකොටස් තිෙබනවා නම්, ඒ පුද්ගලයා මිය ගියාට පස්ෙසේ ඒ
ෙකොටස් තමන්ෙග් යැෙපන්නන් ෙවත, තමන්ෙග් පැවෙතන්නන්
ෙවත ලබා ගැනීෙම්දී ඒ සඳහා වූ මුද්දර ගාස්තුවක් අදත්
ෙගවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තුළ ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
ආෙයෝජනය කිරීමට අකමැති ෙවනවා. ෙමොකද, ෙකොටස් මිල අඩු
ෙවන්න, වැඩි ෙවන්න වැඩි කාලයක් යන්ෙන් නැහැ. යම්
ෙකෙනක් මිය ගිෙයොත් ඒ ෙතස්තෙම්න්තු නඩුකරය අවසන් වන
තුරු ඔහුෙග් බූදලයට අයිති ෙකොටස් පාලනය කිරීම පිළිබඳව
ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ආෙයෝජනය කරන ලද
පුද්ගලයාට ඒ තුළින් දැවැන්ත පාඩු ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා
එවන් තත්ත්වයන්ටත් මුහුණ ෙදන්න හැකි ආකාරයට ෙපෞද්ගලික
ආෙයෝජකයන්ෙග් ආෙයෝජන දිරි ගැන්වීම සඳහා අවශ කරන
නීතිමය සංෙශෝධන ෙම් සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියලා මම
විශ්වාස කරනවා.
ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙසසු දියුණු වන ආර්ථිකයන් එක්ක සසඳා
බලන ෙකොට, ඒ රටවල ආර්ථික පවණතාවන්ට ගැළෙපන
ආකාරයට, අෙප් රට ෙව්ගෙයන් දියුණු වන රටක් හැටියට,
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ෙව්ගෙයන් දියුණු වන ආර්ථිකයක් හැටියට අද සියලු ෙදනාම
පිළිගන්නවා. එවන් රටක ආර්ථික පවර්ධනය සඳහා වූ ෙයෝජනා
පගතිශීලි ෙලස ඉදිරිපත් කරමින් ෙමවන් නීති සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කිරීම අතිශයින් වැදගත් කියලා මම ෙම් ගරු සභාවට පකාශ
කරනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ කටයුතු ෙපොත් තුළ
හිරකරලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් චකෙල්ඛ තුළ හිර කරලා
තිෙබන විවිධ නීති තවත් තිෙබනවා. ඉදිරි කාලය තුළ එවන් ෙද්ත්
හඳුනා ගත යුතුයි. වැලි පවාහනය සඳහා තිබුණු විවිධ නීති,
ෙරගුලාසි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙවනස් කළ බව අපි දැක්කා.
ෙම් කටයුතු කරන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව වාෙග්ම, අධිකරණය
විසින් වුවත් ඒ පිළිබඳව තීන්දු ෙදන ෙකොට ජනතාවෙග් පැත්ෙතන්
පහසු කළ යුතුයි. ෙමවන් සංෙශෝධන සඳහා රජය කියාත්මක
වන්ෙන් ඇයි, පාර්ලිෙම්න්තු පනතක් මඟින් ෙම්වා කියාත්මක
වන්ෙන් ඇයි කියන එක පිළිබඳව අධිකරණයත් අවධානය ෙයොමු
කළ යුතුයි. වැලි පවාහනය පිළිබඳ පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙගෙනන ෙතක් කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් තීන්දු කරපු ඒ සහන
ලබා දීම වහාම නවත්වන්න කියලා පසු ගිය දිනයක අධිකරණ
තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා මම දැක්කා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි රටක් හැටියට හිතන්න පුරුදු
ෙවන්න ඕනෑ. අධිකරණය ෙව්වා, විධායකය ෙව්වා,
ව වස්ථාදායකය ෙව්වා, ෙම් සියලු ආයතනවල අරමුණ විය
යුත්ෙත් ජනතාවට ෙසත, සහන සැලසීමයි. මිනිසුන්ට තිෙබන
පශ්න ජනතාවාදීව නිරාකරණය කිරීෙම් අදහසින් රජය යම්
පතිපත්තිමය තීරණයක් ගත් අවස්ථාවල, ඒ පතිපත්තිමය තීරණය
ගත්ෙත් නීත නුකූලවද, ඒ තීරණය ව වස්ථාවට පටහැනිද, නැද්ද
කියන එක ගැන ෙසවීම පිළිබඳව සාධාරණ ගැටලුවක් නැති
වුණත්, ඒ තීරණ කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ කරන නීතිමය
කරුණු සම්පාදනය වන ෙතක් තවදුරටත් ජනතාව අපහසුතාවට
පත් වන ආකාරයට කටයුතු කිරීමට අධිකරණය වුණත් කියාත්මක
ෙනොවිය යුතුයි කියන එක මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු
කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒවා තමයි කළ යුතු ෙවනස්කම්.
අද දැව පවාහනය සම්බන්ධෙයනුත් ඒ වාෙග්ම තත්ත්වයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගමක විවාහයක් ෙවලා දෑවැද්ද අරෙගන
යන විට ඒ දෑවැද්දත් අත් අඩංගුවට ගන්න සමහර ෙපොලීසි කටයුතු
කරනවා. ෙම් තත්ත්වය හඳුනා ෙගන ඒ අයෙග් පශ්න විසඳීම සඳහා
අද කියාත්මක ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ජංගම ඉරුම්හල්
හිමියන්ෙග් පශ්නය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පෙද්ශවල ජංගම ඉරුම්හල් භාවිත කිරීෙමන්
යැෙපන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අද ෙබොෙහෝ තැන්වල
තිෙබන්ෙන් පර්චස් දහෙය්, පහෙළොෙව් ඉඩම්. එවන් ඉඩමක ගහක්
කපා ගන්න ඕනෑ වුණාම ෙවනදා වාෙග් කියත්වලින් කපන්නට
බැහැ. ඒවා කරන්ෙන් ජංගම ඉරුම්හල්වලින්. වන රක්ෂිත ආරක්ෂා
කිරීෙම් අරමුණින් ජංගම ඉරුම්හල් තහනම් කරමින් නීතියක්
ෙගනාවා. හඳුනා ගන්නා ලද රක්ෂිත කලාපවල පමණක් ඒ නීතිය
කියාත්මක කර, ෙසසු ජනතාව ෙමයින් අපහසුතාවට පත් ෙනොවන
ආකාරයට කටයුතු කරන ෙලස අප ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම
ජීවෙනෝපායක් හැටියට ජංගම ඉරුම්හල් පාවිච්චි කරන දස දහස්
ගණනක් අෙප් රෙට් සිටිනවා.
අද අපි දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සහ පාෙද්ශීය
සම්බන්ධීකරණ කමිටු මට්ටමින් ඒ අයට අපහසුතාවක් ෙනොවන
ආකාරයට ඒ අයෙග් පශ්නය විසඳා දීම සම්බන්ධවත් කියාත්මක
ෙවනවා. ෙමම අංශ පිළිබඳවත් කඩිනමින් අවධානය ෙයොමු කරලා,
අද රාජ අංශයට හා අර්ධ රාජ අංශයට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
සකියව, පහසුෙවන් කියාත්මක වීමට ලබා ෙදන සහනය හා සමාන
සහනයන් -ෙම් පගතිශීලී ෙවනස් කිරීම්- අෙනකුත් අංශවලටත්,
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]

පශ්න තිෙබන තැන්වලටත් ලබා ෙදන්න කියා රජෙයන් ඉල්ලා
සිටිමින්, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිය පුද කරමින් මම
නිහඬ ෙවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! මීළඟට ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා.
ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා
ඇති.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ]
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Mr. Deputy Speaker, for the opportunity
given to speak on the Orders that have been placed before
the House for approval under the Excise (Special
Provisions) Act and Stamp Duty (Special Provisions) Act.
But, before I commence, with your permission, I want
to mention a very sad incident that has happened in this
country in the early hours of this morning. A political
prisoner named Nimala Ruben died in the Ragama
Hospital consequent to assaults he received at the hands
of prison and police officials at the Vavuniya Prison a few
days ago.
As Parliament is aware and the country is aware, there
was a particular situation in the Vavuniya Prison, which
was sought to be handled by the Special Task Force and a
special force of the prison officials, which resulted in
many Tamil political prisoners being very seriously
injured; many with fractures. All of them were evacuated
from the Vavuniya Prison to Anuradhapura and several
were hospitalized. From Anuradhapura, many have been
transferred to the Mahara and Bogambara Prisons.
Several had been admitted to the Ragama Hospital and
other hospitals around those prisons. But, unfortunately,
one of them, Nimala Ruben, succumbed to his injuries
this morning. So, he has died not only as a prisoner while
in custody but also as a direct result of assaults by the
officials and I want to record our strongest protest in this
regard, the inhuman way in which these prisoners are
being treated.
I would also like to draw your attention to the fact that
on the 23rd of May, in consequence of a question raised by
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our Party Leader, the Hon. Leader of the House gave an
assurance to this House and to the country that within a
space of one month, this issue of long-term Tamil
political prisoners would be resolved. He stated that
many of them will be released, yet others who
volunteered to go for rehabilitation would be sent for
rehabilitation and only the balance who will be charged
will be tried in special courts to be set up in Mannar,
Vavuniya and Anuradhapura. Unfortunately, the one
month time that was sought by the Government lapsed
and it was thereafter that this particular stand-off situation
arose in Vavuniya. If the Government had kept to its
promise of resolving this issue within that one month, we
would not have seen this unfortunate situation that we are
in today, a life having been lost and many others in very
critical condition in hospitals and also still in prison.
I am asking the Government to immediately inquire
into this matter; the circumstances that led to this issue as
to why so many prisoners sustained these serious injuries
but more than anything else, to grant access to lawyers
for these persons who have been assaulted so that they
can have recourse to legal proceedings if the necessity
arises. So far, lawyers have been barred from meeting
these persons. I am also asking that the relatives of these
prisoners be informed of their whereabouts. Almost all of
the relatives of these prisoners who were in Vavuniya to
date do not know where these prisoners are being kept.
Having dealt with that matter, with your permission,
Sir, might I move on to the subject at hand. We are
debating today the Orders that have been made under the
Excise (Special Provisions) Act, where certain taxes are
sought to be exempted on certain transactions. When the
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, Senior Minister of
International Monetary Co-operation presented these
Orders earlier in the day, he said that with regard to share
certificates on the issue of any shares to the Government
of Sri Lanka and share certificate on the transfer or
assignment of any share which belongs to the
Government of Sri Lanka, there is an exemption being
brought in from payment of Stamp Duty. He told this
House that that is because it is just an administrative
arrangement that this Stamp Duty need not to be paid by
the Government to the Government. But, that is only half
the story;that is only half the truth.
If the purchaser is liable to pay Stamp Duty, then,
when the Government of Sri Lanka purchases shares, that
explanation he gave would be valid. But, it will not be
valid when the Government of Sri Lanka sheds those
shares, transfers those shares to third persons because at
that point in time, the party that is liable to pay Stamp
Duty is not the Government of Sri Lanka, it is the other
party that purchases those shares. So, now we have a
situation where the Stamp Duty Ordinance can be sought
to be circumvented if "A" sells and "B" purchases certain
shares, it can be routed through the Government of Sri
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Lanka. "A" can sell the shares to the Government of Sri
Lanka; then the Government of Sri Lanka can sell those
shares to "B" and both the transactions will be exempt
from Stamp Duty. This is a very serious issue. You cannot
exempt both transactions from Stamp Duty and the
explanation given to this House is not correct.
With regard to the Excise (Special Provisions) Act, ad
hoc Orders are being sought approval. Particularly with
regard to motor vehicles, what is being sought is a blanket
provision that enables His Excellency the President to
decide who can be exempt from such Excise Duty. This is
contrary to all norms of governance, of equality, of equal
protection before the law for such powers to be granted to
the Head of the country to discriminate between persons.
There are permissible discriminations that are laid out in
the Constitution, being the supreme law. Even when that
is exercised, that can be tested in the Supreme Court as to
whether it falls within those permissible positive
discrimination. But, now we have before us, Orders that
seek to grant that power which hitherto vested as a
judicial power in the Supreme Court to test and approve
as to whether it is permissible discrimination or not, in the
hands of the Executive. This is not something that can be
approved. This makes serious holes in the governance
structure of this country where equality and provisions for
equal protection of the law will be seriously dented.
This also makes provision for motor cars and other
motor vehicles principally designed for the transport of
persons including Station Wagons and racing cars. Why
racing cars? Why are racing cars being exempted from the
payment of this Excise Duty?

ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

For the development of sports.

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Yes. We know the sports that you indulge in. You are
a good sportsman. We all know that. We also know the
sports. - [Interruption.]
In a country where transport costs have escalated, in a
country that can ill-afford the cost of fuel for legitimate
transport purposes, encouragement of motor racing is to
be frowned upon. Now, motor racing, worldwide, is
frowned upon because there is a very serious dent into the
natural resources of the world that are wasted. We all like
to view motor sport, there is no question about that. But,
if we are responsible citizens, if we are responsible human
beings who want to preserve a world for the next
generation, then we need to be careful about the carbon
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footprint. We need to be conserving the energy sources
that we have and it is downright irresponsibility for any
government to be promoting motor sport that wastes so
much fuel which has become so rare and precious a
commodity that needs to be preserved for the later
generations for no reason at all. I can understand if it is
for air transport, for mass transport or for legitimate
movement of people, then, even though fuel is precious, it
has to be used. But, in motor sport, fuel is only wasted; it
is not used. And, the question arises why at this juncture
would we want to exempt racing cars from this Excise
duty that is levied from other vehicles? Who is interested
in this motor sport, in racing? We have had a few night
races and so on, a waste of public resources and we know
who is behind it. Is this the way this country is going to
move forward? Are we going to give in to the childish
ways, to the whims and fancies of our irresponsible
children who get a kick out of racing? Merely because
one of our three children is fond of racing, are we to
amend the laws of our country and waste this precious
natural resource that we have for the whole world, not
only for this is country? So, this is symptomatic of the
type of governance that we have in this country at
present, irresponsible and giving in to the demands of a
few coterie of people who have come to think that this
country belongs to them. In point of fact, if we observe
carefully, the country is slowly changing hands of
ownership from people to a family.
Many of the lands that are sometimes acquired,
sometimes taken by force and sometimes under the BOI
are given over to companies hiding behind the corporate
veil and when one raises that corporate veil, one sees only
one family. So, the Order that has been placed before us
to exempt racing cars from Excise Duty - such an
irresponsible act as I said earlier - is giving in to the
whims and fancies of children, of family members and
that arises from their belief, which is soon becoming a
reality that this country actually belongs to them. A large
portion of the lands are controlled by one family and as
the Hon. Leader of the Opposition cautioned us earlier in
the day, many of the transactions in the Stock Exchange
are manipulated for the benefit of this small coterie of
people. The corporate veil is abused; Orders that are made
by Ministers under statutes are being abused and what has
been placed before Parliament today is only a good
example of that.
Therefore, I am urging the House today to look at
these specific Orders under the Stamp Duty (Special
Provisions) Act and the Excise (Special Provisions) Act a
little more carefully and see the small print or read
between the lines and understand where this is taking the
country. This is yet another, maybe a small step, but
definitely a step in that direction of depriving the people
of their legitimate due for the benefit of one family.
Thank you very much.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[අ. භා. 3.22]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ
විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය සහ මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ
විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙදකක් පිළිබඳව කථා කරන
අවස්ථාෙව්දී ඊට සම්බන්ධ වන්න මා හට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අපි දැක්කා, මීට ෙපර කථා කරපු අෙප් විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙකොරෙහේ කිඹුල්ලු දැකපු විධියට
කථා කරපු හැටි. මැතිවරණයක් එන ෙකොට එෙහම ෙද්වල් විරුද්ධ
පාර්ශ්වයට ෙවනවා. අපි ෙම් ෙව්ලාෙව්දීත් දකින්ෙන් ඒක.
සුමන්තිරන් මන්තීතුමා පකාශ කළ ෙද්වල් අහෙගන සිටියාම අපට
ඒක තවත් මනාව පැහැදිලි ෙවනවා. ෙම් තමයි විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
හැටි. හැම ෙද්ම අශුභවාදී විධියට තමයි දකින්ෙන්. විරුද්ධ
පාර්ශ්වයක් වුණාම ශුභවාදී ෙද්වල් ශුභවාදී විධියට දකින්නත්,
අශුභවාදී ෙද්වල් අශුභවාදී ෙද්වල් විධියට දකින්නත් පුළුවන්කම
තිෙබන්න ඕනෑ. "ෙම් එක පවුලකට ගිය රටක්" කියලා විශාල මඩ
ෙගොඩක් එතුමා ෙම් සභාවට ෙගනාවා. ඉතින් අපි එතුමාට මතක්
කරන්න ඕනෑ, ඒ වාෙග් ඊර්ෂ ාෙවන් කථා කරන්න එපා කියලා.
ෙමොකද, motor racing කරන්ෙන් එක පවුලක අය ෙනොෙවයි.
මම නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, මෙග්
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, නාරම්මල racing කීඩා සමාජයක්
ෙවනම තිෙබනවා. ඒ racing කීඩා සමාජෙය් සාමාජිකයන් විශාල
පිරිසක් ඉන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා,
අෙනකුත් දිස්තික්කවලත් කීඩකයන් විශාල පිරිසක් සිටින බව. අපි
ෙද්ශපාලනය කරන්න කැමැතියි, සමහර අය ෙද්ශපාලනය
කරන්න කැමැති නැහැ. සමහර අය කිකට් ගහන්න කැමැතියි,
සමහර අය කිකට් ගහන්න කැමැති නැහැ. සමහර අය motor
racingවලට කැමැතියි, සමහර අය කැමැති නැහැ. සමහර අය
football ගහන්න කැමැතියි, සමහර අය ඒකට කැමැති නැහැ.
ඉතින් ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් ෙම් හැම ෙදනාටම ඒ අවශ
පරිසරය අෙප් රට තුළ ෙගොඩ නැෙඟන්න ඕනෑ. කීඩාව පිළිබඳ
කිසිම අවෙබෝධයක්, හැඟීමක් නැතුවයි එතුමා ඒ පකාශ කරන්ෙන්.
උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශෙය්ත් ෙම් වන ෙකොට racing කීඩා
සමාජ ඕනෑ තරම් බිහි ෙවලා තිෙබන්න ඉඩ තිබුණා, එල්ටීටීඊ
තස්තවාදය ෙනොතිබුණා නම්. තව අවුරුද්දක් ෙදකක් යන ෙකොට
ඉදිරිෙය්දී ඒ පෙද්ශවල ඒ කීඩකයන් බිහි ෙව්වි. අද
පුනරුත්ථාපනය කරපු එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් අය ජාතික කීඩා
සංචිතවලට එකතු කර ගන්නට කීඩා ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම
කරලා,
අතිගරු
බන්ධනාගාර
ඇමතිතුමාත්
සාකච්ඡා
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි කටයුතු කරනවා.
සයනයිඩ් කරල ෙබල්ෙල් එල්ලා ෙගන හිටපු, මරණයට
නියම ෙවලා හිටපු තරුණයන් විශාල පිරිසක් අද පුනරුත්ථාපනය
කරලා ජාතික කීඩා සංචිතවලට ඇතුළත් කර ගන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම යම් ෙකෙනක්, පවුලක්
ඉලක්ක කර ෙගන ද්ෙව්ශ සහගතව කථා කිරීම ඉතාම බාල
ජනපියතාව උෙදසා කරන කථාවක් කියන එක මතක් කරලා
ෙදන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන් අෙප් රටට ආර්ථික පතිලාභයක් අත්වන
ෙව්ලාවක, ඒ ආර්ථික පතිලාභය අත් පත් කර ගන්න යන ව ාපෘති
ෙම් රට තුළ කියාත්මක කරද්දී, මුදල් විෂය භාර අමාත වරයාෙග්
නියමය පරිදි ෙකොයි ආයතනයටද ෙකොයි පුද්ගලයාට ද ඒ සහන
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දිය යුත්ෙත් කියලා තීරණය කරන ඒ අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ.
ජනාධිපතිවරයා යනුෙවන් කියමින් එතුමා ඒකත් වැරදියටයි අර්ථ
දැක් වූෙය්. ෙහට දවෙසේ ෙවනත් මුදල් ඇමතිවරෙයක් ඉන්න
පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් නීතිය සකස් කරද්දී විෂය භාර මුදල්
අමාත වරයාටයි ඒ ෛනතික අයිතිය පැහැදිලිවම ලබා දිය
යුත්ෙත්. ඒක තමයි ෙම් තුළින් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.
අද අෙප් රට තුළ විශාල ආර්ථික පතිලාභ ලැෙබන ව ාපෘති
කියාත්මක ෙකෙරනවා. ඒ ව ාපෘති කියාත්මක කරන
අවස්ථාවලදී අපි විවිධ ආෙයෝජකයන් සමඟ විවිධ ගිවිසුම්වලට
ඇතුළත් වන ෙකොට යම් සහනයක් ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ
අවස්ථාවලදී අපි බදු සහන ලබා ෙදනවා. එෙසේ බදු සහන ලබා
ෙදද්දී අපි රජෙයන්ම බදු ගහලා, රජෙයන්ම ඒ බදු අය කර
ගන්නවා. ඉතින් ෙමතැන තිෙබන්ෙන් තාක්ෂණික පශ්නයක්.
අන්න ඒ නිසා තමයි ෙමවැනි සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා ෙම්
කටයුතු යථාවත් කරන්න කටයුතු කරන්ෙන්.
ආර්ථික ශක්තිය ගැන අපි කථා කරන ෙකොට අපි දන්නවා,
අෙප් රට අද පියවරින් පියවර ආර්ථික දියුණුවට පත් ෙවලා
තිෙබන බව. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සමහර මන්තීවරු හැම
ෙව්ලාෙව්ම කියනවා, "අද ආර්ථිකය කඩා වැටිලා. අර ස්ථාන
දුර්වලයි, ෙම් ස්ථාන දුර්වලයි" කියලා.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය
හැදුවාට පස්ෙසේ පසු ගිය කාලෙය්, "ෙම්ක කිසිම පෙයෝජනයක්
නැති ෙදයක්, විශාල මුදල් නාස්තියක්, ෙමය ෙකෙනකුෙග්
වුවමනාවට විතරක් කරපු ෙදයක්, සුදුසු තැන ෙනොෙවයි හැදුෙව්,
ෙමතැන විශාල ගලක් තිෙබනවා" කියලා කියපු හැටි අපි දැක්කා.
ෙම් විධියට ෙචෝදනා රාශියක් විරුද්ධ පාර්ශ්වය එල්ල කළා. ෙම්
show එක ෙපන්වා ෙගන ගියා. අෙපන් අහනවා, "කවදාද නැව
එන්ෙන්, කවදාද ගල කඩන්ෙන්?" කියලා. ෙම් විධියට අහ අහා
ගියා. හැබැයි නැව ආවාට පස්ෙසේ ෙමොකද කියන්ෙන්? නැව
ඇවිල්ලා, වාහන අෙප් රට තුළ ෙගොඩ බාලා, අපි පතිඅපනයනය
කරන රටක් බවට පත් වන ෙකොට, තමුන්නාන්ෙසේලා විවාදවලට
ගිහිල්ලා කියපුවා ඔක්ෙකොම ෙබොරු ෙවලා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද කථා
කරනවා, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ගැන. එය ජනතාවට
ෙපෙනන්ෙන් නැති ෙදයක්. ඒ නිසා විපක්ෂය අද ඒ ගැන
ජනතාවට අමුතු චිතයක් මවන්න හදනවා. අද විපක්ෂයට කථා
කරන්න මාතෘකා නැහැ. දැන් ඡන්දයක් ඇවිල්ලා තිෙබන
ෙවලාෙව් ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරන්න තිෙබන කාරණා ෙමොනවාද
කියලා මාතෘකා ෙහොයනවා. ඉතින් ජනතාවට ෙපෙනන්ෙන් නැති
ෙදයක් ගැන කියලා විශාල බිල්ෙලක් මවන්න අද විපක්ෂය
කටයුතු කරනවා. අපි ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා
ගුවන් ෙසේවා ශී ලංකා සමාගෙම් වලංගු බලපත ලබා දීලා තිෙබන
අයට ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළට එන මගීන් ෙගන ඒම සඳහා, ගුවන්
ෙතොටුෙපොළට පැමිෙණන අයට අවශ කරන පවාහනය ලබා දීම
සඳහා අවශ වාහන සඳහා සියයට පණහක බදු සහනයක් ලබා
ෙදන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත වරයා හැටියට අය
වැය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව් ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙයෝජනාව තමයි ෙම් කියාවට නංවන්ෙන්. ඇයි,
අපි එෙහම කරන්ෙන්? අෙප් රට තස්තවාදෙයන් මුදා ගත්තාට
පස්ෙසේ අද විශාල සාමකාමී වාතාවරණයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් සාමකාමී රටවල් අතර අපි
පියවෙරන් පියවර, දවසින් දවස ඉදිරියට එනවා. ඒත් එක්ක අද
විශාල සංචාරකයන් පිරිසක් අෙප් රටට එනවා. ඒක අපි ඉතාම
සතුටින් කියන්න ඕනෑ. 2011 අවුරුද්ෙද් විතරක් අෙප් රටට
පැමිණි සංචාරකයන් පමාණය ලක්ෂ 08 ඉක්මවා තිෙබනවා. 2012
අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් 30 වැනිදා වන ෙකොට සංචාරකයන්
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තුන්ලක්ෂ අසූහත්දහසක් අෙප් රටට ඇවිල්ලා තිෙබන බව අපි
මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක පසු ගිය වර්ෂයත් එක්ක සංසන්දනය
කර බලද්දී සියයට 9ක වැඩි වීමක්. ඉතින් අපි ඒක ඉතාම අගය
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, සංචාරකයන් අඩුෙවන්ම පැමිෙණන
කාලය තුළත් පසු ගිය වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 9ක වර්ධනයක්
අත්පත් කර ගන්න අපට හැකියාව ලැබීම ශී ලාංකීය ජනතාව
හැටියට අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ කාරණයක් නිසා.
සංචාරකයන් අෙප් රටට එනවා වාෙග්ම, ඒ අයට අවශ
පහසුකම් අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. දැන් අෙප් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්
ඉතාම ෙහොඳින් නවීකරණය කර තිෙබනවා. අපි පිට රටවලට ගිය
අවස්ථාවල අෙප් රෙට් තිෙබන ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, ෙවනත් රටවල
තිෙබන ගුවන් ෙතොටුපළවල් එක්ක සන්සන්දනය කරලා බලලා
සමහර අවස්ථාවල අපි ලජ්ජා වුණා. නමුත් අද අෙප් රෙට් ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ පරිශය සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා; දියුණු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ දියුණුවත් එක්ක ඊට අවශ කරන පහසුකම් ලබා
ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. විවිධ පර්ෙය්ෂකයන්, විවිධ
ආෙයෝජකයන්, විවිධ තරාතිරම්වල පිරිස් විෙද්ශිකයන් හැටියට
අෙප් රටට එනවා. ඒ අය එන ෙකොට අෙප් රට තුළ සාමකාමී
වාතාවරණයක් තිෙබනවා වාෙග්ම, ඒ අයට අවශ ෙහෝටල්
පහසුකම්, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පහසුකම්, ඔවුන්ට අවශ යාන
වාහන පහසුකම් පවා ඉතාම ෙහොඳ මට්ටෙම් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ
සඳහා දැනට තිෙබන වාහන ඉතාම දුර්වල තත්ත්වෙය්යි
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම්
පනවන නියමයත් එක්ක ඒ බලපතලාභීන්ට අෙප් රටට වාහන
ආනයනය කරද්දී, සියයට පණහක බදු සහනයක් ලබා දීම තුළින්
එක පැත්තකින් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න අපට
හැකියාව ලැෙබනවා.
අද විපක්ෂය අඳුෙර් අතපත ගාමින් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කඩා
වැටිලාය කියමින් සංඛ ාෙල්ඛන කිසිවක් නැතිව, විවිධ අසත
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරමින් කටයුතු කරනවා. ෙකොෙහොමද එෙහම
ෙචෝදනා කරන්ෙන්? ඕනෑම රටක් ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත්
කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් සාධක කිහිපයක් තිෙබනවා. එකක්
තමයි සංවර්ධනය. ඒ අනුව ජාතික වශෙයන් ගත්තත්, ගාමීය
වශෙයන් ගත්තත් විශාල සංවර්ධනයක් අද අෙප් රට තුළ සිදු
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ ෙසේවයට නිලධාරින් බඳවා ගැනීම අතින්
ගනිමු. අද සෑම අංශයකටම නිලධාරින් බඳවා ගන්නවා. ෙහද
ෙහදියන් බඳවා ගන්නවා; ගුරුවරු බඳවා ගන්නවා; අභ ාසලාභී
උපාධිධාරින් බඳවා ගන්නවා; සංවර්ධන නිලධාරින් බඳවා
ගන්නවා; කළමනාකරණ ෙසේවයට බඳවා ගන්නවා. රාජ ෙසේවය
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙම් විධියට විශාල පිරිසක් බඳවා ගැනීමට
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම සුබසාධන කටයුතු සම්බන්ධෙයන්
බැලුෙවොත්, අෙප් රෙට් හැම ක්ෙෂේතයකම -ෙගොවි ජනතාවට ෙව්වා,
පාසල් දරුවන්ට ෙව්වා, යම්කිසි ආබාධිත තත්ත්වයකින් ෙපෙළන
පුද්ගලයන් සිටින පවුල්වලට ෙව්වා- හැම ෙකනාටම සුබසාධනය
ලබා ෙදන රාජ යක් බවට අෙප් රට පත් කරන්න හැකියාව ලැබිලා
තිෙබනවා කියලා ෙපෙනනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම හදිසි ආපදාවක්
ඇති වුණාම -පසු ගිය දිනවලත් විවිධ හදිසි ආපදා ඇති වුණා අපි
දැක්කා- රටක් හැටියට, රාජ යක් හැටියට ඉක්මනින් යථා
තත්ත්වයට පත් ෙවන්න පුළුවන් ෙවනවා නම් මා හිතන හැටියට
ඒක දියුණු රාජ යක නැත්නම් ශක්තිමත් රාජ යක ලක්ෂණයක්.
ඉතින් ෙම් හැම ෙදයකින්ම අපි ඉදිරියට ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, අද අපට ෙලොකු
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. අද කුරුණෑගල, අනුරාධපුරය,
ෙපොෙලොන්නරුව, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කවල ෙගොවි ජනතාව
විශාල වශෙයන් පශ්නවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා, පසු ගිය
කාලෙය් වර්ෂාව ෙනොලැබුණු නිසා ෙගොවිතැන් බත් කර ගන්නත්,
අස්වනු ෙනළා ගන්නත් හැකියාව ෙනොලැබුණු නිසා.
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එම නිසා අද ෙම් වන ෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ
සම්බන්ධෙයන් කමිටු සකස් කරලා, තීන්දු තීරණ අරෙගන, ෙගොවි
ජනතාවට අවශ සහනයන් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. යම් ආපදාවක් වුෙණොත්, යම් කිසි ව සනයක් වුෙණොත්
ඒවා යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න, ඒ පෙද්ශ වාෙග්ම ඒ
පුද්ගලයන් යථාවත් කරන්න රටකට හැකියාව තිෙබනවා නම් ඒක
තමයි ආර්ථික ශක්තිය කියලා කියන්ෙන්. අද එල්ල කරන විවිධ
ෙචෝදනා අපි පතික්ෙෂේප කරනවාය කියන එක මා පකාශ කරනවා.
මා හිතන හැටියට එක පැත්තකින් තාක්ෂණික වශෙයන් කර
ඇති ෙම් සංෙශෝධනයන් තුළින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල්
අමාත වරයා හැටියට 2012 අවුරුද්ද සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැය
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙයෝජනා එකින් එක කියාත්මක කරමින්
ජනතාවට ලබා ෙදන සහන තවදුරටත් ශක්තිමත්ව ලබා ෙදන්න
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අගය කරමින් මා නිහඬ වනවා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Hon. Deputy Speaker, I just want to make a
clarification.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. (Dr.) Sarath Amunugama.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Hon. Sumanthiran referred to concessions for racing
cars. There is no such thing. I do not know how he arrived
at that conclusion.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

It is in the gazette.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

No, it is not.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Shantha Bandara also agrees with me.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I have the gazette with me. That is not correct.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා සන්ෙතෝෂ වනවා,
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය හා මුද්දර
ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගයන් ෙදකක්
පිළිබඳව අද දවෙසේ කථා කරන්න ලැබීම ගැන. ෙමහිදී අෙප් විපක්ෂ
නායකතුමා විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඇතුෙළේ
සිද්ධ වන ගනුෙදනු පිළිබඳව කාරණා කිහිපයක් මූලිකව මතු
කළා. මා විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි, ෙම් කථාව අහෙගන
ඉන්න ෙකොට, ඉතාම භයානක අභ න්තර ගනුෙදනුවක් ෙම්ක
ඇතුෙළේ සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන බව අපට ෙත්ෙරනවාය කියලා. අපි
හිතනවාට වඩා ඉතාමත් බැරෑරුම් සහ යම් කිසි කණ්ඩායමක් එකතු
ෙවලා කරන ජාවාරම්කාර ව ාපාරයක් විධියට තමයි අද අපි ෙමය
දකින්ෙන්.
අෙප් සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් පිට වී
ගියත් මා හිතන හැටියට එතුමා පසු ෙවලා ෙහෝ ෙම් සම්බන්ධව
උත්තරයක් ෙදයි. ෙමොකද, එතුමා ඒ දුන්නු උත්තරය ෙමයට අවශ
කරන උත්තරය ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාල වකවානුෙව් කිසිම
දවසක ෙම් රට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඇතුෙළේ ෙම් වාෙග්
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශය
කවදාවත් ෙම් විධියට රාජ අංශෙය් කිහිප ෙදෙනක් එක්ක එකතු
ෙවලා, එෙහම නැත්නම් රාජ අංශෙය් ඉන්න, ආණ්ඩුෙව් ඉන්න
ෙද්ශපාලනඥයන් එක්ක එකතු ෙවලා තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික
ආයතන වර්ධනය කර ගන්න ෙහෝ තමන්ෙග් ලාභාංශ වර්ධනය
කර ගන්න ෙම් විධියට වැඩ කරපු යුගයක් ඉතිහාසෙය් කවදාවත්
අපි දැකලා නැහැ. කිසියම් විධියක පරිපාලනයකින්, එෙහම
නැත්නම් මනා පාලනයකින් යුක්තව තමයි ෙපෞද්ගලික අංශය වැඩ
කටයුතු කෙළේ. නමුත් දැන් තිෙබන තත්ත්වය අනුව ෙම් වාෙග්
විවිධ ගනුෙදනු පිළිබඳව අපට තීන්දු කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්,
ඇත්ත වශෙයන් අද ෙපෞද්ගලික අංශය ෙම් රෙට් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න
ෙද්ශපාලනඥයන් එක්ක එකතු ෙවලා තමන්ට වුවමනා කරන
කටයුතු ටික කර ගන්න ඕනෑම ජරා වැඩක් කරන තැනට පත්
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකයි. එම නිසා ෙවනත් විවිධ කාරණා
සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවාට වඩා අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා
කියපු කාරණය නැවතත් මතු කරන්න මා කැමැතියි.
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන අමාත වරයකු විධියට
කරුණාකරලා ෙම් සම්බන්ධව පැහැදිලි පකාශයක් කරන්න කියලා
මා එතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. අෙප් නායකතුමාෙග් පශ්නවලට
ෙද්ශපාලන වශෙයන් විවිධ පැතිවලින් ගහන එක ෙනොෙවයි මා
කියන්ෙන්. සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ආචාර්යවරෙයක්; අපි ගරු
කරන ෙකෙනක්; ආර්ථික විද ාව පිළිබඳව දැනුමක් තිෙබන
ෙකෙනක්. ඇත්ත වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන
අමාත වරයකු විධියට එතුමාෙගන්, එෙහම නැත්නම් අඩුම තරෙම්
අෙප් ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලනවා,
ඉතිහාසයට ෙචෝදනා කරකර ඉන්ෙන් නැතුව, ඇති ෙවලා තිෙබන
වර්තමාන පශ්නෙය් ස්වභාවය ෙත්රුම් ෙගන, ෙම් සම්බන්ධව
නිවැරැදි ෙතොරතුරුත් එක්ක කරුණාකරලා ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන්
ෙම් පශ්නයට පිළිතුරක් ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම්ක ඉතාම
වැදගත් පශ්නයක් බවට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ෙක් අවසාන
පතිඵලය ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැටීමයි. යුද්ධය අවසන්
වුණාට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ එක්ක
තමයි සියලු ගනුෙදනු ගැන කථා කෙළේ.
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වර්ධනය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩුෙව් වර්ධනය වාෙග් තමයි ෙපන්නුෙව්. දැන් අද දිගින්
දිගටම ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ෙමය දවස
ගණෙන් කඩා වැෙටනවා.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වැඩ බලන
අධ ක්ෂ ජනරාල්වරෙයක් ඉන්නවා. ආණ්ඩුවට තවම ෙම් ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොළට ස්ථීර අධ ක්ෂ ජනරාල්වරෙයක් පත් කර ගන්න
බැරි වුණා. ෙම් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩ කරන්ෙන් කාට
වුවමනා විධියටද? ඔහුෙග් දැනුම ෙමොකක්ද? ශී ලංකා සුරැකුම්පත්
හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් ඔහුට තිෙබන පළපුරුද්ද
ෙමොකක්ද? ෙම් සම්බන්ධෙයන් අද විශාල පශ්න ගණනක් ඇති
ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් නැවත මතක් කළ
යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඇතුෙළේ
තිෙබන ෙම් මාෆියාව සම්බන්ධෙයන් අපට තව දුරටත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරුණු ෙහළි කරන්නට සිදු ෙවනවා,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන් නිවැරදි පිළිතුරක් ලබා ෙදන්ෙන්
නැත්නම්. ෙමය අද අපට භයානක පශ්නයක් විධියට ෙපෙනන්ෙන්
ෙවන කාරණයක් නිසා ෙනොෙවයි.
අපි ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට අත
ගහලා නැහැ. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ විධියට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට
අත ගැහුෙව් නැහැ. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ විධියට ගිහින් ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් businessවලට අත ගහලා, ඒවා තමන්ෙග් අතට ගන්න
කටයුතු කෙළේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඒක කියාත්මක ෙවමින්
තිෙබනවා. ඒක කියාත්මක කරන්න ෙවන ෙවන ඒජන්තලා දාලා
තිෙබනවා. ඒ ඒජන්තලා හරහා තමයි අද තමන්ට අවශ කරන
වැඩ පිළිෙවළ, කටයුතු ටික කර ෙගන යන්ෙන්. ඒ නිසා
ෙගෞරවයක් තිබුණ, ඉතාම වැදගත් නම් දරා තිබුණ, නිවැරදිව
කියා කරන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පුද්ගලයින්ට පවා
ෙද්ශපාලනඥයින් පිටු පස්ෙසේ ගිහින් තමන්ෙග් ෙකොන්තාත්තුව
ගැන කථා කර ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙටන්ඩර් එක
සම්බන්ධව පිටු පස්ෙසන් යන්න; ෙකෝටි ගණන් සල්ලි ෙදන්න;
තමන්ෙග් වැෙඩ් කර ගන්න ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ අතට
විවිධ ආකාරෙය් සන්ෙතෝසම් ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග් ෙගෝල බාලෙයෝ බවට පත් වන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් මාෆියා එෙක් ෙකොටසක් වුෙණ් නැත්නම්
කටයුතු කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
අද ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශය ෙම් විවෘත ආර්ථික කමය තුළ
නිවැරැදි විධියට කටයුතු කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒකයි අප කියන්ෙන්, දැනට තිෙබන්ෙන් විවෘත
ආර්ථික කමයක් ෙනොෙවයි කියලා. කීප ෙදනකු හසුරුවනු ලබන
මාෆියාවක් විධියට තමයි අද ෙම් රෙට් ආර්ථික කමය පාලනය
ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි ඉතාම වැදගත් පශ්නයක්
විධියට පසු ගිය කාල වකවානුෙව් දිගින් දිගටම එය මතු කෙළේ. ඒ
පශ්නය මතු කළාම ඒකට දුන්ෙන් හිනා යන උත්තර. ඒවාට
උත්තර ෙදනවා ෙවනුවට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉතිහාසයට
මඩ ගහමින් හිටියා.
අද මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පශ්නයක් අහනවා. ගරු විපක්ෂ
නායකතුමා හරිහමන් විධියට කරුණු එකට එකතු කරලා
පකාශයක් කළා. මා අහන්න කැමැතියි ෙමොකක්ද ඒකට
ඔබතුමන්ලාෙග් පිළිතුර කියා. මඩ ගහන්ෙන් නැතිව ඒකට
නිවැරැදි පිළිතුරක් ෙදන්න කියලා මා කියනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂය විධියට අපට කැක්කුමක්
තිෙබනවා. ෙම් ආර්ථිකය කඩා ෙගන වැටුණාම ආර්ථිකය කඩා
වට්ටපු කට්ටිය ආණ්ඩුව දාලා ෙගදර යාවි. පසු ගිය කාලෙය්ත් 2001ත්, 2004ත්- ෙම්ක තමයි වුෙණ්. ආර්ථිකය ඍණ 1.2ට
බැස්සාට පස්ෙසේ ආණ්ඩුව අරෙගන අපට සිද්ධ වුණා නැවත රටත්,
ආර්ථිකයත් ෙගොඩ නඟන්න. ඒ නිසා නැවත එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවකට ෙම් වාෙග් කඩා වැටුණු ආර්ථිකයක් ගන්න
එක ෙනොෙවයි අෙප් අදහස ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අප අහන්ෙන්
නිවැරැදි විධියට ෙම් රට පාලනය කරන්න අවශ කරන කටයුතු
ටික කරුණාකර ලෑස්ති කරනවාද නැද්ද කියන එකයි.
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ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමහිදී මා කාරණයක්
කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමන්ලා දිගින් දිගටම වාහන බදු ගැන
කථා කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, වාහන බද්ද ගහනවා, වාහන
ගන්න මිනිසුන්ට ඕනෑ තරම් සල්ලි තිෙබනවා කියලා. එක
ඇමතිවරයකු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියනවා මට ඇහුණා, දැන්
ලංකාෙව් ෙබන්ස් කාර් ෙකොච්චර අරෙගන තිෙබනවාද බලන්න
කියලා; ඒ කියන්ෙන් මිනිසුන්ට සල්ලි තිෙබනවාය කියන එකයි
කියලා. දැන් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මම
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ගහපු ඒ බද්ෙද්
පතිඵලය ෙමොකක්ද කියලා. බද්ෙද් පතිඵලය වැදිලා තිෙබන්ෙන්
අහිංසක දුප්පත් මිනිහාට. Three-wheeler එක ගත්තු, මරුටි කාර්
එක ගත්තු අහිංසක දුප්පත් මිනිහාට තමයි අද එයින් වැදිලා
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා කියන්නම් threewheelers ගැන. ඒ කාලෙය් සාමාන ෙයන් මාසයකට threewheelers 13,500ක් විතර විකිෙණනවා. එයින් 9,500ක් 10,000ක්
පමණ පමාණයක් ෙඩ්විඩ් පීරිස් එක විකුණනවා. සාමාන ෙයන්
1,500ක් විතර AMW ආයතනය විකුණනවා. 1,000ක් විතර TVS
Lanka (Pvt.) Limited එක විකුණනවා. අද ඇති ෙවලා තිෙබන
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? පසු ගිය මාස ගණනාෙව්ම threewheelersවල මුළු විකිණීම ෙකොපමණද? Three-wheelers
3,500යි. ෙඩ්විඩ් පීරිස් එක විකුණපු 9,500ක්ව 10,000ක්ව තිබුණු
three-wheelers සංඛ ාව 2,300ට බැහැලායි තිෙබන්ෙන්. AMW
එක මාසයකට විකුණපු 1,500ක්වූ three-wheelers සංඛ ාව
500ට බැහැලා. අෙනක් සියලුම ෙකොම්පැනි three-wheelers
500ක් තමයි අද ෙවළඳ ෙපොෙළේ අෙළවි කරන්ෙන්. එෙහම නම් මා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්න කැමැතියි, දැන් ෙමොකද threewheeler එකට වුෙණ් කියලා. ෙම්, ඒ ඇති කරපු බද්ෙද්
පතිඵලයයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අෙනක් කාරණය බලන්න.
මම දැක්කා පසු ගිය කාලෙය් පී.බී.ජයසුන්දර මැතිතුමා කියලා
තිබුණා, කෘෂි ආර්ථිකය වර්ධනය කරලා ඒ අනුව නිෂ්පාදනය
වර්ධනය කරලා -වැෙවන්ෙන් නැති මුං ඇට, කව්පි වවලා- තමයි
රෙට් ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්ෙන් කියලා. යල කන්නය එන
ෙකොට -අෙපේල් මාසය වන ෙකොට- සාමාන ෙයන් අත් ටැක්ටර්
3,000ක් විතර විකිෙණනවා. ෙම් පාර අෙපේල් මාසය වන ෙකොට
ටැක්ටර් විකිණිලා තිෙබන්ෙන් 500යි. කලින් 3,000ක් විකිණුණා.
ඉස්සර මාසයකට four-wheel ෙලොකු ටැක්ටර් විකිණිලා
තිෙබන්ෙන් 500යි. 200ක්වත් විකිෙණන්ෙන් නැති තත්ත්වයක්
තමයි ෙම් කන්නෙය් අපට දකින්න තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. කෘෂි කර්මාන්තයට අදාළ වන භාණ්ඩ විකිණීෙම්
තත්ත්වය සියයට 75කින් -දිගින් දිගටම- කඩා වැටිලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක කෘෂි රසායන
සියල්ෙල්ම අෙළවිය එන්න එන්න දවසින් දවස අඩු ෙවනවා. ඒ
නිසා ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනිවලට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා,
තමන්ෙග් ලාභය උපරිම කර ගන්න ෙනොව පාඩුව අවම කර ගැනීම
සඳහා අවශ කරන වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්න. Staff එක අඩු
කරන්න, වියදම් ටික අඩු කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ආණ්ඩුෙව් වියදම් වැඩි ෙවන ෙකොට ආණ්ඩුෙව් ආයතනවලට
හැෙරන්න තිෙබන ෙපෞද්ගලික අංශයට, රෙට් වැඩි වැඩිෙයන්
වියදම් කරලා ලාභය උපයන ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා දවසින් දවස තමන්ෙග් cost cutting එක,
නැත්නම් තමන්ෙග් වියදම අඩු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ හදා ගන්න.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් රාජ ආයතන
එකින් එක ගත්තාම ඒ හැම එකකම දැවැන්ත පාඩුවකුයි
තිෙබන්ෙන් කියන එක අද අපි දකිනවා. දැන් බලන්න, ශී ලන්කන්
එයාර්ලයින්ස් ආයතනය ගැන. එය රුපියල් මිලියන 10,150ක් පාඩු
ලැබුවා පසු ගිය අවුරුද්ෙද්. එමිෙර්ට්ස් ආයතනයට Treasury
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එෙකන් සල්ලි ෙදන්න ඕනෑ වුෙණ් නැහැ. ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි
දුන්ෙන් නැහැ එමිෙර්ට්ස් එකට. එමිෙර්ට්ස් එක ෙගනාපු එක
සම්බන්ධව අපට පශ්න තිබුණා. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් එමිෙර්ට්ස්
එකට අපි සල්ලි ෙදන්න ඕනෑ වුෙණ් නැහැ.
හැබැයි, එමිෙර්ට්ස් එක යවන්න වුෙණ් ඇයි? ෙම් රෙට්
පධානිෙයකුට අවශ ෙවලා තිබුණා ටිකට් ෙදක, තුනක් ගන්න. ඒ
ටිකට් ෙනොලැබුණු නිසා තමයි එමිෙර්ට්ස් සමාගම යැව්ෙව්.
එමිෙර්ට්ස් සමාගම යැවීෙම් පතිඵලය වුෙණ් ෙමොකක්ද?
ෙමහි පාඩුවට ආණ්ඩුෙව් Treasury එෙකන් - ආණ්ඩුෙව්
භාණ්ඩාගාරෙයන්- රුපියල් මිලියන 10,150ක් ෙගවන්න ෙවලා
තිෙබනවා. මම දැක්කා, එමිෙර්ට්ස් එක-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය
සඳහා ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතාෙග් නම ෙයෝජනා
කරන්න.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්.
අස්වර් මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ
කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ. எச். எம். அஸ்வர் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you can continue.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණය ගැන
කියන්න කැමැතියි. එමිෙර්ට්ස් ආයතනය අද ෙවන ෙකොට Indian
Airlinesවලින් සියයට 51ක ෙකොටස් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. එමිෙර්ට්ස් ආයතනය ලබන සතිය ෙවන ෙකොට Indian
Airlines එෙකන් සියයට 51ක ෙකොටස් අර ගන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා එමිෙර්ට්ස් ආයතනය
ලංකාෙවන් එෙලව්වා. ඉන්දියාවට Indian Airlines එක පවත්වා
ෙගන යන්න බැරුව එහි සියයට 51ක් එමිෙර්ට්ස්ලට ෙදන්න
හදනවා. අපි ෙමොකක්ද ෙකරුෙව්? අපි එමිෙර්ට්ස්ලා එලවලා පාඩුව
පියවන්න අවුරුද්දට රුපියල් මිලියන 10,150 ගණෙන් දීලා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

ලංකාෙව් මුදල් ටික සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කරන තැනකට
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ ගැනයි අපි පසු ගිය කාලෙය් කිව්ෙව්.
අපට ගුවන් සමාගමක් පවත්වා ෙගන යන්න පශ්න ගණනාවක්
තිබුණා. ගුවන් සමාගමක් පාඩු ලබමින් යන්න බැහැ. ගුවන්
සමාගම්වල තත්ත්වය ඒකයි. ඉන්දියාෙව් Airlines හයක් තිබිච්ච
එක හතරට බස්සා ගත්තා. ඒ ෙගොල්ලන් ඒ ආයතන amalgamate
කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා ලංකාෙව් තිෙබන එකට තව එකක් එකතු
කළා, මිහින් එයාර් කියලා. මිහින් එයාර් එකයි, ශීලන්කන් එයාර්
ලයින්ස් එකයි ඔක්ෙකෝම එකට පටලවා ෙගන අවුරුද්දකට
මිලියන 10,150 ගණෙන් ෙගවන තැනකට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම් ආයතනය ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ලාභ ලබන තැනකට
ෙනොෙවයි, පාඩු අවම කර ගන්න තැනකටත් ෙනොෙවයි, පාඩුව
උපරිම වන තැනකට තමයි දැන් ෙම් ආයතනය ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන්.
ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
කථාව ගැන කිව්වා. එතුමාට ඒක ෙපොඩි ගණනක් ලු. ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොළත් එක්ක ඒ ෙසල්ලම කරලා තිෙබන්ෙන් සුළු
ගණනක් ලු. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළත් එක්ක ඒ කරපු ගනුෙදනුව
සුළු ගණනක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුෙව් පමාණය මිලියන 50,000ක්.
මිලියන 50,000ක් කියන්ෙන් ෙකෝටි 5,000ක්. ෙකෝටි පන්දහසක්
කියන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] පතිශයක් විධියට සුළු ෙවන්න පුළුවන්.
ගණෙන් ෙලොකුකමයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ෙකෝටි පන්දහසක්
කියන්ෙන් කීයද? සමෘද්ධිලාභීන්ට ෙගවන්ෙන් කීයද? ෙකෝටි
950යි. ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා වැය කරන්ෙන් කීයද? ෙකෝටි
1,200යි. අවුරුදු හතරක්, පහක් ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර
ෙදන්න තිෙබන සල්ලියි ෙම් වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. නැත්නම්
සමෘද්ධිය ෙදන්න තිෙබන සල්ලි ටිකයි ෙම් වියදම් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා පුච්චලා විනාශ කරනවා වාෙග් වැඩ කරන
එකයි අපට තිෙබන පශ්නය. ෙවන එකක් ෙනොෙවයි. ලාභ ලබන්න
ඕනෑ නම් ඒක කර ගන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න කැමැතියි ෙම්
ආණ්ඩුව කරන කියාදාමය අද විවිධ අයත් කරන්න පටන් අරෙගන
තිෙබනවාය කියලා. මම ඒකයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමතැනදී
කියන්ෙන්. පසු ගිය කාල වකවානුෙව් විවිධ ආයතනවලින් විවිධ
පුද්ගලෙයෝ ලංකාවට ෙගනාවා. පසු ගිය කාලෙය් ලංකාෙව් එක
එක entertainment shows ෙකරුවා. යුද්ධය අවසන් ෙවලා
තිෙබන නිසා රාතී කාලෙය් විෙනෝද ෙවන වැඩ පටන් අරෙගන කර
ෙගන, කර ෙගන යනවා. ඉස්ෙසල්ලාම ෙපබරවාරි 18වැනි දා
ෙගනාවා, ෙසෝනුනිගම්. ෙම් show එක තිබුෙණ් CH & FC එෙක්.
ඒෙක් පධානීන් විධියට ඉඳලා තිෙබනවාය කියලා නම දාලා
තිෙබන්ෙන් -මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙනෝනාෙග් නම දාලා
තිෙබන්ෙන්- ශෂී වීරවංශ සහ තව ෙනෝන ෙකෙනකුයි. ඒ show
එකට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙසෝනුනිගම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අලුත්ම ෙසල්ලම බවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් කාරණය. ෙලොකු ෙලොකු අය කරන
showsවල නැත්නම් සංගීත සංදර්ශනවලට අදාළ විෙනෝද බද්ධ
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට ෙගවන්න තිෙබන
විෙනෝද බද්ධ ෙගවන්ෙන් නැතුව ෙම් ෙගොල්ලන් තමන්ෙග් ලාභය
වැඩි කර ගන්න වැෙඩ් තමයි දැන් කර ෙගන යන්ෙන්.
සාමාන ෙයන් කරන ෙද් තමයි ඒ show එකට අදාළ පෙව්ශ පත
Public Performance Board එකට ෙගනැල්ලා ඒ Board එෙක්
අනුමැතිය අරෙගන ඒවා seal කරන එක. ඊට පස්ෙසේ අනුමැතිය
ෙදනවා, ඒ show එක කරන්න. නමුත් මම ෙම් කාරණය කියන්න
කැමැතියි. ෙපබරවාරි 18වැනි දා කරපු ඒ පසංගයට අදාළ ටිකට්
ෙගනැල්ලා seal කර ගත්ෙත් 4,000යි. විකුණලා තිෙබනවා,
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30,000කට වැඩිය. රුපියල් දාෙහේ, ෙදදාෙහේ, තුන්දාෙහේ, පන්දාෙහේ
වාෙග් දැවැන්ත මුදල්වලට තමයි ෙම් tickets විකුණුෙව්.
මම අහන්න කැමැතියි, ෙම් සල්ලි ටික අරෙගන ෙමොකක්ද
කෙළේ කියලා. තවත් රුපියල් 950,000ක් ෙකොළඹ මහ නගර
සභාවට ෙගවන්න තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය ෙකොළඹ මහ නගර
සභාෙව්දී ඇදපුවාම ඒ ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. භය
ෙවලායි ඉන්ෙන්. ෙමොකද ෙකොයි ෙවලාෙව් සුදු වෑන්වලින් උස්සා
ෙගන යයිද කියලා කවුරුවත් දන්ෙන් නැති නිසා, නැත්නම් විවිධ
බලපෑම් එන නිසා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 ජූනි ෙදක සහ තුන
දිනවලදී Police Park එෙක් තිබුණා, “The Carlton Rugby Super
Sevens” කියලා එකක්. ඒෙක් සංගීත සංදර්ශනයක් තිබුණා.
ෙම්ෙක් මූලිකත්වය ෙගන කියා ෙකරුෙව් "තාරුණ යට ෙහටක්"
කියන සංවිධානයයි. "තාරුණ යට ෙහටක්" කියන සංවිධානය
මඟින් 2012 ජුනි 02 සහ 03 පැවැත් වූ ඒ වැඩ පිළිෙවළට උදවු
ෙකරුෙව් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, SriLankan Airlines
ආයතනයයි. රුපියල් මිලියන 10,150ක් පාඩු ලබන ෙම්
SriLankan Airlines ආයතනය රග්බි ගහන්න මූල ාධාර
සපයනවා. අෙනක් ආයතනය Sri Lanka Insurance එක. ෙම්වා
ෙම් රෙට් රාජ ආයතනයි. ෙම් වැඩ පිළිෙවළට ෙම් ආයතන
ඔක්ෙකොම උදවු ෙකරුවා. ෙම්ෙක් එක ටිකට් එකක්වත් ෙකොළඹ
මහ නගර සභාවට ෙගනැල්ලා seal ගැහුෙව් නැහැ. ටිකට්
35,000ක් විකිණිලා තිෙබනවා කියලා තමයි අවසාන වශෙයන්
දැන ගන්න ලැබුෙණ්. ෙම් මුදල් ටික නැතිව යන්ෙන් කාටද?
ෙකොළඹ නගරෙය් ජීවත් වන අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සුන්ටයි ෙම්
මුදල් නැතිව යන්ෙන්. ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ෙගවල් ටික හදා ගන්න,
පාරවල් කැඩුණාම හදා ගන්න, තමන්ෙග් එදිෙනදා අවශ කරන
පහසුකම් ටික ලබා ගන්න තිබුණු මුදලුයි ෙම් නැති වුෙණ්.
ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට ෙගවන්න තිෙබන රුපියල් මිලියන
ගණනක මුදල් වංචා කරන තැනකට තමයි දැන් ෙම් ෙගොල්ලන්
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊට පස්ෙසේ 2012 ජුනි 16 ෙවනිදා උදිත්
නාරායන් නැමැත්තාෙග් සංගීත පසංගයක් තිබුණා. ෙම්ෙකත් ෙම්
තත්ත්වයම තමයි තිබුෙණ්. සාමාන ෙයන් හැම ටිකට් එකකටම
සියයට 10ක බද්දක් ගහනවා. ආපහු ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ෙකොට
ෙපොත් ටික ෙගනැල්ලා ඒකට අවශ කරන වැඩ පිළිෙවළ
කරනවා. නමුත් ෙම් සම්බන්ධවත් කලින් තත්ත්වයමයි වුෙණ්.
ඒකයි මම කියන්ෙන්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඒක "සිරස" ආයතනය කෙළේ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කවුරු කළත් එකයි. කවුද කෙළේ කියන එක අපට අදාළ නැහැ.
නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් අර ෙලොකු අය ඒ වාෙග් ෙද්වල් කරලා
පුරුද්දට ගියාම ෙපොඩි ෙපොඩි කට්ටියත් කල්පනා කරනවා, අපිත්
ෙකොෙහොමද ෙම්කට ෙපොඩි support එකක් ගන්ෙන් කියලා. ඉතින්
අපි ෙකොෙහොමද අනික් කට්ටියව හදා ගන්ෙන්? ආණ්ඩුෙව්
ආයතන, ආණ්ඩුෙව් ෙලොක්ෙකෝ එකතු ෙවලා කරන වැඩවල
පතිඵල නිසා ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
අෙප් ශාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා කිව්වා, ෙර්ස් පදින්න කැමැති
කට්ටියට ෙර්ස් පදින්න පුළුවන්, football ගහන්න කැමැති
කට්ටියට football ගහන්න පුළුවන්, football ගහන්න කැමැති
නැති කට්ටියට cricket ගහන්න පුළුවන්, cricket ගහන්න බැරි
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කට්ටියට volleyball ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඕනෑ ෙබෝලයක් ගහ
ගත්තාට කමක් නැහැ. අපට තිෙබන පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි.
Volleyball ගහන්ෙනත් ෙම් ෙගොල්ලන්, cricket ගහන්ෙනත් ෙම්
ෙගොල්ලන්, "leather ball" ගහන්ෙනත් ෙම් ෙගොල්ලන්, ඇට ෙබෝල
ගහන්ෙනත් ෙම් ෙගොල්ලන්. අන්තිමටම බත් පැකට් එක විකුණන
වැෙඩත් දැන් ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් අතට යනවා. ඒකයි ෙම් තිෙබන
පශ්නය. අපට ෙවන පශ්නයක් නැහැ. සල්ලි ගහන්ෙනත් ෙම්
ෙගොල්ලන්. ෙම් එක ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් "leather ball" ගහන
එකත් කරපු ෙදන්. අපට පශ්නයක් නැහැ. දක්ෂ නම් ඒක කළාට
කමක් නැහැ. නමුත් පශ්නය ෙම්කයි.
ෙම් රෙට් ව වසායකෙයෝ කැමැතියි හැම ෙකෙනකුටම සමාන
අවස්ථා තිෙබනවා නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙම් රෙට් ආෙයෝජකෙයෝ
හැම ෙකනාම කැමැතියි සම අවස්ථා ලැෙබනවා නම්. බත් පැකට්
විකුණන මිනිහා කැමැතියි බත් පැකට් ටික විකුණන්න. තව
මිනිෙහක් ඇවිල්ලා ආණ්ඩු බලය තිෙබනවා කියලා බත් පැකට්
විකුණන එකත් තමන්ෙග් අතට ගත්තාම ෙමොකක්ද තිෙබන
පතිඵලය? [බාධා කිරීමක්] ඔව්, අන්තිමට බුහාරි එකත් ගත්තා
වාෙග් කරයි. ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. බුහාරි ෙනොෙවයි, අෙනක්
ඒවාත් එකතු කර ගන්නයි හදන්ෙන්. ඒ ෙමොකක්වත්
තමුන්නාන්ෙසේලාට අයිති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි තිෙබන පශ්නය.
හැම එකටම අත ගහනවා. කිසිම ෙදයක් කරන්න නැහැ. Share
market එකටත් අත ගහනවා, සාමාන business එකටත් අත
ගහනවා, ගෙම් තිෙබන ගෙඩොල් කැපීමටත් අත ගහනවා, පරණ
යකඩවලටත් අත ගහනවා. ෙහට අනිද්දා වන ෙකොට සාරවිටත්
විකුණාවි. සාරවිටකාරෙයකුටවත් ෙම් රෙට් ඉන්න හම්බ වන්ෙන්
නැහැ. ඒක නිසා මම කියන්ෙන් අඩුම තරමින් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කරන ෙකොට ෙම් රෙට් හැම මිනිෙහකුටම සමාන
අවස්ථා ෙදන්න කියලායි. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් සූදානම් ෙවයි
ෙම් වැෙඩ් කරන්න.
ඒ එක්කම මම තව කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. අපි
දන්නවා, යුද්ධ කරපු කාලෙය් ෙම් රෙට් විවිධ ආයතනවලට -ගුවන්
හමුදාවට, නාවික හමුදාවට, ෙපොලීසියට, බන්ධනාගාරයට- ආහාර
සපයන ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ එළවලු, මස්, මාළු, පලතුරු, වියළි
සලාක ෙම්වා ඔක්ෙකොම දිගින් දිගටම ලබා දුන්නා කියලා. ඒ
අමාරු ෙවලාෙව්
ඒ ෙගොල්ලන්ට සල්ලි හම්බ ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහන්ද කියලා කල්පනා ෙකරුෙව් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්
කල්පනා ෙකරුෙව් "කමක් නැහැ, ෙම්ක ජාතික යුතුකමක් විධියට
අපි කරමු" කියලායි. ෙම් රෙට් තිවිධ හමුදාවට ආහාර සපයන අයට
-එළවලු, මස්, මාළු, පලතුරු, වියළි සලාක සපයන අයට- අද
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ඒ ෙගොල්ලන්ට 2010 ඉඳලා රුපියල් මිලියන ගණන් -රුපියල්
මිලියන 16,000ක්, 17,000ක්- ෙගවන්න තිෙබනවා. ෙම් වාෙග්
දැවැන්ත මුදල් පමාණයක් 2010 ඉඳලා ෙම් වන තුරු ෙම්
සැපයුම්කරුවන්ට ෙගවලා නැහැ. සැපයුම්කරුවන් 70ක් විතර
ඉන්නවා. ෙම් අය අතෙර් අෙප් පභූවරුත් ඉන්නවා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයත් ඉන්නවා. නමුත් ඒ ෙගොල්ලනුත් අද සද්ද
නැතිව ඉන්නවා. ෙමොකද, මුදල් ටික පහු ෙවලා හරි හම්බ ෙවයි
කියලා කල්පනා කරන නිසා. ෙවන කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම්
මුදල් ටික ෙදන්ෙන් නැහැ. අද බලහත්කාරෙයන් තමයි ෙම්ක
කරන්න හදන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ළඟ තිෙබනවා, 2012 2013 සැපයුම් වර්ෂෙය් තිවිධ හමුදාව සඳහා ආහාර දව
සම්පාදනය පිළිබඳ විස්තරයක්. එහි පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා,
"පසම්පාදන විෂය සම්බන්ධෙයන් අනුමත කර ඇති මිල ගණන්
සම්බන්ධව ගැටලු පවතින බව සමහර සැපයුම්කරුවන් විසින් අප
ෙවත දන්වා ඇත." කියලා. ෙම්වා එවන ෙකොට බලහත්කාරෙයන්
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ෙම් ගණන් දමනවා. සාමාන ෙයන් ෙකෙරන්ෙන් ෙම් විධියටයි.
සැපයුම්කරුවන් ආපුවාම ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් අහනවා, "ෙකොච්චර
පමාණයකට සපයන්න පුළුවන්ද?" කියලා. සැපයුම්කරුවන්
ෙදන්ෙන් ඒ ඒ මිල ගණන්වලට. එතෙකොට කැමැති ෙකනකුට මිල
ගණන් බලලා ෙදන්න පුළුවන්. අද සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.
සමහර නිලධාරින් ඇවිල්ලා ඉඳ ෙගන එක එක්ෙකනාට
කියනවා,"ඔයා ෙම් ගණනට ෙදන්න ඕනෑ; ඔයා ෙම් ගණනට
ෙදන්න ඕනෑ; ඔයා ෙම් ගණනට ෙදන්න ඕනෑ" කියලා. අද ඒක
වර්ග කරලා. දැන් මම කියන්නම් දාලා තිෙබන මිල ගණන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අංජිලාෙවෝ කිෙලෝගෑම් එකක් සාමාන ෙයන් ෙදන්න පුළුවන්
ගණන රුපියල් 600යි. හැබැයි දාලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 500යි
කියලා. බලයා කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 380ක් ෙවනවා. හැබැයි
අනිවාර්යය කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 320 ගණෙන් ෙදන්න
කියලා. රුපියල් 590ට තමයි කකුළුෙවෝ කිෙලෝගෑම් එකක් ෙදන්න
පුළුවන්. හැබැයි රුපියල් 475යි කියලායි ගණන දමලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග් හිතා ගන්න බැරි විධියට එක එක
නිලධාරින්ට ඕනෑ විධියට මිල ගණන් අඩු කරලා, අඩු කරලා, අඩු
කරලා ෙදන්න හදනවා. ෙම් මිනිස්සු ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්
තමන්ෙග් ෙගවල් උගස් තියලා, ඉඩම් උගස් තියලා, අවුරුදු
ගණනක් ෙගවන්න බැංකු ණය අරෙගන ෙම් කාර්යය කරන්ෙන්.
බැංකුව උෙද්ට කථා කරලා අහනවා, "කීයක cheque එකක්
දානවාද?" කියලා. Cheques දාන්න සල්ලි නැහැ. ඒ මිනිස්සු අනාථ
ෙවලායි ඉන්ෙන්. එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙම් වාෙග්
ඒකාධිපති කමයකට තමයි අද සැපයුම්කරුවන් ෙවනුෙවන් ෙම්
වැඩ කටයුතු ටික සකස් කර ෙගන යන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011.03.23 වන දින අමාත
මණ්ඩල ස්ථාවර පසම්පාදන කමිටුෙව් අරෙගන තිෙබන තීන්දුව
පැත්තකින් තියලා ඒකාධිපති කමයට, බලහත්කාරෙයන් ෙම්
සැපයුම්කරුවන්ෙගන් බඩු ටික ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
තමයි දැන් යන්ෙන්. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න
කැමැතියි, 2010 ඉඳලා ෙම් වන තුරුම ෙම් සැපයුම්කරුවන්ට
ෙදන්න තිෙබන මුදල් ටික කරුණාකරලා ෙගවන්න අවශ කරන
කටයුතු ටික ලෑස්ති කරන්න කියලා.
ඊළඟට බලන්න ෙම් කාරණය. දැන් ආණ්ඩුෙව් අමාත වරු
හැම තැනම ගිහිල්ලා කියන්ෙන් අලුත් නිවාස හදනවාය කියලායි.
නිවාස ව ාපෘති අලුත් නිවාස ව ාපෘති විධියට හදනවාය කියලා
තමයි දැන් කථා කරන්ෙන්. පසු ගිය කාල වකවානුව බලපුවාම,
අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් නිවාස දශ ලක්ෂෙය්,
නිවාස පහෙළොස් ලක්ෂෙය් ව ාපෘති තිබුණා කියලා ෙපෙනනවා.
දැන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? මම දැක්කා "ජන ෙසවණ අෙප්
අනාගතයයි" කියලා ගහලා තිෙබනවා ජාතික නිවාස සංවර්ධන
අධිකාරිෙයන්. අධිකාරිය විසින් නිවාස හදන එක පැත්තකින්
තියලා දැන් තිෙබන ඉඩම් ටික විකුණනවා. ෙම් දැන් මා අෙත්
තිෙබන්ෙන් ඉඩම් ටික විකුණන දැන්වීම් ලැයිස්තුව. බලන්න කීයද
කියලා. එක ඉඩමක් ෙනොෙවයි. හැම තැනම තිෙබන ඉඩම් ටික
විකුණනවා. ෙකොළඹ, කෑගල්ෙල්, මාතෙල්, කළුතර, හම්බන්ෙතොට,
මාතර, ගාල්ල, පුත්තලම, බදුල්ල, නුවරඑළිය, කුරුණෑගල යන
ෙම් හැම තැනම තිෙබන ඔක්ෙකෝම ඉඩම් අයිති ෙවන්ෙන් ජාතික
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1373
[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

ඉතිහාසෙය්දී ෙම් ඉඩම්වල තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
ෙගවල් හැදුෙව්. දැන් ෙගවල් හදන එක පැත්තකින් තියලා ෙකොළඹ
තිෙබන ඉඩම් ටික කුණු ෙකොල්ලයට විකුණනවා. Perch එක
කීයද? ෙම් දැන්වීෙම් දාලා තිෙබනවා, ෙකොළඹ සිට පිළියන්දල 120
බස් මාර්ගෙය් පාමංකඩ හන්දිෙය් තිෙබන ඉඩෙම් perch එකක්
රුපියල් ලක්ෂ 40යි කියලා. එහි ෙපොදු පහසුකම් -ජලය, විදුලියසියල්ල ඇත කියලා තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් දැන්වීම් පළ කරන
ආකාරයට ෙමය දාලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග් දැවැන්ත
ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. ෙම් බලන්න. "අග නුවරින් අගනා බිම්
ෙකොටස් 4ක්"

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා දැන් අවසන් කරමු.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එක විනාඩියක් ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විනාඩි ෙදකක් දුන්නා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම්වා සාමාන ෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් කරන වැඩ.
ෙගවල් හදන වැඩ පිළිෙවළ පැත්තකින් තියලා, රජය යටෙත්
තිෙබන ඉඩම් ටික විකුණලා උෙද්ට රෑට කන ආණ්ඩුවක් බවට
තමයි දැන් පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් රෙට් තිෙබන මුදල් ටික
අරෙගන ගිහිල්ලා කට්ටිය ස්විස් බැංකුවලයි දාන්ෙන්. ෙම්
අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 85ක Swiss Franc අරෙගන ගිහිල්ලා
දාලා තිෙබනවා ස්විස් බැංකුවල. මම අහනවා, කවුද ෙම්
අයිතිකාරෙයෝ කියලා. අලුතින් බිහි ෙවච්ච ව ාපාරිකෙයෝ කවුද?
Swiss Franc මිලියන ගණන් -ෙම්වා රුපියල්වලින් ගත්තාම
රුපියල් ෙකෝටි ගණන්; බිලියන ගණන්- ස්විස් බැංකුවල දමන්න
තරම් අෙප් ලංකාෙව් ඉන්න ෙපොෙහොසත්තු කවුද? අද ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන් අලුත් ජාවාරම්කාර ෙපළැන්තියක්. ඒ ගැනයි අපි ෙම්
දිගින් දිගට මතු කරන්ෙන්. ෙවන එකක් ෙනොෙවයි. ෙම්
ජාවාරම්කාර ෙපළැන්තියට ෙම් රට අරෙගන යන්න, ආසියාෙව්
ආශ්චර්යය කරන්න ඉඩ ෙදනවාද, නැද්ද කියන එක තමයි අපිට
ෙමතැනදී මතු කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒවා කියාත්මක කර ෙගන
යෑම සඳහා ෙගෙනන ඕනෑම පනතක්, නැත්නම් ඒ සම්බන්ධව
ෙගෙනන ඕනෑම වැඩ පිළිෙවළක් පරාජය කරන්න අපි පසුබට
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.

[අ.භා. 3.59]
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා)

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් Superstarෙග් කථාෙවන්
පස්ෙසේ මට කථා කරන්න ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා.
Superstar ළඟටම ගිහිල්ලා ගහලා ගියා. Fight එකකුත් ගියා.
අවාසනාව! අපි ළඟ හිටියා නම් වාසනාව උදා ෙවනවා. දැන්
වාසනාව බැහැලා. ෙකෙසේ ෙවතත් බදු ආදායම තුළ නිෂ්පාදන
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බදුවලින් සියයට 23ක් අපට ලැෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්දට
සාෙප්ක්ෂව නිෂ්පාදන බදු ආදායෙම්ත් වර්ධනයක් තිෙබනවා. ෙම්
වර්ධනයට කවුරුවත් ෙමොකුත් කියන එකක් නැහැ. මත්පැන්වලින්
බදු ගත්තාට කවුරුවත් ෙමොකුත් කියන එකක් නැහැ. එම නිසා
2010 ඉඳලා 2011 ෙවද්දී මත්පැන් බදු සියයට 50කින් අපි වැඩි
කර ගත්තා. ෙම්ක අසාධාරණයි කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා බදු ගන්නවාට විරුද්ධයි. නමුත් ෙම් බද්ද ගැන
ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියලා මා අහනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙම් නිෂ්පාදන
බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය මඟින් විශාල වැඩ
කටයුතු රාශියක් ඉෂ්ට කරනවා. එක කාරණයක් තමයි, ගුවන්
ෙතොටුෙපොළවල තිබිච්ච taxisවලට ෙදන සහන බද්ද. අෙප් රටට
විෙද්ශිකෙයක් ආවාට පස්ෙසේ ඔහුව කබල් තුට්ටු ෙදෙක් කාර්වල
අරෙගන ගිෙයොත් අෙප් රෙට් පතිරූපය කඩාෙගන වැෙටනවා. එම
නිසා අවුරුදු 5ක් ඒ taxis පාවිච්චි කරපු අයට සියයට 50ක බදු
සහනයක් දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අෙප්
සංචාරක ව ාපාරෙය් ඉතාමත් ෙලොකු වර්ධනයක් තිෙබනවා. දැන්
අවුරුද්දකට සංචාරකෙයෝ දසලක්ෂයක් අෙප් රටට එනවා. ෙවන
ෙමොකුත් නැතිව සංචාරක ව ාපාරෙයන් පමණක් යැෙපන රටවල්
ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. එම නිසා ඒ සඳහා පමුඛත්වය ෙදන්න ඕනෑ.
එයින් විෙද්ශ විනිමය විශාල පමාණයක් අපට ලැෙබනවා. ඒ
විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්න තිෙබන සුදුසුකම් අපි සපුරා ගන්න
ඕනෑ.
ඇතුලත්මුදලි මහත්මයා ඉන්දැද්දි ඒ කාලෙය් කිව්වා මට
මතකයි, "මෙග් පළමුවැනි පයත්නය ලංකාෙව් පාරවල් ටික
පමිතියට හදන එක" කියලා. එතුමාෙග් ෙච්තනාව වුෙණ් ඒකයි.
ෙමොකද, කාලය ෙකටි කෙළොත්, ඉක්මනින් ගමනක් යන්න
පුළුවන් වුෙණොත් ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට එය උදවු ෙවනවාය
කියලා එතුමා දැනෙගන හිටියා. දැන් දකුෙණ් ගාල්ලට පැයකින්
යන්න පුළුවන්. එතෙකොට කාලය ෙකටි කෙළොත් දුරස්ථරභාවයත්
අඩුෙවලා එය ජනවාර්ගික පශ්නයටත් උදවුවක් ෙවනවා. ආණ්ඩුව
කල්පනා කරන්ෙන් ඒවායි. ඒවා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒවා
කරන්න ඕනෑ, ණය, ආධාර අරෙගනයි. ණය, ආධාර අරෙගන
විෙශේෂෙයන්ම පාරවල් ටික හැදුවාම කාලය ෙකටි ෙවලා, diesel
wastage එක අඩු ෙවලා අපි දන්ෙන්ම නැතිව ආර්ථික
සංවර්ධනයක් ඇති ෙවනවා. ඒ සඳහා උදාහරණ ඕනෑ තරම්
තිෙබනවා.
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගැනත් මම එදාත් කිව්වා. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව හදද්දී සමහරු
විරුද්ධ වුණා. අද ෙමොකද නරකද? මහවැලිය හදද්දී සමහරු
විරුද්ධ වුණා. අද නරකද? නැහැ, ඒක ෙහොඳයි. ඒ වාෙග් අපි
ෙම්වා ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. මම කියන්න යන්ෙන්
ෙම්කයි. ඒ taxisවලට ෙම් බදු සහන දීලා තිෙබන්ෙන්
විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු ගණනක් ඒවා ලැබුෙණ් නැති නිසායි.
ඊ ළඟ කාරණය මගී බස් සඳහා - transport එකට- නිෂ්පාදන
බදු සහන විශාල පමාණයක් ලබා දී තිෙබනවා කියන එක. Tipper
ෙලොරි සඳහා නිෂ්පාදන බදු සහන ලබා දී තිෙබනවා.
සංචාරකයන්ට තිෙබන air-conditioned busesවලටත් නිෂ්පාදන
බදු සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවා
කිව්වත් පමුඛත්වය දිය යුතු ෙද්වල් අපි ෙහොඳට හඳුනාෙගන
තිෙබනවා.
ඊළඟට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. සුරා බදු ආදායම 2011 දී
සියයට 43කින් වර්ධනයක් වුණා කියා ෙපන්නුම් කළා. එය
රුපියල් බිලියන186ක් බවට පත් වුණා. නමුත් මා ෙම් පිළිබඳව
ෙවනත් මතයක් දරන ෙකෙනක්. ෙමොකද අපි දන්නවා, සුරාව
නිෂ්පාදනය කරද්දී එහි අන්තර්ගතය කුමක්ද කියන එක. මම ඒ
ගැන ෙසොයා බැලුවා. අන්තර්ගතය ෙසොයා බලද්දී මට ෙපනී ගිය
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කාරණයක් තමයි, සුරාවල එතෙනොල් සහ ෙමතෙනොල්
තිෙබනවාය කියන එක. මිලිගෑම් දසලක්ෂයකට ෙමතෙනොල්
පමාණය 500 සීමාවට තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් නරක ෙද්
500ක පමාණයක් තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ 500ක පමාණය තියා
ගන්න නම් ඒ නිෂ්පාදන කියාවලිය විද ාත්මක ෙවන්න ඕනෑ.
විද ාත්මක ෙවන්න නම්පමිතියක් අනුව කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි
ෙමහි විද ාත්මක පැත්ත.
මට වග කීමකින් යුතුව උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්. ෙපොල්
අරක්කු බීවාට පශ්නයක් නැහැ. ෙපොල් අරක්කුවල ෙමතෙනොල්
නැහැ. ෙපොල් අරක්කු රාවලින් ෙපරන එකක්. මා කියන්ෙන්
ෙබොරුවක්ද කියලා කාෙගන් හරි අහලා බලන්න. රාවලින්
ෙපරුවාම පශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි ඇන්.එම්. ෙපෙර්රා
මැතිතුමා කිව්ෙව් "ගස් ෙදකක් මැදෙගන හරි ෙම් වැෙඩ් කරපන්"
කියලා. ගිය පාර ෙම් ගැන කථා කරලා මට විෙව්චනත් එල්ල
වුණා.
සමාජ ෙසේවා ඇමති වශෙයන් මම ඊෙය්-ෙපෙර්දා වකුගඩු
ෙරෝගය පිළිබඳව ෙසොයා බැලුවා. උතුරු මැද පළාෙත් වකුගඩු
ෙරෝගීන් 11,316ක් ඉන්නවා. ඌව පළාෙත් 2,114ක් ඉන්නවා.
හැබැයි ඒ අයෙගන් බහුතරයක් ෙගොවීන්. ෙගොවීන්ට වකුගඩු
ෙරෝගය හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ ෙගොල්ලන් පානය කරන
වතුරවල ආසනික් හැෙදනවා. ඒවාෙය් heavy metals තිෙබනවා.
ඊෙය්-ෙපෙර්දා මම ෙසෞඛ අමාත ාංශෙය් සම්මන්තණයකට ගියා.
අපිත් ෙම් පිළිබඳව ගෙව්ෂණයක් කරලා තිබුණා. ඉතින් ෙම් heavy
metals හැෙදන වතුරවලින් කසිප්පු ෙපරුවාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්?
අන්න ඒකයි කාරණය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම දැන් ඉස්සර වාෙග්
ෙබෝතල්වල කසිප්පු විකුණන්ෙන් නැහැෙන්. පැකට්වලයි
තිෙබන්ෙන්. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙම්ක අහලා
කල්පනා කර බලන්න, ෙම්වාට අපි විසඳුම් ෙදන්න ඕනෑද, නැද්ද
කියලා. අපි ෙම්වා ගැන කථා කරන ෙකොට අපිව විෙව්චනයට ලක්
කරනවා. කමක් නැහැ, ඇත්ත කථා කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුරුණෑගල පෙද්ශෙය්
එක්තරා ස්තියක් -අම්මා ෙකෙනක්- බත් පැකට් විකුණන්න පටන්
ගත්තා. ඒ වාෙග් බත් පැකට් විකුණන තව හත්-අට ෙදෙනක්
හිටියා. නමුත් ෙම් කියන කාන්තාව විකුණන බත් පැකට් ගන්න
මිනිස්සු ෙපෝලිෙම් එනවා. එන්න එන්නම බත් පැකට් ගන්න එන
පමාණය වැඩි වුණා. අෙනක් අය, "ෙම්ක හරි පුදුම වැඩක්ෙන්"
කියලා ෙම්කට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා ෙහොයලා බැලුවා.
ෙමොනවා ෙහෝ අලුත් ෙදයක් දමා තිෙබනවාද, නැත්නම් රසය
ෙවනස්ද ෙමොකක්ද ෙහේතුව කියලා බලද්දී, බත් පැකට් එක අස්ෙසේ
ෂැම්පු පැකට් එකක් වාෙග් කසිප්පු පැකට් එකක් දමා තිෙබන බව
දැන ගන්න ලැබුණා. ඉතින් ෙම්ක ගහලා තමයි බත් කන්ෙන්.
නමුත් ඒ කාන්තාව ෙකොච්චර දක්ෂද කියලා කිව්ෙවොත්, -අෙප් ෙම්
විපක්ෂෙය් අය වාෙග් ෙනොෙවයි- පැකට් එක සාක්කුෙව් දමාෙගන
යන්නය කියලා එයා උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, සාක්කුෙව්
දමාෙගන ගියාම අහු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් පස්ෙසේ වැෙඩ් අහු
වුණා. ඉතින් ෙම්ක තමයි තත්ත්වය.
ෙම්වා අද three-wheelersවල තිෙබනවා; transport කරනවා.
ඉතින් ෙම් heroin, මත් දව තිබුණාට ෙම්වාට අපි ෙවනම නීතිරීති
හදලා තිෙබනවා. මත් දව නිවාරණය කරන එක ගැන ආණ්ඩුව
විෙශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වනවා. ඒකයි මම එදා කිව්ෙව්,
නීත නුකූල ෙද්වල් ස්ථාපිත කරලා ෙම් බදු ආදායම වැඩි කර
ගන්නය කියලා. නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අර දීපු bars ටිකත්
ෙසේරම එක් එක්ෙකනා අරෙගන, එක්ෙකනකුට දහයයි,
පහෙළොවයි, විස්සයි, තිහයි ෙවන්න අරෙගන, ෙගොනු ගහ ගැනීම
තුළ ඒවා විමධ ගත වනවා ෙවනුවට මධ ගත ෙවලා තිෙබනවා.
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මධ ගත ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? Supermarkets ටික ෙසේරම
ගන්නවා; chain එකම ගන්නවා; chain එෙක් බඩු තිෙබනවා.
ඉතින් දුප්පතාට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? දුප්පතා අර methanol අඩංගු
ඒවා පාවිච්චි කරලා වකුගඩු ෙරෝග හැදිලා මිය යනවා. ෙම්වා
වකව ඇති වන පතිඵල. ඉතින් ෙම් ගැන හිතන්න කියලායි මම
කියන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා EPF එෙක් සහ ETF එෙක් තිෙබන සල්ලි ගැන
කථා ෙකරුවා. අපි ෙකරවලපිටිෙය් හදපු විදුලි බලාගාරයට
ආෙයෝජනය කරපු සල්ලි ටිකට අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද
ඒෙක් පතිඵල ලැබිලා තිෙබනවා. ෙහොඳ පතිඵලත් තිෙබනවා;
නරක පතිඵලත් තිෙබනවා. ව ාපාරයක් කරද්දී, ආෙයෝජනය
කරද්දී අවදානම තිෙබනවා. අවදානෙම් සියයට පමාණයකුත්
තිෙබනවා. අවදානමක් නැත්නම් හැම ෙකනකුම ව ාපාර කරාවි.
නමුත් කළමනාකරණය තුළින් අවදානම නැති කර ගන්න පුළුවන්.
ඒක කර ගන්න පුළුවන් ෙව්විය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
මම එදා පවාහන ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් වන විට
මිනිස්සුන්ෙග් සල්ලි මිලියන 3000ක් ෙකොෙහේද තිබුෙණ්? UNP
එෙකන් ගත්තා. නමුත් සතයක් දමා තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුව
ආවායින් පස්ෙසේ තමයි ඒක දැම්ෙම්. ඉතින් ඒවා මතක තියා
ගන්න. වීදුරු ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් ගහන්න එපාය කියන්ෙන්
ඒකයි. ඒ නිසා ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට අපි කියන්ෙන්,
තමන් සම්මතෙය් පිහිටා සිට විෙව්චනය කරන්න කියලායි. එෙහම
නැතිව බැහැ.
අනික, අපි, තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම දන්නවා ෙම්
සියලු ෙද් ගැන කථා කරන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙම් රට නිදහස් කර
ගත්ත නිසා බව. නිදහස් කර ගත්ෙත් නැති රටක ෙමොනවාවත්
කථා ෙකරුෙව් නැහැෙන්. ඉල්ලුෙව් නිදහසයි. ඉල්ලුෙව් භයක්
නැතිව ජීවත් ෙවන්න අවස්ථාවයි. ඒ නිදහස ලබා ගන්න අපි සියලු
ෙදනාම උත්සාහ ෙකරුවාෙන්. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා උත්සාහ
ෙකරුවා; චන්දිකා මැතිනිය උත්සාහ ෙකරුවා; අෙනක් හිටපු
නායකෙයෝ උත්සාහ ෙකරුවා. නමුත් ජාත න්තර බලපෑම් ෙවන්න
පුළුවන්; ෙනොෙයකුත් පශ්න උඩ පසු බහින්න සිද්ධ වුණා. එක
මතයක හිටිෙය් නැහැ; අවදානම ගත්ෙත් නැහැ. ෙහොඳයි යම්
විධියකින් ෙම් යුද්ධය පැරදුණා නම්, පසුවදාට ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙගදර යන්න ෙවනවා. "අපි කිව්ෙව් ඕකෙන්"
කියලා අහන්න තමයි බලා ෙගන හිටිෙය්. "අපි කිව්ෙව් ඕකෙන්.
ෙකොෙහොමද එයා කරන්ෙන්?" කියලා තමයි අහන්ෙන්. ඒ අවදානම
ගත්තු නිසා අද එතුමාට රට ගලවා ගත්තු නායකයා විධියට
කවුරුත් ගරු කරනවා. හැබැයි මතක තියා ගන්න,
ජනාධිපතිතුමාෙග් PR එක තරම් ෙහොඳ PR එකක් ෙම් ආසියාෙව්ම
නැහැයි කියන එක. ඒ PR එක තිෙබන තුරු ඕනෑම ඡන්දයක්
දිනන්න කහවණු ටික; තුරුම්පු ටික තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන්
අෙප් ඒ කථාන්දරය ගියාම මිනිස්සු කිට්ටු ෙවනවා; එනවා; වැලඳ
ගන්නවා; "ඔබතුමා ෙදවි ෙකෙනක්" කියනවා.
ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක ෙත්රුම්
ගන්න. එම නිසා ෙමොන තරම් විෙව්චනය ෙකරුවත් මිනිසුන්ට ඒ
තත්ත්වය කවදාවත් අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ. මම උදාහරණයක්
කියන්නම්.
ඒ කාලෙය්
අවදානම් පෙද්ශවලට, මායිම්
ගම්මානවලට - border එකට - ගියාම ඒ මිනිස්සු ෙමොනවාද අපට
කියන්ෙන්? "ෙමොකුත් ඕනෑ නැහැ, අපට දැන් ඇති" කියනවා. ෙම්
මායිම් ගම්මාන ආශිතව සිවිල් ආරක්ෂක හමුදාවට බැඳිච්ච විශාල
පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට අපි පඩියක් ෙදනවා. අප තවමත්
ඒ ෙගොල්ෙලෝ අත් හැරලා නැහැ. නමුත් ආර්ථිකෙය් සංවර්ධනයට
ඒ ෙගොල්ෙලෝ දායක කර ගන්න ඕනෑ. අෙප් හමුදාෙව් අය ගැන
ඔබතුමන්ලා ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කිව්වා. නමුත් යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ
අපි ඒ කවුරුවත් අස් ෙකරුවාද? Strength එක අඩු ෙකරුවාද? ඒ
අයට ෙගදර යන්න කිව්වාද? ෙලඩ දමලා එෙළව්වාද? නැහැ. ඒ අය
තියා ෙගන ඉන්නවා. ඇයි ඒ? යුතුකමට යුතුකම ඉෂ්ට කරන්න. ඒ

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

නිසා "හමුදාවට කන්න දුන්න ඒවාට සල්ලි නැහැ" කියන්න දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමාට අයිතියක් නැහැ. ඒ අයිතිය තිෙබන
මිනිස්සු, ඒ ෙකොන්තාත් කරන අය ඒක බලා ගනියි. හමුදාවට
සලකනවා නම්, හමුදාෙව් අයට කන්න ෙදනවා නම් ඒවාට
ෙගවන්න ආණ්ඩුව පසුබට වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. එම
නිසා ඒ ගැන කථා ෙනොකර ඉන්න කියලා අපි කියනවා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ණයත් නැහැ, බයත් නැහැ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

රත්තරන් පළඳිනවා කියන්ෙන් ණයත් නැහැ, බයත් නැහැ
කියන එක ෙන්. ණයත් නැහැ, බයත් නැහැ කියන්ෙන් ෙමොකද
දන්නවාද? බය නැති මිනිහා තමයි රත්තරන් ආභරණ දමා ෙගන
යන්ෙන්. ණය තිෙබන මිනිහා ඒවා දමන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් අෙප්
ආණ්ඩුව ණයත් නැහැ, බයත් නැහැ කියන මතෙය් අප ඉන්නවා.
ඔබතුමන්ලා ෙමෝටර් රථ ආනයනය ගැන කථා කළා. එක
කාරණයක් විතරක් මම පිළිගන්නවා. කවදාවත් වාහනයක්
ෙගනාපු නැති ෙකෙනක්, L/C ඇරලා වැට් එක claim කරන්ෙන්
නැති ෙකෙනක්, ඒ වාෙග් අය වාහන 150ක් විතර ෙගනැත්
තිෙබනවා නම් ඒ අයට ෙපොඩි සහනයක් දුන්නාට කමක් නැහැ.
අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත වාහන ලක්ෂ 10ක් ලංකාවට ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. ලංකාෙව් තිෙබන මාර්ග කිෙලෝමීටර් ගණනත් මම එදා
කිව්වා. "A" .සහ "B" පාරවල්වල දිග පමාණය කිෙලෝමීටර්
13,000යි. කිෙලෝමීටර් 13,000කට අවුරුදු ෙදකකදී වාහන ලක්ෂ
10ක් ෙගන්වා තිෙබනවා නම් ඒක වළක්වන්න කරන්න ඕනෑ
ෙමොනවාද? ඒක වළක්වන්න තිෙබන එකම කමය තමයි වාහන
ෙගන්වීම අෛධර්යවත් කිරීම. දැන් මම අහන්න කැමැතියි
සිංගප්පූරුෙව් three-wheelers තිෙබනවාද කියලා. Two-stroke
engine තිෙබන three-wheelers අවුරුද්දක් විතර පාවිච්චි කරද්දී
ඒෙකන් එන දුමත් එක්ක එන්ෙන් ෙමොනවාද? ඒ දුමත් එක්ක
වායුෙගෝලයට ෙතල් ඇතුළු ෙවනවා. එතෙකොට පරිසරය දූෂණය
ෙවනවා. නමුත් පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම පැත්ෙතන්, ඒ
කියන්ෙන් කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුෙගෝලයට මුදා හරින්ෙන්
නැහැ කියන කාරණෙය් පමුඛයා බවට ලංකාව පත්වීම ගැන අපි
ආඩම්බර ෙවනවා.
යුෙරෝපෙය් ෙමෙහම කමයක් තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක්ද?
වායුෙගෝලයට කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් මුදා හැරිෙය් නැත්නම්
සහනයක් ෙදනවා. ඒක තමයි carbon credit කියන සහනය. ඒ
ෙවනුෙවන් ෙකෝටි ගණන් ෙගවනවා. ජාත න්තර වශෙයන් බලද්දී
කාර්මික රටවල් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කර්මාන්ත කරනවා. එෙහම
කර්මාන්ත කරද්දී වායුෙගෝලය දූෂණය ෙවනවා. ඒ නිසා
වායුෙගෝලය දූෂණය ෙනොකර ඉන්න කියලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ අපට
ගණනක් ෙගවනවා. එෙහම කරන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් යහපතට.
ෙමොකද, අපිත් කර්මාන්ත ෙකරුෙවොත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
කර්මාන්තවලට තැනක් නැති ෙවන නිසා. ඒක නිසා ඒ ෙගොල්ෙලෝ
carbon credit එක ෙදනවා. නමුත් අපි එෙහම ෙනොෙවයි
කරන්ෙන්. ෙම් රෙට්, භූමිෙය් තිෙබන සුන්දරභාවය ආරක්ෂා කර
ෙගන සංචාරක ව ාපාරය සංවර්ධනය කිරීම තමයි අෙප්
බලාෙපොෙරොත්තුව.
මම ඊෙය් ෙපෙර්දා දැක්කා ෙහොඳ පීතිමත් සිද්ධියක ෙපර
නිමිත්තක්. අෙප් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා
හැම ගමකම වනාන්තරයක් ඇති කරන්න ඕනෑ කියලා.
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බුදුහාමුදුරුෙවෝත් බුදු බව ලැබුෙව් ගහක් යටදී ෙන්. හැම ගමකම
වනාන්තරයක් ඇති කරන්න ඕනෑය කියන එෙක් අදහස කුමක්ද?
ඒ කියන්ෙන් පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ කියන එකයි. එම
නිසා පරිසරය ෙපන්වලා, ඒ සුන්දරත්වය ෙපන්වලා ෙම් රට දියුණු
කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට කලබල ෙවන්න
ෙදයක් නැහැ. අපට ඒක කරන්න පුළුවන්. අපට ඒකට ශක්තිය
තිෙබනවා.
ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. දැන් airport එක ගැනත් අසත
කාරණා රාශියක් කියනවා. ෙම් airport එක කටුනායකින්
මත්තලට අරෙගන යයි ලු. එෙහම ෙලොකු කට කථාවක් හැදිලා
තිෙබනවා. මම ෙම් ගැන සභාපතිතුමාෙගන් ඇහුවා. එතුමා
ෙමොනවාද කිව්ෙව්? "කවදාවත් ඒක කරන්ෙන් නැහැ. එතැනට
එනවාට වඩා විශාල පිරිසක් ෙමතැනට එනවා, යම් කිසි සීමාසහිත
මගී පිරිසක් ආවරණය කිරීමට පමණක් මත්තල airport එක
සංවර්ධනය කරනවා" කියලා තමයි එතුමා කිව්ෙව්.
ඉතින්, කට කථා පතුරුවලා කවදාවත් රට ෙවනස් කරන්න
බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා හම්බන්ෙතොට වරාය සුදු අලිෙයක්
කියලා. දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] දැන්
ගල් තිෙබනවාද? නැහැ. දැන් වරායට නැව් එනවා.
මම එදාත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා බංග්ලාෙද්ශෙය් තමයි
ලංකාවට වඩා විශාල වශෙයන් ඇඟලුම් කර්මාන්තය දියුණු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. නමුත් බංග්ලාෙද්ශයට වරායක් නැහැ. ඒ
ෙගොල්ලන් කරන්ෙන් ෙලොකු shipsවලින් සිංගප්පූරුවට අමු දව
ෙගනැල්ලා එතැන් සිට feeder shipsවලින් අරෙගන යන එකයි.
ඒ කාර්යය අපි කෙළොත් හම්බන්ෙතොට වරායට වියදම් වුණු සල්ලි
ටික ඉක්මනින් ෙහොයා ගන්න පුළුවන්.
හැම ෙදයකටම විකල්පයක්
තිෙබනවා. ආර්ථිකය
කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු, ආර්ථික වශෙයන්
ශක්තිය තිෙබන මිනිස්සු, හැඟීම් තිෙබන මිනිස්සු, පාෙයෝගික
දැනීම් තිෙබන මිනිස්සු ඕනෑ තරම් අෙප් පක්ෂෙය් ඉන්නවා. ඒ
නිසා සාකච්ඡා කරලා විසඳුමකට එන්න අෙප් පක්ෂයට පුළුවන්.
අදත් අෙප් Group Meeting එකක් තිබුණා. අපි එහිදී සාකච්ඡා
කරලා
විසඳුමකට
එනවා.
ඒකයි
අපි
කියන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බලාෙපොෙරොත්තු කවදාවත් ඉෂ්ට ෙවන්ෙන්
නැහැ කියලා. අනිවාර්යෙයන්ම අපි නැවතත් අෙප් ෙද්ශපාලන
ගමන යනවා; අපි ශක්තිමත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රට
ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට පත් කරන්න අපට පුළුවන් කියන
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.
ෙපොඩි ෙපොඩි පශ්න ටිකක් තිෙබනවා. ඒක ඇත්තයි. ෙම්
දවස්වල ෙඩොලර් එෙක් මිල වැඩියි. මම හිතන හැටියට ඒ ගැනත්
අපට වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න පුළුවන් ෙවයි.
ඊළඟ කාරණය තමයි ඔප්පු ලිවීම පිළිබඳවත් කතන්දරයක්
තිෙබනවා කියන එක. එතැනදී දිවුරුම් ෙපත්සමක් සඳහා අය
කරන්ෙන් රුපියල් 25යි. රක්ෂණ ඔප්පුවක් සඳහා ඒ
වටිනාකෙමන් සෑම රුපියල් දාහකටම ශත 50 බැගින් තමයි අය
කරන්ෙන්. ෙනොතාරිස් බල පතයක් සඳහා රුපියල් 1000ක් අය
කරනවා. ෙවෙළඳ බලපතයක් සඳහා රුපියල් 1000ක් ෙහෝ බලපත
ගාස්තුෙවන් සියයට 10ක් අය කරනවා. මත්පැන් විකිණීෙම්
බලපතයට රුපියල් 10,000ක් අය කරනවා. ණය කාඩ් පකාරව
ගනුෙදනු වටිනාකෙමන් සෑම රුපියල් දාහකටම රුපියල් 10
බැගින් අය කරනවා. සමාගම් ෙකොටස් නිකුත් කිරීම සහ මාරු
කිරීෙම්දී එහි වටිනාකෙමන් සෑම රුපියල් දාහකටම රුපියල් 5
බැගින් අය කරනවා. ආහාර ෙහෝ ෙභෝග ෙහෝ ස්වර්ණාභරණ
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හැර ඕනෑම උගස් කිරීමක් සඳහා සෑම රුපියල් දාහකටම ෙහෝ එක්
ෙකොටසකට රුපියල බැගින් අය කරනවා. ෙපොෙරොන්දු
ෙනෝට්ටුවක් සඳහා සෑම රුපියල් දාහකටම රුපියල බැගින් අය
කරනවා. ඉතින් ෙම්වා වැඩිද කියලා බලන්න. ෙම් අනුව ආර්ථිකය
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සාධාරණ බදු කමයක් අපි ඇති
කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
හරහා ෙහෙරොයින්, පැළෑටි ආදී ෙබොෙහෝ ෙද්වල් හුවමාරු වන බව
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. කිස්තු පූර්ව 4 වන සියවෙසේ ඉරානෙය්
විසූ සුෙම්රියන්වරු තමයි අබිං වගා කරලා තිෙබන්ෙන්. අබිං හදන
අය කිව්ෙව් ඒක පෙමෝදය ෙගන ෙදන පැළෑටියක් කියලායි. වර්ෂ
500කට ඉහත චීන ජාතිකයන් විසින් මරිජුවානා වවලා තිෙබනවා.
මත් දව අඩංගු ෙද්වල්
නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබන්ෙන්
උත්ෙත්ජනයක් වශෙයන්. ඒවා ෙසේරම ෙම් ෙපොෙළොෙව් වැෙවන
ෙද්වල්වලින් ලබා ගන්නා දව . මත් දව වල විවිධ ෙද්වල්
තිෙබනවා. අරක්කු බිව්ෙවොත් එක විධියක්, විෂ මත් දව බිව්ෙවොත්
එක විධියක්. එම නිසා එකම විධිෙය් සැලැස්මක් හදලා ෙම්
පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න බැහැ. ෙහෙරොයින්, ෙකොෙක්න්,
ෙමෝෆීන් ෙහෝ අබිං නිෂ්පාදනය කිරීම, පවාහනය කිරීම සහ ළඟ
තබා ගැනීම, ආනයනය ෙහෝ අපනයනය කිරීම වරදට අයත් ෙවන
කාරණා. අබිං ගෑම් 500ක් ෙහෝ ෙමෝෆීන් ගෑම් තුනක් ෙහෝ
ෙකොෙක්න් ගෑම් ෙදකක් ෙහෝ ෙහෙරොයින් ගෑම් ෙදකක් ෙහෝ ළඟ
තබා ගත්ෙතොත් හිර භාරයට ගන්නවා. එෙහම තමයි අෙප් නීතිෙය්
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම්වා ගැන අපි කථා කරන්න ඕනෑ.
රන් තිෙකෝණය කියන්ෙන් තායිලන්තය, බුරුමය සහ ලාඕසය.
රන් චන්දවංකය
කියන්ෙන් ඉරානය, ඇෆ්ඝනිස්ථානය සහ
පාකිස්තානය. ඉන්දියාව මත් දව නිපදවීමට ෙහෝ පවාහනයට
සම්බන්ධ රටක් වන අතර, ලංකාව ඊට ආසන්නෙය් පිහිටා
තිෙබනවා. මත් දව ෙවෙළඳාම් ෙපොළට මරිජුවානා සහ හෂීස්
සපයන ෙන්පාලය ෙම් රටවල් අතර පිහිටීම නිසාත් අෙප්
ලංකාවට බලපෑම් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් භූෙගෝලීය තත්ත්වය
අනුව තමයි අපට ඒ බලපෑම් තිෙබන්ෙන්. ඒ මිසක් ෙම්වා අපි
විතරක් ස්වාධීනව කරන කටයුත්තක් කියලා හිතන්න එපා. අෙප්
රට වටා පිහිටා තිෙබන රටවල්වල බලපෑම නිසා, අෙප් රට
දූපතක් වන නිසා ෙම් උවදුරුවලට ෙගොදුරු ෙවන්න ෙහේතු ෙවලා
තිෙබනවාය කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.
අෙනක් මාර්ගය තමයි පාකිස්තානෙය් සිට එක්සත් අරාබි
එමීර් රාජ ය හරහා මත් දව පවාහනය කිරීම. ශී ලංකාවට
වැදගත් වන්ෙන් ඉන්දියාෙව් සිට ශී ලංකාව ෙහෝ බංග්ලා ෙද්ශය
හරහා ෙකෙරන ගමන් මාර්ගයයි. චීනෙය් සිට මැකාෙවෝ රටටත්,
මියන්මාරෙය් සිට චීනයටත් ගමන් කරන මාර්ගවලින් තමයි අපට
පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්න්.ෙම්වායින් අපට වළක්වන්න පුළුවන්
පමාණයක් තිෙබනවා එක එකහමුදාව ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ
නිලධාරින් සහ Sri Lanka Customs එක යනාදී වශෙයන් විශාල
පිරිසක් එකතු ෙවලා මත් දව උවදුර නැති කරන්න කටයුතු
කරනවා.
කාලීන වශෙයන් වැදගත් වන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ
විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමයත් අද දින ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් රුපියල් බිලියනයක්
හම්බ කරන්ෙන් මත්පැන්වලින්. ඒකට සිගරට් අයිති ෙවලා
තිෙබනවා. රුපියල් බිලියනයක් හම්බ කරන එකට කාටද විරුද්ධ
ෙවන්න පුළුවන්? කිසිම ෙකෙනකුට විරුද්ධ ෙවන්න බැහැ
කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා.
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ
විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය පිළිබඳවත් අද දින විවාද
කරනවා. අය වැයට පථමෙයන් බදු සරල කිරීමට ෙකොමිෂන්
සභාවක් පත් කරලා ඒ සඳහා ෙයෝජනා ෙගනාවා. ෙගනැවිත් රජය
කිව්වා, අපි ඒ ෙයෝජනා දිගින් දිගටම කියාත්මක කරනවාය කියා.
නමුත් මාස ගණනාවක්වත් ගිෙය් නැහැ. අය වැය ඉදිරිපත්
කිරීෙම්දී ඒ ෙයෝජනා සම්පූර්ණෙයන්ම කඩ කළා. අද අපට
ෙපෙනනවා, ගැසට් නිෙව්දන මඟින් එක එක බදු ඉදිරිපත් කරන
බව. සමහර ඒවා පදනම් රහිතයි. හැම එකක්ම පදනම් රහිතයි
කියන්ෙන් නැහැ. නුමත් සමහර ඒවා පදනම් රහිතයි. ෙම්
සම්බන්ධව මම මීට කලිනුත් පශ්නයක් මතු කළා. ෙමහි සඳහන්
අන්දමට වාහනයක් නැත්නම් ෙවනත් ෙමොකක් ෙහෝ භාණ්ඩයක්
කවුරු ෙහෝ රටට ෙගනාවා නම්, ඒ පුද්ගලයා රටට සුවිෙශේෂ
ෙසේවයක් කර තිෙබනවාය කියා ජනාධිපතිතුමා තීරණය කළා
නම්, ඒ පුද්ගලයාෙග් බදු අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක
ජනාධිපතිතුමා කරන එක ගැන ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.
නමුත් ඒ පදනම ෙමොකක්ද කියන එක ගැනත්, සුවිෙශේෂ
පුද්ගලයන් ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත් අපි
මීට ඉස්ෙසල්ලාත් පශ්න කළා. ඒ ගැන තවමත් අපට පිළිතුරක්
ලැබිලා නැහැ. ෙමොකද, යම්කිසි පදනමක් තිෙයන්න ඕනෑ.
නැත්නම් ඥාතීන්ට හිතමිතුරන්ට හිෙතන හිෙතන ෙවලාවට
හිෙතන හිෙතන ෙද්වල් කරලා රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද සමහර
වාහනවල බදු අයින් කරන්න යනවාය කියනවා. ඒ ලැයිස්තුව
අතරට ෙම් racing cars දමා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, racing
cars පදවන්ෙන් සාමාන ෙයන් ෙම් රෙට් සිටින ෙපොදු ජනතාව
ෙනොවන බව.
අද බණ්ඩාරගමින් පැමිණ සිටින ජනතාව දන්නවා, ෙකොච්චර
අමාරුෙවන්ද ෙමතැනට ආෙව් කියා. බස්වල නැඟලා ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් ඒ අය ෙමතැනට ආෙව් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය
කියාත්මක ෙවනවාද කියන එක බලන්නයි. නමුත් ඒ අයටත්
පැහැදිලි ෙවන්න ඕනෑ, racing carsවල බදු අයින් කරනවා නම්
ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවට ෙදන පමුඛත්වය ෙමොකක්ද කියා. ෙම්වා
ෙබොෙහොම ෙපොඩි අකුෙරන් දමා සම්මත කර ගන්න සුදුසු නැහැ
කියා කියන්න ඕනෑ.
බදු මූලධර්මය කඩ කළාය කියා මම කිව්වා. කඩ කළාය
කියන්ෙන්, ෙකොමිෂන් සභාව මුලධර්මයක් දුන්නා, ෙම්ක සරල
කමයකට කරන්න ඕනෑ කියා. නමුත් අපට පකාශ කළා,
ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් එෙක්, මිහින් ලංකා එෙක් බදු අයින්
කරන්න යනවාය කියා. ෙම් සමාගම්වල තිෙයන්ෙන් නුසුදුසු
කළමනාකාරීත්වයක්. විශාල අලාභ ලබනවා. ශීලන්කන් එයාර්
ලයින්ස් එක රුපියල් බිලියන 19ක් අලාභ ලබනවා. තවම මිහින්
ලංකා එෙක් විස්තර අපි හරියට දන්ෙනත් නැහැ. නුසුදුසු
කළමනාකාරීත්වයක් තිෙයන සමාගම්වල බදු අයින් කළාම, රජය
ෙයොදවන මුදල් හරියට භාවිත ෙවනවාද කියන එකවත් ෙහොයා
ගන්න බැරි ෙවනවා. ෙම් බදු ගැන විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා.
ඒකයි ඒ කාරණය මතු කෙළේ.
විපක්ෂ නායකතුමාත් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන දීර්ඝ
වශෙයන් කථා කළා. එතුමාෙග් පකාශනය මඟින් ජූනි මාසෙය්
21වන දා ෙබොෙහොම සුළු පශ්නයක් තමයි ඇහුෙව්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙම් රෙට් මාධ වල සඳහන් ෙවලා තිෙබන රහසිගත ෙතොරතුරු
භාවිතෙයන් - insider trading- ඒ වාෙග්ම market manipulation
එෙකන් -ඒ කියන්ෙන් කිහිප ෙදෙනකු එකතු ෙවලා ෙකොටස් මිල
ඉහළට යවලා, රජෙය් ආයතනවලින් ඒ ෙකොටස් අරෙගන- රජෙය්
ආයතන අලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරනවාය කියලා එතුමා
කිව්වා. “Push-and-dump” කියලා තමයි ෙම්කට කිව්ෙව්. අපිට
දැනට ලැබිලා තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව අපි දන්නවා, රජයට ඇති
වී තිෙබන අලාභය රුපියල් බිලියන 12 ක් ඉක්මවා ෙගොස් තිෙබන
බව. ඒ දැනට ලැබිලා තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව. ඊට වඩා වැඩි
වන්නටත් පුළුවන්. ඉතින් අපට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදලයි, ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදලයි
සම්බන්ධ කර ෙගන මහ බැංකුවත් හවුල් ෙවලා ෙම්ක කරන එක
ගැන තමයි අෙප් පශ්නය. අහපු පශ්නය ෙබොෙහොම සුළුයි. කාෙග්
ෙකොටස්ද, මිලට ගත්ෙත් කවදාද, මිල ෙමොකක්ද, පමාණය
ෙමොකක්ද, ඒෙක වටිනාකම ෙමොකක්ද කියලායි ඇහුෙව්. මැයි
01වැනිදා අපට කියන්න කියලා කිව්වා, එහි වටිනාකම ෙමොකක්ද
කියලා. ෙමොකද, ෙම් විස්තර තිෙබනවා නම් යම් කිසි පකාශයක්
කරන්නට පුළුවන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද point of Order
එක ?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිසිම racing car එකකට බදු
සහන දීලා නැහැ. ෙමතුමාට ෙකොෙහන් හරි ලැබුණු වැරැදි
ෙතොරතුරක් මතයි කථා කරන්ෙන්. ෙකොෙහේවත් racing carsවලට
බදු සහන දීලා නැහැ. ෙමතුමා උප කල්පනයක් කරන්ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් හිෙත් තිෙබන ෙද්වල් කියන්න එපා,
මන්තීතුමනි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා අද
කිව්වා, මහ බැංකුව විසින් EPF එක කළමනාකරණය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ගැටීමක් නැහැයි කියලා. ඒ කියන්ෙන් EPF එක
කළමනාකරණය කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම අතෙර් ගැටීමක්
නැහැයි කියලා. ගැටීමක් තිෙබනවා. Section 113 of the
Monetary Law Act provides that public debt management
function is entrusted to the Central Bank. As a result, the
Central Bank handles all debts and what it has to do is to
finance the Government to get the best possible rate of return
for the Government.
ඒ කියන්ෙන් රජයට ණය ෙසොයන ගමන්, අඩුම ෙපොලියට
රජයට ණය ෙදන්නට ඕනෑ. ඒක කරන ගමන්ම ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදෙල් සිටින ෙසේවකයින්ට වැඩිම ෙපොලියක් ෙසොයලා
ෙදන්නත් ඕනෑ, ඒ ආයතනයම. If that is not a conflict of
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interest, I do not know how the Hon. (Dr.) Sarath
Amunugama defines a “conflict of interest”. ෙම් ෙදකම
එකම තැන කරන්න බැහැ. අපි ෙම් ගැන දිගින් දිගටම කිව්වාට,
එතුමා දිගින් දිගටම එම පිළිතුරම තමයි දුන්ෙන්. ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදල අයිති ජනතාව ෙම් රෙට් මිලියන 11ක් සිටිනවා. ඒ
මිලියන 11න් මිලියන 2.3ක් අද වනෙකොටත් - ෙම් මාසෙය්ත් - ෙම්
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට මුදල් එකතු කරනවා. එතුමා
කිව්වා, ෙම්ක ෙම් සුළු ෙකොටසකෙග් පශ්නයක් කියලා. ෙම්ක සුළු
ෙකොටසකෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. වැවිලි කර්මාන්තෙය් විතරක්
ෙසේවකයින් ලක්ෂ 2 1/2 ක් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා,
ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය් 2,80,000ක් සාමාජිකයන් සිටින බව.
සාමාන ෙපොදු ජනතාවෙග් තමයි ෙම් අරමුදල. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, විපක්ෂ නායකතුමාෙග් පශ්නවලට පිළිතුරු
බඳිනෙකොට එතුමා කිව්වා, "මම ෙම් දත්ත ඔක්ෙකෝම දීලා
තිෙබන්ෙන්" කියලා. 2010 රෙපෝර්තුෙවනුයි එතුමා තවමත් කථා
කරන්ෙන්. අපි අහන්ෙන්, 2011, 2012 පශ්නයක් ගැනයි. ඒක
සඟවා ෙගන තමයි එතුමා දිගින් දිගටම පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. ෙම්
වාර්ෂික රෙපෝර්තුව ෙකෝ කියලා ඇහුවා. විස්තර ෙදන්න බැරි
ඇයි? අපි නැවතත් රජෙයන් අහනවා, එක එක්ෙකනාව ආරක්ෂා
කරන්න රජය කියා කරනවාද කියලා
අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක්
පත් කිරීම ගැන ඇහුවා. අපි ඒ ගැන කථා කළා. නමුත් අද
ෙවනකන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අපට කිසිම පිළිතුරක් දුන්ෙන්
නැහැ, එම විෙශේෂ කාරක සභාව පත් කිරීම ගැන. පාර්ලිෙම්න්තු
විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරන්නට බයද කියන පශ්නය තමයි,
මම අහන්ෙන්.
1958 අංක 19 දරන ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් පනෙත්
වගන්තිය, 2002 දී නීතිපති විසින් නිර්වචනය කළා. ඔහු එය
නිර්වචනය කරන ෙකොට කිව්වා, අනිවාර්ෙයන්ම blue-chip
companies වල විතරයි ෙම් මුදල් ආෙයෝජනය කරන්නට පුළුවන්
වන්ෙන් කියලා. නමුත් blue-chip companiesවලට ලාෆ් ගෑස්
ෙකොම්පැනි වාෙග් ඒවා ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, bluechip companies කියලා කියන්ෙන්, දීර්ඝ කාලීන මුල
ස්ථාවරයක් තිෙබන සමාගම්. ඒවාෙය් විතරයි ෙම් මුදල්
ආෙයෝජනය කරන්නට පුළුවන්. ෙම් වාෙග් ලැයිස්තුගත
සමාගම්වල විතරක් ෙනොෙවයි, ලැයිස්තුගත නැති සමාගම්වලත්
ෙම් මුදල් ආෙයෝජනය කර තිෙබනවා ෙන්. ඉතින් අපි දන්ෙන්
නැහැ, කාෙග් ෙහංචයියලාටද ෙම් සමාගම් අයිති වන්ෙන් කියලා,
ෙම් සමාගම් ලැයිස්තුගත කර නැති නිසා. ඒ නිසා තමයි අපට
විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විපක්ෂ නායකතුමා ඒ
සමාගම්වල නම් සඳහන් ෙනොකළත්, අද එතුමා ෙපන්වා දුන්නා
ෙම් EPF එෙක්, ETF එෙක් ෙකොටස් ආෙයෝජනය කර ඇති එම
සමාගම්වලට අදාළ පුද්ගලයින් හැම ෙකෙනකුම වාෙග් ඒ
සමාගම් හැම එකකම අධ ක්ෂ ධූරවල සිටින බව. අයිතිය ඒ කුඩා
ෙකොටසකට සීමා ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා තමයි ෙම් පශ්නය
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසායි එතුමා ඒ පශ්නය ඇහුෙව්.

රෙට් විශාලතම සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදලයි. ෙපෞද්ගලික අංශෙය්, රාජ සංස්ථාවල හා
සමුපකාර අංශෙය් ෙසේවකයන් දසලක්ෂ එෙකොළහකෙග් මුදල් එම
අරමුදෙල් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන ආරක්ෂාව ඇතුව ස්වල්ප
ෙකොටසකට එයින් සූදු ෙකළින්නට ඉඩ ෙදන්නට බැහැ. අද එතුමා
සඳහන් කළා, අපි එකතු ෙවලා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න ඕනෑය
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කියලා. ෙමොකද, අනික් අයෙග් සල්ලිවලින් කුඩා ෙකොටසකට සූදු
ෙකළින්න ඉඩ හරින්නට බැහැ. මිල දී ගත් ෙකොටස් පිළිබඳ
විස්තර විපක්ෂ නායකතුමා ඉල්ලුෙව් මුදල් අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමාෙග් අත්සනින් යුතුවයි. ඒ ෙවලාෙව් සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමා නැඟිටලා කිව්වා, එෙහම සම්පදායක් නැහැයි කියලා.
ඇමතිතුමා කියන එක පිළිගන්න ඕනෑය කියන එක තමයි එතුමා
එම අවස්ථාෙව්දී කිව්ෙව්. නමුත් එතුමා මුදල් ඇමති ෙනොෙවයි.
එතුමා ෙම් ගැන කරන පකාශය පිළිගැනීම ගැන අපට පශ්නයක්
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මුදල් ඇමති උත්තර ෙදන්න ඕනෑ.
අෙප් මුදල් හා කම සම්පාදන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. එතුමාට ෙම් පිළිබඳව වග කීෙමන් පකාශයක් කරන්න
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම එතුමාට වග කීෙමන් උත්තර ෙදන්න පුළුවන්.
එතුමා තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් උත්තර ෙදන්න සුදුසු තැනැත්තා.
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වන සිදුවීම් ගැන විස්තර සහිතව උත්තර
බඳින්න සුදුසු තැනැත්තා එතුමා තමයි.
අද අපට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. නිවැරැදි පතිපත්ති පිළිබඳ
පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් තිෙබන
පශ්නය තමයි, නිවැරැදි ෙද් කරන්න එම නිශ්චිත ස්ථානවල
නිවැරැදි පුද්ගලයන් ඉන්නවාද කියන එක. ෙම්ක ෙබොෙහොම
වැදගත්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ළඟ ලිපියක් තිෙබනවා.
This is, - “Sri Lanka : Letter of Intent” - given to the IMF on
15th March, 2012. ෙමම ලිපිය ඉංගීසි භාෂාෙවන් තිෙබන නිසා
මා එය ඉංගීසි භාෂාෙවන්ම කියවන්නම්. ෙමය, ජාත න්තර මූල
අරමුදෙල් Ms. Christine Lagarde කළමනාකාර අධ ක්ෂතුමියට
ලංකා රජෙයන් ලියපු ලිපියයි.

It states, I quote:
“Though economic fundamentals were healthy, there were emerging
signs in the third quarter that the balance of payments was coming under
pressure. A stronger-than-expected rebound in the growth of credit and
domestic demand,
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ෙමහිදී ඔහු කියන්ෙන් අර IMF එකට කියපු ෙදයට
හාත්පසින්ම ෙවනස් ෙදයක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. “Business
Today” සඟරාෙව් කිව්ෙව්, "ෙමම වසෙර් අපට අතිරික්තයක්
තිෙබනවා. ඒක සෑෙහන විශාල අතිරික්තයක්." කියලායි. නමුත්
ඔහු හාත්පසින්ම ෙවන ෙදයක් තමයි ෙමතැන සඳහන් කෙළේ.

In “The Island” newspaper dated 20th October, 2011,
he states as follows and I quote:
“What is important is for us to have a clear picture in relation to
our current account balance, and the capital and financial account
balance which finally leads to the balance of payments. Although we
have a trade deficit, the other inflows have more than adequately
compensated for this shortfall, and therefore we expect the balance of
payments to record a comfortable surplus by the end of the year.”

ෙම් වගන්ති හැම එකක්ම එකින් එකට පරස්පරයි. අපට
නිගමන ෙදකකට එන්න පුළුවන්. එක නිගමනයක් තමයි, මහ
බැංකුෙව් අධිපතිතුමා හරියටම දන්ෙන් නැහැ ඔහු කථා කරන ෙද්
ගැන; ෙමොකද, ඔහුට හරියට විස්තර ලැබිලා නැහැ කියන
නිගමනයට අපට එන්න පුළුවන්. නැත්නම්, අපට තව
නිගමනයකට එන්නත් පුළුවන්. අපට එන්න පුළුවන් අනිත්
නිගමනය තමයි, ෙම්ක අසත පකාශනයක් කියන එක. ඒ
කියන්ෙන් ජාත න්තර මූල අරමුදලට එක ෙදයක් කියනවා. මම
ඒක කිෙයව්ෙව් ඔවුන්ෙග්ම ලියුම්වලින්. මෙග් අදහස ෙනෙමයි
මම පකාශ කෙළේ. ඒ ලියුම්වලින්මයි කිෙයව්ෙව්. ඒ පත්තරවල
තිබුණු ඒවායි කිෙයව්ෙව්. "Business Today"සඟරාෙව් තිබුණු
ඒවා තමයි කිෙයව්ෙව්. ඒවා පතික්ෙෂේප කරනවා නම් පතික්ෙෂේප
කරන්න. ඒ පකාශන වැරැදියි කියලා කියනවා නම් පතික්ෙෂේප
කරන්න. සම්පූර්ණෙයන්ම පරස්පරයි, වැරැදියි. ජාත න්තර මූල
අරමුදලට එකක් කියනවා. ෙම් ආර්ථිකය ෙරෝස මල්වලින් පිරිච්ච
ආර්ථිකයක් කියලා ෙපන්වලා, ෙරෝස මල් කථාව කියාෙගන කියා
ෙගන යන එෙකන් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යවනවා. ඉතින්,
ෙමතැනදී අපට විශ්වාසය කඩ වී තිෙබනවා. අද හුඟක් ආකාරයට
විශ්වාසය කඩ වී තිෙබනවා.

In a cover story interview with the “Business Today”
magazine in September, the Governor went on to say the
following regarding the balance of payment and I quote:

අද මම මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව බැලුවා. ෙම් වාර්තාෙව්
ෙදවැනි ෙකොටෙසේ 26වැනි පිටුෙව් "31.ෙසේවක මණ්ඩල වියදම්"
යටෙත්, "ෙසේවාෙයෝජක විසින් ෙගවන ලද උපයනවිට ෙගවීම් බදු
ඇතුළුව ෙව්තන සහ වැටුප්"යනුෙවන් සඳහන් කර තිෙබනවා.
රාජ ෙසේවකයින් -ෙම් රෙට් වැඩ කරන අය- යම් කිසි මුදලක්
හම්බ කරනවා. ඒ විධියට යම් පමාණයකට වැඩිය හම්බ කෙළොත්
ඒ අය බදු ෙගවන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් ෙකෙනක්, ඕනෑම
ෙසේවකෙයක් යම් පමාණයකට වැඩිය හම්බ කෙළොත් බදු
ෙගවන්නට ඕනෑ. නමුත් මම ෙම් කියන කාරණය COPE
වාර්තාෙව්ත් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා
ඇතුළු මහ බැංකුෙව් අය ෙපෞද්ගලිකව ෙගවන්න තිෙබන බදු
පමාණය ඔවුන් ෙගවන්ෙන් නැහැ; ඒක ෙගවන්ෙන් මහ
බැංකුෙවන් කියලා සඳහන් කරලා තිෙබනවා. එතැනදී එක වරම
අසමානතාවක් ඇති ෙවනවා. ෙමොකද, එක රාජ තන්තයක
ෙසේවය කරන අයට බදු හා සම්බන්ධව එක විධියකට කියා
කරනවා. අෙනක් තන්තවල වැඩ කරන අය බදුවලින් නිදහස්
කරලා එය රජය විසින් ෙගවීෙමන් තව විධියකට කියාත්මක
ෙවනවා. ෙම්ක පශ්නයක්. ෙම්ක ඉක්මනට නිවැරදි කළ යුතුයි.
ෙමොකද, අසමානතාව නැති කරන්නට ඕනෑ.

“We will have a surplus this year. It will be sufficiently high, which
will be encouraging. Even in the last few years, other than in 2009
which was an extraordinary difficult year and we had a balance of
payments deficit, we have recorded comfortable surpluses.”

මහ බැංකු වාර්තාෙව් 80වැනි සංඛ ා සටහන සම්බන්ධවයි මා
දැන් කථා කරන්ෙන්. ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් ෙගවුම් තුලනය Balance of Payments - ගැනයි. ෙම් ෙගවුම් තුලනය ෙදස බලන

as well as higher-than-expected oil prices, led to a significant
increase in imports, and despite healthy growth in exports and
remittances, the current account deficit widened sharply to 7 ½ per cent
of GDP.”

ෙම් ලිපිය අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන් අෙප් මුදල් හා කම
සම්පාදන නිෙයෝජ ඇමති ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා සහ
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමායි.
අෙප් ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා ජාත න්තර මූල අරමුදල
ෙනොමඟ යවන්ෙන් නැහැයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. නමුත් ෙම්
කාරණයත් මා ෙපන්වන්න අවශ යි. අෙප් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව්
අධිපතිතුමාෙග් කථාව සහ පින්තූරය “Business Today සඟරාෙව්
පළමුවන පිටුෙව් තිෙබනවා. ඔහු ඒ සඟරාවට ෙමෙහම කියනවා:
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

ෙකොට, අපනයන ආනයනය ඒ ඔක්ෙකෝම බලලා අන්තිමට ඒවා
එකතු කරලා, balance කරලා අන්තිමට "වැරදීම් හා අත්හැරීම්"
කියලා ෙකොටසක් තිෙබනවා. ඒක "වැරදීම් හා අත් හැරීම්". දැන්
ෙම් වැරදීම් හා අත් හැරීම් කියන ෙකොටෙසේ ෙමෙහම තිෙබනවා.
2010 දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 881ක්, 2011 දී ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන700කට අධික පමාණයක් ෙම් වැරදීම් හා
අත්හැරීම් කියන ෙකොටසට ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. 1990 ඉඳලා
2007 වන ෙතක් බැලුෙවොත් වැරදීම් කියන පමාණය ඇවිල්ලා
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 28ත් 150ත් අතර තිෙබන්ෙන්.
නමුත්, ෙම් අවුරුදු ෙදෙක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 700යි,
800යි අතර පමාණයක්. තව විධියකට කිව්ෙවොත්, ආනයන
අපනයන හිඟය - balance of payments deficit- සියයට 7ක්, 8ක්
ෙවනවා. ඇයි ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඇයි ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා.
ඇයි ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙමච්චර විශාල errors and
omissions එකක් තිෙබන්න බැහැ. දැන් ෙම්ක සිද්ධ වන එෙකන්
මම කියන්නම් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ෙම්ක සිදු වීෙමන්
ෙවන්ෙන් එක්ෙකෝ අපනයනය හිතුවාට වැඩිය ඉහළ පමාණයක්
ෙපන්වීමයි. එක්ෙකෝ ආනයනය හිතුවාට වැඩිය අඩු කරලා
ෙපන්වීමයි. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙපන්වන ෙකොට ඒ සංඛ ා
ෙල්ඛන තමයි ෙපන්වන්ෙන්. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට වැරැදි
අංකයක් ෙපන්වලා, ඊට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම
ඉහළ ගිහිල්ලා කියලා කියනවා. ෙම්වා accountantsලාට හදන්නට
බැහැ. Accountantsලා හදන්න ගිෙයොත් අපට වරදින්නට පුළුවන්.
දැනටමත් වැරදිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම සඳහන් කරන්ෙන්,
ෙම්ක ගැන ෙසොයලා බලන්න ඕනෑ කියලායි.
ෙමොකද, අපට අද පශ්නය තිෙබන්ෙන් පතිපත්ති ගැන විතරක්
ෙනොෙවයි. අෙප් විශ්වාසයත් කඩ කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි
රජෙයන් ඉල්ලනවා විෙශේෂෙයන්ම ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන
ෙසොයා බලන්න ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න කියලා.
ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
ස්තුතියි. මීළඟට ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා.

[අ. භා. 4.39]

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ ගරු සරත් අමුණුගම
මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තබපු නියමය සහ නිෙයෝග
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පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දීර්ඝ ෙව්ලාවක් තිස්ෙසේ
ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් සහ විපක්ෂෙයන් ගරු මන්තීතුමන්ලා තම
තමන්ෙග් ස්ථාවරවල ඉඳෙගන විවිධාකාර අදහස් ඉදිරිපත් කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අය වැෙය්දී අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව රට හමුෙව්, ජාතිය හමුෙව්
පකාශ කළා රජයක් හැටියට ඉතාම සරල බදු පතිපත්තියකට
යනවාය කියලා. ෙමොකද, තිස් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් යුද්ධය
තිබුණු ෙවලාෙව් -ඒ කාලෙය්- රෙට් ආර්ථිකයට අවශ කරන
මුදල් ෙසොයා ගැනීෙම් අරමුණින් විවිධ ආකාර බදු පැනවීම්
ෙකරුණා. ඒ බදු පැනවීම් තුළින් රෙට් ජනතාව යම් ආකාරයකට
අපහසුවකට ලක් ෙවලා සිටියාය කියන එක අපි දන්නවා. නමුත්
යුද්ධය අවසාන වුණාට පස්ෙසේ ඉතාම සරල බදු කමයක් ෙගන ආ
යුතුයි කියන මූලික පතිපත්තිමය තීන්දුෙව් ඉඳෙගන රජය පසු ගිය
අය වැය ෙවලාෙව්දී ඒ ආකාරෙය් ෙපොෙරොන්දුවක් ජාතිය හමුෙව්
තැබුවා.
දැන් ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි? බදු පනවන ෙකොටත් ආණ්ඩුවට බණිනවා. ෙම් බදු
පනවලා අවසානෙය් පාරිෙභෝගික ජනතාව අපහසුවට ලක්
කරනවා, ෙම් බදු ෙගවන්ෙන් පාරිෙභෝගිකෙයෝ, බදු පැනවීම
මඟින් පාරිෙභෝගිකයන් අපහසුවට ලක් ෙවනවා කියා බදු පනවන
හැම වතාවකම විපක්ෂය සුපුරුදු පරිදි ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා
කරනවා. හැබැයි බදු සරල කරන ෙකොටත්, ෙම් බදු සරල කිරීම
තුළ හැඟවිච්ච ෙදයක් තිෙබනවාය, ෙමය ව ංගාර්ථයකින්
ෙකෙරන ෙදයක්ය කියන මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා. කළත්
වැරැදියි; ෙනොකළත් වැරැදියි. රෙට් ජාතික ආර්ථිකයට බලපාන,
ජාතික සංවර්ධනයට බලපාන කිසිදු තර්කානුකූල ෙදයක් ඉදිරිපත්
ෙනොකර විපක්ෂය තමන්ට හුරු පුරුදු විධියටම කටුක, කර්කශ
විෙව්චන ටික පමණක් ඉදිරිපත් කළා. විපක්ෂය ඉදිරිපත් කරපු ෙම්
කිසිම අදහසක් රෙට් ජාතික ආර්ථිකෙය් පගමනයට ෙහේතු වන
ඒවා ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ෙමතැනදී විපක්ෂෙය් ඇතැම් ගරු
මන්තීතුමන්ලා කරුණු කාරණා දැක්වීෙම්දී, අද ඉදිරිපත් කරපු ෙම්
නියමය, නිෙයෝග පිළිබඳව -මුද්දර ගාස්තු අෙහෝසි කිරීම ඇතුළුව
ලබා දීපු සහන පිළිබඳව- කිසිදු සම්බන්ධයක් නැති කරුණු
කියමින්, ෙත්රුමක් නැති කරුණු දක්වමින් තමන් සකස් කර
ගත්තු සුපුරුදු ෙදෝෂාෙරෝපණය පමණක් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව්
ෙගන හැර දැක්වූවා. ඒ හැම ෙද්කම මූලිකම අරමුණ වුෙණ්,
මූලිකම ඉලක්කය වුෙණ් ෙමොකක්ද? අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ
රෙට් පධාන මැති ඇමතිවරුන් සහ නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනකු
ඉලක්ක කර ෙගන ඊර්ෂ ා සහගත පකාශ මිස ආර්ථිකයට
ශක්තියක් වන, ආර්ථිකයට දායක වන වැදගත් විෙව්චන කිසිවක්
ඒ කථාවල අඩංගු ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් කථා කරපු ගරු
මන්තීවරුන්, රෙට් ආර්ථිකය භංග ෙවලා ගිහිල්ලාය, ආර්ථිකය
විනාශ කරලාය, රාජ ආයතන පිරිහිලා ගිහිල්ලාය කියමින් රෙට්
ජාතික ආර්ථිකය පිළිබඳව ඉතා පුදුමාකාර කැක්කුමකින්,
පුදුමාකාර ෙව්දනාවකින් සැබෑ ෙද්ශෙපේමින් විධියට ෙම් සභාෙව්
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපට හිනා යනවා. හැබැයි
අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රෙට් ආණ්ඩු
කරපු දාහත් අවුරුදු කාල සීමාව තුළ තරම් රාජ ආයතන විනාශ
කරපු, ජාතික ආර්ථිකය විනාශ කරපු ෙවනත් කාල වකවානුවක්
නිදහස් ශී ලංකාව තුළ තිබිලාම නැහැ කියන එක. ඒ අයට
අමතකයි එදා ෙව්රහැර බස් වැඩ ෙපොළ තුට්ටු ෙදකට විකුණුෙව්
කවුද කියන එක. රුහුණු සිෙමන්ති කර්මාන්තශාලාව තමන්ෙග්
ෙද්ශපාලන ෙහංචයියන්ට දීපු -විකුණලා දාපු- විධිය අමතකයි. ඒ
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සියල්ල අමතක කරලා, ඒවා ඔක්ෙකෝම වහලා දාලා, ෙම් ජාතික
ආර්ථිකය විනාශ කර තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන්ය
කියා අලුෙතන් ආපු බබ්බු වාෙග්, ෙතොත්ත බබාලා වාෙග් ෙම්
සභාෙව් කථා කරනවා.
හැබැයි ෙමතැන ඉන්න සමහර අය ෙනොදන්නවා වුණාට
1977 සිට 1994 දක්වා කාල වකවානුව තුළ හිටපු පාලකයින් ෙම්
රෙට් රාජ ෙද්ෙපොළට, රෙට් ජාතික ආර්ථිකයට ෙමොන තරම්
අෙහේනියක් කළාද කියන එක ෙමතැන හිටපු මැති ඇමතිවරුන්
ඇතුළු ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග් හෘදය සාක්ෂිය දන්නවා ඇති.
එදා ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක හිටපු අගමැතිතුමියෙග්
ෙපරමුණ රජය විසින් ඉඩම් පතිසංස්කරණ
ෙකොමිෂන් සභාව හරහා අත් පත් කර ෙගන රජයට පවරා ගත් රන්
පවුම් වතුවලට කළ අපරාධය අපට මතකයි. අක්කරය රුපියල්
2.50 ගණෙන්, අක්කරය රුපියල් 5.00 ගණෙන් තමන්ෙග්
ෙද්ශපාලන ෙහංචයියලාට ලියලා දීපු ඒ අතීතය අමතක කරලා
දාලා අද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව මඟින් ෙම්ක
කළාය, මහ විශාල අපරාධයක් කළාය කියලා කථා කරනවා.
සමහර විට ෙනොදන්නාකම ෙවන්න පුළුවන්. නැත්නම් දැන ෙගන
ෙනොදන්නවා වාෙග් ඉන්නවා ෙවන්න පුළුවන්.
1970-77 සමඟි

අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමා, විපක්ෂ නායකතුමා
ඉතාම ලස්සනට, ෙබොෙහොම හර බර විධියට ෙම් දීපු බදු සහන
පිළිබඳව තර්කානුකූලව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරන
විට එදා ඉඳලාම එතුමාට විරුද්ධව කටයුතු කළ එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන් එතුමාට සුදු හුණු ගෑවා. අපිත්
සතුටුයි ෙදෙගොල්ල එකට එකතු ෙවලා කටයුතු කරනවා නම්. මම
හිතන්ෙන් ෙම් සභාව තුළ ෙකෙසේ ෙවතත් ෙලෝකයට ෙපන්වන්න
හදනවා ඇති ඡන්දය කාලය වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟි
ෙවලා එකට යනවා කියලා. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.
හැබැයි අපි මතක් කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ඔය
ෙගෙනන කර්කශ විෙව්චන; ආර්ථික තර්ක විතර්ක සියල්ලම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට සීමා ෙවනවා හැෙරන්නට එය සමස්ත
ලංකාව තුළට ගිහින් ලංකාෙව් ජනතාව පිළිඅරෙගන නැහැ. ඒක
පිළිඅරෙගන නැහැයි කියන එක පසු ගිය කාලය පුරාම ෙපනුණා
වාෙග්ම ඉදිරි අෙගෝස්තු, සැප්තැම්බර් වන විට ෙම් රෙට් සිදු වන
මහා ෙද්ශපාලන ෙපරළිය තුළ, ෙම් රෙට් ජනතාව මහින්ද
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට විශ්වාසය පළ කිරීම තුළ නැවත නැවතත්
ෙපෙනයි විපක්ෂ නායකතුමා ඉදිරිපත් කරන, ඒ වාෙග්ම එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු ඉදිරිපත් කරන තර්ක සහ ෙම් කියන
කථාන්තර පිළිබඳව රෙට් සාමාන ජනතාව ෙමොන තරම්
තක්ෙසේරුවකට එයිද කියන එක.
අද කම්කරු පන්තියට මහ විශාල හානියක්, මහ විශාල
අෙහේනියක් කළ ආණ්ඩුවක් හැටියට අෙප් ආණ්ඩුව හඳුන්වනවා.
අපි කියනවා, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන්,
එෙහම නැත්නම් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුෙවන්
ෙම් රෙට් කම්කරු පන්තියට පහර ගහපු එකම එක අවස්ථාවක්
ෙහෝ තිෙබනවා නම් කියන්න කියලා. එෙහම නැත්නම් කම්කරු
පන්තිෙය් අයිතිවාසිකම් උදුරා ගත්ත එකම අවස්ථාවක් පිළිබඳව
පකාශ කරන්න පුළුවන්ද කියා අපි අහනවා. එෙහම කියන්න
ෙදයක් නැහැ.
අපට මතකයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු කරන විට විශාම
වැටුප උදුරා ගන්නට, විශාම වැටුප නවත්වන්නට කටයුතු කළ
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ආකාරය. ෙම් රෙට් කම්කරු අයිතිවාසිකම් අෙහෝසි කරන්න හදපු
කාල සීමාවක් තිබුණා. ලක්ෂ 12ක් වුණු රාජ ෙසේවය ලක්ෂ 06
දක්වා අඩු කරනවා කියලා පතිපත්තිමය තීන්දු ගත්ත කාලයක්
තිබුණා. 2002 - 2004 කාල සීමාෙව් චකෙල්ඛන නිකුත් කරලා
රජෙය් ෙසේවයට ෙසේවකයින් බඳවා ගන්ෙන් නැහැයි කියලා
පතිපත්තිමය තීන්දු ෙගන තිබුණා.
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩු කාල
සීමාව තුළ රාජ ෙසේවය ඉතා විශාල ෙලස පසාරණය කරලා
තිෙබනවා. ඒ ගැන අද අපට සතුටුයි. පසු ගිය මාසය වන විටත්
උපාධිධාරින් 24,000ක් රාජ ෙසේවයට බඳවා ගන්න අෙප්
ආණ්ඩුවට පුළුවන් වුෙණ් ෙපොදු ෙද්පළ කමය පිළිබඳව මහින්ද
රාජපක්ෂ රජෙය් තව දුරටත් තිෙබන බරපතළ විශ්වාසය උඩයි.
ෙම්වා ෙමොකුත් කථා කරන්ෙන් නැතිව රාජ අංශය විනාශ
කරනවා; කම්කරු පන්තිය විනාශ කරනවා කියලා විපක්ෂය
කියනවා. ෙමවැනි ෙද්වල් එතුමන්ලාට සුපුරුදු හෑලි. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වාට ගෙම් ෙගොෙඩ් කියන්ෙන් පල් හෑලි
කියලා. පල් හෑලි ටිකක් ෙදොඩවනවා හැෙරන්නට තර්කානුකූල
යමක් ඉදිරිපත් කරන්නට බැරි තත්ත්වයක් තිෙබන බව, අද ෙම්
නියමය සහ නිෙයෝග පිළිබඳව කථා කළ ඒ අයෙග් අදහස්වලට
සවන් දීෙම්දී අපට ෙපනී ගියා. දැන් කියනවා ෙර්සින් කාර්වල බදු
අඩු කළා කියලා. ෙම් වාහනවල බදු අඩු කරන එක ෙහොඳ නැහැ
කියලා කියනවා. ෙමතුමන්ලාට මතක නැතිව ඇති. එතුමාට අත්
දැකීමක් නැතිව ඇති.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිෙබද්දී වර්ධනය කරලා, තව
තවත් වර්ධනය කරලා ඉස්සරහට ෙගනාපු එල්ටීටීඊ තස්තවාදය
අද වන විට අවසාන කරලා නිදහස් සාමකාමී ශී ලංකාවක් ඇති
වන ෙම් ෙව්ලාෙව්, ෙලෝකය හමුෙව් ෙපෞඪ ජාතියක් හැටියට නැඟී
සිටින්නට හදන ෙව්ලාෙව්, විවෘත ෙලෝකයත් එක්ක සම්බන්ධතා
පවත්වන ෙම් ෙව්ලාෙව් එදා තිබිච්ච යම් යම් නීතිරීති ලිහිල් කරලා
ශී ලංකාව ෙලෝකයට විවෘත කළ යුතුයි. අද ලංකාවට විශාල
වශෙයන් සංචාරකයන් ඇදිලා එනවා. පසු ගිය අවුරුද්ද තුළ
පමණක් -2011 වර්ෂය තුළ පමණක්- සංචාරකයන් ලක්ෂ 11ක්
එන ෙකොට ෙමෝටර් වාහනවලට තිබිච්ච බදු ලිහිල් කරලා,
සංචාරකයන්ට අවශ ආකාරයට ෙහෝටල් ව ාපෘති දියත් කරලා,
ෙදන්න පුළුවන් බදු සහන දීලා රෙට් ආර්ථිකය වහාම පසාරණය
කිරීෙම් කටයුත්තකට රජයක් හැටියට යා යුතුයි. එය පුරුදු නැති
කට්ටියට, යුද්ධය වවා ෙගන කාපු කට්ටියට, යුද්ධයට උඩ ෙගඩි
දීපු කට්ටියට, යුද්ධයට උල්පන්දම් දීපු කට්ටියට ෙම්වා බලා ෙගන
ඉන්න බැරුව අද වන විට රාජපක්ෂ පවුල ඉලක්ක කරෙගන එක
එක කථා කියනවා. ෙවන කියන්න කිසිම ෙදයක් නැහැ. එක
කාලයක කිව්වා, “සෙහෝදර සමාගම” කියලා. දැන් ඒක යල්
පැනලා ගිහිල්ලා. ඊට පස්ෙසේ කිව්වා, “පුත සමාගම” කියලා. දැන්
ඒකත් යල් පැනලා ගිහිල්ලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ
කිහිප ෙදෙනකු ඉලක්ක කර ෙගන දිගින් දිගටම පහර ෙදන්න ෙම්
අය උත්සාහ කරනවා. ඒ හැම විෙව්චනයක් තුළම ගැබ් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඊර්ෂ ාව, ෙකෝධය, ෛවරය ඇෙරන්න පතිපත්තිමය
කරුණු ෙනොෙවයි කියන එක අපි ඉතා පැහැදිලිව මතක් කරන්න
ඕනෑ. එෙසේ මතක් කර සිටිමින් අද දවෙසේ ෙම් ඉදිරිපත් කරපු ෙම්
නියමය සහ නිෙයෝගයන් තුළින් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය වර්ධනය
කර ගැනීමට පබල සාධකයක්, පබල රුකුලක් ලැෙබන බව
පකාශ කර සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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විෙශේෂෙයන්ම STF එෙක් මැදිහත් වීෙමන් ඉතාම සාර්ථක ෙලස
මර්දනය කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණ බව මම කියන්න කැමැතියි.

[අ. භා. 4.50]

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
சந்திரசிறி
கஜதீர
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

හා

னர்வாழ்வளிப் ,

-

Minister

of

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදය අවස්ථාෙව්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන ලද පකාශයක් සම්බන්ධෙයන් වචන
කිහිපයක් කථා කරන්න ඔබතුමාෙගන් ඉතාම සුළු ෙව්ලාවක්
ඉල්ලා ගන්න කැමැතියි. ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා විවාදය
ආරම්භ කරමින් වවුනියාෙව් ෙවච්ච සිදු වීම -අද උෙද් වරුෙව්
එල්ටීඊඊ සැකකරුෙවකු මරණයට පත් වීම- පිළිබඳ
ඔහුෙග් කනගාටුව පකාශ කළා. අමානුෂික පහර දීමක්
ෙහේතුෙවන් ඒ සැකකරු මරණයට පත් වුණු බව ඇඟෙවන
පකාශයක් එතුමා කළා. මම ඔබතුමාට ඒ කාරණය ගැන යම්
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමැතියි. අපි කවුරුත් දැක්කා,
වවුනියාව බන්ධනාගාරෙය් සිදු ෙවච්ච සිද්ධිය. බන්ධනාගාර
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කළ නිලධාරින් තුන් ෙදෙනකු පාණ
ඇපකරුවන් හැටියට අරෙගන, ඒ බන්ධනාගාරෙයන් ෙවනත්
බන්ධනාගාරයට මාරු කරපු රැඳවියන් ආපසු ෙගන ෙදන ෙතක්
ඔවුන් මුදා ෙනොහරින බවට පකාශ කරමින් ඔවුන්ෙග් භාරෙය්
රඳවා ගත්තා.
මූලාසනාරූඪ

1390

ගරු

මන්තීතුමනි,

ඇත්ත

වශෙයන්

ඒ

නිලධාරින්ෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගැනීම පිළිබඳ වග කීමක් අපට තිබුණා.
ඒ වාෙග්ම ෙමය නීතියට අභිෙයෝග කරන ලද කියාවක්. අධිකරණ
නිෙයෝග ෙනොසලකා බලය අතට අර ෙගන ෙම් කරන ලද සැහැසි
කියාව මර්දනය කිරීමට අපට සිදු වුණා. අෙප් STF එක -ෙපොලිස්
විෙශේෂ කාර්ය බලකාය- සාර්ථක ෙමෙහයුමක් කරලා ඉතාම ෙකටි
ෙව්ලාවකින් ෙම් අය මුදා ගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ඒ ෙමෙහයුම කරන ෙව්ලාෙව් ඒ නිලධාරින් ඉතාම දක්ෂ වුණා,
එක උණ්ඩයක්වත් පාවිච්චි ෙනොකර ෙම් අත් අඩංගුවට ගත්ත, ෙම්
පාණ ඇපයට ගත්ත නිලධාරින් තුන් ෙදනා ෙබ්රා ගන්න. ඒ
ෙමෙහයුම සිදු වන ෙව්ලාෙව් අෙප් නිලධාරින් පාණ ඇපයට ගත්තු
එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් ෙපොලු, මුගුරු, කඩු, කිනිසි, chains ඇතුළු
අවි ආයුධ රැසක් තියා ෙගන ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින්ටත් පහර
දුන්නා. එය පසු ගිය දිනවල මාධ වල ඉතා ෙහොඳින් පැහැදිලිව
පකාශ වුණා. එවැනි සිද්ධියක් සිදු වුවත් අෙප් ෙපොලිස් නිලධාරින්
ඉතාම දක්ෂ විධියට, ආදර්ශවත් විධියට, මානුෂිකව ඒ ෙමෙහයුම
කරලා ෙම් නිලධාරින් තුන් ෙදනාෙග් ජීවිත ගලවා ගත්තා. මම
කියන්න කැමැතියි, ඒ සිද්ධිදාමයට ෙපරාතුව හයවැනි මාසෙය්
ෙදවැනි දා ෙම් බන්ධනාගාරෙය්ම එල්ටීටීඊ ෙදපිරිසක් අතර
ගැටුමක් සිදු වුණු බව.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ,
ඒ පහාරෙයන් කිසිෙවක් මිය ගියාය කියලා අපට වාර්තා වන්ෙන්
නැති බව. ෙම් මිය ගිය ෙක්. කමලරූබන් කියන තැනැත්තා 2009
සිට වවුනියාව බන්ධනාගාරෙය් සිටි ෙකෙනක්. 2009 ඉඳලා
කමලරූබන්

හෘදයාබාධයකට

පතිකාර

ගන්න

ෙරෝගිෙයක්.

29වැනි දා තමයි ඔහු වවුනියාව බන්ධනාගාරෙයන් මහර
බන්ධනාගාරයට ෙගනාෙව්. මහර බන්ධානාගාරෙය් ඉන්න
අවස්ථාෙව් හෘදයාබාධ තත්ත්වය ගැන ඔහු පැහැදිලි කළාම ඔහුට
පතිකාර ලබා දුන්නා. ඊෙය් ඔහු රාගම රජෙය් ෙරෝහලට මාරු කර
හැරියා. එහිදී තමයි ෙමොහු මිය ගිෙය්. ඔහුෙග් පශ්චාත් මරණ
පරීක්ෂණය ෙම් ෙවලාෙව් සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් කරුණු ගැන
හරියට ෙනොදැන, පහර දීමකින්, අමානුෂික කියාවකින් ෙම්
මරණය සිදු වුණාය කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක රටට
වැරදි පවෘත්තියක් ලබා දීමක් කියලා මම කියන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිලධාරින් තුන් ෙදනා
තමන්ෙග් ගහණයට අර ෙගන, පාණ ඇපකරුවන් වශෙයන් තියා
ෙගන ඉන්න ෙකොට ෙම් කථා කරන මන්තීතුමන්ලා ඒ කියාව
ෙහළා දැකලා කිසිම වචනයක් කථා කෙළේ නැහැ. ඉතාම සැහැසි
කියාවක් සාර්ථක ෙලස මැඩපැවැත්වූ බව මම ඔබතුමාට මතක්
කරන්න ඕනෑ. කිසිදු ෙකෙනකුට හානියක් ෙනොවන විධියට ෙගන
ගිය මානුෂික ෙමෙහයුෙමන් කිසිදු රැඳවියකුට කිසිදු හානියක් සිදු
වුණාය කියලා ෙම් දක්වා අපට වාර්තා ෙවලා නැහැ. එෙහම
වුණත් ෙමවැනි අවස්ථාවකදී සිදු වන සිද්ධීන්වලදී -ෙපොලු, මුගුරු
හරස් කර ෙගන ෙදපාර්ශ්වය අතර ගැටුමක් ඇති ෙවද්දී - සමහර
සිදු වීම් සිදුවීමට ෙබොෙහෝ දුරට ඉඩකඩ තිෙබනවා. නමුත් එක
පැත්තකින් රට වැරදි විධියට ෙනොමඟ යවන්න ෙමම සිද්ධි දාමය
අර්ථ නිරූපණය කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව අපි අෙප් කනගාටුව
පකාශ කරන්න ඕනෑ.
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් මම
කියන්ෙන් ෙම්කයි. අෙප් අමාත ාංශය පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත්
කර තිෙබනවා. රජය ෙවනමම ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කර ෙගන
යනවා. නියම තත්ත්වය අපට වාර්තා ෙවයි. ෙම් සිද්ධියත් එක්ක
අවි ආයුධ විශාල ෙතොගයක් ෙපොලිස් භාරයට ගත් බව ඔබතුමා
දන්නවා. සකස් කර ගත් උල් ආයුධ, කඩු, කිණිසි, ජංගම
දුරකථන හා විෙද්ශ රටවලට කථා කරන්න පුළුවන් සැටලයිට්
දුරකථන 56ක් පමණ අත් අඩංගුවට අර ෙගන තිෙබනවා. අෙප්
නිලධාරින් තුන් ෙදනාෙග් නිල ඇඳුම් පවා ඔවුන්ෙග් භාරයට අර
ෙගන තිෙබනවා.
සමහර ෙවලාවට ෙවනත් කියා දාමයක් සැලසුම් කරන්න
කුමන්තණකාරී විධියට ෙමොවුන් කටයුතු කළාය කියන සැකය
අපට තිෙබනවා. ෙහට අනිද්දා වන විට ෙම් පරීක්ෂණවලින් ඒවා
අනාවරණය ෙවයි. ෙකෙසේ ෙවතත් බන්ධනාගාර තුළ සාමය

ඒ ගැටුෙම්දී හත් ෙදෙනක් තුවාල ලැබුවා. ඒ අය ෙරෝහල් ගත
කළා. ඒ හත් ෙදනා නඩු කටයුත්තක් සඳහා අනුරාධපුර
බන්ධනාගාරෙය් ඉඳලා වවුනියාව බන්ධනාගාරයට මාරු කරපු
අයයි. ඒ අයට තමයි පහර දුන්ෙන්. ඒක පූර්ව සිද්ධිය. ෙම් සිද්ධි
දාමය ෙම් විධියට සිදු ෙවද්දී ෙමොවුන් ඉතාම සන්නද්ධ විධියට ආයුධ සන්නද්ධව- කරපු ෙම් කියාව රජය මැදිහත් වීෙමන්,

ආරක්ෂා කරන්න, කිසිවකුටත් අයුතු බලය පාවිච්චි කරලා යළිත්
වරක් රට අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් කරන්න අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ඉඩ ෙනොෙදන බව අපට විශ්වාසයි. ඒ
විශ්වාසය මත ඇත්ත වශෙයන්ම ෙලොවට -ෙවනත් රටවලටආදර්ශයක් ෙදමින් මානුෂිකව ෙම් කියාව මැඬලන්න ගත් වෑයම
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පිළිබඳව අෙප් රජයටත්, එය ෙමෙහයවූ නිලධාරින්ටත් පශංසා
කරනවා. නිසි ෙතොරතුරු ලබා ෙනොෙගන, නිසි තත්ත්වයන්
ෙත්රුම් ෙනොෙගන වැරදි චිත මවන්න එපාය කියලා විෙශේෂෙයන්ම
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා.

[අ. භා. 4.57]
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නිලධාරිෙයක් මෙගන් අහලා නැහැ, මෙගන් කටඋත්තරයක්
අරෙගන නැහැ, මට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා. අෙප්
මන්තීතුමන්ලාෙග් වාහනවලට ගිනි තැබුවා; ගැහුවා; කුඩු කළා.
අද වන තුරු කිසිම පරීක්ෂණයක් පවත්වලා නැහැ. ඒක ගැනත්
මම ඔබතුමාට කාරුණිකව සඳහන් කරන්න කැමැතියි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
බන්ධනාගාරෙය් පුද්ගලයකු මිය ගිය සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන්
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කළ පකාශය පතික්ෙෂේප කරමින්, ඒ
පුද්ගලයා මිය ගිෙය් හෘදයාබාධයකින් කියලා අෙප් ගරු චන්දසිරි
ගජදීර ඇමතිතුමා කිව්වා.
ඒත් එක්කම එතුමා කිව්වා, තවම පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය
සිද්ධ කරනවා කියලා. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සිද්ධ කරන්න
කලින් ගරු ඇමතිතුමා ඒ නිගමනයට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියලා
මම දන්ෙන් නැහැ. ඒකයි ඒ ගැන කියන්න තිෙබන්ෙන්.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

නැහැ, එෙහම ෙනොෙවයි මම කිව්ෙව්. අමානුෂික පහර දීමකින්
කියන එකයි මම පතික්ෙෂේප කෙළේ. ඔහු හෘදයාබාධය
සම්බන්ධෙයන් දිගට පතිකාර ගත් ෙරෝගිෙයක්. පශ්චාත් මරණ
පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවද්දි අමානුෂික පහාරයක් කියලා විපක්ෂයට
කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

හරි. එෙහමනම් ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කළ ඒ පකාශය
වැරැදි නම්, ඒක නුසුදුසු නම්, ඔබතුමාෙග් පකාශයත් නුසුදුසුයි
කියන එක තමයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ගරු චන්දසිරි ගජදීර
ඇමතිතුමනි. ෙමොකද පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සිද්ධ කළාට
පස්ෙසේ තමයි අපට නිගමනය කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් එතුමා -

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු මන්තීතුමා, ඒ සිද්ධිය වාෙග් ෙනොෙවයි ෙම් සිද්ධිය. පාණ
ඇපකරුවන් විධියට අත් අඩංගුවට ගත් අවස්ථාවකදී ජීවිත හානි
කරලා හරි ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්.

(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
මම ඔබතුමාට කථා කරන්න ඉඩ දුන්නා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරන ගරු මන්තීතුමන්ලාට ගහපු
සිද්ධියක් ගැන තවම පරීක්ෂණයක් පවත්වලා නැහැ කියන එකයි
මම කියන්ෙන්. ඔබතුමා කියනවා නම් එෙහම කරලා තිෙබනවා
කියලා මම කියනවා එෙහම කරලා නැහැ කියලා. මම ඉතාමත්ම
වග කීෙමන් කියනවා, නිදහස් දිනය දවෙසේ අෙප් ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක මන්තීතුමාට, අපට ගහපු එක ගැන තවම
පරීක්ෂණයක් පවත්වලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඔබතුමා කියනවා
නම් ඒ පරීක්ෂණය නිසියාකාරව ඒ කමෙව්දයට සිදු කරනවා
කියලා මම කියනවා, එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඉතින්
ඒකයි ඒ ගැන කියන්න තිෙබන්ෙන්.
මීට කලින් කථා කරපු ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා
කිව්වා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් ජාතික ආර්ථිකය කාබාසිනියා
කළා කියලා. ඔවුන් -ෙම් ආණ්ඩුව- කිසි විධියකටත් රාජ
ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. මම
දන්ෙන් නැහැ ඔබතුමා ෙම් දිනවල පත්තර කිෙයව්වාද කියලා. ෙම්
දවස්වල ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයකට පත් ෙවච්ච කාරණයක්
තිෙබනවා. ඒක තමයි ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට අයත් අහස්
යාතා ඇතුෙළේ බදු රහිත භාණ්ඩ විකුණන ෙකොන්තාත්තුව. හරිෙන්.
ෙම් පත්තරවල තිබුණු ෙද්. The newspapers reported that there
was duty-free shopping inside a SriLankan Airlines plane.
දැන් අපට ආරංචි වන විධියට ඒ ෙසේවාව ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා
තිෙබනවා. එෙසේ කරලා තිෙබන්ෙන් අවම වශෙයන්
ෙටන්ඩරයක්වත් කැඳවන්ෙන් නැතිවයි. අෙප් ගරු රංජිත් ද

කමලරූබන් ද කවුද මන්දා- මිය ගිෙය් ෙකොෙහොමද කියලා. මම
හිතන්ෙන් එෙහම නම් ෙදපැත්තටම ෙම්ක සාධාරණීකරණය

ෙසොයිසා මන්තීතුමා කියනවා, කිසිම ෙදයක් ෙපෞද්ගලීකරණය

ෙවන්න ඕනෑ.

ගිය සතිෙය් හරි, ඊට කලින් සතිෙය් හරි කරපු ෙදයක්. ෙම්

කරන්ෙන් නැහැයිලු. අද වන ෙකොට ෙම් ෙද් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම කණ්ඩායමක් නැඟිටලා කියනවා, "නැහැ, අපි

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය ගුටි බැට ගැන කථා කරන ෙකොට, ඔය
පරීක්ෂණ ගැන කථා කරන ෙකොට මට මතක් වනවා ගිය
අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි හතරවැනි දා ෙබොරැල්ල හන්දිෙය්දී මට සහ
අෙප් මන්තීවරුන් පිරිසකට අමානුෂිකව පහර දීපු හැටි. අපව
පිටුපසින් එළවා ෙගන ඇවිල්ලා කුණුහරුප කියා ෙගන, ෙපොලු
මුගුරු අරෙගන ඇවිල්ලා ගහපු හැටි මට අමතක නැහැ. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒ සිද්ධිය ෙවලා දැන් අවුරුද්දකුත් මාස හයක්
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අද ෙවනකම් කිසි දවසක කිසි ෙපොලීසියක

ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ." කියලා. නමුත් ඒක ඇස්
පනා පිට සිද්ධ වනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, එතුමන්ලා ෙම්වා ගැන
දන්ෙන් නැද්ද, එෙහම නැත්නම් එතුමන්ලා ෙම්වා ගැන හංගලා,
ෙකොෙළේ වහලා ජනතාවට ඒවා ගැන කියන්ෙන් නැද්ද කියලා.
ඊට පස්ෙසේ කියනවා, කම්කරුවන්ට ගහපු එක අවස්ථාවක්
කියන්න කියලා. කම්කරුවන්ට ගහපු අවස්ථා බර ගණනක්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට
ගහන්න පුළුවන් නම්, කම්කරුවන්ට ගහන්න බැරිද?
කම්කරුවන්ට ගැහුවා විතරක් ෙනොෙවයි, කම්කරුවාව මැරුවා.
ෙරොෙෂන් චානක ඒ තරුණ සෙහෝදරයාව මැරුෙව් කවුද?
කම්කරුෙවෝ කී ෙදෙනක්ෙග් අත පය කැඩුවාද? කුඩු කළාද? ඔළු
කටු කුඩු ෙවන්න ගැහුවාද? ඒ ෙම් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයිද? ෙම්
ආණ්ඩුව ෙමෙහයවීෙමන් ෙනොෙවයිද ඒක වුෙණ්? ඇයි ඒ වැෙඩ්
කෙළේ?
අපි විශාම වැටුප උදුරා ගන්න හැදුවා කියලා කිව්වා.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව දෑවැද්ද උදුරා ගන්න ගියා. ෙමොකක්ද
දෑවැද්ද උදුරා ගන්න ගියා කියන්ෙන්? Garment factory එකට
ගිහිල්ලා අවුරුදු පහක් වැඩ කරලා ඉතුරු කර ගන්න සල්ලිවලින්
තමයි ගම් පළාත්වල ගැහැනු ළමයි කසාද බඳින්ෙන්. ඒක කවුරුත්
දන්නවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් කරන්න ගිෙය් ෙමොකක්ද?
පනතක් ෙගනැල්ලා, අවුරුදු පෙහන් EPF එෙක් තිෙබන සල්ලි
ටික ෙනොදී, ආණ්ඩුව ඒ මුදල් අරෙගන ෙගවීෙම් කමයකට අවුරුදු
20ක් 30ක් තිස්ෙසේ රුපියල් පණහ පණහ ෙගවන්න සූදානම්
වුණා. ඔබතුමන්ලායි ඒක කරන්න ගිෙය්. අපි ෙනොෙවයි. විශාම
වැටුප ෙහොරකම් කරන්න ගිෙය්, උදුරා ගන්න ගිෙය් අපි ෙනොෙවයි.
ඒ ගරු මන්තීතුමා කියපු විධියට ඒක කරන්න ගිෙය් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ෙනොෙවයි, ඒ ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවයි කියලා මම
මතක් කරන්න කැමතියි. EPF එක ගැන කථා කරන්න මහා
විශාල කරුණු ෙගොඩක් තිෙබනවා, අද අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා
කළ පකාශය සම්බන්ධෙයන්. එයට පිළිතුරු ෙදමින් කථා කළ ගරු
ඇමතිවරෙයක් ඇහුවා,
ඒ ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක
අරමුදල්වලට හරි හමන් විධියට ෙපොලිය ෙනොෙගවපු අවස්ථාවක්
තිෙබනවාද කියලා.
2010 ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව මා ළඟ
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ළඟත් තිෙබන්න පුළුවන්. එහි 158
වන පිටුෙව් සඳහන් ෙවනවා, සාමාජික ෙශේෂ මූර්ත සඵල
පතිලාභ අනුපාතය. ඒ අනුපාතය 2005 වර්ෂෙය් ඍණ 2.42 යි,
2006 වර්ෂෙය් ඍණ 3.4යි, 2007 වර්ෂෙය් ඍණ 5.9යි, 2008
වර්ෂෙය් ඍණ 8.16යි. ෙම් විධියට තිබුෙණ් කාෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය්ද? ඒ ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්. ෙම් විධියට
ඍණ මූර්ත ෙපොලියක් ෙගවා තිෙබනවාය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ඉතිරි කළ පුද්ගලයාෙග් මුදෙල්
වටිනාකම, pension එෙක් වටිනාකම අඩු ෙවලා තිෙබනවාය
කියන එකයි. ඒකයි කියන්ෙන්.1958 වර්ෂෙය් ගරු ටී.බී.
ඉලංගරත්න ඇමතිතුමා ෙමම පනත ෙගෙනන ෙකොට කිව්වා,
2.5ක ෙපොලියක් ෙගවන්න ඕනෑ කියලා. එතෙකොට ෙම් වාර්තාව
අනුව 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 වර්ෂවල මූර්ත ෙපොලිය
ෙගවා තිෙබන්ෙන් ඍණ ගණන්වලින්. ඒ අෙප් පාලන කාලෙය්
ෙනොෙවයි. ඕනෑ ෙකෙනකුට නැඟිටලා ඕනෑ ෙදයක් ෙමතැන
කියන්න පුළුවන්. අපට කිව්වා, පුහු තර්ක ෙග්නවා, අසත ෙද්
කියනවා, වල්-පල් ෙදොඩවනවා, හරි හමන් ෙදයක් කියන්ෙන්
නැහැ කියලා. මම ෙම් කිව්ෙව් හරි හමන් ෙදයක් තමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සරත් අමුණුගම
ඇමතිවරයා අනුර පනාන්දු ගැන කථා කළා; රාජාලියා ගැන කථා
කළා; චන්දිකා ජනාධිපතිතුමිය ගැන කථා කළා; ගාමිණි
දිසානායක ගැන කථා කළා. හැබැයි, අපි අහපු පශ්නය ගැන
කථා කෙළේ නැහැ. ජූනි මාසෙය් 20වන දා ගරු විපක්ෂ නායකතුමා
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අහපු පශ්නයකදී කියා තිෙබනවා, ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දිය
යුත්ෙත් මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙග් අත්සනින් යුතු
ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරමින් කියලා. ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් ඒ ලැයිස්තුව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා තිෙබනවා.
ෙහොරකම් කරන්න ගිය ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල්
පිළිබඳව; ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල්වලින් කරන
ආෙයෝජන පිළිබඳව. නමුත් අවශ කරන විධියට ඉල්ලුව උත්තර
ෙනොදුන්නත්, ඒ දීලා තිෙබන උත්තරෙයන් මහ ෙගොඩක් ෙද්වල්
ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරලා
තිෙබනවා. ඒෙක් ෙකොපියක් මා ළඟ තිෙබනවා. ෙමොකක්ද
ෙම්ෙකන් කියන්ෙන්? ෙම්ෙක් කියන විධියට ඒ ආෙයෝජනය
කරපු දිනය නැහැ.
2012 ජූනි මස 20 වන දින වන විට ෙම් ෙකොටස් සඳහා
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට වියදම් ෙවච්ච පමාණය තිෙබනවා.
ඒ කියන්ෙන් ෙනොෙයකුත් දවස්වල ගත් මිල, ඒ cumulative
figure
එක, අද ෙවනෙකොට වියදම් ෙවලා තිෙබන මුදල
තිෙබනවා. ඒකට අනුව බලන ෙකොට මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් පාඩුව බිලියන 12.2යි.
ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ෙම්වා මා කියන ඒවා ෙනොෙවයි. ෙම්වා
අපි අහපු පශ්නයට ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාෙගන් ලැබුණු
උත්තරෙය් තිෙබන ඒවා. ෙම් කියන්ෙන්, මාස 6ක පාඩුවවත්,
අවුරුද්දක පාඩුවවත් ෙනොෙවයි. අද වන තුරු ෙකොටස් ෙවළඳ
ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කිරීෙමන් තිෙබන පාඩුව.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් වාර්තාෙව් තව
මහ ෙගොඩක් ෙද්වල් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ, Ceylon Grain
Elevators Limited එක ගැන, Lighthouse Hotel එක ගැන,
Laugfs Gas PLC එක ගැන. ෙමතැන ෙම් ගැන සාකච්ඡා
කරනෙකොට ගරු විපක්ෂ නායකවරයා ඒ ඉදිරිපත් කළ කාරණා
තුළ තිබුණු හරය ෙමොකක්ද? එතුමා කියන්ෙන් ෙම් ආෙයෝජන
පිළිබඳව නිසි විමර්ශන ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කරලා
නැහැ කියලායි. ඔවුන්ට එය කරන්න හැකියාව සහ නීත නුකූල
බලය තිබුණාට ඔවුන් ඒ ෙද් කරලා නැහැ කියලා තමයි එතුමා
කියන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමා කියනවා, ශී ලංකා සුරැකුම්පත් හා
විනිමය සභා පනෙත් - Securities and Exchange Commission
of Sri Lanka Act - විධිවිධානවලට අනුව, ෙකොළඹ ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කළමනාකරණය සුරැකුම්පත් හා විනිමය
ෙකොමිසම මඟින් රජයට පවරා ගන්න ඕනෑ කියලා. ඉතාම
බරපතළ ෙදයක් එතුමා කියන්ෙන්. ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ කරන ආෙයෝජන පිළිබඳව, ඒ මුදල් ෙහොරකම් කරලා
තිෙබනවාද, එතුමා කිව්වා වාෙග් "push and dump" කියන
manipulation එක, එෙහමත් නැත්නම් තමන්ට ඕනෑ විධියට
ඒවාෙය් මිල ගණන් ඉහළ පහළ දමලා තිෙබනවාද කියන එක
පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන්න, විමර්ශනය කරන්න ෙකොළඹ ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොළට නීත නුකූල බලය තිෙබනවා. ඉතින් එතුමා
අහන්ෙන්, "ඇයි ෙම්ක කරන්ෙන් නැත්ෙත්?" කියලා. ෙමච්චර
කල් ෙම් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා, ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් මුදල් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කිරීම
පිළිබඳව ගැටලු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඇතුෙළේ කථා කරලා තිෙබනවා; එළිෙය් කථා කරලා තිෙබනවා.
මම ෙම් ගැන පහෙළොස් වතාවක් විතර ෙම් ගරු සභාෙව් කථා
කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ඇයි ෙම්වා ගැන ෙහොයන්ෙන් නැත්ෙත්?
NSB
ගනුෙදනුව පිළිබඳ කථාෙවන් ෙමොකද වුෙණ්?
පුද්ගලයන්ෙග් නම් කියන එක ෙහොඳ නැහැ කියලා ෙම් ගරු
සභාෙව්දී කථා වුණා. මාත් ඒක පිළිගන්නවා. මාත් කැමැති නැහැ,
පුද්ගලයන්ෙග් නම් ෙම් ගරු සභාෙව් කියන්න. නමුත් එදා ඒ
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විවාදෙය්දී මට ඒ නම් කියන්න සිද්ධ වුණා. ඒ විවාදෙය්දී තමයි මම
නම් සඳහන් කෙළේ. මම ඒ සියලු පුද්ගලයන්ෙග් නම් සඳහන්
කරමින් තමයි ෙම් ගරු සභාෙව් විනාඩි 47ක් තිස්ෙසේ ඒ තර්කය
ෙගොඩනැඟුෙව්. ඒ නම් කියන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් අවසානයට
ආවාම. නමුත් අන්තිමට ෙම් ගරු සභාෙව්දී කිව්වා, අපිට කිසිම
ෙදයක් ඔප්පු කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. අපි ඔප්පු
කෙළේ නැත්නම්, NSB-TFC ගනුෙදනුවට ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඇයි
ජනාධිපතිතුමා ඒ ගනුෙදනුව නැවැත්තුෙව්? ඇයි එෙහම නම් ඒ
සම්පූර්ණ අධ ක්ෂ මණ්ඩලය ෙගදර ඇරිෙය්? ඒ නම් කියන්න
සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඒ තැනට පත් වුණාම. නැතුව අපිත් කැමැති
නැහැ, මිනිසුන්ෙග් නම් කියලා ඒවා හැන්සාඩ්ගත කරන්න. ඒක
තමයි අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කිව්ෙව්, ෙම්වා ගැන
ෙහොයලා බලන්න කියලා. ඇයි ෙහොයලා බලන්ෙන් නැත්ෙත්?
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? එතුමා කිව්වා, සමහර විට ෙමතැන මුදල්
ගනුෙදනු සිද්ධ ෙවනවාය කියලා. ඒක ඉතාම
බරපතළ
ෙචෝදනාවක්. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීයි
එෙහම කිව්ෙව්. අවසානෙය්දී එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා

කිව්වා, "ෙකොළඹ

ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආණ්ඩුවට අත්පත් කර ගන්න" කියලා.
ඒක බරපතළ කථාවක්! ඒ වාෙග්ම එතුමා කිව්වා, ඒ පිළිබඳව
ෙහොයන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරන්න
කියලා. එෙසේ පත් කරලා, ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙයොදවා කරන සියලු ආෙයෝජන අත්
හිටවන්න, අත් හිටවලා, මින් ඉදිරියට ෙම් ආෙයෝජන කළ
යුත්ෙත් ෙකොෙහේද යන්න පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක
සභාෙව් විමර්ශනෙයන් පස්ෙසේ තීරණයක් ගන්න" කියලා. මම
හිතන හැටියට ඒක ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන්ෙන්, ඒක ඉතාම
බරපතළ තත්ත්වයක් නිසා. අපි ෙමච්චර කල් ෙම් ආෙයෝජන ගැන
කථා කළා. නමුත් එතුමා ෙම් ශී ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා හැටියට අද ඉතාම වග කීෙමන් යුතුවයි ඒ
කථාව කිව්ෙව්.
මම හිතන හැටියට එංගලන්තෙය් මහ රැජින හම්බ ෙවන්න
යන්න අෙප් කට්ටිය
හරි කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් ළඟදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එංගලන්තයට ගියා
ෙන්. ඒ ෙවලාෙව් ඔබතුමාත් එහි ගියාද දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා
සාමාන ෙයන් ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක එෙහේ ෙමෙහේ යන නිසායි
මම එෙහම කිව්ෙව්. එතුමා මහ රැජිනෙග් කිරුළු පාප්තිෙය් 60වැනි
සංවත්සරයට මහා බිතාන යට ගිය අවස්ථාෙව් ගත්ත පින්තූර
පුවත් පත්වල පළ ෙවලා තිෙබනවා අප දැක්කා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මහ රැජිනෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද ෙමොකක්ද
වන්ෙන්? අද මහ රැජිනෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වන්ෙන් market
manipulation එකක්, ඒ කියන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙපොලී
අනුපාතය

තමන්ට

ඕනෑ විධියට

හැසිරවීෙම්

ෙචෝදනාවක්.

ෙමොකක්ද? E-mail එකක් ගහලා තිෙබන්ෙන්, ෙමෙහම ෙදයක්
සිද්ධ වුණා කියලා. ඒ ෙපොලී අනුපාතය තමන්ට ඕනෑ විධියට
හැසිරවීම

ෙවනුෙවන්

දිලා

තිෙබන

තෑග්ග

ෙමොකක්ද?

ලැම්ෙබෝගිනි එකක් ෙනොෙවයි. දීලා තිෙබන්ෙන් ෂැම්ෙප්න්
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ෙබෝතලයක් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෂැම්ෙප්න්
ෙබෝතලයක් දීලා අහු ෙවලා Barclays බැංකුෙව් සභාපතිවරයට
ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඔහුට අස් ෙවන්න සිද්ධ වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, Barclays බැංකුවට ෙඩොලර්
මිලියන 453ක දඩයක් ගැහුවා. අද අෙප් විපක්ෂ නායකවරයා
කිව්වා ඒෙක් පධාන විධායක අධ ක්ෂවරයාටත් අස් ෙවන්න
ෙවලා කියලා. එතැනදී එඩ් මිලිබෑන්ඩ් විපක්ෂ නායකවරයා
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එතුමා ෙඩ්විඩ් කැමරන් අගාමාත තුමාට
කිව්වා, "අෙප් මුදල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙමන්න ෙම් විධිෙය්
වංචාවක් සිදු ෙවනවා කියලා වාර්තාවක්, ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා"
කියලා. එතෙකොට ෙඩ්විඩ් කැමරන් අගාමාත තුමා ෙමොකක්ද
කිව්ෙව්? "වහාම ෙම් පිළිබඳව ෙහොයා බලන්න පාර්ලිෙම්න්තු
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න" කියලා කිව්වා. එතුමා මඩ
ගැහුෙව් නැහැ; බැණ වැදුෙණ් නැහැ; “economic hit man”
කියලා කිව්ෙව් නැහැ. එතුමා ඒ රෙට් විපක්ෂ නායකවරයාත්
එක්ක එකඟ වුණා. අෙප් මුදල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙම් වාෙග්
ෙචෝදනා එක්ක වැඩ කරන්න බැහැ. ෙමොකද, විශ්වාසය බිඳ
වැෙටනවා කියන මතෙය් එතුමා ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් අවුරුද්ද
ඉවර ෙවන්න කලින් ඒ විමර්ශනය ඉදිරිපත් කරලා එන අවුරුද්ෙද්
-2013දී- මහා බිතාන ෙය් මූල පනත ෙවනස් කරන්න ෙයෝජනා
කර තිෙබනවා. මහා බිතාන ෙය් මහ රැජින හම්බ ෙවන්න යනවා
කියන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ඒ සම්පදායන්, ඔවුන් අපට භාර දීපු ඒවා
ගැන තවම ඔවුන්ෙග් යම් කිසි විධියක ෙහෝ බලපෑමක් තිෙබනවා
කියන එක. මම කියන්න කැමැතියි ෙම් රෙට් මූල පාලනය කරන
සියලුම ෙදනාට -ගරු ඇමතිවරයාෙග් සිට පහළට- ඒ ආදර්ශය
ගන්න කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමා කිව්වා, "මුල ෙරගුලාසි, බැංකු නියාමනය කරන
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, අර්ථ සාධක අරමුදල පාලනය කරන
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් අතර ළබැඳියාවන් අතර ගැටලුවක් - conflict
of interest එකක්- නැහැ" කියලා. එතුමා කිව්වා, firewall
තිෙබනවා කියලා; Chinese wall තිෙබනවා කිව්වා. ඔබතුමාත්
අහෙගන හිටියා.
මා ළඟ දැන් තිෙබනවා “Central Bank of Sri Lanka Organizational Structure” කියන විස්තරය. අෙප් ෙම් ගරු
සභාවට දැන් computers ෙග්න්න පුළුවන් නිසා මම ෙම් විස්තර
ටික දැන් download කළා. ෙම් ෙතොරතුරුවල තිෙබනවා,
“Financial System Stability” කියලා එකක්. එහි තිෙබනවා
බැංකු අධීක්ෂණය - bank supervision - කරන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ අධිපතිවරයා පිළිබඳව. එහි එක
පුද්ගලෙයක් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයාෙග් නම සිල්වා. ෙමහි ඒ නම
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල භාරව ඉන්න
නිෙයෝජ අධිපතිවරයා ගැන ෙමහි සඳහන් ෙවනවා. ඔහු කවුද?
ඔහුත් සිල්වා ෙකෙනක්. එතෙකොට ෙම් පුද්ගලයන් ෙදන්ෙනක්ද?
නැත්නම් එක සිල්වා ෙකෙනක්ද? ඊළඟට මම ෙම් විස්තර ඔස්ෙසේ
ගිහින් බැලුවා පධාන විධායක නිලධාරින් ගැන. එහි එක
පුද්ගලෙයක් ඉන්නවා ඩී.ඩී.ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා කියලා. එතුමා
නිෙයෝජ අධිපති. තව එක් ෙකෙනක් ඉන්නවා Mrs. C.
Premaratne කියලා. එතුමියත් නිෙයෝජ අධිපති. එතෙකොට ෙම්
විස්තරවල තිෙබන විධියට සිල්වා නමින් එක් ෙකනායි ඉන්ෙන්. ඒ
සිල්වා කියන නිෙයෝජ අධිපතිවරයා තමයි එක අතකින් බැංකු
අධීක්ෂණය කරන්ෙන්. අනික් අතින් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

අධීක්ෂණය කරන්ෙනත් ඔහුයි. එෙහ නම් ෙම් ෙදෙදනාම එකම
පුද්ගලෙයක්. ෙම් ෙදෙදනාම එකම පුද්ගලෙයක් නම් ෙමතැන
Chinese wall එකක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙමතැන firewall
එකක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා මම අහන්න කැමතියි.
එෙහම ෙවන්න විධියක් නැහැ ෙන්.
අෙප් ෙමොළෙය් ෙකොටස් ෙදකක් තිෙබනවා, right brain, left
brain. හැබැයි ඒ ෙකොටස් ෙදකම එකට තමයි වැඩ කරන්ෙන්.
අෙප් heart එෙක්ත් ෙකොටස් ෙදකක් තිෙබනවා. එක පැත්තක
තිෙබනවා, left heart. අෙනක දකුණු පැත්ෙත් තිෙබනවා.
ෙපනහළුත් ෙදකක් තිෙබනවා. වකුගඩුත් ෙදකක් තිෙබනවා. තව
ඒවා ෙදක, ෙදක තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකොම එකටයි වැඩ
කරන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එකක් ඇෙරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඒවා ඔක්ෙකොම එකටයි වැඩ කරන්ෙන්. මා ෙම් කාටවත්
වැරැද්දක් කියනවා ෙනොෙවයි. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
මම අහන පශ්නය සාධාරණයි කියා මා හිතනවා. ඔබතුමාත්
පිළිගන්නවා ඇති. පුද්ගලයකුෙග් හරහට Chinese wall එකක්,
firewall එකක් ගහන්න බැහැ. ෙම් ෙදන්ෙන් ෙබොළඳ පිළිතුරු.
මීට වඩා ෙම් ගැන කථා කරන්නට අවශ නැහැ.
අද ගරු ඇමතිවරුන් දහයක් පහෙළොවක් පමණ ගරු විපක්ෂ
නායකවරයා කියාපු කාරණා අහෙගන හිටියා. එතුමාට බාධා
කෙළේ නැහැ. කිසිම ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ. මා හිතන්ෙන් ඔවුනුත්
පිළිගන්නවා ඇති, යම්කිසි තරමකට එතුමා කියන කථාෙව්
හරයක්, ඇත්තක් තිෙබනවාය කියා. විපක්ෂ නායකතුමා ඉදිරිපත්
කළ ඒ ෙයෝජනාව මමත් අනුමත කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම්
කාරක සභාවක් පත් කර ෙම් පිළිබඳව වහාම ෙසොයා බලන්නය
කියා මාත් කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙකොපමණ ෙවලාවක්
තිෙබනවාද දන්ෙන් නැහැ?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
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[5.20 p.m.]
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில், வாணிப
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)

Mr. Presiding Member, as you are aware, our UPFA
Government, under the vision of His Excellency Mahinda
Rajapaksa, as stipulated clearly in the "Mahinda
Chintana" has a strong and clear objective towards
strengthening the State corporations and other institutions
of such nature that were not functioning as expected, due
to several irregularities having taken place under previous
governments. However, the well-defined objective of our
Government is to facilitate these institutions towards
progress and get them back to the main stream of
economy to play a meaningful and productive role for the
benefit of the general public.
Sir, as Members of this august Assembly are aware,
these State institutions play a vital role in our national
economy today. Most of these institutions are of strategic
importance and essential for the development, well-being
and welfare of the general public and also essential
elements from the national security viewpoint. The
services provided by these institutions are not necessarily
based on pure profit-making but on wider social
responsibility.
As a responsible Government, we are always sensitive
to the needs of the general public. We always feel the
pulse of the nation. A prosperous nation could be built if
the people are satisfied with the economic conditions and
also have decent livelihoods. For this purpose, services of
these State institutions are an integral part of the whole
mechanism that delivers essential services to our people.
In assisting these institutions to better re-integrate to the
economic process while pursuing the public policy of the
Government, it is required that these State institutions
enlist their equity shares to the Government Treasury in
exchange for the financial facilitation role. Such a
transfer of shares to the Treasury also ensures efficient
use of the resources and implies empowerment of
supervision on the said State institutions. Thus, transfer
of shares to the Treasury is of utmost importance in
reviving these State institutions back to their full
capacity.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

එෙහම නම්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව ෙමයින් අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

Unfortunately, in such transfers, additional costs can
occur that can violate the sole purpose of the transfer
itself. For example, the Stamp Duty arising in such
instances, though a procedural step, is an example of an
unnecessary burden on the public as well as a waste of
time, skills and expertise of such ventures since it would
also penalize their profit and loss accounts. These are
valuable funds that otherwise could be used for further
beneficial activities or could be reinvested for multiple
benefits in future. Similarly, when the Government
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decides to transfer equity or shares held by it, in State
ventures, to other State ventures, though a procedural
step, for the purpose of better portfolio management, in
actual fact, payment of such stamp duty would be an
unnecessary expense in regard to transactions between
two State institutions, burdening the public with an
unnecessary cost, which are valuable funds that otherwise
could be used effectively for development.
In the light of this, we believe it is important that by
certain gazetted provisions to this end, we can overcome
such unnecessary costs and save unnecessary expenses.
The outstanding contributions are made by, among others,
two gazettes. The Gazette No. 1752/ 17 of 4th April, 2012
provides Stamp Duty exemption for share certificate on
the issue of any shares to the Government of Sri Lanka
and the Gazette No. 1757/ 4 of 9th May, 2012 provides
Stamp Duty exemption for share certificate on the transfer
or assignment of any share belonging to the Government
of Sri Lanka. The amended provisions stipulated in the
two Gazette notifications would be of immense use in this
regard and are expected to facilitate smooth operations
avoiding unnecessary costs for the benefit of the nation
when such transactions take place.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
எங்க ைடய அரசாங்கம் ன்ென த் ச் ெசல்கின்ற மஹிந்த
சிந்தைன ேவைலத்திட்டத்தின் லம் நாங்கள் ஏற் மதித்
ைறயிேல பாாிய
ன்ேனற்றத்ைதக் கண்
ெகாண்
க்
கின்ேறாம். அதாவ , கடந்த 2010-2011ஆம் ஆண் களில்
ெதற்காசிய நா க டன் ஒப்பி ம்ெபா
, எம நாடான
ன்ேனற்றப்
பாைதயில்
ெசன் ெகாண்
ப்பைதக்
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்
இந்த நாட் ல் சமாதானத்ைத நிைலநாட் ய பிறகு குறிப்பாக,
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசமான உற்பத்தித் ைறயிேல பாாிய
ன்ேனற்றத்ைதக் கண்
க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்குப்
பகுதிகளில்
டப்பட்
ந்த எத்தைனேயா ெதாழிற்சாைலகள்
இன் மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்பட் மக்க க்குப் பயன்ப கின்ற
வைகயில், பல க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்
ெகா க்கின்ற அள க்கு
ன்ேனறியி க்கின்றன. குறிப்பாக
அாிசி உற்பத்திைய எ த் ேநாக்கின், இன்
எம
நாட்
மக்க ைடய
கர் க்கு ேமலதிகமாக அ
உற்பத்தி
ெசய்யப்ப கின்ற . அேதேபான்
அதிகளவில் உற்பத்தி
ெசய்யப்ப ம் ெபா ட்கைள ஏற் மதி ெசய்வதி ம் நா
ன்ேனறி வ கின்ற . குறிப்பாக, 2015ஆம் ஆண்டளவில்
ெமாத்த ஏற் மதி வ மானமாக 15 பில் யன் ெடாலைர எட்ட
எண்ணியி க்கின்ேறாம். அேதேபால், 2020ஆம் ஆண் ல் 20
பில் யன் ெடாலைர எட் வதற்கான ஏற்பா கைள மஹிந்த
சிந்தைன ேவைலத்திட்டத் க்கு இணங்க எங்க ைடய
அைமச்சு
உள் ர்
உற்பத்தியாளர்கேளா
இைணந்
ன்ென த் வ கின்ற .
இவ்வாேற, இன்
எம
நாட்
ைடய சுற் லாத்
ைற ம்
ன்ேனறிக்ெகாண்
வ கின்ற .
கடந்த
வ டத் டன் ஒப்பி ம்ெபா
, இவ்வ டம் சுற் லாத்
ைறயில் 40 சத த
ன்ேனற்றத்ைத நாங்கள் கண்
க்
கின்ேறாம். அதாவ , கடந்த வ டம் ஏற் மதித்
ைறயில்
அைடயேவண் யி ந்த
இலக்கான
09
பில் யன்
ெடாலைர ம் தாண் , இவ்வ டம் சுற் லாத் ைற லமான
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வ மானம் 10 பில் யன் ெடாலைர அண்மித்தி க்கின்ற .
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், அவர
மஹிந்த சிந்தைன
ேவைலத்திட்டத்தில்
குறிப்பிட்டதற்கு
இணங்க,
எம
நாட்
ைடய ெபா ளாதாரத்ைதச் சாியான பாைதயில்
ெகாண் ெசல்கின்றார் என்பைத இந்தப்
ள்ளிவிபரங்கள்
எங்க க்கு எ த் க் காட் கின்றன. என
அைமச்சான
ைகத்ெதாழிற் ைறைய ேமம்ப த் வதற்காகப் பாாிய பல
ேவைலத்திட்டங்கைள
ன்ென த்
வ கின்ற .
மட்டக்களப் மாவட்டத்தில் ஒ ைகத்ெதாழிற் ேபட்ைடைய
அைமப்பதற்கு நாங்கள் திட்டமிட்
க்கின்ேறாம்; அதற்கான
ஏற்பா கைள
நாங்கள்
ன்ென த்
வ கின்ேறாம்.
அேதேபால், ெகளரவ அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா
அவர்க ைடய அைமச்சி டாக வ னியா மாவட்டத்தி ம்
ஒ
ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடைய ஆரம்பிக்க இ க்கிேறாம்.
ஏற்ெகனேவ யாழ். மாவட்டத்தி ள்ள அச்சுேவ யில் ஒ
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடைய ம் மன்னார் மாவட்டத்தில் ஒ
ைகத்ெதாழில்
ேபட்ைடைய ம்
அைமத்தி க்கின்ேறாம்.
இவற்றி டாகக் கடந்த காலங்களில் ெதாழில் வாய்ப் கள்
இல்லாத நிைலயில்
த்தத்தில் ஈ பட்ட பல்லாயிரக்
கணக்கான இைளஞர் வதிக க்குத் ெதாழில்வாய்ப் க்கைள
வழங்கும்வைகயில் அவர்கைள இந்த நாட் ன் ைகத்ெதாழில்
மற் ம் ெபா ளாதாரத்
ைறகளில் உள்வாங்குவதற்கான
நடவ க்ைககைள
எங்க ைடய
அரசு
ன்ென த்
வ கின்ற .
அவ்வாேற
இன்
சி
உற்பத்தியாளர்க க்குத்
திட்டமிட்ட
ைறயிேல
பல
வைகயான
உதவிகள்
வழங்கப்பட்
வ கின்றன.
ைகத்ெதாழில்
ைறையப்
ேபாலேவ, பழவைககள் மற் ம் விவசாய உற்பத்திக க்காக
மாண் மிகு
அைமச்சர்
ெப ல்
ராஜபக்ஷ
அவர்கள்
தன் ைடய அைமச்சின் 'திவிெநகும' ேவைலத்திட்டத்தி
டாக 10 இலட்சம்
ட் ப் பயனாளிகைள ட் த்
ேதாட்டங்கைள - இைணத்தி க்கின்றார். இதன் லம் நாங்கள்
சிறிய மற் ம் ந த்தர உற்பத்தியாளர்கள், ைகத்ெதாழிலாளர்
களி ைடய உற்பத்திப் ெபா ட்கைள ெவளிநா க க்கு
ஏற் மதி ெசய்வதற்குாிய நடவ க்ைககைள
ன்ென த்
வ கின்ேறாம்.
இத டாக
நாங்கள்
எம
நாட் ன்
ெபா ளாதாரத்தில் ஒ பாாிய ம மலர்ச்சிைய ஏற்ப த்தலாம்.
அதற்கான ஏற்பா கைள ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த
ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய இந்த அரசாங்கம்
ன்ென த்
வ கின்ற என்பைதக்கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

[අ. භා. 5.31]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ෙම් ගරු සභාෙව්
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය, මුද්දර
ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝග අනුමත කර
ගැනීම සඳහා පැවැත්ෙවන ෙමම විවාදෙය්දී නිෂ්පාදන බදු
සහනයන් ලබා දුන් ෙමෝටර් රථ පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡා
ෙකෙරන්ෙන්. වැදගත් කාරණා ගණනාවක් ෙම් තුළ තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා මෑත කාලෙය් කළ
පකාශයකටත් ෙමය අදාළ ෙවනවා. අංක 1747/1 දරන අදාළ
ගැසට් නිෙව්දනෙය් ෙදවන උපෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා, පළාත්
පාලන ආයතන පධානිෙයකු, නිෙයෝජ පධානිෙයකු පළාත්
පාලන සහ පළාත් සභා 2011/01 දරන චකෙල්ඛයට අනුකූලව
අදාළ නිශ්චිත
සහනයන් සහිතව ෙගන්වන වාහනවලටත්
2011.02.15 වැනි දා සිට බල පැවැත්ෙවන පරිදි ෙම් නිෂ්පාදන
බදු සහනයත් ලැෙබනවාය කියා. තවත් ඒ වාෙග්ම තානාපති
ෙසේවෙය්, දූත මණ්ඩලවල ඉන්න ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට එවැනි
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

සහනයන් ලැෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට ෙගන්වා
පතිඅපනයනය කරන වාහනවලටත් ඒ සහනය ලබා ෙදනවා.
පාෙද්ශීය සභාවල සභාපතිතුමන්ලාට, උප සභාපතිතුමන්ලාට,
පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට ෙම් සහනය ෙදනවා.
අපට ෙපෙනනවා පළාත් සභා මැතිවරණය ළඟදී එනවාය
කියා. එතෙකොට මැතිවරණ වටයට නැවත ඡන්ද එකතු කිරීෙම්
ව ාපාරවලට තමන්ට වාහන ෙයොදවා ගන්නට වාහන ෙගන්වා
ගැනීමටත් ෙම් අයට පුළුවන්. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමයයි
ගරු ඇමතිතුමනි. ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් ගැන
විශාල වශෙයන් කථා කළා. ඔබතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු වුණා;
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අවධානය ෙයොමු වුණා ෙම් කාරණය ගැන.
වාහනයක් ෙගන්වා ගන්නා කටයුතු කළ විශාමිකයාට, මැද
මට්ටෙම් ජීවත් වන අයට, රජෙය් ෙසේවකයාට පසු ගිය කාලෙය්
විශාල වශෙයන් මිල වැඩි වීමක් වුණා. අපට තවමත් ඒ අයට
සහනයක් දී ගන්නට බැරිවයි තිෙබන්ෙන්. මුදල් නිෙයෝජ අමාත
ගරු ගීතාජන ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ෙම් ගැන සලකා බලන
ෙයෝජනා ගණනාවක් ෙමහිදී කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයක්,
සභාපතිවරෙයක්, නිෙයෝජ
සභාපතිවරෙයක්, නගරාධිපතිවරෙයක් කියන්ෙන් පුද්ගලික වාහන තිෙබන අය. ඒ අය
මැතිවරණ ව ාපාර කරන්ෙන්ම වාහන තියා ෙගන. පළාත් සභා
මන්තීවරු මැතිවරණ කරන්ෙන් එක වාහනයක් ෙනොෙවයි, වාහන
සියය ෙදසිය ෙයොදා ෙගන. තමන්ෙග් හිතවතුන්ෙග් වාහනත්
තිෙබනවා. තමන්ෙග් වාහනත් තිෙබනවා. එෙහම අයට දැනුත්
සහන ෙදන්නය කියා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප කියනවා. හැබැයි,
වාහනයට අත්තිකාරම් බැඳලා අමාරුෙව් වැටිලා ඉන්න අයට
සහනයක් ලබා ෙදන්න අපට තවම බැරි වුණා. මට ඒ ගැන
කියන්නට තිෙබන්ෙන් එච්චරයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තවත් කාරණයක් ගැන
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
පසු ගිය 3 වන දා "දිවයින"
පත්තරෙය්, අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා මාතෙල් පගති සමාෙලෝචන
රැස්වීෙම්දී කළ වැදගත් කථාවක් පළ වී තිබුණා. එතුමා කියන ෙද්
තමයි, මහජන මුදල් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අවශ තාවන්ට
ෙයොදවා ගන්නට එපා කියන එක. එතුමා ෙකළින්ම කියනවා,
"ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් අවශ තාවට ෙහෝ ෙපෞද්ගලික අවශ තාවට
මහජන මුදල් වියදම් කිරීම කරන්නට එපා" කියා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees
will now take the Chair.
අනතුරුව ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු
චන්ද්රකුමාර් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair,
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් මම කියමින් සිටිෙය්
ගරු ජනාධිපතිතුමා මාතෙල් පගති සමාෙලෝචන රැස්වීෙම්දී කළ
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කථාවක් පිළිබඳවයි. එතුමා කියලා තිෙබනවා, මහජන මුදල්
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අවශ තාවට ෙයොදවා ගන්න එපා කියලා.
ෙම්ක හරි වැදගත් පකාශයක්. එතුමා කියනවා, පැළෙවන මුල්ගල්
තියන්න එපා; වැඩ කරන්න බැරි නම් මුල්ගල් තියන්න එපා
කියලා. ඇත්තටම කවුද ෙම් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ? දැන් අපට
හිෙතනවා, ඒ අපිද කියලා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපි ගැනද
ෙම් කියන්ෙන් කියලා හිෙතනවා. බිමින් යන්ෙන් නැතුව උඩින්ම
යන්ෙන් අපිද? රජෙය් මුදල්, මහජන මුදල් නාස්ති කරන්ෙන් අපිද?
ෙම් අපි ගැනද කියන්ෙන් කියලා හිතලා අපි ෙදතුන් වතාවක් ෙම්
පුවත කිෙයව්වා. කවුද ෙම් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ? තමන්ෙග්
ෙපෞද්ගලික පරිහරණයට රෙට් මුදල්, බදු ෙගවන ජනතාවෙග්
මුදල් අයථා ෙලස පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා ජනාධිපතිතුමා ෙම්
කියන්ෙන් කා ගැන ද? පැළෙවන මුල්ගල් තියන්න එපා ලු. ෙම්
දවස්වල අපට ෙපෙනනවා ආපහු මුල්ගල් පැළ කරන්න පටන්
අරෙගන තිෙබන බව. දැන් පළාත් සභා වෙට්ට, උතුරු මැද
පළාෙත්, සබරගමු පළාෙත් මුල්ගල් පැළ කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රජෙය් පවෘත්ති බලන
ෙකොට ෙපෙනනවා, මුදල් ඇති තරම් ෙවන් කරන බව. නැති මුදල්
ෙවන් කරනවා. බඩු මිල අඩු කරන්න නැති මුදල් දැන් තිෙබනවා.
ඒවා දැන් පළාත් සභාවලට ෙවන් කරනවා. දැන් පැළ ෙවන
මුල්ගල් තියනවා. ඉතින් ෙම් පකාශ අනුව බලන ෙකොට ෙම්වාට
කියන්න තිෙබන්ෙන්, "මසුරන් කියුම්" කියලා. පත්තරවලත්
යනවා ඒ වාෙග් තීරු ලිපි "ෙදයිෙයෝ සාක්කි", "මසුරං කියුං"
කියලා. ෙම්වා තමයි මසුරන් කියුම්. මහජන මුදල් ෙද්ශපාලන
අවශ තාවට ෙයොදා ගන්න එපා ලු.
අද "ලංකාදීප" පත්තෙර්, "තංගල්ලට ආවාම මට අහන්න
ලැබුෙණ් ඉතාමත් නින්දිත සිද්ධියක්. කාන්තාවකට -තරුණියකටකුඩා දැරියකට තනිවම පාෙර් යන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා
නම් සංවර්ධනෙයන් වැඩක් නැහැ" කියන ශීර්ෂය යටෙත් තංගල්ල
පුරාණ වන වාස කුඩා විහාරෙය් ධර්මශාලාව විවෘත කරන
අවස්ථාෙව් ජනාධිපතිතුමා කළ කථාවක් පළ වී තිෙබනවා. එතුමා
කියලා තිෙබනවා, "කාන්තාවකට, තරුණියකට, කුඩා දැරියකට
තනිවම පාෙර් යන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් ෙම්
සමාජෙය් ෙකොෙහේ ෙහෝ අඩුවක් තිෙබනවා. අහන දකින සිද්ධි දිහා
බැලුවාම ෙම් සමාජය ඒ තරම් ෙදදරලාද කියා හිෙතනවා. අපි
කවදාකවත් අහපු දැකපු ෙද්වල්ද ෙම් අහන්න දකින්න
ලැෙබන්ෙන්" කියලා. එතුමාට දැන් ඒවා වාර්තා ෙවලා. හරි
පුදුමයි. අපි හැම දාම පත්තෙර් මුල් පිටුව බැලුෙවොත්, උෙද් පාන්දර
අහන්න දකින්න ලැෙබන්ෙන් රෙට් ෙකොතැනක ෙහෝ එක්ෙකෝ
කාන්තාවක් දූෂණය කරපු සිද්ධියක්; නැත්නම් පුංචි දැරිවියක්
දූෂණය කරලා ඇළකට දාපු සිද්ධියක්; එෙහම නැත්නම්
ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි කරලා ෙපොලීසිෙය් රැකවරණත් එක්ක
ගිහිල්ලා ෙකෝටිපතිෙයෝ තංගල්ෙල් දූෂණයක් කරපු එකක්.
බලහත්කාරෙයන් ඒ ව ාපාර ෙගන යනවා. මර්දනයක් තිෙබනවා.
අද මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා. හැබැයි
ජනාධිපතිතුමා කියනවා, එතුමා දන්ෙන් දැන් කියා. එතුමා වැඩි
දවසක් රට හිටපු හින්දාද දන්ෙන් නැහැ ෙම්වා දැන ගත්ෙත්
නැත්ෙත්. ජනාධිපතිතුමාට දැන් හිතා ගන්න බැහැ ෙම් සමාජය
ෙදදරලා ගිහිල්ලාද කියලා. එතුමා කියනවා, මහජන මුදල්
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ පාවිච්චි කරනවා කියලා. ෙමෙහම කරන්න
එපා ලු. කාටද ෙම් කියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා තමයි ෙම් රට
පාලනය කරන්ෙන්. අපි ෙනොෙවයි. දැන් ෙම්ක වැරදිලාද දන්ෙන්
නැහැ. ෙදපැත්ත මාරු ෙවලාද දන්ෙන් නැහැ ෙම් කියන්ෙන්. ඒක
හින්දා අපි කරුණාකරලා ඉල්ලා සිටිනවා, කැබිනට් මණ්ඩලයම
කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහාට ගිහිල්ලා හිට ෙගන, ෙම් කවුරු ගැනද
කියන්ෙන් කියලා බලන්නය කියා.
ඇත්තටම ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද රෙට්
තිෙබන භයානකම තත්ත්වය ෙමන්න ෙම්කයි. රෙට් නායකයන්ට
ෙම්වා දැෙනන්ෙන් ෙබොෙහොම පමාද ෙවලා. රෙට් නායකයන්ට
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ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් පමාද ෙවලාද කියලා එක ෙවලාවකට අපට
හිෙතනවා. මහජන මුදල් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අවශ තාවට
ෙයොදා ගන්න එපා ලු.
අපි දන්නවා ගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගමැතිතුමාට, ගරු
කථානායකතුමාට හදිසි රැස්වීම්වලට යන්න, මහජන රැස්වීම්වලට
යන්න ෙහලිෙකොප්ටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම වරපසාදයක්
හැටියට තිෙබන බව. නමුත් දැන් අපිට අහන්න දකින්න
තිෙබන්ෙන් ඒවා ෙනොෙවයි. සමහර ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු ඇමතිවරුත් ෙනොෙවයි- සුවිෙශේෂ වරපසාද ලබලා දැන් මළ
ෙගවල්වලට යන්ෙනත් ෙහලිෙකොප්ටර්වලින්. ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඔළුව වැනුෙව් නැහැයි කියන්නද දන්ෙන්
නැහැ. එතුමා ඔළුව වනන්ෙන් ෙමොන පැත්තටද දන්ෙන් නැහැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නැහැ කියන්න ෙනොෙවයි. ෙම් අෙප් රෙට් දකින්න තිෙබන
ෙද්වල්. අද මහජන මුදල්වලින් ෙහලිෙකොප්ටරෙය් යනවා විතරක්
ෙනොෙවයි. යටින් තව වාහන ෙදකක් යනවා. ෙවනම වාහන යටින්
යනවා පාෙරන්. ඒ වාහන යන්ෙන් නිකම් ෙපනුමට.
ෙවනම ෙහලිෙකොප්ටර් උඩින් යනවා. සමහර මන්තීවරුන්ට
මහ ෙපොෙළොවට බහින්න ෙවලාවක් නැහැ. උඩ තමයි වැඩිපුර
ෙව්ලාවක් ඉන්ෙන්. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය.
අපි දැක්කා, පසු ගිය දවස්වල ජනාධිපතිතුමා කියුබාවට ගියා.
ඊට පස්ෙසේ බසීලයට ගියා. ෙහොඳයි. රෙට් නායකතුමා එෙහම යන
එක ෙහොඳයි. අපට ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ශීලංකන්
එයාර් ලයිනස් එෙක් -[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඒක තමයි ෙම්
කියන්ෙන්. ශීලංකන් එයාර් ලයිනස් එෙක් තිෙයන විශාලම ගුවන්
මගී යානය වන ෙබෝයිං 348 ගුවන් මගී යානය ෙගනිහිල්ලා දවස්
ගණනක් එෙහේ තියනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගුරුන්නාන්ෙසේත් එක්ක ගිෙය්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගුරුන්නාන්ෙසේත් එක්ක තමයි. එයා සීගිරිෙය් යන්ෙන් නැතිව
වෙට්ම යනවා. ෙබෝයිං යානය දවස් තුනක්, හතරක් එෙහේ තියා
ගන්නවා. ශීලංකන් එයාර් ලයිනස් වාෙග් ආයතන අෙප් ලංකාවට
විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන ආයතන. අෙප් රෙට් මහා ෙලොකු ගුවන්
බස් නැහැ. හැබැයි ෙබෝයිං යානය ෙගනිහිල්ලා. යානය විතරක්
ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් රාජ නායකෙයෝ විෙද්ශ දූත
ෙසේවාවන්වලට ගිය බව; රටවල්වල ගමන් බිමන් ගිය බව. ඒ යන
ෙකොට සාමාන මගීන් යන වාහනෙය් යන්ෙන්. සාමාන මගීන්
යන ගුවන් බස් එෙක්ම යනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ගරු
ඇමතිතුමන්ලාට, ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට ෙවනම
ෙකොටසක් ෙවන් කරනවා. මම අහනවා, "ෙම් ආදර්ශය ෙලෝකෙය්
ෙවන රටවල්වල තිෙබනවාද?" කියලා.
රාජ

ජනාධිපතිතුමා ගිය රිෙයෝ ද ජැනයිෙරෝ සමුළුවට ආපු අනික්
නායකෙයෝ ඉන්නවා නම් ඒ අය ආෙව්ත් ෙමෙහමද?
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තමන්ෙග් රෙට් ගුවන් ෙසේවෙය් තිෙයන විශාලම ගුවන් යානය
ෙවන් කර ෙගන ඇමති මණ්ඩලෙය් ෙගොඩකුයි, තව ඉන්න
නිලධාරින් ෙරොත්තකුයි, ඔක්ෙකොම එක්කෙගන ද ඒ සංචාරය
ගිෙය්? ඒකයි අපි ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහන්ෙන්. මහජන මුදල්
ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් ෙපෞද්ගලික පෙයෝජනයට ගන්න එපාය
කියලා ජනාධිපතිතුමා කියන්ෙන් කාටද කියලා කියන්න. අපටද
දන්ෙන් නැහැ. මා අහන්ෙන් ඒකයි. ෙමොකද අද ෙම් රෙට් ඕනෑ
ෙකෙනක්, මම කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලා පත් කරපු ජනතාව පවා අද
කම්පාවට පත් ෙවනවා, රෙට් සිද්ධ වන ෙම් මහා දැවැන්ත
නාස්තිය ගැන; මහා දැවැන්ත දූෂණයන් ගැන; මහා දැවැන්ත
ආර්ථික විනාශයන් පිළිබඳව. රෙට් ජනතාව යහමින් කාලා බීලා,
විෙනෝදෙයන්, සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් වන රටක නම්, ආර්ථිකයක
නම් ෙම්වා පශ්නයක් නැති ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි අෙප් රෙට්
එෙහම ෙනොෙවයි.
2012 ජුනි 19වැනි දා Standard & Poor’s වර්ගීකරණයට
අනුව ලංකාෙව් තිෙයන්ෙන් දැඩි අවදානම් ආර්ථික තත්ත්වයක්
කියලා ඒ අය වාර්තා කරලා තිෙබනවා. "Global Credit Portal"
නමැති ඒ වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.
දැන් ඔබතුමන්ලා කියයි, "නැහැ, ෙම්ක මහ බැංකුවත් කිව්වා.
ෙම්ක වැඩක් නැති වාර්තාවක්. ඕවා ගණන් ගන්ෙන් කවුද"
කියලා. එෙහම ඉතින් කියන්න පුළුවන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

තමුන්නාන්ෙසේලා ධනවාදී ආයතන පිළිගන්නවාද?

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ධනවාදී ආයතන ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙම්වාට
කියන්ෙන් ධනවාදී ආයතන කියලායි. හැබැයි අමුණුගම
ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම කිව්වා, වර්ගීකරණය
කරන්ෙන් ධනවාදී ද, පජාතන්තවාදී ද, සමාජවාදී ද, පැසිස්ට්වාදී ද
කියලා ෙනොෙවයි කියලා. ෙම් ආයතන ෙලෝකෙය් රටවල් පිළිබඳව
නිර්ණායක ෙදන ආයතන. [බාධා කිරීමක්] විකාර කියන්න එපා,
ඇමතිතුමා. අමුණුගම ඇමතිතුමාම ෙම්ෙක් ෙහොඳ කියන ෙකොට,
ෙම්ක මධ ම ආර්ථිකයක්ය, නැඟීෙගන එන ආර්ථිකයක්ය කියලා
S&P එක කියන ෙකොට ෙහොඳම ආයතනය ෙම්කයි. දැන්
ඔබතුමන්ලා කියනවා, ෙම්ක ධනවාදී, අධිරාජ වාදී ආයතනයක්
කියලා. එෙහම කියලා ෙමොකක් හරි ෙල්බලයක් අලවනවා.
පශ්නය තිෙයන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ඒ අය ෙම් වර්ගීකරණය
අනුව ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් දැඩි අවදානම් ආර්ථිකයක්ය කියලා
ලකුණු 8ක් ෙදන ෙකොට ඒ ගැන සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. බැංකු
අවදානම් තත්ත්වයක තිෙබනවාය කියලා ලකුණු 7ක් ෙදන ෙකොට
අපි බලන්න ඕනෑ, ඇයි එෙහම කියන්ෙන් කියලා. ඒකයි වැදගත්
ෙද්. එෙහම කියන ආයතනය ෙමොකක්ද කියන එක ෙනොෙවයි.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, ඔෙහොම ෙනොෙවයි,
ඔබතුමාට ෙම් විධියට කියන්න තිබුණා. "ඔය 1 ඉඳලා 10 දක්වා
තමයි ලකුණු ෙදන්ෙන්, වැඩිම ලකුණු අපට හම්බ ෙවලා
තිෙයනවා"ය කියලා. ඕනෑ නම් එෙහම සතුටු ෙවන්නත් පුළුවන්.
ලකුණු 8ක් හම්බ ෙවලා තිෙයනවාය, අපි දැන් ෙලොකු තැනක
ඉන්ෙන් කියලා සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම ෙනොෙවයි. ෙම්
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා බලන්න. ඇත්තටම ගරු ඇමතිතුමනි,
ෙම් ආයතනය කියන වර්ගීකරණය අනුව එක වැදගත් ෙදයක් ඒ

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

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

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

අය කියනවා. ඒ තමයි ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් තත්ත්වය. ශී ලංකා
මහ බැංකුව බැංකුවල බැංකුව; බැංකු අධීක්ෂණය කරන බැංකුව. ඒ
වාෙග්ම තමයි -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම අවසන් කරනවා, මට විනාඩියක් ෙදන්න.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ ආයතනය
තමයි අර්ථ සාධක අරමුදලත් බලා ගන්ෙන්. අර්ථ සාධක අරමුදෙල්
සල්ලි බැංකුවල බැංකුව හැටියට ෙවනත්
බැංකුවල ෙයොදවන එක a conflict of interest විධියට
සලකනවා. ඒක බරපතළ පශ්නයක් හැටියට සලකනවා. ඇත්තටම
ඒක අපි අවධානයට ලක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද අවසානෙය් බැංකු
බැංකු
ෙපොලිය
වැඩි
ෙවන්ෙන්,
කඩා
වැෙටන්ෙන්,
තැන්පත්කරුවන්ෙග් සල්ලිවලට හානියක් ෙවනවා නම් ෙවන්ෙන්,
අෙප් ව ාපාරිකයන්ට ණය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඒ නිසායි. අද
බැංකුවලට ගිහිල්ලා ණය ගන්න බැහැ. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විශ්වාස කරන්න, අද බැංකු මැෙන්ජර්ලා
sales representativesලා වාෙග්යි. අද ඒ අයව තැන්පතු
ෙගෙනන්න කියලා මහ පාරට යවලා තිෙබනවා. ණය ෙදන්ෙන්
නැහැ. ඒ තත්ත්වය පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමා පමාද ෙවලා හරි ෙම් කරපු
පකාශය වැදගත් පකාශයක් කියලා මම නැවතත් කියනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙම්ක කා ගැන කළාද කියන එකත් අවධානයට ගන්නා
ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 5.44]

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (මුදල් හා කම සම්පාදන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - நிதி, திட்டமிடல் பிரதி
அைமச்சர் )

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of
Finance and Planning)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කරන
ලද නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය සහ
මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව
විපක්ෂෙයන් විවිධ මත ඉදිරිපත් වුණා. නමුත් ෙම් බදු සහන
පිළිබඳව සහ මුද්දර ගාස්තු සහන පිළිබඳව ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන
ලද කරුණු අනුව බලන විට ආරම්භෙය් සිටම ෙම් විවාදෙයන්
ඉවත්ව යන තත්ත්වයට පත් වුණා. අෙප් විපක්ෂ නායක රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා මතු කරපු පශ්නයට අෙප් සරත් අමුණුගම
අමාත තුමා පැහැදිලිව පිළිතුරු ලබා දුන්නා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් විවාදෙය්දී මතු වුෙණ් ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදලින් සහ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදලින් කළ
ආෙයෝජන පිළිබඳවයි. නමුත් ඒ පිළිබඳව පසු ගිය ජූනි මස 21වැනි
දා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා
නඟපු පශ්නයට සරත් අමුණුගම අමාත තුමා දුන් පිළිතුර එදින
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 1079 සිට 1088 දක්වා පළ වී
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තිෙබනවා. එහිදී එතුමා ඉතා පැහැදිලි සවිස්තර පිළිතුරක් ලබා දී
තිෙබනවා. එම අරමුදල පාලනය කිරීම පිළිබඳව විටින් විට
නඟන ලද පශ්නවලට පිළිතුරු සහ ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් 5 'ඉ' වගන්තිය යටෙත් මූල මණ්ඩලයට ඇති බලතල
සහ ඒ ආෙයෝජන පිළිබඳව තිෙබන සාමූහික වගකීම ගැන -එක
නිලධාරිෙයක් පමණක් ෙනොෙවයි සාමූහික වගකීෙමන් කටයුතු
කිරීම පිළිබඳව- එහිදී ඉතා පැහැදිලිව පකාශ කරන්නට ෙයදුණා.
අපි විවිධ අවස්ථාවන්හිදී ෙම් පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට
ෙයදුණු අවස්ථා පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් මා සතුව තිෙබනවා.
2011.03.22වන දා ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල
පිළිබඳව ගරු රවි කරුණනායක මැතිතුමා අසන ලද පශ්නයටත්,
2011.11.08වන දා ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල පිළිබඳව
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා විසින් අසන ලද පශ්නයටත්,
2012.05.10වන දා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් කටයුතු සිදු
කරන ආකාරය පිළිබඳව ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා අසන
ලද පශ්නයටත්, 2012.06.05වන දා ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමා විසින් නඟන ලද ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල්
කටයුතු පිළිබඳව අසන ලද පශ්නයටත්, 2012.06.20වන දා ගරු
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා විසින් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
පිළිබඳව අසන ලද පශ්නයටත් පිළිතුරු දුන් ආකාරය ගැන
බලනෙකොට ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, රජය ෙම් පශ්නවලින්
පැන ගිහිල්ලා නැහැ කියන එක. අපි එම පශ්නවලට ඉතා
පැහැදිලිව, සවිස්තරව උත්තර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර
තිෙබනවා. ඒ අසන ලද පශ්නවලට, ඒ සියලු ගනුෙදනු පිළිබඳව
ඉතා පැහැදිලිව රජය පැත්ෙතන්, කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කිරීමට
අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. මම ඒ ටික පැහැදිලි කෙළේ ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදල - EPF - හා ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර
අරමුදල - ETF - පිළිබඳව ඇති කරන්නට හදන අවිනිශ්චිත සහ
වැරදි චිතය තුළින් ෙද්ශීය වශෙයනුත්, ජාත න්තර වශෙයනුත්
අවදානමක් ඇති කරන්නට
දරන උත්සාහය නිසායි. එය
අසාර්ථකයි. ඉතිහාසෙය්ත් එය අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. අදත්
අසාර්ථකයි.
ඉතා පැහැදිලිව ඒ උත්සාහය අසාර්ථකයි; ඒ
කුමන්තණය අසාර්ථකයි.
1958 දී ඉලංගරත්න මැතිතුමා මහජන එක්සත් ෙපරමුණු
රජෙය් කම්කරු අමාත වරයා හැටියට, සමාජ සුබසාධන
අමාත වරයා හැටියට ෙම් රෙට් සමස්ත වැඩ කරන ජනතාවෙග්
අති බහුතරයක විශාමය පිළිබඳ තිබුණු අවිනිශ්චිතතාව නැති
කරලා, ෙම් අරමුදල ඇති කරලා ඒ පතිලාභ ෙම් රෙට් බහුතර වැඩ
කරන ජනතාවකට දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ ගලා එන්නට
සැලැස්සුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් දාහත් අවුරුදු පාලනය
තුළ තමයි ෙමහි ෙවනස්වීම් කරන්න පටන් ගත්ෙත්. භාරකාර
අරමුදෙල්, ෙසේවා ෙයෝජකයන් විසින් ආෙයෝජනය කරන ලද
මුදල්වලින් ඇති කරපු අරමුදෙල් යම් යම් ෙවනස්වීම් ඇති කළා
පසු ගිය 2000 - 2004 කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්. ඒ ආෙයෝජනවලට ඇති
කරපු ෙවනස්වීම් තුළ, ෙකොටස් ෙවෙළද ෙපොළ සහ ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් ආෙයෝජන ඇති කිරීමට තිබුණු සීමාව වැඩි කරන්නට
කටයුතු කළා. ඒ තුළ තවත් පවණතාවකට ෙම් අරමුදල ෙගන
ගියා. ඉන් අනතුරුව පැවැති රජය එය ෙවනස් කර තිෙබනවා.
නමුත් ඒ සීමාව තුළ කටයුතු කරන්නට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රජයත්
කටයුතු කර තිෙයනවාය කියන ටික ඉතාම ඕනෑකමින් අපි මතක්
කරන්නට ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් රජය යටෙත්,
ෙම් අරමුදෙල් පතිලාභ හැටියට සියයට 12.5ක ෙපොලී පතිශතයක්
සාමාජිකයන්ට ෙගවන්නට හැකි ෙවලා තිෙබනවා කියන ටික අපි
ඉතාම ඕනෑකමින් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඊට ඉස්ෙසල්ලා වසෙර්ත්
එවැනිම අනුපාතයක් ෙගවන්නට පුළුවන් ආකාරයට කටයුතු කර
තිෙබන බවත් ඉතාම ඕනෑකමින් මතක් කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා දීර්ඝව කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් පිළිබඳව අපි විටින්

1407

2012 ජූලි 04

විට ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කාරණා තුළත්,
විපක්ෂය විසින් නඟන ලද පශ්නවලට සපයන ලද පිළිතුරු තුළත්
ඉතාම පැහැදිලිව ඒ සම්බන්ධෙයන් විස්තර ඉදිරිපත් කළ නිසා. ඒ
වාෙග්ම අවුරුදු 17ක එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලය තුළ
ෙමම අරමුදල ෙවනත් අරමුදලක් බවට පත් කරන්නට ගත්ත
උත්සාහයට, විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැටියට අපි විරුද්ධ
ෙවලා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල එෙලසම ආරක්ෂා කර
ගන්නට කටයුතු කළාය කියන ටිකත් මතක් කරන්නට ඕනෑ.
අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්වා, ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂය
අද අලුත් ජීවිතයක් ගත කරන්නට දරන උත්සාහයක් බව. අද
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර
අරමුදල පිළිබඳව එතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන කරුණුවලින් ෙපනී
යන්ෙන්, පසු ගිය කාලෙය් තමන් කරපු පවු ෙසෝදා ගන්නට
උත්සාහයක් දරන බවයි. ශී ලංගමෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදෙල් රුපියල් මිලියන 3,000ක් අරෙගන, ඒ රුපියල්
මිලියන 3,000 තැන්පත් ෙනොකර විනාශ කරපු රජයක කැබිනට්
ඇමතිවරයකු හැටියටයි රනිල් විකමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමා එදා
කටයුතු කෙළේ කියන ටික අපට අමතක කරන්නට බැහැ. ඒ අවුරුදු
17ක එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලය තුළ ෙම් EPF අරමුදල
එෙලස ෙකොල්ල කෑම පිළිබඳව එක වචනයක් හැන්සාඩ් වාර්තාවට
එකතු කරපු නැති විපක්ෂ නායකවරෙයක් තමයි ඒ පවු ෙසෝදා
ගන්නට අද උත්සාහ කරන්ෙන් කියන ටික අපි මතක් කරන්නට
ඕනෑ. එදා රජෙය් ආයතනත්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතනත් ඒ
ෙකොල්ල කෑමට හසු වුණු බව අපි තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා.
ෙම් කියන ෙපෞද්ගලික අංශයට මහා ෙදොර විවර කරපු ගමන්
මඟ තුළ වුෙණ් ෙව්යන්ෙගොඩ කම්හල, කැලණිෙය් රබර් කම්හල,
තුල්හිරිෙය් ෙපෙහ කම්හල, සාලාව තුනී ලෑලි කර්මාන්තශාලාව,
ගිංෙතොට තුනී ලැලි කර්මාන්තශාලාව ඒ වාෙග්ම සිෙමන්ති
කර්මාන්තශාලා යනාදී සියල්ල විනාශ වීමයි. ෙම් රෙට් ෙද්ශීය
කර්මාන්ත විනාශ කරන්නට ඉතා පැහැදිලිව වගකිව යුතු
ඇමතිවරෙයක් ෙම් සභාව තුළ සිටිනවා නම්, 1977 සිට එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරයකු හැටියට
හිටපු රනිල් විකමසිංහ ඇමතිවරයාය කියන එක අපි මතක් කර
ෙදන්නට ඕනෑ. රෙට් කර්මාන්ත විකුණලා, විෙද්ශ ආනයනවලට
එෙසේ ෙදොර විවර කරලා, අද එයින් අප මුහුණ ෙදන අර්බුදය
පිළිබඳව අද තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරනවා. නමුත් ෙම් රජෙය්
මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
ගැන කථා කරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා කම්කරු
අමාත වරයා
හැටියට
ෙම්
අය
විකුණන්නට
හදපු,
ෙපෞද්ගලීකරණය කරපු ලංකා ෙසෝල්ට් ෙකොම්පැනිය ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදෙල් මුදල් ෙයොදලා භාර ගත්තා. ඒ තුළ ලංකා ෙසෝල්ට්
සමාගෙම් ලාභය ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් පතිලාභවලට
එකතු කරන්නට දරපු උත්සාහය ඉතා පැහැදිලියි. එහි වාර්තාව මා
සභාගත* කරනවා.
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පමණක් ෙනොව, ෙකරවලපිටිය
බලාගාරයට මැදිහත් ෙවලා ෙකරවලපිටිය බලාගාරයට සම්බන්ධව
ඇති කරපු බැඳුම්කරය නිසා අදත් සාමාන ෙපොලියට වඩා
සියයට 1කට වැඩි පමාණයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් අවස්ථාවක්
ඇති කර ගන්නට ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදලට හැකි
ෙවලා තිෙබනවාය කියන ටික අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙසේවා
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් වාෙග්ම ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල්ත් මුදල් ආෙයෝජනය සියයට 5කට පමණ සීමා කර
ෙගන තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා පැහැදිලිව සියයට 95ක්ම
රජෙය් සුරැකුම්පත්වල සහ රජෙය් ආෙයෝජනය කර තිෙබන බව

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

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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අපි මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ. සාමාන ෙසේවකයාෙග් දහදිය
මහන්සිෙයන් එකතු කරන ඒ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල, 1958
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් පනත යටෙත් ෙසේවාෙයෝජකයාෙග්
දායකත්වයත් සමඟ එකතු කරන මුදල ඉතා සුරක්ෂිතව මුදල්
මණ්ඩලය හා කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ නිෙයෝජනයත්
සමඟ පැහැදිලිව වගකීමකින් පාලනය කරනවාය කියන ටික
ඉතාම ඕනෑකමින් මතක් කරන්න ඕනෑ. යම් යම් අඩු පාඩු සිදු
ෙවලා ඇති. ඒවා විෙව්චනය කිරීම සාධාරණයි. යම් යම් ෙවනස්වීම්
ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විෙව්චනය
කිරීම සාධාරණයි. නමුත් එහි අරමුණ රජය, ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ සහ මුල
ආයතන
අපහසුතාවකට පත් කිරීම නම් එය සාධාරණ නැහැ කියන ටික
ඉතාම ඕනෑකමින් මතක් කරන්න ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිෙය්දී මැතිවරණයකට මුහුණ ෙදනවා
සබරගමු පළාෙත්, නැෙඟනහිර පළාෙත් සහ උතුරු මැද පළාෙත්.
මා හිතන හැටියට රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාත් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් සෙහෝදරවරුත් ගිහිල්ලා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන
ඒ ජනතාවට කියලා ඡන්ද එකතු කරයි. නමුත් අද අපි උතුරු
නැෙඟනහිර පෙද්ශවල ඊට වඩා ෙදයකට මුහුණ ෙදනවා. එහි
සංවර්ධනය පිළිබඳ කාරණයට, එහි නියඟය පිළිබඳ කාරණයට
රජය මැදිහත් ෙවලා මුහුණ ෙදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා ගැන
අද එක වචනයක් කිව්ෙව් නැහැ. ෙකොළඹ කුරුඳුවත්ෙත් ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන පමණයි රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට අද
රුදාව තිෙබන්ෙන් කියන ටික අපි මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. 1950
ගණන්වල ඉඳලා අරෙගන ආ මහා දැවැන්ත පගතිශීලි කියා දාමය
තුළ ඉතා පැහැදිලිව ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් රකින්න ෙම්
රජය හැටියට අපි අදත් කැප ෙවලා ඉන්නවාය කියන එක ඉතාම
ඕනෑකමින් මතක් කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙර්ස් කාර්
ගැන කිව්වා. ෙර්ස් කාර් ගැන කියන්ෙන් මඩ ගහන්න. කියන්න
ෙද්වල් නැති හින්දා මඩ ගහනවා. 2012.02.27 දින අංක 1747/1
දරන ෙමම නියමයට අදාළ අති විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනෙය්
උපෙල්ඛන Iහි 3 වන ෙකොන්ෙද්සිය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් කර
තිෙබනවා:
"කර්මාන්ත විෂය භාර ඇමතිවරයා විසින් නිර්ෙද්ශිත 30% කට ෙනොඅඩු
ෙද්ශීය එකතු කළ අගයක් සහිතව අළුත් වාහන උපාංග ෙයොදා ගනිමින්
ෙද්ශීයව එකළස් කළ / නිෂ්පාදිත වාහන. එෙහත් සංෙයෝජිත වර්ගීකරණ
සංෙක්තාංක 87.03ට අනුව, ෙමම නිදහස් කිරීම අයිතම (3)හි අදාළ
ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත් ව, III වැනි උප ෙල්ඛනෙයහි දැක්ෙවන සංෙයෝජිත
වර්ගීකරණ සංෙක්තාංක යටතට ගැෙනන වාහනවලට පමණක් අදාළ ෙව්."

ෙමහි කියන්ෙන් ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන වාහන ගැනයි;
පිට රටින් ෙගෙනන වාහන ගැන ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය
කරන වාහන සඳහා, එකතු කළ අගයක් සමඟ පිට රටින් ෙගෙනන
දෑවලට තමයි ෙමයින් සහනය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම
නැතිව ෙපට්ටියක දාලා ෙගෙනන ෙර්ස් කාර් එකට ලබා ෙදන
සහනයක් ෙනොෙවයි. එය ඉතා පැහැදිලියි. නමුත්, සංෙයෝජිත
වර්ගීකරණ සංෙක්තෙයහි -HS Code එෙකහි- සඳහන් කර
තිෙබනවා, "ස්ෙට්ෂන් වැගන් සහ ෙර්සිං කාර් ඇතුළුව, අවුරුදු
ෙදකකට වඩා ෙනොපැරණි ෙමෝටර් කාර්" කියලා. ඒ HS Code
එක. නමුත් ඒ HS Code එක යටත් ෙවන්ෙන් ෙම් තුන්වැනි
ෙකොන්ෙද්සියට. ඒ නිසා HS Code එක යටෙත් ෙගෙනන්ෙන්
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තශාලාවකට අවශ බඩුයි. ඒ
නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන්නට දරන උත්සාහය
ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලා, ඉදිරිෙය්දී මුහුණ ෙදන
මැතිවරණය තුළින් ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒත්තු ගන්වයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ෙනොමඟ යැව්වාට අද
ඒවා ජනතාව පිළිගන්ෙනත් නැහැ, ජාත න්තරය පිළිගන්ෙනත්
නැහැ.
ඒ ෙල්ඛන තුළින් අරමුදල පිළිබඳව IMF එකට වැරැදි
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාය කියලා අද තමුන්නාන්ෙසේලා
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කිව්වා. ජාත න්තර මූල අරමුදල ඔවුන්ෙග් පතිචාරය ලබා
ෙදන්ෙන්, ලංකාව වැනි රටක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලියවිල්ලක
අන්තර්ගතය පිළිබඳව පමණක් කරුණු සමීක්ෂණය ෙකොට
ෙනොෙවයි. එක් වතාවක් ෙනොෙවයි, ෙදවතාවක් ෙනොෙවයි, සමහර
අවුරුදුවල තුන් වතාවක් පැමිණ ෙම් රෙට් මූල පාලනය හා
ආර්ථිකෙය් ෙමෙහයුම පිළිබඳව පැහැදිලි නිගමනයකට ඇවිල්ලායි
අප කරන ඉල්ලීමට ඔවුන්ෙග් පතිචාරය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. අද
වන විට එම ණය මුදෙල් අවසාන වාරිකයටත් ගමන් කරන්නට
පුළුවන් මූල පාලනයක සහ ආර්ථිකෙය් ෙමෙහයුම පිළිබඳ
විශ්වාසයක් ජාත න්තර මූල අරමුදලට ඇති කරලා තිෙබනවා
පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත න්තර ණය ෙදන ආයතන මඟිනුත්, ඒ
වාෙග්ම ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සහ මූල පාලනය පිළිබඳ ජාත න්තර
මූල ආයතන මඟිනුත්, බැංකු මඟිනුත් විශ්වාසය පළ කරලා
තිෙබනවාය කියන ටික ඉතාම ඕනෑකමින් මතක් කරන්නට ඕනෑ.
මම ෙම් කියන්නට හැදුෙව් විෙශේෂෙයන්ම ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල, ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල, ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව්
බැංකු පද්ධතිෙය් ෙකොඳු නාරටිය වන ලංකා බැංකුව, මහජන
බැංකුව සහ ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව පිළිබඳවයි. ෙමම ආයතන
හා සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම තුළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට අවශ
ශක්තිය සහ පෙව්ගය ලබා දීමට අපට හැකි ෙවලා තිෙබනවාය
කියන එක ඉතාම ඕනෑකමින් මතක් කරන්නට ඕනෑ.
මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමම විවාදය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙනොමඟ යවන්නට දරන උත්සාහය නැති කරන්නට ඕනෑ. මම
උදාහරණ තුනයි ගත්ෙත්. තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්නා හැම
උත්සාහයකදීම වැරැදි චිතයක් මවා පාලා ඒක රටට කියන්නට
උත්සාහ දරනවා.
අවුරුදු දාහතකට පසුව ගිලිහුණු ඒ පාලනය නැවත ලබා
ගන්නට දරන උත්සාහය ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව මැතිවරණ
ගණනාවකදී පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා. පළාත් පාලන
මැතිවරණ, පළාත් සභා මැතිවරණ, මහ මැතිවරණ සහ
ජනාධිපතිවරණවලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ එහි නායකත්වය
ජනතාව පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතාවට ඇත්ත
කියන්ෙන් නැතිව, ඇත්ත වසන් කරන පතිපත්තිය තුළ තවත්
වටයකට ගමන් කරන තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ නිගමනය සහ ඒ
පතිඵලයම තමයි ජනතාව නැවතත් ඉෂ්ට කරන්ෙන් කියන ටික
ඉතාම ඕනෑකමින් මා මතක් කරන්නට කැමැතියි.
මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
නැහැ. ෙමතුමන්ලා හැම ෙව්ලාෙව්ම ඇවිල්ලා අභිෙයෝග කරනවා,
ෙමය නිවැරදි කරන්නය කියලා. නමුත් මා කියන්ෙන්, ෙම් කරුණු
ඉතා පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා කියන එකයි. විපක්ෂ
නායකතුමා මතු කළ කරුණුවලට පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දුන්නාට
පසුවත් නැවත වරක් රීති පශ්නයක් යටෙත් එතුමා කරුණු
ඉදිරිපත් කරමින් එම පශ්නය නැවතත් මතු කරන්නට උත්සාහ
කළා. ඒ නිසා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට ආරාධනාවක් කරනවා,
COPE එකට ඇවිල්ලා ෙම් ගැන පශ්න කරන්න කියා; උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ඇවිල්ලා ෙම් ගැන පශ්න කරන්නට පුළුවන්. ෙමය
හුදු පචාරය සඳහා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ ආයතන තුළින් ෙමය
පැහැදිලි කර ගැනීෙම් අවස්ථාව තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒවා ෙනොකර, පචාරය සඳහා පමණක් දරන ෙම්
උත්සාහය තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දරපු
උත්සාහෙය් අසාර්ථක භාවය තවදුරටත් ෙපන්නුම් කිරීමක්ය කියන
ටික මා මතක් කරන්නට කැමැතියි.
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් මහින්ද
චින්තන වැඩ පිළිෙවළ නිසා ෙද්ශීයව අප රට තුළ අද අලුත්
වාතාවරණයක් ඇති වී තිෙබනවා. අවුරුදු 30ක කාලයක් තිස්ෙසේ
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පැවැති ව සනයක් අවසන් කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දුන්
ෙම් නිදහස අපි තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් අගය කරන්නට ඕනෑ
කියලා මා හිතනවා. අද ෙම් රෙට් ඇති වී තිෙබන ෙම් අලුත්
වාතාවරණය තුළ ජාත න්තරය විසින් පකාශ නිකුත් කරන්නට
ෙමය අවස්ථාවක් කරෙගන තිෙබනවාය කියන ටිකත් ඉතාම
ඕනෑකමින් මා මතක් කරන්නට ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා
කියන්නට කැමැතියි, Ruchir Sharma විසින් "Breakout
Nations : In Pursuit of the Next Economic Miracles" කියන
Report එෙක් පැහැදිලිව Sri Lanka's Peace Dividend එක ගැන
සඳහන් කර තිෙබන බව. He states, I quote:
“I first visited Sri Lanka in 1997, shortly after a rebel bombing of
the central bank headquarters had thrown the financial system into
chaos. Military checkpoints made travelling around the capital City of
Colombo rather punishing, but the overwhelming impression was of an
utterly charming island and talented people trapped inside a seemingly
endless civil war.”

He further states, I quote:
“The civil war is over, the process of healing is under way, and
there is every chance that Sri Lanka will again become a breakout
nation. Despite slowing sharply during the war years, the economy
continued to grow at an average pace of nearly 5 per cent.
The economy was running on one engine - the prosperous Western
Province where Colombo is located, and where the well-educated young
population was producing strong growth in industries and services.”

එහි අවසානෙය් දී ඔහු පැහැදිලිව අෙප් රට ගැන අලුත්
විශ්වාසයක් මතු කරනවා. එහි පැහැදිලිව ෙමෙසේ සඳහන් වනවා. I
quote:
“Sri Lanka could be the country to move the region towards a new
trade regime. Ignoring the lingering fears of Indian domination, the
Government is proposing a grand deal that could unlock trade with
India and provide a huge boost to the economy.
The opposition comes from Sri Lankan businessmen fearful of
Indian competition.”

Then, he further goes on to state, I quote:
“At peace, Sri Lanka finds itself in a very strong position, courted
by both of Asia’s emerging giants. There is some risk that the peace
dividend could prove fleeting: the USAID study found that 40 per cent
of nations that end a civil war will revert to
violence within a decade. There is a strong case to be made,
however, that Sri Lanka’s peace will hold.”

අද ජාත න්තරය කියන්ෙන් ෙමයයි. රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා කියන ෙදය ෙනොෙවයි, අද ජාත න්තරය ලංකාව ගැන
කියන ෙද්වල්වලින් ෙකොටසක් - Ruchir Sharmaෙග් එකී
වාර්තාව- පමණක් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙම් ගමන පිළිබඳව විශ්වාසය ජාත න්තරය තුළත්, ෙම්
කලාපය තුළත් අද ඇති වී තිෙබනවා. ශී ලංකාව - ෙම් ෙක්න්දීය
දිවයින - ෙම් කලාපෙය් ඉතා වැදගත්ම ෙක්න්දීය ආර්ථිකයක්
තිෙබන රට බවට පත් වීමත්, ඒ තුළ ෙම් කලාපෙය් ෙක්න්දීය බඩු
හුවමාරුව ෙමන්ම, මුල ෙක්න්දය බවට පත්වීමත් පිළිබඳව ඉදිරි
අනාගතය ගැන ඉඟියක් තමයි ෙමහි පැහැදිලිව සඳහන් වන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා රජය කියන ෙද් පිළිගන්ෙන් නැත්නම්,
ජාත න්තරය කියන ෙද්, ෙම් කලාපය කියන ෙද්, මුල ක්ෙෂේතය
කියන ෙද් අහලා, ෙම් දරන උත්සාහය නතර කරන්න.
වස, විෂ පැතිරවීම, අසත සහ ෙනොමඟ යැවීම නතර කරලා,
වර්ග සැතපුම් 25,000ක් තුළ ජීවත් වන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්
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කියන ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් ආර්ථිකයත්, ජන ජීවිතයත්
නංවන්නට ෙම් රජය දරන උත්සාහයට එකතු ෙවලා ඒ ගමෙන්
පතිලාභ අනාගත පරපුරට ලබා ෙදන්නට පුළුවන් අවස්ථාව බවට
පරිවර්තනය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වගකීම ඉෂ්ට
කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඩ ෙවනවා. ෙමයට
සහභාගි වුණු සියලු ෙදනාටම අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද වාර්තාව :

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட அறிக்ைக :
Report tabled:

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත :
නිෙයෝගය
த்திைரத் தீர்ைவ (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டம்: கட்டைள

STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT :
ORDER
I
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, on behalf of the Hon. Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I move,
"That the Report of the Standing Committee be accepted."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I move,
"That the Bill, as amended, be now read the Third time."

“That the Order made by the President under Section 5 of the
Stamp Duty (Special Provisions) Act, No. 12 of 2006 read
with Article 44 (2) of the Constitution relating to Stamp Duty
and published in the Gazette Extraordinary
No. 1752/17 of April 04th, 2012, which was presented on
19.06.2012, be approved.
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம்
ைறயாக
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

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

II
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, on behalf of the Hon. Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
“That the Order made by the President under Section 5 of the
Stamp Duty (Special Provisions) Act, No. 12 of 2006 read with
Article 44 (2) of the Constitution relating to Stamp Duty and
published in the Gazette Extraordinary
No. 1757/4 of May 09th, 2012, which was presented on
19.06.2012, be approved.

පිය දසුන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත
பிய தசுன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

PIYA DASUNA FOUNDATION (INCORPORATION)
BILL
පනත් ෙකටුම්පත (ස්ථාවර කාරක සභාෙවහි දී) සංෙශෝධනය
කළ ආකාරෙයන් සලකා බැලීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.
[நிைலக் கு வில்] தி த்தப்பட்டவா , சட்ட லத்ைதப் பாிசீ த்தற்
கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .

Order for consideration of Bill, as amended (in the Standing

Committee), read.

(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ආචාර්ය මාලිනී ෙෆොන්ෙසේකා පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
கலாநிதி மா னி ெபான்ேசகா மன்றம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
(DR.) MALANI FONSEKA FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL
පනත් ෙකටුම්පත (ස්ථාවර කාරක සභාෙවහි දී) සංෙශෝධනය කළ
ආකාරෙයන් සලකා බැලීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

[நிைலக் கு வில்] தி த்தப்பட்டவா , சட்ட லத்ைதப் பாிசீ த்
தற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for consideration of Bill, as amended (in the Standing
Committee), read.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I move,
"That the Report of the Standing Committee be
accepted."
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
வினா வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question put, and agreed to.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I move,
"That the Bill, as amended, be now read the Third time."
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පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம்
ைறயாக
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන්
කල් තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon.
Gayantha Karunatileka. Before he starts, will an Hon.
Member propose the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take
the Chair?
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம்.
அஸ்வர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

ෙඩංගු මර්දනයට ජාතික වැඩ පිළිෙවළක්

ெடங்கு ஒழிப் க்கான ேதசிய ேவைலத்திட்டம்
NATIONAL PROGRAMME FOR DENGUE ERADICATION

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා
ඉදිරිපත් කරනවා:
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"අද ෙවද්දී ෙඩංගු වසංගතය අප රෙට් ජාතික පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා.
ෙම් ෙවද්දී දහස් සංඛ ාත පිරිසක් ඊට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ව සනය
පාලනය කරන්න ජාතික වශෙයන් පාෙයෝගික වැඩ පිළිෙවළක් තවදුරටත්
දියත් කිරීෙම් අවධානය ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙඩංගු වසංගතය අද ෙවද්දී
අෙප් රට මුහුණ දීලා තිෙබන පබලම අර්බුදයක් බවට පත් වී
තිෙබනවා. ෙම් වසෙර් ගත ෙවච්ච මාස කිහිපය ඇතුළත සියයකට
ආසන්න පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණු බවත් වාර්තා ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 15,000ක් පමණ
ෙඩංගු උවදුර නිසා ෙරෝගී තත්ත්වයටත් පත් ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් අධික ජනගහනයක් ෙවෙසන බස්නාහිර
පළාෙත් පධාන වශෙයන්ම ෙම් තත්ත්වය දකින්න තිෙබනවා.
ෙඩංගු ව සනයට ෙගොදුරු ෙවච්ච සමස්ත අගෙයන් සියයට 50ක්ම
වාර්තා වන්ෙන් බස්නාහිර පළාෙතන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, දිස්තික්කයක් විධියට ගත්ෙතොත් ෙකොළඹ දිස්තික්කය
තමයි ෙම් ෙඩංගු ව සනෙය් පධානම ෙගොදුර බවට පත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. වසංගත ෙරෝග විද ා ඒකකෙය් වාර්තා අනුව ෙම්
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය්දී ෙරෝගීන් 3,986ක් වාර්තා වුණා. ඒක
ෙපබරවාරි මාසෙය් දී 3,145ක්ද, මාර්තු මාසෙය් දී 2,628ක්ද,
අෙපේල් මාසෙය් දී 1,758ක්ද ආදී වශෙයන් වාර්තා ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංඛ ාත්මකව ෙමෙහම වාර්තා
වුණාට, මීට වැඩි අගයක් ෙවන්නත් පුළුවන් බවයි ෙසෞඛ
බලධාරින්ෙග් අදහස ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මහජන ෙසෞඛ
පරීක්ෂකවරුන් මඟිනුත් රාජ හා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් මඟිනුත්
නිසි පරිදි ෙම් දත්ත පකාශයට පත් වුෙණ් නැහැ. එම නිසා ෙම්
සංඛ ාවලටත් වඩා ෙම් ෙඛ්දවාචකය දරුණුයි කියන එක
ඔබතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ෙම්
ෙඛ්දවාචකය
සම්බන්ධෙයන් වර්ෂයකට සැරයක් නින්ෙදන් ඇහැරිලා වැඩ
කරනවා වාෙග් පියවර අර ෙගන කවදාවත් ෙම් ව සනය පාලනය
කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකා, ෙපොලිස් පරිසර ඒකක,
ෙනොෙයක් මට්ටෙම් පජා සංවිධාන තිබුණත් මාරාන්තික ෙඩංගු
මර්දනය සඳහා ඒ යන්තණෙය් පබල අඩු පාඩුකම් තවමත් අපට
දකින්නට තිෙබනවා.
රාජ ආයතන හා ෙවනත් අමාත ාංශ ෙම් සම්බන්ධෙයන්
දක්වන මැදිහත්වීම් හරිහැටි කරන්ෙන් නැති බවට පසු ගිය
දවස්වල අෙප් ෙසෞඛ ඇමතිතුමා ෙචෝදනා මුඛෙයන් කථා කරලා
තිබුණා අපි දැක්කා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
යන්තණය හරියාකාරව කියාත්මක ෙනොවන බවට අෙප්
ඇමතිතුමාෙග් ෙම් පකාශයම පබල සාක්ෂියක් වනවා. නිසි
පාෙයෝගික වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොමැති වුවෙහොත් අෙප් රෙට්
මාරාන්තික ෙඩංගු උවදුරත් අර පසු ගිය කාලෙය් පැවැති එල්ටීටීඊ
තස්තවාදය වාෙග්ම බිහිසුණු ෙඛ්දවාචකයක් ෙලස දකින්න
ලැෙබ්වි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන ෙකොට ෙඩංගු උවදුර
නිසා මිය ගිය ශී ලාංකීය පුරවැසියන් අතර සමහර පවුල්වල එකම
කුඩා දරුවාත් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා අපි දකිනවා. ෙම් ෙඩංගු
උවදුර නිසා අෙප් රෙට් මල් කැකුළු වැනි සුරතල් වයෙසේ දරුවන්
රාශියක් නැති වුණා. ෙඩංගු උවදුර නිසා දූ දරුවන් තනි කරලා
සමහර මව්වරු, පියවරු මරු තුරුලට ගියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙරෝගයක් උත්සන්න වුණාට
පස්ෙසේ පියවර ගන්නවාය කියන්ෙන් හරියට අර අශ්වයා පැන්නාට
පස්ෙසේ ඉස්තාලය වහනවා වාෙග් වැඩක්. අපි අහලා තිෙබනවා,
ෙඩංගු වසංගතය මුළුමනින්ම පරාජය කෙළේ කියුබාෙව් බව. මීට
දශක කිහිපයකට කලින් කියුබාෙව් ෙඩංගු ෙරෝගින් පමාණය
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සංඛ ාත්මකව ඉහළ යන ආකාරය ගැන වාර්තා ෙවද්දී කියුබානු
නායක ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් පකාශයට පත්
කරලා, ෙඩංගු ව සනයට එෙරහිව මුළු මහත් ජනතාවම දැනුවත්
කරලා, ඔවුන්ව ෙපළ ගස්වා එදා කියුබාව ඒ උවදුෙරන් ජය
ගත්තාය කියලා අපි හැම ෙදනාම අහලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දකිනවා, ලංකාව තුළ ෙම්
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් වැඩසටහන් කියාත්මක වනවාය කියලා.
කිසිම ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැයි කියලා ෙචෝදනා මුඛෙයන්ම
කථා කරන්න මා කැමැති නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් දිනවල පාසල්
දරුවන් ඉලක්ක කර ෙගන වැඩ පිළිෙවළක් දියත් වනවා. ඒක
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. නමුත් ෙම් උවදුර පිළිබඳව දිනකට, දින
ෙදකකට පමණක් පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම පමාණවත්
නැහැයි කියන එකයි මෙග් අදහස. ෙම් වාෙග් ව සනයක් පිළිබඳව
නිසි අවෙබෝධයක් ඇති කරන්නට නම් පාසල් විෂය මාලාවටත් යම්
යම් කාරණා ඇතුළත් විය යුතුයි. ඒක කාෙලෝචිත පියවරක් වන්න
පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන ෙකොට ඇති නැති,
දුප්පත් ෙපොෙහොසත්, පක්ෂ විපක්ෂ කිසිදු ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලු
ෙදනාම ෙම් මාරාන්තික ෙඩංගු ව සනෙය් ෙගොදුරක් බවට පත්
ෙවමින් පවතිනවා. පසු ගිය කාලෙය්ම මාධ වාර්තා කළා,
දිවයිෙන් ෙබොෙහෝ ෙරෝහල් ෙඩංගු ෙරෝගින්ෙගන් පිරී ඉතිරී තිෙබන
ආකාරය ගැන. සමහර ෙරෝහල්වල පමාණවත් පහසුකම්
ෙනොමැතිවීම පිළිබඳවත් දිගින් දිගටම මාධ විසින් වාර්තා කරනු
ලැබුවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කියන්ෙන් posters,
banners, cut-outsවලින්, ඒ වාෙග්ම රූපවාහිනී කැමරා ඉදිරිපිට
කරන වැඩ පිළිෙවළවල්වලින් පමණක් ෙමම ව සනය පාලනය
කරන්න හැකි වන්ෙන් නැහැයි කියලායි. ෙම් උවදුරින් මිෙදන්න
පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව මුළු මහත් ජනතාවම සම්බන්ධ
කර ගන්නා වගකීම්සහගත යන්තණයක් කඩිනමින් කියාත්මක
කිරීම අවශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ආගමික නායකයින්,
ෙද්ශපාලන පක්ෂ, සමාජ කියාකාරකයින් ඇතුළු විවිධ තරාතිරෙම්
ෙකොටස්, ෙපෞද්ගලික අංශය, රාජ අංශය, විශ්වවිද ාල පජාව,
පාසල් දරුවන්, ජනමාධ ඇතුළු ෙම් සියලු ෙදනාෙගන්ම
සැදුම්ලත් දැවැන්ත යන්තණයක අවශ තාව අපි දකිනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ජනතා මැසිවිලිවලට රජය කඩිනමින් පිළිතුරක්
ලබා දීමත් අවශ වී තිෙබනවා.
ෙම් අර්බුදය සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ පළාත් පාලන
ආයතනවලට තිෙබන වගකීම් සහගත බව හා එම උවදුර පාලනය
කළ යුතුයි යන හැඟීම පමාණවත් නැති බව පැහැදිලිව දකින්න
තිෙබනවා. ෙම් ව සනය පාලනය කරන්න වැඩි වග කීමක් පැවරී
තිෙබන පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන නිෙයෝජිතයින් දැනුවත්
කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙක්වල් කළ යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි වරින් වර දකිනවා ෙඩංගු
ඇතුළු අෙනකුත් ෙසෞඛ මය ගැටලු ඇති වන එක වළක්වන්නට
ෙබොෙහොම මන්දගාමීව හා උදාසීනව කටයුතු කරන පළාත් පාලන
ආයතන, ඒවාෙය් පධානීන් හා නිෙයෝජිතයින් සම්බන්ධෙයන්
විනයානුකූල පියවර ගන්නා බව කීවත් ඒවා පාෙයෝගිකව කියාවට
නැඟිලා නැහැයි කියන එක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට මතකයි ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ෙසෞඛ ඇමති
අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් ෙම්වා ගැන කියලා තිබුණා.
නමුත් ඒවා කිව්වා වාෙග් සිදු වුෙණ් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙබොෙහෝ
වැඩ වාෙග්ම ඒවාත් වචනවලට පමණයි සීමා වුෙණ්. මූලාසනාරූඪ
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ගරු මන්තීතුමනි, යම් කිසි ආකාරයකට විනයානුකූල පියවර
ගත්තා නම් වගකීම් සහගත බව පිළිබඳ හැඟීම් මීට වඩා වැඩි
ෙව්ගෙයන් සන්නිෙව්දනය ෙවන්න තිබුණා කියන එක අපි විශ්වාස
කරනවා.
ෙඩංගු මර්දන පියවරක් ෙලස කැලණිය පෙද්ශෙය් රාජ
ෙසේවකෙයකු එක්තරා වග කිව යුතු පුද්ගලෙයකු විසින් ගස්
බඳිනවා වරක් අපි දැක්කා. ඒ රාජ ෙසේවකයා ගස් බැඳීම හරහා
ආණ්ඩුවට බරපතළ විෙව්චනයක් එල්ල වුණා. හැබැයි රාජ
ෙසේවකෙයකු ගස් බැඳලා ෙම් වාෙග් ව සනයක් නවත්වන්නට
බැරි බව අද වන විට කුඩා දරුෙවකු වුණත් පිළිගන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන ආයතනවල
නිෙයෝජිතයින් ගැන මීට වඩා දැඩි පියවර ගත්තා නම් ෙබොෙහොම
වටිනවා කියලා අපි කල්පනා කරනවා.
දරුවන්ෙග් ෙහට දවස ගැන කල්පනා කරද්දීත්, ෙසෞඛ
නිර්ණායක අතින් ලංකාව සිටිනවා යැයි කියන ඉහළ මට්ටම් ගැන
හිතද්දීත් ෙම් උවදුර පාලනය කරන්න, මර්දනය කරන්න ගනු
ලබන වැඩ පිළිෙවළවල් මීට වඩා ෙබොෙහෝ ෙසයින් පාෙයෝගික
විය යුතුයි කියන එකයි අෙප් අදහස. එෙහම ෙනොවුෙණොත් අෙප්
රෙට් තවත් විශාල පිරිසකට ෙම් ෙඩංගු උවදුරට ෙගොදුරු වීෙම්
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට මුහුණ දීමට සිදු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011 වර්ෂෙය්දී 28,437ක්
පමණ ලාංකිකයින් ෙම් ෙඩංගු වසංගතයට ෙගොදුරු වුණා. ඒ
වසෙර්දී පමණක් 185ක් අෙප් රෙට් ජනතාව ෙඩංගු ෙරෝගය නිසා
මිය ගියා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ව සනයට ෙගොදුරු වුණු පිරිස
මුදා ගන්නට අපට ඉඩකඩ තිබුණා කියලා අපි තරෙය් විශ්වාස
කරනවා. ෙඩංගු මර්දනය මීට වඩා ශක්තිමත් හා පාෙයෝගික වුණා
නම් ෙම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ෙම් තරම් දුර දිග යන එක අපට
වළක්වා ගන්නට තිබුණා. ඒ නිසා ෙම්ක සම්බන්ධෙයන් හුදු
පචාරාත්මක වැඩ පිළිෙවළකට පමණක් ෙකොටු ෙනොවිය යුතුයි
කියා මා විශ්වාස කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්ම ෙඩංගු
මර්දනයට කියුබාෙවන් ආධාර හා උපෙදස් ලබා ගන්නා බව
පැවසුවත් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඒ වචන තරම් ෙව්ගවත්ව කියාත්මක
ෙනොවීම ඇත්ත වශෙයන්ම කනගාටුවට කරුණක්. නිසි ෙවලාවට
හරියට තීන්දු තීරණ ෙනොගැනීෙම් ෙහේතුව නිසා නියෙපොත්ෙතන්
කඩන්නට තිබුණු ෙදයක් දැන් ෙපොෙරොව භාවිත කරන තැනට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා රජය මීට වඩා කියාත්මක ෙවලා, රටක්
විධියට මුළුමහත් සමාජෙය්ම අවධානය ෙම් ෙවනුෙවන් ෙයොමු
කිරීම දැන්වත් තව ටිකක් කඩිනම් කරලා, ෙම් ව සනෙය් තිෙබන
භයානක තත්ත්වය වටහා ෙගන කටයුතු කිරීම අතිශයින්ම වැදගත්
වනවා කියලා අපි කල්පනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කළ යුත්ෙත් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අවෙබෝධයක් ඇති විෙශේෂඥ කණ්ඩායම් එක් කර
ෙගන, නිලධාරිවාදයට යට ෙනොවී -මම විශ්වාස කරනවා අෙප්
ෙසෞඛ ඇමතිතුමා නිලධාරිවාදයට යට වන ෙකෙනකු ෙනොවන
බව- මුළුමහත් ජනතාවම එකතු කර ෙගන, ක්ෂණිකව පාෙයෝගික
වැඩ පිළිෙවළකට යන එකයි. ෙමොන වැඩසටහනක් කියාත්මක
කළත් වැඩක් නැහැ ඒක පාෙයෝගික නැත්නම්. ෙමහිදී ජනතාවට
පැවෙරන වගකීම් ගැන දැනුවත් කරන එක, ඔවුන් තුළ
උනන්දුවක් ඇති කරවන්න කටයුතු කරන එක දුෂ්කර කාර්යයක්
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කළ හැකි බව අපි තරෙය් විශ්වාස
කරනවා.
ෙහට අනිද්දා පළාත් සභා ඡන්දයක් එනවා. අපිට මතකයි, පසු
ගිය පළාත් සභා ඡන්දය ෙවලාෙව්දීත් අපි ෙම්වා ගැන කථා කළ
බව. එතෙකොට හිටපු ෙසෞඛ ඇමතිතුමා අපට උත්තරයක් දීලා
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කිව්වා, "පභාකරන් ඉවර කරපු අපට ෙඩංගු මදුරුවාත් මහ
කජ්ජක්ද" කියලා. ඒ විධියට "කජ්ජක්ද" කියලා කියපු එතුමා
වාෙග් ෙකෙනකුෙගන් උපෙදසුත් ගත්තා නම් ෙහොඳයි කියලා මම
හිතනවා. ඒ කියාව ඒ තරම් අමාරු වන එකක් නැහැ කියලා අපි
දැඩි ෙලස විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා වැදගත් වන්ෙන් සද්භාවයයි.
ඒ ගැන අවදි ෙවන්නට ඕනෑ කාලය දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
ෙම්ෙක් බරපතළකම සුළුපටු ෙකොට සලකලා, ෙනොෙයක්
ෙනොෙයක් විෙව්චන එෙහට ෙමෙහට එල්ල කර ගනිමින් එය
යටපත් කරන්නට පුළුවන් කාලයකට ෙනොෙවයි අපි දැන් ඇවිත්
තිෙබන්ෙන්. අනාගතෙය්දී තවත් විශාල පිරිසක් ෙම් ව සනෙය්
ෙගොදුරක් බවට පත් කරන්නට කටයුතු ෙනොකර වහාම රජය
හැටියටත්, අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා පජාව හැටියටත්
පාෙයෝගික වැඩ පිළිෙවළකට යා යුතු තැනට අපි දැන් ඇවිත්
තිෙබනවා.
ඒ නිසා ෙම් උවදුර අපි සුළුපටු ෙකොට සලකන්ෙන් නැතුව අෙප්
රෙට් නැති ෙවච්ච ජීවිත ගැන කල්පනා කරලා, ෙරෝගී ෙවච්ච ජීවිත
ගැන කල්පනා කරලා, අද වන ෙකොට හැම තැනම ෙම් තත්ත්වය
නිසා විශාල භයංකාර තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා
කියන එක විශ්වාස කරලා, අපි ක්ෂණිකව ගත යුතු පාෙයෝගික
විසඳුම්වලට මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියන එක ෙම්
සභාවට ෙයෝජනා කරමින්, ෙම් පිළිබඳව අදහස් ස්වල්පයක් පකාශ
කරන්න මට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවමින්, අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් අදහස් පකාශ
කිරීමට ඉඩකඩ සලසා ෙදමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්ෙන් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා.
ඊට පථම කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා
ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ෙසෞඛ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - சுகாதார அைமச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා
දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair,
and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලීනව ෙබොෙහොම වැදගත්
වන, ෙම් දිනවල ෙම් රෙට් ෙදමව්පියන් මහත් ෙලස බියපත් කර
තිෙබන, ෙම් දිනවල තමන්ට වැලෙඳේ ෙදෝ, මෙග් දරුවාට වැලෙඳේ
ෙදෝ, මෙග් අසල්වැසියාට වැලෙඳේ ෙදෝ කියා වැඩිහිටියන් කල්පනා
කරමින් සිටින ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳව ෙම් ෙගෞරවණීය සභාෙව්
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අවධානය ෙයොමු කිරීම ගැන ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් එතුමාෙග් ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා.
ෙමය ඉතාම බරපතළ, සංෙව්දී පශ්නයක්. එතුමා කියපු කරුණු මම
නැවත නැවත කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම ගරු
ෙසෞඛ ඇමතිතුමාෙගන් එක වැදගත් පශ්නයකට පිළිතුරක්
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙම් ෙඩංගු උණ ෙරෝගී තත්ත්වය ඇති වුණාට
පස්ෙසේ ඒ ෙඩංගු උණ ෙරෝගී තත්ත්වය සඳහා නිශ්චිත පතිකාරයක්
-එම ෙරෝගයටම ෙවන් වූ පතිකාරයක්- ෛවද විද ානුකූලව
ඇත්ෙත් නැති බවයි ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලීෙම්දී ෙපනී යන්ෙන්.
නමුත් අපට ෙපෙනනවා, ෙම් ෙඩංගු ෙරෝගය ෙම් රෙට් තිෙබන
වසංගත ෙරෝගවලින් ඉතා බරපතළ, ඒ වාෙග්ම වැඩි අවධානයක්
ෙයොමු වන, වැඩිම මරණ පමාණයක් සඳහා දායක වන ෙරෝගී
තත්ත්වයක් බව.
යුෙරෝපෙය් රටවල ෙම් ෙරෝගී තත්ත්වය තිෙබන බවට
ෙතොරතුරු නැහැ. ෙම් ෙරෝගී තත්ත්වෙයන් වැඩිපුරම පීඩා
විඳින්ෙන් ලතින් ඇෙමරිකාෙව් සමහර රටවල්, ඉන්දුනීසියාෙව් සහ
ඕස්ෙට්ලියාෙව් යම් පෙද්ශ, ශී ලංකාව සහ ඉන්දියාෙව් ඇතැම්
පෙද්ශයි. යුෙරෝපෙය් ෙමම ෙරෝගී තත්ත්වය නැති නිසාෙදෝ ෙඩංගු
ෙරෝගය වැලඳුණු පසු පතිකාර ෙසොයා ගැනීම සඳහා වූ පර්ෙය්ෂණ
පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු වීමක් ෙනොමැති බව ඒ ගැන අධ යනය
කිරීෙම්දී අපට ෙපනී යනවා. දැන් යුෙරෝපෙය් ඖෂධ
නිෂ්පාදකෙයෝ ව ාපාරික අරමුණකින් ෙම් ෙරෝගය සඳහා ඖෂධ
නිෂ්පාදනය කිරීෙම් ෙපලඹවීමක් නැත්නම්, ඇෙමරිකා එක්සත්
ජනපදය, ජපානය වැනි රටවල් ෙම් ෙරෝගය සඳහා පතිකාර ෙසොයා
ගැනීම උෙදසා පර්ෙය්ෂණ සඳහා ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නැත්නම්
අපට ෙමම ෙරෝගය වැළැක්වීම සඳහා සහ වැලඳුණු ෙරෝගීන්ට
පතිකාර කිරීම සඳහා වූ කමෙව්දයන් සහ ඖෂධ පිළිබඳ
පර්ෙය්ෂණ කිරීමට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, පසු ගිය කාලය
තුළ ෙඩංගු මර්දනය පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ කිරීම සඳහා ශී ලංකා
ජනරජය ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද, 2012
වසෙර් ෙඩංගු වසංගතය මර්දනය කිරීම සඳහා පර්ෙය්ෂණ කිරීම
සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද කියලා. ඒ
වාෙග්ම ෙමය දිගු කාලීන අභිෙයෝගයක්. ඒ නිසා ඉදිරි වසෙර් සිට
ෙකොපමණ මුදලක් ශී ලංකාෙව් ජනරජය පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙවන්
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද කියන කාරණය පිළිබඳවත්
ගරු ෙසෞඛ ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.
එක අතකින් ෙමය වසංගතයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
අපට අසන්නට ලැබුණා, ෙඩංගු මදුරුවා එන්න එන්න ශක්තිමත්
වනවා, සම්පදායානුකූල මදුරු මර්දන රසායනයන්ට ගැළෙපන
ආකාරයට ඔවුන්ෙග් ජීවන සැලැස්ම හදා ගන්නවා කියලා. එෙහම
නම් අෙප් රෙට් ෙද්ශගුණයට, අෙප් රෙට් තත්ත්වයට ගැළෙපන
විධියට, අෙප් රටට ගැළෙපන විධියට හැෙදමින් ඉන්න ෙම් ෙඩංගු
මදුරුවාට පහර එල්ල කරන්න පුළුවන් ආකාරෙය් විෙශේෂිත
ඖෂධයක් අපි නිෂ්පාදනය කර ගත යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය් කිව්වා, කියුබාව
ෙඩංගු මර්දනය අතින් සාර්ථක වුෙණ් අර BTI bacteria නිසා
කියලා. අපි ෙබොෙහොම උද්දාමෙයන් "හරි අවුලක් නැහැ, ෙමන්න
ෙබෙහත හම්බ වුණා, කියුබාව සාර්ථක වුෙණ් ෙම්ක නිසා, අපි
ෙම්ක පාවිච්චි කරමු" කියලා එකඟ වුණා. ඒවා ෙගන්වන බව
කිව්වා; ෙගන්වන්න පමාද වන බව කිව්වා; ළඟ ළඟම එන බව
කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ඔබතුමාත්, මමත්
නිෙයෝජනය කරන බණ්ඩාරගම නම් BTI bacteria පාවිච්චි
ෙවන්ෙන් නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ, ලංකාෙව් ෙකොෙහේ හරි ෙම්
BTI bacteria පාවිච්චි ෙවනවාද කියලා. BTI bacteria සුදුසු
නැත්නම්, ලංකාෙව් තත්ත්වයට ගැළෙපන්ෙන් නැත්නම් ඒක
ෙවනම කථාවක්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

හැබැයි එෙහමනම් ගරු ෙසෞඛ ඇමතිතුමනි, ලංකාෙව්
පරිසරයට ගැළෙපමින් ඉන්න ෙම් ෙඩංගු මදුරුවා මර්දනය කිරීම
සඳහා ශී ලංකාෙව් ජන රජය පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙකොපමණ මුදලක්
වැය කරලා තිෙබනවාද? එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙඩංගු ෙරෝගය
සෑදුණු ෙරෝගීන්ට පතිකාර කිරීම සඳහා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්,
විෙද්ශීය ඖෂධ සමාගම් මුදල් ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නැත්නම්
කුඩා රටක් වුවත්, රටක් හැටියට ෙහෝ අප සමඟ සබඳතා ඇති කර
ගන්න පුළුවන් ෙම් පශ්නයට මුහුණ දීපු රාජ යන් සමඟ එකතු
ෙවලා -ඒකාබද්ධ ෙවලා- ෙහෝ ෙඩංගු ෙරෝගෙයන් ඇති වන
තත්ත්වයන්ට පතිකාර කිරීම සඳහා අලුත් පතිකාර කම ෙසොයා
ගන්න, ඖෂධ ෙසොයා ගන්න අපට සිද්ධ වනවා.
කරුණාකරලා කියන්න, ෙඩංගු ෙරෝගය ආශිත පර්ෙය්ෂණ
සඳහා ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් කරලා
තිෙබනවාද කියලා. ෙඩංගු ෙරෝගය සඳහා පර්ෙය්ෂණ කිරීමට මුදල්
ෙවන් කරලා නැත්නම්, ෙඩංගු ෙරෝගය සෑදුණු ෙරෝගීන්ට පතිකාර
කිරීම සඳහා ගැළෙපන ඖෂධ ෙසොයා ගැනීම සඳහා
පර්ෙය්ෂණවලට මුදල් ෙවන් කරලා නැත්නම් එෙහනම් ෙම්
ආණ්ඩුවට ෙඩංගු මර්දනය කිරීම සඳහා අවශ කරන දිගු කාලීන
දැක්මක්, වැඩ පිළිෙවළක්, දර්ශනයක් නැහැයි කියන
කනගාටුදායක නිගමනයට එළෙඹන්න අපට සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා
ෙම් සඳහා ශුභවාදි පිළිතුරක් අෙප්ක්ෂාෙවන් මම නතර වනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Sir, I should, at the outset, say that the Government is
totally committed to eradicate this epidemic disease. It is
clearly manifested through the efforts taken by our
Minister in charge of health, the Hon. Maithripala
Sirisena, his able medical team, his Secretary and the
other staff of the Ministry. All those in the hospitals
throughout the Island are working around the clock in
order to see that the nation is rid of this worst epidemic.
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බලකායක් ද පිහිටුවා ඇති බව අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒක අපි
පශංසා මුඛෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී සඳහන් කළ යුතුයි. ෙම් වසෙර්
මුල් හය මාසය තුළ වාර්තා වී ඇති ෙඩංගු ෙරෝගීන් සංඛ ාව පසු
ගිය වසෙර් මුල් හය මාසය ෙමන් ෙදගුණයක්. ෙඩංගු මදුරුවා
මර්දනය කිරීමට කියාත්මක කර ඇති වැඩසටහන්වලින් කිසිදු
පෙයෝජනයක් නැති බව ෙකොළඹ මහ ෙරෝහෙල් වසංගත ෙරෝග
අංශෙය් පධාන වසංගත ෙරෝග විද ාඥ ෛවද පබා පලිහවඩන
මහත්මිය වෙරක පවසා තිෙබනවා. නමුත් එතුමිය එතුමියෙග් ඒ
සංකල්පය දැන් ෙවනස් කර ෙගන ඇතැයි සිතනවා. ෙඩංගු මර්දන
දීප ව ාප්ත වැඩසටහන ගරු ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්
විධිමත් ෙලස දියත් කර තිෙබනවා.

Now, let us analyse the dengue update. During the last
six months of this year, 12,454 suspected dengue cases
and 75 deaths have been reported to the Epidemiology
Unit from all over the Island. Approximately, 49.79 per
cent of dengue cases were reported from the Western
Province. The highest number of dengue cases were
reported during the month of January. The situation
warrants regular removal of possible mosquito breeding
sites from the environment. It is also important to receive
medical attention in the event of fever by day three of the
illness.
Three factors must join together in order to eradicate
this epidemic disease. They are, the Ministry of Health,
the Ministry of Environment and the people themselves.
Now, see what is happening? People must be careful for
their own health. The Government, the Urban
Development Authority and Mr. Gotabhaya Rajapaksa
can warn the people, can ask them to keep the city, the
environment and their gardens clean but if the people are
not adhering to such appeals, what can the Ministry or the
Government do? So, the people themselves must learn to
protect their environment, their children and their
households as they do in Singapore and Malaysia.
The Sri Lanka Public Health Inspectors' Association
has taken legal action against 5,000 individuals who
failed to keep their surroundings clean, thus paving the
way for dengue mosquito breeding during the last six
months. I think it is a very dangerous trend. Let the
people know this.

His Excellency the President himself has shown a very
keen interest in this matter because he wants to have a
healthy and vibrant nation and also a generation of
children who would grow up in an environment free of
epidemic diseases.

ෙම් ගැන ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙද් උෙද් සවස
අෙප් ෙසෞඛ ඇමතිතුමා කරනවා. ඊෙය්-ෙපෙර්දා දවසක එතුමා
ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මැතිතුමාෙග්
"දස ෙදස" radio programme එකට ඇවිල්ලා ලස්සනට ෙම්වා
ජනතාවට කියලා දුන්නා. අපි ෙමහිදී හඩ්සන් සමරසිංහ
මහත්මයාෙග් ඒ වැඩසටහනට පශංසා කළ යුතුයි. ෙමොකද, සියලු
ෙදනාවම
දැනුවත් කිරීෙම් මාර්ගයක් වශෙයන් එතුමා ඒ
වැඩසටහන ඉතාමත්ම දක්ෂ ෙලස ෙමෙහය වනවා. ෙසෞඛ
ඇමතිතුමා සමඟ කථා කරනවා, ෙම් පිළිබඳව අදාළ ෛවද වරුන්
සමඟ, පාෙද්ශීය ෙරෝහල් සමඟ කථා කරනවා. කථා කරලා ෙම්
පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කරනවා. ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම්
ෙහොඳම මාර්ගයක් තමයි එම උදෑසන වැඩසටහන. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, මම දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේත් ෙම් "දස ෙදස"
වැඩසටහන අසනවා කියලා.

ෙඩංගු ෙරෝගය ව ාප්තවීම ජාතික පශ්නයක් ෙලස හඳුනා
ෙගන මදුරුවන් මර්දනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක

According to a spokesman from the Sri Lanka Public
Health Inspectors' Association, legal action has been

Sir, I should tell this House that any disease cannot be
contained by man alone. Sometimes, you have to fight
against nature. Diseases, floods, landslides, tornadoes,
tsunamis and all those natural disasters are not man-made.
What we have to do as human beings is to pray for the
safety and good health of the people of the nation. Every
religion teaches us this factor.
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taken against 4,456 individuals; of course, they should,
they have to. There was one person who threw some
papers on the road at night. The police - there is a special
police - had arrested him. That person, who is about 70
years, is known to me. He said, “See Hajiar, I have been
taken into the police station. Please tell them to release
me.” I asked him, "Why?" He said, “Because I threw
some dirt on the road”. Then I told him, “We ourselves
have told them to arrest people like you”.
That is the way we have to be firm to eradicate
diseases. There is another matter. When the Hon. Minister
of Health was talking - it was very interesting - on the "දස
ෙදස" radio programme, he told about rambutan. I must
add here durian also. ෙම් කාලවලදී රඹුටන් කාලා, දූරියන්
කාලා ෙලලි වීසි කරනවා. ෙම් ගැන පාඨශාලාවල ළමයින් සහ
ෙගවල්වල ඉන්න අය දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ රඹුටන්,
දුරියන් ෙලලි මදුරුවන් ෙබෝවන පාත බවට පරිවර්තනය වනවා.
ඉතින් මදුරුවන් ෙබෝ ෙවන්ෙන් අෙප් අතින්මයි. අපි මනුෂ යන්- සුපරීක්ෂාකාරී විය යුතුයි.
நாங்கள் மல்வாைனக்குப் ேபானால் ஏ.எல்.எம். லாபிர்
ஹாஜியார், எங்களிடம் அவ ைடய றம் ட்டான் மரத்தி
ந்
பழங்கைளப் பறித் ச் சாப்பி ம்ப
ெசால் வார்.
எங்க ைடய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள்கூட அங்கு
ெசல்கின்றார்கள். இனிைமயான, பாணி வழிகின்ற அந்த
றம் ட்டான்
பழங்கைளச்
சாப்பிட் விட்
அவற்றின்
ேதால்கைளக் கண்ட கண்ட இடங்களிெலல்லாம் சக்கூடா
என் ம் லாபிர் ஹாஜியார் எம்ைம அறி
த் வார்.
எங்க ைடய மதத்தி ம் ஏைனய மதங்களி ம் பல
ஓதல்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைற நாங்கள் ஓதேவண் ம்.
எங்க ைடய இஸ்லாம் மதத் க்குாிய 'குர்ஆன்'. அதி ள்ள
'ஆயத் க் குர்ஷி' ேபான்றவற்ைற ஓ வதற்கு நாங்கள்
பழக்கப்பட்
க்கிேறாம். ன் ஒ நாள் மர்ஹூம் ஹம்மத்
நியாஸ் ெமளலவி அவர்கள் வாைழத்ேதாட்ட ஏ.ஈ. குணசிங்க
ைமதானத்தில் மக்கைளக் கூட் , நாட் ல் மைழெபய்ய
ேவண் ெமனேவண் 'குர்ஆன்' ஓதிப் பிரார்த்தைன ெசய்தார்.
அதன் காரணமாக ம நாள் நாட் ல் மைழெபய்த . ஏைனய
மதத்தின ம்
அவ்வாறான
பிரார்த்தைனகைளச்
ெசய்கிறார்கள்.
இ தியாக, ெகளரவ சுகாதார அைமச்சர் மாண் மிகு
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் எ த் க்ெகாண்
க்கின்ற
யற்சிகள் யா ம் எம
நாட் க்கு நன்ைமபயக்க ேவண்
ெமன ம் அைவ நாட்
மக்க ைடய ெசளக்கியத்ைதப்
ேப ம்வைகயில் அைமயேவண் ெமன ம் அல்லாஹுத்த
ஆலாவிடம் பிரார்த்தித் - ஆெசய் - விைடெப கின்ேறன்.
வஸ்ஸலாம்.

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ෙසෞඛ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - சுகாதார அைமச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් පමණක් ෙනොව
ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක මානව සම්පෙත් -මිනිසාෙග්- ජීවන
පැවැත්මට බරපතළ අභිෙයෝගයක් වී තිෙබන ෙඩංගු මදුරුවා හා
එම මදුරුවාෙග් ව ාප්තිය පිළිබඳව සංවාදයක් ෙමම අවස්ථාෙව්
ඇති වීම ගැන මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා. අද සභාව කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ මන්තීතුමාටත්, එම ෙයෝජනාව ස්ථීර කළ
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මන්තීතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙයන් ඒ පිළිබඳව
අදහස් දැක් වූ ගරු මන්තීතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අදහස් හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි මම මුලින්ම කියන්න ඕනෑ,
ෙඩංගු මදුරුවා පිළිබඳ පශ්නය වර්තමානෙය් නැත්නම් අද දවස
ගත් විට අෙප් රෙට් පමණක් තිෙබන පශ්නයක් ෙනොවන බව.
විෙශේෂෙයන්ම ෙගෝලීය උණුසුමත් සමඟ ඇති වන සත්වයකු වන
ෙඩංගු මදුරුවාෙග් ව ාප්තිය පිළිබඳ පශ්නයට අද ෙලෝකෙය් මුළු
මහත් මානව පජාෙවන් 1/3ක පමණ පිරිසක් මුහුණ දීලා
තිෙබනවා. අෙප් අසල්වැසි ඉන්දීය රාජ ය ගත් විට, දිල්ලි
නගරෙය් පමණක් දවසකට 200කට වැඩි සංඛ ාවක් ෙම්
ෙරෝගෙයන් මිය යනවා. ෙමක්සිෙකෝෙව් අද දවෙසේ ෙම් පිළිබඳ
වාර්තා මම බැලුවා. එහි ෙරෝගීන් මිලියන ගණනක් ඉන්නවා.
මැෙල්සියාෙව් අද දවෙසේ වාර්තා මම අන්තර්ජාලෙයන් බැලුවා.
මැෙල්සියාෙව් අද ෙඩංගු මර්දනය සඳහා ෙසෞඛ ක්ෙෂේතෙය්
පුහුණු කළ
නිලධාරින්ට අමතරව සාමාන මහජනයාත්
ෙයොදවලා තිෙබනවා, මදුරු මර්දනය සඳහා අවශ රසායනික දව
ඉසින්නට - spraying වලට - වාෙග් ෙද්වලට. ඉන්දුනීසියාව,
මැෙල්සියාව ෙම් නිසා ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයකට මුහුණ දීලා
තිෙබනවා.
මම ෙසෞඛ ඇමතිවරයා විධියට සතුටු ෙවනවා, අද අෙප්
කලාපෙය් ෙඩංගු ව ාප්තිය අවම කිරීෙම් රට බවට ශී ලංකාව පත්
ෙවලා තිෙබන එක ගැන. අෙනක් රටවල් ෙබොෙහෝ ගණනක
පාලනය කළ ෙනොහැකි තත්ත්වයකට ෙම් ෙඩංගු ෙරෝගය ව ාප්ත
ෙවලා තිෙබනවා.
අෙප් මිත ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා උදාහරණයක්
විධියට කියුබාව ගැන සඳහන් කළා. කියුබාෙව් ෙද්ශපාලන කමය
තමයි, මදුරු මර්දනයටත් සාර්ථක කමය බවට පත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. දැනට අවුරුදු ෙදකකට ඉස්සර ෙවලා ෙම්
අමාත ාංශය භාර ගත්ත ෙවලාෙව් මම කියුබාෙව් ෙඩංගු මදුරු
මර්දනය පිළිබඳව තිෙබන ඒ විස්තර කිෙයව්වා. කියුබාෙව්
පුරවැසිෙයක් කියනවා, "මෙග් නිවෙසේ ෙඩංගු කීටයින් සිටි බව
දැන ගත් විට ෙඩංගු මර්දන බළකාය පැමිණ රටක් ආකමණය
කරන්නා ෙසේ මෙග් නිවස ආකමණය කර නිවස ඉතිරි ෙවන්නට
අෙනක් සියල්ල විනාශ කර ගිෙය් ආකමණිකයින් පිරිසක් ආපසු
යන ආකාරෙයන්" කියලා. සිංගප්පූරුවටත් ෙම් ෙඩංගු මදුරුවා
බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සිංගප්පූරුෙව්
ෙකොෙහේ හරි තැනක ෙඩංගු මදුරු කීටයන් ඉන්නවා නම්, ඔවුන් අද
අපි කරනවා වාෙග් notice ෙදන්ෙන් නැහැ, දින හතක් කල්
ෙදන්ෙන් නැහැ, නඩු අහ අහා ඉන්ෙන් නැහැ, ඊට වගකිව යුතු අය
එෙහමම ෙගනියලා හිෙර් දමනවා. ඒකයි තත්ත්වය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිංගප්පූරුෙව් ඇති ෙද්ශපාලන
කමය, කියුබාෙව් ඇති ෙද්ශපාලන කමය අපිට කියාත්මක
කරන්න බැහැ. ඒ කමය කියාත්මක කරන්න ගිෙයොත් අපට පශ්න
රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. නමුත් ෙඩංගු මදුරුවා
මර්දනෙය්දී රජයක් විධියට ෙම් දක්වා අපි කිසිම ෙදයකින් අඩුවක්
තියලා නැහැ.
ගයන්ත
කරුණාතිලක
මන්තීතුමා
ඉදිරිපත්
කළ
ෙයෝජනාෙවන් අහලා තිෙබනවා, "ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජාතික
සැලැස්මක් තිෙබ්ද?" කියලා. මම හිතන හැටියට අද ෙම් රෙට් සෑම
පුරවැසිෙයක්ම දන්නවා, මම ෙසෞඛ ඇමතිවරයා ෙවලා මාසයක්
ඇතුළත අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව අනුව
ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය හදලා ෙම් පිළිබඳව පුළුල් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ බව. අපි ෙම් කාල සීමාෙව් අංශ
ගණනාවක් පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කළා.
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[ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ
ගරු මන්තීතුමා ඇහුවා, "පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙකොච්චර මුදලක්
වියදම් කර තිෙබනවාද, ෙමොනවාද කරපු පර්ෙය්ෂණ?" කියලා.
විශ්වවිද ාලවලින් කරන පර්ෙය්ෂණ, අෙප් ෛවද පර්ෙය්ෂණ
ආයතනය කරන පර්ෙය්ෂණ, අෙප් අමාත ාංශය හා ෙලෝක
ෙසෞඛ සංවිධානය එක්ව කරන පර්ෙය්ෂණ වශෙයන් අංශ
ගණනාවකට අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා
පර්ෙය්ෂණ කරලා යම් යම් පතිඵල ලබාෙගන තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පර්ෙය්ෂණ තුළින් ෙසොයා
ගත්ත එක ෙදයක් තමයි, නාගරික පෙද්ශවල ෙඩංගු හැෙදන
ෙරෝගීන්ෙගන් සියයට 50ක් ෙරෝග ලක්ෂණ ෙපන්නුම් කරන්ෙන්
නැහැ කියන එක සහ ගාමීය පෙද්ශවල ෙඩංගු හැෙදන
ෙරෝගීන්ෙගන් සියයට 20ක් ෙරෝග ලක්ෂණ ෙපන්නුම් කරන්ෙන්
නැහැ කියන එක. ඒ අනුව බරපතළ තත්ත්වයක් එක වරට ඇති
ෙවනවා. ෙම් මදුරුවා සහ ෙම් ෙරෝගය පිළිබඳව ෙසෞඛ
විද ාත්මකව සහ තාක්ෂණික පැත්ෙතන් එවැනි සංකීර්ණ
තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
ෙඩංගු මදුරු මර්දනය සඳහා පමණක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙම් වර්ෂයට රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ මුදල්
අපි වැය කරනවා; වැය කරමින් සිටිනවා. ඒ මුදල් මදි වුෙණොත්
අපට තවත් ඕනෑ තරම් මුදල් ෙදන බව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
පකාශ කර තිෙබනවා. "ෙම් මුදල් මදි වුෙණොත් ඉල්ලන්න, ඒ
සම්බන්ධ ඕනෑම ෙදයකට මුදල් ෙදනවා" කියලා එතුමා කියා
තිෙබනවා.
පසු ගිය අවුරුද්දක ෙදකක කාලය තුළ සියලුම ෙසෞඛ
ෛවද නිලධාරි ෙකොට්ඨාසවලට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීම
සඳහා අවශ පරිගණක සහ ඒ පහසුකම් අපි ලබා දුන්නා. ඒවා අපි
ලබා දුන්ෙන් ෙම් ෙඩංගු මර්දන වැඩ කටයුතු සඳහාමයි. ඒ වාෙග්ම
ෙඩංගු මදුරුවාෙග් ව ාප්තිය සහ ෙරෝගීන් වැඩි ෙරෝහල් බලලා
ඒවාෙය් විෙශේෂ ඒකක පිහිෙටව්වා. අවශ සියලු උපකරණ,
අත වශ උපකරණ පිට රටින් ෙගනැත් දුන්නා. අෙප් ෛවද වරු
සහ ෙහදියන් ෙවනම කණ්ඩායම් තායිලන්තයට යවලා ෙවනමම
පුහුණු ෙකෙරව්වා. අෙප් ෙඩංගු මර්දනය ෙහොඳ තත්ත්වයක
තිෙබනවාය කියන ජාත න්තර වාර්තා අනුව, පාකිස්තානු රජය
අෙප් ෛවද වරු ඉල්ලුවා එෙහේ ෛවද වරු පුහුණු කරන්න. අපි
ගිය අවුරුද්ෙද් අෙප් ෛවද වරු පාකිස්තානයට ඇරලා
පාකිස්තානෙය් ෛවද වරු පුහුණු ෙකෙරව්වා. ෙම් විධියට ඒ
වැඩසටහන් ඉතාම සාර්ථකව ෙකෙරනවා.
පසු ගිය කාල සීමාෙව් සිදු වුණු ෙඩංගු මරණ සංඛ ාව ෙදස
බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා එය සියයට එෙක් සිට සියයට දශම
තුන දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබන බව. ෙරෝග ව ාප්තිය ගත්තාම,
ජනගහනෙයන් සියයට දශම එකයි අටක්ව තිබුණු පමාණය අද
සියයට දශම එකයි හතර දක්වා එය පහළ බැස තිෙබනවා.
ඒ අනුව ඉතා පැහැදිලි ෙලසම මරණ සංඛ ාව අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ මරණ සංඛ ාව අඩු ෙවන්න ෙහේතුව තමයි අවශ
විෙශේෂ පතිකාර ඒකක ෙරෝහල්වල ඇති කරපු එක, ෛවද වරු
පිට රට යවලා පුහුණු කරවපු එක, අවශ සියලු උපකරණ සහ
ඖෂධ ලබා දීපු එක. අපි ඒ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අද
ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය විධියට, අෙප් අමාත ාංශය,
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා, රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු, ජනමාධ හා පවෘත්ති, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා
සංවර්ධන, අධ ාපන, විෙශේෂෙයන්ම රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික
සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අමාත ාංශය සහ ආපදා කළමනාකරණ
කටයුතු පිළිබඳ අමාත ාංශය කියන ෙම් අමාත ාංශ සියල්ල එක්ව
ෙම් ෙඩංගු මර්දන වැඩසටහන ෙගන යනවා.
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පසු ගිය ජුනි 25 ෙවනිදා ඉඳලා ෙම් 25 ෙවනිදා දක්වා මාසය
ෙඩංගු මර්දන විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් දියත් වන මාසයක් විධියට
පකාශයට පත් කළා. ඒක ෙඩංගුවලට අදාළව විතරක් ෙනොෙවයි,
මදුරු මර්දන ජාතික වැඩසටහනක් විධියටයි කියාත්මක වන්ෙන්.
අද ආරක්ෂක අමාත ාංශය, යුද, නාවික, ගුවන් හමුදාවල සහ
ෙපොලීසිෙය් 10,000කට වැඩි ෙසබළු පිරිසක් පූර්ණකාලීනව ෙම්
කටයුතුවලටම නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ඒක නිසා අද අෙප්
ෙඩංගු මර්දන ව ාපාරෙය් සාර්ථකත්වයක් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ෙම් වාෙග් පශ්නයක් ගත්තාම,
ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල වාෙග් අෙප් රෙට්ත් මදුරුවන් පිළිබඳව
ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 1934 -35 කාලෙය් ෙම් රෙට් ජනගහනය
මිලියන 10ක්, 11ක් පමණ වුණා. නමුත් 1934 -35 අවුරුද්ද තුළ
මැෙල්රියාෙවන් අෙප් රෙට් 80,000ක් මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
අෙප් රෙට් මැෙල්රියාව මර්දනය කරන්න අපට අවුරුදු 80ක් ගියා.
අද අපි මැෙල්රියාව මර්දනය කරලා තිෙබනවා.
අපි මුහුණ ෙදන අෙනක් පශ්නය තමයි සංකමණිකයන්ෙග්
පශ්නය. විෙද්ශීය රටවලදී මැෙල්රියාව හැදුණු අය ෙමෙහේ එනවා.
අද ෙඩංගු මර්දන ව ාපාරය සාර්ථකව ෙගන යනවා.
මා රටවල් කියන්ෙන් නැහැ, ෙඩංගු තිෙබන රටවල්වලින් ෙම්
රටට එන ජනතාවෙගන් ෙඩංගු නැති පෙද්ශවල ජනතාවට
ෙඩංගු හැෙදනවා. ක්ෂය ෙරෝගයත්, HIV ෙරෝගයත් එෙහමයි. අද
අප රටක් විධියට කටයුතු කරනෙකොට, කෑම-බීම, ආහාර වාෙග්ම
ජංගම දුරකථන, රූපවාහිනිය වැනි ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හරහා
භාවිත වන ෙද්වල්, එදිෙනදා පාවිච්චි කරන ෙද්වල් යන ෙම්
සියල්ලම මුළු ෙලෝකය හා එක්ව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි,
ෙලඩ ෙරෝගවල තත්ත්වය ගත්තාමත්. අද අප රටක් විධියට ජීවත්
වන විට ෙම් රටට ෙම් කිසි ෙදයක් සීමා වන්ෙන් නැහැ.
මදුරු මර්දනය සම්බන්ධෙයන් අප ෙගන යන ජාතික වැඩ
පිළිෙවළ තුළ අද සාර්ථකත්වයක් තිෙබනවා වාෙග්ම පසු ගිය
සති ෙදක ගත්තාම ෙඩංගු ෙරෝගීන්ෙග් පමාණය විශාල වශෙයන්
අඩු වී තිෙබනවාය කියන එක මම පැහැදිලිවම කියනවා. අද
රිජ්ෙව් ආර්යා ෙරෝහලට ගිහින් බලන්න, ෙරෝගීන් කී ෙදනා ද
ඉන්ෙන් කියා. ෙරෝගීන් අඩු වුණා. අප ෙම් වැඩසටහන සාර්ථකව
කර ෙගන යනවා. ෙම් වැඩසටහන සාර්ථකව කර ෙගන යන විට
අපට සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අවශ යි. ආණ්ඩු පක්ෂයට
විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225
ෙදනාටම පසු ගිය සතිෙය් මා ෙපෞද්ගලිකව ලියුම් යැව්වා, ෙම්
මදුරු මර්දන ජාතික වැඩසටහනට එකතු වන්නය කියා. ෙම් ෙවන
විට ඒ ලියුම් ලැබිලා නැත්නම් අද ෙහෝ ෙහට ලැෙබ්වි. අප ෙම්
විධියට සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අර ෙගන තිෙබනවා. අෙප්
ෛවද වරු ඉතා සාර්ථකව ෙම් වැඩ ෙකොටස ඉටු කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම කාලගුණික හා ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන් එක්ක
හැෙදන සත්වෙයක් විධියට අපට පමණක් ෙනොෙවයි, නව
තාක්ෂණික ෙලෝකෙය් වඩා සංවර්ධනය වුණු; වඩා දියුණු
රටවලටත් ෙකටි කාලයක් තුළ ෙඩංගු මදුරු මර්දනය කිරීෙම්
අපහසුතාවක් ඇති වී තිෙබනවා. අප ෙමෙහ බැක්ටීරියා පාවිච්චි
කරනවා. අප ඒ සියලු කටයුතු කරනවා. බැක්ටීරියා පාවිච්චි
කිරීමම ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් වන්ෙන් නැහැ. සමහර ෙවලාවට
මම ෙකොළඹ නගරෙය් තට්ටු නිවාස ෙයෝජනා කමවලට ගියාම,
ගම්වලට ගියාම සාමාන ජනතාව කියනවා, "ෙම් පැත්ෙත් මාස
ගණනකින් දුම් ගැහුෙව් නැහැ. එම නිසා මදුරුෙවෝ ඉන්නවා" ය
කියා. ධූමනය කිසි ෙසේත්ම ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙනොෙවයි.
දුම් ගැහුවාම දචස් ෙදක තුනයි වැඩිම වුෙණොත් සතියයි ඒෙක්
බලපෑම තිෙබන්ෙන්. බැක්ටීරියාවක් දැම්මාට, -කියුබාෙව්
නිෂ්පාදනය කර තිෙබන බැක්ටීරියාව අප ෙමෙහ ෙගනැවිත් නියමු
ව ාපෘතියක් කළා.- ඒෙක් බලය තිෙබන්ෙන් සතියයි. සතියකට
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පස්ෙසේ ආෙයත් ඒක දාන්න ඕනෑ. නියමු ව ාපෘතියට - pilot
project - අප ෙගනාවා units දහ දාහක්. Units දහ දාහකට
ෙඩොලර් ෙදලක්ෂ හැත්තෑපන්දාහයි. හැබැයි අප මුදල් ගැන
සිතුෙව් නැහැ. මදුරු මර්දන වැඩසටහනට කළ හැකි සියලු
කාර්යයන් අඩු පාඩුවක් නැතිව කරනවා.
ෙම් වැඩසටහනට සියලු අංශවල සහෙයෝගය අවශ ෙවනවා.
අෙප් නිලධාරින් ෙගන් ෙගට යනවා. තිවිධ හමුදාෙව් ෙපොලීසිෙය්
අයත් යනවා. ෙසෞඛ ෛවද නිලධාරින් යනවා. පළාත් සභාවල,
නගර
සභාවල,
පාෙද්ශීයසභාවල
ෙසෞඛ
ක්ෙෂේතෙය්
නිලධාරිනුත් ෙගන් ෙගට යනවා. සමහර තැන්වලදී ෙදොරවල්
අරින්ෙන් නැහැ. ෙග්ට්ටු අරින්ෙන් නැහැ. වත්තට අතුළු වන්නට
ෙදන්ෙන් නැහැ. සමහර ෙපෞද්ගලික නිවාසවල, සමහර සමාගම්
හිමියන් ඇතුළට යන්නට ෙදන්ෙන් නැහැ. එවැනි පශ්නත්
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා ෙම් වාෙග්
කාරණයක් ගත්තාම, සියලු ෙදනාම සාමූහිකව ෙම් පශ්නයට
මුහුණ දීෙම් අභිෙයෝගය ජයගහණය කළ යුතුයි. රටක් විධියට අපට
ෙම් අභිෙයෝගය ජයගහණය කරන්නට පුළුවන්. නව තාක්ෂණික
ෙලෝකෙය් අද තිෙබන නව ෙසොයා ගැනීම්, නව උපකරණ යන
ෙම් සියල්ලත් එක්ක, නව රසායනික දව ත් එක්ක ෙම් කටයුත්ත
සාර්ථකව කරන්නට පුළුවන්. ෙම් සඳහා සියලු ෙදනාෙග්ම
සහෙයෝගය සහ කැපවීම තිෙබන්නට ඕනෑ. එම නිසා ෙමහිදී මම
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, ෙඩංගු මර්දන කටයුතුවලදී
එක් එක් පෙද්ශවල තිෙබන තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට අර ෙගන
ඒ ඒ පෙද්ශවලට ෙවන ෙවනම විෙශේෂ වැඩසටහන් අප සකස්
කර තිෙබන බව. සමහර ෙවලාවට ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙචෝදනා
කරනවා, වරින්වර තමයි ෙම් ෙදවල් කරන්ෙන් කියා. එෙහම
එකක් නැහැ. අප මදුරු මර්දන සති පකාශයට පත් කරනවා.
මදුරු මර්දන මාසයක් ෙම් යන්ෙන්. නමුත් එයට අමතරව
ෛදනිකව, මුළු අවුරුද්ෙද්ම කීට විද ා නිලධාරින් 120ක් ලංකාෙව්
සෑම දිස්තික්කයකම තමන්ෙග් ඒ රාජකාරි කටයුතු කරනවා. ඒ
හැෙරන්නට ෙම් අවුරුද්ෙද් අලුෙතන් කීට විද ා කණ්ඩායම් 50ක්
දැනට පුහුණු කර ෙගන යනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ අය ෙම් වැඩසටහනට
එකතු ෙවනවා. ඊළඟට අප සැලසුම් කර තිෙබනවා, අලුෙතන් තව
කීට විද ා කණ්ඩායම් 100ක් පුහුණු කරන්න. ඒ කණ්ඩායම් 100
පුහුණු කරවලා ෙම් කටයුතුවලට ෙයොදවනවා. එම නිසා, ෙකටි
කාලීන, මධ කාලීන හා දිර්ඝ කාලීන විධියටයි අප ෙම් සැලසුම්
සාර්ථකව කර ෙගන යන්ෙන්.
මැෙල්සියාෙව් බරපතළ විධියට, පාලනය කළ ෙනොහැකි
ආකාරයට
මුහුණ ෙදන ෙදයක් තමයි ෙඩංගු මදුරු පශ්නය.
සිංගප්පූරුෙව් අදත් ෙඩංගු මදුරු පශ්නය තිෙබනවා. තවම ඒ
පශ්නය හරියට විසඳා ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව්
සමහර පෙද්ශ අත්හැර දමා තිෙබනවා, පාලනය කර ගන්න;
කිසිවක් කර කියා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබන නිසා.
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ෙමක්සිෙකෝව, ඉන්දුනීසියාව වාෙග් රටවල් ගත්තාමත්
තත්ත්වය එෙසේමයි. ඒ රටවල එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනෙකොට,
අද අෙප් රෙට් ෙම් මදුරු මර්දන වැඩසටහන්වල සාර්ථකත්වයක්
ලබා තිෙබනවා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා හා
අදහසුත් අපි සැලකිල්ලට ගන්නවා. රජය විධියට -මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවක් විධියට- ඉදිරියටත් මදුරු
මර්දනය සම්බන්ධෙයන් කළ හැකි සියලු කැපවීම් කරන්නට අප
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. සෑම ෙකෙනකුෙග්ම ජීවිත ආරක්ෂා
කිරීමට ආණ්ඩුවක් විධියට අපි බැඳී සිටිනවා. එහිදී දුප්පත්ද,
ෙපොෙහොසත්ද, වැඩිමහල්ද, බාලද කියන පශ්නයක් අපිට නැහැ.
මිනිස් ජීවිත ආරක්ෂා කරන්නට ෙසෞඛ ක්ෙෂේතය පැත්ෙතන්
අෙප් රජෙය් පතිපත්තිය තුළ කළ හැකි සෑම ෙදයක්ම අපි
අනිවාර්යෙයන්ම ඉෂ්ට කරනවා. ෙම් කාර්යෙය්දී ආණ්ඩු
පක්ෂෙයන් වාෙග්ම විපක්ෂෙයනුත්, රාජ අංශය, ෙපෞද්ගලික
අංශය, ජනමාධ ඇතුළු රෙට් සියලු අංශවලිනුත්, ව ාපාරික පජාව
හා සාමාන මහ ජනතාවත් ඇතුළු සියලු ෙදනා කැප ෙවන්න
ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව තිෙබන දැනුම භාවිත කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ විට
තිෙබන පශ්නයක් තමයි දැනුම තිෙබනවා, නමුත් ඒක භාවිත
කරන්ෙන් නැහැ කියන එක. ආහාරපාන ගන්න ගියත් එෙහමයි.
අපි දන්නවා, වැඩිෙයන් කෑෙවොත් අසනීප හැෙදනවා කියලා;
නුසුදුසු ආහාර ගත්ෙතොත් අසනීප ඇති ෙවනවා කියලා. හැබැයි
ඒවා සැලකිල්ලට ගන්ෙන් නැහැ. නුසුදුසු ආහාරත් ගන්නවා.
සමහර ෙවලාවට තිෙබන අය වැඩිෙයන් කනවා. ඒ වාෙග් පශ්නත්
තිෙබනවා. ඒක නිසා ෙලඩ ෙරෝග හදා ගන්නවා. ඒ වාෙග් අෙප්
රෙට් හුඟක් තිෙබන්ෙන් හැෙදන ෙරෝග ෙනොෙවයි, හදා ගන්නා
ෙරෝගයි. ඒ නිසා ෙම් මදුරු මර්දනය කියන වැඩ කටයුතුවලදීත්
සෑම ෙකෙනකුෙග්ම කැපවීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ තුළ අපිට
සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. අපි ෙම් මදුරු මර්දන
ජාතික වැඩසටහන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ උපෙදස්
අනුව ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය විධියටත්, සියලු
ෙදනාෙග්, සියලු අංශවල සහෙයෝගෙයන් සාර්ථකව කරනවා. ෙම්
සඳහා සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා අපි
ඉල්ලා සිටිනවා. යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබන්න පුළුවන්. ෙලෝකෙය්
කිසිම තැනක කිසිම ෙදයක් සියයට සියයක් සාර්ථක ෙවන්ෙන්
නැහැ. කිසිම පුද්ගලයකුට එෙහම කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ඒවා අපි හඳුනා ෙගන ෙම්
කටයුත්ත සාර්ථකව කරනවා. ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.00ට, 2012 ජූලි 05 වන
බහස්පතින්දා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி. ப. 7.00 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2012 ைல 05,
வியாழக்கிழைம . ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 7.00 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
05th July, 2012.

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.
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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.
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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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